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Vážená pani starostka,

dovoľte, aby sme Vám za občanov Lábu a zároveň verných čitateľov Láb
skych novín zablahoželali k vášmu zvoleniu za starostku obce. Mali ste pod
poru väčšiny voličov a obrovský náskok pred bývalým starostom. Veríme, že
nás všetkých, aj tých, ktorí Vám práve volebný hlas nedali nesklamete a bu
dete svoju prácu vykonávať svedomite a zodpovedne.
Zároveň blahoželáme novozvolenému zástupcovi starostky a poslancom
obecného zastupiteľstva. Prajeme Vám všetkým veľa úspechov, zdravia a síl
pri plnení vašej práce a riešení problémov obce. Vkladáme do Vás našu dô
veru a dúfame, že nás nesklamete. Je to len a len vo vašich rukách.
Vaši voliči

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 2. 12. 2006
Celkový počet osôb zapísaných
do zoznamu voličov:
1151
Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky:
708
Počet odovzdaných obálok:
708
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do OcZ 679
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
693

4. Miroslav Kovár
5. Ján Mundok
6. Miloš Lukáček
7. Milan Gerthofer
8. Peter Majzún
  9. Anna Siváková, Bc.
10. Alexandra Bertovičová
11. Peter Sloboda, Ing.
12. Oto Gabriš
13. Roman Cích

Budeme mať golfové
ihrisko na smetisku?

368
328
324
291
290
254
203
Ráno čo ráno chodím s radosťou
179 do zamestnania. Cestou si nezabú
174 dam všímať okolie, možno teraz po
83 zerám kritickejším pohľadom. Má
me peknú obec, časť verejných pries
Počet platných hlasov odovzdaných Počet platných hlasov odovzdaných transtiev je upravená, len akosi veľa
pre jednotlivých kandidátov na po pre jednotlivých kandidátov
nečistôt zdobí naše cesty a parky.
slancov do OcZ
na funkciu starostu obce
Možno si poviete, že to je zapríčine
1. Janka Leskovská, Ing.
396 1. Monika Valúchová, PaedDr. 424 né nedostatkom odpadkových ko
2. Dušan Vavrinec, Ing.
393 2. Kazimír Chmela, Ing.
269 šov. Áno, aj tým, ale čo miesta, kde
3. Silvia Vajarská
385
sú a predsa ich okolie zdobí nepo
riadok? Je načase postaviť sa k spo
Karneval (a Deň otvorených dverí) si v materskej škole deti s veľkou radosťou užiločným problémom spoločným rie
li... Viac informácií o vydarených akciách v materskej škole prinášame na 5. strane.

šením! Nebuďme ľahostajní, veď
všetko je tu pre nás, ak sa chceme
lepšie mať, začnime od seba a prilož
me ruku k dielu. Zdvihnime ten pa
pier, aj keď nie je náš, pozametajme
pred domom, ba aj kúsok za plo
tom. Prestaňme znečisťovať chráne
nú krajinnú oblasť pri bývalom sme
tisku, ničíme brehovú vegetáciu
a dreviny. Čaká nás revitalizácia sme
tiska, ktorá je časovo i finančne ná
ročná a môže sa uskutočniť len vte
dy, ak sa už nebude skládka rozras
tať. Následne by sme chceli tieto
priestory na niečo využívať. Bohu
žiaľ, golfové ihrisko to nebude. Čím
dlhšie budeme ignorovať zákaz sypa
nia smetí a tváriť sa, že my to nerobí
me, tým viac narastajú náklady na
jej likvidáciu. A čo myslíte, z čoho sa
to zaplatí? Z našich peňazí. A keďže
ich máme málo, budeme nútení pri
stúpiť k zvyšovaniu poplatkov za od
pad pre občanov! Preto si dovolím
Vás všetkých požiadať o súčinnosť pri
riešení tohto dlhotrvajúceho prob
lému. Chceme sa mať všetci dobre,
chceme zveľaďovať našu obec a in
vestovať do lepšieho životného pros
tredia, tak sa už prosím Vás netvár
me, že sa nás to netýka! Som pre
svedčená, že to pomaly ale iste doká
žeme, že sa to dá a je načase začať.
A ak sa našli medzi Vami podob
ne zmýšľajúci ľudia, rada si s nimi
posedím a pozývam všetkých na
konštruktívnu debatu.
Vaša starostka

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Veľká noc ide...

...a my, milí čitatelia, Kvetnou ne
deľou vstupujeme do Veľkého týž
dňa, ktorý nazývame aj Svätým, pre
tože v ňom prežívame veľké a sväté
udalosti.

Pri Poslednej večeri na Zelený štvr
tok Pán Ježiš umyl apoštolom nohy
a povedal: ´Aj vy si máte navzájom
umývať nohy´; máme sa znášať, má
me si odpúšťať... Chce, aby sme nie
len neboli sebci, ale aby sme sa mali
radi: ´Milujte sa navzájom, ako som
ja miloval vás. Nik nemiluje väčšmi,
ako ten, kto položí svoj život za svo
jich priateľov. Podľa toho všetci po
znajú, že ste moji učeníci, ak sa bu
dete navzájom milovať, ako som ja
miloval vás´.
Každý chce byť milovaný, všetci
túžime po láske. ´Láska, Bože, láska,
kde ťa ľudia berú?´, pýtame sa v ľu
dovej piesni. Čo je láska a kde ju be
rieme? Vieme, že kto klame, je ne
úprimný, falošný, ten nemiluje. Kto
ubližuje, robí zle, ten tiež nemá rád.
Kto je drzý, neslušný, tiež nemá v se
be lásku. Miluje ten, kto je predo
všetkým úprimný, dobrý a slušný. As
poň tri tóny, ktoré k sebe patria, tvo
ria akord, súlad, súzvuk. Ak sú v nás
aspoň tri hodnoty: úprimnosť, dob
rota a slušnosť, je v nás láska. Mô
žeme povedať, že láska je súlad troch
vzácnych hodnôt: pravdy, dobra
a krásy. O človeku v ktorom je láska,
hovoríme, že má dobré srdce.
Láska, ktorú nosíme v srdci, sa ne
jako prejavuje. Ako? Obetou. Kto sa
nechce obetovať, myslí len na seba,
je sebec, bude nešťastný a urobí ne
šťastnými aj iných. Láska sa prejavu
je aj zodpovednosťou. Sme zodpo
vední za seba, za svoje myšlienky, re
či, skutky, za svoj život. Chceme seba
aj iných povznášať na vyššiu duchov

nú úroveň, chceme sa zdokonaľovať.
Veľkým prejavom lásky je odpuste
nie. Kto nechce odpustiť, skutočne
nemiluje, je pyšný, hrdý, namyslený,
tvrdý človek, nemá dobré srdce.
Ako môžeme milovať, keď sa v nás
ozýva toľko nelásky, toľko sebectva?!
Pán Ježiš vraví: ´Bezo mňa nemôžete
urobiť nič... Proste a dostanete´.
Aby sme boli schopní milovať jeho
láskou, vzal chlieb a povedal: ´Vezmi
te a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa
obetuje za vás...´ Dáva nám seba za
pokrm, aby nás posilňoval, aby nám
pomáhal, aby sa s nami spojil, aby
nám dal silu milovať.
Apoštolom prikazuje: ´Toto robte
na moju pamiatku´; tak ich vysviaca
na kňazov, poveruje ich kňazskou

službou. Takto si neustále pripomí
name jeho lásku a posilňujeme sa je
ho Telom a Krvou.
Na Veľký piatok zomiera na Gol
gote vo veľkých mukách za našu ne
lásku, za naše hriechy: ´Otče, od
pusť im, nevedia, čo robia...´ Ani na

Vážená redakcia!
Novému a omladenému kolektívu redakcie Lábskych novín pra
jem veľa úspechov.
Nech sú to noviny naše, z každého rožka troška. Nemalo by sa
v nich niekoho stále vyzdvihovať ani urážať. Sú financované zo
spoločných daní.
Novému obecnému zastupiteľstvu na čele so starostkou Moni
kou Valúchovou prajem veľa síl pri riadení našej obce. Nech sme
prostredníctvom týchto novín pravdivo oboznámení o ich práci.
Mnohým veciam sa dá zabrániť, keď sú občania včas informovaní.
Lábske noviny by neboli zaujímavé bez dopisovateľov. Mal by sa
v nich uverejniť každý podpísaný článok. Anonymy tam nepatria.
Aj príspevky podpísané ,,farníčka“ patria do koša.
Keď každý čitateľ v týchto novinách nájde aspoň jeden článok
pre seba, tak noviny splnili svoj cieľ. Ďakujem.       A. Zálesňáková

kríži nebol premožený nenávisťou.
Ako lásku hlásal, tak ju aj zachoval.
Na Veľkonočnú nedeľu sa jeho
zdanlivá prehra mení v nesmierne ví
ťazstvo, vstáva zmŕtvych; on je život.
Apoštolom dáva moc odpúšťať hrie
chy: ´komu hriechy odpustíte, tomu
budú odpustené, komu zadržíte, to
mu budú zadržané´. Keď nás premô
že zlo, neláska, dáva nám možnosť
získať odpustenie, máme možnosť
sa napraviť. Pre nás ustanovil svia
tosť zmierenia, svätú spoveď.
´Poďte ku mne všetci...´ volá nás
zvlášť každú nedeľu na slávenie jeho
veľkonočnej obety, svätej omše. Prichá
dzajme na toto stretnutie, usilujme sa
zachovávať jeho prikázanie lásky, s je
ho pomocou premáhajme všetku ne
lásku. Snažme sa žiť ako jeho učeníci,
ako jeho úprimní a verní priatelia.
Ďakujem Vám za lásku, s ktorou

ste ma prijali ako vášho nového fará
ra, ako vášho duchovného otca. Lás
ka k Bohu i ľuďom nech napĺňa naše
srdcia, nech je to náš životný štýl.
Juraj Augustín,
farár – duchovný otec farnosti.

Vážení
spoluobčania,

práve ubehli tri zaujímavé mesiace mojej
práce. Teší ma, že ste našli cestu na obecný
úrad a prichádzate nielen kvôli riešeniu Va
šich problémov. Zastavujete sa preto, aby
ste ma pozdravili, opýtali sa ako sa darí
a čo nového. Je to pre mňa veľká pomoc,
keď vidím záujem občanov a cítim Vašu
podporu. Veď udržiavanie medziľudských
vzťahov je základom komunikácie a spolu
žitia.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste mi dali
svoj hlas, prejavili dôveru a ste ochotní byť
nápomocní pri mojej práci.

Dňa 15. januára 2007 odišiel
z lábskej farnosti duchovný otec
ThDr. Jozef Kemp PhD. Bol u nás
4 roky a počas jeho pôsobnosti sa
urobilo na obnove kostola veľmi
veľa prác. Spomeniem:
• ústredné kúrenie a maľova
nie fary,
• oprava strechy, výmena
škridly, medené oplechovanie
a žľaby okolo celého kostola,
• statika a oprava veže,
• odvodnenie a odvzdušnenie
základov kostola z vnútra i z von
ka,
• elektrina v celom kostole,
• výskum architektonický
a umelecko-historický,
• vybúranie starej dlažby a vy
betónovanie hlavnej lode kostola,
• vonkajšie a vnútorné omiet
nutie kostola sanačnou omiet
kou,
• oprava a náter plota okolo
kostola,
• výmena nových lavíc a zave
denie ústredného kúrenia.
Dôstojný pán vybavil všetky po
volenia z Pamiatkového ústavu,
zaistil vypracovanie všetkých pro
jektov ohľadom prác kostola a ne
bolo ich málo. Nešetril sa ani fy
zicky, často ho bolo vidieť s fúri
kom, lopatou alebo pri odstraňo
vaní starej omietky.
Ďakujeme za obetavosť a po
zdvihnutie duchovného života
v našej obci.
Niet krajšieho daru ako Boha
v srdci mať, vieru, nádej, lásku
v Ježiša Krista šíriť, rozdávať. Že
láme veľa Božieho požehnania
a zdravia vo Vašej ďalšej pastorač
nej službe v Chorvátskom Grobe.
Zároveň vítame vdp. ThDr. Ju
raja Augustína PhD., ktorý prišiel
do lábskej farnosti 16. januára
2007. Zo srdca mu prajeme vo
farnosti Láb, veľa Božích milostí
a ochranu Panny Márie.
J. Vícenová

PeadDr. Monika Valúchová, starostka
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Tak ako po iné roky, tak aj v tomto
roku sa po obci niesol spev a z ďa
leka bolo počuť muziku. Čo tomu
predchádzalo? Otázka, či bude ale
bo nebude prebiehať oslava fašian
gov tak ako po minulé roky bola
hneď na začiatku zodpovedaná. Do
klubu dôchodcov sa začali schádzať
občania, ktorí sa každoročne za
pájajú do sprievodu. Nechýbal tra
dične kožkár „Ulehla“, ktorému ale
chýbala „Ula Čarálka“. Za to mu to
vynahradila iná partnerka – „Ama
la Mrnka“.
Oslava fašiangov dostala nový
punc v podobe nového vedenia obce
na čele s pani richtárkou Monikou Va
lúchovou. Za bubnovania „strýca Još

ku“ a doprovodu živej kapely sa sprie
vod pohol dedinou. Tentokrát sme
zašli až na „Účku“ k rodine Farmero
vej. Sprievod končil tradične „U To
máša“, kde pokračovala zábava. Tú
spestrili svojim vystúpením speváci zo
Superstar Martin Kelecseyi a Petra Ke
peňová. Fašiang sme ukončili pocho
vaním basy so želaním, aby sme sa
o rok stretli znovu.
Zostáva nám poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili osláv a zároveň aj
všetkým sponzorom, bez ktorých by
sme si oslavy nevedeli predstaviť. Tak
teda o rok nech sa znova ozve:

„Dáva sa na známosť ...“
J. Benkovič

Spomienka na fašiangové oslavy

Milí
čitatelia,
ako nová šéfredaktorka Láb
skych novín vás chcem pozdraviť
a predstaviť vám zloženie novej
redakčnej rady.
Členmi sú:
Mária Vicenová, Terézia Bar
teková, Adela Greliková, Jarka
Pírová, Daniel Prokop.
Zároveň budeme radi ak nám
aj naďalej budete zasielať prís
pevky na uvedené mailové adresy:
s.vajarská@zoznam.sk alebo
starosta@obeclab.sk,
prípadne poštou alebo osob
ne na obecný úrad.
Za celú redakčnú radu vám
prajem príjemné prežitie veľko
nočných sviatkov.
S. Vajarská
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Prehupli sme sa do nového kalendár
neho roka, zima pomaly prechádza
do jari. Aj keď v tomto roku by bolo
lepšie povedať, že jeseň prešla rovno
do jari, pretože žiadnu zimu s poriad
nou sánkovačkou a guľovačkou sme
tento rok nemali. Nech je to už ako
koľvek, od posledného vydania Láb
skych novín prešlo zopár týždňov
a radi by sme vás poinformovali, čo sa
počas nich v Základnej škole v Lábe
udialo.
Škola počas týchto týždňov, samo
zrejme, plnila svoj prvoradý cieľ – vzde
lávala a vychovávala, no školský život
sme sa snažili našim žiakom i oživiť,
obohatiť a spestriť. V decembri sme
usporiadali Vianočnú diskotéku a vo
februári zasa karneval, v ktorom mali

Sú za nami výsledky

možnosť deti i ich rodičia predviesť
svoju kreativitu a ukázať sa v čo naj
lepšej maske. A tento rok bolo masiek
naozaj veľa – princezné, kovboji, voja
ci, čarodejnice, čerti, pobehovala tam
dokonca i ušatá myš. Ťažko bolo vy
brať tú najkrajšiu. Obe tieto akcie or
ganizačne pripravil Mgr. Kimlička so
svojím 8. ročníkom.

Kým sa masky predvádzali na par
kete, svoj veľký deň zažívali predško
láci, pretože v inej časti budovy ZŠ sa
konal zápis do 1. ročníka, pri ktorom
bola prítomná i pracovníčka Peda
gogicko-psychologickej poradne
v Malackách Mgr. Jana Čermáková.
Nezabudli sme ani na občanov
z obce. Žiaci prichystali pod vedením

pani učiteľky Bartekovej a učiteliek
z I. stupňa milé pozornosti vo forme
masiek, ktoré rozdali účastníkom fa
šiangového sprievodu.
V snahe podporiť talent našich
žiakov, prehĺbiť ich vedomosti a roz
víjať ich schopnosti, zapojili sme sa
do viacerých súťaží – vedomostných,
športových, literárnych, výtvarných.
Z tých najväčších úspechov spome
niem aspoň niektoré: Natália Kube
jová (7. roč.) a Filip Kubej (8.roč.) sa
obaja umiestnili na 4. mieste v no
voročnom turnaji v šachu, ktorý sa
konal v Rohožníku. Natália Kubejo
vá nás však v šachu reprezentovala
i na sklonku minulého roka a vybo
jovala si 4. miesto v krajskom kole
v šachu. Martin Strolka (9.roč.) sa
umiestnil na 1. a 2. mieste v okres
nom kole plávania a postúpil do
krajského kola. V tej istej súťaži si
Magdalenka Chmelová (4. roč.) vy
plávala 3. miesto. V okresnom kole
geografickej olympiády si svojimi ze
mepisnými vedomosťami Jakub Du
fek (8. roč.) vybojoval 3. miesto
a postúpil do krajského kola. Svoje
futbalové umenie potvrdili i dievčatá
pod vedením H. Rauscherovej a K.

Paxnerovej, keď v okresnom kole
v malom futbale dievčat získali krás
ne 1. miesto a postúpili do krajského
kola. Všetkým účastníkom krajských
kôl budeme držať palce.
Tieto úspechy našich žiakov nás ne
smierne tešia a sme radi, že aj taká
malá škola ako je Láb sa dokáže pre
sadiť v najrozličnejších súťažiach. Svo
jimi úspechmi reprezentujeme pred
sa celú obec Láb.
Mgr. Ivana Dufková,
riaditeľka

Ak chcete podporiť našu školu,
zlepšiť jej vybavenie a zvýšiť tým
kvalitu výučby, darujte nám,
prosím, 2 % z vašich daní z roku
2006. Môžete ich poskytnúť
občianskemu združeniu, ktoré
pri ZŠ v Lábe pracuje a môže
byť poberateľom 2 % z daní.
Potrebné údaje:
Rodičovské združenie
pri Základnej škole v Lábe
900 67 Láb č. 489
IČO: 1517319617239

Rozhovor s autorkou knihy Lábe, Lábe..., pani Štefekovou
Kto Vás oslovil, aby ste prezentovali svoju knihu
vo vysielaní STV?
Neviem kto to inicioval, ale bola som oslovená
pracovníkmi STV realizovať príspevok v regionál
nom vysielaní o vzniku knihy – Lábe, Lábe ... Lábske
ho nárečového slovníka a všetko krásne, čo s nim
súvisí.
Kedy a kto Vám pomáhal pri prezentácii Vašej
knihy?
Bolo to 12. marca 2007. Príspevky sa natáčali
v škole, v okolí školy, na Vendelínku, v obci, v Klube
dôchodcov.
Po celej dedine si všímali historické domy, stavby



a pamiatky ktoré korešpondujú so životom a slov
níkom našich predkov.
Realizáciu tohto príspevku veľmi vhodne doplni
la detská folklórna skupina pod vedením Ing. Mgr.
Zlatice Grelikovej, ktorá nacvičila pásmo ľudových
tancov, piesní, porekadiel z mojej knihy.
Riekanky, vyčítanky, vysmievanky sa zachovali zá
sluhou najmä pani Evy Bence a ďalších starších ob
čanov z Klubu dôchodcov v Lábe.
Pani učiteľka Greliková venovala veľa času a ener
gie pri nácvikoch detského folklóru. Tento program
by nevynikol bez krásnych krojov, ktoré zachovávajú
mnohí naši občania, za čo im patrí veľká vďaka

a uznanie. Naša obec sa má čím pochváliť a naďalej
prezentovať dedičstvo našich otcov.
Koho by ste chceli ešte spomenúť?
Chcela by som poďakovať našim dôchodcom
z KD za ich aktívnu účasť, prípravu, výzdobu miest
nosti a za vzorne vypracované „domáce úlohy“ pri
príprave a vzniku knihy.
Nezastupiteľnou súčasťou bol i Jožka Benkovič.
Poďakovanie patrí deťom, ktoré reprezentovali
našu dedinu, pani uč. Grelikovej a rodičom, ktorí
pomáhali pri realizácii tejto relácie.
Ďakujem a prajem Vám veľa úspechov vo Vašom
T. Barteková
plodnom živote.		
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Vydarené akcie materskej školy
Vážení rodičia,
spoluobčania a priatelia
Materskej školy v Lábe!
V tomto roku je opäť možné po
skytnúť 2 % z daní fyzických a práv
nických osôb za kalendárny rok
2006. V minulom roku ste našim de
ťom pomohli neuveriteľnou čiast
kou 56.000 Sk. Z týchto finančných
prostriedkov RZ pri MŠ Láb zakúpi
lo množstvo výchovno-vzdelávacích
potrieb a zariadenie do tried. Verí
me, milí rodičia, spoluobčania
a priatelia, že viete, ako veľmi ma
terská škola tieto prostriedky potre
buje a pomôžete nám.
Vopred Vám všetkým ďakujeme.
Aj v tomto školskom roku naša ma
terská škola usporiada tradičné ak
cie. Niekoľko sme ich stihli zrealizo
vať.
V novembri to bolo vystúpenie
pre dôchodcov, kde sme pripravili
pre naše babičky a deduškov pásmo
s riekankami a piesňami. V decem
bri sme sa veľmi tešili na Mikuláša,
ktorého vítame v škôlke vždy do
obeda. Aj tento rok sme túto akciu
pripravili v spolupráci so ZŠ v Lábe.
Najkrajšími sviatkami v roku sú
sviatky Vianoc. Naša besiedka sa ko
nala 22. decembra spolu s rodičmi
a naozaj bola veľmi dojímavá. Deti
z triedy Včielok pod vedením pani
učiteľky Zuzky Hrončekovej a Julky
Kopčovej pripravili pestrý program.
Najviac sa však deti tešili novým dar
čekom pod stromčekom, ktorých bo
lo naozaj dosť, a to vďaka Rodičov
skému združeniu pri MŠ v Lábe a Na
dácii SPP. Do tried deťom pribudli

Údaje 
o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov:
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
PRI Materskej škole LÁB
Sídlo:
Láb č. 223
Právna forma:			
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo
prijímateľa (IČO):
173196172117

nové didaktické hry, hračky, televízo
ry, DVD prehrávač a digitálny fotoa
parát, ktorým sme to všetko mohli
zachytiť. Nechýbalo ani malé občer
stvenie, hudba a dobrá nálada.
Medzi úspešné akcie materskej
školy patrí Karneval a Deň otvore
ných dverí. Všetci do masiek! Tak
znel príkaz a naozaj sme všetci po
slúchli. Promenádu masiek začali
Červená čiapočka a strigôňa, pri
dali sa: černoška, mušketier, čertík,
včielka, lesná víla, šaškovia, pani Ke
kulová, pavúčia žena a ďalšie detič
ky. Nechýbala bohatá tombola,
avšak pred jej zahájením sme mali Aj táto šatňa je nová vďaka 2 % z vašich daní.
pripravené veľké prekvapenie – hos
ťa zo superstar Peťku Kepeňovú,
ktorá nielen deti, ale aj rodičov
zdvihla zo stoličiek. Aj táto akcia bo
la podporená Nadáciou SPP a pri
dal sa aj zriaďovateľ OcÚ Láb – pa
ni starostka PaedDr. Monika Valú
chová. Ďakujeme.
Mgr. M. Vícenová

Vianočná besiedka

Ďakujeme...
Takto sa rozvíjame...
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V mene detí materskej školy v Lábe veľmi pekne ďakujeme pánovi Jáno
vi Galovičovi za ochotu pomáhať nám. V tomto školskom roku nám zre
konštruoval vchodové schody do triedy Lienok. Ešte raz veľká vďaka!
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Exfinalisti superstar v Lábe
Kultúrno – spoločenský život našej
obce sa aktívne rozbehol aj vďaka
novej starostke. Môže to potvrdiť aj
škôlkárska pani riaditeľka Mgr.
Mirka Vicenová, ktorá ako prvá pri
vítala na karnevale exfinalistku II.
série Petru Kepeňovú. Okrem nej
nám zaspieval aj exfinalista I. série
Martin Kelecsényi, ktorý spríjemnil
fašiangovú zábavu v hostinci „U To
máša“. Martin mal po vystúpení
veľmi naponáhlo, takže sa nám ne
podarilo získať žiadny rozhovor. Za
to Petru sme poriadne vyspovedali,
nakoľko vytvorila v škôlke neopako
vateľnú atmosféru, pri ktorej sa
riadne odviazali nielen deti, ale aj
rodičia. Po takmer hodinovej auto
gramiáde sme sa konečne dostali
k nej a nemala na výber – musela
spustiť.

fakulte Prešovskej univerzity v od
bore – učiteľstvo pre I. stupeň, na
hrať album v Bratislave, naďalej spie
vať, venovať sa priateľom a byť s ro
dinou v Rimavskej Sobote. No ces
tovať z jednej strany republiky na
druhú je časovo náročné. Našťastie
je veselá kôpka a zatiaľ to zvláda s ús
mevom na tvári. A vysvetlila aj to, že
na odlúčenie od rodičov si tak tro
chu zvykla, lebo pred pár rokmi pra
covala v USA (preto nestihla I. su
perstar) a potom v Anglicku (opäť
takmer nestihla II. sériu, našťastie
to za ňu vybavila maminka a včas
poslala prihlášku, nezostávalo jej
už nič iné, len pekne – krásne prísť
domov).

Rok 2006 jej zmenil život. Do tej
doby úplne obyčajné dievča, akých
sú stovky, sa stala jednou z najpo
pulárnejších mladých ľudí u nás.
„Ak si myslíte, že s koncom super
star pominul ten najväčší tlak na fi
nalistov, tak sa mýlite. Je to totiž prá
ve naopak. Dovtedy televízia držala
ochrannú ruku – produkční pláno
vali každodenný program, zriaďovali
rozhovory, fotenia a hlavne nás pri
pravovali na ďalšie finálové kolá. Ale
súťaž skončila a nastal čas, kedy
sme sa museli začať starať sami o se
ba, uchytiť sa a byť ľuďom na očiach.
Istotu mali len prvý traja a ostatní si
musia poradiť sami v bláznivom šou
biznise.“
Petra skoro presne vedela, čo chce.
Dokončiť štúdium na Pedagogickej

Viem, že chystáš nový album. Ako
sa bude volať?
– Názov ešte nie je istý, takže to
nebudem dopredu prezrádzať.
Toto nie sú tvoje prvé skúsenosti
s koncertmi. Aké boli začiatky?
– Začínali sme s kapelou v Prešo
ve, hrali na rôznych akciách a mys
lím si, že nás ľudia radi počúvali.
Čo považuješ za najväčší ús
pech?
– To, že ma spievanie baví, že exis
tujú ľudia, ktorí mi dajú najavo, že
to, čo robím má zmysel. Je to veľmi
dôležité.
Koho máš najradšej ?
– V prvom rade moju rodinu,
priateľov a dobrých ľudí.
A čo deti?
– Mám ich veľmi rada, sú najväč

Momentálne nahráva album,
tak sme sa jej spýtali:

ším pokladom, no na svoje si radšej
ešte chvíľu počkám.
Chceš niečo odkázať našim čita
teľom?
– Chcem sa poďakovať za pozva
nie a príjemnú atmosféru vďaka kto
rej sa budem veľmi tešiť na ďalšie
stretnutia.

Príprava futbalistov na jarnú časť

Dňa 10. 12. 2006 sa konal v telocvični ZŠ Láb
5. ročník Mikuláškeho volejbalového turnaja žien
za účasti štyroch družstiev. Dievčatá v sebe opäť
nezapreli športového ducha a túžbu po víťazstve.



Po osobnom stretnutí s Petrou
môžeme potvrdiť, že je plná opti
mizmu a chuti do života. Prajeme jej
veľa šťastia na štátniciach a úspešný
album. A  ktovie, možno raz bude
v Lábe nielen spievať, ale aj učiť naše
deti.
S. Vajarská a kultúrna komisia

Naši muži začali jarnú prípravu už v januári. Keďže
počasie futbalu prialo, začali trénovať vonku. Kon
com januára boli už prvé prípravné zápasy. Rysujú
sa nám aj nejaké posily. Nuž, uvidíme.
Žiaci/chlapci/ sa už tiež pripravujú na ligovú sezó
nu. Do konca februára trénujú v telocvični, potom
vonku. Prihlásili sa na zimnú halovú ligu. Hrala sa
v Jakubove. Celkovo skončili na šiestom mieste.
Žiačky/dievčatá/ začali s prípravou v polovici ja
nuára v telocvični. Pre pekné počasie už začiatkom
februára boli na ihrisku. Stihli odohrať už aj časť prí
pravných zápasov. Zúčastnili sa medzinárodného
halového turnaja žiačok v Žiline a Hodoníne. Na
oboch turnajoch skončili v strede tabuľky. Tiež hra
li zimnú halovú ligu v Jakubove. Obsadili piate mies
to. Toľko k príprave.
Na záver pozývame všetkých našich fanúšikov
a priaznivcov, aby prišli na futbalové zápasy povzbu
diť naše družstvá, trochu sa občerstviť a možno aj
odreagovať. Všetci ste srdečne vítaní!
		   H. Rauscherová
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