
Priznám sa, že pre mňa to bol va-
nri najťažší rok vo funkcii sta-

rostu. Presun kompetencií v oblas-
ti školstva, stavebných úradov vy-
tvoril enormné zaťaženie nielen na
starostov a primátorov, ale aj na
všetkých pracovníkov samosprávy.
Množstvo nových zákonov, noveli-
zácií, školení a finančné poddimen-
zovanie samosprávy spôsobuje veľ-
ký tlak, stres a nervozitu.

Ďalším problémom sa ukazuje
nízky počet volených predstavite-
ľov obecnej samosprávy (9), a tým
slabé prepojenie občanov so živo-
tom v obci. Nezáujem o veci verej-
né sa prejavuje nízkou, respektíve
žiadnou účasťou na rokovaniach
obecných zastupiteľstiev. A tu by
som práve videl priestor na disku-
siu a vyjasnenie problémov. Tak by
sa predišlo mnohým dezinformá-
ciám a ohováraniam.

Realizácia územného plánu po-
kračuje pomaly vzhľadom na ne-
doriešené majetkové pomery po-
zemkov. Na druhej strane, v lokali-
te na Malej lúke aj keď sú majetko-
vé pomery jasné, ďalšie riešenie
koncepcie výstavby viazne na nesú-
hlase jednotlivcov, hoci už prebeh-
lo 5. rokovanie a bolo ponúknu-
tých viac alternatív. 

Vedenie obce dosiahlo úspech
pri podaní projektu EÚ fondu SA-
PARD. Projekt rieši výstavbu miest-
nej komunikácie v hodnote 1,4 mil.
Sk, ktorá sa bude realizovať v roku
2004. Finančné prostriedky zo štá-
tu a európskych fondov sú v prvom
rade smerované do veľkých stavi-
eb, ale len pre obce nad 2000 oby-
vateľov, čo v našom prípade nespĺ-
ňame. S týmto cieľom sa vytvorilo

združenie obcí na ich odkanalizo-
vanie v rámci okresu Malacky, do
ktorého sme vstúpili s naším pro-
jektom. Takto formulovaný pro-
jekt presadzovaný prostredníc-
tvom Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti je akceptovateľný pre
európske fondy.

Vstupujeme do ďalšieho roka
plného očakávaní, ale i neistôt. Na
jednej strane sa ponúkajú finančné
možnosti z EÚ na podnikanie
v priemysle, v poľnohospodárstve,
turistike a v službách. Na druhej
strane hrozí zdražovanie energií,
potravín a služieb s dopadom na
bežného občana, ale aj na obce.
Mestá a obce čaká v tomto roku
veľká záťaž: nový spôsob financo-

vania školstva. Ako sa s týmto vy-
sporiadame, ukáže len čas, lebo
v súčasnosti nie sú ešte jasné pra-
vidlá tejto transformácie. Je nám
však jednoznačne jasné, že škol-
stvo v obci je potrebné.

Je tu adventný čas, príprava na
Vianoce. Toto slávnostné obdobie
– príchod najkrajších sviatkov v ro-
ku – sme v obci začali príchodom
Mikuláša, rozžiarením vianočného
stromčeka a vianočným trhom
s občerstvením. Napriek chmúrne-
mu počasiu táto kultúrna akcia
bola ocenená radosťou detí a ve-
rím, že aj ich rodičov a ostatných
návštevníkov. Bolo by dobré, aby
sa takéto akcie stali tradíciou, ľudí
to zbližuje a dokreslí atmosféru
Vianoc. Ani v tento vianočný čas
nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí
sa dostali do núdze sami alebo nie
vlastným pričinením. Aj na nich
treba počítať s trochou ľudskej
lásky a porozumenia.

Na prahu nového roka si zaže-
lajme veľa zdravia, lásky, porozu-
menia, optimizmu a hlavne Božie-
ho požehnania, aby sme sa o rok
zase všetci stretli pod stromčekom
v našom parku naplnení pokojom
a dobrou voľou zo šťastne prežité-
ho roka.

STAROSTA OBCE
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Noc
odmietnutia

V tých dňoch vyšiel rozkaz od
cisára Augusta vykonať súpis ľudu
po celom svete (Lk 2,1). Teraz, po
vyše dvetisíc rokoch, jasne vidíme,
že tento rozkaz rímskeho vladára
bol súčasťou Božích plánov. Jozef
s Máriou prichádzajú do Betlehe-
ma s radosťou, že dorazili do mes-
ta svojich predkov, ale aj unavení
po vyčerpávajúcom päťdňovom
cestovaní. Mária cítila blížiace sa
narodenie dieťaťa. V Betleheme
ich čakalo nemilé prekvapenie,
evanjelista Lukáš to iba stručne
okomentoval: nebolo tam pre nich
miesta (Lk 2, 7). Jozef musel zaklo-
pať na veľa dverí predtým, ako pri-
viedolMáriudomaštalemimomes-
ta. Ľahko si môžeme predstaviť tú
scénu: Jozef znova a znova so vzra-
stajúcou úzkosťou vysvetľuje Bet-
lehemčanom jednu a tú istú vec, že
prichádzajú z galilejského mesta
Nazareta..., a Mária o kúsok ďalej
sa pozerá na Jozefa a počúva neu-
stále odmietanie. 

Nevpustili Krista dnu, zatvárali
pred ním dvere. Mária ľutuje Joze-
fa a tiež  tých ľudí. Pravdepodobne
ho povzbudzovala: „Neklesaj na
duchu!”. Jozef cítil posilu v Márii-
ných slovách a v jej úsmeve. 

Bolo to práve v Betleheme, po-
čas tej tajomnej noci, keď sa v ne-
obyčajnej jednoduchosti odohrala
najväčšia udalosť ľudských dejín.
Kým tam boli, hovorí evanjelista,
nadišiel jej čas pôrodu, a Mária
s láskou zavinula dieťa Ježiša do
plienok a uložila ho do jasieľ (Lk 2,
6–7). 

Kristus sa narodil ako chudob-
ný, aby nás naučil, že šťastie člove-
ka sa nenachádza v hojnosti ma-
teriálnych vecí. Prišiel na svet bez
akéhokoľvek vystatovania a prestí-
že, aby nás povzbudil k pokorné-
mu životu a k nezávislosti od po-
tlesku ľudí. 

K tohtoročným Vianociam nám
všetkým prajem, aby sa poníženosť
a skromnosť Betlehemského dieťaťa
stali súčasťou života každého jedné-
ho z nás. 

SPRÁVCA FARNOSTI

Mikuláš v Lábe
Kultúrna komisia pri OÚ v spolupráci KLŽ pripravili Vianočné trhy

spojené s príchodom Mikuláša a jeho družiny. Začiatok Vianočných tr-
hov bol určený na 1400 hodinu. O pestroosť programu sa postarali: Ľu-
dová hudba z Oravy, detský súbor s Vianočnými koledami, žiaci ZŠ
s pásmom básní a pesničiek. Veľkú radosť a obdiv vzbudil príchod Mi-
kuláša so svojim sprievodom. Priviezli sa na koči ťahanom párom pek-
ných koní. Všetky prítomné deti dostali od Mikuláša sladkosti. Bol aj
v kostole, kde rozdával deťom balíčky. Pozoruhodný bol živý betlehem.

Od trhovníkov sme si mohli nakúpiť rôzne drobnosti a darčeky. Z ob-
čerstvenia sa dalo vybrať – cigánska pečienka, hod-dog, varené víno,
punč, grog, horúca čokoláda a veľa ďalších dobrôt.

KULTÚRNA KOMISIA

Vážení občania,
záverom roka sa patrí zhodnotiť svoju celoročnú prácu. Je to
dôvod dvojnásobný, lebo práve v tomto období je prvé výročie
nástupu nového zastupiteľstva a starostu do funkcie.



Milí spoluobčania, pokúsim sa
vás v krátkosti oboznámiť s plá-
novanými prácami na obnove far-
ského kostola. V tomto roku sa
nám podarilo zhromaždiť dosta-
točné finančné prostriedky na re-
alizáciu prvých veľkých opráv. Ob-
novu strechy sme pôvodne zamý-
šľali zrealizovať ešte na jeseň
2003, ale v dôsledku dohovorov
s rozličnými firmami o cene plá-
novaných prác sme napokon pre-
sunuli toto dielo na jarné mesiace
2004. Hneď potom by malo na-

sledovať definitívne odvlhčenie
obvodového muriva kostola, sta-
tický výskum a celková oprava ve-
že. Výmena okien, montáž nového
vykurovacieho systému a vymaľo-
vanie interiéru a exteriéru kostola
zatiaľ ostávajú iba ako plány pre
blízku alebo ďalekú budúcnosť,
čo bude závisieť od vašej štedrosti
a záujmu. 

Zatiaľ to vypadá tak, že finanč-
né zaťaženie v súvislosti s oprava-
mi na kostole spočíva výhradne
na našom farskom spoločenstve.
Ukazujú sa síce nejaké možnosti
získať prostriedky aj z iných zdro-
jov, ale nádej je tu veľmi slabá ale-
bo, lepšie povedané, skoro žiad-
na. 

Chcel by som sa poďakovať
Vám všetkým, veriacim aj neveria-
cim, ktorí ste prispeli na opravu
nášho farského kostola. Takisto
ďakujem za finančnú pomoc aj
Obecnému úradu v Lábe. Nech
vám to Pán odmení tam, kde to
budete najviac potrebovať!

SPRÁVCA FARNOSTI
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Z histórie farskej budovy:
31. marca 1970 farníci starú

faru zbúrali a hneď sa začalo s vý-
stavbou novej. Stavba pokračova-
la veľmi rýchlo. V októbri 1970
bola dokončená. Po dostavbe ga-
ráže, oplotenia a hospodárskej
budovy bola fara v júni 1972 po-
svätená. Celú stavbu organizoval
a riadil vdp. dekan Štefan Bulka.
Zomrel na lábskej fare na Veľký
piatok – 13. apríla 1979. Hneď
v roku 1979 prišiel do Lábu Msgr.
Viliam Hoťka. Pôsobil u nás 13
rokov. Po ňom lábsku farnosť pre-
vzal Doc. ThDr. Jozef Krajčí popri
štvrteckej farnosti v roku 1992.
Na fare nik nebýval 11 rokov. Od
15. decembra 2002 bol ustanove-
ný za administrátora farnosti Láb
vdp. JCLic Jozef Kemp.

Koncom januára 2003 sa zača-
lo s čiastočnou obnovou farskej
budovy. Milan Partl a Peter Mi-
chalčík vymaľovali kuchyňu, jedá-
leň, chodby, kúpeľňu a WC. Na-
treli dvere a radiátory. Všetko vy-
čistili ochotné ženy a chlapi. Ob-

novilo sa kuchynské zariadenie,
nábytok, ohrievač, luster. Bola za-
kúpená práčka a vysávač. Cez leto
boli vymaľované ostatné miest-
nosti a zaviedlo sa nové kúrenie.
Treba ešte natrieť všetky okná.
Urobil sa poriadok v pivnici, zby-
točné veci sa vyviezli.

Za urobenú prácu vyslovujeme
srdečné poďakovanie.

ČLENKA CIRKEVNEJ RADY

Obnova farskej budovy

Milí farníci!
Chceli by sme sa vám  v mene Dôstojného pána

a Cirkevnej rady poďakovať za vaše milodary na opra-
vu tohto kostola.

Tento rok bolo 10 zbierok, na ktorých sa vybralo 
1 149 630 Sk.

Vždy sme verili, že v Lábe žijú dobrí a srďeční ľu-
dia, o čom svedčí aj celoobecná zbierka, ktorá vyniesla
307 850 Sk. K tejto zbierke sa pripojil darca sumou
468 260 Sk, za čo mu nesmierne ďakujeme a v naších
modlitbách naňho aj na všetkých obetavých darcov
myslíme. Ďalej do týchto zbierok odsúhlasilo Obecné

zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí sumu
100 000 Sk.

Nemalú zásluhu na tom má aj skutočnosť, že má-
me svojho duchovného otca.

Posledná zbierka vyniesla 26 390 Sk, ktorou toh-
toročné zbierky ukončujeme.

Výdaje za celý rok boli 362 480 Sk. V tejto sume je
zahrnutá oprava a kúrenie farskej budovy. Doklady
o výdajoch sú k nahliadnutiu. Do konca roka budú na-
kúpené strešné laty a škridla. To by bolo z našej strany
všetko, ešte raz vám všetkým srdečne ďakujeme.

CIRKEVNÁ RADA

Obnova farského kostola

A. berie na vedomie 
1. vyhlásenie pracovníkov Základ-
nej školy v Lábe o činnosti PC klu-
bu v Lábe a žiadosť o úpravu otvá-
racích hodín v tomto klube.

B. schvaľuje
1. likvidáciu čiernych skládok od-
padu podľa predloženého mate-
riálu.
2. VZN č. 2/2003 o správe a pre-
vádzkovaní cintorína s doplnením
o Čl. 5, bod 5. Nájomca hrobové-
ho miesta môže úhradu vykonať
v dvoch splátkach v prvom roku po
nadobudnutí  účinnosti VZN.
3. zámer realizovať autobusovú za-
stávku pri Sv. Floriánovi.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Láb
zo dňa 7. 11. 2003 zo dňa 27. 11. 2003
A. berie na vedomie   
1. správu o činnosti DHZ Láb za rok
2003.
2. a) Smernice o evidovaní, odpiso-
vaní a účtovaní majetku,

b) Smernice pre vedenie účtov-
níctva,

c) Smernice pre obeh účtovných
dokladov a finančných operácií. 
3. Rozbor hospodárenia k 31. 7.
2003.

B. schvaľuje
1. zámer zriadiť v obci trhové miesto
pred potravinami MAJA, variant A.
2. zmenu rozpočtu na r. 2003 s pri-
pomienkami upraviť príjmovú časť
o 2 116 531 Sk a výdavkovú časť 

o 1 821 000 Sk s tým, že rozdiel príj-
mov a výdavkov bude 295 131 Sk.
3. príspevok farskému úradu Láb 
vo výške 100 000 Sk na opravu stre-
chy kostola, a zároveň schválenie
úpravy výdavkovej časti rozpočtu
o schválenú čiastku.
4. rekonštrukciu vykurovania v bu-
dove starej školy, a to variant s vy-
užitím plynových radiátorov a s roz-
šírením o nevyhnutnú opravu vodo-
vodného potrubia a sanity. 
5. prerušenie prevádzky MŠ Láb od
22. 12. 2003 do 6.1. 2004 bez pri-
pomienok.

C. ukladá
1. starostovi prizvať zástupcu štát-

nych lesov s cieľom riešiť čierne
skládky v lesoch.

T: najbližšie ObZ
2. starostovi zistiť majetkovoprávne
pomery areálu starej školy a predlo-
žiť OZ spolu s finančným návrhom
nákladovosti projektu detského ih-
riska a spôsob financovania.
3. starostovi predložiť návrh finan-
covania trhoviska v obci, aby sa dal
zapracovať do rozpočtu na r. 2004
4. revízorke obce skontrolovať do-
držiavanie zákona o rozpočtových
pravidlách a zákon o verejnej súťaži
5. starostovi vykonať prieskum po-
núk s cieľom vybrať dodávateľa
ochotného akceptovať platby v ro-
ku 2004.
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Sláva Bohu na výsostiach a na ze-
mi pokoj ľuďom dobrej vôle – ta-
kýto nápis sa skvie nad Lábskym
betlehemom.

Podnetom pre vznik betlehe-
mov sa stala štedrovečerná noc
v roku 1223. Vtedy v jaskyni Gre-
ccio v Taliansku svätý František
sprítomnil jasličky so živým oslom
a volom. Atmosféra tejto slávnosti
navodila stavanie a šírenie betlehe-
mov v chrámoch. V 18. storočí ci-
sár Jozef II. vydal zákaz stavať bet-
lehemy v kostoloch, aby neodpúta-
vali ľudí od Božieho slova. To pri-
spelo k rozširovaniu betlehemov
v slovenských domácnostiach.

Náš lábsky betlehem bol veľmi
pekný. Zakúpili ho lábski ochotníci
po odohraní úspešnej divadelnej
hry Rozmarín. Bolo to začiatkom
minulého storočia. Bol zachovalý,

ale prišlo ku krádeži. Zlodeji vyčká-
vali s krádežou, lebo dobre vedeli,
že traja králi sa vkladali do betle-
héma 6. januára. A hneď po tomto
čase sa dopustili krádeže. Zostali
len ovečky s jedným pastierom
a maštaľka. Cena ukradnutého
betlehemu bola poisťovňou od-
hadnutá na 100 000 Kčs. Táto su-
ma bola vyplatená. V nasledujú-
com roku po krádeži účastnici pú-
te do Sv. zeme zakúpili sošky do
betlehema. 

O betlehem sa starajú ochotné
ruky pani Kainovej, pána Filípka
a ostatných, ktorí pracujú pri
upratovaní kostola.

J.V.

Poďme k jasličkám!
Na slame leží tam.
Dieťa krásne ako kvet.
Požehnáva s láskou svet.

Blížia sa Vianoce, a tak čoraz
častejšie a čoraz hlbšie siaham do
uzlíka plného nádherných spo-
mienok na čarokrásne sviatky
v kruhu najbližších, keď som ako
dieťa ozdobovalala s mamou vo-
ňavú borovicu.

Začínali sme vyleštenými jabĺč-
kami, pokračovali doma vyrobený-
mi ozdôbkami z pozlátka, neza-
budli sme ani pozabaľovať orechy,
a pripraviť veľké salónky s cukrík-
mi. V dome vládla pohoda, mama
rozprávala o malom Ježiškovi, kto-
rý napriek tomu, že sa narodil
v maštali zavíta aj k nám. Tešili
sme sa na jeho príchod, ale hlavne
na darčeky, ktoré nám prinesie. 
Nikdy sme nezabudli Ježiškovi po-
ďakovať za darčeky, sľúbili sme
mu, že odteraz budeme ešte lepší.

Po niekoľkých rokoch som sa

vydala a pár dní pred Vianocami
som priniesla do rodičovského do-
mu triapolkilogramový balíček –
môjho syna. Všetci sa mu tešili.

Akosi sa mi zažiadalo opísať za-
žitky z detstva. Som šťastná, že
som sa narodila v rodine, v ktorej
mal Ježiš vždy popredné miesto.
Svojim drahým rodičom som vďač-
ná za každé takéto krásne Vianoce
a nielen za ne... M.I.

Na kostole zvony zvonia velice.
Oznamujú, že sú Vianoce.

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje.
Do sŕdc, duší Vašich vloží
radosť, šťastie, pokoj Boží
To Vám zo srdca želá 

REDAKCIA LN

Vianoce v kruhu najbližších

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čakali 3. číslo Obecných novín pred
Hodami. Akosi sme si zvykli na tie štyri čísla , v ktorých sa odzrkadľuje ži-
vot v našej dedine. Zvykli sme si, že pred Veľkou nocou, koncom júna,
pred Hodami a pred Vianocami sa objavia v schránke. Zväčša ich prečíta-
me na jeden dúšok, a potom nastáva hodnotenie. Či už dobré a či zlé.

Verte, za všetkých nás, ktorí pre vás noviny pripravujeme, usilujeme sa
do nich dať len to najlepšie, a aby sme nikoho neurazili, ale zachytili všet-
ko to, čo sa v našej dedine udialo. Verte mi, niekedy je to veľmi ťažké.

Ďakujem všetkým, ktorí v tomto roku prispievali a pomáhali tvoriť tie-
to „naše“ Lábske noviny a prajem Vám v roku 2004 veľa zdravia, šťastia,
dobrých nápadov a nezaschýnajúce pero. Ľ.Ch.

Lábsky betlehem

na poštovom úrade v Lábe
pondelok 8.00–15.00 h
utorok 8.00–12.30 h
streda 8.00–16.30 h
štvrtok 8.00–15.00 h
piatok 8.00–15.00 h

Obedňajšia prestávka: 12.30 –13.30 h

C. ukladá
1. starostovi a komisii ŽP rokovať
s nájomcom, správcom, prípadne
užívateľom dotknutých nehnuteľ-
ností o forme spolupodieľania sa
na likvidácii čiernych skládok.
2. revízorke obce skontrolovať do-
držiavanie zákona o rozpočtových
pravidlách a zákon o verejnej sú-
ťaži.
3. finančnej komisii pripraviť ná-
vrh VZN o nájme nebytových pries-
torov do 12. 12. 2003.
4. starostovi prehodnotiť existu-
júce platné nájomné zmluvy do 
12. 12. 2003
5. starostovi do 12. 12. 2003 do-
plniť predložené návrhy autobuso-

vej zastávky o grafický materiál
a doplniť ponuky tak, aby boli vzá-
jomne porovnateľné

D. ruší
1. uznesenie B.4. zo 7. 11. 2003 na
základe dodatočného zistenia ma-
jetkovoprávnych vzťahov.

E. neschvaľuje
1. predložený návrh rozpočtu obce
Láb na rok 2004 a prechádza na
provizórium.

NAJBLIŽŠIE ZASADANIE
obecného zastupiteľstva obce Láb
sa uskutoční 
v piatok 12. 12. 2003.

Koniec roku sa nezadržateľne blí-
ži, a v našej dedine sa stalo už tra-
díciou sretnutie dôchodcov nad
70 rokov. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku.

Kultúrna komisia pri OcÚ v Lá-
be a členky KLŽ organizačne zabez-
pečili,aby sa 25. novembra 2003
v pohostinstve U Marty mohla viac
ako stovka z pozvaných 146 se-
demdesiatnikov potešiť kultúrnym
programom detí z materskej a zá-
kladnej školy. V nejednom oku sa
zaleskla slza, veď to bol vnúčik
a tamto pravnúčik. 

Starosta obce všetkým poďako-

val a poprial im veľa radosti a pev-
ného zdravia do ďalšieho života.

Po chutnom občerstvení, pri-
pravenom pani Kafkovou a Mi-
chalčíkovou, nasledovalo posede-
nie pri piesňach skupiny Ambrelo.

Naša obec patrí k mála obciam,
ktoré sa starajú o svojich najstar-
ších obyvateľov v takomto rozsa-
hu, ale veď máme byť za čo  vďač-
ní. Odmenou pre všetkých organi-
zátorov, bol spokojný úsmev na
tvárach a iskierky v očiach všetkých
s prísľubom „o rok prídeme zas.”
Už sa tešíme. 

KULTÚRNA KOMISIA

Mikulášske  posedenie
s dôchodcami

Z REDAKCIE

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OD 1. 12.
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ČO JE VLASTNE ŽIVOT. Je to veľký kolotoč,
ktorý nemá koniec. Starí rodičia zasiali semien-
ka, postavili dom, vychovali deti – odišli. Rodi-
čia zasiali semienka, prestavali dom, vychovali
deti – odišli. My sme už teraz v úlohe starých
rodičov, ktorí zase sejú semienka, prerábajú
domy, Vychovávajú svoje deti a pestujú svoje
vnúčatá. Aj my po čase odídeme a celý kolotoč
sa zopakuje. Prv než prišli do módy televízory
a videá ľudia sa vedeli rozprávať. Potešiť pek-
ným slovom. A stačil aj milý úsmev a pozdrav.
Život, ten sa s nikým nemazná. Či je človek 
bohatý peniazmi alebo dobrým duchom, sú na
tom rovnako. Jeden aj druhý odíde.

Ale pokým sme tu, chceme byť užitoční, či
už pre seba alebo pre svojich blízkych. Nejde

mi z mysle otázka, čo som dostala nedávno
„A ty máš čas vyšívať?” Doteraz som touto
otázkou zarazená. Mám, keď chcem. Je to ko-
níček, záľuba, potreba? Povedala by som áno,

aj. Každý človek si vytvorí svoj svet. Niekto má
záľubu v kvetinách, záhradke, v cestovaní, nie-
kto píše, druhý číta. Všetci však majú ústa
a rovnako sa učia ich aj používať. Keď som bo-
la malá a starenku so starečkom som pozdravi-
la, hneď som počula pochvalu. To mi padne
dobre aj teraz, keď už pomaly ja by som mala
dávať pochvaly. Veľa mladých ľudí pribudlo
v našej obci, ktorých nepoznám, a keďže zve-

davosť je ženského rodu, aj pre mňa je príznač-
ná. Pýtam sa, kto je to a kde býva? No a keď sa
pýtam, dostanem aj odpoveď – neviem nepo-
znám. Tak si poviem, že nie som sama, čo všet-
ko a všetkých nepoznám. Urobím si okružnú
jazdu po dedine, pozriem koľko nových, prero-
bených domov stojí v ktorej ulici. A hlavne, kto
to tam býva. A možno si zájdem k niektorej ka-
moške na kávu, len dúfam, že nebudem rušiť.
Lebo dnes je doba hektická, čudné slovo, kto-
vie či patrí do slovníka a či ho poznali naši pra-
starí rodičia. Malo by sa premenovať na niečo
iné. V podstate je to kolotoč. Len s tým roz-
dielom, že nové pribúda a staré ubúda.

Len úsmev a dobré slovo zostane navždy.
Len keď sa chce. O.D.

Vážený  pán starosta, 
vážení poslanci, 
uplynul rok, čo ste nastúpili

do tohto volebného obdobia.
Spoločne bilancujeme, čo sa vám
za tento čas podarilo urobiť pre
lábskeho občana.

Nebudem sa pýtať, ako pokra-
čuje kanalizácia, ako sa riešia
problémy na základnej škole, ako
sa začal napĺňať nový územný plán
a ani po opravených cestách ešte
nechodíme. Príčiny poznáme, ne-
dostatok financií. Určite sme „naj-

chudobnejšia” dedina na Záhorí.
To bol určite dôvod, keď bol

odsúhlasený poplatok pre lábske-
ho občana 100 Sk za jednorazový
oznam v miest-
nom rozhlase.

Odsúhlasili ste
akési dôstojnejšie pohrebné obra-
dy a služby. Veď ani doteraz nebolo
určené, kto aké služby a obrady
chce. Dom smútku by mal patriť
obci, a tá sa má aj oň postarať.
A tá úbohá žobrácka palica, čo vy-
plýva z pohrebných obradov, by

mala ostať doma. Ale určite je po-
hodlnejšie zbaviť sa starostí a hodiť
ich na cudzieho, či občan na to má,
alebo nemá.

Je veľmi potešiteľné, že v Lábe sa
konajú najdôstojnejšie oslavy Dňa
detí, na ktorých je zabezpečený naj-

menej stotisícový
program. Nikto ne-
chce brať radosť

deťom, ale malo by sa zvážiť, či by
sponzori nemohli peniaze poskyt-
núť na vybudovanie detského ihris-
ka, na vybudovanie športovísk na
dvore základnej školy. Tohto roku
tam ani tráva nebola pokosená...
A to máme až tri poslankyne v OcZ

pre školu. Bodaj by to boli len kle-
bety, že v Plaveckom Štvrtku potre-
bujú našich žiakov.

A nemalo by sa viac opakovať,
že pre 5 sprievodcov zo Zohoru,
ktorí boli s 30 lábskymi deťmi
v kresťanskom tábore OcÚ, prispel
3000 Sk.

Veď chceli sme obnovenie pas-
toračného centra, alebo nechceli?

Týmto nechcem na nikoho úto-
čiť, nikoho sa zastávať. Všetci ste
boli právoplatne zvolení našimi
občanmi. Chceme, aby ste boli aj
primerane ohodnocovaní, ale pre-
dovšetkým musíte slúžiť občanom.

ANNA ZÁLESŇÁKOVÁ

Ale ste  nám  sľubovali…

PÍSALI STE NÁM

Úvaha o živote

Obec Láb prípisom od podniku
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica,
odštepný závod Šaštín, dostala
správu o existencii cca 10 čiernych
skládok v lesoch k. ú. Láb.

V roku 2001 obec s pracovníkmi
verejnoprospešných služieb zlikvi-
dovala všetky založené divoké sklád-
ky. Následne 2x do roka podľa zá-
kona sa uskutočňuje v obci zber
a odvoz nadrozmerného odpadu
od občanov. Stavitelia pri ohláse-
ných stavbách majú v rozhodnutí
určený spôsob likvidácie odpadu
a musia preukázať doklad o uložení
odpadu. Zostáva už len skupina ľu-
dí s drobnými stavbami vykonáva-
nými bez povolenia či ohlásenia,
čím porušujú nielen stavebný zá-
kon, ale likvidujú načierno aj sta-
vebný odpad.

Je zarážajúce, čoho sú občania
schopní. Keď pozriete na ten nepo-
riadok v prírode, v potoku, v lese.
V tomto prípade sa otvára priestor
na diskusiu o opodstatnení prísnej
kontroly (obecnej polície) a násled-

ne o potrebe pokutovania za takéto
prehrešky.

Fyzická kontrola čiernych sklá-
dok sa uskutočnila za prítomnosti
polesného a starostu obce. OcZ na
svojom zasadnutí 28. 11. 2003 pri-
jalo uznesenie o likvidácii skládok,
a zároveň sa uznieslo, že treba hľa-
dať formu spoluúčasti na financo-
vaní likvidácie s majiteľom lesa ale-
bo užívateľom. Obec prehodnotí
program odpadového hospodár-

stva, zavedie väčšiu kontrolu a sank-
cie za porušovanie, prípadne zave-
die nové formy likvidácie odpadu,
ktoré zabránia takýmto neduhom.

Vážení občania, divoké skládky
sú celospoločenským problémom.
Stretávame sa s nimi aj v iných ob-
ciach. Treba začať od seba a nebáť
sa poukázať na porušovateľov zá-
kona – zatváraním očí pred týmto
neduhom poškodzujeme sami se-
ba. Peniaze na likvidáciu čiernych
skládok vlastne platíme my všetci. 

Ing. KAZIMÍR CHMELA, starosta

Čierne skládky odpadu
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NA AKTUÁLNU TÉMU

Opäť vicemajster
V sobotu 15. novembra 2003

sa konali v Pezinku majstrovstvá
SR v jude starších žiakov. Obyva-
teľ Lábu, bývalý žiak ZŠ Láb a re-
prezentant TJ Judo club Malacky
David Vavrinec (nar. 1. 4. 1990)
obsadil na týchto majstrovstvách
2. miesto v hmotnostnej kategórii
do 50 kg a stal sa tak opäť vice-
majstrom SR v jude starších žia-
kov.

Podporte
škôlkarov
Touto cestou chceme osloviť
všetkých spoluobčanov, ochot-
ných pomôcť skvalitniť výchov-
ný proces a zlepšiť prostredie,
v ktorom deti trávia značnú časť
svojho dňa. Ako? Výbor rodičov
pri MŠ Láb sa zaregistroval jako
inštitúcia, ktorej môžete pou-
kázať 1 % zo svojich daní (fyzic-
ké aj právnické osoby). Bližšie in-
formácie získate u svojich za-
mestnávateľov, príp. v MŠ Láb.
Deti vám budú za poskytnuté
príspevky vďačné.

Farský úrad v Lábe
Každú sobotu o 15.00 h sa na fa-
re organizuje krátky, bezplatný
kurz anglického jazyka pre žiakov
zo základnej školy. Ide tu o dopl-
nenie učiva, ktoré sa preberá na
hodinách angličtiny v škole. Po ja-
zykovom kurze o 15.40 h sa orga-
nizujú záujmové krúžky pre deti,
zamerané na rozvíjanie ich hudob-
ných a výtvarných schopností. Ce-
lé podujatie prebieha zábavnou
formou.

Snahou všetkých učiteľov na Základnej ško-
le v Lábe je poskytnúť žiakom také pod-
mienky na učenie, aby vzdelávací proces bol
zaujímavý a inšpiratívny. Pripravujú rôzne
súťaže, olympiády a často takýmto aktivi-
tám venujú veľa zo svojho voľného času.

Aby sme spestrili vyučovanie deťom na 
1. stupni, už druhý rok sme pripravili týždeň
výuky v inom prostredí, ako sú školské lavice.
Aj tento rok sa 20 žiakov zúčastnilo školy
v prírode na chate Striebornica neďaleko Bá-

noviec nad Bebravou. Panie  učiteľky Auxto-
vá a Greliková  pripravili deťom bohatý pro-
gram – každý deň plavecký výcvik pod vede-
ním skúsených inštruktoriek, výlet na Bojnic-
ký zámok a do ZOO, návšteva rodného do-
mu Ľ. Štúra a A. Dubčeka. No najviac deti
chytila za srdce prekrásna príroda – ich láska
k prírode sa prejavila v spontánnom rozhod-
nutí vyčistiť neďaleký potôčik pri chate a ob-
noviť vodopád zapadaný listím.

Hoci nám zostanú z tohoto týždňa už len
fotografie, predsa bude najlepší hrejivý po-
cit, že lábske deti zanechali kus čistej prírody
ďaleko od svojej rodnej obce.

Ing. ZLATICA GRELIKOVÁ

Škola v prírode

OZNÁMENIE

Výstavba detského ihriska v obci
stále nenachádzala dostatočnú
váhu a silu a presadiť sa pri roz-
hodnutiach o plánovaných akciách
výstavby obce. Je tu jednoduchá
odpoveď – nedostatok peňazí
v rozpočte obce tento zámer bol
vždy vytlačený nejakým akútnym,
dôležitejším problémom. 

Schválený územný plán v roku
2002 dáva ucelený pohľad na dané
funkcie infraštruktúry a výstavby
v obci. Rieši aj športoviská a oddy-
chové zóny. Stavebná komisia
v spolupráci s projektantami ate-
liéru Olympia zvážili slabé a silné
stránky návrhu, ako i praktické pri-
pomienky občanov a mamičiek bu-
dúcich užívateľov. Výsledné rieše-
nie umiestnenia sa našlo v areáli
dvora starej školy, kde celý kom-
plex zariadenia ihrísk, pieskovísk,
lavičiek, parčíkov vytvorí pre deti
predškolského veku do 6 rokov aj
mladšieho školského veku 6–10 ro-
kov priestor pre bezpečnú zábavu.
V projekte sa pamätá i na sociálne
zariadenie a na prevádzkovú služ-
bu, ktorá bude dozorovať nad ce-
lým areálom. Oplotenie areálu det-

ského ihriska zabráni vstupu ne-
spratným vandalom alebo túlavým
psom. Oplotenie tiež vytvára pre-
kážku pred zatúlaním sa detí v zá-
pale hry na ulicu.

Vážení rodičia, občania, 
podnikatelia, 
touto formou si vás dovoľujem

osloviť a požiadať o spoluprácu pri
naplnení tohto projektu, a tak
spoločne vytvoriť tú správnu atmo-
sféru detských radostí. Obec vyčle-
nila vo svojom rozpočte na budúci
rok financie na realizáciu chodní-
kov, lavičiek, zelene, oplotenia, sta-

vebných úprav a sociálnych zaria-
dení.

Preto si dovoľujem osloviť spon-
zorov a darcov so žiadosťou o fi-
nancovanie jednotlivých stavebni-
cových zariadení detského ihriska
podľa výrobného katalógu. Poďa-
kovanie za vaše sponzorské dary
obec rada zverejní v obecných novi-
nách alebo na webovej stránke ob-
ce. Zároveň je možné na vami spon-
zorované zariadenie umiestniť fi-
remné logo alebo reklamu. Už teraz
si dovolím vysloviť vám poďakova-
nie za spoluprácu na tomto pripra-
vovanom projekte pre radosť detí.

Ing. KAZIMÍR CHMELA,
starosta

Detské ihrisko v obci

Obecné trhovisko
Už v predošlých obecných novinách bolo kritizované
obecné trhovisko a bol nastolený problém, či je, ale-
bo nie je potrebné. 

Vedeniu obce sú dobre známe nedostatky, ako
aj potreby nového riešenia. Pripomienky a podnety
občanov k danému problému boli akceptované a za-
pracované do nového riešenia. Zastupiteľstvo na zá-
klade nového územného plánu a podľa návrhu projek-
tantov ateliéru Olympia situovalo nové trhovisko
v strede obce na námestí pri obecnej predajni Potravi-
ny Maja. Veľkosť a rozsah plochy bude postačovať pre

súčasné potreby. Vstupom do EÚ pravdepodobne ča-
som príde k zmene tejto formy predaja na vidieku
a potom sa vytvoria nové podmienky. Dôležité je, že
nové miesto trhoviska bude garantovať bezpečnosť
pre kupujúcich, nakoľko je situované v pešej zóne ob-
ce. Pevné predajné miesta umožnia predaj v lepšej kva-
lite. Samozrejme stanovený trhový poriadok sa bude
musieť dodržiavať, tak zo strany trhovníkov, ako aj zá-
kazníkov a zriaďovateľa. To znamená dodržiavať čisto-
tu, poriadok, parkovanie vozidiel, zásobovanie, po-
platky a podobne. Nový trhový poriadok bude umož-
ňovať predaj aj mimo vyhlásených trhových dní, čím sa
vytvorí možnosť predaja aj v iné dni, v prípade záujmu
aj v sobotu. Realizácia zámeru sa uskutoční podľa od-
súhlaseného projektu na jar 2004.
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FÓRUM ČITATEĽOV

V zastúpení rodiny Zálesňákovej, Kainovej a Blažekovej by som
sa chcela touto cestou poďakovať pánu Dinušovi – pohrebnej
službe SOLAMEN so sídlom vo Vysokej pri Morave, pri vybavo-
vaní pohrebných záležitostí, za krásny a hlavne ľudský prístup
v takej  ťažkej a bolestnej situácii, keď rodina príde o drahého
a milovaného človeka. Pán Dinuš, máte krásnu a hlavne vzácnu
vlastnosť – ľudskosť a ochotu pomôcť – čo mnohým ľuďom chý-
ba. Ešte raz ďakujeme. IVETA KAINOVÁ

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe má 89 členov,
z toho je 30 žien. Členstvo v hasičskom zbore rozde-
ľujeme na činných hasičov a prispievajúcich. Výbor je
zložený z 9-tich členov. Volený je na 5 rokov. Výboro-
vé schôdze mávame raz mesačne a výročná členská
schôdza sa koná pravidelne v mesiacoch január ale-
bo február.

V marci sme pripravili pre naše členky posedenie
s občerstvením pri príležitosti bývalého sviatku MDŽ.
Na koniec roka, na Silvestra pripravujeme posedenie
pre členov aj s rodinnými príslušníkmi. V priebehu
roka sme sa zúčastnili na cirkevných podujatiach,
ako je Božie telo a Vzkriesenie. Boli sme nápomocní
pri akciách usporiadaných Klubom lábských žien, ZŠ
a Poľovným združením.

Súťažné družstvá sa zúčastňovali súťaží usporia-
daných v rámci okresu, ale aj mimo neho. Boli sme
na súťažiach v Malackách, Lozorne, Vysokej pri Mo-
rave, Závode, Záhorskej Bystrici a v Dúbravke. Ako
každoročne aj tento rok sme usporiadali súťaž hasič-
ských družstiev, na ktorej sa zúčastnilo 9 hasičských

družstiev. Zúčastnili sme sa aj súťaže usporiadanej
pri príležitosti 115. výročia založenia DHZ v našej
družobnej obci Říčany u Brna. Pri príležitosti sviatku
hasičov sme pripravili Deň otvorených dverí pre žia-
kov ZŠ a deti MŠ. Mrzí nás nezáujem žiakov ZŠ o krú-
žok mladých hasičov. Tento rok bolo 6 výjazdov k po-
žiarom. Teší nás, že naši občania pochopili výzvu od-
vysielanú v miestnom rozhlase v čase veľkého sucha.

Techniku máme v súčasnosti v takom stave, že
nám dovoľuje vyjsť k ohňu v najkratšom čase. Trápi
nás nedostatok hadíc. Bolo by dobré tento rok do-
končiť obutie zadnej nápravy novými pneumatikami
na Trambuse.

Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe
o dotáciu obecného úradu v Lábe na rok 2004.
DHZ požaduje:

4 pneumatiky, 4 hadice C, 2 hadice B, 1 kompre-
sor na dofukovanie pneumatík a skorší výjazd k po-
žiarom, 5 cvičných montérok.

Približná hodnota požiadavky je 56 000 Sk.
KOVÁR, veliteľ DHZ Láb 

Veľmi pekné služby nám po-
núka firma SOLAMEN, ale vô-
bec mi neponúka, že mi vykope
hrob a za akú úplatu. Či vari ten
si mám nachystať ešte pred
smrťou? 

Bola som svedkom, že pozo-
stalí zúfalo hľadali, kto vykope
hrob pre ich zosnulého, nakoniec
ho vykopal občan z našej dediny.
Myslela som si, že prišlo k nápra-
ve, ale firma SOLAMEN o túto
prácu nemá záujem. Ona vám
ponúka, ako vás po smrti povozí
a ponosí, čo vás bude stáť cca
540 Sk (ak zomriete v Malac-
kách). Myslím si, že tieto služby
by určite s veľkou dôstojnosťou
vykonali aj naši spoluobčania.
Prečo sa stále dáva možnosť zá-
robku cudzím firmám? Koľko ľu-
dí je v našej krásnej dedinke neza-
mestnaných, respektíve ľudí s níz-
kymi príjmami. Či naši poslanci
toto nevidia a radšej dávajú prá-
cu cudzím firmám (vari sú to ich
kamaráti). Práca a služby našich
spoluobčanov sú menej hodnot-
né ako občanov zo susednej de-
diny? Som toho názoru, že
o obecný majetok a občanov sa
má starať výsostne obec. Článok
je na zamyslenie, preto tento raz
prosím bez nemiestnych dovet-
kov a komentárov.

Mgr. VIERA ADAMOVIČOVÁ

Namiesto podnikateľov
S príchodom jesene a zimy pri-

búda nám trošku viac práce v na-
šich predzáhradkách, v parkoch
a na uliciach. Opadané lístie zhra-
bujeme, aby ho vietor nerozniesol
po celej dedine. No, nielen lístie,
ale rôzne papiere, porozbíjané fľa-
še, ba aj dobré poháre vidíme hlav-
ne po víkendových dňoch poroz-
hadzované okolo ESPRESA a HER-
NE. Odpadové koše tam chýbajú.
Tí, ktorí bývajú okolo, keď sa už
nemôžu dívať na tú špinu, často to
zahrabujú a urobia poriadok na-
miesto podnikateľov, ktorí pracujú
v týchto zariadeniach.

Veľké kamene,
ktoré ohraničujú a zužujú cest-

né komunikácie v dedine, pribú-
dajú pred predzáhradkami domov.
Bránia autám, cyklistom, a tým aj
chodcom v bezpečnej premávke.
Vo väčšine sú predzáhradky majet-
kom obce. Majitelia týchto domov
zužujú verejný priestor a ohrozujú
na zdraví svojich spoluobčanov.

Kamene vidíme cez deň. V noci
a v zime, keď zapadnú snehom, bu-
dú ešte nebezpečnejšie. Čo na to
príslušná komisia obecného úra-
du?

Kanalizácia? A na čo?
Jednoduchšie a hlavne lacnejšie

riešenie je vypustiť „to” naviac, čo
je v septiku, do záhrady, na územie
„nikoho” alebo do priľahlého po-
toka či odpadového kanála na uli-
cu. Nič to, že to zapácha, veď sme
na dedine. Škoda len, že každý no-
vý dom musí mať nepriepustný sep-
tik s atestom. No čo, dobre im tak,
ak majú na postavenie nového do-
mu, tak nech platia aj každý mesiac
za vývoz septiku. A ak sa náhodou
spoliehali, že nebodaj tú kanalizá-
ciu niekto naozaj vybuduje, „ja” sa
určite nepripojím, veď viete koľko
to bude stáť? Ešte šťastie, že tu tých
nových domov toľko nie je.

Vážení spoluobčania,
dovoľujem si týmto príspevkom reagovať na článok uverejnený v minu-

lom čísle Lábskych novín. Nielen v mene svojom, ale aj žien speváčok, kto-
ré spievajú na cirkevých podujatiach. Reagujem na odsek článku, kde sa
hovorí o tom, že nedošlo za posledné roky ku skvalitneniu a skultúrneniu
pohrebných služieb. Neviem, čo tým autor sledoval, ale ako ste sa mnohí
presvedčili v situácii, ktorá nie je milá žiadnemu človeku, pri pohrebnom
obrade v Dome smútku sme sa usilovali v rámci možností odbaviť tento
obrad vždy dôstojne. Za 10 rokov, čo sme tieto služby vykonávali, bolo len
málo pripomienok k našej práci. Usilovali sme sa postupne vylepšovať in-
terier Domu smútku. Pán Ján Kovár vyrobil pekný stojan na kvety, na fo-
tografiu zosnulého, malé stojany na vence a rukoväte na vchodové dvere
Jediná investícia OcÚ bola manipulačný vozík, ktorý som si sám vyrobil.
Tak isto speváčky prichádzali s novými smútočnými piesňami.

Neviem, čo na našej práci bolo nekvalitné a nekultúrne. Či to, že sme
pracovali skoro zadarmo, a preto pozostalí po zosnulom platili najmen-
šie poplatky za pohreb v okolí, alebo to, že teraz budú platiť tie poplat-
ky, ako bolo zverejnené v Lábskych novinách. MARIÁN KOVÁR

Ide sa na huby!
Ideme do lesa na huby. Hocike-

dy, len namiesto húb sa nám poda-
rí nájsť tehly na jednu priečku, igeli-
tových sáčkov, fliaš za jeden fúrik.
Nevadí, keď nie sú hlivy, nájdeme si
niečo iné. Prinesieme aspoň kveti-
náče domov na nové priesady. Len
si musíme dávať pozor na cestu,
aby sme si nebodaj neodniesli aj
svoje „kolo” na pleci. Môžeme sa
s deťmi zahrať aj na skrývačku. Len

v ktorej chladničke mám hladať
vnúčatá? Aha, už vás mám. Tam
ste, v tom gauči. Keď sme hladní,
môžeme si aj vybrať, buď si dáme
keksy alebo cukríky. Sú ešte nepo-
rušené v obaloch. Len na zapitie by
sme museli načrieť do neďalekého
jazierka. Nevadí, že sme nenašli ani
jednu hubu, zato sme bohatší o pár
vecí, čo sa dajú ešte použiť. O týž-
deň to bude zase zaujímavejšie. Čo
tam zase nájdeme?

O.D.
POSTREHY

Kultúrna komisia pri OcÚ Láb
pozýva všetkých občanov na

VIANOČNÝ KONCERT
cirkevného speváckeho zboru 
z Vysokej pri Morave,

ktorý sa uskutoční 
v piatok 28. 12. 2003 
o 14. hodine v kostole v Lábe.

Správa o činnosti DHZ v Lábe

Kto nám 
vykope hrob?

POSTREHY
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SERVIS ČITATEĽOM

Narodili sa:
Matúš Habuda 14. 7. 2003
Laura Habudová 10. 9. 2003
Matúš Čermák 4. 10. 2003
Agáta Pírová 4. 10. 2003
Vanesa Strnová 15. 10. 2003

Zosnuli:
Eleonóra Hrebeňová 20. 6. 2003
Johana Adamovičová 27. 6. 2003
Štefánia Pírová 3. 9. 2003
Johana Míznerov 8. 9. 2003
Joachym Lukáček 14. 9. 2003
Jozef Vajarský 15. 9. 2003
Františka Benkovičová 16. 9. 2003
Tomáš Chmela 19. 9. 2003
Mária Kovárová 22. 9. 2003
Leonard Kolandra 1. 10. 2003
Ondrej Chrupka 5. 10. 2003
Dušan Zálesňák 26. 11. 2003

Zosobášili sa:
Sylvia Poláková a Martin Michal-
čík, Andrea Lipková a Juraj Šišulák,
Monika Vachálková a Marek Ši-
mek, Veronika Pírová a Richard
Kuch, Mária Tomová a Robert Juri-
ca, Martina Komová a Peter Veselý

Prihlásení obyvatelia 9
Odhlásení obyvatelia 15
Počet obyvateľov 
k 4. 12. 2003 1377

Kolektív predajne potravín MAJA 
ďakuje touto cestou svojim zákazníkom za prejavenú priazeň 
a praje radostné prežitie vianočných sviatkov, 
ako aj veľa spokojnosti pri nákupoch v našej predajni.

KOLEKTÍV PREDAJNE

Liečivá cibuľa

Kým brokolicu viac-menej ob-
javujeme len teraz, chuťové, kore-
niace a ličivé účinky cibule sa v na-
šej ľudovej kuchyni využívajú od-
pradávna.

Znižuje zrážanlivosť krvi, ako
i hladinu nebezpečného choleste-
rolu, pomáha pri nachladnutiach,
zápale močového mechúra, reu-
matizme, artritíde, bronchitíde
i kolike. Cibuľou by sa nemalo šet-
riť pri príprave guláša, fašírok
a rôznych mäsových či iných
mastných jedál. Nuž, nielen kôli
výbornej chuti, ale práve schop-
nosti neutralizovať prebytočný
tuk v našom organizme. No a keď-
že v zime podliehame častejšie na-
chladnutiu, je tu osvedčený liek
proti kašľu.

Cibuľový karamelový sirup

Je vhodný aj pre deti. Kryštálo-
vý cukor upálime na karamel,
očistíme a nadrobno posekáme
cibuľu– jednu i viac cibúľ a popra-
žíme na cukre do hneda. Zalejeme
vodou a krátko povaríme. Nako-
niec pridáme majoránku, fenikel.
Prikryjeme a odstavíme. Podáva-
me niekoľkokrát denne.

25. október 2003 bol dňom stretnutia Láb-
skych päťdesiatnikov. Posedenie sme mali v prí-
jemnom prostredí lábskej pizzerie. Muži na pri-
vítanie dali každej žene karafiát. Kyticu karafiá-
tov sme položili na hrob našej zosnulej spolu-

žiačky Marišky Lukáčkovej a tichú spomienku
sme venovali i zomrelému Františkovi Slezákovi.
Počas celého večera neutíchala vrava. Pospomí-
nali sme na školské roky, každý mal čo povedať
zo svojho doterajšieho života. Rodáci nebývajú-

ci v Lábe boli radi stretnutiu v rodnej dedine a ne-
zabudli sme ani na naše dve vrstovníčky Gitku
Havlíkovú a Marišku Chmelovú, ktoré žijú za
veľkou mlákou v Amerike. V dobrej pohode a ná-
lade sme sa zvŕtali do skorého rána.          HP-GP

Alena Burajová-Pírová, Edo
Mračka, Ružena Fillová-Ko-
várová, Viera Klimentová-
Kolandrová, Dušan Koland-
ra, Dana Snopková-Katerin-
cová, Jozef Šimek, Helena
Prokopová-Nemcová, Jarka
Ďurďovičová-Vavrincová,
Marek Hrebeň, Viera Mifko-
vičová-Dufková, Fero Žalud-
ný, Jaro Lisý, Gitka Pírová-
Kovárová, Terka Švehlová-
Danihelová.

Stretnutie päťdesiatnikov

SPOLOČENSKÁ
STAREJ MAMY
Z RECEPTOV

Podľa Zákona NR SR č. 416/ 2001
o prechode pôsobností z ministers-
tiev, z krajských a okresných úra-
dov na obce a na vyššie územné cel-
ky prešiel do pôsobnosti našej ob-
ce okrem iných aj Úrad územného
plánovania a staveného poriadku.

To znamená, že od 1. 1. 2003
obec Láb zabezpečuje pre stavební-
kov tieto činnosti: vydáva územné
rozhodnutia, stavebné povolenia,
búracie povolenia, vydáva rozhod-
nutia zmeny stavby pred dokonče-
ním, kolaudačné rozhodnutia a od
1. 4. 2003 zabezpečuje i vyvlastňo-
vacie konanie. Z dôvodu racionál-
neho využitia pracovníkov a delimi-
tovaného nízkeho finančného za-
bezpečenia úradu obec Láb vytvori-
la spolu s 10 obcami (okrem Mala-
ciek) spoločný stavebný úrad,
v rámci ktorého bola vytvorená kan-
celária v budove OÚ Malacky. Spo-
ločný stavebný úrad má dve pra-
covníčky. V obci Láb stavebnú agen-

du zabezpečuje pani Mária Kuklov-
ská a ako konzultantka pani Da-
niela Vlčková. Podávanie žiadostí
o stavebnú agendu sa uskutočňuje
cez podateľňu obecného úradu.
Ďalšia komunikácia je v písomnej
forme s pracovníkom spoločného
úradu, prípadne priamou konzul-
táciou v kancelárii spoločného úra-
du v Malackách. Po necelej ročnej
skúsenosti hodnotím túto spolu-
prácu ako veľmi úspešnú, pretože
stránky boli vybavené v skrátených
termínoch a na vysokej profesio-
nálnej úrovni. V januári 2004 bude
zhodnotený celý spoločný stavebný
úrad všetkými zúčastnenými obca-
mi aj po ekonomickej stránke. 

Záverom si dovolím touto ces-
tou v mene svojom i v mene staveb-
níkov obce poďakovať pracovníč-
kam stavebného úradu pani Kuk-
lovskej a pani Vlčkovej za vykonanú
prácu.

Ing. KAZIMÍR CHMELA, starosta

Z činnosti stavebného úradu

Populačný vývoj
Populačný vývoj sa uberá nesprávnym smerom. Každý rok sa rodí me-

nej detí a v roku 2001 prvýkrát v histórii Slovenska počet zomrelých prevý-
šil počet narodených detí. V Lábe to bolo takto:

rok 2001 – narodilo sa 13 detí, zomrelo 29 občanov,
rok 2002 – narodilo sa 6 detí, zomrelo 14 občanov,
rok 2003 – narodilo sa 9, zomrelo 18 občanov.
Takýto stav prináša redukciu pôrodníc, detských oddelení v nemocni-

ciach atď. Zmení sa percentuálny pomer mladých voči starším. Tu sa ne-
možno dovolávať len morálnej zodpovednosti rodičov. Morálnu zodpo-
vednosť majú aj zákonodarcovia, aj výkonná moc štátu. Tí majú vytvoriť
také podmienky, aby manželia mali odvahu dať život deťom v plnej zod-
povednosti a dôvere v budúcnosť svoju a svojich detí.

Keď budeme stáť pred jasličkami zamýšľajme sa a úprimne prosme za
seba, za naše rodiny, za náš národ, za našu civilizáciu, za všetko hodnotné.



ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Víkend 6. a 7. septembra sa nie-
sol v znamení Svätohubertov-
ských dní vo Sv. Antone. Na tých-
to slávnostiach sa zúčastnili čle-
novia PZ Malina Láb.

Bolo zaujímavé sledovať súťaže
vo vábení jeleňov, o najdlhšiu bra-
du, prehliadku poľovných psov
ako i cvičených dravých vtákov,
prehliadku historických odevov
a športov, ako je streľba z luku
a kuše či lov rýb alebo jazda na ko-
ni. Park okolo zámku poskytoval
veľa zábavy, relaxu a rôznych zaují-
mavostí napr: divadlo pod skalou,
výstava rezbárskych prác. Celú so-
botu sme mali čo robiť, aby sme
všetko stihli: prezentácie v zámku –
prehliadku zbraní, fotografií, tro-
fejí, šperkov, obrazov a kníh.

Príjemné bolo posedenie na ná-
dvorí pri sledovaní ľudových tan-
cov, piesní a pri dobrom burčiaku.
Okolie zámku bolo plné trhových
stánkov nielen s občerstvením, ale
i s výrobkami z kože, dreva, hliny,
prútia, kovu… Bolo sa na čo poze-
rať, ale i nakupovať.

Krásny deň sa chýlil ku koncu
a naša skupinka sa rozdelila. Zo-
stali sme i na druhý deň, lebo sme
sa chceli zúčastniť Svätohubertov-
skej omše na nádvorí zámku. Za-
čala sa v nedeľu odbitím 10. hodi-
ny. V historických kostýmoch a les-
níckych oblekoch prinášali pred
oltár obety – jeleňa, kačice, bažan-
ty, ryby, čo bolo veľmi dôstojné
a zaujímavé. Celá omša sa niesla
v znamení postoja človeka k príro-
de, jej ochrane a zveľaďovaniu. Po
jej skončení sme boli zvedaví na
Hubertovskú jazdu – hon na líšku.
Pre chlapov bola najzaujímavejšia
streľba z luku a kuše. Na pamiatku

sme si razili sami striebornú pa-
miatkovú mincu. Bol to veľmi vy-
darený víkend, kde si človek naozaj
mohol dopriať odpočinok a relax
z iného súdka.

Činnosť členov PZ Malina Láb
vyvrcholila 17. novembra tradičnou
Katarínskou zábavou. Znovu nastal
zhon zabezpečiť všetko potrebné,
aby toto podujatie (jediná tradičná
zábava v našej dedine v druhom
polroku roku 2003 – pozn. red.) bo-
lo čo najviac pútavé – hudba, po-
hostenie, výzdoba, tombola. Ďaku-
jeme všetkým sponzorom, a hlavne
celej organizácii tejto akcie.

Zhodnotenie? Každý mal svoje
predstavy, ktoré sa viac-menej spl-
nili. Touto akciou vyvrcholila prá-
ca členov PZ, kde mali možnosť
prezentovať prácu celej organizá-
cie. Teraz nastáva čas starať sa
o zver v našom revíre. Lovu zdar! 

TERÉZIA BARTEKOVÁ

Poľovník musí mať 5P: poslušnú ženu, presnú pušku, psa, pekný širák a priateľku...

Poľovníci súťažili

Úspech
Lábskeho šachu

Pekný úspech dosiahol zvere-
nec trénera mládeže Patrika Juricu
Tomáš Matlovič, ktorý vyhral
okresné kolo v šachu jednotlivcov
v Malackách za účasti 24 šachis-
tov a postúpil do krajského kola. 

V okresnom kole hrali žiaci z de-
viatich ZŠ. Náš šachový klub začal
už svoju štvrtú sezónu, po treťom
kole má 6 bodov a je na 4. mieste
v tabuľke. Zvíťazil nad Tomašovom
3:2 a Sencom „B” 4,5:0,5 a prehral
s Plaveckým Štvrtkom 1,5:3,5 bo-
du. Najlepšie výsledky po troch ko-
lách majú Ing. Šimkovič, Ing. Mer-
ka a P. Jurica, ktorí získali po dvoch
bodoch.

Jeseň nám priniesla úspech, ktorý nikto nečakal. 

Úspešná jeseň 
lábskych futbalistov

Ako nováčik sme nedostali ni-
kde „nakladačku”, ale dosť zápa-
sov sme vyhrávali len o gól, a na
tom by sme chceli popracovať, te-
da vyhrávať vyššie. Z hráčov by ne-
mal odísť nikto, nikomu sa nechce,
majú dobré podmienky. Avšak ká-
der  treba aj tak doplniť kvôli väč-
šej konkurencii. Je pravda, že na
okolí máme viacero hráčov na hos-
ťovaní, ale sú to väčšinou hráči,
ktorí by v tretej neuspeli. Budúci
ročník plánujeme vytvoriť béčko,
kde by sa mohli rozohrať a prípad-

ne sa i stať adeptmi pre áčko. Hrá-
či spolu tvoria dobrý kolektív, spo-
kojní sme i s prácou trénera.
O spokojnosti našich priaznivcov
svedčí fakt, že veľa ich chodí aj na
zápasy vonku. Jeseň nám vyšla, ale
máme svoje plány aj na jar, to zna-
mená skončiť medzi prvou trojkou.
Ak by hráči zabojovali tak, že skon-
čia prví, a budú chcieť hrať druhú
ligu, nebránime im, ale prvoradé je
skončiť lepšie ako na jeseň, čiže
prinajhoršom na treťom mieste.

LAURIE FARMER

III. liga – seniori S–L – Muži – A mužstvo
Láb–ŠFK Jablonec 14.00 h 14. marca
ŠKP Dúbravka–Láb 10.30 h 20. marca
Láb–ŠKP Ružinov 14.30 h 28. marca
Láb–ŠK Svätý Jur 15.30 h 4. apríla
PŠC Pezinok–Láb 15.30 h 11. apríla
Láb–Jarovce 16.00 h 18. apríla
ŠK Slovan B–Láb 10.30 h 25. apríla
Láb–ŠK Vrakuňa  16.30 h 2. mája
FK Koba Senec B–Láb 16.30 h 5. mája
Láb–FK Rača 16.30 h 9. mája
AŠK Inter B–Láb 17.00 h 16. mája
Láb–FC Lamač 17.00 h 23. mája
Veľké Leváre–Láb 17.00 h 29. mája
Láb–Úsvit Dunajská Lužná 17.00 h 6. júna
ŠK SFM Senec–Láb 17.00 h 12. júna

II. Trieda – skupina DA – Dorast
Láb–Závod 12.00 h 28. marca
Láb–Studienka 13.00 h 4. apríla
Záhorská Ves B–Láb 13.00 h 11. apríla
Láb–Rohožník 13.30 h 18. aprila
Záhorská Ves–Láb 13.30 h 25. aprila
Láb–Jabloňové 14.00 h 2. mája
Plavecký Mikuláš–Láb 14.30 h 23. mája
Láb–Plavecký Štvrtok 14.00 h 9. mája
Plavecké Podhradie–Láb 15.00 h 15. mája

I. Trieda – Skupina A – Žiaci 
Láb–Jakubov 10.30 h 4. apríla
Plavecký Štvrtok–Láb 10.30 h 11. apríla
Láb–Jabloňové 10.30 h 18. apríla
Rohožník–Láb 16.00 h 24. apríla
Láb– Zohor 10.30 h 2. mája 
Láb–Suchohrad 16.30 h 5. mája
Láb–Vysoká pri Morave 10.30 h 9. mája
Plavecký Mikuláš–Láb 16.30 h 12. mája
Závod–Láb 16.30 h 15. mája
Láb–Kuchyňa 10.30 h 23. mája
Láb– Plavecké Podhradie 17.00 h 26. mája
Studienka–Láb 10.00 h 30. mája
Malé Leváre–Láb 17.00 h 5. júna

JARNÁ SÚŤAŽ FUTBALISTOV
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