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28. januára 2008 Klub lábskych 
žien pripravil besedu s psychologič
kou  Dr.  Máriou  Chaloupkovou 
v Klube dôchodcov. Zišli sa občania 
rôzneho vekového zloženia. Besedo
valo sa o rodine. Rodina vychováva 
deti. Často sa hovorí o chybách zo 
strany rodičovskej výchovy. Deti ve
dia byť arogantné a drzé. Žiaľ, aj ro

dičia  zohrávajú  svoju úlohu. Rodi
čovskú  autoritu  sme  nedostali  do 
vienka, tú si musíme vytvoriť. Výcho
va v rodine sa trošku posunula. Pre 
rodičov  je dôležitá citová výchova, 
často jej dávajú prednosť pred do
držiavaním  zásadných  pravidiel 
správania a príkazov. Deti sú z toho 
zmätené, nevedia kde sú mantinely. 
Je dôležité, aby deti mali vzory. Čas
to si kladieme otázku: sú deti sku
točne  iné, ako bývali pred 10 – 20 
rokmi,  sebavedomejšie,  drsnejšie? 
Deti sa nezmenili, stále sú rovnaké. 

Zmenili sme sa možno my, a potom 
vidíme deti ako  iné. Sú však veľmi 
náročné na dospelých. Vždy som si 
myslela, že k tomu, aby bol rodič do
konalý,  stačí  len,  aby  svoje  dieťa 
mal  rád  a  našiel  si  vždy  pre  neho 
čas.  Ako  dieťa  dospieva,  objavujú 
sa problémy – blicovanie, prvé ciga
rety, drogovanie. Malé deti malé sta
rosti,  veľké deti  veľké  starosti. Ne
lámte nad nimi palicu, nech je prob
lém  akokoľvek  neriešiteľný.  Matka 
ani otec nemusia mať deti radi, pre
tože  ich v detstve  tiež nikto nemal 
rád. Nevedia to, lebo ich to nikto ne
naučil. Premenlivú náladu, konflik
ty,  nepokoj,  kopy  nevyriešených 
problémov si potom dieťa nesie do 
života ako vak s otravnými látkami 
a  bude  ho  nechtiac  vnášať  všade, 
kde  príde  a  otravovať  dušu  sebe 
i ostatným. 

Tu môže pomôcť psychologička, 
ktorá svojimi radami môže napraviť 
veľa vecí. Na záver besedy psycholo
gička povedala:  „Vždy  radím  rodi
čom, spomeňte si, čo vám prekáža
lo keď ste boli malí a nerobte to svo
jim deťom“.

Jozefína VícenoVá

Veľká noc jar nesie 
v batôžku od slnka, 
budí sa príroda, 
tok šťastia zažblnká.

Maľuj že dievčička
farebné vajíčka, 
aby si mala čím 
obdariť Janíčka.
 

Janíčka či Dušana, 
okúpu ťa zarána, 
rumeň sadne na líčko, 
keď im podáš vajíčko. 

Príjemné 
prežitie 
veľkonočných
sviatkov 
Vám praje 

redakčná rada

O besede v Klube dôchodcov
„Naučiť člove-
ka, aby sa stal 
šťastným, sa ne-
dá, ale vychovať 
ho tak aby sa 
stal šťastným, 
to sa dá. Nieke-
dy k tomu treba 
veľa námahy.”

 Veľká
 noc 
Veľká noc je najstarším, najvý
znamnejším kresťanským sviat

kom, počas ktorého si kresťa
nia pripomínajú umučenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša kris
ta. Spájajú sa s ňou rôzne zvy
ky a  obyčaje.

Na Veľkú noc sa stále niečo 
deje a všade je veselo. Chlapci 
vyrábajú korbáčiky z vŕbového 
prútia, ktorými ráno na Veľko

nočný pondelok chodia šibať že
ny a dievčatá. Za odmenu dostá
vajú maľované vajíčka. Ženy zasa 
môžu poobede na odplatu za vy
šibanie popolievať chlapcov.
Takže milí spoluobčania, 
želám vám príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov. 

STaroSTka
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Milí čitatelia, 
len nedávno sme slávili Viano

ce a už je tu Veľká noc. Na Viano
ce  sme  sa  radovali  z  narodenia 
nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Na 
Veľkú  noc  slávime  jeho  umuče
nie, smrť a zmŕtvychvstanie. Po
čas  roka prežívame celý  jeho  ži

vot. Nazývame to cirkevný, alebo 
liturgický rok. Toto slávenie Kris
tovho  života nás učí  správne  žiť 
náš vlastný život. 

Vianočná doba bola obdobím 
radosti, lebo sa nám narodil Spa
siteľ.  Pôstne  obdobie  je  časom, 
kedy  Spasiteľ  trpí,  zomiera,  ale 
i  zmŕtvych  vstáva.  Jeho  životu, 
utrpeniu, smrti, vzkrieseniu, jeho 
obeti, ktorú priniesol za nás, vďa
číme za svoj život. Jeho umučenie 
a smrť nás zachránili.

On je muž bolestí a útrap zna
lý, jeho rany nás uzdravili.

Spasiteľ  nám  dáva  však  i  prí
klad, ako zvládnuť bolesť, krivdu, 
potupu, zomieranie. Nik z nás sa 
týmto  skutočnostiam  nevyhne. 
Preto je dobré si od neho odpo
zorovať, ako trpí, prečo trpí, ako 
to  s  jeho  utrpením  skončí.  Od
krýva nám zmysel života, bolesti, 
obety. Trpí z lásky k nám a z lásky 
k  nebeskému  Otcovi.  Aby  sme 

utrpenie mohli zvládnuť, treba si 
premyslieť,  premodliť,  aký  zmy
sel má obeta, námaha, utrpenie. 
No potrebujeme aj Kristovu po
moc,  aby  sme  to  všetko  ťažké 
v  našom  živote  úspešne  zvládli 
podobne, ako on.

Svätým  týždňom  vrcholí  Kris
tovo  utrpenie.  Na  Veľký  piatok 
sme svedkami jeho smrti. Je pri
bitý na kríži medzi nebom a  ze
mou.  Zomiera.  Aký  má  zmysel 
smrť?  Žeby  smrť  bola  najmoc
nejšou vládkyňou? Aký zmysel by 
mali  všetky námahy? Načo obe
ty?  Dobré  skutky?  Aj  ja  raz  zo
mriem.  Čo  bude  so  mnou  po
tom? Zomierajúci Ježiš hovorí na 
kríži: Otče, do tvojich rúk porú
čam svojho ducha. Máme nepo

rovnateľného, nepremožiteľného 
hrdinu. On premohol  smrť. Len 
s  jeho  pomocou  ju  premôžeme 
i my. Ak budeme s ním niesť svoj 
každodenný kríž, ak s ním zomrie
me,  s  ním  budeme  aj  kraľovať. 
Ak sa s ním spriatelíme v živote, 
on sa od nás neodlúči ani v smr
ti, ani po smrti. 

Smrť teda neznamená koniec, 
ale znamená, že prídem k Otcovi 
a poviem: tu som. Smrť bola ví
ťazne zničená. Smrť, kdeže je tvo
je víťazstvo, kdeže  je  tvoj osteň? 
Vraví  sa:  Aký  život,  taká  smrť, 
aká smrť, taká večnosť.

Osteň  smrti  je  hriech.  Kristus 
prišiel preto, aby zničil hriech. Je
ho utrpenie sa mení v nesmierne 
víťazstvo.  Kristus  zvíťazil  nad 
hriechom a učí nás bojovať proti 
hriechu  a  víťaziť  nad  mravnou 
nízkosťou, žiť novým životom, ži
votom  Božích  detí.  On  zomrel, 
aby sme my mali život a mali ho v 

1. Je pravda, že sa predala bu
dova starej školy?

Obdržali sme žiadosť o odkúpe
nie tejto budovy. Avšak stará škola 
je naďalej majetkom obce a snaží
me sa ju čo najlepšie využiť.

2. kto zabezpečuje vývoz žúmp, 
keď obecný fekál nie je k dispozícii?

Mysleli sme aj na takéto situácie. 
Vývoz treba nahlasovať stále pánovi 
Sofkovi, ktorý robí rozpis. Obec dis
ponuje náhradným vozidlom.

3. načo slúžia vyplnené dotazní
ky o vývoze žúmp?

Poslanci obecného zastupiteľstva 
prijali  všeobecne  záväzné  nariade
nie (VZN), v ktorom sú určené prá
va aj povinnosti občanov pri odvá
dzaní odpadových vôd.

Toto VZN stanovuje aj povinnosť 
občanov nahlásiť vývoz a periodici
tu vývozu odpadových vôd. Z tohto 
dôvodu sme do každého domu do
ručili  formulár  (je  súčasťou VZN), 
ktorý mali občania vyplniť. VZN ur
čuje aj  to, že OcÚ zabezpečí vývoz 
odpadových vôd výlučne prostred
níctvom  fyzickej  alebo  právnickej 
osoby majúcej s obcou uzatvorenú 
zmluvu na vykonávanie tejto činnos
ti.  Formulár  slúži  pre  informáciu, 
ako často bude cisterna využívaná 
občanmi. 

Občania si vývoz objednávajú na 
t. č. 0918 19 07 84.

Vážení spoluobčania, 
v minulom čísle sme vás obozná

mili so stavebným zámerom v časti 
„Bahná“,  pri  starom  ihrisku  sme
rom  do  Plaveckého 
Štvrtka.  Po  zmene  ÚP 
obce by bola táto loka
lita určená na  individuálnu bytovú 
výstavbu.  Záujemcom  chceme 
ponúknuť  kompletné  stavebné 
pozemky s infraštruktúrou do osob
ného vlastníctva.

Našim cieľom je uspokojiť potre
by občanov, ktorí majú záujem o kú
pu pozemku na výstavbu rodinného 
domu pri  splnení nižšie uvedených 
kritérií. Zároveň hľadáme i optimál
ny  spôsob  financovania  prípravy 
územia  tak,  aby  boli  využité  naj
vhodnejšie formy financovania bu
dúcej  investície,  vrátane  využitia 
štátnej pomoci.

Základným kritériom odkúpenia 
pozemkov bude do decembra 2008 
predložiť  na  obecný  úrad  žiadosť 

o stavebné povolenie, pričom stav
ba musí byť skolaudovaná do 2 ro
kov! Práve preto potrebujeme zistiť 
záujem občanov o výstavbu s touto 

podmienkou.
Vážení stavitelia, 
v prípade že máte zá

ujem o výstavbu  rodinného domu 
a  predpokladáte  splnenie  vyššie 
uvedeného  kritéria,  zapojte  sa  do 
ankety.

Ak bude dostatočný záujem ob
čanov, máme šancu dostať príspe
vok  na  dofinancovanie  infraštruk
túry. Anketa  je  len  informatívneho 
charakteru, v ktorej by nemala chý
bať samozrejme adresa záujemcu. 

Prosím záujemcov o doručenie 
zalepenej obálky s heslom „anke
ta“ na obecný úrad v Lábe do kon
ca apríla 2008.

ChCeme vedieť:

ANKeTA

Chceme stavať 
rodinné domy?

Už sa blíži, už sa blíži
veľkonočný pondelok.
Už sa vajcia obliekajú
do farebných košieľok.
 

Ej, krúťte sa kolovrátky, 
ej, krúťte sa praslice !
Už sa vajcia obliekajú, 
by z nich boli kraslice.
                      

      
Ľudová riekanka

Fašiangy, Turíce, 

ako budeme platiť 
daň a  za  odpady?
zákon nr Sr č. 582/2004 po
dľa najnovšej novely, ktorá nado
budla účinnosť 1. 12. 2007 urču
je splatnosť vyrubenej dane do 
15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného vý
meru a v prípade splátok dane je 
daň splatná v lehotách, ktoré sú 
určené vo Vzn obce. To zname
ná, že prvú splátku za daň a od
pady občania zaplatia najneskôr 
do 30 dní od doručenia platob
ného výmeru.

Ak nebude adresát písomnos
ti,  ktorá  má  byť  doručená  do 
vlastných rúk zastihnutý, hoci sa 
v mieste bydliska zdržuje, doručo
vateľka ho upovedomí vhodným 
spôsobom,  že  písomnosť  príde 
doručiť znovu v určitý deň a hodi
nu. Ak bude 2. pokus o doručenie 
bezvýsledný, uloží doručovateľka 
písomnosť  na  OcÚ  a  adresáta 
o tom vhodným spôsobom vyro
zumie. Ak si nevyzdvihne adresát 
písomnosť do 15 dní od jej ulože
nia, považuje sa posledný deň tej
to lehoty za deň doručenia, i keď 
sa adresát o uložení nedozvedel. 
Ak adresát bezdôvodne odmietne 
prijať písomnosť,  tá  je doručená 
dňom, keď bolo prijatie odmiet
nuté. Na to musí doručovateľ ad
resáta upozorniť (§ 17 ods. 3 a 4 
zákona č. 511/1992 Zb. v znení ne
skorších predpisov).

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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hojnosti.  Aký  život?  Život  večný. 
Veď  preto  prišiel  on  z neba,  aby 
sme my prišli do neba.

Aby  jeho  príchod,  jeho  život, 
umučenie,  smrť  a  zmŕtvychvsta
nie neboli pre mňa daromné, tre
ba  mi  prijať  jeho  život.  Hovorí:  
Ja som vzkriesenie a život, kto verí 
vo mňa bude žiť. Viera, ktorá je je
ho vzácnym darom, nám dáva ži
vot. Kto verí, má večný život. Ten
to  dar  si  chránime  a  snažíme  sa 
podľa viery žiť a konať. Opakujme 
mu denne: Pane  Ježišu, ďakujem 
ti, že si za mňa zomrel. Prijímam 
ťa za svojho Spasiteľa. Prosím ťa, 
pomôž mi, aby som žil tvojím ži
votom.

Zmŕtvychvstalý  Kristus  hovorí 
apoštolom:  prijmite  Ducha  Svä
tého,  komu  hriechy  odpustíte, 
budú  mu  odpustené.  Preto  nás 
Kristova nevesta – Cirkev – vyzýva, 
aspoň raz do roka sa vyspovedať 
a  prijať  Sviatosť  Oltárnu  vo  veľ
konočnom čase.

Veľkonočný okruh sa končí sláv
nosťou Zoslania Ducha Svätého, 
ktorí má v nás stále pôsobiť.

Jeho  pôsobenie,  Božia  milosť, 
Božia láska, Boží život nech je ná
plňou  nášho  srdca,  našej  duše, 
nech je našim životom.

Mimoriadnu úctu preukazujme 
Matke Božej, Panne Márii,  ktorá 
stála  na  Kalvárii  pod  Kristovým 
krížom a spolu s ním trpela. Zo
mierajúci  Kristus  nám  ju  dal  za 
matku: Hľa, tvoja Matka.

Tiež nám daroval i svoju veľko
nočnú obetu: Toto robte na moju 
pamiatku.  Je  to  svätá omša. Po
zývam Vás sláviť ju s Kristom nie
len raz do roka, ale každú nedeľu, 
veď  nedeľa  je  veľkou  nocou  kaž

dého týždňa. A svoj život žiť s Tým, 
ktorý pre nás zomrel.

S láskou v Kristovi a Márii 
JuraJ auguSTín, 

farár, duchovný otec farnosti 

Fašiangy, turíce, veľká noc príde, 
kto nemá kožucha zima mu bude.
Odchádzam ze šenku, len sa tak trasiem 
(aj od strachu), 
otvor mi miláčku, nech sa pri tebe zohrejem.

Z rozprávania našich otcov, starých otcov a star-
ších súrodencov vieme, že voľakedy fašiangy oslavo-
vali až tri dni. Nechodilo sa z kostola do kostola, ale 
ze šenku do šenku. Nádhera! Ďakujeme bohu, že 
tieto dni oslavujeme i my, no už nie tak pompézne, 
ale  trochu  skromnejšie. Zachovávajme  túto  tradí-
ciu, oslavujme, aby aj naše deti a vnúčatá pokračo-
vali v tradíciách našich starodávnych zvykov. Po ho-
doch býva bolenie brucha, 40-dňový pôst. Nestrá-
cajme však nádej, prídu veľkonočné sviatky, na kto-
ré mám veľmi príjemné spomienky. Zvony na kos-
tolnej veži sa zviazali a zodpovednosť za chod našej 
dediny sme prebrali my, deti. Pán Vopelka mali čo 
robiť, aby upokojili všetkých záujemcov o veľkonoč-

né hrkanie. Nedá  sa  zabudnúť, keď nám rodičia 
dovolili vyspať sa v noci na holoví v sene len preto, 
aby sme, nedaj bože, zmeškali prvé ranné hrkanie. 
Na  čele  20  až  30-členného  dvojstupu  kráčal  náš 
vodca, ktorý pritláčal pružné doštičky na zubatý va-
lec, čo robilo obrovský rámus. No a ostatní sa ne-
dali tiež zahanbiť. Nesmiem zabudnúť na starších 
mládencov, ktorí sa priam vyžívali, keď nám mohli 
spraviť  len maličkú neplechu. V  tmavých uličkách 
cvičili aj hod slepačích záprdkov. A keď niekoho tra-
fili, musel z radu von, ísť sa očistiť. Pri každom hr-
kaní sa obišla celá dedina a kričalo sa: Prvýkrát hr-
káme, druhýkrát hrkáme, zezváňame alebo andel 
pána hrkáme. To  sme s  takým elánom kričali,  že 
nás musel počuť aj hluchý. No a samozrejme, že za 
našu snahu sme boli aj patrične odmenení. Keď sa 
zvony  rozviazali a nastal koniec hrkania,  rozdelili 
sme sa na skupiny, navštívili každú domácnosť s po-

známkou „vybírame za hrkaní“. Určili sme si pres-
né miesto stretnutia, vysypali z čapíc drobáky a spra-
vodlivo sme sa s „lupom“ rozdelili . 

Týmto článkom chcem ešte upozorniť na príchod 
veľkonočného pondelka. Milé naše mamičky, man-
želky, buďte trpezlivé a doprajte aj nám mužom tro-
cha radosti osláviť tento jediný mužský sviatok v ro-
ku. Veď vy ženičky máte do roka tých sviatkov až, 
až. Na druhý deň ráno z úsmevom a pohárom stu-
denej vody v ruke, zobuďte svojich miláčikov,  lebo 
v tej chvíli sú ochotní sľúbiť vám všetko na svete. Ne-
nadávajte nám. Vy si neviete predstaviť, aké muky 
ráno prežívame. Ako  sme  sa obetovali, aby  tento 
sviatok ostal zachovaný pre naše deti a vnúčatá. Ne-
uvádzajte nás ráno do stresovej situácie a v niekto-
rých prípadoch až k infarktovým stavom. Buďte hr-
dé, že my, muži, zachovávame staré zvyky. Ďakujem 
vám v mene všetkých lábskych mužov.

 Váš J. LiSý, Láb č. 90
P.S. Pracujem na domácej ústave, uverejním nabudúce!

FAšiANgový FejTóN

Veľká noc ide...

dňa 5. februára 2008 
sa konal v obci 

fašiangový 
sprievod 
masiek

pod  vedením  pána  Benko
viča, ktorý začal u pani starost
ky na obecnom úrade. 

Odtiaľ  sprievod pokračoval 
k  pánovi  Koporcovi,  potravi
nám pána Michalčíka, na faru, 
pani Kainovej, kde mal zástav
ku  KLŽ,  zástupcovi  starostky 
pánovi Vavrincovi, do pizzérie 
pánovi  Pírovi,  pánovi  Galovi
čovi, pánovi Mundokovi, pani 
Rauscherovej,  do  pohostistva 
u Marty a skončilo sa v pohos
tinstve U Tomáša, kde pokra
čovala tanečná zábava, spoje
ná s pochovaním basy. 

Do  tanca  hrala  hudobná 
skupina MiniBand zo Smrdá
kov  a  nechýbala  ani  bohatá 
tombola. 

Ďakujeme spoluorganizáto
rom,  sponzorom,  podnikate
ľom  aj  maskám  za  vydarenú 
akciu.

 kultúrna komisia 
pri obÚ v Lábe

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Deň 
otvorených 
dverí v škole: 
skúsenosť 
rodičov
V jeden deň v školskom roku má
me my, rodičia, možnosť vidieť 
vyučovanie našich detí v škole. 
Tak som sa aj ja v ten deň vybrala 
so svojou dcérou druháčkou do 
školy. 

V škole nás privítala pani riadi
teľka Mgr. Dufková, pani zástup
kyňa Mgr. Kolandrová a žiaci krát
kym programom. Do školy sa pri
šla pozrieť aj pani starostka Paed
Dr. Valúchová a poslanci z obec
ného zastupiteľstva. 

Videli sme novú knižnicu, počí
tačový kabinet, do ktorého pribud
li  ďalšie  počítače  a  veľmi  pekne   
a  útulne  novozariadený  školský 
klub.  Potom  sa  každý  rodič  po
bral do triedy, pozrieť si svoju ra
tolesť a pani učiteľku v akcii. 

Vďaka pani učiteľke Mgr. Hor
vátovej bola v triede veľmi pokoj
ná a príjemná atmosféra. Páči sa 
mi spôsob práce, s akým pracuje 
s deťmi. Každé dieťa je preskúša
né, či sa jedná o matematiku, písa
nie alebo čítanie. Ako sa vraví:„Šľa
pali ako hodinky.“ Tak usilovne na 
hodinách pracovali, že ubehli veľ
mi rýchlo. Bola to pre mňa dobrá 
skúsenosť byť na dni otvorených 
dverí. 

 Jana PíroVá

na deň otvorených dverí sme pri
šli spolu s manželom a kamerou. 
Vidieť prácu pani učiteliek a prie
beh vyučovania naživo, ako aj 
spolužiakov mojich detí v akcii, 
bolo naozaj výborné a poučné. 

Bude pre nás určite úžasný zá
žitok  si  to o pár  rokov opäť po
zrieť. Som rada, že som mala mož
nosť  vidieť  prostredie,  v  ktorom 
moji  chlapci  trávia 8 hodín den
ne, pretože mi na tom veľmi zále
ží. A tu som si spomenula na vetu, 
ktorú mi povedal Timko asi pred 
¾  rokom  o  svojej  pani  učiteľke 
(Mgr.  Nenovskej)  a  dodnes  vo 
mne rezonuje: „Mami ja mám na
ozaj,  ale  naozaj,  najlepšiu  pani 
učiteľku, úplne vážne“. A toto ako 
rodič chcem počúvať.

SyLVia PaSTorkoVá

Čo sme v tomto školskom
roku doteraz dokázali?
• v septembri sme spustili inter

netovú žiacku knižku, ktorá umož
ňuje  rodičom  prezerať  si  známky 
svojich detí priamo na internete, 

• peknými maľbami  sme  zú
tulnili  priestory  dolnej  chodby  aj 
 vstupné priestory do budovy ško
ly, 

• konalo sa na našej škole kraj
ské kolo súťaže „Mladý záchranár 
co“ 

• žiaci  2.  stupňa  sa  zúčastnili 
školy  v  prírode  pod  Sitnom,  kam 
sme boli  vybraní ako  jediná škola 
v Bratislavskom kraji, 

• pre žiakov školského klubu de
tí sme zriadili novú triedu, plne vy
bavenú  audiovizuálnymi pomôc
kami, 

• zriadili sme novú knižnicu ško
ly, 

• doplnili sme internetovú učeb
ňu, v ktorej je v súčasnosti pre po

treby žiakov 13 počítačov s pripoje
ním na internet, 

• z 2 % z daní, ktoré ste poskytli 
škole sme vybavili jednu triedu no
vým nábytkom a zakúpili sme spät
ný projektor. 

Počas dňa otvorených dverí, kto
rý  sa  uskutočnil  16.  1.  sme  vám 
umožnili  prezrieť  si  všetky  novo
vzniknuté  priestory  školy.  Rodičia 
a  verejnosť mala možnosť  zúčast
niť sa priamo na vyučovacom pro
cese svojich detí.

Čo by sme radi do konca 
tohto školského roka 
ešte zrealizovali?
• radi by sme dokúpili nový ná

bytok do ďalších tried, 
• zútulníme  triedy  novými zá

vesmi, 
• plánujeme  rekonštrukciu 

osvetlenia tried a chodieb
• osadíme  v  priestoroch  škol

skej  jedálne  informačnú tabuľu, 
v  ktorej  budú  zverejňované  naj
novšie informácie a oznamy školy 
pre rodičov a verejnosť, 

• plánujeme vynoviť detské ih
risko pri škole, 

• spolu s lesníkom Vladimírom 
Horváthom  a  pánom  Jozefom 
Benkovičom, vedúcim krúžku mla
dých ochrancov prírody a priate
ľov poľovníctva, vysadia naši žiaci 
v  okolí  školy  mnoho  stromčekov 
tak, aby sme vytvorili v škole malý 
park,  v  ktorom  bude  mať  každý 
žiak svoj stromček, 

• vytvárame projekt na rekonš
trukciu telocvične, 

• pripravujeme motivačné ško
lenie pre učiteľský zbor

• radi  by  sme  získali  finančné 
prostriedky na celkovú rekonštruk
ciu školy – výmena okien, oprava 
strechy, zateplenie budovy a bude
me na tom intenzívne pracovať.

V  roku  2007  základná  škola 
hospodárila  s  f inančnými  pro
striedkami  pridelenými  Minister
stvom školstva SR. Vieme, že s da
nými  prostriedkami  vyjsť  a  ešte 
k  tomu napredovať  sa  rovná mi
nimálne zázraku. 

aby sme to celé spresnili, robí
me to pre deti, a to je neuveriteľný 
hnací motor.

Nepotrebujeme s nikým súperiť, 
samotná  podstata  práce  ostáva 
v škole a po nás je ju vidieť – má
me  mnoho  múdrych  a  šikovných 
detí.

Vieme, že v príjemnom estetic
kom a sociálnom prostredí, v kto
rom  sa žiaci  cítia dobre, majú 
možnosť  dosahovať  čo  najlepšie 
vzdelávacie výsledky a majú mož
nosť rásť a my rastieme s nimi.

Som veľmi rada, že nám ve-
nujete 2 % z daní a tým pomá-
hate splniť sny a predstavy na-
šich žiakov a nám umožňujete 
realizovať naše spoločné ciele.

Mgr. iVana dufkoVá

naša škola patrila medzi tie, ktoré boli vybrané zú
častniť sa projektu schváleného MŠ Sr, s názvom 
„chráňme si prírodu a historické dedičstvo, je to na
ša budúcnosť.“

Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu žiakov o prob
lematiku životného prostredia a jeho ochrane. Súčas
ťou programu bol i zámer poznania historického a kul
túrneho dedičstva SR.

 V Škole v prírode pri Počúvadlianskom jazere sme 
boli od 22.–25. 10. 2007. Žiaci mali možnosť poznávať 
okolitú krajinu a historické pamiatky zahrnuté do zo
znamu kultúrneho dedičstva UNESCO – Banskú Štiav

nicu, banské priestory, prírodu, živočíchy, umenie so
koliarstva...,  čo  ich  aj  veľmi  zaujalo.  Preukázali  to  
v záverečnom vypracovávaní projektov na dané témy, 
ktoré boli vyhodnotené a odmenené.

1. miesto – Habudová, Fumačová, Kubej, Bublinec
2. miesto – Chovanová, Gregorčíková, L.Vajarská
3. miesto – P. Sofka, M. Sovadina, K. Sloboda, N. Du

fek
Projekty postúpili do celoslovenského kola. Hurá!  

–  skupina Habudová, Fumačová, Kubej, Bublinec  sa 
umiestnila na peknom II. mieste. Blahoželáme. 

 T. barTekoVá

Žiaci zo ZŠ Láb druhí na Slovensku!

Škola v akcii
Vysvedčenia za i. polrok školského roka 2007/08 sme odovzdali,  
ii. polrok máme ešte pred sebou. Je to najlepší čas bilancovať a ob
zrieť sa späť.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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V  tomto  roku  je  opäť  možné  
poskytnúť  2  %  z  daní  fyzických 
a právnických osôb za kalendár
ny rok 2007. 

Z  týchto  finančných  prostried
kov, ktoré ste nám poukázali v minu
lom roku Rodičovské združenie pri 
MŠ Láb zakúpilo množstvo výchov

novzdelávacích, didaktických, špor
tových a pracovných pomôcok, kto
ré sú nevyhnutnou súčasťou pre vše
stranný  a  harmonický  rozvoj  detí. 
Veríme  milí  rodičia,  spoluobčania 
a priatelia, že viete, ako veľmi mater
ská škola tieto prostriedky potrebu
je a pomôžete nám.

Bližšie  informácie  a  tlačivá  vám 
poskytneme u nás v MŠ.

Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno alebo názov:
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
PRI MŠ LÁB
Sídlo: LÁB č. 223
Právna forma:     

  OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa
IČO: 173196172117

Vopred vám všetkým ďakujeme.

Zápis 
do materskej 
školy

Riaditeľka  Materskej  školy 
v Lábe oznamuje rodičom de
tí,  narodených  od  roku  2006 
(vo  veku  od  2  do  6  rokov), 
že DO KONcA MARcA 2008 
prebieha  zápis  do  predškol
ského  zariadenia  na  nasledu
júci školský rok 2008/2009. 

Prihlášky  si  môžete  denne 
vyzdvihnúť  v  budove  mater
skej školy alebo na www.obec
lab.sk/materská škola.

Aj tento školský 
rok  sme  už  ab
solvovali  jednu 
z  tradičných ak
cií  –  Karneval, 
ktorý bol spoje
ný s dňom otvo
rených dverí. 

Akcia  bola  plná 
zábavy a bohatej 
tomboly. Ďakuje
me všetkým, kto
rí  nám  pomohli 
karneval  pripra
viť: 
Gabika Čembová
Mária Vicenová
Monika Valúchová
Peter Michalčík
Tesco
Kníhtlač Gerthofer

Už  teraz  sa  pripravujeme  na 
ďalšie  podujatia  a  celookresné 
akcie, ktoré deťom spríjemnia po
byt  v  predškolskom  zariadení 
s možnosťou reprezentovať svoje 
zručnosti a schopnosti: 

Kreslím, kreslím maľujem, 
Mám básničku na jazýčku, 
Záhorácky sláviček, 
Športová olympiáda, 
Deň detí, 
Škola v prírode, 
Školský výlet, 
Rozlúčka s predškolákmi 
a mnoho ďalších. 
Veríme, že sa aj vy prídete s na

mi dobre zabaviť.

Naša – vaša materská škola

Vážení rodičia, spoluobčania a priatelia MŠ v Lábe

Projekt BEZPEČKO v  materskej škole

Telocvičňa
inak

Súčasťou Základnej školy Láb  je 
pekná  telocvičňa,  ktorá  je  podľa 
našich  odhadov  jednou  z  najväč
ších v okolí. Škola sa o tieto zverené 
priestory stará, udržuje ich, snaží sa 
ich zveľaďovať. Vzhľadom nato,  že 
v obci žiadne podobné športové za
riadenie nie je, rozhodli sme sa, že 
umožníme do telocvične vstup širo
kej verejnosti z obce i okolia. Kona
jú sa tu spoločenské i športové po
dujatia. Najmä vo večerných hodi
nách ju využívajú športovci za úče
lom futbalového tréningu. 

A tu sa dostávam k tomu, čo ma 
veľmi mrzí. Každý, kto prichádza do 
telocvične, má riadne spísanú zmlu
vu o prenájme, kde sú uvedené prá
va, ale  i povinnosti nájomcu. Mu
sím však konštatovať, že najmä tie 
povinnosti akosi nájomcom unika
jú. Každý pondelok, niekedy aj na 
druhý  deň  ráno,  prichádzame  do 
telocvične  a  zisťujeme,  aké  škody 
nájomcovia napáchali. Spomeniem 
len niektoré: polámané rebriny, roz
bité  okná,  otlčená  stena,  rozbité 
svetlá a vypínače, dokonca i ukrad
nuté  tenisky  z  úboru  žiaka.  Často 
nachádzame neporiadok vo  forme 
plechoviek od piva či nedopaľky od 
cigariet.

Je pravda, že ideálne by bolo, ke
by sme si po každom nájomcovi te
locvičňu  skontrolovali  osobne.  To 
však nie je v našich silách, nakoľko 
je využívaná do neskorých nočných 
hodín. Cez víkend aj v týždni sa tu 
vystrieda viacero družstiev, preto sa 
môžeme spoliehať  len na čestnosť 
nájomcov  a  ich  lojalitu  ku  škole 
a iným nájomcom. Nehoda sa mô
že stať každému, treba ju však škole 
nahlásiť, snažiť sa ju odstrániť, prí
padne finančne nahradiť. 

Uvediem  len  jeden  príklad:  ná
jomca  si  prenajme  telocvičňu  za 
účelom  športového  vyžitia.  Za  ta
kýto prenájom zaplatí 2�0 Sk, z kto
rých mi uhradíme energie a  všetky 
náklady  spojené  s prenájmom. Pri 
športovaní však nájomca zlomí reb
rinu, za ktorú my pri oprave zaplatí
me 290 Sk. Z toho vyplýva, že škola 
je ešte minimálne 40 Sk v mínuse.

Sme  radi,  že  máme  telocvičňu, 
ktorú môžeme ponúkať na prená
jom  širokej  verejnosti.  Pýtam  sa 
však,  dokedy  sa  k  nej  niektorí  ná
jomcovia budú správať pod heslom 
„Z cudzieho krv netečie“, prípadne 
„Po nás aj potopa“?

Mgr. IVANA DUfKOVÁ, riaditeľka
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Pani Viera adamovičová žije so svo
jím manželom a dcérou v Lábe na 
záhorí. Päť dní do týždňa funguje 
ako svedomitá, prísna (ale aj chá
pavá) učiteľka matematiky. zvyšok 
času venuje svojím náročným ko
níčkom. Je majiteľkou chovateľskej 
stanice biele zlato, ktorá sa špe
cializuje na chov nemeckého bieleho 
špica. Hoci táto stanica bola založe
ná len v roku 2006, v ostatnom čase 
sa zaradila medzi najlepšie na Slo
vensku. napríklad ročná fenka até
na biele zlato a pes andré biele zla
to získali v roku 2007 titul Slovenský 
šampión krásy mladých. okrem to
ho je pani adamovičová vychýrenou 
kuchárkou a cukrárkou. Žiadna 
svadba, krstiny či životné jubileum 
v regióne sa nezaobídu bez jej tort, 
koláčov a zákuskov. Jej recepty –  
najmä recept na Trasenú tortu – si 
získali veľkú popularitu aj u čitate
liek časopisu Jednota.

Pani Adamovičová, byť učiteľkou nie je 
ani tak povolanie, ako skôr poslanie. 
Čo to znamená byť učiteľom v dnešnej 
dobe a naviac – byť učiteľom „milova
nej matematiky“? 

Jednu z možných vysvetlení prečo 
deti nemajú matematiku radi, je to, 
že sú lenivé rozmýšľať. Deti si veľa
krát  robia  matematiku  zložitejšiu, 
tým že sa veci neučia v súvislostiach 
z  hodiny  na  hodinu  a  nepoznajú 
pravidlá  pre  počítanie.  Majú  zlý 
zvyk učiť sa len to čo sa práve pre
berá a keď sa príde k inému tema
tickému celku,  staré učivo púšťajú 
z hlavy. V matematike  je potrebné 
mať učivo stále v hlave a poznať sú
vislosti. Deti dnes uprednostňujú ja
zyky,  lebo  v nich  vidia perspektívu 
pre svoj ďalší život a vzdelanie.

Ako vychádzate s dnešnými slobo
domyseľnými deťmi? 

 Učiteľ by nemal nikdy zabudnúť, 
že bol dieťaťom. Myslím, že si s deť
mi rozumiem, treba ich počúvať, ne
vnucovať im svoju pravdu. Mám ra
da  temperamentné  deti  asi  preto, 
že  vo mne  je  tiež  veľa energie,  veď 
som v znamení Barana. A hlavne de
ti milujem, preto  rada vykonávam 
túto prácu. 

Kuchyňa býva srdcom každého po
riadneho domova. Medzi nami ženami, 
aké máte asociácie pri  týchto slovíč
kach – recepty, jedenie, maškrtenie, 
zobkanie, Vianoce, Veľká noc... 

recepty  –  fantázii  sa medze ne

kladú.  Jedenie –  organizmu  dať 
všetko s mierou, čo mu patrí. Maš
krtenie – neviem, čo so sebou robiť. 
zobkanie – čas strávený pri televízo
re a pri nič nerobení.  Veľká noc  – 
veľkonočný  baránok  a  maľované 

vajíčka, korbáč ktorý večne pletiem 
manželovi ja. Vianoce – makové pu
páky s medom, šošovicová polievka 
s hríbmi, oblátky, vyprážaný kapor 
a k nemu varené zemiaky v šupke.

Ste majiteľkou a vrchnou manažér
kou chovateľskej stanice Biele zlato. 
Zaoberáte sa chovom nádherných bie
lych psíkov, nemeckých špicov. Psi z va
šej „stajne“ získavajú tituly na klubo
vých aj medzinárodných výstavách. 
Jestvuje aj v chovateľstve osvedčený re
cept na úspech... ?

Mať chovateľskú stanicu nezna
mená len mať psíkov, ktorým treba 
dať papkať. V prvom rade ich mu
síme mať radi, hrať sa s nimi, starať 
sa  o  ich  zdravie,  chodiť  na  pre
chádzky,  treba sa im venovať a naj
mä, mať veľkú trpezlivosť. Je potreb
né sa s nimi rozprávať je to zvierat
ko, ale ono vám rozumie aj  vtedy, 

keď ste smut
ný či veselý.

Pani Ada
movičová, re
cept na Tra
senú tortu, 
ktorý som od 
vás získala – 
spôsobil me
dzi čitateľka
mi časopisu 
Jednota malú 
revolúciu. Mu
sím prezradiť, 
že ste exce
lentná cukrár
ka, ktorá pe
čie a zdobí tor
ty všetkých 
možných dru
hov a typov. 

Pripravujete torty na svadby, krstiny, 
pri príležitosti životných jubileí. Dá sa 
povedať, že každá torta je originál. 
Odkiaľ čerpáte recepty a inšpiráciu...?

Pečenie  popri  našich  psíkoch  je 

mojim koníčkom pri ktorom hlavne 
relaxujem.  Nie  všetky  nápady  sú 
z mojej hlavy, ani trasená torta, sle
dujem internetové stránky, literatú
ru a všetko, čo letí v oblasti cukrár
činy. Toľko kuchárskych kníh, čo je 
v mojej domácnosti, asi málo kde 
nájdete. Sú gazdinky, ktoré dostanú 
kuchársku knihu ako svadobný dar 
a čerpajú z nej celý život. 

U mňa toto určite nehrozí... 
Ste v tomto smere čisto „profesio

nálna“, alebo čím máte človeka, rodinu 
radšej – tým je torta, napríklad sva
dobná, krajšia... ?

Najradšej mám, keď mi povedia 
máš voľnú ruku, to povestné „vyřáď 
se“. Pri pečení treba myslieť na člo
veka  ktorému  je  torta  určená,  aby 
torta ktorú mám upiecť vystihla člo
veka, ktorej je darovaná, jeho povo
lanie, hobby a podobne. Každá tor
ta musí  reprezentovať    je  to dielo 
mojich rúk, zmyslov, vkusu a lásky. 

Čo vám dokážu dať deti, aby ste boli 
šťastná...? 

Keď ma po rokoch prídu pozrieť 
a vyslovia to prekrásne slovíčko „ďa
kujem  pani  učiteľka“.  Mnohí  oce
nia,  že  som  bola  prísna  a  veľa  od 
nich vyžadovala. Nezriedka hovoria, 
že s tým vystačili aj na strednej škole, 
podaktorí  až  na  „vyške“.  Slovíčko 
„ďakujem“ v práci učiteľa veľmi veľa 
znamená,  poteší  ho  a  urobí  šťast
ným. 

Aké ingrediencie treba namiešať  
v „kuchyni života“, aby bol človek 
šťastný? 

Lásku, porozumenie a vzájomnú 
úctu...

Za rozhovor ďakuje 
Sabina foJTíkoVá

Recept z kuchárskej 
knihy života 

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV



LÁBSKE NOVINY • 1/2008 �

Podpis dohody
o  vzájomnej  pomoci  a  spolupráci 
pri  zdolávaní  požiarov,  ostatných 
haváriách a živelných pohromách.

Dňa 2. 2. 2008 sa uskutočnil v za
sadačke Hasičskej zbrojnice v Lábe 
podpis dohody medzi obcami Zo
hor,  Vysoká  pri  Morave,  Plavecký 
Štvrtok a Láb,  za účasti  starostov, 
veliteľov  a  predsedov  Hasičských 
zborov  zo  všetkých  spomenutých 
obcí. Obecné úrady sa zaväzujú za
bezpečiť  susedskú  pomoc  hasič
skou technikou, vykonať bezplatný 
výjazd  pri  rozsiahlych  požiaroch 
a  živelných  pohromách.  Tieto  do
hody  budú  uložené  na  Obecných 
úradoch.

Veliteľ DHZ Láb

Výročná členská 
schôdza DHZ Láb
Dňa  10.  2.  2008  sa  v  zasadačke  
Hasičskej  zbrojnice  uskutočnila  
Výročná  členská  schôdza  DHZ 
Láb.

Na schôdzi sme privítali hasičov 
z  okolitých  obcí,  našich  priateľov 
z Řičan u Brna, pani  riaditeľku ZŠ 
Láb, ako aj starostku našej obce.

Po  oboznámení  s  programom 
schôdze  sme  si  vypočuli  správu 
o činnosti za rok 200�, správu o hos
podárení,  plán  činnosti  na  rok 
2008. Po oficialitách sme prikročili 
k  povyšovaniu  aktívnych  členov 
a odovzdaniu medailí za dlhoročné 
členstvo v DHZ Láb. Najmä Terézii 
Vasarábovej, ktorá  je v našej orga
nizácii už viac ako 60 rokov.

Po  ukončení  schôdze  a  podaní 
občerstvenia sme zotrvali v družnej 
debate aj naďalej.

 Veliteľ DHZ Láb

Moja prvá láska k hudbe sa začala 
v škole, bol som žiak 5 ročníka. No-
vý učiteľ z Moravy A. Kyselák, dob-
rý hudobník na husle, ktoré použí-
val aj počas hudobnej výchovy.

V 8. ročníku som sa rozhodol pre 
klarinet, preto som požiadal kapel
níka dychovej hudby J. Klímu o ra
du. Požičal mi klarinet a bol aj mo
jim  druhým  učiteľom.  Od  r.  1941 
mám nový nástroj. Zakladá sa nová 
hudobná  kapela:  J.  Janský  (trom
bon),  K. Šiša  (trubka),  J. Žalúdný  
(bicie),  J.  Karovič  (harmonika),  J. 
Chmela  (saxofón),  J.  Kain  (klari
net),  A.  Doležal  (husle).  V  tomto 
zložení sme od 1. mája 1942 začali 
hrávať na Kamennom Mlyne. 

Vojenskú službu som nastúpil 1. 
októbra 1942 v Bratislave. Prihlásil 
som  sa  na  konkurz  do  Armádnej 
hudby a skúšku som urobil. Od 1. 
decembra som bol preradený k Plu
kovej hudbe ako hudobník (klarine
tista). V máji 1944 bola hudba vy
sunutá na východné Slovensko, kde 

boli 2 vojenské divízie. Keď 29. au
gusta začalo povstanie, nemecká ar
máda  zaisťovala  slovenských  voja
kov. 31. augusta v prešovských Ka
sárňach M. R. Štefánika, kde bola 
aj  hudba,  bolo  ozbrojené  vojsko 
transportované do vojenského lág
ra v Neubrandenburgu v Nemecku. 
Vrátil som sa 4. �. 1945. Do konca 
roka som pôsobil v Posádkovej hud
be v Bratislave. Vojna skončila a ja 
som  sa  opäť  venoval  svojim  záľu

bám v Lábskej dychovke STARí PÁ
NI nar. 1900. J. Klíma, Kar. Šiša, J. 
Janský, Š. Chmela (Baltazar), J. Lu
káč, M. Kovár, F. Zálesňák,  J. Čer
mák, Š. Surovič, J. Lazar, F. Chrup
ka, I. Kadnár. V roku 194�–49 učil 
chlapcov  pán  učiteľ  G.  Vach.  Dy
chovka sa doplnila o O. Dufeka, P. 
Kaina,  J. Osuského,  J. Blažeka, M. 
Kovára, J. Čermáka, M. a  F. Chrup
kovcov, M. Dufeka, J. Kovára (Kolaj
ka), K. Lazara, F. Lazara, Š. Chmela 
(Metoš), M. Chmela, F. Vavrinca. Jo
zef Kain učil J. Kolandra, F. Kolan
dra, R. Orta, M. Budaya, G. Zede
ka, M. Kaina. V rokoch 1998–2002 
to boli žiaci 5. ročníka M. Nemec, 
F. Osuský, A. Grélik, R. Kovár (zvlášť 
dobrý barytonista). Snaha učiť pre
trvávala,  ale  škola  aj  rodičia  one
meli.  Povie  sa,  že  „talenty  chodia 
okolo nás“, len ich treba hľadať... 

Naša dychovka sa  snaží hrať na 
podujatiach – sv. Prijímanie, Birmov
ka, rozlúčka v dome smútku (poh
reby), ako i pri kaplnke sv. Vendelí
na. Sú tam ľudia, ktorí to pripravia. 
Naši  kamaráti  sa  tu  cítia  ako  do
ma.

Želám  veľa  úspechov  kolektívu 
lábskych novín.

JoZef KAiN, 21. 3. 1921 

Tento článok nebude písaný na od
bornej úrovni, bude písaný obyčajným 
sedliackym rozumom. Ak v ňom budú 
niektoré nezrovnalosti, povzneste sa 
nad tým a prepáčte mi. No nedá sa mi, 
aby som nenapísal svoje myšlienky. 
Nebol som prítomný pri zrode prvého 
projektu lábskej čističky. Priznám sa, 
ani ma to nezaujímalo. No teraz zis
ťujem, že táto čistička nám bude robiť 
veľké problémy. Finančne aj porucho
vo.

Bol som zamestnaný v lábskom 
JRD. Podieľal som sa na výstavbe sláv
neho bitúnku, ktorý bol aj určitú dobu 
v prevádzke. Dobre vieme, že taký bitú
nok spotrebuje veľa vody. Vlastnil ho 
podnikateľ Ing. Hrúz. Šuškanda bola, 
že na čističku bude napojený aj tento 

bitúnok, na ktorý finančne prispeje. 
No ten po krátkom čase zdupkal a zo
stalo len pri sľuboch. Možno sa tá čistič
ka postavila tam, kde stojí, aj z toho 
dôvodu. Ale nechajme staré hriechy 

a skúsme spolu hľadieť do budúcna. 
V našich domácnostiach máme všetci 
vybudovaný odpad, ktorý funguje na 
báze samospádu. Netreba žiadneho 
čerpadla. Aj nám sa pobeží ťažšie hore 
kopcom, ako z neho zutekať. My bu
deme z ¾ dediny tlačiť odpad čerpad
lami hore kopcom, čo v našich podmien
kach nemá logiku. Po dokončení ka
nalizácie v celej obci má byť rozmiest

nených osem prečerpávačiek. V každej 
tejto šachte budú dve čerpadlá z nere
zu. Pri chode jedného čerpadla s príko
nom cca 1,1 kW/h, pri ôsmych čerpad
lách to bude 8,8 kW/h. To ešte ne
viem, koľko hodín denne budú v cho

de. Kto toto zaplatí?
Zastavovacia štúdia v lokalite „Bah

ná“, za starým ihriskom a z uvedenej 
snímky v Lábskych novinách je vidieť 
Plavecký Štvrtok. Táto obec má len vy
hnívacie jamy a neprečistený odpad 
púšťa do Štefkových potoka. Koľko fi
nancií by bolo potrebných na prepoje
nie obce Plavecký Štvrtok v dĺžke cca 
2,5 km a napojiť sa na našu čističku, 

zároveň napojiť aj horný koniec dediny 
(vŕšok, drahy s pod...)? Vznikla by 
združená investícia a ľahšie by sme sa 
dostali k čerpaniu peňazí z Európske
ho fondu. A ostatná časť dediny?

Je len otázkou času, kedy bude za
čatá výstavba, okolo Hrnčiara, za škôl
kou, vrbovec a pod...

Fantazírujem, keď napíšem o vybu
dovaní novej čističky v najnižšom bode 
dediny a odpad by fungoval na báze sa
mospádu. Ale to už nechám na odbor
níkov v tejto oblasti. Pouvažujme spo
lu. Jedná sa o nás, o našu krásnu dedi
nu, naše peniaze. Ak má niekto skvelú 
myšlienku, dobrý nápad, vyslovte ju na
hlas. 

Chce to len odvahu.
Spoluobčan  J. LiSý, Láb č. 90 

Činnosť Klubu lábskych žien
na I. polrok 2008

V tomto roku chceme osloviť ženy niektorými zaují
mavými aktivitami. V januári sme uskutočnili zaujíma
vú besedu  so psychologičkou Dr. Chaloupkovou na 
tému: rodinné spolužitie viacerých generácií. V marci 
uskutočníme v spolupráci s Obecnou knižnicou bese
du s poetkou RhDr. Evou Fordinálovou CSc a riaditeľ
kou  Skalického  múzea  RhDr.  Vierovu  Drahošovou 
CSc. V apríli sa budeme venovať téme: úprava záhrad 
a predzáhradiek. Besedovať budeme s Jankou Fuma

čovou. V máji budeme spoluorganizátormi osláv Dňa 
matiek. V júni, v rámci osláv Dňa detí, pripravíme vy
stúpenie  skupiny  „Pavúčiky“  (zdravotne  postihnutej 
mládeže)  v  rámci  projektu  PLACE  –  združenie  žien 
v Malackách a CVČ. 

Činnosť KLŽ bude opäť  zameraná na  spoluprácu 
s MŠ, ZŠ a staršími občanmi našej obce. Chceme zí
skať v povedomí našich občanov vážnosť a podieľať 
sa na väčšej kultúrnosti našej obce.                 KLŽ

Likvidácia odpadových vôd

názor občana

„Hudba ma sprevádza 
celým životom“

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Po polročnom trápení a vylepšova
ní kolektívu seniorov, konečne na
stal zlom. Tí čo majú futbal v srdci 
zostali, vstúpili do seba a ukazujú 
čo v nich je. 

Či sú z Lábu, alebo odinakiaľ  je 
to  jedno,  ľudia  chcú  vidieť  dobrý 
futbal. Nikto nikoho z Lábskych hrá
čov nevylúčil. Celú zimu chodili tré
novať so seniormi i dorastenci, kto
rí sú vždy potencionálni hráči Lábu, 
pokiaľ  neprestúpia  do  nejakého 
„Menchestru“.

Prípravnými zápasmi sa dolaďuje 
nový tím, ktorý si v zápasoch na se
ba len zvyká.

Je to úžasný pocit, po toľkých pre
hrách, stále víťaziť. Dúfam, že nám 
to vydrží počas celej  súťaže. Prečo 
by sa mala financovať zlá hra, tá sa 
musí  prevádzkovať  lacnejšou  for
mou. Už nedovolíme nikomu, aby 
parazitoval a zneucťoval celé druž

stvo a klub, ktorý naňho dopláca. 
Je to ľahostajné a sebecké. Láb bol 
v celej oblasti  jesenej súťaže senio
rov  na  prvom  mieste  v  dostávaní 
červených a žltých kariet. To musí
me napraviť bezkartovou hrou. To
to nové družstvo je neskutočne od
hodlané  vyhrávať  a  dokonale  re
prezentovať  Láb.  Má  všetky  pred
poklady.  Musíme  si  vylepšiť  re
nomé,  ktoré  tu  desaťročia  bolo. 
Bohužiaľ,  potrebujeme  veľmi  veľa 
hráčov,  lebo takmer všetci pracujú 
na  smeny.  Chcem  preto  poprosiť 
našich fanúšikov, aby boli tolerant
nejší a aby s nadšením povzbudzo
vali hráčov. Zaslúžia  si  to, hrajú a 
trénujú zadarmo, z lásky k futbalu. 

Prídu  unavení  z  práce,  trénujú, 
alebo rovno z tréningu alebo zápa
su „lecá“ do roboty.

Výsledky prípravných zápasov:
Láb : Sološnica = 5 : 2, góly – Si

vák  Daniel  –  3,  Beňa  Michal  –  2, 

Láb : Z.Bystrica = 3 : 0, góly – Beňa 
Michal – 1, Sivák Daniel – 1, Miklu
šičiak Pavol  – 1,  Láb  : Rohožník =  
1 : 1 gól – Beňa Michal – 1. 

Pán  Miroslav  Kovár  odstúpil 
s  funkcie predsedu ŠK Láb pre  za
nepráznenosť.

Týmto  chcem  poďakovať  man
želovi, bez ktorého by sme nedosiah
li  tieto  výsledky,  hlavne  trpezlivosť 
pri trénovaní a pomoc pri organizá
cii klubu. Celú zimu trénoval mlad
ších  aj  starších  žiakov  a  seniorov, 
v  utorok  a  štvrtok  od  16.00  do 
21.00  h  +  zápasy.  Dúfam,  že  mu 
elán vydrží a nedá sa ničím znechu
tiť. Futbal vždy patril medzi jeho pr
voradé  lásky,  preto  toľko  obetuje
me. Boli sme veľmi prekvapení, na 
vyhodnocovaní v Malinove, keď nás 
oslovili  rozhodcovia,  poďakovali 
nám za najkľudnejší priebeh zápa
sov z celej oblasti, vraj sa u nás cítili 
ako doma.

Pamätám si, pred tridsiatimi rok

mi som pracovala vo výbore TJ Druž
stevník Láb, za éry pána Chmelu a 
M.  Gerthofera,  manžel  bol  hráč. 
V budove štadióna sa na veľmi ma
lé zmeny, nič nezmenilo. Hráči prí
du premrznutí po tréningu a zápase 
do  kúpeľní  a  šatní  bez  radiátora. 
Dúfam, že  to bude na zamyslenie, 
aby  sme si  týchto dobrých hráčov 
ocenili i teplom. V horných častiach 
budovy  je  veľa  nevyužitých  miest
ností, kde by mohla byť rehabilitá
cia, ktorá by slúžila celej obci. Všet
ko záleží od peňazí, ktoré teraz po
trebujeme na prestup hráčov k nám 
a  musíme  oslovovať  nespočetné 
množstvo firiem, telefonicky a osob
ne, čo stojí tiež veľmi veľa peňazí, za
tiaľ našich.

Sme radi, že sme zaplatili rozhod
cov z bufetu a vstupného v jesennej 
časti. Ďakujeme za pomoc obecné
mu úradu a srdečne vás pozývame 
– Hurá do novej sezóny!

 M. ZábojníkoVá 

Šachové okienko
Aj  tento  rok  sme  zahájili  tradičným  novoročným  šachovým  tur

najom Open Láb v rámci ktorého sa konajú majstrovstvá okresu v ša
chu jednotlivcov. Turnaj sa uskutočnil v sále u Tomáša dňa 5. januára 
2008. Hralo sa Švajčiarskym systémom na deväť kôl, každý hráč mal 
na partiu 15 minút. Na turnaji sa zúčastnilo 43 šachistov zo širokého 
okolia. 1. miesto Kolesár Milan 7,5 b z INČ, 2. miesto Veselský Jozef 
7,5 b Zentiva Hlohovec, 3. miesto Jánoš Jozef 7 b Tatran Bratislava.

Majstrovstvá okresu sa skončili veľkým úspechom Lábskych šachis
tov, ktorý obsadili prvé dve miesta. Majstrom okresu pre rok 2008 sa 
stal Patrik Jurica pred Eduardom Šimkovičom, obaja mali po 6 bodov. 
Tretí skončil Tomáš Chabada ml. z Malaciek so ziskom 4,5 bodu, kto
rý hráva za náš klub. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 17 šachistov. 

 P. Merka

 Hurá! Vyhrávame!

V  decembri  2007  sme 
boli pozvaní, ja a man-
žel,  na  vyhodnotenie 
práce ŠK do Malinova. 
Od  Oblastného  futba-
lového zväzu, Bratisla-
va-vidiek  som  dostala 
plaketu s nápisom „Za 
aktivitu  a  obetavosť 
pre rozvoj futbalu v de-
dine  Láb”.  Som  hrdá 
na toto ocenenie, veľmi 
si  ho  vážim.  Zaväzuje 
ma  viac  pracovať  pre 
futbal v Lábe. 

ako sme už spomínali v mi
nulom čísle, zimnú prestáv
ku sme vypĺňali viacerými 
turnajmi. Žiačky sa zúčast
nili na viacerých medziná
rodných turnajoch v Če
chách i na Slovensku (Ivan
čice pri brne – 3. miesto, Ho
donín – 5. miesto, Žilina –  
9. miesto, Holíč – 1. miesto 
a Ivanka pri Dunaji – 1. mies
to). Potvrdili sme, že v ka
tegórii žiačok patríme u nás 
k úplnej špičke a vieme hrať 
s hociktorým iným druž
stvom. 

Dvoch turnajov sa zúčast
nili  aj  ženy,  ktoré,  žiaľ,  ne
boli také úspešné ako žiačky 
(v  Holíči  sme  obsadili  po

sledné 8. miesto a v Trnave 
sme skončili na 3. mieste).

Začiatkom  februára  sme 
začali  trénovať  vonku.  Tré

ningy  sú  v  tomto  období 
orientované najmä na kon
dičnú stránku. 

Odohrali  sme  už  aj  prvý 

prípravný zápas s družstvom 
Mutěníc,  nad  ktorým  sme 
hladko vyhrali 3 : 1. Táto kon
dičná  príprava  vyvrcholí  na 
štvordňovom  sústredení 
v  Skalických  horách,  počas 
ktorého by sme medzi „tvr
dou zaberačkou“ chceli odo
hrať aj prípravný zápas (za
tiaľ  v  rokovaní). Po návrate 
bude  nasledovať  herné  sú
stredenie  v  domácich  pod
mienkach, na ktorom sa bu
deme venovať najmä taktic
kej a hernej stránke. Súčas
ťou tohto sústredenia budú 
aj dva prípravné zápasy pro
ti chlapcom. 

Okrem  toho  odohráme 
každý víkend zápas: 
  2. 3. s Dunajskou Lužnou, 
  9. 3. s Hodonínom, 
        (oba v Lábe), 
16. 3. v Hodoníne. 

Generálku  na  jarnú  časť 
ligy by sme mali odohrať 22. 
alebo 23. 3. (súper je zatiaľ 
v rokovaní). 

Dúfam, že dievčatá budú 
pristupovať k naplánovanej 
príprave  zodpovedne,  a  že 
nás budú obchádzať zrane
nia, aby sme sa mohli  zod
povedne  pripraviť  na  jarnú 
časť. A hlavne – aby sme svo
jim futbalom mohli robiť ra
dosť  našim  verným  fanúši
kom a tým, ktorí nás finanč
ne podporujú.

Na záver by som rada spo
menula, že sa nám konečne 
podarilo  sprevádzkovať  aj 
našu webovú stránku www.
obeclab.sk/dfk, na ktorej si 
budete  môcť  pozrieť  všetky 
novinky v našom družstve.

k. PaxneroVá

Zimná príprava v plnom prúde

ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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