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 Súboj divný 
viedli spolu
 život i smrť 
ukrutná

Milí čitatelia, drahí bratia a sestry! 
Vieme, že čo je staré, zanedlho zanik

ne, staré sa pomíňa, nové prichádza. Zví
ťazí to, čo je mocnejšie. Súboj divný vedú 
spolu život i smrť ukrutná. Smrť sa bráni. 
Čo zvíťazí? Mocnejší je život alebo smrť? 
Na Veľký piatok v Jeruzaleme zástup pre
volával Pánu Ježišovi: Preč s ním. Ukrižuj 
ho. A Pilát im vydal Ježiša, aby ho ukrižo
vali. Jeden z lotrov, čo bol s Ježišom ukri
žovaný, sa na Krista obrátil s prosbou: Je
žišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svoj
ho kráľovstva. Dobrotivý Ježiš mu prejavil 
milosrdenstvo slovami: Ešte dnes budeš so 
mnou v raji. Kajúci lotor obsiahol odpus
tenie a získal nový večný šťastný život. Od
pustenie zvíťazilo nad hriechom, život zví
ťazil nad smrťou.

Pán Ježiš na kríži prosil nebeského  
Otca aj za svojich mučiteľov: Otče, odpusť 
im, lebo nevedia, čo robia. Kristova láska 
víťazí nad nenávisťou. Rímsky vojak, čo 
bol svedkom Ježišovho ukrižovania, po po
slednom Ježišovom vydýchnutí povedal: 
Naozaj, toto bol Boží Syn. Stotník spo
znal, že odpustenie zvíťazilo nad vinou, 
a tak v ňom viera v Boha zvíťazila nad  
neverou. 

Deň predtým, na Zelený štvrtok pri  
Poslednej večeri Pán Ježiš umyl apoštolom 
nohy a vysvetlil im: Chápete, čo som vám 
urobil? Hovoríte mi Učiteľ a Pán a to 
som. Keď som vám teda ja, Pán, umyl  
nohy, aj vy si máte navzájom nohy umývať. 
Máme si pomáhať, slúžiť, odpúšťať, má
me sa znášať, máme sa mať radi, máte  
sa milovať. Pokora má zvíťaziť nad pý
chou, služba nad panovačnosťou, dobrota 
nad sebeckosťou.

Potom Pán Ježiš premenil chlieb a víno 
na svoje Telo a Krv: Toto je moje Telo. To
to je moja Krv, ktorá sa vylieva za vás i za 
všetkých na odpustenie hriechov. Je to Krv 
novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju 
pamiatku. Pán Ježiš nám dáva svoje Tela 
a Krv ako duchový pokrm, aby sme mali 
silu milovať tak, ako nás on miluje. Apoš
toli dostali aj kňazskú moc, aby premie

Vážení 
pedagógovia,

dovoľte mi, aby som vám pri príleži
tosti vášho sviatku Dňa učiteľov z úprim
ného srdca zablahoželala a pozdravila 
citátom Jána Amosa Komenského:

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž 
rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a po
máhať, sú vlastnosti vznešených ľudí, te
da vás, vážené pani učiteľky”. 

Každý človek môže byť osobnosťou, 
ale dobrý  pedagóg, ktorý má rád svoju 
prácu, ňou byť musí. To, čím oplýva, usi
luje sa odovzdávať svojim zverencom a 
jeho najväčším potešením je vidieť plody 
svojej práce.

Ďakujeme vám za každú iskru po
znania, za lásku, v ktorej klíčia vaše slo
vá a želáme vám, aby každý žiak, po
chopil hlavne to, čomu sa hovorí „kan
torovo” srdce. Také srdce učiteľa, ktoré 
aj spoločensky bije pre sviatok veci. Prá
ve tak, ako na vežiach kvôli inej svätej 
veci stáročia udiera srdce zvonov.

Prajem vám do vašej práce veľa zdra
via, spokojnosti v rodinách a veľa tvori
vých schopností.

PaedDr. Monika ValúchoVá, starostka

Pokračovanie na �. strane

 Náhodne vybraní ľudia na ulici dá
vali  rozličné odpovede: „Niekoľko voľ
ných dní... nákupy... šibačka... stres... veľké 
upratovanie... dovolenka...”

Odpovede  spomínanú  novinárku 
neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď 
zbadala malé dievčatko vychádzajúce 
s  kyticou  z  kvetinárstva.  Spýtala  sa  
teda aj  jej: „Čo pre teba znamená Veľká 
noc?” 

Dievčatko  po  chvíľke  rozmýšľania 
povedalo: „Veľká noc pre mňa znamená 
toľko, ako nový život. Ježiš Kristus zomrel  
za nás na kríži a na Veľkú noc vstal z mŕt
vych. Tým nám povedal, že aj my raz vsta
neme z mŕtvych a budeme mať nový život. 

Na Veľkú noc máme myslieť aj na to, že 
smrťou sa všetko nekončí.“

Novinárku odpoveď z ešte detských 
úst prekvapila. Spýtala sa teda: „Pove
dala ti to azda tvoja mamička?”

Dievčatko prikývlo: 
„Áno, to mi ona povedala krátko pred

tým, ako minulý rok, práve na Veľkú noc  
zomrela.” 

Chvíľu zápasila so slzami a pokra
čovala: „Teraz jej idem odniesť na hrob 
kvietky. Ale ona je stále v mojej blízkosti, to 
viem! Lebo ona žije ďalej, aj keď zomrela.” 
Novinárka ešte dlho premýšľala o slo
vách  tohto dievčatka.  Jasne cítila,  že 
toto dieťa  z opýtaných najlepšie po

chopilo  zmysel  veľkonočných  sviat
kov.

A ako chápeme my posolstvo Veľ
kej noci? Ak nám doteraz azda unika
lo,  práve  teraz  je  pravá  chvíľa,  aby 
sme túto radostnú zvesť prijali a pev
ne v sebe zakotvili. Len viera v zmŕtvych
vstanie  dá  totiž  zmysel  našej  každo
dennej námahe. Jedine v jej svetle po
chopíme, čo je pomíňajúce a čo več
né, čo bezvýznamné a čo dôležité. 

A tak sa veľkonočné posolstvo pre 
nás  stane cestou k  skutočnej plnosti 
života – k večnému životu s Bohom.

Sviatky plné milosti, požehnania 
a hojnosti vám želá starostka.

obdobie pôstu a kajúcnosti vystriedali veľkonočné sviatky, kedy si pripomíname a duchovne prežívame ukrižo
vanie, vzkriesenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša krista. istá novinárka robila anketu na tému: 

„Čo pre vás znamená Veľká noc?”

Obecný úrad v Lábe, základná škola  a materská škola, Vás pozývajú na celoobecnú 
oslavu Dňa matiek v nedeľu 9. mája 2010 o 14.00 h v  telocvični ZŠ Láb.
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obecné zastupiteľstvo obce láb sa 
na 1. zasadnutí v roku 2010 zaoberalo 
nasledovným programom:

1. Žiadosť J. Németha a manž. Ľu
bice  o  odpredaj  pozemku  parc.  č. 
2240 o výmere 100 m²,  vedený  v LV 
obce Láb č. 2035 a pozemku parc. č. 
2356/4 o výmere 53 m², vedený v LV 
obce Láb č. 664 – uvedený pozemok 
rozdeľuje pozemky, ktorého  je žiada
teľ vlastníkom.

2. Informácie k žiadosti o nenávrat
ný  finančný  príspevok  z  EÚ  fondov 
prostredníctvom MVaRR SR pre obec 
Láb – Revitalizácia centra obce Láb.

3.  Informácia  kultúrnej  komisie 
o pripravovanej akcii – Fašiangy 2010.

4. Schválenie VZN č. 1/2010 o urče
ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy, na žiaka škol
ských zariadení na území obce Láb.

5. Prerokovanie žiadosti Ing. P. Ada
moviča o realizácii komunikácie na sú
kromných  pozemkoch  pre  stavebnú 
zónu – pri štadióne B1.

6. Žiadosť A. Sirotu o majetkopráv
ne vysporiadanie pozemku.

7. Rôzne – správa o pridelení dotá
cie z POZAGAS, a. s., Malacky pre po
treby obce Láb.

k jednotlivým bodom programu 
ocZ prijalo nasledovné uznesenia:

Ad 1. 
a)  OcZ  schvaľuje  J.  Némethovi 

a  manž.  Ľubici  odpredaj  pozemku 
parc. č. 2356/4 o výmere 53 m² vedený 
v LV obce Láb č. 664 s použitím ust.  
§ 5 ods. 8 e) Zásad hospodárenia a na
kladania s majetkom obce Láb za ce
nu 11,62 €/m²  (350  Sk/m²),  pričom 
všetky náklady na prevod znáša kupu
júci,

b) OcZ neschvaľuje odpredaj pozem
ku parc. č. 2240 o výmere 100 m² ve
dený v LV obce Láb č. 2035 z dôvodu 
ponechania pozemku ako príjazdová 
cesta.

Ad 2. – OcZ berie na vedomie  in
formáciu o získaní NFP z MVaRR SR 
na  revitalizáciu  obce  Láb  vo  výške 
285 655,02 € oprávnených výdavkov 
na základe nasledovných položiek:

– investičné náklady, stavebné prá
ce vo výške 277 334,97 € oprávnených  
výdavkov,

– neinvestičné náklady 8 320,05 € 
vo výške oprávnených výdavkov

Odporúča  začať proces  verejného 
obstarávania osobou spôsobilou pre 
vykonanie VO.

Ad 3. – OcZ berie na vedomie  in
formácie  o  pripravovanej  akcii –  Fa
šiangy 2010.

Ad  4.  –  OcZ  schvaľuje  VZN  č. 

1/2010 o určení výšky dotácie na pre
vádzku  a  mzdy  na  dieťa  materskej 
školy, na žiaka školských zariadení na 
území obce Láb.

Ad 5. 
a)  OcZ  berie  na  vedomie  žiadosť 

Ing. P. Adamoviča, 
b) OcZ súhlasí s doterajším postu

pom starostky pri riešení žiadosti Ing. 
P. Adamoviča, 

c) OcZ neodporúča začať ďalšie in
vestičné akcie dovtedy, kým sa nedo
končia a finančne neuzavrú už začaté 
investičné akcie obce Láb.

Ad 6. – OcZ schvaľuje odpredaj za 
rovnakú cenu, ktorá  sa uplatnila pri 
susedných pozemkoch v  tejto časti – 
11,62 €/m² (350 Sk/m²).

Ad 7. – OcZ berie na vedomie sprá
vu  o  pridelení  dotácie  z  POZAGAS,  
a. s., Malacky pre potreby obce.

ing. Dušan VaVrinec, 
zástupca starostky

 Prvé zasadnutie OcZ v roku 2010

Vačšina ľudí verí v naše demokratické 
kráľovstvo, kde je sloboda prejavu, dobro 
vyhráva nad zlom a spravodlivosť vždy  
zvíťazí. Alebo skoro vždy, alebo občas, 
alebo...Aj ja verím, lebo ma tak vychovali 
a myslím si, že je to správne. 

Vypočujte si teda príbeh skutočný,  
plný emócií a nezvyčajností.

Ako si tak pomaly jazdím po starej 
dobrej tridsaťročnej ceste, zrazu mi do 
cesty skočí spoza kríčkov junák, sťaby 
z družiny zbojníckej, vysoký, štíhly s ku
čeravými fúzkami a zreve: „A či Ty vieš, 
po akej ceste to jazdíš, človeče nešťast
ný?”„Čoby som nevedel, veď po tej sa
mej, po ktorej jazdia aj ostaní posledných 
asi tridsať rokov, po tej, po ktorej som 
jazdil aj včera, predvčerom ba aj minulý 
mesiac”, povedal som pohotovo, hoci mi 
od strachu stuhla krv v žilách a zamrzli sl
zy v očiach. Nato junák so zvýšeným hla
som povedal, že veru tadiaľto už chodiť 
nebudem viac, ani obyčajní ľudia, ba ani 
vrchnosť zo zámku, lebo vraj je cesta jeho, 
jeho a len jeho, tu vraj viac živej duše ne
vkročí! A to ma vraj upozorňuje napo
sledy, lebo veru na budúce to už ináč  
vyrieši.

Rýchlo som zaradil spiatočku na mo
jom tátošovi a uháňal dozadu s pohľadom 
dopredu, aby som nového zemepána ne
ráčil nahnevať. Keď som zastavil, okolo 
mňa samé pole a predo mnou tabuľa 
s nápisom Láb. Takže som predsa dobre, 
bol to len sen a či skutočnosť? No toto, 
neslýchané, nevídané, pomyslel som si. 
Čo sa to stalo, sme predsa v rozprávkovej 
krajine, to nie je možné?! Ako si tak  
nechápavo sedím, zlietne ku mne dobrý 
čarodej s bielymi fúzmi (nápadne mi  

pripomínal veľkého zemepána s ohňom 
v očiach), ktorý mi pekne – krásne všetko 
vysvetlil: „Ej, synu, synu, veci sa majú 
dnes už takto, večer máš cestu a keď sa 
vyspíš, už ju nemáš. Zrazu je tam ceduľka 
s nápisom súkromný pozemok, vstup  
zakázaný”.

 „A či som veru tak dlho spal, že nám 
cestu predali, dobrý človeče”, spýtal som 
sa potichu. 

„Nuž veru pochopiť toto zbojníctvo sa 
asi nedá, ale jedno je isté – silný zvíťazí, 
pravda sa umlčí a arogancia prekvitá. 
Veľkí páni tam vysoko, vysoko hore držia 
spolu a obyčajný človek je im ukradnutý. 
Zbytočne posielame poštového holuba  
so správami a žiadosťami tam, kde sa  
kupuje spravodlivosť, aj tak ho cestou  
zostrelia. A my, tu na zemi, zostaneme 
nevyslyšaní. Takto to funguje, synu, takto 
sa žije. To, čo včera patrilo všetkým, dnes 
patrí jednému. A ten v strachu a neistote 
postaví vysoký múr, žeby nám ho mohli 
závidieť aj Číňania. A predstav si, synu, 
že nepotrebuje ku stavbe nič, žiadne po
volenie, žiadne zákony či paragrafy, niko

ho nepočúva, len svoj vnútorný hlas, ktorí 
ho neustále pokúša: „Len stavaj, stavaj, 
navždy budeme spolu, ty, ja a tvoje zlé 
svedomie, len my, bez slnka, bez svetla, 
bez ľudí uprostred horúcich pekiel.”

Dobrý čaroDeJ

Mnohí sa pýtate, 
čo sa deje s cestou 
pri autobusovej garáži 
s nocľahárňou 
vo Vrbovci?

Odpoveď je jednoduchá. 
Obec Láb sa vo februári 2010 do

zvedela, že cesta, vybudovaná pred 
mnohými  rokmi,  ktorá  slúžila  ako 
verejná  komunikácia  pre  autá,  au
tobus, ako príjazdová cesta ku  zá
hradám  a  vodnému  kanálu,  nie  je 
vôbec cesta. Vraj neexistuje. 

Aspoň tak to tvrdia ľudia, ktorí ju 
predali  ako  ornú  pôdu  súkromnej 
osobe, bez vedomia obce, ktorá bo

la  podľa  evidenčného  listu  správ
com cesty a mala byť aj vlastníkom. 
Tí istí ľudia tvrdili aj to, že tam nie  
je  žiadny  vodný  kanál,  že  tadiaľ 
nikto nechodí a nikto ju nevyužíva. 
Tí istí ľudia, ktorí ani neodpovedali 
obecnému úradu na žiadosť, v kto
rej  sme žiadali o prevod pozemku, 
respektíve  odpredaj  pozemku  pre 
verejné účely práve obci.

Ale my vieme, že tá cesta tam je 
–  vlastne  momentálne  už  len  jej 
časť, pretože nový vlastník už stihol 
polovicu zlikvidovať. Máme úradné 
doklady, katastrálne mapy, nákresy 
obce,  kde  je  jasne  napísané,  že  tá 
cesta existuje. A hlavne si to pamä
táte aj vy, skôr narodení, že tá cesta 
sa robila ako prístupová ku garáži a 
že  v  rámci  akcie  Z  sa  v  spolupráci 
s občanmi  tá garáž  s nocľahárňou 
vlastne postavila.

Konečne  autobus  má  svoje  par
kovisko, nikto ho nepoškodzuje, vo
diči bývajú opäť vedľa garáže v noc
ľahárni a autobus bez akýchkoľvek 
problémov deň čo deň rozváža ľudí 
do práce a detí do škôl. Lenže nie
komu, kto autobus nepotrebuje to 
prekáža  a  všemožne  sa  usiluje  ho 
zrušiť.

Ja verím, že spravodlivosť existu
je,  neustúpim  vyhrážaniu  ani  za
strašovaniu, verím, že zákony platia 
rovnako  pre  každého  a  že  tento 
omyl  sa  napraví,  veď  ide  o  verejný 
záujem.  Určite  sa  nevzdám,  využi
jem  všetky  dostupné  prostriedky,  
lebo  viem,  že  mám  podporu  vás, 
milí  spoluobčania,  a  spolu  to  do
kážeme. 

Ďakujem za doterajšiu pomoc. 
Monika ValúchoVá,  starostka

  Príbeh ako z rozprávky...
OZNAMY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Skúsme spojiť sily
na základe podnetu občanov a článkov prezentovaných v denníku 

Pravda, obecný úrad v lábe vyzýva všetkých lábjanov, ktorí majú  
podané žiaDoSti V SloVenSkoM PoZeMkoVoM fonDe  
bratiSlaVa o odkúpenie nevysporiadaných častí pozemkov, na 
spoločné stretnutie. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pevne ve
ríme, že spoločným úsilím sa staneme dôstojným partnerom Slo
venského pozemkového fondu pri riešení nášho  spoločného  prob
lému. 
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Kultúrna komisia pri Obecnom úra
de  v  Lábe  a  Rímskokatolícka  cirkev 
Láb zorganizovala 14. 3. 2010 v kos
tole Všetkých svätých koncert Sloven
ského  kvarteta  –  Sedem  Posledných 
Slov Christa. 

Koncert sa uskutočnil v spolupráci 
s občianskym združením PQ – súbor 

pre  komornú  hudbu  a  s  finančnou 
podporou  Ministerstva  kultúry  SR. 
Prostredníctvom  skladby  od  Jozefa 
Haydna – Sedem posledných slov náš
ho Spasiteľa na kríži, sme si pripome
nuli najväčší kresťanský  sviatok v  ro
ku,  ukrižovanie  a  vzkriesenie  Ježiša 
Krista. Koncerty sa uskutočnili vo vy

braných siedmych katolíckych kosto
loch.  Realizátormi  tohto  projektu  je 
Slovenské kvarteto, ktoré tvoria 1. hus
le – Juraj Tomka, 2. husle – Eduard Pin
gitzer, Viola – Július Šoška, Violončelo 
–  Martin  Ťažký  a  recitátor  František 
Ďuriač.

Vznik  sláčikového  kvarteta  siaha 
do roku 1999 ešte na pôde Štátneho 
konzervatória  v  Bratislave.  V  roku 
2002 sa začalo kvarteto dostávať do 
povedomia verejnosti na rôznych kon
certných  pódiách  a  festivaloch  pod 
názvom  Pressburger  Quartett.  Pod 
týmto  názvom  absolvovali  členovia 
kvarteta množstvo úspešných koncer
tov na domácich  i  zahraničných pó
diách  (Nemecko,  Rakúsko,  Švajčiar
sko, Španielsko, Francúzsko, Luxem
burg, Maďarsko, Čechy, Poľsko). 

Najvýznamnejším posunom kvarte
ta bolo absolvovanie 2ročného post
graduálneho štúdia komornej hry na 
Universität für Musik und darstellen
de Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Johan
nesa  Meissla  (Artis  Quartett  Wien),  
s ktorým naďalej úzko spolupracujú. 
Kvarteto kooperuje s najvýznamnejší
mi  osobnosťami  hudobného  života 
na  rôznych významných koncertných 
podujatiach a festivaloch.              kk

ňali chlieb a víno na Jeho Telo a Krv, aby 
slúžili svätú omšu. Aj v našom kostole sme 
verní Kristovmu príkazu, jeho obetu – svä
tú omšu slávime každý deň na jeho pa
miatku. Pán Ježiš Kristus nás všetkých  
pozýva: Poďte ku mne všetci. Príďme as
poň v nedeľu a prikázaný sviatok.

Pri tejto večeri odovzdal svojim učení
kom svoje prikázanie: Nové prikázanie 
vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, 
ako som ja miloval vás. Pán Ježiš nám dal 
nové prikázanie, dal nám novozákonné 
kňazstvo, ustanovil novozákonný Boží  
ľud – Cirkev, ustanovil Nový zákon.

Na Veľkonočnú nedeľu sa zdanlivá  
Ježišova prehra mení na nesmierne víťaz
stvo. Pán Ježiš vstáva zmŕtvych s osláve
ným telom, premáha smrť, život víťazí 
nad smrťou. Po svojom zmŕtvychvstaní  
sa zjavil apoštolom vo Večeradle, dýchol 
na nich a dal im moc odpúšťať hriechy: 

Prijmite Ducha Svätého, komu hriechy 
odpustíte, budú mu odpustené, komu ich 
zadržíte, budú zadržané. Milosrdenstvo 
víťazí nad hriechom, odpustenie nad vi
nou, kajúcnosť nad hriešnosťou, duchovný 
život nad duchovnou smrťou.

Sme povolaní patriť Bohu, stať sa deť
mi Božími, mať Boží šťastný večný život. 
V Kristovi sa stávame Božími synmi a dcé
rami, Kristus nám prináša synovstvo Bo
žie, prijíma nás za svojich bratov a sestry. 
Všetko sa to deje skrze Božiu milosť vďaka 
Kristovej obeti na kríži, čo slávime práve 
na Veľkú noc. Každý človek má možnosť 
prijať Boží život, každý má možnosť zvíťa
ziť nad smrťou. Ako sa to stane? Musíme 
sa znova narodiť, aby sme mohli vojsť  
do Božieho kráľovstva. Narodiť sa z vody 
a Ducha Svätého, čiže prijať krst a žiť svoj 
krst. Krst prijíma človek iba raz, no krst 
treba žiť stále, treba byť verní krstným sľu
bom, že budeme milovať Boha a blížneho, 

ako nás o tom poučil Kristus. Po tom všetci 
poznajú, že sme jeho učeníci, ak sa bude
me navzájom milovať, ako nám to priká
zal, láska má zvíťaziť nad neláskou.

Pred Veľkou nocou sa osobitne v kos
toloch spovedá, u nás je veľkonočná spo
veď každý rok na V. pôstnu nedeľu od 
13.30 do 15.30 hodiny; tento rok 21. 3. 
Chorí, ktorí nemôžu prísť na spoveď do 
kostola, sa spovedajú doma, u nás to je 
tento rok v pondelok 29. 3. od 9. hodiny. 
Zahláste ich, prosím, v sakristii kostola 
alebo na telefónnom čísle farského úradu: 
779 03 27.

Súboj divný vedú spolu život i smrť 
ukrutná. Čo zvíťazí v nás, brat, sestra? 
Každý človek je povolaný rozhodnúť sa  
pre život. Vyvoľme si život, aby sme mohli 
žiť šťastne naveky. To každému z úprim
ného srdca prajem i vyprosujem. 

JuraJ auguStín, 
farár – duchovný otec farnosti

Dokončenie z 1. strany

Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná

Vážení spoluobčania,
po zmiznutí  snehu nám  jar ukazuje  rôzne nástrahy. 

Jednou z nich je aj vypaľovanie trávnatých porastov. Pla
tí preto prísny zákaz zakladať oheň v priestoroch, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Porušenie tohto zákazu je 
možné v zmysle zákona postihnúť pokutou vo výške 332 
€. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vás žiadame, aby 
ste nevytvárali predpoklady pre vznik požiarov. Zacho

vajme krásu a blahodarný vplyv prírody aj pre ďalšie ge
nerácie.

V časti obce „Ortov mlyn” bola zrušená a zlikvidova
ná skládka biologického odpadu – drevín, trávy a pod. 
Pozemok patrí súkromnému vlastníkovi, ktorý na ňom 
prevádzkuje  poľnohospodársku  činnosť,  dôrazne  vás 
preto  žiadame,  aby  ste  nevytvárali  na  pozemku  novú 
skládku. Likvidujte tento druh odpadu zákonným spô
sobom. Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme.

Slovenské kvarteto 
v našej obci

Nelegálna 
výstavba 
a stavebné 
práce

Vážení spoluobčania!
Pri výkone štátneho stavebného do

hľadu  pracovníkmi  obecného  úradu 
a spoločného stavebného úradu sa zis
ťuje, že v našej obci sa rozbiehajú sta
vebné práce, ktorých uskutočnenie v 
zmysle  §  54  zákona  č.  50/76  Zb.  o 
územnom  plánovaní  a  stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) podlieha ohlasova
nej  povinnosti  stavebnému  úradu, 
alebo vydaniu stavebného povolenia. 

To znamená, že na všetky práce sta
vebného charakteru – rôzne prístavby, 
drobné stavby, hospodárske budovy, 
záhradné  chatky,  altánky,  oplotenia 
pozemku, zriadenie prípojok inžinier
skych sietí (voda, kanál, elektro, plyn) 
atď. je potrebné ohlásenie stavebných 
prác alebo stavebné povolenie.

Obdobná situácia  je aj pri užívaní 
ukončených stavieb, na ktoré bolo vy
dané  stavebné  povolenie  bez  kolau
dačného rozhodnutia; zmeny užívania 
stavieb  na  iné  účely  ako  je  uvedené  
v kolaudačnom rozhodnutí a odstra
ňovanie stavieb bez búracieho povo
lenia.

Vážení občania, touto formou upo
zorňujeme  na  to,  že  stavebné  práce 
možno uskutočňovať  len na  základe 
vydaného stavebného povolenia, ale
bo  ohlásenia  stavebných,  udržiava
cích  prác,  užívania  stavieb,  ich  od
straňovania a pod. v zmysle povolenia 
vydaného podľa príslušných ustano
vení stavebného zákona.

Preto vás žiadame o dôsledné do
držiavanie  podmienok  vyplývajúcich  
z príslušných ustanovení  stavebného 
zákona. Predídete tak zbytočným ne
dorozumeniam  a  nepríjemnostiam 
pri vydávaní dodatočných stavebných 
povolení, nariadení o odstránení ne
povolených  stavieb  vrátane  finanč
ných postihov pre stavebníkov ako aj 
pre stavebné firmy uskutočňujúce ne
povolené stavebné práce za porušenie 
ustanovení stavebného zákona.Tlači
vá – žiadosti pre povolenie stavby, ko
laudáciu stavby, zmenu v užívaní stav
by,  odstránenie  stavby,  udržiavacie 
práce a pod. sú zverejnené na interne
tovej stránke obce, alebo si ich môže
te osobne vyzdvihnúť v obecnom úra
de, kde vám budú poskytnuté i ďalšie 
informácie  k  vydaniu  požadovaných 
povolení.

AKTUALITY
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Po dvoch rokoch sme obnovili tra
díciu ukončenia fašiangov. Tentokrát 

sme ju okrem iného obohatili pravou 
domácou zabíjačkou. Všetko sa zača

lo už v piatok, deň pred akciou, keď 
niekoľko  dobrovoľníkov  pomáhalo 
pripraviť všetko potrebné na zakáľač
ku. Veď poriadna záhorácka zabíjač
ka pozostáva z dlhej prípravy. Od za

ostrenia nožov, cez krájanie cibule, po 
„štoček, rémy a nadzivák”. 

V sobotu 13. februára od rána pred 
hostincom „U Marty” domáci mäsia
ri  spracovávali mäso na výrobou za
bíjačkových špecialít, ktoré sa po celý 
deň  predávali.  Krátko  popoludní  sa 
od Klubu dôchodcov za sprievodu hu
dobníkov  pohol  fašiangový  sprievod 
masiek. Prišli naši bývalí rómski spo
luobčania, bezdomovci, starí Lábjané 
a iní. Popoludnie spestril krátky kultúr
ny program pred pohostinstvom, kto
rý si pripravili naši domáci a žiačky zá
kladnej školy. Nasledovala voľná zába
va, ktorá  zavŕšila  fašiang a následnú 
prípravu na 40dňový pôst pred Veľ
kou nocou. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akokoľvek podieľali na príprave tej
to akcie a tešíme sa na budúcu spo
luprácu.               kultúrna koMiSia

 Fašiangová zabíjačka

SlOVár 
fašangovozabíjačkovozáhorácky

vlňák – veľká prikrývka
vlňáček – malá prikrývka
jakňa – vlnený sveter
jubka teplá – blúzka
kacabaja – kabát
fjertoch – zástera
kromríška – teplá sukňa
hanáčka – ručník na hlave
rajtky – mužské nohavice
baranica – čapica z ovce
putenka – vedro
rémy – stojan na zabitú sviňu
štoček – stolík na rozoberanie mäsa
rešeto – plechové sitko na škvarky 
geletka – nádoba na masť
halamus/prešbur – tlačenka
škopek/vajdlín – plechové nádoby
špajgla – drievko do jaterníc
itrnička – biela jaternica
jelítko – červená jaternica/krvavnička
nadzivák – nádoba na plnenie jaterníc
krupon – bravčová koža na priemysel
né opracovanie

a. ZáleSňákoVá

KULTÚRA  •  ĽUDOVÉ TRADÍCIE

MuZikanti, MaSky a kráSne 
DoboVé kroJe... 
Sprievod sa pohol spred klubu dô
chodcov, odkiaľ sa pobral dedinou. 
Zastavil  sa  u  pána  farára  a  odtiaľ 
pokračoval cez Rádek do pohostin
stva  U  Marty,  kde  bol  pripravený 
bohatý program s občerstvením.

Fašiangový  sprievod  zorganizo
vala pani Anna Zálesňáková, za čo 
jej srdečne ďakujeme. 

kultúrna koMiSia
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Prví prišli Lucka a Maroško Valú
chovci. Akoby sa báli, že v škole nebu
de pre nich dosť práce niesli si v ru
kách omaľovánky. Veselo sadli do la
vice  a  pustili  sa  maľovať.  Keď  pani 
učiteľka položila pred nich pracovný 
list začali spočítavať veci, pomenová
vať číslice a geometrické tvary.

Predbiehali  sa  povedať,  čo  je  na 
obrázku a nakresliť čo najkrajšie ces
tičku, po ktorej lietal vrabček. V po
slednej úlohe museli rozmýšľať a do
kresliť čo chýbalo tváričkám – oči, uši, 
nos, ústa, vlasy. Práve pri tejto posled
nej úlohe sa mnohé deti uvoľnili a za
čali  spontánne  rozprávať  o  svojich 
súrodencoch a priateľoch zo škôlky. 

Celý  zápis  sprevádzala  príjemná,  
uvoľnená atmosféra. Deti komuniko
vali  s učiteľkami a pani psychologič
kou. Tá ich pozorovala pri práci a od
povedala na otázky rodičov, prípadne 
odporučila, ako s deťmi pracovať. 

Deti  ukázali,  že  sú  pripravené  ísť 
čoskoro do školy. Na svoje vedomos
ti, ktoré im pani učiteľky v materskej 
škôlke vštepili, môžu byť právom hr
dé. Naši budúci prváčikovia si odnies
li nielen naše pochvaly ale aj darčeky, 
ktoré im vlastnoručne pripravili žiaci 
ŠKD. K pekným stojančekom na ce
ruzky  dostali  aj  vrecúško  so  škatuľ
kou na desiatu a peknú rozprávkovú 
knižku, ktorú  im rodičia zakúpili pri 
zápise.

Tešíme  sa,  že  sa  o  pár  mesiacov 
s vami stretneme. Zatiaľ vám želáme 
pekné chvíľky  v  škôlke a ešte krajšie 
letné prázdniny. 

tento rok 
sme sa roz
hodli uspo
riadať v spo
lupráci s pa
ni anežkou 
ščasnou v sá
le u tomáša 
karneval.

Budú z nás školáci
5. februára sme v našej škole zapisovali žiakov do 1. ročníka na školský rok 
2010/2011. keďže tento rok malo prísť veľa (27) detí, rozdelili sme zápis 
do dvoch tried. Začali sme o 15.00 h a veru do 19.00 h sme mali čo robiť.

Každý  deň,  celý  rok,  deti  v  našej 
škôlke sprevádza rozprávka. V týchto 
dňoch sa však obzvlášť  vraciame ku 
knihe. Naše deti sa už tradične tešia 
na návštevu miestnej ľudovej knižni
ce, kde pani Emília Štefeková zasväcu
je deti do kúzelného sveta kníh.

Tento  rok  našu  škôlku  navštívila 
pani  spisovateľka Gabika Kováčiko
vá  –  autorka  detskej  knihy  básní  – 
Zvieracia abeceda. Detičky sa dozve
deli, ako vzniká kniha, ako sa z nápa
du  rodí  báseň  a  tiež  sa  oboznámili 
s  humornými  príbehmi  zvieratiek 
z  knihy.  Ďakujeme  za  veľmi  pekné 
popoludnie,  ktoré  si  pre  naše  deti 
pani spisovateľka pripravila.

Darina koVároVá

Darujte nám 2 % z daní, naozaj 
ich v tomto ťažkom finančnom 
období deti v  našej  škôlke  po
trebujú.
údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov:
rodičovské združenie pri Mš láb
Sídlo: láb č. 22�
Právna forma: občianske združenie 
IČO prijímateľa: 17�19617
SID: 228

Zápis do MŠ 
na školský rok 
2010/2011
Riaditeľka materskej školy oznamuje, 
že zápis detí na predprimárne vzdelá
vanie v roku 2010/2011 prebieha 

do 15. apríla.

Mesiac kúzelného sveta kníh

Karneval

Spočiatku sme mali aj obavu, ako 
to všetko dopadne, no lepšie sme sa 
nemohli rozhodnúť. Karneval bol na
ozaj vydarený. Krásne masky detí, pa
ni učiteliek,  skvelá hudba a  zábava. 
Deti sa spolu s rodičmi do sýtosti vy
šantili  a  tombola  bola  pripravená 
pre každé dieťa materskej školy. Tou
to cestou sa chceme poďakovať všet

kým, ktorí nám pomohli túto skvelú 
akciu usporiadať:
Pani Anežke Ščasnej,
Pani Helenke Rauscherovej,
Pani Monike Valúchovej,
Slečne Nikolke Michalčíkovej,
Pani Gabike Čembovej,
TOP CLEANING SERVICE S.O.R.,
Rodičovskému združeniu pri MŠ Láb.

LETKOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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COOP  Jednota  Senica,  spotrebné 
družstvo,  pôsobí  v  okresoch  Senica, 
Malacky, Skalica, Myjava a Piešťany. 
Ku koncu roka 2009 mala 107 predaj
ní, z toho 96 potravinárskych a 11 su
permarketov.  Maloobchodný  obrat 
v nich dosiahla 49 780 773 €. Okrem 

predajní  prevádzkuje  i  reštauráciu 
v Senici a lahôdkarskú výrobňu v Jab
lonici.  Vo  svojich  prevádzkach  a  na 
ústredí  zamestnáva celkom 592 pra
covníkov. Od začiatku roka 2010 zo
brala do ekonomického prenájmu ďal
šie  dve  predajne:  prvú  v  Piešťanoch 
a  druhú,  ktorú  vám  chceme  teraz 
predstaviť,  v  Lábe.  Jej  predajná  plo
cha je 85 m2. Funkciu vedúcej vykoná
va  pani  Linda  Reháková,  ktorá  sem 
prešla z jednotárskej predajne v Gaja
roch. Okrem nej tu pracujú ďalšie tri 
pracovníčky. Služby zákazníkom ponú
kajú 7 dní v týždni. Predajňa je zaria
dená  novým,  moderným  zariadením 
so širokým potravinárskym – a čiastoč

ne  i  priemyselným  –  sortimentom. 
V ponuke sú aj tovary, ktoré sa dote
raz v Lábe nedali kúpiť, ako napr. vý
robky vlastnej značky COOP Jednota 
a kvalitné, chutné výrobky vlastnej la
hôdkarskej  výrobne: mäsové výrobky 
a šaláty. Pre zákazníkov sú pripravené 

zákaznícke  karty  na  zľavy  pri  náku
poch a všetky nákupy nad 10 €, ktoré 
zákazníci uskutočnia v prvých dňoch, 
sú  zaradené  do  zlosovania  o  pekné, 
praktické ceny. 

Predajňa začala obyvateľom slúžiť 
v piatok 19. februára. Na úvod pred
seda COOP  Jednoty Senica, SD  Ing. 
Ivan  Bzdúšek  poďakoval  všetkým  za 
kvalitné  a  včasné  vykonanie  príprav
ných prác pred otvorením  tejto pre
vádzky a podotkol, že už dávnejšie bo
la snaha prevádzkovať v Lábe  jedno
társku predajňu, ale nebola na to mož
nosť. Teraz už predajňa  funguje a  je 
len na kolektíve, aby tu bol vždy dosta
tok  tovaru, aby zákazníci odchádzali 
spokojní a vždy sa sem radi vracali. 

Otvorenia  sa  okrem  zainteresova
ných pracovníkov družstva zúčastnila 
aj starostka obce PaedDr. Monika Va
lúchová  a  majiteľ  budovy  Peter  Mi
chalčík,  ktorým  sa  nové  obchodné 
priestory tiež páčili a vyslovili presved
čenie,  že  tento obchod bude pre zá
kazníkov prínosom.

oľga ZlochoVá

Nová predajňa v lábe Ďakujeme, 
pán 
doktor...
ako nám ten čas letí, je tomu už päť 
mesiacov, čo naša lekáreň VrP Zdra
vie prvýkrát otvorila pre našu obec 
svoje dvere a ponúkla služby širokej 
verejnosti. ako sme sa dozvedeli v 
obecnom úrade, iniciátorom bol pán 
doktor Pullman z Malaciek, ktorý 
nám ponúkol služby priamo v obci.

Nemusíme už čakať na autobus, ísť 
do susedného Plaveckého Štvrtka, kde 
nám často  len objednali  lieky,  a po
tom sme museli ešte raz ísť pre ne.

Ešte sa nám v mysli živo mihajú ob
razy z prvých týždňov pred jej otvore
ním,  vidíme  pred  sebou  neľahké  za
čiatky novootvorenej lekárne, keď sme 
sa neustále pýtali: „Tak kedy už otvo
ríte?” Je príjemné pozerať na milé, prí
vetivé tváre našich lekárničiek – vedú
cej Lucii Bičanovej, magistrám Anne 
Korčekovej, Barbore Hamákovej a Pet
re  Juzovej,  ktoré  sa  o  nás  striedavo 
vždy s ochotou starajú. V lekárni náj
deme  aj  rôzne  druhy  vitamínov,  po
travinových  doplnkov,  čajovín  a  lie
čebnej  kozmetiky.  Cieľom  lekárne  je 
ponúknuť čo najlepšie služby, aby sa 
naša  lekáreň v  tejto neblahej  situácii  
v  zdravotníctve  dokázala  držať  stále 
nad vodou a bola na úrovni.

Veríme, že poskytnuté služby sa uj
mú a budú slúžiť pre  zdravie a  spo
kojnosť našich občanov a naša  leká
reň bude dlho úspešne pracovať.

 lábSky DôchoDca

 
Zber 
papiera

SLUŽBY V OBCI  •  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Je jar. 
Slniečko  svoji

mi  lúčmi  rozto
pilo  všetok  sneh 

a  poodhalilo  ne
poriadok,  ktorý 
bol  skrytý. Všetci 
sa snažia a upra
tujú. Žiaci Základ
nej  školy  už  dru
hýkrát zbierali po 
celej  obci  starý 
papier. Už na ho
dinách sa učíme, 
aby  sme  chránili 
prírodu a separo
vali  odpad.  Veď 
toho papiera má
me  naozaj  všetci 
veľa a určite je lep
šie,  keď  skončí 
v  kontajneri  ako 
v popolnici.
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11. 2. sa spoza okien miestnej Pizze
rie ozýval veselý smiech priťahujúci 
zvedavé pohľady okoloidúcich.
fašiangy sa u partie spolužiakov, 
ktorí sa stretli v lábskej novootvore
nej meštianke v roku 1948, nespája
jú len so šiškami a maškarádou. 
V ich predstavách sa vynára už tra
dičné posedenie naplnené porozu
mením, radosťou a... spomienkami.

S postriebrenou hlavou a náručím 
plým  zážitkov  sa  Lábjané  a Štvrčané 
radi prenesú do čias, keď sa plní ná
dejí stretli v lábskej meštianke.

Rok 1948 bol prelomovým. Dovte
dy  deti  z  Lábu  i  Štvrtka  chodili  do 
školy  v  Malackách.  Slovko  ,chodili‘ 
plne vystihuje situáciu. V lete či v zi
me  vynútenú  rannú  rozcvičku  tvoril 
niekoľkokilometrový pochod do ško
ly.  Po  otvorení  tunajšej  meštianky 
(pre Lábjanov a Štvrčanov) sa formu
je  ročník,  ktorého pevné korene dr
žia spolu doteraz. Koľko huncúctiev 
vyparatili! Štvrtčania nikdy nezabud
nú so šibalstvom v očiach pripome

núť, ako sa hnevali, že museli oni pri
chádzať  do  Lábu  a  nie  Lábjané  do 
Štvrtka.

Hoci sa ich cesty po skončení ško
ly rozišli, za posledné roky sa stretnu
tia stali pravidlom. V lete vo Štvrtku, 
cez Fašiangy v Lábe. Mnohí, usadení 
v rôznych kútoch Slovenska, neváha
jú obetovať čas a financie, aby sa pri
šli potešiť  so  spolužiakmi a priateľ
mi. Tohto roku zasadli za stôl v Pizze
rii osemnásti, aby milým slovom a ús
mevom vrátili na chvíľu čas. Nech tie
to  spoločné  okamihy  ostanú  vryté 
do sŕdc ako svetielko pre všedné dni.

a.g. a  M.k.

A. GRELIKOVÁ

Súd
Človek mlčí, ľudstvo váha –
má či nemá strestať vraha,
čo zabil už toľko ľudských práv?
Čo urobiť – rozum, srdce, vrav!

– Aké máte, prosím argumenty? –
pýta sa rozum, rozložiac dokumenty.
– Ničí vzťahy, rodiny, bo – hľa!
Človek sa stále za ním ponáhľa. 

– Čo napíšem do Vašej obhajoby?
– Nič, som len človek tejto doby!
Ľudstvo si stavia samo náhrobok.
Naň vyrýva motto – MAJETOK.

 lábjané vítajú
 Štvrčanú

Pozdrav 
od našich 
kamarátov

V rámci sociálnej starostlivosti orga
nizuje obecný úrad pravidelné posede
nie a občanmi, umiestnenými v Domo
ve sociálnych služieb v Stupave.

Páni Milan Ivančík a Milan Sovadi
na sa na nás vždy tešia, pospomínajú 
staré dobré časy a pravdupovediac aj 
nás pobavia. Stretávame sa pri rozlič
ných príležitostiach ako sú narodeni
ny, meniny, Vianoce, ba neminie  ich 
ani veľkonočná šibačka od starostky.

kultúrna koMiSia oznamuje 
záujemkyniam, ktoré  si  chcú  dať 
ušiť letnú ženSkú 
a SVetlú ZáSteru  k malému 
slávnostnému kroju, aby sa prihlá
sili. Dáme si ich ušiť spoločne. V le
te ich budeme potrebovať. 

Ďakujeme.

Touto cestou naši chlapci zdravia všetkých Lábjanov a tešia sa na skoré videnie.

KULTÚRA  •  VOĽNÝ ČAS

Prázdninový čas sa má využiť na 
odpočinok a relax. V čase týchto 
prázdnin sme sa rozhodli, že as
poň dva dni uľahčíme rodičom 
a zabezpečíme pre ich deti zábavný 
program, ktorý pripravili t. barte
ková a M. horváthová. 

V pondelok  1.  marca  sa  19  detí 
zišlo  v  ZŠ,  kde  sme  si  povedali 

o priebehu dňa, ale i o tom ako sa 
máme  správať,  keď  cestujeme  ako 
skupina.  Cieľ  Malacky  –  pekná  vy
chádzka do zámockého parku, kde 
sme obdivovali slnečné hodiny (deti 
vedeli určiť i koľko je hodín). Krátku 
chvíľu si skrátili naháňačkami, hoj
daním,  hrami  na  preliezačkách,  
kde nám prialo  i pekné počasie  so 
slniečkom.  Ďalšia  cesta  viedla  do 
športového  strediska  Malina  a  tu 
na  nás  čakali  štyri  lezecké  steny 
s  obrovskou  žinenkou.  Tu  sme  sa 
ozaj  vyjašili  a  potrápili  naše  svaly  
na rukách i nohách. Na druhý deň 

bola i svalovica, no i napriek tomu 
bolo fajn. Vrátili sme sa autobusom 
rovno do  školskej  jedálne,  kde pre 
nás  pani  kuchárky  pripravili  pala
cinky  s  pudingom.  Poobede  sme 
pokračovali v športových aktivitách 
v  telocvični  loptovými  hrami –  vy
bíjanou  a  milovaným  futbalom. 
 V utorok – pre všetkých cestovanie 
autobusom, vlakom a MHD v Bra

tislave.  To  bol  zážitok!  Išli  sme  na 
filmové predstavenie  –Planéta 51 – 
do Polusu. 

Samozrejme,  prepadol  nás  aj 
hlad.  Silu  a  energiu  sme  doplnili 
v  McDonalde.  Dostali  sme  mas
ky,  balóniky,  ktoré  nečakane  pras
kali  i  počas  predstavenia.  To  boli 
rán a smiechu! Po predstavení nás 
čakala  Kiškova  babka  a  poradila, 
ako sa lepšie a včas dostať na vlak, 
aby bol dodržaný čas návratu. Mys
líme  si,  že  tieto  aktivity  sa  deťom 
páčili a budú radi spomínať.

Za škD M. bartekoVá 

Jarné prázdniny 
netradične
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Dúfame, že to bude ozajstná veselá 
veľká noc i deň. Keď vyhráme zápas se
niorov i žiakov, potešíme seba a fanúši
kov.

Seniori začali jarnú sezónu smutne, 
keď skončili s Pezinkom B – 0:0 na ka
tastrofálnom, hrbatom školskom  ih
risku vo Vinosadoch. Po nespočetnom 
množstve našich útokov, ktoré sa odrá
žali od brány, v mraze v trenkách, s ne
spravodlivým  rozhodovaním,  sme  si 
niesli domov v myšlienkach budúcu vý
hru. Mali za sebou záťažové sústrede
nie v Čechách, kde vždy večer od úna
vy  v  tichúčku posedeli  všetci pokope 
pri partičke pokru. 

Strýček Ondra Zálesňák, zarytý fa
núšik,  sa  ma  na  ulici  pýtal:  „tak  co, 
budú fčil na jar aj nové kone do tímu”. 
Ano,  máme  dvoch  nových  hráčov, 
brat Milana Jurigu, Radko Juriga rých
ly záložník, Peter Švec prestúpil k nám 
z Pliešoviec od Zvolena, presťahovali 
sa budú bývať v Závodoch. Je to šikov

ný útočník. Sú 18roční, mladí a draví. 
Veď to potrebujeme. Postúpime vtedy, 
keď budeme stopercentní.Chlapci vô
bec nefaulujú, za čo nás chvália v kaž
dej obci, po skončení zápasu. 

Na konferencii, kde som zastupov
ala náš klub, sme volili nového predse
du Bratislavského  futbalového zväzu. 
Náš vyvolený bol pán Ladislav Berner, 
aj bol zvolený. Vždy nám trpezlivo po
máhal svojimi múdrymi radami, teší
me sa na ďalšiu spoluprácu s ním. Bo
la som veľmi hrdá na to, že náš klub 
navrhli a bola som šťastná, keď ma na 
vidieckej konferencii  iné kluby  zvolili, 
aby som sa mohla týchto volieb zúčast
niť. Zimomriavky mi  išli po  tele,  keď 
pán rozhodca Hriňák vyzdvihol a spo
mínal len Veľké Leváre a Láb, ktoré do
siahli pomedzi všetkých klubov Brati
slavy a Bratislavyvidieka hviezdny post 
II. ligu čo sa nepodarilo za minulé de
saťročia žiadnemu klubu. Po príchode 
z konferencie som sa delila s touto ra

dosťou s manželom. Som mu vďačná 
za to, lebo to bola hlavne jeho záslu
ha,  hral  majstrovstvá  kraja  stopéra, 
obrana predsa vyhráva hru. Ten úžas
ný  tím  pod  vedením  trénera  Milana 
Juríka postúpil do II. ligy. Majstrovstvá 
kraja hrali: Bartalský Miroslav, Valúch 
Vladimír, Bartek Pavol, Zábojník Ladi
slav, Polgár Ján, Božík Marián, Jurká
ček Ladislav, Pír František, Gálik Lubo
mír, Gabriš Oto, Pollák Ivan, Kafka Ró
bert, Koporec Pavol, Kozma František, 
Jurík Milan, Anton Hubek, Zdeno Bla
ha, Peter Fóra, Jozef a Luboš Klasovci, 
Pavol Ondrovič, Daniel Kožuch, Ces
nek, Čechovič, Miroslav Gilan. Bolo to 
v roku 1982/83. Táto super partia sú 
kamaráti dodnes. Ďakujeme  im z ce
lého srdca, vďaka nim je Láb vo hviezd
nom nebi futbalu. 

Chcem pochváliť  žiakov. V priateľ
skom zápase zvíťazili nad Jakubovom 
3:13. Góly: Jerguš Bihári 6, Patrik Bi
hári 2, Erik Bihári 1, Martinkovič Ma
roš 2, Ort Janko 1. Tešíme sa s nimi na 
výhry v súťaži. 

Prípravka  sa  zúčastnila  turnaja  
v ŠH Malina, skončila na 5. mieste.

Našimi hospodármi je rodina Miro
slava Galajdu. Ďakujem Madlenke Ga
lajdovej za ochotu a pomoc v bufete 
počas sezóny. Ďakujeme OcÚ za ener
gie a plat pre hospodára. Sme veľmi 
smutní z toho, že sme dostali na čin
nosť pre klub na rok od OÚ 600 € a 
zamietnutú platbu na dopravu, ktorá 
stojí  za  rok  2000  €  pre  3  družstvá. 
1300 € sme platili za rok rozhodcom. 

Ďakujeme fanúšikom za povzbude
nie a prosíme, aby nás podporili, aby 
sme tento klub kvôli financiám nemu
seli zrušiť, aby vám spríjemňoval váš ži
vot a aby sme ešte vychovali veľa dob
rých futbalistov.

MagDaléna a laDiSlaV 
ZáboJníkoVci

Skutočnosti k  článku 

„láb je 
v hviezdnom 
nebi” 
od obecného úradu v lábe:

V programe podpora športu na 
rok 2009 bola pre rekreačné a špor
tové  služby  schválená  dotácia  vo 
výške 10490 € z rozpočtu obce v na
sledovných položkách:
•  energie športového klubu  

3651 €
• materiál 664 €
• doprava 664 €
• PHM, kosenie ihriska 232 €
• obnova ihriska 1660 €
• odmena prevádzkara 2158 €
• dievčenský futbalový klub 996 €

Spolu bolo pre športový klub 
na začiatku roka 2009 vyčlene
ných 10 025  €.

Zvyšná suma vo výške 465 € bo
la poskytnutá ako dotácia pre vo
lejbalový klub, šachový klub.

V priebehu roka prišlo k niekoľ
kým  zmenám rozpočtu a úhrade 
nových položiek, ktoré predkladal 
športový klub v zastúpení pani M. 
Zábojníkovej.

Konečná výška dotácie pre po
treby  športového  klubu na konci 
roku 2009 bola z rozpočtu obec
ného úradu navýšená o 19 402 €.
• z  toho 16596,9 € bola dotácia 
Nadácie SPP a Nafty, a. s., na  re
konštrukciu  budovy  športového 
štadióna,
• nákup dresov za 812 €,
• doprava sa navýšila na 1969 €,
•  obnova ihriska navýšená  

na 3456 €,
•  obnova budovy klubu a areálu 

16 631 €, 
•  odmena  prevádzkara  navýšená 

o 60 €,
• úhrada poplatkov SFZ 166 €,

Dotácia  pre  ženský  futbalový 
klub bola skrátená o 332 €.

Občianske  združenie  ŠK  Láb 
pod vedením L. Zábojníka bolo fi
nancované hlavne z rozpočtu ob
ce a príspevkov, ktoré obec zabez
pečila formou dotácií. Spôsob fi
nancovania  občianskeho  združe
nia  je  na  základe  zabezpečovaní 
vlastných zdrojov ako napr. spon
zorské príspevky, zisk zo vstupné
ho, z bufetu, z organizovania rôz
nych  podujatí  a  pod.,  čiže  obec 
tvorí len doplnkovú funkciu pri 
získavaní iných dotácií!

Naši najmenší fut
balisti poctivo tré
nujú. Vedie ich pán 
Marek Dufek.V ne
deľu 15. 3. 2010 
sa zúčastnili futba
lového turnaja Žo
lík cup. V silnej kon
kurencii už zabeh
nutých družstiev, 
sa nedali zahanbiť 
a obsadili pekné 5. 
miesto. A už sa im 
hrnú pozvánky aj 
na ďalšie turnaje. 
Držíme palce. 

láb je vo hviezdnom 
nebi futbalu

V Zuberci, maleb
nej dedinke obklopenej 
bielymi horami, sme sa 
nestihli ani vybaliť a už 
sme stáli na svahu. Po
daktorí lyžovať už ve
deli, iní sa len učili ovlá
dať svoje predĺžené kon
čatiny. Veľkým prekva
pením ale bolo, keď no
váčikovia posledný deň 
v slalome porazili tých 
skúsenejších. Po týžd
ni, keď sa nám minuli 
zásoby sladkostí, muse
li sme sa pobrať naspäť 
domov. Vďakabohu 
nás školopovinných ča
kali jarné prázdniny 
a naše kolená mali čas, 
oddýchnuť si. 

lyžiarsky kurz

Zima bola v plnom prúde i snehu sme mali v lábe dosť. 
niektorým však nestačil, vybrali sme sa teda v nedeľu 21. 2. 
do lyžiarskeho strediska Zuberec.

ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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