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Veľkonočný
pozdrav

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá
redakcia LN

Zmŕtvychvstanie

Fašiangy na Záhorí podľa spomienok staršej generácie bývali najveselším obdobím v roku. Najviac veselosti
a zábavy sa sústredilo do 3 posledných dní. V útorok bolo najveselejšie

Nevstal z mŕtvych človek oplývajúci mocou, egoista, člen najbohatších vrstiev obyvateľstva, ten, kto patrí do sveta show-biznisu, ani žiaden vedec. Nad smrťou zvíťazil
úbohý, ukrižovaný muž, na ktorom sa vyzúrili mocní tohoto sveta.
Ježiš Nazaretský, človek, ktorí žil pre
Boha a pre ľudí; nepohodlný prorok, ale
schopný inšpirovať iných, aby premýšľali;
úprimný priateľ všetkých; človek schopný
prebdieť celé noci v modlitbách; človek dokonale slobodný, lebo sa dal pritiahnuť jedine k Bohu; človek schopný dať iným nádej, zatiaľ čo dokázal zabudnúť sám na
seba.
Počas Veľkej noci sa neprihodilo čosi
veľkého a jedinečného iba Ježišovi, ale niečo zvláštne sa prihodilo aj nám. Veľká noc
nie je iba jedným dňom roka, nie je izolovaným momentom: je stretnutím, ktoré
mení život; je prenikavým lúčom svetla,
ktoré priťahuje a zároveň aj ukazuje nové
horizonty; je cestou, ktorá vedie k životu.
Takúto Veľkú noc veľmi potrebuje dnešná spoločnosť, ktorá sa neustále niekam
ponáhľa a nevie kam ide; potrebujú ju ľudia, ktorí majú stále menej a menej času,
všetok čas rovnaký, naplnený hľadaním
iba materiálnych vecí. Je treba Veľkej noci
vo svete, kde sa zdá, že peniaze a veda dokážu vyriešiť každý problém, ale ľudia sú
vždy viac anonymní a osamotení; vo svete,
kde stráca svoju dôstojnosť každý, kto nie
je zdravý, mladý, pekný a úspešný; vo svete,
kde politika sa upriamuje iba na boj
o moc, vzdialená skutočným potrebám ľudí a hľadaniu spoločného dobra. Veľká noc
je nevyhnutná, aby sa našla odpoveď na
otázky súvisiace s ľudskou bolesťou, chorobou a smrťou, s témami postavenými na
okraj záujmu v životnom štýle, ktorý vyzdvihuje predovšetkým hviezdy filmového
neba a víťazov v športe.
K tohtoročnej Veľkej noci by sme si
mohli priať, aby sme boli schopní pozerať
sa na smrť, pokým neuvidíme život; na
hriech, pokým neuvidíme odpustenie; na
rozdelenie, pokým neuvidíme jednotu; na
rany, pokým neuvidíme slávu; na človeka,
pokým neuvidíme Boha a na Boha, pokým neuvidíme človeka.

Dokončenie na 5. strane

SPRÁVCA FARNOSTI

Jarné prebudenie
Nadišiel čas jari,
Čo si zima nasporila,
Už jej to jar zo slniečkom
Neúsporne marí.
Sem-tam sa zima
ešte silí,
Ale že bude ešte
nejaký čas
Vládnuť, v tom sa
iste mýli.

OBECNÝ ÚRAD V LÁBE

Všetka česť jej patrí,
Mnohé krásy dala,
Ale to ďaleko prevyšuje
Čo nám ľuďom počas vlády
V nákladoch vzala.

Čo má zimný kožuštek,
Ten si časom zmení,
Stromy,kríky, trávička
Do zelena
postavu si tieni.

Že už zima končí
Všetko sa teší.
Príroda – čo žive si
Po svojom, príchod jari
Rieši.

A čo my, ľudia
Čo sa v nás zmení?
Zostaneme v jarnom dianí
Nehybní v tieni?

Fašiangy 2004
Fašiangy, Turice,
Veľká noc príde ,
do nemá kožucha,
zima mu bude.
Ja nemám kožucha,
len sa tak trasiem,
Dajte mi suanini,
nech sa vipasem.

D. P. VRBOVČAN

oznamuje občanom, že
24. 4. 2004 od 10.00 h
VYKONÁ SEPAROVANÝ
ZBER PLASTOVÝCH FLIAŠ
V DEDINE.
Flaše treba vyložiť pred domy
v pevne uzavretých vreciach.
Vrecia je možné zakúpiť na
OcU za 10,– Sk.

ZO STAROSTOVHO STOLA

Obec Láb vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa školy –
Materská škola v Lábe, Láb č. 223, 900 76 Láb
Podmienky:
1. Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
2. Pedagogická prax min. 5 rokov.
3. Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja materskej
školy.
V rámci návrhu bude hodnotený:
a) návrh vlastného riadenia,
b) návrh získavania mimorozpočtových zdrojov pre
chod školy a podporu výučby,
c) návrh mimovyučovacích a voľnočasových aktivít využitia školy a školských zariadení.
4. Znalosť školskej legislatívy.
5. Riadiace a organizačné schopnosti.
6. Občianska bezúhonnosť.
Požadované doklady:
– prihláška
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní a ďalšom vzdelávaní (fotokópie)
– odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– návrh koncepcie rozvoja školy
Ponuky s označením Riaditeľ materskej školy
posielajte do 20. 4. 2004 na adresu:
Obecný úrad Láb
900 67 Láb

Obec Láb vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa školy –
Základná škola v Lábe, Láb č. 489, 900 76 Láb

Podmienky:
1. Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
2. Absolvovanie l. kvalifikačnej skúšky alebo náhrady
podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z.
3. Pedagogická prax min. 5 rokov.
4. Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja základnej
školy.
V rámci návrhu bude hodnotený:
a) návrh progresívnej výučby so zapojením žiakov
a obecnej činnosti do života školského zariadenia:
b) návrh získavania mimorozpočtových zdrojov pre
chod školy a podporu výučby,
c) návrh mimovyučovacích a voľnočasových altivít
využitia školy a školských zariadení.
5. Znalosť školskej legislatívy.
6. Riadiace a organizačné schopnosti.
7. Občianska bezúhonnosť.
Požadované doklady:
– prihláška
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní a ďalšom vzdelávaní (fotokópie)
– odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– návrh koncepcie rozvoja školy
Ponúkame možnosť získania bytu.
Ponuky s označením Riaditeľ školy
posielajte do 13. 4. 2004 na adresu
Obecný úrad Láb
900 67 Láb č. 503
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 12. 12. 2003

Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje
1. VZN č. 6/2003 o prenájme bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Láb;
2. VZN č. 3/2003 Obce Láb o dani z nehnuteľnosti na rok 2004;
3. Sadzobník úhrad v súvislosti s poskytovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
s pripomienkou vynechať bod 3;
4. Úpravu rozpočtu k 30.11. 2003;
5. Použitie rezervného fondu na údržbu budov v majetku obce;
6. Presun kapitálových príjmov vo výške
301.200,– Sk, čo je výsledok hospodárenia za
rok 2002, do bežných príjmov roku 2003;
7. VZN č. 4/2003 Obce Láb o miestnych poplatkoch na rok 2004 so chválenou zmenou,
v § 15 bod 1. upraviť výšku poplatku na prvého
člena domácnosti na 650,– Sk, doplniť § 15
bod 4 o písmeno n) – a doplnením o zrušení
VZN č. 4 z roku 2003.
8. VZN č.5/2003 o zbere, preprave a likvidácii
odpadov na území Obce Láb na rok 2004;
9. Realizáciu železničného nadjazdu podľa
schváleného územného plánu v žkm 16,547 „Tábor” a s vybudovaním biokoridoru a podchodu
pre peších v žkm 15,320.

B. ukladá
B.1 starostovi
1. doplniť predložené návrhy autobusovej zástavky o grafický materiál a doplniť ponuky tak,
aby boli vzájomne porovnateľné;
2. exekučne vymáhať všetky nedoplatky za
zber a likvidáciu odpadu;
B.2 kontrolórke obce
1. vykonať kontrolu na dodržiavanie zákona
o verejnom obstarávaní na Základnej škole
v Lábe;
C. splnomocňuje starostu
1. realizovať presun rozpočtových prostriedkov schváleného rozpočtu formou rozpočtového opatrenia do výšky 50.000,– Sk s písomným
zdôvodnením v rámci jednej kapitoly.

Cirkevné zbierky za I. štvrťrok 2004
Január
Február
Nemenovaný darca
Marec

21 170,– Sk
25 880,– Sk
30 000,– Sk
24 980,– Sk

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Láb
zo zasadnutia konaného dňa 5. 3. 2004

Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie
A.1. správu hlavnej kontrolórky o dodržiavaní
zákona o verejnom obstarávaní v ZŠ Láb.
A.2. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Láb.
A.3. informácie z bodu Rôzne v bodoch 1.–7.
A.4. informácie o priestupkoch a rušení nočného kľudu a poškodzovaní súkromného a verejného majetku v obci.
B. schvaľuje
B.1. výstavbu autobusovej zastávky, realizácia
firmou Interiér 2000 vo výške 82.844,– Sk
s DPH.
B.2. rozpočet obce Láb na rok 2004 nasledovne:
Bežné príjmy:
13 621 000,–
Bežné výdaje:
11 721 000,–
Kapitálové príjmy:
1 300 000,–
Kapitálové výdavky:
3 150 000,–
Celkom rozpočtované príjmy: 14 921 000,–
Celkom rozpočtované výdavky: 14 871 000,–
S pripomienkami:
– znížiť výdavky v kapitole Verejná správa v oddieli 61 o 5 % a následne v odd. 62 a presunúť
túto výšku do kapitoly Základné vzdelanie – príspevok pre ZŠ.
– do bežných príjmov – kapitola Grandy zaradiť 90 000,– Sk na sociálne veci a do bežných
výdavkov zaradiť 90 000,– Sk kapitola Staroba
– položka opatrovateľská služba.

B.3. nájomnú zmluvu o prenájme nebytových
priestorov – potraviny Maja, doplnenú o bod
č. 4 v článku VI. – Zmluvné strany podpisom
tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, rozumejú mu a zmluvu nepodpísali v tiesni.
B.4. VZN Obce Láb č. 1/2004 o spôsobe určenia, výške a platení úhrady za opatrovateľskú
službu.
C. ukladá
C.1 starostovi
C.1.1. informovať obecné zastupiteľstvo o vyriešení ostatných prípadov neplatičov za zber
odpadu.
Termín: nasledujúce zasadanie OcZ.
C.1.2. vypracovať interný predpis o dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní s pôsobnosťou pre ZŠ, MŠ.
Termín: 31. 3. 2004
C.1.3. doložiť LV budovy súp. č. 284.
Termín: najbližšie zasadnutie OcZ.
C.1.4. na najbližšom rokovaní OcZ predložiť
správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkoch obce za rok 2003.
C.1.5. písomne upozorniť majiteľov na priestupky a rušenie nočného kľudu a na zrušenie
prevádzky v prípade opakovaných priestupkov.
D. odporúča
D.1. komisii verejného poriadku vykonať kontrolu v prevádzkovaní Esspreso – Disco club.
LÁBSKE NOVINY 1/2004

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

VYRÁSTLA MEDZI NAMI

PhDr. Viera Drahošová,

rodená Lukáčková, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici
Narodila sa 9. marca 1959 v Bratislave, je vydatá – deti Miroslava (17) a Jakub (15). Ukončené štúdium – Filozofická
fakulta UK Bratislava, odbor archeológia.

Vianočný koncert
Nezabudnuteľným zážitkom bolo vystúpenie
cirkevného speváckeho zboru z Vysokej
pri Morave, ktoré sa konalo v našej obci dňa
28. 12. 2003.
Na programe bolo 12 krásnych skladieb,
jedna krajšia ako druhá. V speve dominovali
Magdaléna Ščepánová, Kristína a Dominika
Ščepánové. Zakladateľom zboru, organistom

a umeleckým vedúcim je pán Robert Dinuš.
Vyvrcholením programu bolo veľmi pekné
podanie Tichej noci, ktoré rozcítilo všetkých
prítomných. Na škodu veci bolo, že naši spoluobčania neprišli vo väčšom počte, nenašli si
čas a neprišli sa potešiť peknými melódiami,
ktoré sú typické pre Vianočný čas. Koncert
bol na vysokej profesionálnej úrovni so zanietenými členmi tohto zboru. Oni neľutovali
svoj voľný čas a pripravili nám neopakovateľný zážitok.
J. V.

Zápis do 1. ročníka ZŠ
6. február bol deň ako každý iný. Ľudia sa
náhlili z práce domov a tešili sa na víkend. Pre
našich predškolákov však bol tento dátum
predsa len výnimočný. Ruka v ruke s rodičmi
prišli do školy na zápis do 1. ročníka.
Niektorí vstupovali do triedy smelo, sebavedome, iným sa v očkách zračila obava a strach
z nového a neznámeho. Ako prvá prišla Nicol
Víťazková. Oplatilo sa. Kým prišli ostatní mala
dosť času porozprávať sa s pani učiteľkou, zarecitovať básničky a prečítať písmenká, ktoré
už pozná. Potom prichádzali ďalšie deti. Po-

smelené úsmevmi a povzbudivými pohľadmi
rodičov usilovne kreslili a písali, aby ukázali čo
už vedia. A treba ich pochváliť. Nikto z nich sa
nedal zahambiť. Nedá sa zabudnúť ani na
úpenlivý pohľad drobnučkej Miriam Bergerovej, ktorá veľmi túžila, aby sme ju zapísali do
školy spolu s jej bračekom. Pretože na jeseň aj
ona oslávi šesť rokov, budeme radi ak splníme
jej veľké želanie.
Milí naši budúci prváci!
Už sa na vás tešíme. Veríme, že tak ako pri
zápise, aj v škole sa vám bude dariť.

Hasiči bilancovali

Dňa 7. 2. 2004 sa zišli v zasadačke hasičskej zbrojnice
Lábski hasiči na svojej výročnej členskej schôdzi, aby prehodnotili svoju činnosť za rok 2003. Na výročnej schôdzi sa
zúčastnilo 52 členov hasičského zboru a 6 hostí. Návštevou
nás poctili aj členovia družobného hasičského zboru z Říčan. Po otvorení schôdze a schválení programu schôdze,
naše rokovanie pozdravili žiaci ZŠ Láb pekným kultúrnym
programom, po ktorom sme pokračovali správou o činnosti za rok 2003, správou o hospodárení a revíznou správou. Po diskusii členov hasičského zboru, hostí a starostu
obce sme schválili plán činnosti na rok 2004 a uznesenie
z výročnej schôdze. Po skončení shôdze a pri občerstvení
sme v družnej debate zotrvali do nočných hodín.
Veliteľ DHZ Láb

G. N.

Oslava MDŽ

Každým rokom DHZ v Lábe
pozýva svoje členky na posedenie
pri príležitosti MDŽ. Nechýba
pekné slovo, občerstvenie a kytička.
Ženy radi prichádzajú na posedenie. Porozprávajú sa a počúvajú
peknú hudbu. Hasičskou zbrojnicou sa ozýva veselá ženská vrava,
ktorú počuť len 2-krát do roka,
a to na VČS a na oslave MDŽ. Poďakovanie patrí výboru DHZ za
peknú oslavu MDŽ.
Členka DHZ

VČS – Jednota Láb
Členská základňa v Lábe má 75 členov, no nie všetci sa zúčastnili VČS, ktorá sa konala
28. 2. 2004 v Klube dôchodcov. Jednota má dobré hospodárske výsledky. Jej členovia majú
možnosť dovolenkovať v hoteloch, ktoré vlastní a tento rok dostali aj nákupné kartičky
do predajní Jednoty.
Za DV Jednoty – Láb, prajem veľa zdravia našim členom.
OROSSOVÁ
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Vzťah k Lábu – V Lábe nežijem už 20 rokov, stále ho však
vnímam ako svoj domov – domov svojho detstva. Je v tom
určitá rozdvojenosť, pretože domov mojej rodiny sme s manželom vytvorili v Skalici, kde žijeme a vychovávame deti. Pri
návratoch do Lábu si vždy uvedomujem, že každé miesto mi
tu rozpráva, každé mám zaplnené množstvom dojmov, spomienok, zážitkov. Návrat sem je pre mňa oddychom, relaxom, možnosťou načerpať novú energiu. Možno to pociťujem o to intenzívnejšie práve preto, že žijem mimo. Kontakt
s Lábom udržujem stále. Veľmi ma teší každé číslo lábskych
novín, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni a príjemné sú najmä
obsahovo. Sledujem kultúrnospoločenské dianie,udržiavanie
tradícií na Záhorí a o Lábe je počuť. Vždy som na to hrdá,
i keď to sledujem len zďaleka.
Záhorské múzeum a práca – Láb a moja rodina mi pomohli získať vzťah k tomu, čo dnes robím.
Som za to vďačná, pretože svoju prácu mám rada a robiť
ju ma teší. Dodnes čerpám z poznatkov od starenky (Terézie
Lukáčkovej), ktorej rozprávanie som dokázala počúvať hodiny, od otca, ktorý mal k tradíciám naozaj úprimný vzťah.
Spolu s ním sme znovuobjavovali archeologické lokality
v chotári obce, ktoré kedysi zistil lábsky bádateľ a spolupracovník Slovenského národného múzea Ferdinand Kovár.
Záhorské múzeum v Skalici, v ktorom pracujem od roku
1984, patrí k najstarším na Slovensku. Na budúci roku pripravujeme oslavu jeho storočnice. Pôsobnosť má na celom
území Záhoria, priamu len v rámci Trnavského kraja. Zbierkový fond múzea, ktorého základom pri založení bola súkromná zbierka Dr. Pavla Blahu, obsahuje dnes už takmer
48 000 kusov zbierkových predmetov, knižnicu so 17 000
zväzkami a rozsiahlu dokumentáciu. Zbierky každoročne získavame nákupom, darmi, výskumami. Stálu expozíciu má
Záhorské múzeum v Dome kultúry v Skalici, vysunuté expozície v Rotunde sv. Juraja v Skalici, v Holíči, Hlbokom a Borskom Mikuláši. Každoročne pripravujeme 10–15 výstav v našich výstavných priestoroch, ale i pre iné inštitúcie.
V nedávnom období sme prezentovali región Záhorie v Hohenau an der March a hlavným motívom výstavy, ktorý sa
objavoval na plagátoch, letákoch a v úvode výstavy, bol práve
lábsky kroj. Začiatkom februára t. r. sme ukončili výstavu, na
ktorej sa úspešne predstavil so svojou keramickou tvorbou
i lábsky keramikár Miloš Moravčík s partnerkou.
Tento rok pripravujeme popri ďalších i výstavu maliara
Róberta Hačeka z Plaveckého Štvrtka, v Lábe dobre známeho.
Múzeum už trinásty rok vydáva vlastivedný časopis Záhorie, ktorý vychádza dvojmesačne v dvojtisícovom náklade
a venovaný je dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria.
O Lábe v ňom bolo doposiaľ uverejnených 12 príspevkov, trikrát boli fotografie z Lábu na farebnej obálke a radi privítame i ďalšie. V rámci edičnej činnosti vydávame monografie
obcí a iné publikácie, spolupracujeme s radom bádateľov,
dlhé roky i s Dr. Hallonom, ktorý je autorom Novej knihy
o Lábe, do ktorej sme kratšími príspevkami tiež prispeli.
Záverom by som chcela pozvať všetkých, ktorí majú záujem, na návštevu Skalice a Záhorského múzea. Vhodnou
príležitosťou môžu byť popri iných i Skalické dni s veľkým
jarmokom a množstvom kultúrnych podujatí 18. a 19. septebra t. r., počas ktorých je múzeum po oba dni otvorené.
Kontakty na múzeum:
tel./fax: 034/664 42 30
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
www.zahorskemuzeum.sk
A. Z.
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LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
Ani deti nezaháľali a pod vedením Zuzky a Eriky pripravili
Jasličkovú pobožnosť. Poctivo
nacvičovali a výsledok sme
mohli vidieť v nedeľu 5. januára. Anielici, pastieri, traja králi a svätá rodina – to sú predstavy našich detí o Vianociach
– sviatkoch pohody a lásky.
A takéto pocity zanechalo to
príjemné nedeľné popoludnie
aj v našich srdciach.
ZŠ v Lábe

Začali sme karnevalom

Karneval je krásna chvíľa...

Deti boli už od rána v dobrej nálade a pomáhali pri výzdobe triedy.
V rozhovore o maskách každé dieťa
opísalo svoju masku. Ich výroky neskôr na karnevale pobavili rodičov.
Krátko popoludní si mamičky vyobliekali detičky a zábava sa začala.
Masky zhotovili šikovné mamičky, do-

Deti žili v radostnom očakávaní
tohto dňa. V príjemnej atmosfére si
začali pripravovať masky. Inšpirovali
ich rôzne rozprávkové bytosti, ktoré
poznajú z kníh a filmov.
Baletky, šašovia, cigánky, starenky,
rytieri, černoškovia, červené čiapočky
a iné masky sa predvádzali za doprovode disco-hudby, ktorú na profesio-

Detský karneval je už tradíciou našej
materskej školy. Tento rok sa pre
chrípkové ochorenie konal až vo
februári. Organizovali sme ho v MŠ.

konca aj jeden dedko. Niektorí rodičia nešetrili peniazmi a zašli aj do požičovní masiek. Každá maska sa predviedla v módnej prehliadke aj v tanci.
Nechýbali samozrejme zaujímavé súťaživé hry. Zapojili sa i rodičia a starí
rodičia. Úspech mal tanec mažoretiek. Miss mažoretka bola stará
mama Mária Vicenová.
Bohatou tombolou, do ktorej prispeli štedrí rodičia sme potešili všetky
deti. Každá maska si odniesla domov
aj malú odmenu.
H. P.

Tak to vnímali aj naši žiaci, keď sme
v škole vyhlásili, že 20. februára bude karneval.

nálnej úrovni zvládli naši ôsmaci.
Na veľmi dobrej úrovni pripravili aj
občerstvenie. Za výraznej pomoci
„našich sponzorov” – žiakov sme pripravili tombolu. Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali zo vstupného, tomboly a z predaja občerstvenia,
budeme môcť zakúpiť pre žiakov
učebné pomôcky.
Príjemná atmosféra sprevádzala
deti po celý čas, dobre sa zabávali
a už teraz sa tešia na budúci karneval.
Karneval 2004 – R. A.

V prvý marcový deň sme deti zaujali zaujímavou akciou –

Maľovanie na hrnčeky
Deti maľovali špeciálnymi farbami
na porcelán a ich originálne šáločky
boli malým umeleckým dielom.
Pozvali sme aj prvákov, ktorí s radosťou predviedli svoje výtvarné
schopnosti.
Popoludní sme zhotovili pre verejnosť výstavku týchto nádherných
hrnčekov spojenú s predajom krásnych rozprávkových a náučných kníh.
Je smutné, že verejnosť neprejavila

záujem o výstavu, ale to nás neodradí
zopakovať túto akciu o rok.
2. marca sa naše mamičky a babičky stretli v MŠ na posedení pri príležitosti MDŽ.
Deti pozdravili mamičky programom, obdarovali darčekom (vymaľovaným hrnčekom) a oživili tento
takmer zabudnutý sviatok. Veríme,
že mamičky si pri kávičke a malom
občerstvení príjemne posedeli. H. P.

Lábsky Školský klub detí
„Srdečne vám blahoželáme! Výnimočné práce žiakov vašej školy
zaujali porotu. Vyjadrujeme obdiv
a poďakovanie za vašu prácu.”
To sú vyjadrenia, ktoré dostávame
od spoločností a organizátorov
rôznych celoslovenských výtvarných súťaží.

Pozrite sa na nás!
Vyhrali sme magnetickú tabuľu a „ľadvinky” so sladkosťami!
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V tomto školskom roku ich bolo
naozaj veľa, spomeniem aspoň tie,
ktoré naše deti najviac zaujali.
V súťaži s čokoládovým mestečkom ORION bola práca detí ocenená magnetickou tabuľou, ľadvinkami

plnými čokoládou Orion a výletom
na dobrodružné projekcie veľkoplošného kina ORANGE IMAX v Bratislave (13. 11. 2003), ktorý bol naozaj
veľkým dobrodružstvom.
Ďalej spomeniem výtvarnú súťaž
vyhlásenú Úradom vlády SR organizovanú v rámci predreferendovej
kampane SR do EÚ, kde sme boli
odmenení rôznymi výbornými výtvarnými pomôckami, ktoré nám vystačia ešte na veľa výtvarných prác.
Nemožno nezabudnúť
na súťaž Európa v škole,
kde sme sa prezentovali naozaj
kvalitnými prácami, ktoré zachytili
LÁBSKE NOVINY 1/2004

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Fašiangy 2004

V piatok 5. 3. nás navštívila
pani lektorka Hasičková
a predstavila nám

Projekt
Zdravý úsmev
Cieľom projektu je vzdelávanie detí
v oblasti zdravia zubov a ďasien.
• Má prispieť k uvedomeniu si, že
za svoje zdravie je zodpovedný každý
sám, teda aj za zdravé zuby a ďasná.
Bolesti zubov, zápaly ďasien a iné nepríjemnosti nemusí nikto v živote zažiť.
• Má naučiť deti a mládež, prečo
a ako vzniká zubný kaz a zápaly parodontu.
• Ako týmto ochoreniam predchádzať, lebo zubný kaz dokázateľne nie
je dedičné ochorenie.
• Má naučiť správnej hygiene, výžive, fluoridácií, výbere pomôcok ústnej hygieny.
Pani lektorka učila deti pomenovať rezáky, očné zuby, stoličky a ich
funkciu. Na obrázkoch učila deti
označiť korunku a koreň. Spoločne
s deťmi zopakovala, kedy si čistiť
zuby. Vymenovali spoločne jedlá, po
ktorých si je treba nevyhnutne očistiť
zuby.
Deti sa naučili rozlišovať pre zuby
dobré a zlé potraviny.
Vynikajúcim spôsobom na pútavej
pomôcke zubov sa deti učili kroky
čistenia zubov.
Všetky deti za odmenu dostali pexeso, zubnú kefku a pastu.
Ďakujeme pani Hasičkovej za pútavú, poučnú prednášku a pani Jurečkovej za sprostredkovanie akcie.
Boli by sme radi, keby sme podobnú
akciu mohli zopakovať pre rodičov.
H. P.

Dokončenie z 1. strany

lebo veselie vrcholilo. Mládež sa sústreďovala v hostinci, obliekla sa do
masiek a maškarný sprievod sa vydal
na obchôdzku dedinou.
Históriu fašiangov sa podarilo prebudiť i KLŽ a uskutočniť neopakovateľnú tradíciu ľudových zvykov. Dňa
24. 2. 2004 usporiadal bohatý sprievod masiek pod vedením p. Kainovej
a J. Benkoviča po trase: p. starosta
obce, p. Jožko Osuský, potraviny TApod vedením J. Benkoviča a jeho
sprievodu.
Touto akciou KLŽ urobil zadosť
obnoveniu tradícií dobrých starých
zvykov, čím sa prispelo k obohateniu
kultúrneho života nášho Záhoráckeho regiónu, a tým aj k zviditeľneniu
našej obce Láb.
Fašiangu, fašiangu,
svátku preveliký
Basu pochováme,
je konec muziky.
E. Š., H. P.

MAT p. Michalčík, chovateľské potreby p. J. Gerthoferová, predajňa čapovaných sirupov a vína p. Michalčík
ml., rodina Rauscherová, hostinec
U Marty p. M. Kafková, rodina Habudová, čerpacia stanica Lúčing Ing.
Ľ. Čermák, potraviny Maja p. M. Víťazková.
Posledná zastávka maškarného
sprievodu bola v hostinci U Tomáša,
kde všetkých privítala p. A. Ščasná,
vedúca tohto zariadenia, za čo jej
patrí poďakovanie. V esteticky pripravenej sále pokračovala fašiangová zábava. Do tanca hrala skupina Mini-Bend zo Smrdákov. Zábava vyvrcholila o 24.00 h pochovávaním basy
V poslednej dobe sa často rodičia zamýšľajú nad tým,
či ich dieťa je už dostatočne zrelé na školskú dochádzku, či bude zvládať plniť požiadavky, ktoré na neho
bude klásť škola.

zbiera úspechy
bohatú tradíciu v našej dedine.
V týchto dňoch dokončujeme výtvarné práce s enviromentálnou tematikou, nakoľko od začiatku školského
roka začal pracovať v našej škole enviromentálny krúžok pod vedením
Mgr. Ruženy Auxtovej s názvom Malina.
Pri každej príležitosti, ktorá nám
umožňuje zviditeľniť našu školu a našich žiakov, sa usilujeme získať čo
najviac prostriedkov, či už pomôcok
výtvarných, učebných alebo náučných výletov, ktoré zväčšia radosť detí a chuť do ďalšej práce.
MIRIAM VICENOVÁ

LÁBSKE NOVINY 1/2004

Odložiť školskú
dochádzku?

Takto sme čakali na vstup do 3D-kina. Bola to naša odmena za výhru
v súťaži ORION.

Napriek tomu, že rodič svoje dieťa pozná najlepšie, je
nielen vhodné, ale aj potrebné, aby tento svoj krok konzultoval s pedagogicko-psychologickou poradňou. Skúsené psychologičky po vzájomnej spolupráci s rodičom
a jeho dieťaťom pomôžu často krát tento problém vyriešiť. Stáva sa, že rodič máva na dieťa vyššie nároky a preto si myslí, že jeho dieťa by školu nezvládalo. Psychológ,
ktorý dlhé roky pracoval s deťmi, vie čo sa vyžaduje od
5–6-ročných detí. Ak chcete poznať jeho názor, vypočujte ho bez toho, aby ste ho ovplyvňovali. Zvážte všetky
„pre” a „proti”. Rozhodujte vždy v prospech dieťaťa.

5

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Ekológia
v praxi našich
predkov

OZNAM OcÚ
Na základe prijatého VZN č. 2/2003
o správe a prevádzkovaní cintorína
oznamujeme občanom, že bol stanovený poplatok za prepožičanie domu smútku pre pohrebný akt 500 Sk
a prenájom hrobového miesta na 10
rokov nasledovne:
– urnové miesto
200 Sk
– detský hrob
200 Sk
– jednohrob
400 Sk
– dvojhrob
800 Sk
Nájomca hrobového miesta môže
úhradu vykonať v dvoch splátkach,
prvú od 1. júna do 30. júna 2004
a druhú do 30. novembra 2004 v hotovosti na obecnom úrade.

POSTREHY
PARKOVISKÁ – V obci je dosť parkovísk, ale prečo by malo auto stáť na
parkovisku, keď to máme z chodníka
bližšie či k domu, na cintorín alebo
do hostinca.
LAVIČKY – Cesta sa nám zdvihla
a naše ošklbané lavičky sa nám „scvrkli”. Mám jednu radu: keby boli z betónu, nikto by ich nesťahoval ako doma
nábytok.
PARK – Detičky sa tešia na hody
a kolotoče, jeden deň v roku. Nemôžeme im dajaký ten kolotoč alebo preliezačky vyrobiť, alebo zakúpiť?
MLÁDEŽ – Dnešná mládež sa v niečom líši od našich mladých rokov. Zatiaľ, čo my sme nemali toľko možností zábavy a využitia svojho voľného času, dnešná generácia má veľa aktivít,
či vzdelávacích, športových a vo voľnom čase, ktorý im vari ani veľmi nezostáva, sa vzdelávajú a popritom používajú internet, počítač a veľa kníh.
Tak ako nás kritizovali v mladosti za
to, čo robíme, aj my teraz kritickým
okom pozeráme na dnešnú mládež.
Naši rodičia mnohokrát nevedeli
čo, kde robíme a ako sa správame.
Tak aj títo naši mladí, vieme čo robia,
kde sú a s kým? A čo si myslia o nás –
stredne starších? Kriticky sa pozeráme na ich správanie – vulgárne slová.
Ale ak sa nechce mladý človek odtrhnúť od spoločnosti svojich priateľov
– musí sa zapojiť. Ale nehádžme všetkých do jedného vreca. Máme dobrú,
múdru generáciu, ktorá vie kritizovať
aj nás. Veľa sa popísalo o poriadku
v dedine a okolí zábavných podnikov.
A tu je jeden postreh mladého človeka na otázku, prečo hádže fľašu na
zem pred expresom. „Teta a vidíte tu
smetný kôš?” A to som ešte dostala
slušnú odpoveď...
Bolo by na mieste, aby prevádzkovateľ vyniesol smetnú nádobu v čase
„didžiiny”. Keď tak môžu robiť predajne potravín v čase predaja nanukov,
môžu tak urobiť aj oni.
Majme radi našu mládež, veď čo je
krajšie ako keď Vás pozdraví „Dobrý
deň!”
D. O.
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Ďakujeme neznámemu darcovi, ktorý „obdaril” vyčistený potok pri ihrisku dvoma
igelitovými vrecami odpadkov. Skutočné „ocenenie” pre tých, ktorým záleží na čistote prostredia, v ktorom žijeme.

Jar – začiatok života
V jednej pranostike sa hovorí: Ak sa
mačka vo februári vyhrieva na slnci,
v marci bude vyhrievať pri peci. Samotný február sa môže prejavovať
v jednotlivých rokoch odlišným počasím. Napríklad 1. februára 1990 bola

teplota až +13,5°C, ale v ten istý deň
v roku 1956 bol mráz –29,4°C. No
a tohtoročný bol zaujímavý snehovými nádielkami, ktoré boli sprevádzané silným vetrom. Tešíme sa na jar, na
teplé slniečko, na prácu v záhrade, na
jarné vychádzky do prírody. Bahniatka, ktoré ohlasujú príchod jari, rastú
prevážne vo voľnej prírode, veľmi málo v záhradách. Možno, že by si táto
vŕba zaslúžila miesto v kútiku záhrady, kde by nám každoročne ohlasovala príchod jari a súčasne bola štedrým
darcom peľu pre včely, ktoré vyletujú
akonáhle stúpne teplota nad 10°C.
Nástup jari a začiatok jarných prác
je odlišný v jednotlivých rokoch i v rôznych oblastiach. Vhodný termín sejby,
preto určuje teplota a nie iba kalendár. Priamo na hriadku vysievame
ako prvú reďkovku, mrkvu, cibuľu,
petržlen a špenát. Vhodné podmienky na dobré klíčenie a vzchádzanie sú
po obschnutí povrchu pôdy a pri
teplote aspoň 5°C v hĺbke sejby.
Nezabúdajme, že jar je začiatkom
života v roku prírody.
J. V.

Cez dlhé zimné večery bolo dosť
času na rozprávanie a spomínanie.
Starší ľudia sa radi v spomienkach
vracajú do minulosti. Prišla reč aj na
ekológiu.
Pre našich predkov bolo samozrejmosťou, že sa mohli napiť čírej vody
z mnohých studničiek. Keby sa tak
mohli oni poprechádzať svojim chotárom, určite by ho ťažko spoznávali.
Isto by nenašli ani tie čisté studničky,
ktoré si tak starostlivo udržiavali, aby
sa mohli osviežiť pri robote počas
sparných letných dní. Aj keď ich nikto
nič neučil o ekológii, ba toto slovo ani
len nepoznali, predsa si svoje životné
prostredie chránili a zveľaďovali. Vedeli, že ak by si ho zničili, alebo by ho nechali spustnúť, zahubili by seba i svoje
deti, a to predsa nemohli dopustiť.
Starostlivo udržiavali políčka a lúky,
vysádzali les, čistili závozy i studničky.
Do zveľaďovania gruntu boli odmalička zapájané aj deti, a tak sa nikde nepísané a len od predkov pri práci naučené zákony ekológie prenášali z pokolenia na pokolenie.
Dieťaťu nikto nemusel rozprávať
o tom, aké dôležité je v lese za vyrúbaný strom zasadiť ako náhradu niekoľko maličkých stromčekov, keď to
pred jeho očami urobil otec. Dnešné
deti, ale aj my dospelí, sa musíme teoreticky učiť o ekológii. Mnohé pojmy
z ekológie poznáme, ale naše správanie sa k životnému prostrediu a k prírode o tom vôbec nesvedčí. Často máme ústa plné ekológie, ale na našom
najbližšom okolí to nie je vidieť. Vyzerá to tak, že my, ľudia súčasnosti, sme
viac teoretickí než praktickí ekológovia. Pre prírodu, a teda aj pre nás samotných, by bolo všetko lepšie, keby
sme boli skôr praktickými ekológmi,
akými boli naši predkovia.
I. M.

Máme reálne ciele

Futbalový oddiel ŠK Láb skončil po jesennej časti v III. lige
na peknom 4. mieste. Na nováčika súťaže je to pekné
umiestnenie, čo málokto z fanúšikov čakal. Do mužstva sa
nám podarilo zaradiť štyroch mladých hráčov. Zvýšila sa
konkurencia v mužstve a kvalita rástla od zápasu k zápasu.
Po ukončení jesennej časti mali hráči mesiac voľna. Samozrejme, trénovali individuálne, či už hrali hokej, behali,
alebo naberali silu v posilovni.
Zimná príprava začala 12. 1. 2004 v domácich podmienkach. Trénovalo sa denne so zápasovým spestrením cez sobotu, nedeľa bola voľný deň. Dva mesiace zimnej prípravy
hráči zvládli dobre a hlavne bez zranení. Z mužstva odišiel
strelec Kuklovský (Rakúska) a Róbert Kain (štúdium Anglicko). Z Petržalky prišli dvaja hráči, obranné rady posilní Jozef
Bajak a do útoku Tomáš Klamo. Veríme, že obidvaja budú
pre naše mužstvo prínosom a zvýšia konkurenciu v mužstve.
Cieľom pre jarnú časť je 6. miesto v tabuľke.
R. K.

V tomto roku sú bociany k Lábjanom sprejní – očakávame narodenie
väčšieho počtu bábätiek, preto dúfame, že aj našim futbalistom
prinesú šťastie v podobe veľkého počtu gólov.
LÁBSKE NOVINY 1/2004

