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Sláva na výsostiach Bohu... spev anje-
lov, drahí bratia a sestry, milí čitatelia, 
ktorý sa ozýval na betlehemských nivách 
pri narodení Spasiteľa, sa ozýva teraz 
v kostoloch, rodinách, rozhlase, televí-
zii, na uliciach. Anjeli oznamovali ľu-
ďom radostnú zvesť, zvelebovali Boha, 
ktorý prišiel medzi nás, pretože: ´Slovo 
sa telom stalo a prebývalo medzi nami.´ 
Láska sa nám narodila. 

Na príchod Spasiteľa sa ľudstvo pripra
vovalo a tešilo. Aj dnes sa na jeho príchod 
pripravujeme i tešíme. Advent znamená 
po slovensky príchod, pretože v adventnom 
čase sa pripravujeme na oslavu prvého 
Kristovho príchodu, ktorý sa uskutočnil na 
prvé Vianoce. No zároveň sa pripravujeme 
na jeho druhý príchod, ktorý sa uskutoční 
vtedy, keď príde zavŕšiť ľudské dejiny, keď 
príde v sláve súdiť živých i mŕtvych.

Medzi prvým a druhým príchodom 
Krista jestvuje ešte iný príchod. Prichádza 
k nám v každom človeku: ́ Čokoľvek ste 
urobili jednému z mojich najmenších, mne 
ste urobilí . Prichádza k nám v Oltárnej 
sviatosti, o ktorej hovorí: ́ Vezmite a jedz
te, vezmite a pite. To je moje telo. Toto je 
moja krv́ . Prichádza k nám vo svojom Slo
ve: keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, Kristus 
k nám hovorí. Je prítomný stále, veď vraví: 
´Ja som s vami po všetky dni až do skon
čenia svetá ...

Pán Boh je verný, svoje sľuby vždy splní. 
Prvým ľuďom po ich páde do hriechu sľú
bil víťazstvo nad pokušiteľom, ktorému 
predpovedal: ́ Nepriateľstvo ustanovujem 
medzi tebou a ženou, medzi tvojím potom
stvom a jej potomstvom a ono ti rozšliape 
hlavú . Ženou je Panna Mária a potom
stvom je syn, o ktorom jej pri zvestovaní – 
ktoré sme slávili pred deviatimi mesiacmi: 
25. marca – Pánov anjel povedal: ́ Počneš 
a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, lebo 
on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. Duch 
Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa 
zatieni a preto tvoje dieťa bude sväté, bu
de to Boží Syń . Mária odpovedala: ́ Som 
Pánova služobnica, nech sa mi stane pod
ľa tvojho slová . Vtedy pod jej srdcom, v jej 
lone sa počal, vtelil Boží Syn.

Po deviatich mesiacoch od Zvestovania 
Pána slávime 25. decembra Narodenie Pá
na: Vianoce. S anjelmi prevolávame ́ slá
va...́  Ako máme vzdávať slávu Pánu Bo
hu, ako ho máme oslavovať? Svätý Ján 
apoštol a evanjelista, ktorého sviatok slá
vime cez vianočné obdobie po sviatku sv. 
Štefana – 27. decembra – napísal: ´Boh 
je láska a kto zostáva v láske, ten zostáva 

v Bohu a Boh zostáva v ňom. Keď sa mi
lujeme navzájom, Boh je v nás a jeho láska 
v nás je dokonalá́ . Boha oslavujeme teda 
láskou, milujeme ho a milujeme i celé jeho 
stvorenie.

Boha nikto nikdy nevidel, lebo je nevi
diteľný, je Duch. No keď prišiel na tento 
svet, keď si Boží Syn vzal telo z Márie Pan
ny a stal sa človekom, lepšie poznávame 
Boha v Ježišovi Kristovi. On sám prehlásil: 
´Kto vidí mňa, vidí Otca. Ja a Otec sme 
jednó . Povedal nám, ako si praje, aby sme 
ho oslavovali: ́ Toto je moje prikázanie: 
milujte sa navzájom, ako som ja miloval 
vás. Po tom všetci poznajú, že ste moji uče
níci, ak sa budete navzájom milovať, ako 
som ja miloval váś . 

´Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôlé , znel spev anje
lov. To čo si cez vianočné sviatky vzájomne 
najčastejšie želáme, je pokoj. Anjeli ozna
movali pokoj ľuďom dobrej vôle, čiže pokoj 
tým, ktorí majú dobrú vôľu, pokoj dobrým 
ľuďom. Pokoj je ovocím spravodlivosti, 
bezbožný nemá pokoja. Pokoj máme len 
vtedy, ak chceme byť dobrí, ak budeme žiť 

v láske. Darmo by sa Kristus narodil v Bet
leheme, ak by sa nenarodil v mojom srdci. 
Preto ho túžim milovať i celé jeho stvore
nie, aby som ho oslavoval, ako si to on sám 
praje. Láska nerobí zle blížnemu, láska je 
naplnením zákona. Aby vo mne mohla 
prebývať pravá láska, chcem sa vždy snažiť 
byť úprimným, nepodvádzať, byť čestným, 
nepretvarovať sa, hovoriť pravdu. Chcem 
dobre zmýšľať, rozprávať, konať, chcem sa 
usilovať byť dobrým. Taktiež chcem byť 
slušným, šľachetným, nikdy nechcem byť 
drzým. Aspoň tieto tri hodnoty: pravda, 
dobro a slušnosť, čiže mravná krása tvoria 
to, čomu hovoríme opravdivá láska. 

A čo s neláskou, s hriechmi, ktoré sú vo 
mne? V úprimnej vianočnej spovedi ich cez 
kňaza vyznám Kristovi. Poprosím ho, aby 
mi ich odpustil, aby ma od nich očistil a stá
le mi pomáhal, žeby som úprimne mohol 
spievať nielen na Vianoce: ́ Boh je láska 
a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu 
a Boh zostáva v ňoḿ . Túžim, drahý brat, 
sestra, aby ťa Kristus obdaroval trvalým 
pokojom, aby sa narodil v tvojom srdci. 

JuraJ augustín, duchovný otec farnosti

Pokoj 
ľuďom 
dobrej 
vôle

Rok 2009  je už  takmer za nami  
a  blíži  sa  čaro  Vianoc,  ktoré  pri
náša  pohladeniena  duši,  dodáva 
nám nádej a silu ísť do ďalších dní 
s  optimizmom,  aj  napriek  rôznym 
zneisťujúcim predpovediam.

Určite nikto z nás nemá čarovný 
prútik  na  riešenie  a  náhlu  zmenu 
rôznych problémov, ktoré nám pri
pravuje  život.  Ale  nemôžeme  pri
pustiť, aby sa život zastavil na mŕt
vom bode a nás nechal pasívnymi. 
Musíme pozbierať všetky sily a po
pasovať  sa  s  problémami,  ktoré 
nám doba prináša. Nemali by sme 
sa uzatvárať do seba, prestať sa usi
lovať o zmenu, prestať spolu komu
nikovať a poddať sa beznádeji a pe
simizmu. 

Verím, že sa nám v našej obci aj  
v  tomto  roku  podarí  vzájomnou 
dôverou stavať na započatej práci, 
rozvíjať ďalšie plány a nebáť sa pre
kážok. Tento rok bol pre našu obec 
v mnohých veciach,aj napriek  rôz
nym  prekážkam  úspešný.  Neusilu
jeme  sa  rozvíjať  našu  obec  len  po 
materiálnej  stránke,  ale  nás  zaují
ma  aj  duchovná  oblasť,  kultúra  
a šport.

Na  záver  chcem  využiť  túto  prí
ležitosť,  aby  som  sa  poďakovala 
všetkým,  ktorí  sa  akoukoľvek  for
mou podieľali na zveľaďovaní našej 
obce,  obohatení  jej  kultúrného  aj 
duchovného života. Vložili kus svoj
ho „ja”, kus svojho času a ochoty 
do rozvoja obce, aby urobili niečo 
príjemné pre ľudí, ktorí tu žijú.

Prajem všetkým obyvateľom 
našej krásnej obce Láb 
príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, 
veľa lásky a ľudského tepla. 

 starostka obce

glória in 
excelsis Deo...
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1. uznesenia z  rokovania OcZ ko
naného dňa 29. 9. 2009

1.1 OcZ zobralo na vedomie infor
mácie  k  pripomienkam  k  návrhu 
zmien  a  doplnkov  územného  plánu 
obce  Láb  č.  2/2009  (lokalita  Kono
pisko).

1.2 OcZ schválilo:
• úpravu  rozpočtu  k  31.  8.  2009 

bez pripomienok
• úpravu ceny za odvedenie a  lik

vidáciu splaškových vôd verejnou ka
nalizáciou  pre  r.  2010  a  uložilo  zá
stupcovi starostky vypracovať a pred
ložiť  dodatok  k  VZN,  v  ktorom  sa 
upraví výška ceny na 1 €/m3 

• zámer  vypracovať  projekt  žia
dosti o grant na rozšírenie kanalizá
cie  –  stoka  AA,  AA1  (Drahy,  Vŕšok) 
a  podať  žiadosť  do  31.  10.  2009  
a spolufinancovanie projektu vo výš
ke 5 % z ceny diela 429 722,21 €.

• Zároveň uložilo OcÚ osloviť po
tenciálnych občanov na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej  zmluve na  zriade
nie kanalizačných prípojok

• členov  pre  školskú  radu  pri  ZŠ 
v Lábe v zložení: S. Vajarská, M. Lu
káček, M. Kovár, Mgr. A. Siváková

• Školský  vzdelávací  program  pre 
MŠ – ISCED – Spoznávanie sveta od 
jesene do  leta, školský poriadok MŠ 
Láb č. 223 a plán práce školy na šk. 
rok 2009/2010.

2. uznesenia z rokovania OcZ ko
naného dňa 11. 11. 2009

2.1 OcZ zobralo na vedomie:
• informácie  o  finančných  nákla

doch na realizáciu projektu „Zberné 
dvory”  v  združení  obcí  Enviropark 
Pomoravie  a  uložilo  starostke  obce 
zapracovať výdavky na projekt Zber

ných dvorov do rozpočtu na rok 2010 
vo výške 8 576,98 €.

• čerpanie  rozpočtu  k  31.  10. 
2009 

• plán hlavných úloh Obce Láb na 
r. 2010 a správu o pracovnej činnosti 
za rok 2009 

• správu o činnosti kult. komisie 
• výsledok výberového konania na 

realizáciu inžinierskych sietí v lokalite 
Bahná – firmu Galmistav.

• internú  smernicu  na  čerpanie  
sociálneho fondu.

2.2 OcZ schválilo:
• predaj  časti  pozemku  p.  č. 

5789/13 E vedenej v LV č. 2035 obce 
Láb o výmere 11,38 m2 za cenu min. 
podľa  znaleckého  posudku.  Odpre
daj  nehnuteľnosti  obec  zverejní  na 
úradnej tabuli a elektronickom nosiči 
obce  s  využitím  osobitného  zreteľa  
v  prospech  spoločnosti  Enermont,  
s. r. o.

• Zmluvu o postúpení práv a po
vinností  stavebníka  na  obec  Láb  vo 
veci stavby verejného osvetlenia – NN 
kábelové vedenie a verejné osvetlenie 
bezodplatne

• prenájom  pozemkov  Petrovi  Pí
rovi,  Láb č. 504  vo  vlastníctve obce  
p. č. 2770/1, 2770/2, 2770/3, 2769, 
2768, 2767, 2766 o celkovej  výmere 
939 m2 na základe VZN č. 1/2008 za 
cenu 0,016 €/m2/rok,  s dobou pre
nájmu od 1. 12. 2009 do 1. 11. 2013 
s možnou výpovednou lehotou.

• dodatok  č.  3  k  VZN  Obce  Láb  
č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie 
a  čistenie  odpadovej  vody  pre  do
mácnosť a iných odberateľov

• zmluvu o prevádzkovaní verejnej 
kanalizácie a ČOV v obci s Ing. Jánom 

Vlnom,  konateľom  spoločnosti  
AQUASECO, s. r. o. Ivánka pri Dunaji 
s účinnosťou od 1. 1. 2010  za  cenu 
70,– € bez DPH za mesiac 

• zmluvu  o  dielo  s  projektovým 
manažérom Ing. M. Šišolákom pred
metom  ktorej  je  vypracovanie 
projektového spisu „Kanalizácia Láb 
– II. etapa” pozostávajúci zo Žiadosti 
o  poskytnutie  podpory  formou  do
tácie na rok 2010, opisu a Finančnej 
analýzy projektu

• použitie prostriedkov z Dexia ko
munál úveru na dofinancovanie ori
ginálnych  kompetencií  ZŠ,  MŠ,  ŠJ, 
ŠKD vo výške 6597,– € 

• za kronikára obce Daniela Pro
kopa 

• predĺženie termínu platnosti ce
ny 69,70 € za stavebné pozemky spo
ločnosti  Lábinvest, s. r.  o.  do  31. 12. 
2009.

3.3 OcZ uložilo starostke:
• pripraviť  list pre občanov obce, 

ktorých  sa  bude  dotýkať  výstavba  
kanalizácie – II. etapa (Vŕšok, Drahy) 
a prerokovať na komisiách OcZ

• pripraviť v 1. štvrťroku 2010 ve
rejné zhromaždenie občanov k prob
lematike  spolufinancovania  kanali
začných  prípojok  v  prípade  úspeš
nosti  podaného  projektu  II.  etapa 
kanalizácie

• rokovať  s projektovým manažé
rom  Ing.  M.  Šišolákom  o  výške  od
meny  za  vypracovanie  projektu  II. 
etapa kanalizácie maximálne do výš
ky  1,5  %  z  celkovej  výšky  schválenej 
sumy  z  Eurofondu  uložilo  starostke 
informovať  OcZ  o  výsledkoch  roko
vania  s  Ing.  M.  Šišolákom  a  vybrať 
osobu  spôsobilú  na  zabezpečenie 

procesu  verejného obstarávania do
dávateľa diela – II. etapa kanalizácie 
obce 

• pripraviť  verejnú  obchodnú  sú
ťaž  na  predaj  obecného  majetku  – 
obecný  byt  č.  296  s  priľahlým  po
zemkom a pozemku pod detským ih
riskom  – dvor  starej  školy p.  č. 590  
v  LV  č.  664  k.  ú.  Láb  a  v  prípade 
úspešnosti  predaja  bytu  a pozemku 
získané  prostriedky  použiť  na  inves
tičné akcie obce – najmä II. etapa ka
nalizácie

• zabezpečiť  vypracovanie  odčle
ňovacieho GP a znaleckého posudku 
s  jednoznačným  vyčlenením  nových 
parciel a výmer, ktoré budú predme
tom verejnej súťaže

• zabezpečiť  preloženie  detského 
ihriska do náhradných vhodných ve
rejných priestorov v obci 

• informovať  valné  zhromaždenie 
Lábinvest, s. r. o. o predĺžení termínu 
platnosti  ceny  69,70  €  za  stavebné 
pozemky do 31. 12. 2009.

Ing. Dušan VaVrInec, 
zástupca starostky

termíny zberu 
separovaného 
odpadu
separovaný zber sa v obci 
uskutoční v termíne:
15. 3. 2010–17. 3. 2010
20. 9. 2010–22. 9. 2010
Odpad treba vyložiť pred rodinné domy 
najneskôr do 8.00 h.

Zber elektronického odpadu 
a kovového šrotu:
20. 3. 2010 (občania nahlásia odpad v 
OcÚ v termíne od 15. do 18. 3. 2010) 
25. 9. 2010 (občania nahlásia odpad v 
OcÚ v termíne od 20. do 23. 9. 2010)
Zber odpadu bude vyhlasovaný 
v miestnom rozhlase.

• do 31. 1. 2010 – podať daňové 
priznanie  z  nehnuteľnosti,  ak  na
stala v roku 2009 zmena vo vlast
níctve pozemku, stavby, bytu.

• do 31. 1. 2010 – uhradiť daň 
za psa vo výške 2,32 € za každého 
psa vo vlastníctve. Daň sa platí bez 
zaslania platobného výmeru alebo 
poštovej  poukážky.  Daň  môžete 
uhradiť  do  pokladne  obecného 
úradu, cez  internet banking alebo 
poštovou poukážkou, ktorú si mô
žete  vyžiadať  aj  pri  poštovej  prie
hradke v poštovom úrade v Lábe.

• do 30 dní od vzniku alebo zá
niku  daňovej  povinnosti  písomne 
nahlásiť  zmenu  v  prípade  straty, 
kúpy,  darovania  alebo  uhynutia 
psa.

• do 31. 1. 2010 – písomne na
hlásiť zmenu vývozu komunálneho 
odpadu a veľkosť objemu nádoby, 
ak má poplatník o túto zmenu zá
ujem. Po tomto termíne sa uvede
né zmeny nevykonávajú.

•  do  28.  2.  2010  –  povinnosť 
podnikateľov  oznámiť  údaje  po
trebné pre určenie  výšky poplatku 
za  znečisťovanie  ovzdušia  na  rok 
2010.
Bližšie  informácie a  tlačivá  získate 
na obecnom úrade alebo na inter
netovej stránke www.obeclab.sk.

OZNAMY OcÚ

 Uznesenia Obecného zastupiteľstva (OcZ) Obce Láb

TEKOS, spol. s r. o.: Interval vývozu mesačne

Dátum 1x (žltá)  2x (zelená) 4x (červená)

21. 12. 2009 pondelok x

28. 12. 2009 pondelok x x

4. 1. 2010 pondelok x x x

4. 1. 2010 sa budú mimoriadne vyvážať všetky popolnice.  
TEKOS bude vyvýžať TKO v ďalších týždňoch roku 2010 takto: interval vý
vozu 4x mesačne každý týždeň, interval vývozu 2x mesačne každý nepárny 
týždeň, Interval vývozu 1x mesačne každý prvý pondelok v mesiaci

A.S.A. Slovensko spol. s r. o:

Dátum 1x (červená) 2x (modrá) 4x (zelená)

12/20/2009 nedeľa x x x

12/28/2009 pondelok x

1/4/2010 pondelok x x

VýVOZ kOMuNálNehO OdpAdu pOčAs ViANOčNých sViAtkOV

Rozpis vývozov firmy A.S.A. na rok 2010 nebol do uzavierky čísla k dispozícii. Rozpis bude 
zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke www.obeclab.sk.
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Činnosť samosprávy sa v roku 2009 
sa niesla v znamení úsporných opat
rení, aby prežila, avšak s čo najmen
ším dopadom na služby obyvateľstvu. 
Obecné  prostriedky  boli  zmysluplne 
investované pre potreby občanov v ob
lasti  školstva,  sociálnej  starostlivosti, 
športovokultúrnej,  infraštruktúry 
ciest, odpadovom hospodárstve, pri 
obnove  verejných  priestranstiev  a  p. 
Istá kandidátka za poslanca do VÚC 
hodnotila našu obec ako jednu z naj
čistejších,  kde  nie  sú  odpady  mimo 
nádob, nelietajú plastové fľaše po uli
ciach a nie sú plagátmi polepené au
tobusové zastávky. Priznám sa, padlo 
mi to veľmi dobre, lebo práve tu je vi
dieť tá drobná každodenná a pre mno
hých „samozrejmá” práca obecného 
úradu.

Štát má tento rok výpadok na da
niach, ale na budúci rok už nie. VÚC 
nemajú výpadok tento rok, ale majú 
budúci rok, ale obce a mestá sú sub
jektmi verejnej správy, ktoré majú vý
padky v jednom i druhom roku. Nás 
kríza postihuje najvýraznejším spôso
bom,  lebo  ako  hlavný  zdroj  príjmov 
máme  podiel  na  daniach  z  príjmov, 
ktoré platia zamestnaní ľudia. Tým, že 
sa zvyšuje počet nezamestnaných, lo
gicky sa znižujú naše príjmy. Sme teda 
od februára „vtiahnutí” do krízy, kto
rú sme nezavinili... a naozaj sa snaží
me šetriť rôznymi opatreniami.

I napriek vzniknutej situácii sme rea
lizovali niekoľko potrebných investícií 
pre  našich  občanov,  ide  o  údržbu, 
opravy budov, objektov a ciest.

Spomeniem  len  niektoré.  Oprava 
výtlkov na miestnych komunikáciach, 
prístavba sociálneho zariadenia v hos

tinci U Marty, rekonštruovali sme:
– časť komunikácie na „Lúčke”,
– byt č.294 vo vlastníctve obce,
– ďalej  elektroinštaláciu  v  školskej 

jedálni.
V  roku  2009  bolo  podaných  nie

koľko  žiadostí  o  dotácie  na  úrady 
a inštitúcie, z nich boli úspešné nasle
dovné: POZAGAS, a. s., dotácia na re
konštrukciu kúrenia MŠ 1625 €, Na
dácia SPP a NAFTA, a. s., – obnova bu
dovy športového klubu a rozvoj špor
tových  aktivít,  oprava  pódia  –  
15  275,92 €.  K  dnešnému  dňu  ešte 
neboli vyhodnotené 3 žiadosti.

PROJEKTY:
1.  V  rámci  čerpania  eurofondov 

sme podali 19. 9. 2009 žiadosť o NFP 
na „Regeneráciu sídiel” – Revitalizáciu 
centra obce. V mesiacoch  júl–august 
prebehli prípravné práce na zabezpe

čenie  podkladov  –  vyjadrovaní,  pro
jektovej  dokumentácie,  prieskumov 
trhu, stavebného povolenia. Plánuje
me technicky zhodnotiť 3055m2 plo
chy v podobe vytvorených nových od
dychových  zón,  zrekonštruovaných 
chodníkov a  spevnených plôch,  rela
xačnej zóny s detským ihriskom, mo
biliarom a zeleňou, doplní sa súčasná 
sústava  verejného  osvetlenia  o  nové 
svetelné  body.  Súčasná  autobusová 
zastávka  pri  hostinci  je  v  zlom  tech
nickom stave a kapacitne nepostaču
je.  Nová  bude  moderného  vzhľadu, 
čo dotvorí celkovo zrevitalizované úze
mie.  Realizáciou  projektu  sa  vytvorí 
oddychové ale aj reprezentatívne cen
trum obce Láb. Riešené územie spadá 
do centrálnej časti obce tvorenej ná
mestím a obkolesené poštou a obec
ným úradom, kde sa  sústreďuje pre
važná  časť  občianskej  vybavenosti 
a hlavný život obce. Celkové výdavky 
projektu sú 299 546,04 €, ztoho vlast
né zdroje 14 763,26 €.

2.  Žiadosť  o  dotáciu  na  Enviro
mentálny  fond Bratislava na  rozšíre
nie  stokovej  siete –  II:  etapa  (Drahy, 
Vršok  ) o celkovej dĺžke cca 1323 m  
vo  výške  607  366,21 €,  kde  vlastné 
zdroje na dofinancovanie predstavujú 
31 966,64 €. Žiadosť bude vyhodno
tená v II. Q r. 2010 a v prípade úspeš
nosti  sa dielo  zrealizuje  v  tom  istom 
roku. Získané dotácie sa môžu použiť 
len na vybudovanie hlavnej vetvy, do
mové  kanalizačné  prípojky  si  hradí 
občan  a  musia  byť  vybudované  sú
bežne s budovaním hlavnej kanalizač
nej stoky. II. etapa pozostáva z dvoch 
prečerpávacích  šácht  –  na  Drahách 
a na Vršku.

Spolupodieľali sme na financovaní 
projektu  školskej  jedálne,  výmeny 
okien  ZŚ,  obnove  športoviska,  pod
porujeme akcie ZŠ a MŠ (deň detí, ly
žiarsky kurz, škola v prírode, tomboly 
pre deti,  sladkosti,  vyhodnotenie  sú

ťaže  „Zber  druhotných  surovín”  for
mou  celodenného  výletu  a  odmien, 
knižiek pre prvákov a pod...).

Aktívne pracujeme v Združení obcí 
ENVIROPARKU Pomoravie, kde pre
biehajú prípravné práce na realizáciu 
jednotlivých  zberných  dvorov  a  cen
trálneho zberného dvora, pripravuje
me  zo  získaných  dotácií  školskú  ho
kejbalovú ligu.

Činnosť  spoločnosti  LÁBINVEST, 
s. r. o., je zameraná na realizáciu sta
vebného zámeru Bahná, kde po prá
voplatnom  stavebnom  povolení  za
čali práce na vybudovaní inžinierskych 
sietí a komunikácie.

Úspešne sme otvorili lekáreň v bu
dove  starého  obecného  úradu,  čím 
sme nápomocní občanom v sociálnej 
oblasti.

I  napriek  kríze  v  roku  2009  sme 
urobili  mnoho  potrebných  úkonov 
v prospech občanov a neplytvali sme 
obecnými  prostriedkami.  Oveľa  väč
ším problémom sa ukazuje rok 2010, 
v  ktorom  sa  dopad  na  samosprávu 
prejaví v najväčšej miere.

Záverom by som sa chcela poďako
vať  vám,  vážení  poslanci,  za  ochotu 
a pomoc pri riešení obecných náleži
tostí,  členom  DHZ  Láb,  aktivistom, 
riaditeľkám škôl, nášmu duchovnému 
otcovi J. Augustínovi a celému perso
nálu za podporu pri činnostiach ob
ce.  A  samozrejme,  všetkým  sponzo
rom:  PaedDr. A. Ščasná, M. Kafková, 
POSPO, HTrans, ALUMONT, s. r. o., 
J.  Lazar, Galmistav,  s.  r. o.,  rod. Mi
chalčíková, Bistro Lucia, K. Ažaltovič, 
R.  E.  Štefek,  Baláž,  KOVOKovár,  
Kvetinárstvo Kolandrová a Čembová, 
R.  Chmela,  BRAMA,  Autooprava  
Valúch, Autoopravy Mundok, P. Ha
buda,  P.  Chovan,  1.  Optimalizačná,  
s. r. o., Ateliér Olympia, s. r. o. a vám, 
milí občania.

V Lábe 11. 11. 2009
PaedDr. MOnIKa VaLúchOVá, starostka

Milí 
spoluobčania, 

prajem  vám  požehnané  a  prí
jemné  prežitie  vianočných  sviat
kov.  Do  nového  roku  2010,  vám 
prajem hlavne pevné zdravie a bo
žie  požehnanie.  Tým,  čo  stratili 
zdravie, prajem skoré uzdravenie, 
tým  čo  stratili  zamestnanie,  pra
jem skorý návrat do práce, tým, čo 
trpia  bolesťami  fyzickými  aj  du
ševnými, prajem pohodu a šťastie. 
Všetkým  prajem  radosť,  šťastie, 
ľudské  porozumenie  v  rodinnom 
kruhu a v obecnom spoločenstve. 

redakcia Lábskych novín

Správa z činnosti 
samosprávy za rok 2009
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Opäť je tu zima so všetkými jej krá
sami, ale i s chladnejším, daždivejším, 
či  aj  mrznúcim  počasím.  V  dňoch, 
keď sa nedá ísť von, sa mnohým ma
mičkám naskytuje otázka: „Aký prog
ram vymyslieť pre  tú našu  ratolesť?“ 
Práve aj pre tento prípad existujú ma
terské  centrá.  Ale  ich  hlavným  po
slaním,  okrem  alternatívy  programu 
v zlom počasí, je stretávanie sa mami
čiek s deťmi, vymieňanie si skúseností, 
zážitkov, naučenie  sa niečomu nové
mu.  Vždy  pomôže  nechať  si  poradiť 
od mamičiek s podobnými probléma
mi, alebo sa len tak pohrať s deťmi.

Áno, i Láb má svoje materské cen
trum. Je ním MC SLNIEČKO. Funguje 
už niekoľko rokov a to i vďaka výbor
nému nápadu jeho zakladateľa, ocho
ty a ústretovosti OcÚ Láb. Vďaka pat
rí  samozrejme aj  vám milé mamičky, 
ktoré k nám chodíte. Naše malé slnieč
ka s radosťou navštevujú našu herňu. 
Je výborné mať nejaké to miesto, kde 
sa  môžeme  spoločne  stretávať,  veď 
nie je to krásne, keď „TU“ naše deťú
rence spoznávajú svojich prvých kama
rátov? Je to nádherný pocit, keď sa va
ša ratolesť vypytuje, kedy pôjdeme do 
„slniečka” a  tiež aj na svojich prvých 
kamarátov.

MC SLNIEČKO  je  situované v bu
dove  starej  školy.  Je  najmä  pre  deti 
a rodičov ako i iných blízkych príbuz
ných na rodičovskej dovolenke.

Stretávame sa 2x do týždňa, a to: 
PO  16.00–17.30 h,
ŠT  16.00–17.30 h.
Skoro vždy ostávame aj trošku dlh

šie. Naše detičky sa vždy tešia. Samo
zrejme,  keď  je  pekné  počasie  tak  sa 
spoločne stretávame na detskom  ih
risku hneď vedľa „starej školy”, kde sa 
môžu  deti  vyšantiť  na  šmykľavke  či 
hojdačkách. 

V našom centre máme vďaka spon
zorstvu OcÚ Láb a dobrovoľným dar
com kopu krásnych hračiek, s ktorými 
sa „naše  slniečka”  s  radosťou hrajú. 
Medzi azda najobľúbenejší patrí ba
zén s loptičkami. 

Radi  privítame  každú  ochotu  po
môcť dobrovoľným darovaním či pri
spetím dákej drobnosti do nášho cen
tra. Veď je to pre našich najmenších. 

Na záver by som len chcela zaželať 
nášmu MC Slniečko veľa krásnych dní 
a  narastajúci  počet  mamičiek  s  ich 
malými slniečkami. Všetky vás srdečne 
pozývame k nám do nášho materské
ho centra.

S pozdravom
Mgr. MárIa trenčansKá 

herňa je otvorená každý utorok 
a štvrtok od 16.00–17.30 h. Program 
začína o 16.45 h.

1. 12.  Spolu sa hráme. Voľná činnosť
3. 12.   Ručné nápady. Kreslenie a vy

farbovanie Mikulášov
8. 12.   Anglický jazyk hrou. Voľné hra

nie  sa  a  zároveň  počúvanie 
anglických  pesničiek  určené 
pre najmenších.

10. 12.  Ide pieseň dokola. Tancovanie 
pre najmenších a hranie sa.

15. 12. Spolu sa hráme. Voľná činnosť
17. 12.  Ručné nápady. Kreslenie a vy

farbovanie, vianočná tematika.

Od 18. 12. 2009 do 11. 1. 2010 bude 
Mc slniečko z dôvodov vianočných 
prázdnin zatvorené.

Materské centrum slniečko

s radosťou 
do slniečka

sv. Mikuláš zavítal do kostola

Krásnymi  básňami, 
piesňami  a  koledami 
potešili  sv.  Mikuláša, 
ktorý  im  za  to  spolu 
s  anjelmi  a  čertmi  po
rozdával  darčeky.  Pred 
kostolom  predávali  ob
čerstvenie a svoje výrob
ky  pani  učiteľky  z  MŠ 
a ZŠ v Lábe. Toto krásne 
sobotné popoludnie potešilo nielen 
našich  najmenších  ale  aj  všetkých, 
ktorí  sa  podujatia  zúčastnili,  spo

ločne  s  nami  strávili  predvianočný 
čas a v tento večer pomohli poroz
svecovať  vianočné  stromčeky  v na

šej obci. Všetkým, ktorí sa podieľali 
na tomto podujatí srdečne ďakuje
me.             s. VaJarsKá, kultúrna komisia

V sobotu 5. 12. 2009 
sme v našom kostole 
privítali sv. Mikuláša. 
Po krátkom príhovore 
pani starostky a pána 
farára sa  predviedli de
ti z Mš v Lábe, deti zo 
Zuš v Malackách pod 
vedením pani riaditeľky 
Mgr. Zajícovej a deti zo 
Zš v Lábe. 

 Zázrak Vianoc
Všetko z lásky k nám. Bohom zámerné.
Dieťa, si tak krehké a tak nádherné.

Utkané z najjemnejšej Božej látky,
spradené zázrakom v živote Matky.

Čistejšie ako lupeň sedmokrásky,
ja vysielam k Tebe lúče svojej lásky.

S nádychom perí srdce otvorilo,
aby všetkých ľudí doňho privinulo.

Z chudoby jeho jaslí vanie 
ťažký bôľ a kruté odriekanie.

Jediným pohľadom ma omámi
dieťatko – láska zo slamy.

a. greliková
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Jednou z nich bolo i vytvorenie by
linkovej špirály, ktorú sme si pripra
vili, a na jar si tam môžeme posadiť 
bylinky. O rok si uvaríme aj dobrý by
linkový  čajík  už  z  našich  školských 
byliniek. 

Pripravili  sme  sa  aj  na  príchod  
Mikuláša. Už  v piatok 4. 12. prišiel 
Mikuláš s anjelmi a čertmi k nám do 
školy. Stalo sa už tradíciou, že ho pri
pravujú žiaci 9. ročníka spolu s tried
nou pani učiteľkou, a keď rozdajú ba

líčky v škole,  idú ďalej do materskej 
školy. Všetky  deti  za  peknú básnič
ku, či milú pesničku dostali sladkosť 
maličkú. 

Tento rok všetky triedy spolu s pa
ni učiteľkami pripravili sladké koláči
ky. Naučili sa piecť „medovníky, me
dvedie tlabky, mafiny, vanilkové rož
ky, šohajdy, kokosové aj burizónové 
guľky”... Určite všetci budú pomáhať 
doma mamičkám pri pečení vianoč
ných  koláčikov.  Ďakujeme  všetkým, 
ktorí prišli a kúpili  si  či už koláčiky, 
alebo výrobky našich prvákov a dru

hákov.  Nielen  na  pečenie  máme  ši
kovné deti ale i na vytvorenie kultúr
neho  programu.  Pod  vedením  pani 
učiteľky  Grélikovej  zazneli  tradičné 
vianočné piesne a básne. V škole sa 
posledný deň 22. 12. rozlúčime via
nočnou  akadémiou,  na  ktorej  vy
stúpia so svojím programom všetky 
triedy. 

Prajeme všetkým priateľom a priaz
nivcom našej školy krásne a pokojné 
prežitie  vianočných  sviatkov  a  veľa 
šťastia v novom roku 2010.

Zš Láb

Život v našej škole
sa nezastavil
naopak rozbehol sa míľovými skokmi. Zapájame sa do nových zaujímavých 
projektov a organizujeme zaujímavé podujatia a mimoškolské aktivity. 

Vo výnimočnej atmosfére blížiacich 
sa  sviatkov  chceme  poďakovať  všet
kým, ktorí nám po celý rok pomáhali 
zveľaďovať našu materskú školu a za
bezpečovať plynulú prevádzku.

Ďakujeme  obetavým  rodičom, 
obecnému  úradu,  kultúrnej  komisii 
pri OcÚ Láb, všetkým spoluobčanom, 
firmám  a  spoločnostiam  za  spolu
prácu a pomoc.

,,Nech radosť a šťastie vládne u vás 
doma,  nech  zďaleka  obchádza  vás  
nešťastie a smola. Nech pohoda vlád
ne  za  vianočným stolom, nech  láska 
prevláda nad nemilým slovom.

Teraz, keď sa ticho mihoce a šťastie 
je  len  na  krok  prajeme  vám  krásne 
Vianoce a šťastný nový rok“.

Deti a kolektív 
zamestnancov Mš Láb

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky –

čas radosti, 
zázrakov a prianí

Ráno 9. 12. 2009 sme sa všetci de
viataci  spolu  s pani učiteľkou Petro
nelou Pírovou vybrali na výlet do hlav
ného mesta Rakúska na vianočné tr
hy. Cestovali sme autobusom do Pla
veckého  Štvrtka  a  odtiaľ  vlakom  do 
Devínskej Novej Vsi, kde sme prestú
pili na vlak do Viedne. Po príchode na 
viedenskú vlakovú stanicu, sme sa po
brali metrom do centra mesta. Pozreli 

sme si pamiatky a navštívili  veľa ob
chodov. Po drobných nákupoch sme 
sa  premiestnili  k  viedenskej  radnici, 
kde  boli  vianočné  trhy,  ktoré  sú  na
ozaj nádherné. Bol to neobyčajný zá
žitok. Po namáhavom dni sme sa vy
dali na cestu domov. Za tento príjem
ne strávený deň ďakujeme predovšet
kým našej triednej pani učiteľke P. Pí
rovej.        Za deviatakov K. VaJarsKá 

Predvianočný výlet 
deviatakov do Viedne
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počet voličov  1179
počet vydaných obálok  176
počet odovzdaných obálok  176
počet platných hlasov 
pre voľby do zastupiteľstva  173
počet platných hlasov
pre voľby predsedu  169
Počet platných hlasov pre jednotli
vých kandidátov pre voľby do zastu

piteľstva podľa poradia na hlasova
com lístku:
  1. Ján Adamovič  5
  2. Ladislav Balla, Ing.  36
  3. Hubert Danihel, Bc.  25
  4. Ľubomír Farenzena  1
  5. Margita Fischerová, Ing.  51
  6. Daniela Hamarová, Ing.  17
  7. Kristína Hanáková, Mgr.  3

  8. Marián Haramia, MUDr.  63
  9. Róbert Chmela  51
 10. Andrea Chválová  3
 11. Vladimír Janotka, Ing.  12
 12. Jozef Kordoš, Ing.  20
 13. Lucia Kovačovská  3
 14. Peter Kovačovský  1
 15. Liana Krčmová, Bc  9
 16. Marián Mikloš, MVDr.  5
 17. Peter Mikula  –
 18. Jozef Mračna, Ing.  14
 19. Jozef Ondrejka, RNDr.  45
 20. Mário Privrel  1
 21. Martin Spusta, Bc  15
 22. Pavol Šrámek  –
 23. Peter Tydlitát, Ing.  16
 24. Milan Valachovič, RNDr.  9

 25. Milan Vaškor  15
Počet platných hlasov pre jednotli
vých kandidátov pre voľby predsedu 
podľa poradia na hlasovacom líst
ku:
  1. Vladimír Bajan, Ing.  51
 2. Róbert Beňo, Mgr.  8
 3. Mária Bertóková, MUDr.  –
 4. Pavol Frešo, Ing., Bc.  57
 5. Martin Halás, Ing.  2
 6. Juraj Janošovský, Ing.  –
  7. Zdenko Marton, RSDr.  –
 8. Jaroslav Paška, Ing. arch.  14
 9. Peter Pilinský, Mgr.  3
 10. Miloslav Šimkovič, JUDr.  5
 11. Branislav Záhradník, PhDr., Mgr. 

29

počet voličov  1180
počet vydaných obálok   178
počet odovzdaných obálok  178
počet platných hlasov 
pre voľby predsedu   176

Počet  platných  hlasov  pre  jednotli
vých kandidátov pre  voľby predsedu 
podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Vladimír Bajan, Ing.  94
2. Pavol Frešo, Ing., Bc.  82

Výsledky II. kola volieb do orgánov 
BsK 28. 11. 2009 v obci Láb

Výsledky I. kola volieb do orgánov BsK 14. 11. 2009 v obci Láb

Cez  našu  obec  a  okolité  dediny  sa  prehnal  
víchor,  ktorý  miestami  dosahoval  rýchlosť  až  
115 km/h. Veterná smršť odrezala obec od dodáv
ky elektrickej energie v čase o 23.00 h do 9.00 h. 
a v niektorých častiach obce až do 17.00 h na
sledujúceho dňa. Boli vyvalené stĺpy a pretrhnu
té  elektrické  vedenie  v  častiach nášho chotára. 
Povyvracané stromy na ihrisku doničili oplotenie 
a  lavičky  v  areáli  futbalového  ihriska.  Víchrica 
občanom poškodila strechy a polámala niektoré 

dreviny v predzáhradkách. Veľkú katastrofu spô
sobila v chotári v smere na Jakubov. Silnému vet
ru podľahlo niekoľko hektárov lesa. 

Po  katastrofe  sa  zapojili  dobrovoľníci,  ktorí 
pomáhali  odstraňovať  následky  veternej  smršti 
našej obci, najmä na ihrisku. 

Dnes po polroku od  víchrice  sa  ešte odstra
ňujú polámané a povyvracané stromy v chotári 
v smere na Jakubov, ktoré zabezpečuje odborná 
firma.                   D. PrOKOP

Polroka 
po katastrofe 
sa odstraňujú 
následky! 
Jeden z  mnohých tropických letných dní  v  tom
to roku mal za následok silnú búrku. Denná 
teplota 23. júla 2009 dosahovala 35° c. tropic
ké počasie sa vybúrilo podvečer silným vetrom, 
hrmením a dažďom. 
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Každoročne sa žiaci základnej školy 
zúčastňujú na posedení s dôchodca
mi.Svojim kultúrnym programom za
hrejú  srdiečka  našich  starých  mám 
a dedkov. Tento rok si žiaci 3. ročníka 
pripravili básne o jeseni, tanček Jóžin 
z Bažin a dramatizáciu rozprávky Čer
vená čiapočka. Dievčatá štvrtáčky re
prezentovali  svoju  triedu  básňami, 
kde sa poďakovali starkým za ich sta
rostlivosť a  vždy  štedrú dlaň. Tanče
kom o Cipovičke oprášili naše krásne 
lábske kroje. Už druhý školský rok sa v 
základnej škole vyučuje rozšírená hu
dobná výchova – hra na zobcovú flau
tu.  Koľko  sa  toho  terajší  druháci  za 
dva roky naučili sme si mohli vypočuť 
v podaní Natalky Hasičkovej a René 
Lelkeša.  Tiež  tretiaci  Janko  Dufek 
a Kiško Pastorek  zahrali na  flautách 

obľúbené  pesničky.  Miško  Rečlo 
všetkým  prítomným  dokázal,  že  ako 
tretiak  už  vie  zručne  hrať  na  klavíri 
a  v  jeho  podaní  sme  si  vypočuli  dve 
skladby. Chceme sa veľmi poďakovať 

rodičom, ktorí pomohli s  rekvizitami 
a kostýmami pri príprave programu. 
Ich prítomnosť počas vystúpenia do
kázala deti povzbudiť k  lepšiemu vý
konu a tu sa rodičia presvedčili, že de
ti  sú  nielen  šikovné,  ale  aj  ochotné 
urobiť veľa vecí navyše.

Zš Láb

narodení:
Rybárová Tereza  24. 6. 2009
Hášová Viktória  27. 6. 2009
Varkondová Ivana   31. 8. 2009
Zváčová Adela  5. 9. 2009
Mecháček Adam  13. 10. 2009

Zomrelí:
Karovič Ján  7. 7. 2009
Dufek František  6. 8. 2009
Hanúsek Antonín  19. 8. 2009
Lukáčková Anna  17. 9. 2009

Zosobášení:
Kovár Patrik a Smoláriková Zu
zana (25. 7. 2009); Katrenič Pe
ter  a  Kovárová  Ivana  (25.  7. 
2009); Chmela Tomáš a Guzun 
Oľga (8. 8. 2009); Gerthofer Mi
lan JUDr. a Strelecká Jarmila Ing.  
(5. 9. 2009); Bartek Tibor a Níz
ka  Lenka  (19.  9.  2009);  Hájek 
Ľuboš a Lazarová Lenka (19. 9. 
2009); Doller  Jozef a Pírová  Ja
roslava (26. 9. 2009); Fogl Šte
fan a Krajčírová Martina (10. 10. 
2009);  Ort  Peter  a  Vernerová   
Jana (10. 10. 2009); Žáček Ras
tislav  a  Kovárová  Zuzana  Ing. 
(24. 10. 2009)

spOlOčeNská krONikA
od 20.  6. 2009 do 1. 12. 2009

Ďakujeme 
za kroje!
na našu výzvu, ktorú sme dali  
v minulom čísle novín, sme dostali 
jednotlivé časti z lábskych krojov. 

Z  konopných  obrusov  sme  ušili 
konopné nohavice a košele pre naj
menších  školákov,  ktoré  nám  pri  
dožinkách najviac chýbali. Materiál 
máme ešte aj pre väčších chlapcov.

S dievčenskými čižmami a chlap
čenským  klobúkom  sme  ich  odo
vzdali  základnej  škole  do  dobrej 
opatery pani  riaditeľky Chovanovej 
a pani učiteľky Grelikovej.

Chceme obnoviť všetky druhy kro
jov, ktoré sa v Lábe používali. Malý 
kroj  (súčasť  slávnostného  kroja), 
ktorý nie je tak náročný na oblieka
nie, letný ženský a mužský.

Nedajme upadnúť do zabudnutia 
ani sedliacky zimný.

Na uchovanie  všetkých krojov,  je 
najlepšie súkromné vlastníctvo.

 Ďakujeme.
 a. ZaLesňáKOVá 

a kultúrna komisia

Zimné vykurovacie obdobie je zá
važným časovým úsekom, kedy je ne
bezpečenstvo  požiaru  väčšie.  Vyža
duje to preto od každého z nás, ktorí 
prichádzame do styku s  vykurovací
mi zariadeniami, venovať im zvýšenú 
pozornosť. Rozhodujúcim činiteľom 
pre  bezpečnosť  vykurovacích  zaria
dení  je  v  prevažnej  väčšine  človek 
a  jeho vedomosti a vzťah k vytvore
niu podmienok k bezpečnej prevádz
ke. Požiare v domácnosti majú mno
ho  krát  tie  najtragickejšie  následky. 
Každý rok pri nich zomrú a zrania sa 
desiatky  ľudí,  spôsobené  škody  sa 
počítajú v tisícoch eur. Vaša domác
nosť  sa môže  v okamihu  zmeniť na 
zadymenú  a  rozpálenú  smrtiacu 
pascu. Najmä od Vás záleží, či sa sta
nete obeťou požiaru. Preto nenechá

vajte bez dozoru plameň plynového 
sporáka, kozuba a dbajte na zvýšenú 
opatrnosť  pri  varení,  aby  nedošlo 
k  vznieteniu  pripravovaných  pokr
mov. Pri fajčení a odhadzovaní ohor
kov  cigariet  do  odpadkových  košov 
dbajte na ich dokonalé uhasenie. Za
medzte  deťom  prístup  k  možným 
zdrojom otvoreného ohňa, neriskuj
te  a  nenechávajte  ich  bez  dozoru, 
udržujte v dobrom technickom stave 
elektroinštalácie, elektrické spotrebi
če,  vypnúť  elektrický,  alebo  plynový 
sporák. V  skutočnosti u  vás nemusí 
horieť ak si osvojíte pravidlá súvisia
ce s opatrnosťou a prevenciu ako aj 
povinnosti, ktoré v § 6a stanovuje zá
kon č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred 
požiarmi v znení zákona č. 199/2009 
Z. z.

Čo robiť pri požiari v byte?
Opustite priestor a budovu ohro

zenú  požiarom  a  dymom  po  úniko
vých  cestách,  ak  nemôžete  opustiť 
priestor  zatvorte  sa  v  miestnosti  čo 
najďalej od ohniska požiaru, nepod
ľahnite panike a zachovajte pokoj, vo
lajte, alebo mávajte z okna, čím upo
zorníte na seba, pri pohybe v byte sa 
držte pri zemi, neschovávajte sa pod 
posteľ, alebo skriňu. Je dôležité si uve
domiť, akú hodnotu má ľudský život, 
zdravie i ochrana jeho majetku.

Tiesňová linka hasičov je 150, ale
bo 112. Nezúfajte, pomoc je na ceste.

Znova  sú  tu  Vianoce,  ten  krásny 
čas, keď sa stretávame pri sviatočne 
prestretom stole, príjemne naladení. 
Želám všetkým občanom Lábu veselé 
Vianočné  sviatky,  veľa  lásky, pocho
penia  a  v  Novom  roku  veľa  úspe
chov.

Predseda DhZ Láb, p. ryBnIKár

Popoluška
Čo je to život? Oriešok v dlani?
Svet plný výhod ho neochráni.

Drobná a nežná dievčenská rúčka
malého väzňa hladí a hýčka.

Dve má však dlane, v každej oriešok.
Vám, vzácny pane, patrí jej dnešok.

Len jeden večer venuje v tanci.
Radšej však zober črievicu, princi.

S topánkou získaš oriešok tretí.
Ten najvzácnejší – tlčúci v hrudi.

Kto je, ľudia, tá slúžka v kožúšku?
Dáma zakliata na Popolušku.

a. greLIKOVá

U vás horieť nemusí!

Kultúrna komisia pri Ocú Láb,  spolu s pani starostkou, 
vás srdečne pozývajú na 

silvestrovský 
ohňostroj 
a varené víno
pred pohostinstvom u Marty
a oslavu nového roka 2010. 

Ďakujeme sponzorom: Peter chovan – hOBBy, LáBInVest, s. r. o.

Vystúpenie pre dôchodcov
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Futbalová 
vášeň
Svet je plný agresie, 
potrebuje trošku poézie.
Ako, každý človek žil, zistíme, 
keď po cintoríne chodíme.

Či tam leží človek zlý, dobrý a či samoľúby.
Zhodnotia to všetci, i tí hlúpi.
Každý dostane vtedy meno, 
ktoré si vyslúži, ako veno.

To bol zlodej, lekár, murár, 
lenivec či opilec alebo športovec.
Tento súd je spravodlivý, 
hoci pre niekoho hanlivý.

Nech Ťa nesklamú Tvoje ilúzie, 
Tvoje nápady nech sú stále nové,
a nech ich nenačnú korózie.

Prečo nás stále čosi núti, 
byť otrokmi pre ľudí? 
Je to niečo spoločné, futbalovo lačné, 
poblúznenie krásne, všetkým je to jasné.

Táto láska je nekonečná, 
vzácna, ako prvá tanečná ,
pre niekoho nepochopiteľná ,
pre nás úžasne citeľná.

Máš v duši ten správny futbalový chaos, 
na zápasoch vybuchuješ ako vojnový Laos.
Bez toho to predsa nejde, 
nie si z hmoty a ani časom to neprejde.

Táto choroba je úžasná, 
diagnóza nad slnko jasná,
stopercentne záručná a nikdy nepoučná.

Tak ako bez lásky nemôžeš žiť,
tak ani bez futbalu nemôžeš byť.
Je to ako dlhá nekonečná niť,
a Ty nie a nie koniec dolapiť.

Futbalový maratón,
je pre nás najzvučnejší baryton.

Máme správnu vitalitu,
na počasie imunitu,
nezdolá nás žiaden nečas,
ani mráz, dážď, slnečný jas.

Zaslúžime si rád výnimočného pestovateľa, 
kde sa pestujú krásne atletické telá. 
Kedy z nás budú tí neznesiteľní vrahovia,
ktorý nikotín, drogy, alkohol 
a hlúpe reči riadne zavraždia.

Za milé a lásky plné slová sa hambíme,
vysloviť opĺzly hnoj sa nezastavíme.
Rozhodcovi plat závidíme, ale na jeho post 
sa za žiadnu cenu nepostavíme.

Brnenie rozhodcu, jeho telo je, ako tá 
najtvrdšia oceľ a pre fanúšikov najlepší cieľ.

Teší  nás  ich  2.  miesto  v  jesennej 
časti  súťaže.  Chválime  ich  za  malý 
počet trestných kariet – 6 žltých a 1 
červená. Gratulujeme Michalovi Be
ňovi 5. najlepšiemu strelcovi 6.  ligy. 
Ďakujeme  Milanovi  Jurigovi  kapitá
novi  a  trénerovi,  ktorý  držal  celé 
družstvo  v  úžasnej  pohode  s  akou 
prekonali všetky zápasy a tiež vďaka 
za  jeho  nastrieľané  originálne  góly. 
Ďakujeme Martinovi Dziakovi za dr
žanie obrany, ktorá je najdôležitejšia 
k  dosiahnutiu  výborných  výsledkov. 

Ďakujeme  celému  kolektívu  chlap
cov! 

Ďakujeme  žiakom  a  trénerom 
Radkovi Kujanovi, Jožkovi Valentovi, 
Denisovi Šišolákovi a Lukášovi Ďuri
covi,  sú  úžastný  kolektív,  ktorý  val
cuje každého protivníka. Skončili na 
jeseň na 6. mieste a určite  takouto 
dobrou hrou  skončia na  jar na po
prednom mieste. Veľmi sa s nimi te
šíme. V prípravke ďakujeme trénerovi 
Marekovi Dufekovi a jeho kvalitným 
zverencom  s  ktorých  vyrastajú  per

fektný hráči. Rodičia sa s nimi vyťe
šujú na tréningoch a zápasoch. Vždy 
je vynikajúca nálada. 

Ďakujeme Ladislavovi Zábojníkovi 
za finančnú podporu počas celej sú
ťaže. 

Ďakujeme  fanúšikom  za  povzbu
denie a dôveru, želáme im i hráčom 
pevné  zdravie  v novom  roku. Prosí
me  a  ďakujeme  za  podporu  nášho 
klubu 2 percentami z vaších daní. 

Za šK Láb 
MagDaLéna ZáBOJníKOVá 

Ďakujeme našim futbalistom!

Sú to naozaj potvory. Robia všetko 
preto, aby si z vás urobili dobrý deň. 
Maskujú sa, aby čo najlepšie splynuli 
s okolím, skrývajú sa v tráve, pod pňa-
mi stromov, v hustom machu. 

Častokrát si idete oči vyočiť, a nič. 
Prejdete dlhé kilometre, a zase nič. Aj 
napriek tomu sa však nevzdávate. 
A modlíte sa k oblohe, aby poriadne za
pršalo a bolo dobre sparno. Lebo to ma
jú ony najradšej. Vtedy vystrkujú svoje 
hlavičky zo zeme a zrazu ich je toľko, že 
sa vám o tom ani nesnívalo. 

Samozrejme, ak viete, kde ich hľadať 
a ako prekabátiť ich maskovacie ma
névre. Tí, čo sa ich už na jar nevedia 
dočkať, to vedia. Skúsené oko presne 
vie, kde ich hľadať, kde odhrnúť trávu, 
pod ktorý koreň či konár pozrieť. Pre
tože ten pocit, keď nájdete ich skrýšu, 
vytiahnete ich zo zeme a začnete čistiť 
nožíkom, tomu sa naozaj nič nevyrovná. 

Srdce vám poskočí ako malému chlap
covi, ktorý práve dostal svoje vytúžené 
autíčko. 

A čistiac ich od špiny ostrým zrakom 
pozeráte vôkol seba, či tam nenájdete  

aj ich kamarátov. Pretože niekedy sú sťa 
poriadne rozvetvená rodina – len čo sa 
zohnete pre jedného, zrazu sa vám pred 
očami zjavia ďalší. A môže ich byť de
sať, dvadsať, alebo aj tridsať. Vtedy 
vám dušu zahreje, ako keby ste práve 
vliali do seba tú najlepšiu päťdesiatdvoj
ku. Opití radosťou hľadáte ďalej a ďa
lej, až kým košík nie je plný. Vôbec si ne
uvedomujete jeho váhu, je vám to úplne 
jedno. Neprestanete dovtedy, kým košík 
nie je naplnený kopcom. Vôbec nedbáte 
na to, že doma čaká na vás ďalšia šich
ta, že kým tie krásne potvory očistíte, 
nakrájate, alebo zavaríte, slnko dávno 
zapadne za kopec. Pretože v zime budú 
vašim častým spoločníkom a ich jedineč
ná lahodná chuť sa vám nezunuje ani po 
rokoch. Ba práve naopak – nebudete sa 
vedieť dočkať, kedy opäť zbadáte ich 
klobúčiky v zelenej tráve, kedy sa bude
te opäť tešiť, ako sa váš košík zapĺňa tý
mi krásnymi potvorami, čo neustále ne
dajú pokoj vašej duši, aby ju vzápätí na
plnili krásnym pocitom radosti. 

antOn sIrOta

 Krásne potvory...
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