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Poslovia jari

Milí
priatelia,

Jar skrýva báseň na nehu,
kvietky tančia balet na snehu.
Úsmevy rozdajú vôkol milé,
dostali meno prespanilé.
Prvé vykukli zo zeme na chotári,
preto ich nazvali poslovia jari.

Prebuď sa, jar
V pokladničke duše túžbu skrývam,
prebudiť jar zo spánku.
Pri slniečku ja radšej snívam
a nechávam sa unášať vánku.
Zima mi poláska moje líčka,
tráva si vystrie k teplu vlásky.
Rozkvitne jabloň, čerešnička
rozdajú priehrštím jarnej lásky.
A. Greliková

J

ar je obdobím, keď sa prebúdza príroda. Po odpočinku sa
k životu preberá aj pôda, aby vydala zo seba silu užitočnú pre
všetkých.
Na konci zimy vrcholí zimné
zretie pôdy a jej príprava na nové
vegetačné obdobie. Je povinnos-

ťou hospodára, nerušiť ju a neohrozovať tým jej kvalitu. Každý
zásah do pôdy, keď je ešte nadmerné vlhko po zime vedie k škodám s dlhodobými následkami.
Zhoršuje sa tým jej štruktúra. Jar
je začiatkom života v roku prírody. Majme na pamäti, že jeho

zrod sa začína, až keď to pôda
dovolí. Najskôr musí ona vydať
silu ako impulz na to, aby život
mohol znova začať. Každý rok na
jar je to tak od nepamäti a treba
robiť všetko pre to, aby aj budúcnosť bola rovnaká.
J.V.

Začalo nové volebné obdobie,
ktoré prináša významné
zmeny v riadení chodu obce.
Z toho vyplýva i stanovenie
hlavných úloh pre pracovníkov Obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Jednou
z najdôležitejších je realizácia
prenosu niektorých kompetencií zo štátu na obec.
V oblasti školstva je potrebné zabezpečiť fungovanie činnosti základnej školy a Materskej školy.
Je všeobecne známe, že štát
nielen veľmi neochotne uvoľňuje finančné prostriedky potrebné na ich prevádzku, ale
neberie veľmi na vedomie potrebu opráv – v prípade školy nás čaka oprava strechy
a okien, na ktoré musíme zabezpečiť financie.
Podobné je to i v zriadení
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stavebného úradu, kde s kompetenciami neprišli financie
a technické zabezpečenie na
jeho prevádzku. Do predpokladaného zriadenia spoločného stavebného úradu však
túto činnosť obec zabezpečí.
Ako iste viete, koncom minulého roka bol schválený nový územný plán obce, ktorý
umožňuje intenzívny rozvoj
obce v jednotlivých etapách.
V súčasnom období zabezpečujeme realizačné rozpracovanie dvoch zón – Malá lúka a za
Základnou školou.
Začiatok výstavby v spomenutých zónach má veľký význam i pre plnenie ďalšej vážnej a už dlhodobej úlohy – výstavby kanalizácie a sprevádzkovanie čističky odpadových
vôd. V lokalite za Základnou

školou vybuduje vybraná stavebná firma prvú etapu kanalizácie s napojením na ČOV,
čím bude splnená základná
požiadavka na spustenie ČOV
do trvalej prevádzky. Z ostatných častí obce bude zabezpečený fekálny zvoz.
Na Lúčke bude kanalizácia
vybudovaná v rámci inžinierskych sietí s prispením Fondu
rozvoja bývania. Podmienkou
je dostatočný počet záujemcov o výstavbu. Realizácia ďalších etáp je podmienená zabezpečením financií. Už v tomto roku začne úprava komunikácie na Chríbe, rozšírenie plynofikácie v uličke od kostola
k cintorínu (Adamovičova
ulička). Ešte v minulom roku
bol vypracovaný a schválený
Pokračovanie na 2. strane

veľkonočné udalosti, v ktorých
sa naša pozornosť sústreďuje na
ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista, sú najdôležitejšie Božie zásahy v prospech človeka,
predstavujúce vrchol celej biblickej histórie.
Nad smrťou a zlom definitívne zvíťazil Ježiš z Nazaretu, ktorý
žil v chudobe, úplne sa dokázal
darovať iným, praktizoval blahoslavenstvá a dôveroval Bohu
až do konca. Kristovo zmŕtvychvstanie je dôkazom, že Boh-Otec
neopustil svojho Syna a dodržal
prísľuby dané ľuďom.
Avšak, aj napriek týmto skutočnostiam sa nám Veľká noc
môže javiť ako niečo všedné. Kto
môže odhaliť a zároveň aj autenticky prežiť hlboký zmysel veľkonočného tajomstva? Môže to
byť iba kresťan, ktorý intenzívne
prežil pôstne obdobie, ktorý sa
pevne rozhodol opustiť tmu samoty a ľudského zlyhania, ktorý
vložil všetku svoju nádej na žijúceho Boha.
Ak veríme, že Kristus bol
vzkriesený z mŕtvych, nechajme
sa v našom každodennom živote
viesť učením tohto Víťaza nad
smrťou.
Prajem vám radostné prežitie
Veľkej noci, aby všetci tí, s ktorými sa stretneme, mohli v našom
správaní vypozorovať záblesky
tajomného veľkonočného rána.
Jozef Kemp,
správca farnosti

ĎAKUJEME DARCOM

Cirkevná zbierka
na opravu kostola
Marec 2003
Zostatok
+380 874 Sk
Celoobecná
zbierka
+305 350 Sk
Nemenovaný
darca
+453 000 Sk
Spolu
+1 139 224 Sk

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Láb o podmienkach
držania psov a poplatkoch za psov
Toto nariadenie ustanovuje
niektoré podmienky držania
psov, ohlasovaciu povinnosť,
sadzby poplatkov za držanie
psov, splatnosť poplatkov
ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatkov za psov na
území obce Láb.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR
podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa
do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, v mieste,
kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Obec vedie evidenciu psov,
kde sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa;
b) tetovacie číslo alebo údaj
o čipovaní psa, ak ho pes
má;
c) meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu držiteľa
psa;
d) umiestnenie
chovného
priestoru alebo zariadenia
na chov, ak sa umiestnenie
nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa;
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný;
f) úhyn psa;
g) strata psa.

Každú zmenu údajov vedenú v evidencii psov je držiteľ
psa povinný nahlásiť obci do
30 dní od vzniku zmeny. Poplatok za psa sa platí za psa
staršieho ako 6 mesiacov.
Sadzba poplatku:
za jedného psa
40 Sk;
za každého
ďalšieho psa
60 Sk.
Poplatok sa platí jednorazovo za celý rok, najneskôr do
31. 3. daného roka bez vyzvania.
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie;
b) umožní, aby psa viedla
osoba, ktorá nie je fyzicky

a psychicky spôsobilá
a schopná ho ovládať
v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá a zabraňovala vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť;
c) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi;
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten,
kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú
pohrýzol;
b) nezabránil tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá;
c) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi;
d) evidenčnou známkou ne-

Výročná schôdza Jednoty SD – vidiek

Členskú základňu bývalého
okresu Bratislava-vidiek tvorí
54 členských organizácií.
K 1. januáru 2003 eviduje
družstvo 3758 členov. Právoplatným členom bol vyplatený podiel zo zisku v čiastke
1.016.568 Sk.
Jednota SD Bratislava-vidiek je vlastníkom:
• celého obchodného domu
Slimák,
• areálu strediska služieb
v Zohore,
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• obchodného domu v Malackách,
• nákupného strediska v Plaveckom Štvrtku,
• supermarket v Gajaroch
a iné.
Na zhromaždení delegátov bude predložený návrh
na zmenu obchodného mena, a to z doterajšieho názvu Jednota SD
Bratislava-vidiek sa bude me-

niť názov na COOP Jednota
SD Bratislava-vidiek. Tento
názov budú používať všetky
Jednoty na Slovensku s rozlíšením okresu.
Dosiahne sa tak silnejšia a výraznejšia sila celého družstevného systému hlavne k zahraničným subjektom a dodávateľom. V Lábe je 75 členov.
Podiel zo zisku činil okolo
6 % zo zisku. Na výročnej
schôdzi dostal každý člen 1 kg
cukru.
D. O., členka Jednoty

preukáže totožnosť psa;
e) nerešpektuje zákaz vstupu
so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
Za priestupok podľa
• odseku 2 písm. d) a e) obec
uloží pokutu do 500 Sk
• odseku 1 a odseku 2 písm.
a) až c) uloží pokutu do
5.000 Sk
Obec môže uložiť pokutu
do jedného roka odo dňa,
keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však
do troch rokov odo dňa, keď
k porušeniu povinnosti došlo.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť a následky
protiprávneho konania.
Ak sa držiteľ psa, alebo ten
kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno
mu uložiť pokutu do výšky
dvojnásobku stanovených pokút.
V našej obci sa evidencia
psov uskutoční v spolupráci
s veterinárnou lekárkou v mesiaci máj, o čom budú občania informovaní miestnym
rozhlasom. VZN o podmienkach držania psov a poplatkoch za psov je k nahliadnutiu
na obecnom úrade.

Začalo nové
volebné
obdobie
Pokračovanie z 1. strany

program majetko-právneho
vysporiadania
pozemkov
v športovom areáli v rámci
možnosti obce.
Prebiehajú rokovania so
štátnymi lesmi o zabezpečení
práv vlastníkov lesov. Ako je
z uvedeného prehľadu vidieť,
plány a úlohy sú náročné a ich
splnenie si bude vyžadovať
spoluúčasť všetkých občanov
obce, veľa trpezlivosti, tolerancie a ústretovosti v ich riešení.
Všetky potrebné informácie
o stave riadenia obce a plnení
úloh môžu občania pravidelne
získavať na verejných zasadaniach Obecného zastupiteľstva, na ktoré ich srdečne pozývam.
Ing. Ján Dufek,
zástupca starostu
LÁBSKE NOVINY 1/2003
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Uznesenie OZ zo dňa 31.1.2003
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Rozšírenie komisie kultúry, školstva
a sociálnych vecí podľa zoznamu v texte
a plán činnosti komisie na rok 2003.
2. Návrh plánovať termín konania OZ
na piatky so začiatkom o 16.00 hodine.
B. s c h v a ľ u j e
1. Komisiu na kontrolu dodržiavania
plánu aplikácie v zložení: komisia ŽP a zástupca občanov p. Nataša Farmerová.
(hlasovanie: všetci za)
2. Poplatok na člena jednotlivých klubov nachádzajúcich sa v budove starej
školy (Fitnes posilňovňa – H. Rauscherová, Kondičná kulturistika – J. Kimlička,
Kalanetika – M. Danihelová, Rehabilitačné cvičenie pre ženy – J. Božiková) vo výške 50 Sk na mesiac za spotrebované energie. Členovia Klubu mládeže stanovený
poplatok odpracujú na verejno-prospešných prácach v obci. Vedúca knižnice
Mgr. Štefeková odvedie ročný poplatok
vyberaný od členov do pokladne OcÚ
Láb.
(hlasovanie: za 7, proti 1, zdržal sa 1)
Termín: do júla 2003
3. Rozpočet obce podľa návrhu nasledovne:
bežné príjmy:
10 221 100 Sk
kapitálové príjmy:
1 394 000 Sk
bežné výdavky:
10 221 100 Sk
kapitálové výdavky:
1 394 000 Sk
(hlasovanie: za 7, zdržali sa 2)
4. Plat hlavného kontrolóra obce Láb
vo výške 3.830 Sk v rozsahu 1/3 úväzku.
(hlasovanie: za 8, proti 1)
5. Obecnú radu školy v zložení: Ing.
Mgr. Zlatica Greliková, Terézia Barteková, Bc. Pavol Chmela, Ing. Janette Leštianska, Jana Zálesňáková, Júlia Kopčová, Helena Sovadinová, Gabriela Bartalská, Jana Hoozová, Darina Petríková.
(hlasovanie: za 8, zdržal sa 1)
C. u k l a d á
1. Starostovi vydať záväzné stanovisko
na obmedzenie činnosti POSPO, s. r. o.,
Láb:
a) Podľa možnosti v čo najkratšom termíne zapraviť už aplikované hnojivo do
pôdy za účelom odstránenia existujúceho
zdroja zápachu.
Termín: max. do 15. 3. 2003
b) Predložiť plán celoročnej aplikácie
hnojiva BIOMASA a potrebné vyjadrenia
dotknutých orgánov v zmysle platnej legislatívy.
Termín: do 15. 2. 2003
c) Pozastaviť aplikáciu do predloženia
a schválenia plánu a dokladov podľa
C.1.b.
Termín: v texte
LÁBSKE NOVINY 1/2003

d) Pri obnovení zápachu v obci pozastaviť ihneď aplikáciu hnojiva.
Termín: trvalý
2. Starostovi:
e) dodržiavať rozpočtovú disciplínu,
f) štvrťročne predkladať zastupiteľstvu plnenie rozpočtu,
g) využiť všetky dostupné fondy na získanie financií na kanalizáciu
3. Starostovi:
h) dať geometricky zamerať obecné
parcely č. 900, 901, 902 dať vystaviť znalecký posudok a LV,
i) odpredaj pozemku zaradiť do programu nasledovného verejného OZ a tento zverejniť, pri ďalších odpredajoch dodržať obdobný postup.
D. v o l í :
1. Hlavného kontrolóra obce Láb Ing.
Zuzanu Lisú.
(hlasovanie: za 8, proti 1)

Uznesenie OZ
z 13. 12. 2002
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2002

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Kazimír Chmela zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing.
Ján Dufek, Milan Gerthofer, Pavol Habuda, Mgr. Pavol Chmela, Mgr. Ľubica Chovanová, Ing. Pavol Kain, Darina Petríková, Mgr. Monika Valúchová, Ing. Dušan
Vavrinec.
C. z r i a ď u j e
1. komisie, a to:
– komisia správy obecného majetku, finančná,
– komisia kontroly, sťažností, ochrany
verejného poriadku, výstavby, územného plánovania, životného prostredia,
– komisia kultúrna, bytová, sociálnych
služieb, školstva, vzdelávania, mládeže, kluby, redakčná rada,

– komisia dopravy, podnikateľskej činnosti, verejno-prospešných služieb,
športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
D. v o l í
1. zástupcu starostu: Ing. Jána Dufka,
2. komisie správy obecného majetku:
– komisia finančná – predseda Ing.
D. Vavrinec, zástupca M. Gerthofer,
– komisia kontroly, sťažností, ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania, životného prostredia – predseda Ing. P.
Kain, zástupca Mgr. P. Chmela,
– komisia kultúrna, bytová, sociálnych služieb, školstva, vzdelávania, mládeže, kluby, redakčná rada – predsedníčka D. Petríková,
zástupkyňa Mgr. Ľ. Chovanová,
– komisia dopravy, podnikateľskej
činnosti, verejno-prospešných služieb, športu, obchodu – služieb
a cestovného ruchu; predsedníčka
Mgr. M. Valúchová, zástupca P.
Habuda.
3. sobášiacich: Ing. Jána Dufka, Darinu Petríkovú.
D. s ch v a ľ u j e
1. plat starostu – základnú mzdu stanovenú podľa § 3 zák. 289/02 Z. z., pohyblivá zložka platu bude stanovená
polročne spätne za predchádzajúce obdobie,
2. odmenu zástupcovi – mesačne vo
výške 10 % zo základného platu starostu,
3. Darinu Petríkovú ako členku rady
školy,
4. VZN č. 1/2003 o dani z nehnuteľnosti,
5. VZN č. 2/2003 o zbere, preprave
a likvidácii odpadov,
6. VZN č. 3/2003 o podmienkach držania psov a poplatkoch za psov,
7. VZN č. 4/2003 o miestnych poplatkoch.
E. u k l a d á
1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného
zastupiteľstva (ďalšie navrhnuté osoby).
2. obecnému úradu dopracovať návrh
rozpočtu.
F. o d p o r ú č a
starostovi obce do 16. 12. 2002 vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra s určením kritérií a dĺžke
pracovného úväzku, na najbližšom zasadnutí predložiť návrhy.
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Ľaváctvo
Pravorukosť alebo ľavorukosť človeka je určená vrodenou dominanciou jednej
z mozgových hemisfér. Prevaha jednej hemisféry nad
druhou významnou mierou
ovplyvňuje kvalitu života
každého jedného z nás, pritom každá z nich má svoje
poslanie.

Ľavá mozgová hemisféra je
oblasťou logicko-racionálneho, analytického a lineárneho
myslenia. Pravá mozgová hemisféra má poslanie v rámci
syntetického a celistvého myslenia, intuitívno-kreatívnych
vlôh, pri schopnosti uvažovať,
ako aj v duchovnej oblasti.
Jednotlivé polovice tela sú
pritom riadené opačnými
mozgovými hemisférami, a teda v závislosti na dominancií
niektorej z nich aj telo má buď
pravú alebo ľavú stranu dominantnú. Mozgová dominancia je vrodená, a preto sa nedá
zmeniť žiadnymi metódami
prevýchovy. Ak sa preto ľavák
prevychováva na pravú ruku,
bude aktivovaná jeho nedominantná časť mozgu, ale pritom sa budú od neho vyžadovať výkony, ktoré nezodpovedajú jeho vrodenému nadaniu. Dochádza teda k zámene riadiacich funkcií mozgu, čoho následkom je to, že
je potláčaná autentickosť ľa-

váka, ktorý sa nemôže stotožniť so svojim nadaním.
Už niekoľko desaťročí sa
vie, že prevýchova ľavákov na
pravákov je škodlivá. Napriek
tomu sa s tým stretávame.
Prevýchova ľaváka na praváka
začína už v útlom detstve, skôr
než začne dieťa myslieť a hovoriť. Rodičia neuvedomele
nútia dieťa uchopovať predmety do pravej ruky, mysliac
si, že len táto ruka je správna.
Dieťa je v tomto smere bezbranné, aj keď svoju nespokojnosť manifestuje občasnou
vzdorovitosťou. Dieťa pri prevýchove je nútené potláčať
svoju prirodzenosť, pretože
nemôže naplno rozvíjať svoje
vlohy, ktoré mu boli geneticky
dané a podľa noriem vrodených pravákov je spomalené
vo vývine. Dieťa pri prevýchove zanedbáva nielen dominantnú ruku, ale aj dominant-

Každý z nás pozná školu v našej dedine, či už ju navštevoval
sám, alebo ju navštevovali alebo ešte navštevujú naše deti.
Menej sú už známe problémy, ťažkosti a podmienky, s ktorými
sa naša škola musí vysporiadať vo vyučovacom procese i mimo
neho. A to nehovoríme o financiách.
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b) neurotické prejavy, ktoré
spôsobujú poruchy plynulosti
reči (zajakávanie sa) alebo sa
prejavujú nočným desom, pomočovaním, tikmi alebo neúmyselnými pohybmi tela.
c) narušenie vzťahu k vlastnej osobe, čo vedie k strate jedinečnosti, nezávislosti, nízkemu sebaohodnoteniu, k narušeniu sebadôvery a vnútornej
rovnováhy.
d) komunikačné problémy
prejavujúce sa najmä vo výslovnosti napr. ráčkovaním,
elektívnym mutizmom, t. j. výberovosťou v komunikácii,
dyslexiou a dysgrafiou ako poruchami v učení, čo negatívne
ovplyvňuje učebné výkony dieťaťa. Miera negatívneho ovplyvnenia vývinu osobnosti
precvičovaného ľaváka je závislá od veku a metód prevýchovy, od toho, kto dieťa precvičoval a ako dlho, a od sily
osobnosti každého jedinca vysporiadať sa so stratou autentickosti.
Precvičený ľavák sa dokáže
premáhať a prispôsobí sa, no
nesie so sebou nepriaznivé následky tohto precvičovania,
ktoré ho oberajú o ďalšiu
energiu, aby sa s nimi vysporiadal.
Pôvodné, alarmujúce signály precvičovaného ľaváka sa
postupne s vekom strácajú,
ale sú nahrádzané oveľa zákernejšími prejavmi a závislosťami v dospelom veku.
H. Petrovičová

Život v škole
Motiváciou a jednou z možností, ako pomôcť škole, sú aj
výzvy zapojiť sa do rôznych
projektov a súťaží od firiem
a spoločností.
Prvou takou výzvou pomôcť škole bol projekt „Počítače školám”, ktorý vyhlásila
a organizovala spoločnosť
RAMA.
Súťaž bola založená na zbieraní viečok od 500 gramovej
Ramy classic. Škola ktorá bu-

nú hemisféru, ktorá je nositeľom rozhodovacích a organizačných funkcií.
Mozog spravovaný podriadenou mozgovou hemisférou
navodí nepriaznivé zmeny v živote precvičeného ľaváka. Už
v detstve ako dôsledok precvičovania sú zjavné:
a) poruchy správania, pretože ľavákovi, ktorý bol od
detstva cvičený podľa noriem
pravákov sa dostane pochvaly
a uznania menej často ako
dominantnému pravákovi.
Precvičované dieťa prežívaním
neúspechov môže vnútorne
emigrovať, čo spôsobí, že sa
uzavrie do seba, málo interpretuje svoje myšlienky, pocity
a názory, rýchlo sa vzdáva dosahovania cieľov. Opakom
môže byť motorický nepokoj,
poruchy v pozornosti, nervozita, neposlušnosť a vzdorovitosť, niekedy aj agresivita.

de mať najvyšší priemer nazbieraných viečok na žiaka,
získa financie na nákup počítačovej techniky.
V prvom kole sme nazbierali 287 viečok a v druhom kole
410 viečok. Nedostali sme sa
medzi najlepšie školy a tak
sme nezískali finančnú odmenu. V tejto súťaži zápasili nielen školy, ale aj triedy. Tu sme
mali viac šťastia. V prvom kole
sa medzi úspešné triedy zara-

dili druháci a získali náramkové hodinky.
Nazbierali 190 viečok. Aj
v druhom kole boli druháci
úspešní, nazbierali 321 viečok
a získali vreckové rádio. Odmenený bol každý žiak tejto
triedy. Najviac viečok na celej
škole nazbierala Barborka Slezáková z druhej triedy. Ďakujeme!
Druhou výzvou pre našu
školu bola spotrebiteľská súťaž „Monte je fakt trieda”, vyhlásená spoločnosťou Zott,
s. r. o. Podmienkou súťaže bolo nazbierať čo najviac vrchnáčikov z produktov Monte.
Najlepšie sa tejto úlohy zhostili žiaci 7. triedy, ktorí už na
konci októbra zaslali 3 sety –
120 vrchnáčikov. Súťaž sa

hodnotila podľa počtu nazbieraných setov, pričom 1 set
bolo 40 vrchnáčikov.
Na konci januára, keď súťaž skončila, sme zaslali 25 setov za celú školu. Týmto počtom sme sa zaradili medzi 10
najlepších škôl a získali sme
poukážku na 15 000 Sk. Výhra
bude použitá pre nutné potreby školy.
Treťou výzvou bola pre našu školu súťaž „Veľká mliečna
misia” vyhlásená spoločnosťou Tetra Pak. Úlohou žiakov
bolo nazbierať určitý počet
čiarových kódov od malého
a litrového mlieka. Do súťaže
sa zapojili 3 tímy po 8 žiakov.
Každý tím mal aj namaľovať
fantastický výkres mliečnej misie. V tejto súťaži bola vyhodLÁBSKE NOVINY 1/2003

NÁŠ ČITATEĽSKÝ SERVIS

Zápis
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
do 1. ročníka • Dôležité čísla tiesňového volania:
• Pamätajte na sebaochranu a vzájomnú po-

Každý rok koncom januára,
začiatkom februára, zapisujeme deti zo škôlky do školy.
Tak tomu bolo aj tento rok.
Dohodli sme sa s pani riaditeľkou MŠ, že ich najprv prídeme navštíviť my.
V piatok 31. januára na prvej hodine prváci slávnostne
prebrali svoje prvácke vysvedčenia a s nimi sa vybrali do
škôlky. Tu našli svojich malých priateľov v plnom zápale
s farbičkami v rukách. Kým sa
žiaci chválili peknými vysvedčeniami, škôlkári ukazovali vymaľované obrázky. Potom sa
školáci rozbehli po všetkých
kútoch, aby videli, čo sa v škôlke za ten polrok zmenilo. Nakoniec sme si spolu zaspievali
a zarecitovali.
V piatok 7. februára 2003
prišli zas škôlkári do školy. Nie
však aby sa pohrali, ale aby
ukázali, čo už vedia a aby ich
rodičia zapísali do prvej triedy. Usilovne kreslili čiarky, vlnky, slzičky, čítali písmenká
a číslice, ktoré poznajú. Boli aj
takí, ktorí si pripravili básničku pre pani učiteľku. Zapísali
sme 21 detí. Bolo nás veľa
a času bolo málo na to, aby
sme sa spoznali. Od septembra si to však vynahradíme.
Celý rok bude náš. Už sa na
vás všetci tešíme!
G. Nenovská

notená výtvarná práca prvého
tímu. Títo žiaci získali krásne
tretie miesto v rámci škôl z celého Slovenska. Cenou je pobytový zájazd na Zámkovského chate vo Vysokých Tatrách.
Nie vždy stačí len naša snaha, niekedy potrebujeme aj vašu pomoc.
V budúcom školskom roku,
od septembra bude prebiehať
tretie kolo súťaže od spoločnosti RAMA.
Pomôžte nám nazbierať čo
najviac viečok!
Začnite ich odkladať už teraz. Ak vaše ratolesti navštevujú našu školu, vedia o takýchto súťažiach. Pomôžte
našej škole, tým pomôžete aj
vašim deťom!
Ľ. Ch.
LÁBSKE NOVINY 1/2003

150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Zdravotná záchranná služba,
158 Polícia,
159 Mestská polícia.
• Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie, až potom záchrana
majetku.

Čo má obsahovať úkrytová
batožina (hmotnosť 10–15
kg)
• osobné doklady a cennosti,
toaletné potreby, bielizeň,
odev a obuv, osobné lieky,
teplú prikrývku alebo spací
vak, trvanlivé potraviny
a nápoje, vreckové svietidlo,
veci na zábavu aj pre deti,
ďalšie nevyhnutné veci (okuliare, mobil atď.).
Ako improvizovať
Ochrana pred nebezpečnými látkami (chemické otravné
látky, rádioaktívne látky, biologické prostriedky) sa vykonáva aj improvizovanými prostriedkami, ktoré sú rýchlo dostupné. Sú určené na ochranu
dýchacích ciest, očí a povrchu
tela.
• Na ochranu hlavy treba využiť čiapky, šatky, šály, kapucne, ale aj ochranné prilby pracovné, cyklistické, lyžiarske.
• Na ochranu úst a nosa použijeme vreckovku, flanelovú
tkaninu alebo froté uterák
mierne navlhčené vo vode,
vodnom roztoku sódy alebo
kyseliny citrónovej. Rúšku
na prekrytie úst a nosa s tkanicami je možné si vopred
pripraviť aj z viacerých vrstiev textilu. Ušijeme si textilný ovál cca 15 x 25 cm s tkanicami, ktoré sa zaväzujú na
zátylku.
• Na ochranu očí využijeme
ochranné okuliare uzavretého typu: potápačské, plavecké, lyžiarske. Vetracie
prieduchy na okuliaroch treba prelepiť.
• Na ochranu rúk treba použiť
gumené rukavice, nohy
chránime gumenými a koženými čižmami, koženými vysokými topánkami. Pri použití nízkych topánok si tre-

moc v tiesni.
• Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
• Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
• Dodržiavajte pokyny pracovníkov CO a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej
správy a samosprávy.

ba zhotoviť návleky z igelitových tašiek.
• Na ochranu trupu treba
použiť dlhé kabáty, bundy,
nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy.
Odev treba dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Viac vrstiev odevu
zvyšuje koeficient ochrany.
Varovný signál CO
Po varovnom signále CO
nasleduje slovná informácia
o mimoriadnej udalosti
v mestskom rozhlase, ktorá
obsahuje zvyčajne tieto údaje:
deň, čas vzniku mimoriadnej
udalosti, zdroj a miesto ohrozenia, druh ohrozenia – nebezpečenstva, veľkosť a rozsah
ohrozenia, základné pokyny
pre konanie obyvateľstva.
Aké sú varovné signály?
• Všeobecné ohrozenie – dvojminútový kolísavý tón sirén
pri ohrození alebo vzniku
mimoriadnej udalosti.
• Ohrozenie vodou – šesťminútový stály tón.
• Vzdušný poplach – kolísavý
tón poplachových sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje počas brannej pohoto-

vosti štátu a počas vojny
v prípade možného vzdušného napadnutia územia republiky.
• Koniec ohrozenia – dvojminútový stály tón sirén bez
opakovania.
Ak zaznie signál, nastáva
núdzová situácia. Varovné signály a signál Koniec ohrozenia
sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom rozhlasu. Pozorne počúvajte signál a zistite, pred čím
vás varuje. Počúvajte aj hlásenie mestského rozhlasu, rádia
a televízie.
Ako postupovať pri evakuácii
V prípade, že chcete rýchlo
opustiť priestor ohrozenia
a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch, vykonajte
nasledujúce opatrenia:
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny!
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, lieky...)!
3. Uzamknite byt!
4. Skontrolujte, či vaši susedia
vedia o vzniknutej situácii!
5. V prípade, že vo vašom okolí sa nachádzajú deti bez
dozoru, starí alebo nevládni
ľudia, pomôžte im!
6. Počúvajte mestský rozhlas,
pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete
ďalšie potrebné informácie!
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra!
8. Ak odchádzate k príbuzným
alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj
pobyt na príslušných úradoch (je to dôležité na zistenie počtu zasiahnutých či
nezvestných)!
9. Vždy zachovajte rozvahu!
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
foto: –oTaNo–
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INZERCIA / SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY
OBEC LÁB PONÚKA NA
PREDAJ obecný pozemok
p.č.902/2 o výmere 6097 m2
k.ú. Láb,orná pôda na juhozápadnej časti obce v extraviláne. Pozemok nie je vedený v územnom pláne, prístupný zo spevnenej miestnej komunikácie, so závlahovým systémom bez ďalších inžinierskych sietí.
Cenovú ponuku a zámer
využitia pozemku zasielajte
do 30. 4. 2003 na adresu:
Obec Láb, obecný úrad,
900 67 Láb č. 503.
POHREBNÍCTVO –
JURICOVÁ GABRIELA
so sídlom Jánošíkova 1, Malacky (oproti l. ZŠ) poskytuje
pozostalej rodine pohrebné
služby v nasledovných cenových reláciách:
•prevoz zosnulého Malacky–
Láb (a späť)
571,–
•vynášanie rakvy
300,–
•závozník
300,–
•za vybavenie pohrebu 150,–
•uloženie a úprava
zosnulého
180,–
Spolu
1.500,–
Cenové relácie rakiev
3 800,– Sk; 5 000,– Sk;
5 200,– Sk; 6 000,– Sk;
7 000,– Sk; 8 000,– Sk;
Čalúnenie
850,– Sk;
Šerpa
100,– Sk;
Kríž
100,– Sk;
Ponúkame tiež:
•smútoč.kytice od 350,– Sk;
•čečinové vence zo živých
i umelých kvetín v cene
750,– Sk, 900,– Sk a 950,– Sk.
Pohrebné služby sú k dispozícii v pracovnej dobe PO–PI
od 8.00 do 16.00 h. Mimo
pracovnej doby volajte na tel:
034/772 54 44,
0903 752 444, 0903 355 113,
0907 899 782.
ŠTEFAN SIVÁK, LÁB č. 214
PONÚKA
spoluobčanom svoje služby
ako obchodný zástupca
STAVMIX, spol. s r. o.,
pri zabezpečovaní:
• strešných krytín
• murovacích materiálov
• tepelnej izolácie
• sádrokartónu
• strešnych okien Velux
kontakt: 0903 296 777
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1.marca 2003 oslávila
pani Mária Kainová
svoje krásne
životné jubileum

Diamantová
svadba

Vážime si jej prácu, lebo vieme, že v dnešnej dobe musíme
mať veľa síl, trpezlivosti a pevnú vieru v Boha, v dobro a lásku, aby zvládol všetky situácie,
s ktorými sa denne stretáva.
Na oslave v KLŽ jej ženy zaspievali pieseň, ktorou sa snažili ospievať jej prácu.
Diamantová svadba, symbol dlhého spolunažívania dvoch životných
partnerov: muža a ženy, zviazaných šerpou manželskou. Diamantová
svadba je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva. Diamantová svadba bola pre Vás vzácnou chvíľou plnou dojatia. A túto svadbu
– 60 rokov spoločného života oslávili vo februári manželia František Pír
a Anna Pírová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia. Redakcia

■

■ Pred 65-timi rokmi, vo februári vstúpili do stavu manželského
František Sofka a Mária Sofková. Bol to pre Vás rozhodujúci
krok, čo sa mohol zrodiť v srdciach mladých ľudí, plných lásky,
s cieľom založiť si rodinu, vychovať deti, aby sa z nich stali dobrí ľudia. Skláňame sa pred Vami a uvedomujeme si, ako príkladne ste žili, ako ste v manželskej láske a vzájomnom porozumení
riešili svoje problémy a ako ste vedeli byť vzorom nielen svojim
deťom, ale aj ostatným. Žiada sa nám vrelo Vám stisnúť ruky
a pohladiť Vaše šediny. Všetko najlepšie.
Redakcia

NAPÍSALI STE NÁM
V minulom čísle LN ma zaujal
článok „Z pera starého dôchodcu” od pisateľky K. K.
Pisateľka v ňom vyjadrila svoju životnú múdrosť, ktorú nadobudla počas svojho života. Zamyslime sa všetci nad myšlienkami „Nerušte naše nedele”. Niekedy máme taký pocit, že ani keby nedeľa nebola. Netreba si
všetku robotu nechať len na nedeľu. Aj domy sa dajú postaviť
nie v nedeľu a naši predkovia
v poli pracovali len nevyhnutne.
Ďalej trocha pozmením vetu
„Láb potrebuje mladú krv”. Dopomôžme mladým, aby neutekali z našej dediny, ale tiež nesmieme sa im báť odovzdať rozhodovanie, ktoré ich prinúti k práci,
R.Z.
ale aj k odpočinku.

Farská pastoračná
rada založená
v januári 2003
členovia:
1. Dynka Anton
2. Filípek Ondrej
3. Ing. Chmela Kazimír
4. Kainová Mária
5. Ing. Lisá Zuzana
6. Pír František
7. Rauscher Juraj
8. PhDr. Sirota Anton
9. Michalčíková Zita
10. Ing. Sloboda Peter
11. Šablica Jozef
12. Mgr. Štefeková Emília
13. Švehla Milan
14. Turečková Viera
15. Vachálková Zlatka
16. Vícenová Jozefína

Milí spoluobčania!
MĽK je od nového roku 2003 otvorená dva
dni v týždni, v pondelok od 15.–17. h a vo
štvrtok od 16.–18. h.
Od januára navštevuje knižnicu 45 čitateľov,
čo je na našu obec, ktorá má približne 1300
obyvateľov veľmi, veľmi málo. Chceme poďakovať OcÚ za finančnú dotáciu vo výške 9000 Sk
na zakúpenie nových kníh, ako i občanom za
darovanie kníh pre našu knižnicu. Taktiež vás
prosíme o vrátenie zapožičaných kníh.

Na Záhorí je dedinka
Lábom zvaná
A v nej život celý
býva Kainová,
Roky býva, pobehuje
Všetko dianie
po dedine diriguje.
Je to práca obetavá,
To ocení človek,
čo ju vykonáva.
Aj v kostole udáva tón,
Všetci sa jej podriaďujú
bez námietok.
Koľko neviest vystrojila
Do kostola v stav manželský
vypravila.
Fašiangový sprievod pestrý
Bez taktovky
Kainovej neúspešný.
Prajeme Ti veľa zdravia
v žití ďalšom,
Aby si vždy pevná bola v boji
každodennom.
Nech Ti úsmev krášli tváre,
Pánu Bohu vďačíme,
že Ťa máme.
Malá dedinka,
ale keď má takú výnimočnú
a obetavú ženu, ktorú vidieť
všade v dedine pri každej práci, skromnú, usmievavú, milú
– hneď je všetko krajšie.
Blahoželáme!

V knižnici bola od 25. 3. školská akcia. Všetkých deväť tried ZŠ sa zúčastnilo súťaže o MĽK.
Tiež sme zistili, že vedomosti niektorých žiakov z oblasti kníh sú veľmi obmedzené. Naopak, niekto sa v knihách naozaj „vyzná”.
Členské na kalendárny rok je pre deti 20,Sk, pre dospelých 50,- Sk, dôchodcovia platia
30,- Sk , vojaci a študenti 25,- Sk.
Takže milí spoluobčania, čakáme na vás.
Príďte sa potešiť z lásky ku knihám. Obdarúvajú nás nielen múdrosťou, ale aj radosťou.
MĽK v Lábe
LÁBSKE NOVINY 1/2003

KULTÚRA / VOĽNÝ ČAS

Co je to za podzívanú
Koniec fašang u nás v Lábu
Víno, pivo, borovička
aj muzika aj pjesnička.
Každí je dnes veseuí,
deň je na to určení.
Abi sme sa potešili,
večer basu pochovali.
Tancujme a viskakujme,
pjesnički si pospjevujme.
Budzme šeci kamarádzi
a mjejme sa pjekne rádzi.
Ked sa zajtra rozejdeme,
ceuí rok si spomínajme.
Jakí sme bili kamasi.
De? Nuž v Lábu na basi.
Fašanku, fašanku,
šak ťa byuo na mále,
ako tej rosičky
na zelenej trávje.

Ohliadnutie
sa
za Silvestrom

vodu Prvé požehnanie, ďalej to
bola rodina Koporcová, potraviny TAMAT – pán Michalčík.
Druhé požehnanie sprievod
dostal na farskom úrade, ďalej
navštívili kvetinárstvo Agrokvet
u pani Kolandrovej, Rauscherovcov, hostinec „U Marty”,
kinokaviareň Fortuna pani Šimuničová, pre vitamíny sa zastavil sprievod v obchode –

Hoci už slávime najkrajšie
Sviatky jari, nedá mi, aby
som sa nevrátila k záveru
roku 2002, k Silvestru.

Tradíciu Fašiangov sa podarilo prebudiť členkám KLŽ
pod vedením pani Petríkovej.
V utorok 4. marca 2003 sa podujali uskutočniť neopakovateľnú tradíciu ľudových zvykov
– usporiadali bohatý sprievod
Ovocie a zelenina u pána Divičana, u rodiny Habudovej,
v potravinách Maja u pani Víťazkovej. Ukončenie trasy bolo
v spoločenskej sále u Tomáša,
kde začala fašiangová zábava.
Zábava vyvrcholila o 24.00 hodine pochovaním basy pod vedením J. Benkoviča. Touto akciou chcel KLŽ urobiť zadosť
obnoveniu tradícií dobrých
a starých zvykov, čím určite prispel k obohateniu kultúrneho
života nášho Záhoráckeho regiónu a tým aj k zviditeľneniu
našej obce Láb.
J. V.

Zvykli sme si, že s úderom
dvanástej hodiny sa v strede
našej dediny začne „obrovská
šou” – silvestrovský ohňostroj,
na ktorý prichádzali ľudia aj
z okolitých dedín a ktorý nám
závideli aj v okresnom meste
v Malackách. Málokto z nás
však vie, koľko prípravy a koľko peňazí „zhltne” taký ohňostroj. Veľká vďaka patrí pánu
Ing. Chovanovi, ktorý sa stal
nielen hlavným sponzorom,
ale aj organizátorom týchto
akcií. Vďaka patrí tiež spolusponzorom pánovi Habudovi,
pánovi Ing. Koporcovi, pánovi
Havlíkovi a, samozrejme, vždy
prispievala obec.
Silvester v roku 2002 však
zostal na pleciach novozvolených poslancov. Sponzori sa
akosi nehlásili sami, preto doslova o päť minút dvanásť sa
podarilo zorganizovať program posledného dňa v roku.
Ako všetko dopadlo, mal možnosť posúdiť každý, kto prišiel.

Vďaka všetkým,
ktorí prispeli:
• Agrokvet – Jana Kolandrová
500 Sk
• Ing. Peter Čermák 1500 Sk
• Ing. Pavol Koporec 5000 Sk
• Klub lábskych žien 1000 Sk
• Pneuservis P. Chmela
1000 Sk
• Hostinec u Tomáša 1000 Sk
• Potraviny Maja
500 Sk
• Ing.Pavol Adamovič 500 Sk
• Ing. Peter Chovan 3000 Sk
• Ocú Láb
9500 Sk

masiek. Zraz bol v KD a odkiaľ
sa išlo pod vedením pani Kainovej a J. Benkovíča po trase:
pán starosta, ktorý dal sprieLÁBSKE NOVINY 1/2003

Ocenenie patrí aj našim hasičom, ktorí ohňostroj spustili
a zaistili bezpečný priebeh.
Redakčná rada
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ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

ŠK Láb informuje
Po skončení jesennej časti
nového ročníka IV. ligy skončili
futbaloví seniori ŠK Láb so ziskom 37 bodov na prvom mieste, keď neprehrali ani jeden zápas. Futbalisti trénovali ešte
dva týždne, potom nastali futbalové prázdniny, ktoré trvali
do 7. januára 2003.
Mužstvo začalo zimnú prípravu bez väčších zmien, pretože sa konsolidovalo a stabilizovalo v lete 2002. Posilniť bolo
treba len útok, ktorý sa javil
najväčšiou slabinou. Jar ukáže,
či posilnenie bolo úspešné.
Prišli noví hráči, Róbert Kuklovský z ŠK Gajary a Mário Kozmer, ktorý hral v Rakúsku. Naopak, z mužstva odišli Marek
Dufek na hosťovanie do ŠK
Malacky, Michal Božik do FC
Zohor a Vladimír Ferenčič, ktorý išiel na vojnu. S týmto kádrom začal tréner Jaroslav Baláž náročnú zimnú prípravu.
Od začiatku januára futbalisti
absolvovali týždenne 4 tréningové jednotky a odohrali 10
prípravných zápasov s kvalitný-

mi súpermi. Z odohratých prípravných zápasov je nasledovná bilancia, 6 víťazstiev, 1 remíza a 3 prehry, so skóre 23:21.
V jarnej odvetnej časti čaká
mužstvo ťažká úloha, pretože
cieľom je postup do 3 ligy.
Mužstvo čakajú dôležité stretnutia s kandidátmi na postup,
FC Zohor, Dubová, Slovan Viničné a FO Lozorno. Zápasy
s týmito mužstvami sa hrajú na
ich horúcej pôde.
Kvalita mužstva sa prejavuje
postavením seniorov ŠK Láb
v prebiehajúcom ročníku. Pohľad na tabuľku musí byť pre
fanúšikov lábskeho futbalu
a všetkých zainteresovaných radostný a treba dúfať, že takýto
pohľad na tabuľku bude i po
skončení futbalového ročníka
2002/2003.
Dorastenci začali prípravu
pod vedením trénera Ladislava
Zábojníka začiatkom februára.
Po jesennej časti obsadili 7.
miesto, čo zaručuje stred tabuľky, kde chlapci striedali dobré výkony so slabšími. V zimnej

príprave odohrali 6 prípravných zápasov.
Žiaci a prípravka trénujú pod
vedením Rudolfa Ledníka st.
a ml. Žiaci po jesennej časti obsadili 12, miesto, čo bolo za
očakávaním, keď získali 17 bodov a vyhrali len 5 zápasov, 2
remizovali a 8 prehrali. Prípravka odohrala 6 zápasov, 3 vyhrala a 3 remizovala so skóre
50:14. Žiaci a prípravka sa zúčastnili halového turnaja v telocvični ZŠ v Lábe. Žiaci skončili zo šiestich zúčastnených na 2.
mieste, prípravka z piatich na
prvom mieste. Blahoželáme!
Na tomto mieste by som chcel
poďakovať sponzorom, ktorí
pomohli skvalitniť podmienky
prípravy žiakov a prípravky. Sú
nimi pán Habuda, páni Farmerová, pán Koporec a pán Michalčík. Zimnú prípravu žiaci
a prípravka absolvujú v telocvični ZŠ Láb.
Jarná súťaž začína pre seniorov 16. 3. 2003, dorast a žiaci
začínajú 30. 3. 2003. Touto
cestou pozývam všetkých fanúšikov na majstrovské stretnutia.
František Pír,
tajomník ŠK Láb

Pozor na vychádzky so psom
Prišla jar a príroda sa začína
prebúdzať zo zimného spánku. Tak ako sa začínajú zelenať rastliny a stromy, aj pre
zvieratá prichádza čas kladenia mláďat a hniezdenia.
Mnohí z nás chodia v tomto
období s obľubou na prechádzky do prírody. Držitelia
psov berú so sebou aj svojich
štvornohých miláčikov a nechávajú ich voľne behať po
okolitom teréne. Pritom si neuvedomujú, že psy naháňajú

voľne žijúcu zver, môžu usmrtiť jej mláďatá a vyrušujú pernatú zver pri hniezdení.
Podľa všeobecne záväzného
nariadenia č. 3 (ďalej len VZN
č. 3) obce Láb o podmienkach
držania psov a poplatkoch za
psov platného od 1. 1. 2003 je
držiteľ psa povinný podľa čl. 4
ods. 1 predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá, a zabraňoval vzniku
škôd na majetku, prírode a ži-

Hasičský zbor
Svoj príspevok do Lábskych novín začnem trochu obšírnejšie. Každý občan Lábu vie, čo je to hasič. Je to človek, ktorý
väčšinou, keď začne horieť a je vyhlásený
poplach sa ponáhľa tento oheň uhasiť.
Buď ide vlastným dopravným prostriedkom, alebo poväčšine hasičským autom.
Lenže tomuto nášmu autíčku, ktorému sme radi, že ho máme, je už neuveriteľných 30 rokov.
Vídate nás behať s hadicami pri nácvi-
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votnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť. Za priestupky podľa čl. 6 VZN č. 3
môže obec uložiť pokutu až
do výšky 5.000 Sk.
Preto žiadame všetkých držiteľov psov, ktorí sa s nimi
pohybujú v katastri obce Láb,
aby pri vychádzkach so psom
rešpektovali uvedené nariadenie. Vyhnú sa tým nepríjemnostiam, ktoré sú spojené
s riešením priestupkov.
Poľovnícke združenie Malina, Láb

ku na súťaže, mnohí z vás sa prídu pozrieť
na našu Pohárovú súťaž, ktorú usporadúvame každoročne pri soche sv. Floriána. Zúčastňujeme sa súťaží po celom
okrese Malacky, chodíme i mimo okres.
Pozývajú nás i na Moravu, kde už dlhé roky dobre reprezentujeme našu obec. Ale
to je len časť našej práce. Každoročne
sa koná deň otvorených dverí pre žiakov
našej školy. Na sviatok MDŽ si uctíme
i naše ženy, členky hasičského zboru. Robíme diskotéku deťom našich členov.
A koniec roka sme zakončili silvestrovským posedením členov a ich rodinných

Ryby, rybky,
rybári
Začiatok roku je akosi
predurčený na bilancovanie
toho uplynulého a prípravu
toho budúceho. Každá záujmová organizácia preto v prvých januárových dňoch organizuje výročné členské
schôdze. Nebolo to inak ani
teraz. V nedeľu 19. januára
sa ako každý
rok
stretli
u „Tomáša”
všetci rybári. Láb a Plavecký
Štvrtok tvoria spoločnú obvodnú organizáciu a sú jednou z deviatich obvodných
organizácií, tvoriacich „Záhorie”. Naša organizácia má
218 členov a pri nej pracuje
Krúžok mladých rybárov,
ktorý má 25 členov. Celú organizáciu spravuje 7-členný
výbor, v ktorom máme
dvoch zástupcov p. Jozef
Hrnčár a p. Ľubica Chovanová. Usporadúvame množstvo akcií: preteky pre ženy,
deti, tradičný futbalový turnaj a nezanedbateľnou je aj
brigádnická činnosť v okolí
našich vôd.
Čoraz častejšie sa stretávame s tými, ktorí si
k vode idú oddýchnuť, načerpať nové sily
a aj keď „neberú”, odchádzajú s dobrým pocitom domov.
Cieľom novodobých rybárov nie je predsa drancovať
vody, ale dať šancu poznať
krásu rybačky aj našim deťom a vnukom.
Redakčná rada

príslušníkov v zasadačke hasičského zboru. Videli ste nás pri úplnom závere roka,
urobili sme ohňostroj. Vo februári sme
mali výročnú členskú schôdzu, kde sme
hodnotili prácu hasičského zboru za hojnej účasti našich členov, hasičov z okolitých obcí a zástupcov okresu. Naše zasadanie navštívil aj p. starosta.
Z tohto príspevku je zrejmé, že hasiči
tu nie sú len preto, aby sme boli hasiči,
ale hlavne pre vás, vážení občania Lábu.
A to je vlastne to, čo som vám chcel týmto príspevkom povedať.
F. Rybnikár, veliteľ DHZ Láb
LÁBSKE NOVINY 1/2003

