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Na Vianoce 
veru tak,
vinšujeme Vám 
nastokrát,
teplé slnko 
nad domovom,
šťastia, zdravia 
akurát,
aby Vás mal 
každý rád.

Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov

želá redakcia LN

Vážení 
priatelia!

Je pre mňa veľkou cťou, že
môžem osloviť Lábjanov na
stránkach ich novín. Aj keď pô-
sobím medzi vami krátko a spo-
radicky, veľmi dobre sa medzi
vami cítim a napriek tomu, že
nie som váš kňaz, cítim sa od vás
milo prijatý, prosto, ako doma.

A práve rodinná atmosféra je
jedným z najdôležitejších fakto-
rov nastávajúcich sviatkov po-
koja a lásky. Vstupujeme do ad-
ventu, ktorý je prípravou na túto
veľkú slávnosť Narodenia nášho
Pána Ježiša Krista. Advent je ob-
dobie, ktoré nám dáva Cirkev
ako dar, aby sme sa správne pri-
pravili. V dnešnej dobe je cha-
rakteristický všeličím a prestáva
byť tým, čím má byť. Ľudia sa na-
háňajú za všelijakými vecami
a doba prípravy na Vianoce im
unikne medzi prstami. Advent
sa namiesto radostného a bož-
ského očakávania stáva jednou
veľkou nákupnou horúčkou, kto-
rá neraz spôsobuje aj nezhody
a stáva sa skôr dôrazným škrtom
cez rodinný rozpočet, a tak sa
sviatky pokoja menia na nepo-
koja, pretože ekonomická situá-
cia v rodinách nestačí vyhovieť
želaniam a túžbam detí, či do-
spelých a tak nám postupne uni-
ká skutočný význam Vianoc,
ktoré sa menia na jeden veľký
obchod. Z nášho Spasiteľa Krista
sa stáva akýsi Ježiško alebo ešte
horšie, Santa Klaus, čo jazdí na
motorových saniach a cez ko-
mín hádže deťom darčeky, pros-
to zvrátenosť. My sa však ne-
smieme dať zatiahnuť do tohto
kolotoča, z ktorého nie je žiadny
duchovný úžitok a jediný pros-
pech z tohto divadla majú trhy
a obchodné domy, ktoré v čase
adventu zarobia milióny.

Preto je dôležité, aby sme
správne využili práve čas ad-
ventu na dobrú duchovnú prí-
pravu. V tomto období budeme
rozjímať najprv o druhom prí-
chode Krista. Toto je veľmi dô-

Pokračovanie na 2. strane

V Betleheme
Ježiško prišiel si na svet,
v izbietke slamennej,
keď nekvitol ani kvet,
len sneh bol okolo nej.

Jozef s Máriou
márne hľadajú
poskromný príbytok –
smutne tmou kráčajú.

Veľká hviezda
svetu oznámi,
že k nám zavítal
Kráľ dávno čakaný.

ADELKA GRELIKOVÁ, 12 rokov

Pri vyslovení slova Vianoce sa nás vždy zmoc-
ňuje zvláštny pocit. V mysliach sa nám vynára roz-
žiarený vianočný stromček, na ktorom sa ligocú
vianočné ozdoby. Zídu sa naši blízki a všet-
ci majú zvláštnu slávnostnú náladu. V tieto
dni sú ľudské srdcia tak blízke, ako nikdy
pred tým. Veď sú Vianoce, sviatky radosti,
pokoja, sviatky lásky a pohody. Napĺňame
ich starými povesťami, bájkami, zvykmi, koleda-
mi. V tieto dni zdôrazňujeme ľudskosť, vzťah člo-
veka k človeku, pochopenie a vzájomnú úctu. 

Ak nahlas vyslovíme slovo Vianoce, vynorí sa
nám v tichu duše predstava detstva. Je to príleži-
tosť k tomu, aby životom unavený človek zastal
a zaspomínal si. Tieto dni sú o to krajšie, ak sú oko-
lo nás ľudia, ktorých máme nadovšetko radi, rodi-
na, priatelia. Vianoce sú časom, keď môžeme tieto
vzťahy prehĺbiť a naplniť priestor okolo seba 

láskou a porozumením. Každý normálny a zdravý
človek vie, že život nie je ľahký, ale azda aj preto
je nesmierne krásny, práve tak ako vianočný prí-

beh o narodení Ježiška. Žijeme v uponáhľa-
nej dobe.

O to viac by sme sa mali usilovať vdých-
nuť životu krásu a porozumenie. Usilovať 
sa o to, aby naše deti, vnúčatá, mali lepšiu
budúcnosť a starší ľudia pokojnú starobu.

Človek na tomto svete nežije iba sám pre seba, aj
o tom je posolstvo vianočného príbehu.

Vám všetkým, milí krajania, 
prajem z celého srdca príchod lásky, porozu-

menia a obyčajného ľudského šťastia. Nech je
vám toto želanie silou aj v tých obyčajných, všed-
ných dňoch, keď sa musíme boriť aj s ťažkosťa-
mi, aby sme sa takto v tieto dni zišli i o rok.

M. M.

Vianoce – najkrajší sviatok v roku

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 
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❄ Kraj je snehom pokrytý, mráz
stupňami vládne, keď vycíti
slabšieho nechráneného pro-
tivníka, tuho ho napadne.

❄ Denný svit odchádza, sťa zá-
voj ho cloní, nastal večer a
zvon k chrámu sa ozýva, už
i mesiačik na spoločnú púť 
oblohou hviezdičky pozýva.

❄ Tento večer tajomné čaro
v sebe skrýva, to tajomné čaro
šťastie plodí, to pôsobenie
v takej sile nám počas roka 
nič podobné nenavodí.

❄ Veď je Štedrý večer, kto iný
ako biblický Betlehem tým ča-
rom vládne, ľudskú zlobu po-
tiera, keď nie celkom, tak tá do
budúcich dní aspoň značne
slabne.

❄ Útulnú izbietku vôňa ihličia pl-
ní, odraz svetiel na stromčeku
na sklenú výzdobu jasom sťa

hviezdičky na nebi upúta, fa-
rebne sa vlní.

❄ Čas sa naplnil, k štedrovečer-
nému stolu rodinka sadá, usa-
dá i babička, prežila desiatky
Štedrých večerov – spomien-
ky z detstva a mladosti v mys-
li spriada.

❄ Kdeže by v tom čase taká hoj-

nosť bola, o to bolo viacej du-
chovnej radosti a postiť sa na
Štedrý deň dnes u mnohých je
slabá vôľa.

❄ Na štedrý večer dedinka nie-
len pri štedrovečerných sto-
loch, ale i na uliciach radosťou
žila. Spevom kolied pri oblo-
koch, trúbením pastiera, prás-
kaním biča celá sa pokryla.

❄ V pohode a spomienkach čas
rýchlo beží, už zvon na pol-
nočnú volá, vďaka Bohu zase
jeden Štedrý večer sme dožili
a o niekoľko dni odchádzajúci
rok „i já už končím”, zvolá.

❄ Za prežitý poďakujme, veď zo
skúsenosti vieme, že to v ži-
vote tak nebýva. Do nového
šťastie a zdravie poprajeme.
Na prežité sviatky zostávajú
v nás rok čo rok nezabudnuteľ-
né spomienky a do vašej bu-
dúcnosti priania a o ich splnení
domnienky. D. P. VRBOVČAN
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Pokračovanie z 1. strany
ležitá súčasť adventu, lebo si pri-
pomíname, že náš Spasiteľ sa
znovu vráti na zem a bude súdiť
všetky národy. Bude to prísny
súd, avšak tí, čo žijú podľa evan-
jelia, nemajú sa čoho báť. Na
poľskom kráľovskom dvore bol
v stredoveku zvláštny zvyk.
V noci pred prvou adventnou
nedeľou Kráľ s celým svojím
dvorom vstali a pristúpili k svia-
tosti zmierenia. Potom bola sv.
omša a po evanjeliu kráľ vstal
z lavice, zapálil sviecu, prišiel
k oltáru, kde ju postavil a pove-
dal: „Som pripravený na boží
súd”. Toto isté po ňom urobilo
ešte sedem mužov – od prvého
dvorana až po najchudobnej-
šieho sedliaka. Je v tom krásna
symbolika, ktorá nás vedie k roz-
jímaniu o druhom príchode Kris-
ta a o tom, že máme byť naň pri-
pravení.

Druhá časť adventu je už pria-
ma príprava na oslavu narode-
nia Pána. Pripomíname si uda-
losti zo života Panny Márie a Já-
na Krstiteľa, ktorí sú zvláštnym
spôsobom spojení s Kristovým
životom. A tak charakteristickou
pre advent by mala byť intenzív-
na príprava v atmosfére zbožné-
ho i radostného očakávania prí-
chodu dieťaťa Ježiša, ktoré, ak
nás nájde pripravených, daruje
našim rodinám pokoj, ktorý je
oveľa dôležitejší ako plné stoly
a bohatá nádielka pod stromče-
kom. 

Tento Kristov pokoj vám, milí
obyvatelia farnosti Láb, z celého
srdca želám nielen počas Via-
noc, ale aj celý nasledujúci rok.

páter MAREK

Vážení 
priatelia!

Na Štedrý večer sadáme k stolu s bázňou a po-
korou. Nielen vôňa šošovicovej, fazuľovej polievky
alebo kapustnice a vyprážaného kapra, či slávnost-
né prestieranie provokuje podobné pocity, ale aj
zvyky, ktorých sa ako poslíčkov detských
spomienok väčšina z nás úzkostlivo drží.
Spomeňme aspoň niektoré. 

Napríklad prekrojené jabĺčko. Ak sa vám podarí
rozrezať zreteľnú hviezdicu, budúci rok vám zaručí
zdravie, šťastie a úspech. Červivé jabĺčko predvída
choroby a zármutok. Rovnako vyschnuté a skazené
jadro orecha. 

Počas večere by nemal nikto vstať od stola, lebo

v ďalších mesiacoch odíde od rodiny. S podávaním
každého chodu by sa malo počkať, kým neskonzu-
muje aj ten najpomalší jedák. 

Med samotný má špeciálne poslanie aj v období
sviatkov. Jeho prítomnosť vo viacerých recep-

toch a priama konzumácia pri večeri upo-
zorňuje na jeho symbol tmelenia, spájania
rodiny. 

Nezabudnite si odložiť pár šupiniek z kapra
a vložiť ich pod tanier alebo do peňaženky. Prinesú
vám dostatok peňazí. A ešte jednu radu. 

Bochník chleba na štedrovečernom stole je vraj
zárukou, že ho bude dosť po celý rok. J. V.

Čary štedrovečerné

VIANOČNÁ ZVESŤ DNES SVETOM ZNIE:

Šťastné a pokojné Vianoce želáme vám

V predvečer sviatku
sv. Mikuláša zavítal
do nášho kostola
Mikuláš s anjelíkmi
a dvoma čertíkmi.
Detičky ho očaká-
vali, lebo jeho prí-
chod im už v nede-
ľu oznámil na ne-
deľnajšej bohosluž-
be páter Marek. 
Za darčeky, ktoré
im rozdávali, mali tí
najmenší priprave-
né pekné modlit-
bičky a malí školáci
pekné pesničky.

V. G.

A nám je tak trochu clivo na du-
ši. Prežili sme dni pekné i horšie,
radosti, väčšie i menšie a smútky.
Ale pretože v každom z nás je kus
veľkého životného optimizmu, lú-
čime sa so starým rokom veselo
a práve tak privítame aj Nový rok.
Veď prečo by sme nemali veriť, že
tento rok bude krásny, možno naj-
krajší v našom živote. Byt, ktorý
ešte neprestal voňať ihličím a va-
nilkovým cukrom, dostáva chuť
voňavej kapustnice, pečeného
moriaka, obložených mís a všeli-
jakých dobrôt. Pri každom tanieri
je položený kominárik alebo pra-
siatko a v chladničke sa chladí no-
voročný „šampus”. Tak šťastný
a veselý vám všetkým! redakcia

Starý rok sa končí,
nový sa začína



Vážený 
pán starosta,

dovoľte, aby sme Vám zabla-
hoželali k zvoleniu za nášho sta-
rostu. Prajeme Vám veľa zdra-
via, síl a úspechov pri spravova-
ní vecí verejných. 

Väčšina občanov Vám dala
dôveru. Stávate sa starostom 
aj tých občanov, ktorí Vám neo-
dovzdali svoj hlas. Všetci bu-
deme právom očakávať vyrie-
šenie najpálčivejších problé-
mov, najmä tých čo sa už roky
vlečú a znepríjemňujú život
všetkým.

Schválený územný plán obce
ponúka možnosť prílivu obyva-
teľov, ale je treba vytvoriť aj
vhodné podmienky domova.
Sme presvedčení, že vo vybra-
nom zástupcovi nájde starosta
ozajstnú pomocnú ruku. 

Blahoželáme aj poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí
sú povinní pomôcť starostovi.
Veríme, že preukážu schopnosť
zapojiť čo najširší okruh obča-
nov, ktorí môžu a vedia pomôcť
našej dedine.

LÁBSKI VOLIČI
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Príhovor
novo-
zvoleného
starostu obce

Vážení občania,

výsledky komunálnych vo-
lieb sú nám známe. Prihováram
sa vám ako novozvolený staros-
ta v prvom rade s poďakovaním
za vloženú dôveru spravovať
našu obec ďalšie 4 roky. 

Uisťujem vás, že prácu sta-
rostu budem vykonávať dôsled-
ne a zodpovedne v prospech
všetkých občanov našej obce.
Len tak možno ďalej budovať
harmonickú spoločnosť a zve-
ľaďovať ju. Že to nie je jedno-
duché, videl som pri volebnej
kampani. Boli tu vznesené mno-
hé protichodné až zavádzajúce
informácie. Preto vidím dôle-
žitosť mediálnej práce v obci
(obecné noviny, internetová
stránka obce) a potrebu zvý-
šenej účasti občanov na verej-
ných zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, aby sa k občano-
vi dostali pravdivé informácie.

Vytýčený volebný program
je náročný, nové kompetencie
nám zvýšenou mierou zaťažia
rozpočet a bude dôležité zís-
kať peniaze zo štátnych aj eu-
rópskych fondov. Pretože je to
program pre nás všetkých, pro-
sím vás o aktívnu účasť a spo-
luprácu pri riešení jednotlivých
úloh, a tak posilniť pracovný
tím obce, pretože poslanecký
zbor má zo zákona len 9 čle-
nov.

Záverom mi, vážení občania,
dovoľte, aby som vám zaželal
príjemné a milostiplné vianočné
sviatky, rodinnú pohodu v kru-
hu svojich blízkych a do nového
roku veľa zdravia, lásky, šťastia,
ako i božieho požehnania celým
vašim rodinám.

Ing. KAZIMÍR CHMELA

Výsledky komunálnych volieb
počet zapísaných voličov 1118
počet zúčastnených voličov (69,5 %) 777 

Kandidáti počet 
na starostu obce hlasov

1. Ing. Kazimír Chmela 248
2. Ing. Zuzana Lisá 242
3. Miroslav Kovár 193
4. Ing. Pavel Adamovič 57
5. Bc. Viliam Kovár 28

Kandidáti na poslancov 
do obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Monika Valúchová 534
2. Ing. Ján Dufek 452
3. Pavol Habuda 398
4. Ing. Pavel Kain 395
5. Milan Gerthofer 353
6. Mgr. Ľubica Chovanová 348
7. Mgr. Pavol Chmela 329
8. Ing. Dušan Vavrinec 307
9. Darina Petríková 274

10. Milan Švehla 262
11. Ing. Jarmila Božiková 257
12. Miriam Vicenová 230

13. Petra Filípková 217
14. Pavel Šimkovič 203
15. Vladimír Hasička 190
16. Jozef Vajarský 148
17. Otto Gábriš 138
18. Vladimír Kovár 123

Poďakovanie
Ďakujem všetkým občanom,
ktorí mi dali svoj hlas a preja-
vili mi tak dôveru. 
Želám vám veľa zdravia a po-
kojné prežitie vianočných
sviatkov. 

ZUZANA LISÁ

Pri príležitosti ukončenia volebného obdobia sa
29. 11. 2002 uskutočnila 6. plenárna schôdza
Obecného zastupiteľstva v Lábe. Hlavným bodom
programu bolo záverečné schválenie Územného
plánu obce Láb. Dvojročné pracovné úsilie odbor-
ného týmu architektov ateliéru Olympia bolo zavŕ-
šené a odsúhlasené. Je tým vytvorený komplexný
program rozšírenia bytovej výstavby obce pre 15
ročné obdobie a s tým výstavba infraštruktúry
a služieb. Je to dôležitý dokument pre ďalší dyna-
mický rozvoj obce. Vytvára sa priestor pre výstav-
bu 350 rodinných domov a nárast obyvateľov
o 1000 občanov. V druhej časti zasadnutia sa us-
kutočnilo spoločenské posedenie, kde starosta
v krátkosti zhodnotil spoločnú prácu obecného za-
stupiteľstva, obecného úradu, záujmových krúž-
kov a aktivít v obci. Poslancom a prizvaným hos-
ťom odovzdal ďakovné listy. Schôdza bola ukon-
čená malým pohostením. STAROSTA OBCE

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva
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Z O Ž I V O T A O B C E A J E J O B Y V A T E Ľ O V

Nemocnica s poliklinikou Ma-
lacky oznamuje obyvateľom, 
že z dôvodov rekonštrukč-
ných prác rozvodov vody
a kanalizácie budú v dňoch
19. 11. 2002 až do 28. 2. 2003
mimo prevádzky: operačné
sály chirurgická, gynekologic-
ká a pôrodná sála. 

Výkon činnosti na tomto
úseku (akútne stavy a úrazy) sa
presunú takto:

Gynekologicko-pôrodnícke
služby pre celý región budú za-
bezpečovať

•Gynekologicko-pôrodníc-
ka nemocnica, Bratislava, Par-
tizánska ul. (KOCH)

•Fakultná nemocnica aka-
demika L. Dérera, Bratislava
(Kramáre)

Chirurgické akútne stavy
a úrazy budú zabezpečovať

• NsP Milosrdných bratov,
Bratislava

• FNsP akad. L. Dérera, Bra-
tislava (Kramáre)

Detské úrazy zabezpečuje
Detská fakultná nemocnica,
Limbová ul., Bratislava

Dopravu akútnych stavov
a úrazov, resp. ďalších násled-
kov havárií do uvedených ne-
mocníc zabezpečuje Záchran-
ná a dopravná zdravotnícka
služba Bratislava so sídlom
v Malackách, tel. 772 66 60
a 155.

EKG, EEG sú presťahované
do vyšetrovne na internom od-
delení (I. posch. oproti výťa-
hom)

AUDIOMETRIA – presťaho-
vaná do miestnosti lekárov slú-
žiacich LSPP (na prízemí vedľa
ambulancie MUDr. Rybjanské-
ho)

Hematologicko-transfúzio-
logické odd. – presťahované
na oddelenie Klinickej bioché-
mie (nová budova II. posch.).
Darcovia krvi – HTO ambulan-
cia – v tej istej budove na I.
posch.

Do konca januára 2003 bu-
dú uvedené do pôvodnej pre-
vádzky operačné sály, ostatné
prevádzky do 28. 2. 2003,
o čom budú verejnosť znovu
informovať. Lôžkové oddele-
nia (chirurgické a gynekologic-
ké) a ostatné lôžkové oddele-
nia a ambulancie ostávajú
v prevádzke tak ako doteraz.

O Z N A M U J E M E

Ing. Pavel Adamovič – nezá-
vislý kandidát:

Áno, uvítam spoluprácu s kaž-
dým, kto pokladá za hlavný cieľ
spokojnosť občanov obce Láb.
Ako nezávislý kandidát na sta-
rostu obce Láb akúkoľvek voleb-
nú pozíciu v orgánoch samosprá-
vy obce nepovažujem za živ-
nosť, ale za službu, výkon správy
vecí verejných. Som toho názo-
ru, že je si potrebné zadefinovať
ťažiskové problémy obce a tomu
podriadiť činnosť na budúce vo-
lebné obdobie, pri dodržiavaní
zásad finančného riadenia.

Osobne si myslím, že jedným
z nich je nepriaznivý demografic-
ký vývoj a od toho sa odvíja prak-
ticky všetko, vrátane tvorby fi-
nančných zdrojov obce. Jedno
z riešení vzhľadom na to, že sa
obec Láb stáva prímestskou loka-
litou je urýchlenie individuálnej
bytovej výstavby, a to formami
tradičnými, ale aj formami dote-
raz netradičnými. Pod netradič-
nými formami myslím tiež komu-
nikáciu s orgánmi a organizácia-
mi dotknutými pri realizácii tzv.
priemyselného parku.

Ďalším ťažiskovým problé-
mom obce je problém vody, a tým
nemyslím len často spomínanú
kanalizáciu a nefunkčnú ČOV 
(žiaľ, budeme už musieť počítať

s naviac nákladmi na jej repasá-
ciu). Problém je jasný, akútny,
spôsob financovania tiež – kom-
binované financovanie, t. j. vlast-
né zdroje, cudzie zdroje, podiel
obce, občana, dotácie, subven-
cie, dary, štrukturálne fondy. Pri
tomto okruhu nesmieme zabud-
núť na dodávateľa vody, správcu
vodných tokov a aký máme do-
sah na ich činnosť, t. j. aké máme
zastúpenie či už priame alebo
sprostredkované na orgány tých-
to spoločností. V neposlednom
rade, zatiaľ je to presun kompe-
tencií výkonu štátnej správy na
obecnú samosprávu v terajšom
období na prijateľnú delimitáciu
činností a ich financovanie.
V tomto zdôrazňujem „prijateľ-
nosť” a som toho názoru, ak už
boli niektoré delimitačné proto-
koly uzatvorené a zistia sa roz-
pory, je potrebné ich opätovne
otvoriť. Pri tomto okruhu si dovo-
lím pripomenúť privatizáciu NsP
Malacky, a to v tom zmysle, aký
bude mať obec dosah na privati-
zovanú NsP, t. j. aké bude zastú-
penie obce v orgánoch tejto spo-
ločnosti. To isté platí aj v doprav-
nej spoločnosti.

Zatiaľ len tieto okruhy problé-
mov. Ostatné vyplynú z ďalšieho
poznania pripomienok občanov
a voličov.

Nechcem zneužívať priestor
daný v Lábskych novinách v tom-
to príspevku, preto len konštatač-
ne, považujem obec Láb za pokoj-
nú dedinu s nadštandartne aktív-
nymi klubmi a spolkami, počína-
júc aktívnym ženským klubom
a končiac úspešným futbalovým
oddielom. Prepáčte, že som ne-
spomenul všetkých a na záver
pripomínam, že som nezávislý
kandidát na starostu obce Láb
a zodpovedám sa len svojim voli-
čom.

Ing. Zuzana Lisá:
Áno.
Ing. Kazimír Chmela:
Priznám sa, že po takej zmene

a napätí si asi trochu oddýchnem,
aby som načerpal nových síl. Ale
ako sa poznám, nedokázal by
som byť ľahostajný k ďalšiemu
rozvoju našej obce. Samozrejme,
že by ma zaujímalo, ako pokra-
čujú rozpracované akcie: napr.
realizácia Územného plánu obce
alebo kanalizácie.

Podľa novely zákona o obec-
nom zriadení bude v obci len 9
poslancov, čo je naozaj málo. Bu-
de potrebných viac ľudí, ktorí bu-
dú ochotní pomôcť obci pri spra-
vovaní vecí verejných. Je však
dôležité, či nové vedenie bude
ochotné prijať takúto ponuku ale-
bo sa uzavrie do seba.

Bc Viliam Kovár:
Z môjho pohľadu je táto otáz-

ka položená zbytočné, lebo moja
jednoznačná odpoveď je áno. Ak
to bude v mojich silách, som
ochotný pre našu obec urobiť čo-
koľvek.

Miroslav Kovár:
Na položenú otázku nedoká-

žem odpovedať inak, ako áno.

Otázka pre kandidátov na miesto 
starostu obce pred voľbami:

Ste ochotný pomáhať obci, 
aj keď nebudete zvolený 
za starostu?

Z predvolebných sľubov...
• Medzi najnaliehavejšie problémy našej obce patria zvoz odpadu

a spustenie čističky odpadových vôd. Zamedziť znečisteniu život-
ného prostredia a likvidácie prírody. 

• Vybudovať a opraviť cesty a Dom smútku. Vysadiť vhodné stromy na
cintoríne a okolo Domu smútku tak, aby nikomu neboli na prekážku
a slúžili k účelu dôstojnosti hodného tohto miesta.

• Pretrváva nevyužitie školských areálov, ktoré sa počíta už na gene-
rácie. Deti sa zase pôjdu korčuľovať na zavezené smetisko a detské
ihrisko si urobia hoci aj na hlavnej ceste alebo v parku.

• V kultúrnej oblasti sa vráťme k nášmu najväčšiemu dedičstvu, a to sú
lábske kroje, ktoré boli dominantou zaniknutého súboru „Lábjan”
a lábskych slávností. Zriadenie múzea v Lábe.

• Obsadiť farskú budovu duchovných otcom, ktorý by obnovil du-
chovný život medzi farníkmi.

• Privítame úzku spoluprácu s pohraničnými obcami v oblasti turistiky
a agroturistiky.

• Zaraďme sa medzi okolité obce, ktoré napredujú rýchlejším tem-
pom. A. Z.

P O S T R E H Y
Poďakovanie za dovoz pátra
Mareka z Marianky na bohosluž-
by do Lábu patrí pánom Michal-
číkovi, Osuskému, Filípkovi
a starostovi obce Ing. Chmelovi.
Tadícia zorganizovať Katarínsku
poľovnícku zábavu sa dodržala
aj tento rok. Spokojnosť návš-
tevníkov pripravili lábski poľov-
níci a Veselá muzika zo Stupavy.
Pozývame občanov na prelome
roka na námestie k ohňostroju.
Finančný príspevok na Dom svi-
tania pre telesne postihnuté de-
ti v Jakubove poukázal obecný
úrad. V Dome svitania sú deti
z celého malackého okresu.
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Jeseň vzdáva svoju vládu, lís-
tie zo stromov opadlo. Oziminy
sú zasiate, napriek nepriaznivé-
mu počasiu, ktoré tento rok sťa-
žovalo ich priebeh. Zem sa chys-
tá k zimnému odpočinku. Via-
nočné sviatky sú pred dvermi
a nastáva čas zakáľačiek.

Väčšia časť ľudí na dedine si
ešte chová ošípané. Niektorí si
kúpia vykŕmenú ošípanú, lebo
chcú mať vlastnú zakáľačku. Vô-
ňa obaru, kde sa varí mäso na ja-
ternice, či tlačenku zaváňa po ce-
lom dvore. Niekde pripravujú ját-
ra na rôzny spôsob, inde zasa ci-
gánsku pečienku na zajedenie,
čo sa musí spláchnuť vínom, pi-
vom alebo malinovkou. Nesmie
sa zabudnúť dať piecť mäso na
pečienku, ktoré sa po skončení je
so zemiakovým šalátom alebo
chlebom. Nesmú chýbať káva, ani
koláče, ktoré sa vopred napečú.

Keď je mäso varené a pomle-
té, robia sa jaternice, krvavničky
a tlačenky. Po ich obvarení sa za-
varí krv do obaru. Pri posedení
sa pospomínajú rôzne príbehy

z minulosti. Nie vždy bolo čo za-
bíjať. 

Podľa výmery pôdy boli pred-
písané dodávky pre štát. Čím
mal hospodár viac pôdy, tým 
boli väčšie dodávky. Stalo sa
nám i tak, že sme si do konca 
roka dodávky splnili a po novom

roku sme si chceli jednu ošípanú
zabiť. Pretože po novom roku
sme museli splniť dodávku na
prvý štvrťrok, museli sme ju odo-
vzdať a zo zabíjačky nebolo nič.
Pred prvým májom prišla hos-
podárska kontrola a čo boli oší-
pané okolo metra museli ísť na
dodávku. Nepomohol ani plač,
zostala nám len drina a prázdny
chliev.

Robíme to preto, lebo to robili
naši rodičia a vyrastali sme na
tejto zemi, ku ktorej máme
vzťah. Avšak nie všetci. Sú prí-
pady, keď dobrá zem leží ladom,
rastie na nej burina, a to mi je 
ľúto.

Na záver mojej úvahy, pra-
jem všetkým dobrú chuť na za-
bíjačkových špecialitách a zá-
roveň želám radostné a požeh-
nané prežitie vianočných sviat-
kov a tiež i šťastlivý nový rok.

vaša tetka 
ZUZKA

Počas štyroch rokov som
pravidelne kontrolovala dokla-
dy týkajúce sa pokladničných
a bankových operácií. Nedostat-
ky, ktoré sa vyskytovali pri tých-
to dokladoch som riešila so sta-
rostom obce a pracovníčkami
obecného úradu. 

Nepodarilo sa mi dosiahnuť
pravidelnosť predkladania nie-
ktorých dokladov, súvisiacich
s pokladničnými a bankovými
operáciami. V tomto období mi
nebola doručená písomná sťaž-
nosť na nesprávne zaobchádza-
nie s majetkom obce, ktorú by
som musela riešiť.

V priebehu tohto obdobia
bola dvakrát vykonaná inventa-
rizácia nehnuteľného a hnuteľ-
ného majetku obce. V období
zhoršujúcej sa finančnej situácie
obecných úradov odporúčam
venovať zvýšenú pozornosť šet-

reniu na každom úseku práce
obecného úradu.

MÁRIA SIROTOVÁ,
revízorka obce

Zo stola kontrolórky OÚ

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďa-
kovať pani Sirotovej – kon-
trolórke obce za jej 12-ročnú
prácu pre obec. 
Funkciu vykonávala zodpo-
vedene a dôsledne. Na ne-
dostatky upozorňovala včas
aby obec správne hospodá-
rila s majetkom. Svoje skú-
senosti a získané poznatky
zo školení kontrolórov uplat-
nila pri svojej činnosti. V jej
ďalšom živote jej prajem ve-
ľa zdravia, osobných úspe-
chov a rodinnej pohody.

starosta obce

Zimná úvaha

V priebehu rokov 1998–2002 som vyko-
návala funkciu kontrolórky obce Láb. 
Do pôsobnosti tejto funkcie patrí kontro-
la príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Kontrolór je oprávnený nahliadnuť do
účtovných a pokladničných dokladov,
ako aj iných dokumentov týkajúcich sa
pokladničných a bankových operácií, ve-
denia účtovníctva a nakladanie s majet-
kom obce.

Dívam sa na slovenský znak
a opakujem slová: Tatra, Matra,
Fatra. A dvojramenný kríž, sym-
bol bohabojného slovenského
ľudu. Tie kopce mi vravia, že na-
ša krajina je členitá a hornatá,
ale i rovinatá. Asi si naši pred-
kovia nemohli veľmi vyberať
miesto na osídlenie.

Bývam 
na dedine

Istý čas sa hovorilo o „pribli-
žovaní sa dediny k mestu”, ne-
viem ako sa to myslelo. Mestá
všetkým nevyhovujú. Poznám
i takých, ktorí sa natrvalo vrátili
do osád a dedín.

My, čo sme do miest a pa-
nelákov neodišli, ostali sme na
starootcovských postatiach. 

Sme prízemnejší ľudia, ale
nie menej citliví. 

My, čo ťažšie podpisujeme
prevzatie dôchodku, sa ne-
môžeme rovnať s tými, čo majú
tituly pred menom i za ním. 

My, starší, prosíme – nerušte
naše zvyklosti, strpte naše vrto-
chy. Sme síce naivní, ale aj tvr-
dohlaví. Pre nás je hlavný zákon
Desatoro, nechajte nás dožiť

s našim chápaním času a viery.
Prežili sme tu len vďaka príslo-
večnej slovenskej vytrvalosti
a skromnosti. Zákony civilizácie
často nechápeme, nevieme
o nich a dodržujeme ich len
preto, že sa to patrí a musí. Ne-
rušte naše nedele. Sú to dni náš-
ho oddychu, je to čas na rozho-
vor s Bohom. Nespúšťajte vtedy
kosačky a cirkulárky. Nežeňte
svoje nablýskané tátoše cez na-
šu dedinu ako pretekári.

Na vidieku už nestretnete
handrára, ktorý čaral handry za
taniere. Nestretnete oknára, kto-
rý brázdil cesty po našich dedi-
nách a zasklieval okná, nestret-
nete drotára, ktorý drôtoval de-
ravé hrnce. Kožkár, ten sa objaví
v dedine a zbiera kožky z králi-
kov. Na vidieku už nevidíte ženu
pri močidle sušiť strapaté snop-
ky ľanu alebo konope. Nepoču-
jete trepot drevených trlíc
a praskot pazderia. Naše psy eš-
te vyjú pri splne mesiaca a kohú-
ty budia ráno celú dedinu.

Vidiek potrebuje novú krv.
Mladšiu. Schopnú robiť i rodiť.
Poctivo robiť, neleňošiť, nešpe-
kulovať a nekradnúť. Slovenské
porekadlá sú pravdivé „Záhaľka
je počin hriechu”.

K. K.

Z P E R A STA R É H O D Ô C H O D C U
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Materská škola poskytuje celo-
dennú výchovnú starostlivosť
deťom vo veku od dvoch rokov
do šesť rokov a deťom s odlo-
ženou povinnou školskou do-
chádzkou. Zabezpečuje výcho-
vu a vzdelávanie detí predškol-
ského veku. 
Právo na kvalitnú inštitucionál-
nu predškolskú výchovu má die-
ťa nezávisle od sociálneho po-
stavenia rodiny, v ktorej žije,
a preto aj nezávisle od zamest-
nanosti či nezamestnanosti svo-
jich rodičov. Vytvorením príleži-
tosti navštevovať materskú ško-
lu sa rešpektuje sociálna potre-
ba dieťaťa na spoločenský kon-
takt s rovesníkmi.

Materská škola je pre dieťa
dôležitá a nezastupiteľná, aj
z hľadiska sociálneho učenia.
Hlavným cieľom našej predškol-
skej výchovy je všestranný roz-
voj osobnosti dieťaťa. Na dosiah-
nutie tohto cieľa uplatňujeme ak-
tivizujúce a interaktívne metódy,
prostredníctvom ktorých sa rov-
nocenne a vyvážene rozvíjajú
všetky stránky osobnosti dieťaťa.
Oblasti, ktoré vychádzajú zo so-
ciokultúrnych systémov a súčas-
ne v nich dieťa získava a násled-
ne spracováva skúsenosti, teda
realizuje vlastné učenie
•  oblasť vedeckého poznávania

(fyzikálneho poznávania, prí-

rodovedného poznávania, zá-
klady vedy)

•  oblasť sociomorálna a emo-
cionálna

•  oblasť umelecká
•  oblasť somatomotorická (po-

hybová)
Tieto oblasti rámcujú aktivitu

učiteliek, ktoré na ich základe
koncipujú, plánujú, organizujú,
t. j. pripravujú pedagogické pro-
stredie, didaktické materiály, po-
môcky a pod.

•  projekty: škola podporujúca
zdravie – enviromentálna vý-
chova v škole

•  krúžková činnosť: hudobno-
pohybový krúžok, výtvarný
krúžok, základy anglického 
jazyka

•  spoločenské akcie školy a ob-
ce Láb
Obec Láb zriadila s účinnos-

ťou od 1. 7. 2002  Materskú ško-
lu ako rozpočtovú organizáciu
s právnou subjektivitou.

Štatutárnym orgánom je riadi-
teľka Helena Petrovičová.

Vedúcou školskej jedálne je
Helena Sovadinová, učiteľky I.
triedy sú Zuzana Brodyová, Júlia
Kopčová, učiteľky II. triedy sú
Monika Snopková, Helena Pet-
rovičová.

Školníčkou je Jarmila Zálesňá-
ková, kuchárkami sú Mária Vese-
lá, Iveta Olahová a kuričom je
Štefan Kovár.

(Materská škola v Lábe má 9
pracovníkov. Spolu 49 detí je
podľa veku rozdelených do
dvoch tried.)

HELENA PETROVIČOVÁ
riaditeľka MŠ

V MŠ sa dieťa po prvýkrát stretáva s kolektívom
a je vystavené rôznym vplyvom na jeho zdravie.
Preto je potrebné aktívne vplývať na odolnosť or-
ganizmu a zdravý spôsob života otužovaním,
častým pobytom vonku, organizovaním rôznych
športových aktivít, no i pitným režimom a vhodnou
stravou. Intenzívnou, cieľavedomou prácou v spo-
lupráci s rodičmi, detskou lekárkou a Obecným úra-
dom v Lábe, chceme prostredníctvom úloh z pro-
jektu ŠPZ aktívne vplývať na zlepšovanie a obranu
zdravia detí. K tomuto nám bude dobrou pomôc-
kou aj plnenie úloh z projektu Americkej onkolog.
spoločnosti pre predškolskú výchovu „Chceme dý-
chať čistý vzduch”. Zároveň sa zameriame na vy-
tváranie pozitívnych medziľudských vzťahov me-
dzi deťmi i kolektívom MŠ, etickú výchovu a vý-
chovu k asertívnemu správaniu zavádzaním rôz-
nych vyučovacích matód, enviromentálnej výcho-
vy a nových foriem stravovania.

Dovoľte, aby som naznačila aspoň niektoré

ciele, ktoré sme si na budúce obdobie predsa-
vzali:

1. Vychovávať deti k ochrane zdravia, zodpo-
vednosti za vlastné zdravie.

2. Vplývať na priaznivú sociálno-emočnú klímu
a psychickú pohodu v škôlke, podporovaním pria-
teľských vzťahov detí, vytváraním pokojnej atmos-
féry v triede.

3. Formovaním a rozvojom environmentálneho
povedomia detí vypestovanie kladného vzťahu
k prírode, experimentovaním s rastlinami, spozná-
vaním zvierat a prírodných úkazov.

4. Aktívnym rozvíjaním fyzickej zdatnosti detí
organizovaním vychádzok, loptových, atletických
i kolektívnych súťaží.

Hoci nie je niekedy ľahké zabezpečiť všetky ak-
tivity, máme pocit, že to stojí za námahu. Dávame
deťom totiž hodnotný základ, na ktorom môžu
v budúcnosti stavať svoj ďalší osobný rozvoj.

JÚLIA KOPČOVÁ – koordinátorka ŠPZ

Vážení rodičia, dovoľte, aby som vám predstavila projekt našej MŠ –

Škola podporujúca zdravie

Koncepcia-profilácia školy
s právnou subjektivitou

Čas beží a mnohí z vás, milí ro-
dičia, ktorí ste len nedávno
viedli dieťa do škôlky, pôjdete
čoskoro svojho nastávajúceho
prváčika zapísať do školy. Ste
plní obáv, ako to zvládne. Nebu-
de mať problémy? Nebude sa
báť chodiť do školy? Kde sú lep-
ší učitelia a kde ho naučia viac?
Sú to prirodzené otázky. Všetci
predsa chceme pre to svoje die-
ťa to najlepšie.

Skôr ako sa rozhodnete kam
dieťa zapísať, porozmýšľajte o
tom, čo ponúka naša a čo iné ško-
ly. Chcem vám pošepnúť zopár
svojich postrehov. Prváci sú ešte

malé deti. Sú citliví na každú zme-
nu. Čo im ponúka naša škola?

Zmenu prostredia. Nie však
kolektívu. Deti sa poznajú už zo
škôlky, majú utvorené vzájomné
vzťahy. V porovnaní s počtom
žiakov v iných školách, má učiteľ
viac času individuálne sa venovať
deťom. Nemusia skoro ráno vstá-
vať, čakávať na autobus, na vlak,
alebo ísť peši z Plaveckého Štvrt-
ka s plnou aktovkou domov. Deti,
ktoré odišli do iných miest, často
strácajú aj svojich priateľov z de-
diny. Nemajú na nich čas alebo
ich rozdeľujú rôzne záujmy a pro-
stredie, v ktorom žijú.

Učebné osnovy na základ-

ných školách sú rovnaké. Žiaci
našej školy od III. ročníka majú
povinný predmet – nemecký ja-
zyk. Od II. ročníka môžu navšte-

vovať krúžok – anglický jazyk. Vo
voľnom čase deti pracujú podľa
vekových kategórií v týchto
krúžkoch: počítačovom, futbalo-
vom, tanečnom, streleckom, ša-
chovom, speváckom, šikovných
rúk, rybárskom, literárnom, príro-
dovednom.

V školskom klube si precvičujú
alebo píšu domáce úlohy, hrajú
sa, zapájajú sa do rôznych súťaží.
Len v minulom školskom roku 
vyhrali vo výtvarných súťažiach
dve pekné ceny (skrinku plnú
sladkostí, videoprehrávač). 

Už ste si vybrali? 
Verím, že vaša voľba bude

správna. Nerozhodujte za vaše
dieťa, rozhodujte spolu s ním!

G. NENOVSKÁ

Už pôjdem do školy
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Prišli medzi nás
Vždy sme chceli skúsiť život na dedine. Láb nás očaril svojím

prostredím, krásnou prírodou a vysokým počtom detí. Páči sa
nám tradícia starých zvykov. Uvítali by sme doriešenie ces-
tovania medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom, prípadne Lábom
a Bratislavou, čo by určite pomohlo rozvoju tejto obce.

Rodina SEDLÁKOVÁ, č. 337

V miestnosti bolo teplo, ktoré
vychádzalo z nového kachľové-
ho krbu. Miestnosť je veľká, s ka-
pacitou pre 30 ľudí. Sú v nej pek-
né stoly, stoličky a tiež pekný bar.
Zaujímavé sú dvere s vlastnoruč-
ne urobenou vitrážou. Jedálny lís-
tok je bohatý. Je z čoho vyberať.
Obsluha bola milá. Pracuje tu celá
rodina. Vedúcim je hlava rodiny –
Peter Pír, ktorý je aj kuchárom.

Je tu možnosť poriadať oslavy
narodenín, promócie a rôzne ro-
dinné oslavy. Návštevníci prichá-
dzajú aj z iných dedín – Plavecké-
ho Štvrtka, Zohoru a Jakubova.
Otváracie hodiny:
streda až štvrtok 16.00–22.00
piatok, sobota
aj nedeľa 16.00–24.00

Z. M., F. K., J.V.

V súčasnej dobe sa každý
snaží zlepšiť podmienky na svo-
jom pracovisku, vo svojej obci,
meste... Aj naša škola sa snaží
o zlepšenie prostredia okolo
nás, o skvalitnenie podmienok
pre našich žiakov. Chceme za-
viesť do školy nové učebné me-
tódy a nové možnosti získava-
nia vedomostí. Na toto škola
potrebuje, pravdaže, peniaze.
Rozhodli sme sa aj my priložiť
ruku k dielu. Zapojili sme sa do
súťaží, ktoré umožňujú výhrou
získať určité množstvo peňazí.

RAMA – v tejto súťaži sa
zbierajú viečka od masla Rama
classic, 500-gramové balenie.
V súčasnosti prebieha druhé 
kolo tejto súťaže. V prvom kole
získali žiaci druhej triedy ná-
ramkové hodinky.

Desať škôl, ktoré nazbierajú
v priemere na žiaka najviac vie-
čok, získajú 130 tisíc korún na
nákup počítačovej techniky. 

V prvom kole sa nám nepo-
darilo umiestniť sa medzi prvý-
mi 10 školami. 

Súťaže pre triedne kolektívy
tiež pokračujú. Žiaci môžu vy-
hrať vecné ceny. Pomôžte našej
škole! Stačí len vaša ochota. Ak
kupujete Ramu classic, viečka
nevyhadzujte. Buď ich dajte
niektorému školopovinnému
dieťaťu, alebo ich nechajte v nie-
ktorom obchode. Súťaž trvá do
31. januára 2003.

MONTE – v tejto súťaži sa
zbierajú vrchnáčiky z mliečne-
ho krému Monte. Desať škôl,
ktoré nazbierajú najviac setov
budú odmenené vecnými cena-
mi v hodnote 15 000 tisíc korún
podľa vlastného výberu a podľa
potrieb školy. Jeden set je 40
vrchnáčikov. Aj triedy môžu vy-
hrať rôzne ceny. Prvou cenou je
týždňový pobyt v Škole prírody
pre I. stupeň alebo týždňový ly-
žiarsky zájazd pre II. stupeň.

Mamičky, ktoré kupujete pre
svoje ratolesti mliečny krém
Monte, nevyhadzujte vrchnáči-
ky. Stačí, ak ich dáte niektoré-
mu žiakovi alebo niektorej pani
učiteľke. Aj táto súťaž trvá do
31. januára 2003.

Tešíme sa na spoluprácu s va-
mi a dúfame, že sa nám spoloč-
nými silami podarí získať nie-
ktorú z cien.

G. KOLANDROVÁ

S Ú Ť A Ž Í M E Lábske deti
v Škole v prírode
V tomto školskom roku ju zorganizo-
vala naša škola pre žiakov 1.–4. roční-
ka po prvýkrát. Pani učiteľky Barteko-
vá a Greliková a 21 žiakov (na obr.)
prežili týždeň v nádhernej prírode Pie-
nín, kde si overovali najmä svoje prí-
rodovedné a vlastivedné vedomosti.

Chata Pieniny v obci Lesnica je po-
stavená v malebnom údolí rieky Du-
najec, kam smerovali naše turistické
vychádzky. Okrem vyučovania sme
organizovali pre deti aj celodenné vý-
lety po Spiši: Spišský hrad, Ľubovni-
ansky hrad, Skanzen, Spišská kapitula
a mesto Levoča. Tu sme sa oboznámi-
li s bohatou históriou kraja, obdivovali
radnicu s klietkou hanby a prekrásny
kostol s prácami majstra Pavla z Levo-
če. Ďakujeme sponzorom p. Ha-
budovi a Rodičovskému združeniu,
pretože bez ich finančných príspev-
kov by sa tieto krásne výlety nemohli
uskutočniť. Tiež chceme poďakovať
majiteľovi chaty p. Gondekovi a jeho
personálu, p. Lobodovi, ktorí 
tiež prispeli k príjemnému pobytu.

Každý večer sme usporiadali dis-
kotéku spojenú so súťažami, kvízmi
a sladkými odmenami. Pani kuchárky
sa postarali o výborné jedlo, ktoré de-
ti dostávali 5x denne aj s ovocím
a sladkosťami. Prekvapením bola tor-
ta – odmena pre najčistotnejšiu izbu.
A pretože bola veľká, ušlo sa každé-
mu. Pestrý celodenný program deti
tak vyčerpal, že im nechýbala televí-
zia ani video. Spokojnosť detí svedči-
la o tom, že učenie môže byť spojené
aj so spoznávaním krás našej vlasti.
Veríme, že vďaka sponzorom bude-
me môcť uskutočniť takéto podujatie
ešte mnohokrát v budúcnosti. Už sa
všetci tešíme! Z. GRELIKOVÁ

Boli sme v Pizérii v Lábe nielen zo zvedavosti, ale aj aby sme si po-
chutili na niečom novom a dobrom. Splnilo sa k spokojnosti všetko.

Pizéria No151
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13. novembra 2002 sa uskutočni-
la beseda o tvorbe spisovateľky
Táne Keleovej-Vasilkovej. Besedu
usporiadala MĽK pri OÚ, kultúr-
noškolská komisia, ZŠ a KLŽ,
v Klube dôchodcov v Lábe. 

Jej romány prirovnávajú k romá-
nom D. Steelovej, čo spisovateľka
nemá rada. Odôvodňuje to tým, že
Steelová je americká spisovateľka
a ona je slovenská spisovateľka.

Jej publikované romány sú:
Cena za voľnosť, Manželky,

Túžba, Mama pre Veroniku, Sny
a smiech, Čriepky, Okienko do
snov.

Pred besedou sa dali zakúpiť
skoro všetky romány, okrem pr-
vých dvoch, ktoré sú vypredané.

Druhou časťou besedy bola auto-
gramiáda.

V Lábe je veľa čitateliek, ktoré
prečítali všetky jej romány. V bese-
de sa pýtali a živo zaujímali o osu-

dy mnohých postáv z jej tvorby. 
Do kroniky KLŽ napísala: „Bolo

mi s Vami dobre.”
Aj nám s ňou. Dokázala sa s na-

mi porozprávať ako s kamarát-
kami, ktoré sa dlho poznajú. Roz-
právali sme o práci, o domácnosti,
čo varíme a pečieme a tiež ako re-
laxujeme.

Besedu viedla Mgr. Štefeková.
Poďakoval aj pán starosta, ktorý ju
doviezol. Rozchádzali sme sa s jej
slovami: 

„Ži a nechaj žiť. Nesúď nikoho
a nič. A to isté očakávam aj od dru-
hých. Ešte vždy som presvedčená,
že láska a dobro sú najdôležitejšími
a najlepšími spoločníkmi života.”

REDAKCIA

Sediaci zľava: 
Marián Kovár, Miloslava Braunec-
kerová (Malinovská), Matilda Ha-
núsková (Bartalská), Mgr. Mária
Juricová (Chrupková), Mgr. Leopol-
dína Trutzová – triedna učiteľka,
Viera Ježovičová (Chmelová), Ema
Rohlíčková (Štefková), Anna Bar-
talská (Drahošová), Zita Hrebeňo-
vá (Kovárová)
Stojaci zľava: 
Jozef Chmela, Ján Mízner, Ján Ri-
gotti, Jozef Blažek, Ing. Ján Dufek,
Gregor Pír, Boris Zálesňák, Milan
Hyka, Ján Mízner, Jaroslav Hanú-
sek, František Šimkovič, Miroslav
Pír, Emil Bartalský, Jozef Gerthofer,
Marta Matlovičová (Martincová),
Helena Černáková (Jurových)
a Oľga Zbraneková (Filípková).

Stretnutie 
päťdesiatnikov

9. novembra 2002 sa pri prí-
ležitosti 35. výročia ukončenia
základnej školy zišli spolužiaci –
päťdesiatnici. 

V Kinokaviarni v Lábe spomí-
nali na školské časy spolu so
svojou bývalou triednou učiteľ-
kou Mgr. Leopoldínou Trutzo-
vou. Veselá zábava trvala až do
rána. Potvrdila sa skutočnosť, že
dobrý kolektív z čias detstva
pretrval dodnes.

MÁRIA JURICOVÁ

Blahoželanie
k 90. 
narodeninám

Len málo ľudí sa doži-
je takého krásneho veku.

V pokojnom, tichom 
žitia prúde,
ďalší rad rokov 
nech Vám rastie
a každý deň 
nech sviatkom bude,
prinesie radosť, 
lásku, šťastie.

26. septembra oslávil
90. narodeniny najstarší
občan v Lábe, pán Franti-
šek Sofka. S manželkou
Máriou žijú spolu 64 ro-
kov. Vychovali tri deti –
Františka, Rudolfa a Má-
riu.

Prajeme Vám šťastie, 
prajeme Vám zdravie.
Lásku Vám dá ten, 
kto rád Vás má,
želáme Vám všetko, 
čo želať sa dá,
nech život Váš taký je 
ako byť má.

Srdečne blahoželáme, 
aj keď oneskorene, 
ale za to úprimnejšie.

Redakcia LN

Besedovali sme s Táňou Keleovou-Vasilkovou

Sú za nami sviatok Všetkých
svätých i deň dušičiek. S mysľou
obohatenou spomienkami sme sa
skláňali nad hrobmi, s úctou sme
stáli pri pomníkoch, zapaľujúc svie-
ce i kahančeky za našich milova-
ných. Prvý sviatok bol pekný. Slnko

svietilo. Cintorín bol plný ľudí. Hro-
by boli pekne vyzdobené. Tohto ro-
ku chýbalo viac veľkých chryzan-
tém. V celej Európe nerozkvitli tie-
to chryzantémy načas. Zato drob-
ných chryzantém rôznych farieb
bolo vidieť na mnohých hroboch.

Druhý deň bol upršaný, ale aj tak
mnohí prišli zapáliť kahanček. Ob-
čas fúkol vietor, vtedy zhasla aj tá
najsilnejšia svieca.

Podobne ako v živote. Jeden sa
vie presadiť, udržať, zabojovať
v ťažkých podmienkach, ďalšieho
zlomí najmenší neúspech. Jeden je
tichší, iný hovorí viac. Jednako sa
raz táto púť skončí pre všetkých.
Azda sa oplatí na chvíľu postáť
a úprimne, bez pretvárky sa nad se-
bou zamyslieť. Počká práca, do-
mácnosť i politika, pozhovejú ob-
chody i rokovania. Nevieme hodi-
nu, nepoznáme deň, keď dohorí
naša životná svieca.

J. V.

Cirkevná zbierka (v Sk)

Zostatok +262.994,-
Zbierky +14.600,- 
Trinásta zbierka +24.460,-
Príspevok OÚ Láb +50.000,-

Zostatok na knižke +352.054,-

Novembrové sviatky
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Poľno-
hospodársky 
rok 2002

Poľnohospodári pravdepo-
dobne nezasejú pšenicu, naj-
dôležitejšiu plodinu na Slo-
vensku na plánovanej výme-
re.

V čase, keď by už osivo ma-
lo byť v pôde, je sejba hotová
sotva na 60 %. Oneskoruje sa
zber kukurice. Hlavnou príči-
nou spomalenia zberových
prác a sejby sú nadmerné
zrážky v októbri a novembri.
Napršalo dvojnásobne viac,
ako je obvyklé. 

Ak sa nepodarí zasiať ozim-
nú pšenicu, ktorá dáva najsta-
bilnejšie úrody obilnín, nahra-
dí ju na jar jačmeň a kukurica.

Bude to veľmi zlý rok. Pod-
niky majú nakúpené osivá,
ale pre sústavné dažde ne-
majú šancu založiť novú úro-
du. Sú zaťažené vysokými ná-
kladmi na rastlinnú výrobu
a reálne hrozí, že nedosiahnu
plánované výnosy.

U nás v Lábe tí, ktorí zasiali
v septembri a do hodov, boli
vo výhode. Ostatní museli ča-
kať, až roľa aspoň trocha vy-
schla. A sú aj takí, čo vôbec
nezasiali. Na niektorých po-
liach vidieť kukuricu, ktorú ne-
chávali na kombajnový zber,
ale pre rozmoknuté polia ne-
mohli kombajny pracovať.

V našom chotári je veľa
miest, ktoré sú mokré a vidieť
tam stáť vodu. Veľké mláky sú
v Hajnom. Potok je zanesený
bahnom. 

Okrem toho si bobry posta-
vili štyri hrádze. Voda nemá
kade pretekať, tým sa jej hla-
dina zvýšila a polia sú zaliate.

Z pohľadu poľnohospodá-
ra možno povedať, že rok
2002 bol veľmi zlý. Na jar 
bolo veľmi sucho, potom sa
ochladilo a fúkal silný vietor.
Oziminy neboli dostatočne
opelené práve v dôsledku zi-
my a silného vetra. Výnosy
boli o 30 % nižšie. Jačmeň 
napadla choroba a musel sa
zaorať. Len zemiaky mali pek-
né výnosy.

J. O.

Staroba je úžasný dar. Je vzác-
na svojimi skúsenosťami. 
A pretože máme úctu k vám,
skláňame sa pred vami a máme
vás radi, preto sociálna komi-
sia pod vedením Zitky Michal-
číkovej už po desiaty raz pri-
pravila stretnutie starších.

Začiatok bol určený na 13.
hodinu, no niektoré babičky tam
boli už o 12. hodine. Stretnutie
sa konalo v hostinci u Marty. 

Pozvaných bolo 145 obča-
nov, prišlo 100, ostatní neprišli
z dôvodu choroby. Z toho traja
občania sú v Domove dôchod-
cov v Stupave – Milan Ivančík,

Milan Sovadina a Rudolf Hrica.
Pán Ján Adamovič je v Malac-
kách. Každým rokom ich poteší
návšteva a malá pozornosť z Lá-
bu. Medzi pozvanými boli aj šty-
ria vozíčkari.

Na stretnutí nechýbal pekný
program detí z MŠ a ZŠ, ani prí-

hovor starostu. Pre dobrú nála-
du vyhrávala hudobná skupina
Vega zo Zohoru. Pri ich pekných
pesničkách si mnohí pospevo-
vali s nimi. Ba niektorí si aj zatan-
covali. O dobré pohostenie sa
postarala vedúca hostinca Mar-
ta Kafková.

Z najstarších občanov prišli:

Františka Benkovičová, Franti-
šek Sofka, Katarína Rigáňová, 
Jozefína Klímová, Jozef Žaludný,
Katarína Kalivodová. 

Chýbali najstarší občania – Jú-
lia Vlčková, Anna Siváková, An-
na Lacková a Ferdinand Pír.

Pri tejto príležitosti sme neza-
budli ani na hendikepovaných.
Týchto je v dedine 6. Navštívili
ich členky komisie a odovzdali
im darčeky.

Poďakovanie za peknú akciu
so želaním:

Radostné prežitie 
vianočných sviatkov,
Boží pokoj, láska 
a požehnanie,
nech Vás všetkých sprevádza
aj v novom roku 2003 –

prajú všetci tí, čo Vás majú 
radi.

Sociálna komisia pri OÚ v Lábe

Posedenie 70-ročných
a starších

Vítame medzi nami
Ak sa prechádzame našou dedinou, nájdeme veľa nových domov
a stretávame nových obyvateľov. Na lúčke sme navštívili jeden
z nich. 

Paličkovanie
V lete, na výlete spojenom s kú-
paním, som hovorila o tom, že 
by som mohla urobiť základný
kurz paličkovania, ak by bol zá-
ujem. 
Pokiaľ ten záujem trvá, mohol
by sa kurz uskutočniť v prie-
behu mesiacov január– február.

Na kurz sa treba pripraviť. Aj
ja, aj vy. Informácie o tom, čo
všetko potrebujete, budete mať
v obale na Miestnom úrade.
Okrem iného si potrebujete pri-
praviť paličky. Rozprávala som
s pánom Kovárom (stolárom),
ten paličky urobí (min. 20 ku-
sov), len treba za ním zájsť a do-
hodnúť sa. Predpokladám, že by
sme sa stretli hneď na začiatku
kalendárneho roku (v prvom
týždni) a dohodneme ostatné.
Dúfam, že chuť naučiť sa palič-
kovať vás neprešla a že sa nájde
pár žien (dievčat), ktoré budú ve-
novať tejto peknej ručnej práci
čas.      

RNDr. VALIKA ŠIMÁKOVÁ

Vlastníkom je rodina Dragú-
ňová. Ing. Peter a manželka Vie-
ra majú tri dospelé deti: najstar-
šia Mgr. Veronika a synovia Pat-
rik a Peter. Zapôsobili na nás ako
ľudia so srdcom na dlani. Prisťa-
hovali sa k nám z Bratislavy. 

Dôvod? Prečo práve Láb?
Riešili tak bytovú otázku a svoj
sen bývať na dedine. Hľadali
starší rodinný dom, kúpili však
stavebný pozemok. Z ich rozho-
voru sme zistili, že sú obklopení
veľmi milými ľuďmi a podľa slov
pani Vierky všetkých týchto ľudí
miluje. 

Pán Peter je unesený z ranné-
ho spevu vtákov a večerného
západu slnka. Ich veľkým rela-
xom sú drobné práce okolo do-
mu a záhradky. K týmto všet-
kým kladom uvádzajú, že naša
dedina je blízko hlavného mes-
ta, kam celá rodina autom do-
chádza za prácou. Medzi nami
sú spokojní, len im chýba väčšie
kultúrne vyžitie.

Odchádzali sme s veľmi dob-
rým pocitom, že sa k nám prisťa-
hovali príjemní a inteligentní 
ľudia.

Z. M. V. T.
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Vicemajster
SR z Lábu
V sobotu 16. novembra 2002
sa konali v Rimavskej Sobote
Majstrovstvá SR v jude mlad-
ších žiakov. Obyvateľ Lábu,
bývalý žiak ZŠ Láb, David
Vavrinec (na obr. v strede),
narodený 1. 4. 1990, obsadil
na týchto majstrovstvách 2.
miesto a stal sa vicemajs-
trom SR v jude mladších žia-
kov, čím zúročil svoje trojroč-
né pôsobenie v oddieli ŠK –
JUDO Malacky.

Ing. DUŠAN VAVRINEC

Šachisti nás
úspešne 
reprezen-
tovali
Lábski šachisti otvorili v ne-
deľu 10. novembra už svoj
tretí ročník v šachu družstiev
5. ligy. 

V prvom a druhom kole
hrali nerozhodne 2,5 : 2,5
s Pezinkom „C” a Modra „D”
(pre porovnanie Modra „A”
hrá prvú šachovú ligu). Naj-
lepší výsledok z našich do-
siahol kapitán mužstva Edo
Šimkovič, ktorý vyhral oba
zápasy.

Aj naša šachová mlaď sa
činí. Šachový krúžok pod ve-
dením Patrika Juricu sa schá-
dza každý piatok v Klube dô-
chodcov. 

V utorok 12. novembra sa
uskutočnil prebor šachového
krúžku, ktorý bol zároveň ako
kvalifikácia na okresné kolo
v Malackách. 

Zvíťazil Tomáš Matlovič
4,5 bodu, druhý Martin Gala-
jda 3,5 bodu a tretí Marek
Chovan 3 body. Na okresnom
kole hralo 19 šachistov, kde
veľmi pekný úspech dosiahol
8-ročný Tomáš Matlovič štar-
tujúci za ZŠ Zohor. V konku-
rencii 15-ročných gymnazis-
tov obsadil 7. miesto so štyr-
mi bodmi. 

Zo ZŠ Láb sa najlepšie
umiestnil Martin Galajda
s tromi bodmi na 10. mieste.

V obci sa uskutočnil v dňoch od 21. do 29. 10. 2002 zber nadroz-
merného domového odpadu. Verejnoprospešní pracovníci spolu
s pracovníkmi úradu traktorom pozvážali odpad z domácností na
hospodársky dvor, kde ho roztriedili (separovali) na jednotlivé 
kategórie odpadu a tak pripravili na druhotné spracovanie.

Vyhodnotenie zberu 
a likvidácie 
nadrozmerného odpadu
Celkový prehľad:
položka likvidátor príjem výdaj tony

1. autobatérie Aku-Trans Nitra - - 1
2. objem. odpad skládka Stupava - 1.672,00 3,72
3. elektronika ASA Zohor - 1.165,80 1,74
4. PET fľaše ASA Zohor 130,00 - 0,13
5. papier ASA Zohor 1.092,00 - 0,91
6. sklo skládka Malacky - 1.334,10 2,80
7. železo skládka Stupava 4.680,00 - 3,90
8. mzda+doprava OÚ Láb - 12.495,00 -

Spolu 5.902,00 16.666,90 14,2

Z obce sa odviezlo 14,2 t odpadu, čím bolo zachránené životné
prostredie. Odpad nebude uložený v lesoch a na divokých sklád-
kach. Náklady obce na zber predstavujú výšku 10.765,00 Sk, čo je
758,– Sk na 1 tonu odpadu.

STAROSTA OBCE

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa:
Adrián Bartalský 14. 2. 2002
Marek Benkovič 25. 2. 2002
Kristián Hrebeň 6. 4. 2002
Greta Fumačová 9. 9. 2002
Hana Juricová 1. 9. 2002
Juraj Dubay 11. 11. 2002

Zosobášili sa: 
Monika Mihálová a Martin Púčik
Elena Pírová a Peter Fumač
Anna Branická a Martin Sivák 
Marcela Žigová a Stanislav Hlavenka
Jana Míznerová a Walid Ben Cherifa
Jana Švehlová a Michal Habuda

Zosnuli:
Jozefína Šablicová 1. 1.  2002
Mária Matolková 3. 2. 2002
Ferdinand Nemec 10. 2. 2002
Rozália Kainová 25. 3. 2002
Anton Trenčanský 17. 5. 2002
Štefan Janský 23. 6. 2002
Anna Kovárová 30. 6. 2002
Anna Sirotová 30. 7. 2002
Rozália Sirotová 1. 10. 2002
Františka Smejová 13. 10. 2002
Viktória Kovárová 26. 10. 2002
Jozefína Kolandrová 16. 11. 2002
Juliana Ort Mertlová 29. 11. 2002
Jozef Ort Mertl 1. 12. 2002

Prihlásených obyvateľov – 30 
Odhlásených obyvateľov – 22
Počet obyvateľov 
k 3. 12. 2002 – 1383

Zmena 
výplatných 
termínov 
dôchodkov
Sociálna poisťovňa, ústredie, oz-
namuje, že vzhľadom na skutoč-
nosť, že 24. december 2002 a 6. ja-
nuár 2003 sú dňami pracovného
pokoja pôvodné výplatné termíny
budú zmenené nasledovne:
– dôchodky splatné 20. decembra

2002 budú vyplatené 19. decem-
bra 2002

– dôchodky splatné 22. decembra
2002 budú vyplatené 20. decem-
bra 2002

– dôchodky splatné 24. decembra
2002 budú vyplatené 23. decem-
bra 2002 

– dôchodky splatné 6. januára
2003 budú vyplatené 7. januára
2003

AAAA RRRR CCCC HHHH ---- IIII NNNN TTTT

PROJEKTOVANIE • SPROSTREDKOVANIE DODÁVKY

ING. ARCH. DANIELA CHMELOVÁ
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

900 67 Láb č. 342 TEL.: 034/779 03 26, 779 05 00

PPooďďaakkoovvaanniiee
Kolektív predajne „Potraviny MAJA”ďakuje touto cestou všet-
kým zákazníkom za prejavenú priazeň a dôveru v tomto roku. 
V novom roku 2003 vám želáme veľa zdravia v osobnom živote
a veľa spokojnosti pri návšteve našej predajne.

KOLEKTÍV PREDAJNE 
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