
Konal sa v sobotu 27. septembra 
na tenisovom ihrisku v Lábe. Veľa 
mamičiek privítalo tento nápad, 
pretože deti sa tak mohli v tomto 
areáli hrať bez zvýšeného dozoru. 
Je to super prostredie pre naše de-
ti. To sa o obecnom parku v strede 
dediny, priamo pri hlavnej ceste, 
povedať nemôže. 

Silvia Vajarská spolu s Jožkom 
Benkovičom pripravili pestrý pro
gram. Predstavili sa deti z MŠ a ZŠ 
v Lábe, súbor Štvrčánek pod vedením 
p. Petra Saňku, súrodenecké duo Ve
ronika a Tomáš Dimmeloví z Čárú, 
mužský spevácky zbor zo Záhorskej 
Bystrice a nechýbala naša hudobná 
skupina Spektrum, ktorá celý pro
gram ozvučila a pokračovala v zába
ve až do 22. hodiny. 

O občerstvenie sa postarala He
lenka Rauscherová, Magdaléna Zá
bojníková a hasičský zbor v Lábe pod 

vedením pána Kovára. Treba poďa
kovať aj našim občanom a detičkám, 
ktorí si dali tú námahu a priniesli 
nám svoje výpestky a výtvory z tekvíc. 
Boli veľmi pekné. Mali sme tam sovu, 
loďky, mačku, kočiare, obrovskú lien
ku, ktorú vyrobili deti z ŠKD pri zá
kladnej škole a rôzne iné. 

Anna Zálesňáková pripravila kve
tinovú výzdobu, za ktorú jej ďakuje
me. 

Nesmieme zabudnúť na tých, kto
rí priložili ruku k dielu – J. Vícenovú, 
T. Bartekovú a chlapcov z OcÚ.

Dúfame, že sa vám tohtoročný 
Deň dziní páčil a tešíme sa na ďalšiu  
pripravovanú akciu. 

V mesiaci október bude posedenie 
dôchodcov a v decembri pripravuje
me spolu s pánom farárom Mikuláša 
v našom chráme.

Kultúrna komisia pri OcÚ Láb
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Hody, 
hodky...

Opäť prišiel október a tešíme sa 
na hody. Netrpezlivé detičky počí
tajú korunky v pokladničke, aby sa 
mohli čo najviac voziť na koloto
čoch. Ponavštevujú starých rodi
čov, rodinu a každý nejakú korun
ku podaruje. Zídu sa známi, kama
ráti a vychutnávajú si hodovú at
mosféru. Prajem Vám krásne poča
sie a pohodové prežitie týchto 
sviatkov.           starostka

Láb nutne potrebuje výstavbu rodin
ných domov mladými rodinami. Dedina, 
v ktorej sa vyprázdňuje škola, kostol a na 
ihrisku nemá kto hrať futbal, je určená 
k zániku. Som veľmi rád, že susedíme s to
uto lokalitou. Ešte radšej by som bol, keby 
sa u nás usadili aj naši vnuci.

Róbert Zálesňák st., Láb

Na výstavbu nášho rodinného domu 
sme si lokalitu VŔŠOK vybrali z čisto prag
matického dôvodu, a síce, že v danej loka
lite sa nám podarilo nájsť a kúpiť stavebný 
pozemok.Zároveň ale môžeme dodať, že 
s charakterom tejto lokality sme nadmieru 
spokojní, najmä so skutočnosťou, že sa jed
ná o novú a rozvíjajúcu sa lokalitu s krás
nym výhľadom na okolitú prírodu.

Martin a Anna S., Láb

Keď sme hľadali v Lábe pozemok pre 
budúcu stavbu rodinného domu, nebol 
vôbec taký stav stavebných pozemkov, že 
by sme si mohli vyberať. Sme veľmi radi, 

že jediná reálna možnosť bola práve v pri
pravovanej lokalite „VŔŠOK“. 

 Peter a Miroslava M., Láb

Prvé lastovičky lokality „VŔŠOK”

Obec Láb pripravila 
v období, kedy všetci 
zbierajú svoju úrodu 

Deň
dziní...

Chceli by sme vyjadriť veľkú vďaku 
všetkým dobrodincom, ktorí pri
speli na celoobecnú zbierku, kto
rá sa konala koncom septembra 
2008 na opravu nášho kostola 
„Všetkých svätých“. Vyzbieralo sa 
245.080 Sk (8.135,17 €). Zároveň 
chceme poďakovať členom a akti
vistom cirkevnej rady, ktorí obeta
vo túto zbierku realizovali. 
„ĎAKUJEME 
A PÁN BOH ZAPLAŤ“

JURAJ AUgUSTíN, duchovný otec
ViERA TUREčKOVÁ, členka rady
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1. Uložte si prebytočnú hotovosť 
na Váš účet v banke. Takto sa Vaše 
korunové peniaze najjednoduchšie 
skonvertujú na euro – automaticky, 
bez poplatkov, okamžite. 

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, 
alebo ponukám od rôznych osôb vy
dávajúcich sa za predstaviteľov bánk, 
samospráv, alebo iných inštitúcií, 
ktorí vás môžu navštíviť priamo u Vás 
doma. Nik od Vás nemá právo žiadať 
informácie o tom, koľko máte doma 
peňazí, alebo ako a kedy si ich plá
nujete vymeniť za eurá. Peniaze, kto
ré si neuložíte teraz na účet, je naj
lepšie vymeniť za eurá vo vašej banke 
po zavedení eura.

3. Korunovú hotovosť, ktorá Vám 
zostane po prechode na euro, je naj
lepšie minúť v obchodoch počas du-
álneho obehu. Odporúčame pone
chať si nižšie hodnoty bankoviek, aby 
obchodníkom nevznikol problém s 
vydávaním eurovej hotovosti. 

4. Nie je potrebné vymieňať si ko
runy za eurovú hotovosť vopred. Po 
zavedení eura budete môcť ešte 16 
dní počas duálneho obehu platiť aj 
korunovými bankovkami a mincami. 
Medzitým sa ľahko dostanete k ho

tovosti v eurách – výberom z banko
matov, výberom peňazí z Vášho účtu 
v banke, na pošte, ako výdavok v ob
chode, alebo si ich vymeníte bez 
akýchkoľvek poplatkov v banke. 

5. Vaše korunové účty sa automa
ticky premenia na eurové, nie je po
trebné o to žiadať, nemusíte si založiť 
nový účet. Čísla účtov zostanú ne
zmenené.  

6. Najneskôr začiatkom decembra 
je vhodné uložiť si do bánk prebytoč
nú hotovosť, hlavne mince (vysypať 
všetky prasiatka a pokladničky).   

7. Sledujte informačné vývesky  
o právach spotrebiteľov a všeobec
ných požiadavkách pre zavedenie  
eura zverejnených na výveskách miest
nej správy.  

8. Oboznámte sa s eurovými ban-
kovkami a mincami, ako i s ochran-
nými prvkami eurových bankoviek.   

9. Nezneužívajte obdobie duálne
ho obehu na výmenu väčších súm  
v obchodoch a nevytvárajte tak pri 
pokladniciach problémy s dostat
kom eurovej hotovosti pre ďalších 
zákazníkov.  

10. V čase po zavedení duálneho 
zobrazovania cien pomôžte infor

movať kontrolné orgány na všetky 
nezrovnalosti, ktoré súvisia so zavá
dzaním eura.  

11. V období duálneho obehu 
prednostne používajte bezhotovost
né spôsoby platby. 

12. Banka od vás nebude požado
vať kvôli prechodu na euro žiadne in
formácie. Nepodávajte nikomu pod 
zámienkou prechodu na euro infor
mácie o prístupe k vášmu účtu, napr. 
číslo účtu, heslá, alebo PIN kód! 

13. Štartovacie balíčky sa začnú 
predávať od 1. decembra 2008 za 
500 Sk za kus a ich odber nebude ku-
sovo obmedzený. Balíčky bude pre
dávať Slovenská pošta, a. s., banky a 
Národná banka Slovenska.

14. Všetky eurové bankovky sú 
chránené proti falšovaniu najmoder
nejšími ochrannými prvkami  
a špecifickým papierom, ktorý sa už 
na prvý dotyk výrazne odlišuje od 
bežného papiera. Bankovky obsahu
jú reliéfnu tlač, vodoznak, ochranný 
prúžok, sútlačovú značku, hologram 
a buď zlatistý pruh (nižšie hodnoty) 
alebo opticky premenlivú farbu (vyš
šie hodnoty). 

M. LiSÁ

Lurdy,
mestečko v juhozápadnom Francúz-
sku pri hraniciach so Španielskom sa 
stalo svetoznámym. Prečo?

Vo štvrtok 11. II. 1858 sa vybrala 
s dvoma dievčatami zbierať drevo 
na breh rieky Gávy štrnásťročná Ber
nadeta Soubirousová. Začula akýsi 
šelest, obzrela sa k lúke, ale videla, 
že stromy sa nehýbu. Zdvihla hlavu 
a pozerala na jaskyňu zvanú Massa
bielle. Videla tam paniu v bielom 
odeve: mala oblečené snehobiele 
šaty, prepásaný modrý pás a na 
oboch nohách svetložltú ružu, takej 
istej farby, ako bol jej ruženec. Pre
trela si oči v domnení, že sa mýli. 
Rukou siahla do vrecka a našla tam 
ruženec. Chcela urobiť znamenie 
kríža, no nevládala ruku zdvihnúť 
k čelu. Ale keď Pani urobila zname
nie kríža, Bernadeta sa o to pokúsila 
chvejúcou sa rukou a podarilo sa jej 
to. Začala sa modliť ruženec; aj Pani 
posúvala zrnká na svojom ruženci, 
ale perami nepohla. Len čo sa Ber
nadeta ruženec domodlila, zjavenie 
zmizlo. Opýtala sa oboch dievčat, či 
niečo videli. Tvrdili, že nič a pýtali sa 
jej, čo by im o tom mohla povedať. 

Povedala im, že videla Paniu v bie
lom odeve, ale že nevie, kto to bol 
a naliehala na ne, aby o tom mlčali. 
Potom ju prehovárali, aby sa tam 
nevracala. Ona však odmietla a v ne
deľu sa ta vrátila, lebo cítila vnútor
né volanie. 

Pani sa jej pri treťom zjavení spý
tala: Boli by ste taká láskavá a pri
chádzali sem pätnásť dní? Bernade
ta tam prichádzala pätnásť dní a Pa
ni sa jej zjavovala každý deň okrem 
jedného pondelka a jedného piatka. 
Zjavila sa spolu 18krát. Pani bola 
veľmi pekná, vyzerala asi ako pät
násťročná. Usmievala sa, no niekedy 
bola smutná. Opätovne Bernadete 
prikazovala, že má povedať kňazom, 
aby tam dali postaviť kaplnku, že 
tam majú prichádzať procesie, ľudia 
majú konať pokánie, modliť sa za 
obrátenie hriešnikov. Bernadete ká
zala napiť sa z prameňa. Keďže ni
jaký prameň nevidela, išla k rieke. 
Ale Pani naznačila, že nehovorí o rie
ke a prstom ukázala na prameň. Ber
nadeta tam našla iba trochu špina
vej vody. Siahla rukou, ale nemohla 
nič nabrať. Preto začala hrabať, až 
konečne mohla rukou nabrať tro
chu vody. Trikrát ju vyliala a štvrtý 
raz sa jej mohla napiť. Potom sa zja
venie rozplynulo.

Bernadeta sa viac ráz Pani pýtala, 
kto je, ako sa volá, no Pani sa iba 
milo usmievala. Až pri sedemnás
tom zjavení jej so zdvihnutými ruka
mi a očami upretými na nebo pove
dala: Som Nepoškvrnené Počatie. 
Už počas zjavení začali prichádzať 
do Lúrd zástupy ľudí, mnohí sa 
uzdravovali, prijímali či znovu na
chádzali vieru, získavali pokoj, od
pustenie, konali pokánie. Bernadeta 
vstúpila do kláštora Sestier lásky 
v Nevers, kde sa nachádza v kostole 
v sklenej truhle jej neporušené telo. 
V roku 1933 bola vyhlásená za svä
tú. V Lurdoch bolo zaznamenaných 
asi 7 tisíc uzdravení. Zriadená ko
misia lekárov vyhlásila 66 z nich za 
nevysvetliteľné, za zázračné. Každo
ročne prichádza do Lúrd niekoľko 
miliónov pútnikov, z toho asi 70 000 
chorých. V tomto jubilejnom roku 
150. výročia zjavení sa očakáva pút
nikov asi 10 miliónov. 13.–15. IX. 
putoval do Lúrd i Svätý Otec Bene
dikt XVI.

Panna Mária vzbudzuje v Cirkvi 
veľkú horlivosť v modlitbe a láske 
k blížnym, ktorá sa prejavuje oso
bitnou starostlivosťou o chorých. 
11 február sa slávi ako svetový deň 
chorých. Prostredníctvom jednodu
chého dievčaťa nás Mária volá, aby 

sme zanechali hriech a obrátili sa 
k Bohu celým svojím srdcom. Kto si 
vykoná púť do Lúrd, môže sa napiť  
z lurdského prameňa, priniesť si 
z neho vodu, ktorá zostane vo fľaši 
číra celé roky, okúpať sa v kúpe
li,  zažiť čaro každodennej procesie 
chorých od kostola sv. Bernadety 
cez rieku Gávu na námestie pred ba
ziliku Ružencovej Panny Márie, vy
konať si krížovú cestu, zúčastniť sa 
slávenia sv. omše v massabielskej 
jaskyni či niektorej zo štyroch bazilík 
alebo v inom kostole či kaplnke, 
modliť sa ruženec pred jaskyňou zja
venia s pútnikmi z celého sveta, byť 
na večernom ruženci so sviečkovým 
sprievodom, získať úplné odpust
ky... Úplné odpustky možno získať 
v tomto jubilejnom roku aj doma. 
Viac sa možno dozvedieť napr. 
z kníh: Franz Werfel: Pieseň o Berna
dete; Jean Barbet: Lurdy; Patrik 
Meiller: Zázraky, čo tým myslíte...?, 
z videofilmov, DVD, či púte, ktorú 
tam poriadajú cestovné kancelárie. 
V našom kostole si môžete požičať 
putovnú sochu Panny Márie Lurd
skej s knihou o Lurdoch.

Na púti v Lurdoch som pamätal 
aj na vás: 

JURAJ AUgUSTíN, 
farár – duchovný otec farnosti.

Kam 
s „baterkami”?

Od septembra 2008 sme sa zapo
jili do environmentálneho projektu 
„Baterky na správnom mieste“. Cie
ľom projektu je upozorniť na dôleži
tosť zberu a zhodnotenia použitých 
prenosných batérií a akumulátorov 
a následné zníženie rizika ohrozenia 
životného prostredia a zdravia člove
ka. V každej domácnosti sa spotrebo
váva množstvo týchto batérií. Je ško
da ich hodiť do odpadovej nádoby, 
keď je možnosť odovzdať ich do sepa
rovaného odpadu. V našej dedine 
môžete jednočlánkové batérie odo
vzdávať v základnej škole a v predaj
ni Drogéria u p. Ivony Michalčíkovej.

E. MRÁZOVÁ 

Odporúčania občanom so zavedením eura
ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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• V letnom období vykonala sta
vebná komisia pri OcZ Láb obhiadky 
v uličkách a uliciach obce zamerané 
na rozšírenie protiprávne zabraných 
komunikácií občanmi a odstránenie 
prekážok, ktoré kladú títo občania 
na verejných priestranstvách obce. 
Dôvodom na vykonanie nápravy je, 
že za bezpečnosť na verejnom 
priestranstve zodpovedá obec.

Niektorí občania trávniky, okrasné 
dreviny, prípadne inú zeleň nimi vy
sadenú na verejnom priestranstve 
(medzi predzáhradkami a miestnou 
komunikáciou) ohraničujú kameň
mi, obrubníkmi, stĺpikmi, reťazami 
z ostnatého drôtu, neprimerane opro
ti vozovke navážajú priestranstvá, kto
ré zatrávňujú a pod. Na jednej strane 
je chvályhodné, že sa o zeleň starajú, 
na druhej strane si neuvedomujú, že 
zúžením komunikácií bránia bezpeč
nosti cestnej premávky a chodcov na 
pozemných komunikáciách. Napr.  
v „Cigáňových“ uličke, na Lúčke pred 
niektorými domami občania tak zú
žili cestu, že nie je možné prejsť osob
ným autom, prípadne kočíkom ved
ľa, nie aby sa vyhli 2 osobné autá. Ko
misia týchto ľudí vyzvala na odstrá
nenie prekážok. Týmto vyzývam aj 
ostatných občanov, aby upravili ve
rejné priestranstvá pred svojimi do
mami a nebránili bezpečnosti cestnej 
premávky. 

• V prírode sa blíži obdobie vege
tačného pokoja, v ktorom by mali zá
hradkári vykonávať orezávanie koná
rov stromov, kríkov, ktoré prečnievajú 
cez plot resp. cez hranicu pozemku 
k susedom. Nové stromčeky a kríky 

by mali vysádzať v dostatočnej vzdia
lenosti od susedovho pozemku, aby 
v budúcnosti koreňmi a korunou 
stromu nebránili susedovi v riadnom 
užívaní jeho nehnuteľnosti. Dodržia
vaním týchto zásad budú občania 
predchádzať susedským sporom 
a zbytočne nezaťažovať poslancov a 
súdy ich riešením.

• Niektorí občania žiadajú túto 
komisiu, aby prešetrila správnosť vy
daného stavebného povolenia na ur
čitú stavbu, resp. či dotyčný občan 
stavbu, stavebné úpravy vykonáva 
podľa stavebného povolenia. Táto ko
misia nemá na túto činnosť opráv
nenie podľa ustanovenia § 99 a us
tanovenia § 98 ods. 2 zákona  
č. 50/1976 Zb. zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov. Toto 
oprávnenie majú orgány štátneho 
stavebného dohľadu, ktorými sú po
verení zamestnanci nášho stavebné
ho úradu – pani Kuklovská.

ing. J. LESKOVSKÁ, predseda komisie

Pre väčšinu z nás sa končia dovolenky, 
deckám prázdniny a pre nás hasičov 
sa končí jedno z najrizikovejších ob-
dobí roka. Horúce dni, suchá tráva, 
cigaretové ohorky vyhodené z idúce-
ho auta, ale hlavne príjemné letné po-
sedenie pri otvorenom ohni v tichom 
lese, to sú hlavné faktory a spúšťače 
hasičských sirén. 

Nočnou morou hasičov v lete je 
aj žatva. Tento rok sa naši členovia 
opäť na žiadosť pani Hasičkovej zú
častnili žatevných prác. Žatva bola 
bez akýchkoľvek problémov a nut
nosti odborného zásahu. 

Ako každý rok, tak aj tento, zor
ganizoval náš zbor pohárovú súťaž 
„Memoriál Tobiáša Ondroviča“, 
ktorá sa uskutočnila 17. mája na ih
risku ŠK Láb. Zúčastnili sa na ňom 
družstvá všetkých okolitých, ale aj 

vzdialenejších obcí, družstvo z Bra
tislavy, ale hlavne opäť sme sa stretli 
s našimi dlhoročnými priateľmi  
z družobnej obce Říčany u Brna. Sú
ťaž sa nám vydarila aj po organizač
nej stránke, ale hlavne nám prialo 
počasie, takže našu pozvánku prí
jemne prežitého popoludnia využilo 
aj veľa takých ľudí, čo o hasičskom 
„poslaní“ a hasičskom športe dovte
dy veľa nevedeli. Na záver nádher
ného dňa naši chlapci predviedli 
pre prítomných divákov zásah na 
„horiace“ vozidlo s použitím penid
la. Naši spoluobčania vtedy dúfam 
pochopili, že to nie sú už len oby
čajní dedinskí hasiči, ktorí vedia iba 
uhasiť kus horiacej trávy, ale že dnes 
už to sú väčšinou poloprofesionáli, 
ktorí si už poradia aj v nebezpeč
ných situáciách.

Tŕňom v oku členom nášho zbo

ru je v poslednom období organizo
vanie rôznych podujatí v obci, na 
ktorých chýba povinná, zo zákona 
vyplývajúca asistenčná služba. Nie 
sme tam preto, aby sme sa ako si 
mnohí o nás myslia, zadarmo na
jedli, ale každý, kto sa už raz poduj
me organizovať akciu, na ktorej sa 
zúčastní väčší počet ľudí by mal ve
dieť, že je jeho povinnosťou ozná
miť OcÚ a DHZ. Samotné konanie 
akcie je potrebné písomne nahlásiť 
a vyžiadať si asistenčnú službu! Sú  
v našej malej obci subjekty a organi
zácie, pre ktoré je to absolútne bež
ný postup, ale sú aj takí, ktorí to rie
šia so slovami: „No čo už, zabudli 
sme!“ Tak si, prosím vás, uvedom
te, že týmito slovami sa oheň uhasiť 
nedá a predstava, že túto vetu pou
žijú členovia nášho zboru pri spo
zorovaní požiaru, alebo vypočutí si 
sirény, by malo nedozierne násled
ky!

Tajomníčka DHZ

GRATULUJEME
pani 
KATARínE RiGáňovEJ, 
ktorá sa dožila krásnych 
95 narodenín.
Prajeme jej veľa zdravia a pek
ných chvíľ, prežitých v kruhu naj
bližších.

 
PRiPRAvUJEME: 
•  Tradičné posedenie s dôchodca

mi spojené s kultúrnym progra
mom.

• Stretnutie s Mikulášom.
•  Novoročný ohňostroj pred hos

tincom „U Marty”

V dňoch 20.–24. 10. 2008 sa 
uskutoční 

celoplošná 
jesenná 
deratizácia 
na území našej obce. Žiadame ob-
čanov, aby v tomto termíne prišli 
prevziať otravu proti hlodavcom 
na obecný úrad. Zároveň vyzýva-
me právnické a fyzické osoby – 
vlastníkov pozemkov a stavieb, 
aby udržiavali nehnuteľnosti v čis-
tom stave a pravidelne odstraňo-
vali odpad, ktorý by mohol byť 
zdrojom obživy pre epidemiolo-
gicky závažné hlodavce a iné živo-
číchy.

Skončilo sa leto

Postrehy z činnosti 
stavebnej komisie 
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Leto je už za nami a jeseň začína 
hýriť farbami. Na poliach sa zberá 
úroda a každý správny gazda je hrdý 
na svoje výpestky.

Už po niekoľko rokov sa vždy v sep
tembri organizuje Deň dziní, kde sa 
môžeme pokochať vyrezávanými „dzi
ňami“, či nevšednými výrobkami zho
tovenými z plodov jesene. Aby takéto 
jesenné poobedie bolo veselšie, tak 
vždy je zabezpečený kultúrny pro
gram. Vystupujú deti MŠ a ZŠ a rôz
ni hostia z okolia. Žiaci zo školy pri
pravili polhodinový program, kde 
dievčatá z 5. a 6. triedy nacvičili tan

ček, druháci nás pobavili básničkami 
o našich obciach od Štefana Morav
číka. Justínka Pírová zarecitovala bá
seň Perníková chalúpka a žiaci 4. roč
níka pripravili veselú rozprávku Vlk 
a kozliatka. Program s deťmi nacvičili 
pani učiteľky Nenovská a Greliková. 
Hoci niektorí žiaci ochoreli, ostatné 
zdravé deti dokázali bezproblémovo 
predviesť svoje nacvičené úlohy. 
Usmiate slniečko tiež prispelo k sláv
nostnej atmosfére sobotňajšieho po
poludnia, a tak mohli rodiny s deťmi 
stráviť spolu pekné chvíle.

Mgr.  ing. Z. gRELiKOVÁ

Stalo sa už tradíciou, že 2. septem-
ber vyhráva obecný rozhlas a zvolá-
va všetky školopovinné deti. 

Tento rok nebol výnimkou, prišlo 
však aj veľa rodičov i starých rodi
čov. Všetci boli zvedaví na prvé kro
ky svojho prváčika. Prišlo ich dva
násť. 24 zvedavých očiek hľadelo na 
svoju prvú pani učiteľku, v jednej rúč
ke zvierali kytičku a tou druhou sa, 
pre istotu, držali svojich rodičov. 

Starších žiakov prekvapili nové 
tváre v učiteľskom zbore. Azda naj
častejšou otázkou bolo, kto je to 
a čo ma bude učiť? Prvé otázky boli 
zodpovedané a mohol sa začať nový 
školský rok

Školský rok v znamení veľkých 
zmien. Určite každý z nás počul 
o tom, že školstvo sa ide reformo
vať. O čo ide? Pre každú školu, aj 
pre tú našu, to znamená viac voľ
nosti v rozhodovaní, ktoré predmety 
sa budú učiť a akým spôsobom. Kaž
dý rok, nasledujúcich 5 rokov sa bu
de reformovať jeden z ročníkov. Ten
to rok je to 1. a 5. ročník. Pre každý 
ročník je povinný určitý počet hodín 
týždenne, štát presne stanovuje, kto
ré hodiny sa musia učiť a každá ško
la podľa svojich možností doplní 5 
hodín, alebo 6 hodín. 

Chceme v maximálnej miere vyu
žiť schopnosti žiakov v týchto trie
dach, vyhovieť ich záľubám a určite 
využiť možnosti našej školy. V 1. roč
níku sme rozšírili vyučovanie o jednu 
hodinu slovenského jazyka, telesnej 
výchovy, prírodovedy, náboženskej 
a etickej výchovy a zaviedli sme nové 
predmety Informatická výchova 
a Rozširujúca hudobná výchova – 
hra na zobcovú flautu.

V 5. ročníku sme okrem povin
ných doplnili vyučovanie o anglický 
jazyk, biológiu, geografiu, matema
tiku a zaviedli sme nové predmety 
informatiku a dopravnú výchovu. 
Nechceme deti preťažovať ani z nich 
vytvárať chodiace encyklopédie. 

Chceme, aby vzdelanie, ktoré zís
kajú bolo všestranné a pripravilo ich 
do budúceho života, veď to je zá
kladným poslaním základnej školy.

Obsadenie školy 
v školskom roku 2008/2009:
Riaditeľka
Mgr. Ľubica Chovanová 
Zástupkyňa
Mgr. Margita Kolandrová
1. ročník –  Mgr. Martina Hor

váthová 
2. ročník –  Mgr. Gabriela Nenov

ská 
3. ročník –  Bc. Jarmila Šimeková 
4. ročník –  Mgr. Ing. Zlatica Greli

ková 
5. ročník –  Mgr. Lenka Rozsohová
6. ročník –  Ing. Viera Strolková
7. ročník –  Ing. Adela Kneblová
8. ročník –  Mgr. Janka Magdole

nová
9. ročník –  Mgr. Ľubica Kučerová 
Vychovávateľka ŠKD – Terézia Bar

teková
Mgr. Ľ. CHOVANOVÁ

Novozvolenej riaditeľke základ
nej školy v Lábe Mgr. Ľubici Cho
vanovej a želáme veľa trpezlivosti 
a dobrých nápadov. Držíme pal
ce celému pedagogickému ko
lektívu, aby nový školský zákon 
a vzdelávací program zvládli bez 
stresov s úsmevom na tvári.

Medzi najobľúbenejšiu letnú zeleni
nu v našich záhradkách patria paradaj
ky. Priesady sa sejú skoro na jar. Niek
torí pestovatelia využívajú skleníky, ale 
najkvalitnejšie sú dopestované voľne. 
Skoré odrody dozrievajú už začiatkom 
leta. Hlavný zber býva v auguste a trvá 
do prvých mrazov. Konzumujú sa suro
vé na všelijaké spôsoby. V dnešnej dobe 
sú veľmi náročné na pestovanie. Nedo
kážu sa vypestovať (alebo len veľmi ťaž
ko) bez chemických postrekov. 

Pri jesennom zbere si vždy spomí
nam na päťdesiate roky, keď JRD pes

tovalo paradajky na celom láne poľa za 
dedinou na Malých lúčkach. Nebolo 
treba žiadnych postrekov. Paradajky sa 
dopestovali pre celú dedinu. Samozrej
me, to zneužívali aj deti, ktoré narobili 
veľa škody. Vtedy sa deti hrávali a delili 
na časti, v ktorej bývali. V tejto časti to 
boli uličané a dzedzinčané, ktorí medzi 
sebou vyhlásili paradajkovú vojnu. No 
ktorí zvíťazili, si už nepamätám. Po bo
ji zostalo pole iba červená spúšť a šaty, 
ktoré sme mali na sebe sme si prali 
v potoku.

 Anna Z., Láb 

Začal sa nový školský 
rok 2008/2009

Vystúpenie žiakov 
na Dni dziní

Naša paradajková vojna
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V každej škole pred začiatkom školského roku finišujú prí
pravné práce na otvorenie. Upratuje sa, čistí jednoducho 
aby bolo všetko pripravené na prvý deň. Naša škola nebola 
výnimkou. V júni dostali naše deti krásne nové detské ihris
ko. Je vyhľadávaným pre našich najmenších, veľmi radi zdo
lávajú prekážky, hojdajú sa na lanovom rebríku, šmýkajú sa 
na šmýkľavke. 

Posledný augustový víkend – v noci zo soboty na nedeľu si 
prišli ihrisko užiť aj iní! Vďaka rýchlej pomoci pána Cupera 
bolo ihrisko opäť pripravené pre našich žiakov. Aké bolo 
však naše prekvapenie, keď druhý septembrový víkend, prišli 
zase iní a zničili nielen opravený plot, ale odrezali z detského 
ihriska lanový rebrík aj lano. Pre naše deti to bol smutný po
hľad. Prečo? Prečo musí niekto takto všetko pokaziť? Prečo 
nenájdeme po nejakom ďalšom víkende o jednu preliezku 
viac , pieskové ihrisko...                              ŽiACi A KOLEKTiV ZŠ

Prečo?

V minulom školskom roku sa sme 
sa zapojili do viacero projektov, 
s ktorých boli úspešné dva. 

S jedným projektom sa popaso
vala pre nás aj pani starostka, zís
kala pre nás 100 000 Sk na rekonš
trukciu zdravotechniky a výmenu 
radiátorov v havarijnom stave. Re
konštrukcia je v plnom prúde a bu
de dokončená v septembri. Ďalším 
úspešným projektom sme získali 
110 000 Sk od spoločnosti Nafta 

Gbely. Tieto finančné prostriedky 
boli použité na nevyhnutné interié
rové úpravy: výmena podlahovej 
krytiny v jedálni, rekonštrukcia je
dálenských stolov a výmena okien 
v kuchyni. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomáhali s rekonštrukciou, najmä 
však spoločnosti Nafta Gbely.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
nám venovali 2 % zdaní, zatiaľ nám 
na účet prišlo 43.000 Sk.

Podpora projektov 
pre materskú školu

Áno, školský rok sa začal aj pre 
škôlkarov. V tomto školskom ro-
ku odštartovala školská reforma, 
ktorá sa dotkla aj nás. S účinnos-
ťou od 1. septembra 2008 sú ma-
terské školy zahrnuté do sústavy 
škôl (Zákon NR SR 245/2008  
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zá-
konov). 

Od tohto školského roka sa v súla
de s medzinárodnou štandartnou kla
sifikáciou vzdelávania v materských 
školách poskytuje predprimárne vzde
lávanie ISCED 0. Vo výchove a vzde
lávaní sa riadime hlavným dokumen
tom ktorým je Štátny vzdelávací pro
gram. Obsahuje všeobecné ciele a po
žiadavky, vzťahujúce sa na obsah edu
kácie a kľúčové spôsobilosti ako hlav

né nástroje rozvoja osobností detí. 
Štátny vzdelávací program predsta
vuje východisko a záväzný dokument 
pre vytvorenie Školského vzdelávacie
ho programu, ktorý budeme spolu 
s pani učiteľkami „dolaďovať“ počas 
tohto školského roka, aby sme náš 
Školský vzdelávací program naplno 
spustili od 1. septembra 2009.

Zmenil sa spôsob a podmienky 

ukončovania výchovy a vzdelávania, 
vydávanie dokladu o získanom vzde
laní. Dokladom o získanom stupni 
vzdelania je osvedčenie o absolvova
ní predprimárneho vzdelávania, kto
ré vydáva materská škola zaradená 
do siete škôl a školských zariadení.

Našim cieľom je i naďalej uplat
ňovať humanistickú výchovu v súlade 
s potrebami a požiadavkami zdravé
ho rozvoja osobnosti dieťaťa, potre
bami rodiny a v súlade s Dohovorom 
o právach dieťaťa.

Bližšie info na našej stránke
http://www.mslab.edupage.org

Mgr.  M. ViCENOVÁ

Čvirikali vrabce od samého rána 
školský rok sa začal
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Akademický maliar 
Peter Pollág odhalil  
v septembri v galérii mo
derného umenia v Ču
nove železobetónovú so
chu: Dunajské  
kríDla. Je pokrytá 
sklenou mozaikou, kto
rú vykladali mozaikári 
zo skla z Benátok  
a Čiech. Spolutvorca tej
to sochy je pán ladislav 
Zábojník, ktorý zváral 
túto 11 metrov vysokú 
sochu. Pri montáži so
chy pomála aj manželka 
Magdaléna, páni D. 
Sirota, F. Olešnianik, 
M. Kovár z Plaveckého 
Štvrtka a ďaľší pracov
níci. Pán Pollág v našej 
obci vytvoril v kostole 
krížovú cestu, mozaiku 
v zádverí kostola a mo
zajku v dome smútku.

Dňa 13. mája 
2008 sa v Trnave ko
nal medzinárodný ta
nečný festival Grand 
Prix Tyrnavia.Zúčast
nili sa na ňom naša 
rodáčka z Lábu Stan
ka Zábojníková a jej 
tanečný partner Ró
bert Szabo. Umiest
nili sa na peknom 3. 
mieste v kategórii 
Adult triede Hobby. 
Srdečne im gratuluje
me. 

Prípravka – tréner Ladislav Zá
bojník, vedúca družstva Magdalé
na Zábojníková.

Novotný Alexej, Pastorek Timo
tej a Krištof, Novotný Štefan, Reč
lo Martin a Michal, Hrebeň Mar
ko, Lisý Tomáš, Dufek Ján, Bartal
ský Samuel a Matej, Kliment Ma
túš, Pír Samuel, Mráz Roman, 
Chmela Miroslav, Ďurďovič Rad
ko, Gregorčík Peter, Laboš Kevin, 
Jurický Jakub.

 Žiaci – tréner Martin Dziak, ve
dúci družstva Ladislav Zábojník.

Tomkovič Dávid, Hanousek Ju
raj, Zábojník Filip, Orth Ján, Ja
ničák David, Sloboda Stanislav, 
Klima Norbert, Lisý Jozef, Duffek 
Norbert, Koporec Peter, Vychná

lek Roman, Hablovič Bohuš, Be
režný Tomáš, Sovadina Radoslav, 
Mile Tomáš, Gašparovič Frederik, 
Dúbravčík David, Lelkeš Nikolas, 
Lazar Jakub, Mackovič Erik, Jurica 
Jakub, 

Dorast – tréner Chovan Marek, 
vedúci družstva L. Zábojník.

Chovan Marek, Žaludný Michal 
a Tomáš, Zechel Stanislav, Šišolák 
Denis, Skokňa Ludovit, Klima Lu
boš, Laboš Jozef, Fumač Kristián, 
Galajda Martin, Šimunič Peter, 
Vychnálek Martin, Kubej Filip, Du
fek Jakub, Bublinec Robert, 

Seniori – tréner L. Zábojník ve
dúca družstva M. Zábojníková.

Podhorec Mário, Dziak Martin, 
Duffek Stanislav, Greif Tomáš 

a Michal, Galajda Marian, Lisý 
Matej, Chmela Tibor, Martinec 

Vladimír, Miklušičiak Pavol, Kovár 
Patrik, Sedláček Darius, Masrna 
Daniel, Bartalský Martin, Juriga 
Milan, Beňa Michal ,Jurových Lu
káš, Strna Juraj, Masarovič Peter, 
Šimek Peter.

Takmer všetci hráči v klube sú 
snaživí, poctivo trénujú, dobre sa 
s nimi spolupracuje. Tešíme sa 
s nimi. Pozerať sa na všetky zápa
sy, ktoré odohrajú a ako sa vylep
šujú, to je radosť!

Preto nám nie je ľúto času, keď 
treba aj peňazí, ktoré musíme pre 
tento kolektív obetovať. Ďakuje
me rodičom a príbuzným, ktorí 

chodia povzbudzovať hráčov. Je  
to to najlepšie, čo im môžu dať.

Ďakujeme trénerom, ktorí dá
vajú celé svoje srdce do tréningov 
a výsledky sú vidieť. Ďakujeme 
obecnému úradu za podporu, za 
vyhovenie žiadosti na modernizá
ciu WC na štadióne. 

Ďakujeme f irme Nafta za prí
spevok na dresy. 

Prosíme rodičov, aby netrestali 
deti zákazom ísť na zápas a tré
ning, trestajú tak celý kolektív a 
klub. 

Srdečne ďakujeme fanúšikom 
za úžasnú atmosféru, ktorú vytvá
rajú počas zápasov.

MAgDALéNA A LADiSLAV ZÁBOJNíK 

NiELEN BYŤ DOBRÝM FUTBALiSTOM, ALE HLAVNE DOBRÝM čLOVEKOM!

 Naša futbalová rodina sa rozrastá

Úspešná reprezentácia  na
GraNd Prix TyrNavia
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