
V sobotu 6. 12. o 14.00 h k nám 
zavítal  Mikuláš  s  anjelmi  a  čertmi. 
Prišiel do chrámu, aby pozdravil na
šich  občanov  a  hlavne  najmenších 
obyvateľov Lábu. Po príhovore pána 
farára a starostky sa mu predstavili 
s  pekným  programom  deti  z  MŠ 
a ZŠ. Takto chceli aj deti potešiť Mi
kuláša a už len čakali, kedy bude roz
dávať balíčky plné sladkých dobrôt. 
Bolo krásne vidieť na deťoch ich roz
žiarené očká, keď sa vyhlasovali  ich 
mená a oni pristupovali k Mikulášo
vi.  Pred  chrámom  bolo  pripravené 
občerstvenie. Rozvoniavali  cigánske 
pečienky, langoše, punč aj varené vín

ko. Vo večerných hodinách sa rozsvie
tili  vianočné  stromčeky  v  obecnom 
parku  aj  pred  chrámom.  Chceli  by 
sme sa touto cestou poďakovať Mi
kulášovi,  anjelom  a čertovi,  pánovi 
farárovi,  pani  starostke,  obecnému 
úradu, deťom, pani učiteľkám z ma
terskej škôlky za pomoc, Adelke, pa
ni učiteľke Grelikovej a Gitke za to, že 
nám Mikuláša priviezla. 

Celá akcia sa niesla vo vianočnom 
duchu. Preto prajem všetkým ľuďom 
krásne Vianoce a šťastný nový rok.

Za kultúrnu komisiu Pri OcÚ Láb
            Silvia vajarSká
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vianočný príhovor
StaroStky obce

Vážení občania,
milá mládež,
milé deti!

V tomto čase tak ako každoročne, 
keď vstupujeme do najkrajších sviat
kov  roka a pri príležitosti  tohtoroč
ných vianočných sviatkov a Nového 
roka  v  mene  svojom  a  poslancov 
obecného zastupiteľstva chcem po
zdraviť:

•	 trvale bývajúcich občanov obce 
Láb.  Príjemné  prežitie  vianočných 
sviatkov a do nového roku 2009 vám 
prajem veľa zdravia.

•	prajem  požehnané  vianočné 
sviatky  našej  mládeži  a  deťom,  na
šim  rodákom  a  našim  občanom, 
ktorí sa z rôznych dôvodov a povin
ností nemôžu zúčastniť doma vianoč
ných sviatkov. Pozdravujem aj ostat
ných návštevníkov obce, ktorí v obci 
prežívajú  tieto  sviatočné chvíle me
dzi svojimi najbližšími.

•	zvlášť pozdravujem našich cho
rých a osamelých občanov, či sú te
raz v nemocniciach alebo doma, sa
mi alebo pri svojich najbližších. Cho
rým prajem skoré uzdravenie a veľa 
psychických a fyzických síl a tým, čo 
ste  sami, prajem, aby nikdy nebolo  
u vás smutno.

•  pri  príležitosti  týchto  božích 
sviatkov pozdravujem nášho duchov
ného otca – správcu farnosti.  Verí
me, že aj tieto sviatky budú v našom 
spoločenstve  pre  Vás  bohatšie  du
chovne ale aj spoločensky.

•  príjemné  prežitie  vianočných 
sviatkov  prajem  všetkým  učiteľom, 
pracovníkom základnej a materskej 
školy. Ďakujeme vám za prácu, kto
rú vykonávate pri výchove detí a žia
kov. Školstvo sa aj naďalej borí s nie
ktorými  problémami  hlavne  vo  fi
nančnej  oblasti,  veľké  problémy  sú 
pri údržbe  školských  zariadení. Do
riešený  je  však  systém  financovania 
na jedného žiaka a práve tu si musí
me všetci uvedomiť, že kvalita vyučo
vacieho  procesu,  technické  vybave
nie školy a zavádzanie najmä regio
nálnych prvkov do vyučovacieho pro

pokračovanie na 2. strane

preDvianočný príhovor 
Správcu farnoSti

Tichá noc,
svätá noc...

Milí čitatelia, 
onedlho budeme spievať túto pie

seň. Vianočný príbeh o narodení Je
žiška v Betleheme, ktorý sa udial pri
bližne pred 2000 rokmi, je nám dô
verne  známy,  veď  Vianoce  sú  naj
krajšie  sviatky  roka.  Blízke  sú  nám 
betlehemské  figúrky: maštaľka,  jas
ličky, slama, seno, Panna Mária, svä
tý Jozef, betlehemského Dieťaťa, vôl, 
osol, ovečky, pastieri, traja králi...

Vianociam  predchádza  Advent, 
čo  po  slovensky  znamená  príchod. 
Vianočnej  radosti  predchádza  ad
ventná  túžba.  Ľudstvo  čakalo  prí
chod Spasiteľa, túžilo, aby čím skôr 
prišiel a  vyslobodil nás  zo  zla, hrie
chu, smrti a všetkého nešťastia. Celé 
ľudstvo a každý človek túži po oslo
bodení od každého zla, túži po šťas
tí,  po  radosti,  po  pokoji,  po  láske. 
V Advente sa máme v tejto túžbe po 
pravej láske, po večnom šťastí, po tr
valom  pokoji  upevniť,  zdokonaliť. 
Túžime  napraviť  narušené  vzťahy 

pokračovanie na 2. strane
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cesu, ako je história, kultúra regiónu 
ako aj výučba cudzích jazykov už od 
materskej školy bude určujúcim prv
kom pri zabezpečovaní dostatočné
ho počtu žiakov na škole. Máme no
vé vedenie školy, stabilizoval sa uči
teľský zbor, tak by to malo byť záru
kou dobrého a prosperujúceho sme
rovania školy. Zo strany samosprávy 
budeme robiť všetko preto, aby sme 
tieto  ciele  školy  spoločne  naplnili. 
Začali  sme  s  rekonštrukčnými  prá
cami  na  budove  základnej  školy, 
a to opravou strechy a časti elektro
inštalácie,  výmenou  okien  a  svieti
diel či obnovou areálu. Všetky práce 
si  vyžadujú  nemalé  finančné  pro
striedky, ktoré zabezpečujeme z obec
ného rozpočtu i z dotácií. 

Chceme sa poďakovať spol. po
ZaGaS Malacky, Úradu vlády Sr, 
spol. nafta Gbely za finančnú po
moc. Materská škola prešla mnohý
mi  pozitívnymi  zmenami,  zrekon
štruovali sa vnútorné i vonkajšie prie
story, čo prispelo k skvalitneniu vý
chovnovzdelávacieho procesu. Vďa

ka patrí pani riaditeľke i celému zbo
ru, rodičom, ktorí sa postarali o tie
to zmeny a hlavne sponzorom – po
ZaGaS Malacky, nafte Gbely, 
Úradu vlády Sr.

Sviatočné prežitie sviatkov pokoja 
a  radosti prajem všetkým podnika
teľom,  pani  A.  Ščasnej  za  spoluor
ganizovanie podujatí,  živnostníkom 
a SHR, ktorí pôsobia na území ob
ce.

Ďakujem organizáciám a súkrom
ným  subjektom,  ktorí  sa  podieľajú 
na poskytovaní potravinárskych slu
žieb,  základných  druhov  tovarov  
a  pohostinských  služieb  pre  obča
nov v našej obci.

Ďakujem  všetkým  spoločenským 
organizáciám v obci, za dobrú repre
zentáciu  obce  v  tomto  roku.  Veľa 
športových úspechov prajem nášmu 
futbalovému  klubu  a  všetkým  jeho 
futbalovým  družstvám.  Členom 
Dobrovoľného  hasičského  zboru 
v Lábe ďakujem za pomoc obci a ob
čanom a do nového  roku 2009  im 
prajem veľa úsilia najmä pri aktívnej 
činnosti v obci a pri zabezpečovaní 
činnosti  hasičského  zboru.  Klubu 
Lábskych žien ďakujeme za ich dlho
ročnú  prácu  v  sociálnej,  kultúrnej 
i športovej oblasti. Prajem vám všet
kým,  ktorí  sa  angažujete  v  rôznych 
oblastiach činnosti obce veľa úsilia, 
aby ste sa nedali nikým a ničím od
radiť  od  svojej  humánnej  činnosti. 
Pri  tejto  príležitosti  žiadam  našu 
mládež,  aby  sa  aktívnejšie  zapojila 
do činnosti, a to hlavne vo svoj pro
spech  a  pre  svoje  aktivity.  Veľmi  si 
vážime prácu  tých,  čo obetujú  svoj 
voľný čas pre naše obecné spoločen
stvo,  prajem  veľa energie,  tvorivých 
síl a najmä zanietenia pre túto čin
nosť.

Pokojné  tohtoročné  vianočné 
sviatky a bohatý nový rok 2009.

Monika valÚchová, starostka

vo štvrtok 27. 11. 2008 sme v obecnom úrade 

poďakovali sponzorom
DeXia banke Slovensko za nepeňažný dar obci – 
kancelársky nábytok.

Riaditeľka  pobočky  Malacky  pani  Paulovičová  a  riaditeľka  pobočiek  
DEXIA banky Slovensko Ing. V. Stupavská si vyskúšali pracovnú pozíciu re
ferentiek obecného úradu a prejavili  spokojnosť  s príjemným pracovným 
prostredím.

Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom sa nám darí zhodnocovať ma
jetok obce a zároveň prispievame ku skvalitneniu služieb našim občanom.

ZaMeStnanci ocÚ

v dňoch od 20. 12. 2008
do 7. 1. 2009 je 

obecný fekál
mimo prevádzky.
V prípade potreby  likvidácie od
padových  vôd  je  potrebné  kon
taktovať: 
p. Klubníka 0903 787 066 alebo
pána Frišloviča 0908 123 856.

Vianočný príhovor 
starostky obce
Dokončenie z 1. strany

v sebe, s inými, s Bohom, túžime sa 
zmieriť a žiť v radosti, pokoji, šťastí. 
Treba  sa  nám  oslobodiť  od  všetkej 
nelásky, sebectva, ľahostajnosti, zlo
by. Anjeli spievajú: „Sláva Bohu na vý
sostiach a na zemi pokoj ľuďom dob
rej vôle...” A Boh nám prináša pokoj, 
ktorý je ovocím spravodlivosti.

„Sám  Boh  príde  a  spasí  vás”, 
predpovedal prorok. Boh svoje sľuby 
dodrží, Boh je vždy verný. Sám Boh 
prišiel, aby nás spasil, čiže zachránil. 
Keď  prišla  plnosť  času,  poslal  Boh 
svojho  Syna  narodeného  zo  ženy, 
aby  vykúpil  tých,  čo boli pod záko
nom a mohli sme sa stať Božími syn
mi  a  dcérami.  Spasiteľ  prišiel  pre 
každého a pre všetkých, táto radosť 
bude  patriť  všetkému  ľudu,  ozna
muje anjel betlehemským pastierom: 
„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spa
siteľ, Kristus Pán” (Lk 2, 10 – 11). 

Ten, koho sme čakali, prišiel. Boh 
z  lásky k nám poslal na svet  svojho 
Syna:  „Boh  tak miloval  svet,  že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby ne
zahynul nik, kto v neho verí, ale aby 
mal  večný  život”  (Jn  3,  16).  Boh  je 
láska.  Láska  zniesla  Božieho  Syna 
z neba na zem medzi nás, ľudí. Ne
chajme sa touto vianočnou atmosfé
rou lásky ovplyvniť, preniknúť, ovlád
nuť  nielen  cez  Vianoce,  ale  navždy. 
Radosť máme z toho, keď máme ra
di a keď majú radi nás. Radosť pra
mení z lásky. Z takej lásky, ktorá nás 
nemôže nikdy  sklamať, nikdy opus
tiť, z takej vrcholnej lásky máme naj
väčšiu radosť. Po takej láske túžime. 
Po Bohu vlastne túžime.

Na Štedrý deň, keď sa rodina schá
dza  okolo  štedrovečerného  stola, 
sme  všetci  akýsi  láskavejší,  bližší, 
ohľaduplnejší, pokojnejší, čo sa pre
javuje úsmevom, milým slovom, vľúd
nosťou. Na veži sa rozozvučia zvony, 
modlí sa modlitba: „Anjel Pána”, čo 
pripomína, že: „Slovo sa stalo telom 
a prebývalo medzi nami...” Pridáme 
spomienku  na  zomrelých,  aby  im 
svietilo večné svetlo a odpočívali vo 
večnom pokoji. Možno dodať desia
tok ruženca: „Ježiš, ktorého si Panna 
v Betleheme porodila”. Rozličné vin
še, zvyky, koledy skrývajú v sebe bo
hatú  symboliku.  Rozžiarené  strom
čeky, vianočné piesne, darčeky, rodi
na, blízki ľudia, rozžiarené tváre...

Po  večeri  sa  zberáme  do  kostola 

na svätú omšu prežiť to, čo slávime. 
Boh  prišiel  k  nám,  vtelil  sa,  stal  sa 
človekom, jedným z nás. Vzal na se
ba ľudské telo, náš život, naše hrie
chy. Z lásky. Betlehemské Dieťa vzalo 
na seba všetky naše neprávosti a zís
kalo nám spravodlivosť,  vyslobode
nie,  čiže  vykúpenie,  svojou  smrťou 
a  zmŕtvychvstaním,  čo  slávime  na 
Veľkú noc, na najdôležitejšie sviatky 
roka. Ako svoj veľkonočný dar nám 
dalo  sviatosť  zmierenia,  svätú  spo
veď: „Komu hriechy odpustíte, budú 
mu odpustené...”. Získajme v tomto 
predvianočnom  čase  takto  odpus
tenie svojich hriechov a Boží pokoj, 
nech  naše  srdcia  naplní  pravá  ra
dosť.

Na Štedrý večer so rozozvučia zvo
ny  nášho  kostola  o  17.00  hodine. 
Môžeme zasadnúť k  štedrovečerné
mu  stolu  ako  jedna  farská  rodina. 
Svätá  omša,  zvaná  Utiereň,  bude 
v  našom  kostole  o  22.00  hodine. 
Chráňme sa každej výstrednosti, vul
gárnosti,  hrubosti,  bráňme  sa  kaž
dému sebectvu, zvoľme si pravú lás
ku ako svoj životný stav.

Od  Jezuliatka  vám  i  sebe prajem 
a vyprosujem pravú  lásku ako  stály 
životný stav.

v kristovi a Márii juraj auGuStín, 
farár, duchovný otec farnosti.

Tichá noc,
svätá noc...
Dokončenie z 1. strany
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Druhý rok volebného obdobia pre
biehal v pružnejšom riešení problé
mov z dôvodu nadobudnutia pred
chádzajúcich skúseností a lepšej tí
movej práci s poslancami, o čom 
svedčí aj verejné vyhlásenie pána  
jozefa lisého: „tento mladý tím  
má snahu pomôcť občanom a rieši 
ich pripomienky bez akýchkoľvek 
osobných záujmov.”

V  oblasti  získavania  mimoroz
počtových dotácií sme boli úspešní, 
pomohli  sme  našim  rozpočtovým 
organizáciam,  občianskym  združe
niam i dobrovoľným združenia.

•  NAFTA,  a.  s.,  Gbely,  500.000 
Sk; 

• Úrad vlády SR 100.000 Sk,  re
konštrukcia  sociálnych  zariadení 
MŠ, 50.000 Sk obnova športoviska 
základnej školy;

•  Ministerstvo  financií  400.000 
Sk výmena okien základnej školy;

•  POZAGAS  Malacky  50.000  Sk 
–    rekonštrukcia  budovy  materskej 
školy;

nepeňažné dary:
• kancelársky nábytok  z pobočky 

Dexia banka Malacky – obnova  za
riadenia obecného úradu;

• prenosné  čerpadlo  PP  8  pre 
Dobrovoľný hasičský zbor – Obvod
ný úrad Bratislava;

• pieskovisko pri štadióne – Kamil 
Ažaltovič;

• vo forme činností, práce na zem

ných strojoch – M. Hasičková,  J. Ga
lovič, Mundok;

• úprava cesty na poľovnícku cha
tu – P. Habuda;

• plán dopravného značenia v ob
ci – OO PZ Stupava.

v rámci obnovy dediny 
sme  zrealizovali dopravné  znače

nia, osvetlili mosty, revitalizovali ka
nál  Ambrov  mlyn,  opravovali  časť 
budovy  ZŠ  (oprava  strechy,  bles
kozvodu, elektroinštalácie počítačo
vej učebne, oplotenie, časť osvetlenia 
a okien), MŠ prešla mnohými  zme
nami  (výmena sociálnych zariadení, 
časť okien, zariadenie kuchyne,  rek. 
školského  areálu),  školská  jedáleň 
má novú viacúčelovú rúru, dobudo
vali  sme časť  chodníka na „Vršku“, 
dokúpili oddychové  lavičky a odpa
dové koše ku kaplnke, vysadili zeleň 
pri  ihrisku,  vo  Vrbovci.  Pri  budove 
obecného  hostinca  dokončievame 
sociálne zariadenie, tak isto sme zre
konštruovali  sociálne  zariadenia na 
štadióne a vybudovali prístrešok pre 
fekálne vozidlo na dvore

V neposlednom rade sme spoloč
ne založili s. r. o. lábinveSt v spo
lupráci s J. Galovičom, ktorá má rie
šiť problematiku výstavby rodinných 
domov. Podarilo sa nám aj zriadenie 
lekárne.  Ročne  riešime  množstvo 
sťažností a medziľudských sporov.

obecné ZaStupiteľStvo

nastalo nám vykurovacie obdobie a zároveň čas zabíjačiek, 
preto za lábskych hasičov vás, vážení spoluobčania, prosím a zároveň 

vyzývam k opatrnosti 
pri kúrení vo vašich 
domácnostiach.

Veľa domácností si prikuruje kamnami na tuhé palivo. Preto svojou ne
opatrnosťou nespôsobte požiar.

Dobrovoľný hasičský  zbor Láb mal  za  tento  rok  zatiaľ  iba  jeden výjazd 
k požiaru, a aj to len v lese, čo svedčí o uvedomelosti občanov Lábu, že dba
jú na to aby nevznikol požiar. Ešte raz apelujem na vás, vážení občania, dbaj
te na to, aby nevznikol požiar, aby sme si mohli všetci zaželať pri sviatočnom 
vianočnom stole veľa šťastia,  zdravia, Božieho požehnania a šťastný nový 
rok. A to vám všetkým prajú Lábski hasiči.

 M. kovár – veliteľ hasičov

Správa o činnosti 
Obecného úradu
v Lábe za rok 2008

komisia kultúry, školstva a športu  
je poradný, iniciatívny a kontrolný 
orgán ocÚ v lábe a predstavuje  
formu zapojenia jej členov do pred
rozhodovacej fázy. komisia nemá 
rozhodovaciu právomoc, zásady jej 
činnosti, rokovania a uznášania sú 
oprávnené v dokumentoch schvá
lených obecným zastupiteľstvom.

Do pôsobnosti komisie patrí pre
rokúvanie a prijímanie stanovísk naj
mä v otázkach:
•  žiadosti FO a PO o sociálne a  iné 

príspevky
•  opatrovníckej  služby poskytovanej 

občanom obce
•  posudzovania a stanovenia postu

pu  riešenia  problémov  sociálne 
slabších rodín

•  spolurozhodovania a kontroly škol
ských zariadení zriadených OcÚ

•  organizovania kultúrnych podujatí
•  pravidelného  publikovania  Láb

skych novín
•  podpory a vývoja športu v obci

členovia komisie (sú  volení  OcZ 
spomedzi poslancov) sú: Silvia Vajar
ská – predsedníčka, Mgr. Anna Siváko
 vá, Miloš Lukáček, Miroslav Kovár

činní aktivisti komisie v roku 
2008 boli: MŠ Láb, ZŠ Láb, DHZ Láb, 
ŠK v  zastúpení p. Zábojníkovej a p. 
Rauscherovej, Daniel Prokop, Adela 
Greliková, p. Prokopová, p. Vicenová, 
p. Zálesňáková.

V roku 2008 sa komisia zaoberala 
najmä posudzovaním príspevkov pre 
sociálne odkázaných občanov obce, 
zabezpečením a organizovaním kul

túrnych podujatí, ako aj účasťou čle
nov komisie na týchto podujatiach. 

Cieľom komisie bolo zmierniť, ale
bo prekonať s aktívnou účasťou ob
čana  sociálnu  núdzou,  zabraňovať 
príčinám vzniku, prehlbovania, ale
bo opakovania porúch psychického, 
fyzického a sociálneho vývinu obča
na  a  zabezpečiť  integráciu  občana 
do  spoločnosti.  Stanovený  cieľ  sa 
komisia snažila dosiahnuť najmä dô
kladným  preskúmaním  podnetov 
a zistení o situácii občanov v hmot
nej núdzi, ako aj organizovaním rôz
nych kultúrnych podujatí, z ktorých 
možno  spomenúť  najmä:  Fašiangy, 
Deň matiek, Športový deň Otvorenie 
športového ihriska, Deň dziní, Pose
denie s dôchodcami, Mikuláš, Silves
trovský ohňostroj.

na záver ďakujeme aktivistom  
a všetkým občanom, ktorí pomohli 
pri organizovaní a zabezpečovaní 
uskutočnených kultúrnych podujatí 
a teda sa podieľali na ich úspechu, 
ako aj prispievateľom do lábskych 
novín.

vypracovali: Silvia vajarSká
Mgr. anna Siváková 

 
 
 

Správa činnosti kultúrnej
komisie pri OcÚ Láb
za rok 2008

Srdečne všetkých pozývame na

Silvestrovský ohňostroj,
v stredu 31. decembra, 
pred pohostinstvom u Marty.
Príďte  a  spoločne  oslávime  prí
chod nového roka 2009.
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Zmena patrí ku každodennému životu. 
Zmeny v našej škole, však už nie sú na kaž
dodennom poriadku. po 36 rokoch od vy
budovania našej školy bolo urobených veľ
mi málo zásahov do stavby. Zdá sa, že svitá 
už na lepšie časy. 

Prerábanie elektroinštalácie bolo už v ho
dine dvanástej. Nikto nečakal, že na jednu 
poistku bude niekedy napojených aj 12 po
čítačov,  tlačiareň... Osvetlenie  v  triedach – 

neóny sú nielen dosť zničené, ale navyše ni
čia zdravie našich detí. Zatiaľ nám vystačili 
peniaze na dve triedy. Asi najhoršie boli na 
tom  naše  okná,  cez  zimu  fúkalo,  cez  leto 
bolo  dusno.  Vďaka  poslancom  obecného 
úradu, ktorí nám schválili prvú čiastku, sa 
podarilo nám vymeniť prvých desať okien. 
V dohľadnej dobe dúfame, že budeme me
niť ďalšie. Okrem toho sme opravili tabule 
v triedach, dostali nový náter. Vymenili sme 
zopár  vodovodných batérií. Určite chceme 
pokračovať, aby naša  škola  spĺňala požia
davky modernej školy.

ľubica chovanová

iba nedávno začal školský rok a už 
máme za sebou prvý štvrťrok. pre 
našich malých prváčikov to bol nie
len prvý krok k poznávaniu písmen 
a číslic, ale ich čakala aj zmena v pred
metoch a rozvrhu hodín. 

Ubudla im jedna hodina prvouky 
a výtvarnej výchovy a pribudla hodi
na  informatívnej  výchovy  a  hodina 
hry na zobcovú flautu. Keďže v živote 
dnešného človeka si život a prácu bez 

počítača nevieme predstaviť, deti sa 
v prvom ročníku hravou formou obo
znamujú s počítačom a možnosťami 
práce na ňom.V programe určenom 
pre prváčikov si môžu žiaci overovať 
ako poznajú písmenká, ako vedia po
čítať. Mnohých napadne myšlienka, 
prečo práve hra na zobcovú flautu. 
Deti  sa  na  hodine  naučia  správne  
dýchať. Jedným z kladov je aj to, že 
takéto deti sú viac odolné voči respi
račným  chorobám  a  tým,  že  vedia 

pracovať s dychom, dokážu plynule 
prečítať  aj  dlhšie  vety.  Poznávanie 
a pozorovanie nôt  ich  vedie k  zlep
šeniu grafických vnemov.

a čo naši prváci? 
Už si zvykli. Deviataci ich oficiálne 

pasovali  za  prvákov  na  našej  prvej 
diskotéke. Začiatky už majú za sebou 

a  dnes  už  smelo  bojujú  s  písmen
kami a číslami. 

Raz do týždňa majú kurz anglické
ho jazyka, aj keď im z organizačných 
dôvodov  niekoľko  hodín  odpadlo, 
veríme,  že sa  to zlepší a  zameškané 
doženú. Tešia sa na piatky a hodinu 
pri počítači. Na flaute už dokážu za
hrať jednoduchú melódiu. Sú snaživí 
a usilovní. Želáme im, aby im tá chuť 
do práce vydržala celý rok. 

G. nenovSká a M. horváthová

Naši prváčikovia po novom

 Nová škola?

Dňa 2. decembra 2008 sa naši žiaci zúčastnili na nakrúcaní špor
tovej súťaže Superchyty. pozrieť si ich, ako dopadli, môžete 
31. januára 2009 v dopoludňajších hodinách na Stv1.

DO POZORNOSTI
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vážení rodičia,
milí spoluobčania,
vážená pani starostka 
a obecné zastupiteľstvo. 
Nadišiel  ten správny čas, kedy 

vám všetkým v mene detičiek ma
terskej  školy  chceme  poďakovať 
za  spoluprácu,  pomoc  a  láska
vosť, ktorú ste nám počas celého 
roka  prejavovali.  Ďakujeme  vám 
všetkým a prajeme krásne prežitie 
vianočných  sviatkov,  veľa  lásky, 
pokoja a pohody v kruhu svojich 
najbližších  a  do  nového  roku 
hlavne zdravie a spokojnosť. 

deti a zamestnanci MŠ láb

Dokonca futbalové tábory, ktoré 
kedysi proti sebe hrali doslova na os
trie  noža,  našli  v  mnohých  prípa
doch  cestu  k  úprimnej  spolupráci. 
No a predstavme si to my, skôr na
rodení, že by tomu tak bolo, za na
šich mládežníckych čias. To by bola 
doslova  utópia.  Štvrteckolábske 
vzťahy sa odohrávajú aj na doslova 
lábskej pôde – Na Čapáši. Populár

nej reštaurácii šéfuje Slávka Petřeko
váHavlíková,  ktorá  má  korene  po 
mamke Márii z Lábu. Čo na to po
viete Zálesňáci?  Jej pomocníkmi  sú 
dcérka Saška a syn Lukáš. Ale Láb
jané, ktorí sem pravidelne chodia na 
pivečko,  vínečko, kus  reči alebo na 
dobrú večeru.

Dokonca sme našli aj 
spoločnú reč – hodovnú

Pred lábskymi hodami sa na Ča
páši varí, už možno povedať slávny 
guláš. V  tomto  ročníku  zakúrili  sú
ťažné družstvá pod 23 kotlíkmi. Nie 
je  to  len  záležitosť  Lábu,  Štvrtka 
a okolitých dedín. Varili tu aj Mora
váci, Bratislavčania, Žilinčania, Čad
čania,  i  jeden Rakúšan. Teda guláš 

na čapáši má už „svoju” lábsku chuť 
v širokom okolí Slovenska i v zahra
ničí. tu V súťažnej porote bol dokon
ca prezident Slovenského zväzu ku
chárov a cukrárov Ferko Janata, kto
rý  bol  po  guláši  na  Čapáši  so  slo
venským družstvom na svetovej olym
piáde kuchárov  v Nemecku. Bol  tu 
aj Štvrčan Jožko Klubník, ktorý varil 
na nedávnej olympiáde v Pekingu. 

No  po  guláši  pred  hodmi,  bola 
ďalšia  paráda.  Druhé  hody  sú  na 
Vendelína a už  sa blíži  zima,  tak  si 
Slávka aj s Lábjanma zmyslela, že je 
to čas zabíjačiek, nuž teda 

na čapáši bola aj 
zabíjačková párty. 

Opäť s veľkým úspechom a  sran
dou.  Lebo  pri  zabíjačke  sa  nájde 
takmer vždy toľko mudrlantov, jed
na radosť.

• • •
Teda,  aspoň  týmito  postrehmi, 

sme  chceli  nazrieť  do  spolupráce, 
samozrejme, neoficiálnej, našich su
sedných  dedín.  V  budúcnosti  sa 
opäť s niečím prihovoríme!

joZef klačka 

Štvrtecko-lábske vzťahy
Znie to príliš oficiálne, ale tie majú skutočne bohatú históriu. od pomaly 
nevraživosti z dávnejších rokov minulosti sa zmenili na kamarátske, po
vedal by som bratské. 

Krásne Vianoce

•  občania môžu do 31. 1. 2009 podľa potreby zmeniť interval vývozu tko 
alebo veľkosť nádoby. Zmenu môžu urobiť len raz – na začiatku roka. 

• Počas Vianoc a Silvestra sa tuhý komunálny odpad vyváža takto:
  Firma ASA, s. r. o. – 21. 12. 2008, 29. 12. 2008, 5. 1. 2008.
  Firma Tekos, s. r. o. – nemá zmeny, TKO vyváža v pondelok.
•  oznamujeme FO a PO, podnikajúcim v k. ú. obce Láb, že do 15. 2. sú 

povinní oznámiť Obecnému úradu v Lábe údaje o malých zdrojoch zne
čisťovania ovzdušia (chov hospodárskych zvierat, obilie, gamaty, piecky 
na tuhé palivo, naftu, plyn...). Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v obecnom 
úrade, alebo stiahnuť zo stránky www.obeclab.sk.
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nezostáva mi iné, len poďakovať za všetkých pozvaných 
a zúčastnených dôchodcov, obecnému úradu, učiteľkám 
i pani starostke. bolo to krásne posedenie pri hudbe.

Tieto chvíle nám spríjemnili naše vnúčatá, pekné tanečnice 
s rozprávkou o vlkovi. K tejto hrejivej atmosfére prispel aj náš 
pán  farár. My bažanti, ktorí  sme sa  zúčastnili po prvýkrát, 
priznávam sa, váhali sme, či budeme prijatí. Vidieť dôchod
cov z celej dediny pohromade – úžasný dojem. Boli sme spo

Mikulášske 
posedenie seniorov

lu iba chvíľočku. Zaspomínali sme si, zatancovali a oprášili 
staré pesničky. Všimnúť  si, dopriať  seniorom takéto  stret
nutie, vidieť tie úsmevy, šuškandy, ľahkosť tanečných krokov 
i so sebazaprením. Nádhera. Na cestu domov sme dostali 
Mikulášske balíčky.

Blížia  sa  vianočné  sviatky,  sviatky pokoja, nedočkavosti 
detí na príchod Mikuláša, rozžiaria sa vianočné stromčeky 
i očká našich vnúčat. Je radosť pozorovať ich, ako sa mrvia 
v darčekoch. Rozžiarený kostol,  jeho výzdoba, prechádzka 
z teplého domova na polnočnú omšu, toto všetko je súčas
ťou vianočných sviatkov.  Je  to niečo naviac, niečo kedy  si 
obohatíme svoje duševno.

Prajem všetkým občanom Lábu, šťastlivé sviatky, zdravie, 
sviatočnú pohodu, lásku a porozumenie v novom roku.

  j. liSý

každý ľudský život prechádza ur
čitými etapami a každá má svoje 
čaro. Staroba – to nie je len po
sledná etapa, ale je to čas na odo
vzdávanie skúseností, rád, po
moc svojim najbližším. a práve tí 
najbližší, často zabúdajú na po
ďakovanie.

Každoročne  organizuje  obecný 
úrad pre  starších občanov predvia
nočné  posedenie,  kde  sa  spoločne 
postretajú  a  porozprávajú  babičky 
a dedkovia. Túto družnú atmosféru 
spríjemňujú  aj  žiaci  základnej  školy 
svojim kultúrnym programom. Chcú 
sa  tak  poďakovať  starým  rodičom  

za to, že vždy majú pre nich čas, za 
voňavé babkine koláče a múdre ded
kove rady.

Štvrtáci sa predstavili veselou roz
právkou  Vlk  a  kozliatka,  dievčatá  
zo 6. triedy rozprúdili krv babičkám 
a dedkom rezkými tancami. 

Druháci a dievčatá  štvrtáčky po

tešili milými básničkami. Celý prog
ram  zakončili  vtipným  tančekom 
o pivku, a táto veselá nálada potom 
pokračovala až do neskorých večer
ných hodín. 

Program  pripravili  pani  učiteľky 
Nenovská  a  Greliková  a  sme  veľmi 
radi, že si rodičia účinkujúcich žiakov 
našli  čas  a  prišli  ich  povzbudiť  pri 
vystúpení.

Zlatica Greliková

Vystúpenie pre dôchodcov
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Bolo to jeho
životné prianie
na to, aby bol niekto dobrým poľovníkom musí mať lásku a prirodzené 
vlastnosti k tomuto krásnemu koníčku. Medzi takých poľovníkov určite  
patrí aj náš otec (na obrázku druhý sprava). 

V  Lábskom  poľovnom  združení  pôsobí  50  rokov.  Môžem  povedať,  že 
k poľovníctvu viedol aj celú našu rodinu. Radi sme navštevovali poľovnícke 
výstavy a podujatia. Starček Ondrej, aj náš otec neboli takí najhorší strelci, 
takže doma sme mali všelijaké trofeje z úlovkov. Ale keď videl niekde na ste
ne visieť parohy z jeleňa poznamenal, že to je jeho životný sen, aby doma na 
verande také viseli z jeho úlovku.

V našom revíre sa jelene objavili len v posledných rokoch. Otec dostal po
volenie na odstrel. Podarilo sa mu ho streliť. Nebolo to na prvýkrát, a ani to 
nebolo ľahké. Ďakujeme všetkým, ktorí mu pomáhali. Boli to mladí poľovní
ci, ktorí sa postarali, aby úlovok visel v našej stodole. Na druhý deň prišli 
starší poľovníci, aby dostali z úlovku. Presne to rozdelil podpredseda zdru
ženia pán J. Kolandra. Spomínali na staré príhody, všetci boli spokojní, lebo 
k poľovníctvu patria aj dobrý kamaráti.               janka kolanDrová, dcéra  

od 21. 5. 2008 do 1. 12. 2008

narodení:
Federlová Chiara Dominika

28. 5. 2008
Rousková Nina Mária  29. 5. 2008
Iváková Aneta  18. 7. 2008
Habuda Šimon  30. 7. 2008
Koričárová Laura  7. 9. 2008

Zomrelí:
Janeček Alexej  28. 5. 2008
Sofka František  6. 6. 2008
Klímová Jozefína  19. 6. 2008
Hricová Mária  7. 7. 2008
Kavický Ján  10. 8. 2008
Kovár Alojz  8. 9. 2008
Kozma Ferdinand  18. 11. 2008
Vícenová Anna  23. 11. 2008
Fráz Rudolf  1. 12. 2008

Zosobášení:
Zálesňák Boris a Brimichová Mária 
(4. 10. 2008); Múčka Roman a Hanz
lová Mária (25. 10. 2008)

v mesiaci jún ste boli na viacerých 
súťažiach. Mohli by ste nám ich pri
blížiť?

Zúčastnil som sa regionálnej súťa
že v ľudovom rozprávaní „Konc jak ži
vé“ v Gajaroch, kde som sa umiestnil 
na prvom mieste a postúpil som na 
celoslovenskú  súťaž.  Tá  sa  konala 
v Kysuckom Ladne 28. 5. 2008 a tu 
som obsadil 2. miesto.

je o vás známe, že ste okrem roz
nych iných aktivít aj poľovníkom. Zú
častnili ste sa aj nejakej poľovníckej 
súťaže?

22.  júna bola celoslovenská súťaž 
v  trúbení  poľovníckych  signálov  na 
lesnice  a  lesné  rohy  v  Slánskych  vr
choch na jazere Izra. Zúčastnilo sa 97 
poľovníkov z celého Slovenska.

Mohli by ste nám priblížiť, čo je to 
lesnica?

Lesnica je menší lesný roh. Nepou
žíva  sa  na  vábenie,  ale  na  začiatku 
poľovačky, pri výrade zveri, pri rozlúč
ke, na uvítanie poľovníkov a podob
ne.

Za bývalých grófskych poľovačiek 
sa používali lesné rohy na oznamova
nie  zveri,  bolo  to  za  tzv.  PARFORZ
NÝCH poľovačiek. (Parforz = naháňa
nie  zveri.)  Teraz  sa  lesnice  začínajú 
znova  používať  a poriadajú  sa  maj
strovstvá Slovenska v hre na tieto ná
stroje. 

Máte notovú predlohu?
Áno. Hrajú sa určené signály, ktoré 

napísal hudobný skladateľ Tibor An
drašovan.

Sú tieto signály v praxi použiteľ
né?

Samozrejme, stále sa používajú.
ale vráťme sa späť k spomínanej 

poľovníckej súťaži.  ako prebiehala?
Najprv bolo klasické vyžrebovanie 

poradia.  V  prvej  kategórií  učastnici 
dostali  za  úlohu  zahrať  tri  povinné 
skladby. Tieto sa musia zahrať podľa 
predpísaného  notového  záznamu. 
Hodnotí sa čistota prejavu a precíte
nie. Druhá kategória je voľná, každý 
si vyberie skladbu (buď autorskú ale
bo  vlastnú  tvorbu),  ktorú  musí  za
hrať.

S akými skladbami ste súťažili?
Okrem povinných som išiel do sú

ťaže s vlastnými skladbami – Rozlúč
ka s priateľom a Poľovnícky prípitok.

kedy ste stihli tieto skladby napí
sať?

Sú napísané už dávnejšie, nedá sa 
to na počkanie, musí „ňeco zavŕtat ve 
huavje“ a vtedy  to  ide. Obyčajne  to 
prichádza v noci, keď je všade ticho. 
Aby  som  ale  nezabudol  na  nápev, 
mám  pri  posteli  pripravený  papier 
a hneď si to zapíšem. Ale to ešte nie je 
hotové, dlho sa to potom dobrusuje.

boli ste za skladby ocenený?
Áno. Pri vyhlasovaní výsledkov, keď 

som  počul  slová,  že  titul  sa  sťahuje 
z východu republiky na západ, mi vy
skočili  slzy  dojatia,  lebo  som  
tušil, kam to pôjde. Do Lábu.

teda ste získali titul majstra Slo
venska. čo je s tým spojené?

Mne sa život ani trochu nezmenil, 
lebo moje povinnosti zostávajú. Keď 
zomrie kamarát poľovník, ísť sa s ním 
rozlúčiť trúbením a spevom.

Ďakujeme  za  rozhovor  a  v  mene 
všetkých občanov srdečne blahoželá
me k získaným oceneniam a prajeme 
veľa tvorivých nápadov.

kto Sa Zhováral? autor!

Rozhovor s pánom Benkovičom

Aj Lábjané majú 
majstra Slovenska

Spoločenská kronika

• Obecný úrad v Lábe oznamuje 
občanom, že organizuje kurz „Zá
kladné práce  s počítačom”. Záu
jemci  sa môžu prihlásiť na obec
nom úrade.
• Bezplatné právne poradenstvo 
pre občanov je v klube dôchodcov 
každú stredu od 18.00 do 19.00 h.
• Obecný úrad poskytuje pre ob
čanov informácie k zavedeniu eu
ra.
• Hľadáme trénera detí pre stolný 
tenis. Bližšie  informácie v základ
nej škole.
•  Novootvorený  krúžok  akroba
tického rockandrollu pozýva záu
jemcov dosvojich radov. Informá
cie v základnej škole.
• Základná škola v Lábe oznamu
je,  že  naďalej  prebieha  zber  sta
réhopapiera.  Prosíme  občanov, 
aby ho zviazaný doniesli do školy. 
Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Hoj mor ho, 
detvo mojho rodu, 
kto „klamnou nohou” 
strelí na našu bránu 
a čo i tam dušu dáš 
v tom boji divokom, 
mor ty len, 
voľ byť víťazom,
ako byť otrokom!

 Aký by to bol futbal, keby sa ne
hral z lásky? Taký sme tu už mali. Lás
ka k futbalu začala v Lábe poriadne 
horieť. Fanúškovia tiež chodia z lásky 
k  futbalu  povzbudzovať.  Hráči,  ak 
majú tento cit k spoluhráčom, tak sa 
dobre  znášajú  a  výsledok  je  vidieť 
v hre.V družstve seniorov sme nezažili 
za rok a pol žiadnu zvadu, hoci veľa
krát bola príčina. Všetko  sa otočilo 
na vtip a stres bol zahnaný. Preto sa 
do tohto kolektívu tešíme a podpo
rujeme ho. Vsadili  sme na  túto srd
covú kartu a hľadáme hráčov, čo ma
jú  futbal  v  srdci,  takých  čo  netreba 
kontrolovať, či prídu na tréning a zá
pas.  Len  teraz  sa  začína  stmeľovať 

kolektív, chlapci bojujú o dušu, a to 
je len začiatok. Ak nebude istota sto
percentného víťazstva, bude kolektív 
dopĺňaný  novými  hráčmi.Tiež  bol 
prínosom pre kvalitnejšiu hru kúpený 
hráč  z  ŠK  Borinka  Malačan  Darius 
Sedláček.  Svojím  zodpovedným  prí
stupom,  výbornou  kondíciou,  rých
lou  a  predvídavou  hrou,  je  príklad

ným hráčom.Tešíme sa na výborného 
obrancu  Michala  Višvadera,  ktorý 
bol celú jeseň zranený. Ďakujeme Ma
tejovi Lisému za výbornú hru a príklad
né  chovanie,  musel  odísť  pracovať 
do zahraničia. Ďakujeme za vynikajú
cu reprezentáciu našej obce družstvu 
seniorov za takmer 1. miesto. Najlep
šia dochádzka na tréningy a zápasy – 
1. Martin Dziak, 2. Tomáš Greif, 3. 
Stanislav Duffek, 4. Marián Galajda, 
5.  Dárius  Sedláček,  6.  Matej  Lisý,  

7. Daniel Masrna, 8. Podhorec Majo. 
Zvlášť  chceme  pochváliť  Martina 

Galajdu, ktorý odtrénoval  všetky  tré
ningy a hral zápasy za dorast i za se
niorov. Sme radi, že kolektív seniorov 
neholduje alkoholu, sú to chlapci ro
dinného typu, ktorí sa po tréningoch 
a zápasoch ponáhľajú k svojej rodine. 
Žiaci  získali  zatiaľ  pekné  4.  miesto. 
Ďakujeme  trénerovi  Martinovi  Dzia
kovi za vzorný prístup v trénovaní. Do
rast  na  čele  s  trénerom  Marekom 
Chovanom mal  ťažkých  súperov, ale 
sme ho posilnili kúpou nového hráča 
z Veľkých Levár, Petra Habudu, čo bo
la veľká výhra.  Je  to poctivý, obetavý 
hráč  a  výborný  strelec.  Chlapci  sú 
ochotní,  pomáhajú  pri  brigádach 
a  ich  láska  k  futbalu  ich  dovedie  aj  
k lepším výsledkom. Prípravkári súťa
žili proti vekovo starším hráčom. Nie
ktoré družstva odstúpili zo súťaže. Dú
fajme, že na jar bude súťaž upravená. 

Ako  vďaku,  že  si  vážime každého 
hráča,  jeho úsilie,  čas,  zdravie,  sme 
preukazovali hráčom za každý vyhra
ný  zápas  dostávali  všetky  družstvá 
vecné dary. Bola to pre nich motivá
cia i pamiatka.

Momentálne  musíme  športový 
klub financovať my a aby to nebolo 
i naďalej, sme sa rozhodli zrekonštru
ovať priestory štadióna a vytvoriť na 
1. poschodí ubytovňu. Ak by ste nám 
chceli pomôcť, darovať nám staršie 
dobré okná, nábytok, dlažbu, obkla
dačky,  alebo  financie  na  účet  – 
10326194/5200 veľmi ďakujeme.

Ďakujeme  rodinám  Koporcovým 
za  príspevok  na  dresy.  Ďakujeme 
obecnému úradu za podporu. Dúfa
me, že rok 2009 nám prinesie postup 
seniorov do 5.  ligy a dobré výsledky 
všetkých  družstiev.  Želáme  všetkým 
hráčom,  fanúšikom,  sponzorom, 
a  ich  rodinným  príslušníkom  v  no
vom roku 2009 pernú a ešte  vaščiu 
lásku k futbalu. Ďakujeme.

MaGDaléna a laDiSlav Zábojník

v novembri skončila jesenná časť  
prvoligového ženského futbalu.

Ženy sa umiestnili na predposled
nom,  deviatom  mieste,  čím  určite 
sklamali. Možno k  tomu prispelo aj 
to, že sme len tri zápasy hrali na do
mácom ihrisku. Väčšinu zápasov sme 
odohrali  so  slabým  dôrazom,  strá
cali sme lopty a robili zbytočné chy
by, na ktoré sme doplácali prehrami. 

Viacerým hráčkam chýbala na ih
risku túžba po víťazstve, snaha zabo
jovať do poslednej chvíle, snaha po
biť sa na tom ihrisku o tri body. Po

čas zápasov bolo vidieť kondičnú ne
pripravenosť  hráčok,  čo  zapríčinila 
slabá účasť na tréningoch. Žiaľ, kaž
dá  hráčka  by  si  mala  uvedomiť,  že 
hráme v Lábe najvyššiu celoslovenskú 
súťaž a na prvú ligu už rekreačný prí
stup nestačí. Ak nebudú chodiť pra
videlne na tréningy, budeme stále bo
jovať  len  o  posledné  priečky  a  zá
chranu v lige.

Ale  aby  sme  napravili  zlý  dojem 
z uplynulej sezóny, ženy sa rozhodli, 
že na sebe popracujú a musia skončiť 
v  tabuľkovom hodnotení podstatne 
vyššie. V zimnej prestávke plánujeme 

účasť na niekoľkých turnajoch. Kon
dičná príprava bude prebiehať v do
mácich podmienkach. Plánujeme aj 
týždňové  zimné  sústredenie,  ktoré  
by malo byť cez jarné prázdniny. 

Žiačky  si  viedli  podstatne  lepšie. 
Skončili na piatom mieste. Túto pek
nú piatu priečku vybojovali 8–15roč
né  dievčatá.  Väčšinu  zápasov  po
tiahli hlavne staršie hráčky, ktoré po
chopili že oni musia byť tie, ktoré bu
dú  určovať  na  ihrisku,  ako  sa  bude 
hrať.  K  nim  veľmi  dobre  zapadli  aj 
naše mladé dievčatá, ktoré sa nebáli 
hrať  proti  starším.  Peknou  kombi
načnou hrou ukázali čo v nich je. Veľ
kú  rezervu  však  stále majú  v  streľbe 
a zakončovaní. 

Viaceré  žiačky,  ktoré dovŕšili pät
násť rokov, začali hrávať už aj za ženy. 
Tieto hráčky  sa hneď  stali oporami 
ženského družstva, čo si všimli aj via
cerí  tréneri. Hneď tri hráčky sa nám 
dostali do  širšieho výberu  reprezen
tácie žien do 19 rokov, a to Silvia La
pinová,  Romana  Vicenová  a  Klára 
Chmelová. Dúfam, že je to pre tieto 
diavčatá, a nie iba pre ne, len začia
tok ich úspechov a že sa teraz neus
pokoja so sebou a budú na sebe ďa
lej tvrdo pracovať. 

na záver sa chceme všetkým po
ďakovať, popriať vianočnú pohodu 
a v novom roku zaželať veľa zdravia 
a šťastia.

katarína paXnerová, trénerka

 Láska k futbalu zvíťazí!

Smutná prvoligová jeseň

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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