ČASOPIS OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A OBČANOV LÁBU

● ROČNÍK V. ● ČÍSLO 3/2002 ●

Vendelínkové
hody

Druhú októbrovú nedeľu slávime v Lábe hody –
sviatok posviacky chrámu. Mnohí si poviete – nedeľa ako každá iná. Nie je to tak.

Je to tradícia,
ktorá sa opakuje každoročne.

20. októbra je deň svätého Vendelína.
Svätý Vendelín je patrónom dobytka
a proti moru, ktorý zúril v Lábe a na
okolí v rokoch 1711 a 1753. Vtedy
bola postavená kaplnka sv. Vendelína, ktorá sa týči na najvyššom
bode Lábu – „Na vŕšku”.
Ako každý rok, ak to počasie dovolí, slávime na vŕšku a Drahách
vendelínkové (jáderkové) hody. Minulý rok 21. októbra, v nedeľu, sa už
o 8.00 hodine začali schádzať obyvatelia na svätú omšu, na ktorej duchovný otec pripomenul históriu kaplnky.
Konala sa pri kaplnke, pod holým nebom. Slnko svietilo, bolo takmer bezvetrie. Vytvorila sa krásna, sviatočná atmosféra, a to aj vďaka dychovej hudbe p. Kaína, ktorá hrala počas svätej omše. Je to krásna tradícia
po našich rodičoch, ktorú sa snažíme zachovávať
aj naďalej. Muzikanti po svätej omši vyhrávali po celom vŕšku až do popoludňajších hodín.
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Najprv príde čistenie okien, potom
veľké upratovanie. V pečení zákuskov sa radi pretekáme, aby boli tie
najlepšie. I mäsa nachystáme viac
ako inokedy. Radi si pochutnáme na
dobrej husacine, kačacine, bravčovej pečienke, kurencoch alebo rezňoch. Sú to jedlá od výmyslu sveta.
To najdôležitejšie je, že sa zídu tí
najbližší, porozprávajú o svojich radostiach i starostiach. Dobre padne,
keď pri kolotočoch stretneme kamaráta alebo spolužiaka, ktorého sme nevideli dlhé roky.
No a najväčšiu radosť majú naše deti.
Len aby bolo tých kolotočov čo najviac.
I kramárov chodí do Lábu veľa. Nechýbajú
medovnikári a predavači s cukrovou vatou.
Dôležité je, aby sa počasie vydarilo. Nech svieti slnko, nech je radosť veľká, to vám želá redakcia
Lábskych novín.

Finančné zbierky
na opravu kostola

Hody

11. zbierka – 11. augusta 2002

Detská manéž, vláčik či hojdačky
potešia všetky malé detičky.

v kostole vyzbierali
mimo zbierky
spolu
2 darcovia
2 darcovia
6 darcov
starý zostatok

22 210 Sk
12 965 Sk
35 175 Sk
5 000 Sk
2 000 Sk
1 000 Sk
199 754 Sk

zbierka
spolu

35 175 Sk
234 929 Sk

Na opravu kostola prispievajú
veriaci, ktorým patrí úprimná
vďaka, že v týchto ťažkých časoch dokážu odložiť korunky
a obetovať ich na tento vznešený cieľ, za ktorý
nám naši potomkovia budú vďační.

12. zbierka – 22. augusta 2002
v kostole vyzbierali 21 065 Sk
mimo zbierky
7 000 Sk
spolu
28 065 Sk
1 darca
5 000 Sk
2 darcovia
2 000 Sk
7 darcov
1 000 Sk
starý zostatok
234 929 Sk
zbierka
spolu

28 065 Sk
262 994 Sk

Milí
spoluobčania!
Je táto záležitosť
len vecou
veriacich?
Čo vy na to?
V.T., Z.M., Z.V., J.V.

CENA 0 Sk

Cukrová vata vôňou priláka,
nejedného škôlkára či školáka.

V októbri sa každé voľno hodí,
šetri si korunky, veď budú HODY.
ADELKA GRELIKOVÁ

Hody, hody,
hodulky
Začni gazdinka okná umývať,
kačice a húsky
do pekáčov chystať.
Nastáva čas upratovania v dome,
skrášľovania dvorov aj ulice.
Schystaj korunky na kolotoč,
lebo ti ich zožerie červotoč,
kúpiť deťom cukrovú vatu,
nech dobre polepia tatu.
Potom si treba dať aj pauzu,
zakričať na hrisku – išla do autu,
hrknúť si zopár pív
alebo štamplov,
na zábave si zatancovať
pár tancov.
Hody naše, hody naše,
jáderkové hodulky,
prichádzate znenazdania,
prichádzate, škoda, až v októbri.
Ako prídu – tak odídu,
zostane len spomienka.
Rodiny sa zas rozídu,
každý do svojho bydielka.
O. D.

Jeseň
Jeseň sa nám prihlásila,
od severu chladný vietor veje,
pribúdaním chladu
je predzvesťou,
že to k zime speje.
Do chladného rána
nás denný svit víta,
čo prinesie začatý deň,
v duchu sa každý seba pýta.
Chlad pôsobí na prírodu,
tá bledne a zeleň tratí,
tá sa do nej po zime
na jar opäť vráti.
Polia, záhrady, sady a vinice
úrodou sa vďačia,
kto akým bol im ochrancom
a pomocníkom,
tak sa mu odvďačia.
Na vyprázdnenom poli
oráč pluhom brázdi,
to sejba obila je v prúde,
na dôstojnej sejbe záleží,
či na našich stoloch
dosť chleba bude.
Vo víre pracovných
a rodinných starostí,
čas rýchlo beží
a už tu máme hody.
V nich lahodia najviac deťom
zábavné atrakcie,
pritom poznajú i druhý význam
hodovej pohody?
Čas dospel a jeseň končí,
od severu už
mrazivý vietor fúka,
to zima sa pomaly hlási,
sem-tam sú i dni,
keď sa sniežik núka.
D. P. VRBOVČAN

Na niekoľko zaujímavostí o priebehu a výsledkoch volieb poslancov do Národnej rady
Slovenskej republiky v Lábe sme sa spýtali predsedu okrskovej volebnej komisie pána
Milana Gerthofera.

O voľbách po voľbách...
Ako hodnotíte volebné výsledky v našej obci?
Priebeh volieb bol pokojný
a dôstojný, za čo sa treba poďakovať všetkým aktívnym účastníkom volieb. Priebeh volieb nebol narušený žiadnou mimoriadnou udalosťou, ktorú by musela
riešiť polícia. Účasť voličov bola
na úrovni celoslovenského priemeru. Celkový výsledok volieb
je pre jedných očakávaný a pre
druhých prekvapivý. Prevažná
časť voličov Lábu sa zachovala
racionálne a pragmaticky. Hlasovala za integráciu Slovenska
do euroatlantických štruktúr
a proti izolácii Slovenska.
Ako ste boli spokojný s prácou volebnej komisie?
S prácou volebnej komisie
som bol spokojný, nakoľko táto
bola kombináciou mladých študentov so staršími, skúsenejšími, čo sa prejavilo na presnom
a rýchlom spracovaní volebných výsledkov. Spracovanú zápisnicu sme odovzdali okresnej
volebnej komisii v Malackách
medzi prvými. Za kompletnosť
a presnosť spracovaných výsledkov nám poďakoval predseda okresnej volebnej komisie.
Je podľa Vás možná manipulácia volebných výsledkov?

Výsledky parlamentných volieb 2002 na Slovensku
20 %

15,09
13,46
11,16

10 %
8,25 8,01
6,32

SDĽ

1,79 1,36

SDA

HZD 94 324

SNS 95 633

3,65 3,32 3,28

PSNS 105 084

KSS 181 872

ANO 230 309

KDH 237 202

SMK 321 069

SMER 387 100

SDKÚ 433 953

0

HZDS 560 691

5%

Menej ako 1 % hlasov získali: SZS, NOSNaP, ZRS, ŽaR, OKS, ROSA, ROI,
SzDPO, Ľ. Blok, ROMA, SNJ, B-RRS, ĽS
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napriek tomu, že si svoju povinnosť splnil už deň predtým;
jeden horlivý volič pri úpornom hľadaní svojho politického lídra nešťastne povalil zástenu;
v jednom prípade sa voličovi
podarilo natlačiť do obálky
všetkých 25 hlasovacích lístkov, čo mu sťažilo vloženie
obálku do volebnej schránky;
volebnú miestnosť navštívil
i pes miestneho poľovníka.
Keďže sa dostavil bez voličského preukazu a nebol na
zozname voličov, k voľbám
nebol pripustený a následne
bol vyvedený z miestnosti;
jedna z odovzdaných obálok
obsahovala hlasovací lístok
s textom básne miestneho
umelca.
to, že o voľby bol záujem občanov svedčí i skutočnosť, že
prví voliči sa dožadovali vstupu do volebnej miestnosti už
v piatok 10 minút pred druhou hodinou;
najstarší občan, ktorý sa zúčastnil volieb bol 90-ročný
František Sofka, najmladší –
prvovolič bol Janko Mráz.
Zhovárala sa
ANNA ZÁLESŇÁKOVÁ

Poradie politických strán a hnutí vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.–21. 9. 2002 v obci Láb

19,50

15 %

Regulárnosť volieb zabezpečovala okrsková volebná komisia zriadená podľa Zákona Slovenskej národnej rady číslo
80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení
neskorších predpisov. Utvorená
bola z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí, ktoré podali kandidátnu listinu. Komisia pracovala
v šesťčlennom zložení spolu so
zapisovateľkou komisie, ktorá
zabezpečovala organizačné
a administratívne záležitosti.
Komisia zabezpečovala správny
priebeh hlasovania, doplňovala
zoznam voličov, vykonala hlasovanie do prenosnej volebnej
schránky na základe žiadostí,
zrátala hlasovacie lístky, preferenčné hlasy a vyhotovila zápisnicu o výsledku hlasovania. Rôznorodosť členov komisie, čo sa
týka politickej príslušnosti, zaručovala objektívnosť pri posudzovaní platnosti hlasovacích
lístkov a zrátania hlasov. Manipulácia volebných výsledkov teda nie je možná.
Prezraďte nám nejaké perličky z priebehu volieb.
■ za úsmevné možno považovať opakovanú snahu miestneho občana voliť i v sobotu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.–19.
16.–19.
16.–19.
16.–19.

SDKÚ
186
HZDS
121
SMER
112
ANO
70
KDH
56
P–SNS
55
HZD
41
SNS
31
KSS
18
STRANA ZELENÝCH
12
SDA
10
ŽENA A RODINA
6
SMK
4
ZRS
3
SDĽ
2
OKS
1
SNJ
1
NEZÁV. OBČ. STRANA NEZAMEST. 1
ROSA
1

25,44 %
16,55 %
15,32 %
9,58 %
7,66 %
7,52 %
5,61 %
4,24 %
2,46 %
1,64 %
1,37 %
0,82 %
0,55 %
0,41 %
0,27 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
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LETOM ŽIACKYM SVETOM

Opäť v škole

Posledná večera Pána

Zaujímavá výstava
v Plaveckom Štvrtku
Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku už
vstúpila do povedomia širšej
verejnosti najmä z oblasti rezbárstva a keramiky.
V minulom roku 2001 pristúpil majiteľ galérie Alojz Machaj
k novému experimentálnemu
spôsobu tvorby, kde sústredil
viacerých mladých rezbárov na
spoločnej úlohe vytvorenia monumentálneho betlehemu s figúrami vyrezanými v životnej
veľkosti, ako skupinového diela,
ktoré bolo sprístupnené širokej
verejnosti v predvianočnom čase 21. decembra 2001.
Pracovalo na ňom 10 slovenských rezbárov. Autori sa zhodli
na tom, že betlehem bude putovný. Sochy sú vyrezané z lipového a topoľového dreva. Sú farebne kolorované.
Úspech uskutočnenia myšlienky vytvorenia veľkého bet-

lehemu inšpiroval Alojza Machaja k nastoleniu ďalšej tímovej úlohy rezbárskeho stvárnenia známej biblickej témy – Posledná večera Pána. Jednotlivé
sochy, výraz ich tvárí je hlboko
ľudský a prostý, každému bez
slov zrozumiteľný. Je to nádherný pocit, že Slovensko má tak
unikátne dielo.
V budúcnosti sa môžeme tešiť, že uvidíme práce z kameňa
a mramoru, ďalej to bude výstava keramiky, drobné rezbárske
práce a mnohé iné.

J

Tvorivosť

edným z často používaných
ntermínov v pedagogike i v živote je tvorivosť. Tento pojem
býva často spojený s produkciou niečoho nového, lepšieho,
racionálnejšieho, niečoho, čo
uľahčí a skvalitní život človeka.
Poznáme ho tiež pod pojmom
kreativita (z gréckeho slova tvoriť, stvoriť). V súčastnosti je
prístup k dieťaťu vo vyučovacom procese iný, než ho považovala tradičná škola. Dieťa
považujeme za subjekt s vlastným učebným postupom.
LÁBSKE NOVINY 3/2002

Len teraz sme sa tešili na
prázdniny a už je tu znovu školský rok – 2002/2003. Čas rýchle
utiekol a my sme sa 2. septembra stretli v škole, opálení, veselí, plní zážitkov z leta. Kým starší
žiaci si rozprávali o tom, čo všetko prežili, malí prváčikovia jednou rukou stískali veľkú kyticu
pre pani učiteľku a druhou maminu alebo ockovu ruku. Tento
deň si mnohí zapamätajú – stali
sa ozajstnými žiakmi v ozajstnej
škole.
V slávnostnom príhovore ich
privítal riaditeľ školy Mgr. P.
Kimlička.
Starosta obce Ing. K. Chmela
im poprial veľa úspechov
a v mene obecného úradu im
daroval peknú rozprávkovú
knižku.
So želaním všetkého dobrého
v novom školskom roku prispela aj predsedníčka rodičovského

združenia pani Jana Zálesňáková.

Do školy
Keď začína padať lístie
zo stromov,
zhon sa vkráda všetkým
do domov.
Prečo? Na to sa ľahká odpoveď
hovorí,
všetky deti sa chystajú do školy.
Mamičky prváčikom hovoria:
„Pozor daj!
Pekne v škole seď a dobre
poslúchaj.”
Keď uložíš večer spinkať
písmenká,
oni ti dajú nekonečnú múdrosť
do vienka.”
ADELKA GRELIKOVÁ

Učiteľský zbor nastúpil v tomto zložení (a plnom počte):
Riaditeľ školy – Mgr. P. Kimlička
Zástupkyňa riaditeľa školy – Mgr. Ľ. Chovanová
1. ročník – triedna učiteľka
G. Nenovská
2. ročník – triedna učiteľka
M. Kolandrová
3. ročník – triedna učiteľka
Mgr. M. Valúchová
4. ročník – triedna učiteľka
Ing. Mgr. Z. Greliková
5. ročník – triedna učiteľka
T. Barteková
6. ročník – triedna učiteľka
Ing. V. Strolková
7. ročník – triedna učiteľka
Mgr. E. Štefeková
8. ročník – triedna učiteľka
Mgr. M. Kolandrová
9. ročník – triedna učiteľka
Mgr. Ľ. Chovanová
Učiteľka jazykov – V. Lukáčková
Vychovávateľka ŠK – M. Vicenová

Želáme veľa úspechov v tak
peknej práci, ktorá zanecháva
dobrý pokoj v duši, že i v 21.
storočí, tak ako pred mnohými
rokmi, je možné nanovo prežiť
Kristovu premenu a zanechať
odkaz pre nasledujúce generácie.

Všetkým držíme palce, aby sa im darilo, mamičkám a oteckom
želáme veľa trpezlivosti.

J.V.

Mgr. CHOVANOVÁ, NENOVSKÁ

„Viesť dieťa znamená prebúdzať jeho záujmy, pomáhať mu
rozvíjať jeho duševné, spoločenské a citové predpoklady
i hľadať seba samého.”

PEDAGÓG RADÍ
K tomuto všetkému je treba
tvorivé myslenie.
Veľkou tvorivosťou sa vyznačujú malé deti. Ich nespočetné

„prečo?”, prostredníctvom ktorého sa usilujú čo najviac dozvedieť o sebe i o svete, ich ženie
dopredu.
Často dospelí strácajú trpezlivosť a odpovedajú „preto”. To
je však nepostačujúce a brzdí
v rozvoji tvorivosti. Akonáhle
tieto deti vstupujú do školy – do
sveta práce – začínajú viac informácií prijímať formou výkladu a zostáva menej času na
vlastné bádanie a skúmanie. Pasívne prijímajú informácie okolia a často neskôr majú problé-

my pri uplatňovaní teoretických
vedomostí v praxi.
Prečo k tomu dochádza?
Lebo sa nenaučili veriť svojmu mysleniu, nemali čas realizovať svoje myšlienky a nápady.
Chýba im myšlienková odvaha,
nápaditosť a tvorivosť. Preto sa
my všetci zamerajme na odstránenie spomínaných nedostatkov, podporujme detskú myšlienkovú odvahu, dajme im priestor na realizáciu, a tým aj zmysel života.
Mgr. MONIKA VALÚCHOVÁ
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PRIPOMÍNAME SI

ŽILI MEDZI NAMI

Dr. Milan
Hodža
sa narodil 1. februára
1878 v Sučanoch pri
Martine. (Bol synovcom známeho štúrovca Michala Miloslava
Hodžu, ktorý tiež po
revolučných rokoch odišiel do exilu do
Poľska a na Slovensko sa dostal až po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie za prvej
Československej republiky a osud tak chcel,
že mu na štátnom pohrebe rečnil práve
synovec Dr. Milan Hodža ako minister vtedajšej vlády).
Mladý Milan bol veľmi nadaný študent,
ovládal osem cudzích jazykov a po štúdiách
práva v Budapešti ukončil aj štúdium filozofie vo Viedni. V roku 1905 sa stal poslancom
Uhorského snemu, kde s niektorými ďalšími
členmi pripravovali federalistické usporiadanie monarchie. Začiatok prvej svetovej
vojny v roku 1914 však tieto reformné snahy ukončili. Milan Hodža bol po vzniku Československa jedným z iniciátorov Martinskej deklarácie, keď sa Slovenská národná
rada prihlásila k spoločnému štátu (1918).
Od vzniku spoločného štátu zastával mnohé
významné štátne a stranícke funkcie.
Od roku 1935 do 1938 bol ako prvý Slovák predsedom vlády. Po mníchovských
udalostiach sa vzdal tejto funkcie a odcestoval do Švajčiarska. Jeho rodina však zostala
na Slovensku a po vybavení majetkových
záležitostí a potrebných dokladov odcestovali všetci do Španielska a USA. Hodža odcestoval do Paríža, kde založil exilovú Slovenskú národnú radu a prijal ponúknutú
spoluprácu londýnskeho zahraničného odboja na čele s Edvardom Benešom. Po ich
vzájomných nezhodách odcestoval za svojou rodinou do USA. V Amerike sa venoval
práci v krajanských spoločnostiach a presadzoval myšlienku spoločnej Európy. Svoje posledné roky žil na Floride, kde zomrel
na rakovinu 20. júna 1944. Jeho rodina sa
presťahovala na Slovensko s nádejou, že aj
rakva so zosnulým Hodžom bude prevezená na cintorín do Martina. Po zamietavom
postoji prezidenta Beneša a nástupe komunistického režimu to však už nebolo možné,
a preto bolo telo uložené v márnici na Českom cintoríne v Chicagu, kde bol po piatich
rokoch uložený do hrobu. Jeho synovi sa podarilo dostať sa na Západ, vdove však nedovolili vycestovať. Odlúčená od svojich najbližších roku 1962 zomiera. Pochádzala
z národne uvedomelej slovenskej rodiny
a pochovali ju na Národnom cintoríne
v Martine, kde k nej po 58 rokoch – 27. júna
2002 s najväčšími štátnickými poctami uložili aj ostatky jej manžela Dr. Milana Hodžu.
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Mojich 24 hodín v Chicagu
Prekonať niekoľkotisícovú vzdialenosť na americký kontinent, splniť
si pracovné povinnosti a vrátiť sa
späť na Slovensko sa naozaj niekedy dá. Samozrejme, je to aj vďaka 7-hodinovému časovému posunu medzi Bratislavou a Chicagom.
V dňoch 23. a 24. júna
2002 som bola členkou
vládnej delegácie na čele
s ministrom kultúry SR , ktorej poslaním bolo dopraviť
zo Spojených štátov amerických na Slovensko telesné ostatky Dr. Milana Hodžu v súlade s jeho poslednou vôľou. O tejto významnej udalosti v dejinách Slovenska informovali veľmi
podrobne všetky naše, ale
aj zahraničné médiá. Pre naše noviny si dovolím len
v krátkosti zopakovať niektoré fakty o tejto udalosti
a podelím sa s vami o vlastné zážitky a stretnutia, pretože život, prácu a historický odkaz M. Hodžu pre
Slovensko dostatočne spracovali a vyhodnotili už
mnohí naši renomovaní historici. Pre tých, ktorí prejavia záujem a chcú sa dozvedieť viac o ňom, odporúčam prečítať si knihu „Milan Hodža – štátnik a politik”, PhDr. Miroslav Pekník
a spol., SAV, 1992, ktorú
som pre potreby v obci,

Stretnutie
s Jánom
Osuským,
rodákom
z Jakubova

resp. základnej školy odovzdala nášmu starostovi p.
Chmelovi. Ku knihe som pripojila aj ďalšie zaujímavé
fotodokumentačné materiály z tejto cesty, ktoré neboli publikované v tlači.
Naša ďaleká cesta za more sa začala kuriózne. Z Bratislavy sme 23. júna odleteli s trojhodinovým oneskorením, nakoľko s týmto lietadlom sa mala ráno z rokovania vrátiť delegácia s premiérom zo Seville (v Španielsku), no zabránila tomu
porucha jedného z motorov. Po oprave a povinnej
bezpečnostnej prestávke
sme teda mohli vzlietnuť.

Medzipristátie sa konalo na
Islande, kde sme po načerpaní pohonných hmôt pokračovali smerom na americký kontinent a po 13. hodinách celkového letu sme
o 18. hodine miestneho času v teplote 40 °C pristáli na
letisku v Chicagu. Pretože
sa nás ako vládnej delegácie netýkali letištné a colné
formality (to všetko sa udialo už na medzipristátí v Rejkjavíku na Islande v lietadle), asi po hodine cesty autobusom (mimochodom:
v autobuse sa pokazila automatická prevodovka a zatiaľ, čo okolo nás autá frčali
v štvorprúde, my sme išli

Potomkovia amerických Slovákov sa v evanjelickom kostole Trinity Luthers Church rozlúčili s Dr.
Milanom Hodžom – prvým Slovákom, ktorý zastával funkciu predsedu vlády.
LÁBSKE NOVINY 3/2002

PRIPOMÍNAME SI

POSTREHY
Veľké poďakovanie patrí p. Márii Kainovej, ktorú vídavame vysádzať kvety pred
obecným úradom, pred farou a aj okolo kostola. Na jar vysádzala sirôtky, neskoršie to
boli aksamietnice. Nielen vysadí, ale aj okopáva. Za obdiv stojí aj to, že na cintoríne zabudnuté hroby vysadí kvetmi.
Kiež by bolo viac takých ľudí s dobrým
srdcom a usilovnosťou.
■
Prosíme občanov, u ktorých sa nachádza
veľkonočný tragač, aby sa prihlásili na
obecnom úrade.
A.Z.

Stretnutie s predstaviteľmi politického a verejného života Slovenskej republiky a USA.

■
krokom v piatom odstavnom páse, kým nám americká strana neposkytla náhradný. Niektorí novinári už
vtipkovali na tému, čo nás
bude čakať na Slovensku pri
pristávaní...), sme boli prijatí predstaviteľmi politického a verejného života
v Chicagu. Toto stretnutie
sa konalo v Garfield Park
Conservatory (Central Park)
a po privítaní chlebom a soľou nás pozdravil honorárny konzul SR v štáte Illinois
p. Thomas Klimek Ward,
ktorý bol menovaný do tejto funkcie v roku 1993. Slovenské slová sme počuli zatiaľ len z jeho úst pri privítaní, všetko ostatné sa odohrávalo len v angličtine.
Účastníci výzorom a postavou jednoznačne pripomínali našich ľudí, avšak po
slovensky už nevedeli. Poznali len zopár východoslovenských pesničiek. Po zaznení americkej a slovenskej hymny sa začalo oficiálne vystúpenie všetkých
tých, ktorí sa pričinili o naplnenie posledného želania
jedného z najvýznamnejších politických predstaviteľov slovenského národa,
prvého Slováka, ktorý zastával funkciu predsedu
vlády. Svoj príhovor okrem
amerických a našich predstaviteľov (minister Kňažko
a veľvyslanec SR v USA M.
Bútora) predniesol aj vnuk
M. Hodžu – profesor neurológie z New Yorku pán John
Palka. Na záver odznel krátky klavírny koncert nášho
LÁBSKE NOVINY 3/2002

slovenského klaviristu a pedagóga pána Mariána Lapšanského.
Na druhý deň ráno sa
začala ďalšia oficiálna časť
ceremónie, a to prijatím na
Benedictinskej univerzite,
kde sa za účasti vedcov
z okolia Chicaga uskutočnila diskusia venovaná odkazu M.Hodžu. Najdôstojnejšia časť nás čakala v evanjelickom kostole Trinity Luthers Church, kde posledné
Zbohom vykonali v slovenčine tam žijúci biskup Juan
Cobrda, reverendi Rudolf
Shintay a Ivon P. Harris.
Evanjelický spevácky zbor,
medzi ktorým boli aj černosi, zaspieval v slovenčine
Aká si mi krásna a žalm Jak
veľký si...
Kostol bol naplnený potomkami amerických Slovákov, ktorí boli súčasníkmi
Milana Hodžu. Odovzdali
nám ho na Slovensko s takou vážnosťou, akú mal za
svojho života medzi ich rodičmi a prarodičmi. Za
sprievodu miestnej námorníckej jednotky a po vojenských poctách bola rakva
naložená do lietadla a čakala nás dlhá cesta domov.
Tentoraz bez poruchy sme
šťastne pristáli v Bratislave.
A niečo na záver:
Prvá moja myšlienka bola, že moju cestu využijem
aj na stretnutie sa s niektorými našimi krajanmi, ktorí
žijú v Chicagu alebo jeho
okolí. Ako som zistila, náš
rodák Miroslav Lazar, (nar.
v roku 1946), ktorý emigro-

val na jeseň po okupácii
v roku 1968, bol práve na
návšteve v Lábe aj so svojou manželkou u mamy pani Júlie Lazarovej. Ostala mi
možnosť stretnúť sa s mojím rovesníkom, bratom
mojej kamarátky zo strednej školy, s naším krajanom
pánom Jánom Osuským
z Jakubova (nar. v roku
1946), ktorý emigroval
ako študent II. ročníka Právnickej fakluty UK. Stretla
som sa s ním na Benedictínskej univerzite, nezmenil
sa, je stále náš a o všetko,
čo v živote dosiahol, sa pričinil svojím umom a pracovitosťou. Žije šťastne neďaleko Chicaga so svojou rodinou a veľmi radi, hlavne
jeho dospelé deti, chodia
na rodné Záhorie. Ako som
mala možnosť zistiť od honorárneho konzula Klimeka, zo strednej generácie
z nášho okolia pozná len
veľmi málo ľudí. Priniesla
som im však dve nové knihy o Lábe, ktoré mi daroval
náš pán starosta. Odovzdala som ich s nádejou, že sa
predsa len dostanú do rúk
tým, ktorí si tam o nás a našich predkoch radi prečítajú
a nájdu korene svojej rodiny.
Ako mi povedal aj Miro
Lazar, keď sme sa stretli po
mojom návrate, je škoda,
že v tejto knihe nie je žiadna zmienka o tých, ktorí
emigrovali z Lábu po auguste 1968.

Že sú zvalené dopravné značky na konci
dediny, na to sme si akosi zvykli. Ale že už
aj v strede dediny, to už je trochu veľa.
Občania Lábu,
ste takí nevšímaví, alebo je Vám to jedno? Hlavne tí, ktorí bývate bezprostredne
pri cestách. Tak isto i lavičky pri parku. Ženičky, ktoré čakáte na zelovoc, alebo na mäsiara, nesedelo by sa nám dobre na peknej
lavičke pod stromami pri parku v chládku?
Obecný úrad ich dal všetky urobiť, ale už sú
dolámané všetky. Vážení, čo bývate oproti,
nemôžete na tie lavičky dohliadať, veď to
nie je tak ťažké.

Z ulice...
Nedávno som kráčala po kraji cesty a zrazu pri mne doslova „preletel” mladík na motorke. Šiel takou šialenou rýchlosťou a tak
tesne pri mne, až som sa preľakla. Ešte som
sa nestihla spamätať zo šoku a už za ním
trielili ďalší motorkári. Bez prilby, okuliarov
a s cigaretou v ústach.
Iste ste sa aj vy stretli s takouto situáciou
počas uplynulých letných dní. Chlapci, ešte
školopovinní, jazdia po dedine na motorkách. Nielenže ohrozujú bezpečnosť ostatných občanov, ale určite jazdia bez vodičského oprávnenia.
Ako je to možné, že im vlastní rodičia dovolia takéto cestné pirátstva?
ZLATICA GRELIKOVÁ

POZOR!!!
Aj obec Láb už má svoju stránku na internete. Radi na nej privítame Vaše názory a postrehy.
www.obeclab.sk

ROZÁLIA ŠPAČKOVÁ

5

Z O Ž I VO TA O B C E A J E J O BY VAT E Ľ OV

Odovzdávanie dekrétu riaditeľke MŠ H. Petrovičovej.

Odovzdávanie dekrétu riaditeľovi ZŠ Mgr. P. Kimličkovi.

Uznesenie OZ
zo dňa 1. 7. 2002
OZ berie na vedomie:
1. Preberanie kompetencií v súlade so zákonom č. 416/2001 o delimitácii školstva na obce, zriaďovacie listiny právnych subjektov
ZŠ a MŠ.
2. Zverejňovanie volebných plagátov podľa VZN č. 1/98 zo dňa
11. 8. 1998 o miestach na zverejňovanie volebných plagátov.
3. Správu veliteľa PZ Láb M. Kovára.
4. Delimitačný protokol na úseku ochrany prírody a krajiny.
OZ schvaľuje:
1. Odovzdanie menovacích dekrétov riaditeľovi ZŠ Láb Mgr. Petrovi Kimličkovi a riaditeľke MŠ Láb Helene Petrovičovej.
2. Odmeny pracovníkov, poslancov OcÚ Láb na I. polrok 2002.

Uznesenie OZ
zo dňa 19. 9. 2002
OZ berie na vedomie:
1. Koncept riešenia „Územného plánu obce Láb” – Ateliéru Olympia
doplnený o diskusné príspevky.

2. Doplnenie poslaneckého zboru o Miriam Vicenovú.
3. Informáciu o časovom harmonograme komunálnych volieb v roku 2002.
4. Informáciu PKB o príspevku štátu obci z privátizácie SPP vo výške 4.470 Sk a ponuku na financovanie komunálnych bytov.
5. Informáciu o programe odpadového hospodárstva okresu.
6. Informáciu o kvalite pitnej vody vo verejnom vodovode.
7. Informáciu o hydrantoch pre účely požiarnej ochrany.
8. Informáciu o stanovisku okresného hygienika k zápachu z činnosti POSPO Láb.
OZ schvaľuje:
1. Počet členov poslaneckého zboru v nasledujúcom volebnom období na 9.
2. Odpredaj obecného pozemku pánovi Zbranekovi podľa geometrického plánu v zmysle stanoviska stavebnej komisie v cene
70,– Sk/m2.
3. Odkúpenie pozemku o výmere 235 m2 od pána Gašparoviča za
cenu 300,– Sk/m2.
4. Zadanie realizácie stavby„Krátky vodovodný spoj”v dĺžke 250 m
v zmysle projektu firme Beling Malacky v hodnote 250.000 Sk.
5. Zaslanie ZMOS-u 1 % príspevku z privatizácie SPP.
Zapísal(a) –xy–

Jeseň života
Leto sa s nami rozlúčilo,
uletelo a o rok sa vráti.
Vystriedala ho krásne
sfarbená jeseň,
ktorá je ako ukľudňujúca
pieseň.

Jeseň nám praje dlhšie večery,
starenky vravia rôzne povery.
Driapačky perie na duchny
chystajú,
o teplučké noci sa starajú.

Volá nás na prechádzku po lese,
zbierať hríbky,
do herbára lístie.
Volá nás na lúky
šarkanov vypúšťať,
alebo sa o guličky hrať.

V jeseni treba sa pripraviť
na zimu,
vtáčikom búdku a kŕmidlo,
vnúčatkám svetríky upliesť,
ba i čiapku,
rozprávku povedať
kde bolo, tam bolo.

Záhrady vydávajú svoju úrodu,
gazdinky všeličo zavárajú.
Gazdovia plnia svoje pivničky,
z posledných síl kvitnú letničky.

Jeseň zo štyroch ročných
období, ale i jeseň života,
Všetko tak rýchlo uletí,
zostane len vzpomienka.
O.D.
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Je to už 50 rokov, čo sme spolu Lábjané a Štvrtčané sedeli v školských
laviciach. S mnohými sme sa roky nevideli, ale spomienky na huncúctva a lotroviny nám zostali navždy v pamäti. Keď sme sa 22. júna
2002 opäť zišli, mnohé oči sa naplnili slzami. Naše stretnutie sa začalo svätou omšou, návštevou cintorína a milým posedením vo Fortune.
Tu sa vrava, veselé príhody a zážitky zo školy ba i spev ozývali až do
skorých ranných hodín. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie o 5 rokov.
LÁBSKE NOVINY 3/2002
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ŠK Láb, Futbalový štadión č. 472, 900 67 Láb
L. A. B. – LÁBSKE ADRENALÍNOVÉ ŠPORTY

Klubové podmienky
Športový klub Láb je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. ŠK Láb združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem pri rozvoji
športu.
L. A. B. – združuje osoby ženského pohlavia vo veku od 5 rokov do 100 rokov, maximálne do 105 rokov, nakoľko po tomto období rapídne klesá výkonnosť. Každá hráčka,
ktorá svojím podpisom potvrdí klubovú príslušnosť, sa upíše k dodržiavaniu nasledovných zmluvných podmienok:
1. Musí byť vyznávačkou adrenalínových kolektívnych športov, ako je napr. amatérsky ženský futbal na Záhorí.
2. Môže byť upísaná len jedinému družstvu (L. A. B.) a poctivo (ak to ešte ide) musí trénovať
počas celého prípravného obdobia.
3. Vyžadujeme maximálne kladný prístup ku všetkým zápasom – hru s oduševnením a nasadením (v prípade, že vaša duša opustí telo počas prípravy či zápasu, zabezpečíme
v obecnej kotolni spaľovanie pozostatkov na náklady ŠK L. A. B.).
4. Každá hráčka musí ovládať svoje telo pri akomkoľvek množstve alkoholu (čím viac
znesie, tým lepšie...).
5. Každá hráčka musí podržať spoluhráčky pred manželmi, priateľmi a pod. v prípadoch,
že ich zháňajú, či hľadajú (čo najoriginálnejšie krytie v nebezpečenstve...).
6. Treba mať na mysli všetky sviatky – narodeniny a meniny – a spoluhráčke treba niečím
potriasť (napr. rukami či inými časťami tela...).
7. Je nutná účasť na kultúrno-spoločenských akciách organizovaných L. A. B.
8. A takisto je nutná účasť na brigádach, či iných akciách, pri ktorých je možnosť získania
financií, ktoré sú potrebné na existenciu činnosti klubu.
9. Každá hráčka musí všestranne podporovať technickú vedúcu Helenku Rauscherovú
a pomáhať jej.

Hasiči súťažili
I napriek veľkej skepse, ktorá sa objavila
medzi ľuďmi po dvoch cirkevných sviatkoch, ktoré sme po organizačnej stránke
nezvládli a i napriek všetkým kritikám lábskych hasičov, neprešla nás chuť znova zorganizovať akciu hodnú lábskych hasičov.
13. júla 2002 sne zorganizovali 7. ročník
Memoriálu Tobiaša Ondrovíča za účasti
dvanástich hasičských družstiev z celého
okresu Malacky a, samozrejme, aj z našej
družobnej obce Říčany.
Rozhodnutie presunúť súťaž z ihriska do
stredu dediny k soche sv. Floriána, nášho
patróna, padlo vo výbore našej organizácie. Chceli sme takto pritiahnuť viac divákov na našu súťaž. Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie aj preto, lebo v minulosti sa
väčšinou všetky hasičské akcie vykonávali
v dedine. Za zmienku stojí aj to, že sme postavili do tejto súťaže až 3 družstvá.
Na záver ďakujem sponzorom, pomocou ktorých sa nám podarilo zorganizovať
vydarenú súťaž. Poďakovanie patrí rodine
Farmerovej, pani Hasičkovej, rodine Rauscherovej a espresu Oáza. Ďakujeme tiež
obecnému úradu, ako aj ostatným občanom, ktorí pomáhali pri tejto akcii.
Veliteľ DHZ Láb
LÁBSKE NOVINY 3/2002

Čo nové
v ŠK Láb?
Po skončení minulého ročníka IV. ligy,
v ktorom futbaloví seniori ŠK Láb skončili
so ziskom 44 bodov na siedmom mieste
nastal v kádri mužstva pripravujúcom sa
na novú sezónu slušný prievan. Najvýznamnejšia zmena nastala na poste trénera, kde odchádzajúceho Jána Masára nahradil skúsený Jaroslav Baláž, ktorý prišiel
do nášho oddielu z TJ Vrakuňa. Odchádzajúcich hráčov ako Milan Vorčák (hosťovanie v Plaveckom Štvrtku), Pudmarčík, Žifčák (prestali chodiť) nahradili nové tváre.
Martin Mokošák prišiel z ŠKP Devín, Matej
Miezga a Vladimír Ferenčič z Velkých Levár, Roman Kozmer z Artmedie Petržalka
a Roman Šimek z Polygrafu. Rodinný klan
Bučákovcov doplnil Marian Bučák z FK Lamač. Dobrým ťahom sa ukazuje aj príchod
nášho rodáka Roberta Kafku z Drnovic.
Z takto pozmeneným kádrom začal tréner
Baláž krátku, ale o to náročnejšiu letnú prípravu.
Od začiatku júla hráči absolvovali týždenne štyri tréningové jednotky, odohrali
sedem prípravných zápasov a zúčastnili sa
dvoch turnajov. Kvalita prípravy sa prejavuje postavením nášho mužstva v prebiehajúcom ročníku. Pohľad na tabuľku musí
byť pre fanúšikov lábskeho futbalu radostný – sedem víťazstiev, jedna remíza, nula
na konte prehier. Prvé miesto 22 bodov
a skóre 20 : 6 hovoria jasnou rečou.
Cenné sú najmä domáce víťazstvá nad
TJ Dubová a FC Zohor, ašpirantami na postup do vyššej súťaže. Ostáva už len dúfať,
že hráči budú v takýchto výkonoch pokračovať a postup do III. ligy nemusí ostať iba
snom.
Naši dorastenci začali prípravu pod vedením trénera Ladislava Zábojníka koncom
júla a v rozohratom ročníku získali 7 bodov, ktoré im vyniesli stred tabuľky.
Žiaci a prípravka trénujú pod vedením
Rudolfa Ledníka st. aj ml.
Žiaci sú zo ziskom 10 bodov na 10. mieste a prípravka svoju súťaž iba začína. Radostné je aj zistenie, že žiaci opäť nachádzajú vo zvýšenom počte cestu na náš
štadión.
V oddieli pod vedením Moniky Valúchovej máme aj ženské družstvo, ktoré je ešte
len v príprave na svoju regionalnú súťaž.
Nad plynulým chodom celého ŠK – Láb
bdie výbor, ktorý sa schádza pravidelne
raz za týždeň a snaží sa riešiť vzniknuté
problémy. Dobrá hra našich chlapcov nás
veľmi teší, ale zároveň sme radi, že lábsky
fanúšik opäť ožil a navštevuje domáce zápasy vo zvýšenom počte.
FRANTIŠEK PÍR, tajomník ŠK Láb
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Toto sú naše adrenalínové baby!
V našom okolí by sme ťažko našli človeka, ktorý nepozná lábske futbalistky.
Veď sa preslávili svojou
neporaziteľnosťou počas
troch rokov! Sú to baby veselé, bojovné a tvoria skvelý tím, čo je vlastne základom kolektívneho športu.
Všetko sa začalo v roku 2000,
keď KLŽ usporiadal I. ročník „Putovného pohára KLŽ”. Vtedy tu
hralo sedem družstiev a Lábjanky vyhrali. Na II. ročníku hralo
šesť družstiev – ako hostia sa tu
predstavili víťazky oblastnej ligy
z Galanty, ktoré hrali finálový
zápas s domácimi – opäť naše
baby vyhrali. A III. ročník mal
byť posledným vo veľkolepom
štýle (veď už tretíkrát sa bojovalo o putovný pohár), a preto

vili – Martin Ďurko, šarmantný
prezident občianskeho združenia „COMENIUS” (ako jediný si
so sebou priviedol atraktívnu
manažérku Broňu a tá celý deň
dohliadala na jeho blahobyt).
Lubor Pavlásek – svetobežník, rodený záhorák, momentálne žijúci v Prahe, manažér „zatopeného” hotela v Prahe.
František Pír – najkrajší rozhodca zastupujúci ŠK Láb, ktorého baby poslúchajú na každé
písknutie.
Na turnaji boli hráčky z Malaciek, Vysokej pri Morave, Plaveckého Štvrtka, Lábu, Dolných
Salíb a zo Zohoru.
Súťažilo sa v dvoch skupinách:
A – Malacky, Plavecký Štvrtok a Dolné Saliby,
B – Láb, Zohor a Vysoká pri
Morave.
Víťazkami A skupiny sa stali

Športový komentátor Karol Polák
v rozhovore s Monikou Geržovou

Dlho očakávané finále konečne prišlo. Lábjanky chceli vyhrať
a možno práve preto si zvolili
veľmi odvážnu hymnu – „Nás
nedohonia...”, ktorá je na nich
ako šitá. Lenže vyhrať chceli aj
Salibčanky. Oporou družstiev
boli brankárky, ktoré čarovali
a vychytali aj nemožné, čím privádzali útočníčky do zúfalstva.
Prvý gól padol z kopačky domácej Simony Vargovej, a tým sa
skončil polčas.
Každý hráč vie, že hrať finálový zápas s jedným gólom je veľkým rizikom, a preto obe družstvá bojovali ďalej. Viac športového šťastia mali domáce, keď
po peknom sólovom úniku vsietila druhý gól Monika Valúchová
– a tým bolo o víťazovi rozhodnuté.

Lábjanky opäť zvíťazili, lebo
tvoria výborný kolektív, kde
všetky hráčky sú skvelé a bojujú
disciplinovane za svoj tím.
A kto tvorí ten tím? Brankárka
Anita Janečková, obrankyne Mária Hasičková, Janka a Ivanka
Kovárové, Barbora Kolandrová,
Mária Lisá, ďalej Vierka Stupavská, Petra Chrupková, Simona
Vargová, Ivana Kovárová, Soňa
Petrášová, Janka Švehlová, Mariana Danihelová, Monika Valúchová a technické vedúce E. Pírová a H. Rauscherová.
Za najlepšiu brankárku vyhlásili Anitu Janečkovú – nedostala ani jeden gól, Moniku Valúchovú – za najlepšiu strelkyňu – obe z Lábu, miss turnaja –
Drahomíru Lörencziovú z Malaciek, cenu FAIR PLAY Petre Višváderovej zo Zohoru, osobnosťou turnaja sa stala Jana Klasová z Vysokej pri Morave.
Nebyť žien KLŽ, tento turnaj
by nebol taký výborný. Veď nám
nielen držali palce, ale starali sa
o nás celý deň, občerstvovali
nás aj prítomných, za čo im ďakujeme.
Predsedníčke Darine Petríkovej gratulujeme, že má okolo
seba toľko skvelých a ochotných ľudí.
Futbal v Lábe nekončí, pre ženy začína „Malacká oblastná liga”.
Záverom ďakujeme všetkým
sponzorom a organizátorom za
tento príjemný športový zážitok.
FUTBALISTKY LÁBU

Trojnásobné víťazky turnaja – dievčatá z Lábu s darčekom

členky KLŽ mali plnú hlavu starostí. Avšak všetko zvládli na
výbornú! Nechýbali profesionálne roztlieskavačky Cheerleaders Monarchs z Bratislavy, ani
komentátori Karol Polák a Dušan Dvoran. Pútačom turnaja bola určite osobnosť ženského futbalu – Monika Geržová, hráčka
rakúskeho LANDHAUSU, reprezentantka ČSFR SR, víťazka „Rakúskeho pohára” a najlepšia
strelkyňa rakúskej ligy a Mirka
Vohnútová – bývalá ligová hráčka SŽFL.
Ako rozhodcovia sa predsta-
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D. Saliby a B skupiny „Lábjanky”.
No skôr, než prišlo očakávané finále, divákov čakal jeden
zaujímavý zápas – FC PUMPIDO
proti „Zvyšku sveta”. Tu všetci
chlapci poslúchali píšťalku bývalej ligovej hráčky Aleny, ktorá
mala poriadok a rešpekt.
Za Zvyšok sveta sa predstavili: Monika Geržová, Mirka
Vohnútová, Lubor Pavlásek, Pavol Vaniš, Martin Zálesňák, Martin Ďurko, Miloš Bartalský, Vojtech Marčičiak, Ivan Klas, Pavol
Kovár, Jožko Benkovič a Miro
Galajda.

Družstvo dievčat z Dolných Salíb
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