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Žiť pre niekoho
Krásne je žiť na svete,
keď má život cenu,
keď dorazíte k zákrute,
za ňou nájdete vždy zmenu.
Vždy sa pre niekoho žiť oplatí,
pre niekoho, komu možno srdce dať,
pri kom nikto hlavu nestratí,
takého treba pri sebe mať.
Žiť pre niekoho,
pre koho život má zmysel,
žiť pre niekoho,
pre koho slnko vychádzať má,
žiť pre niekoho,
s kým by každý šťastný byť musel.
Taký život,
taký sa vždy žiť dá.

ADELKA GRELIKOVÁ, VII. trieda

Ako sme
hlasovali
v referende

Počet oprávnených občanov
zapísaných v okrsku
do zoznamu
1110
Počet oprávnených občanov,
ktorým sa vydali
hlasovacie lístky
681
Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov
681
Počet odovzdaných platných
hlasovacích lístkov
672
Počet hlasov ÁNO
641
Počet hlasov NIE
31

Oslavy Dňa matiek

●

CENA 0 Sk

Pestrý kultúrny program žiakov
základnej školy vhodne dopĺňali
básne a piesne malých škôlkárov.
Ich drobučké rúčky zhotovili pre mamičky nežné prekvapenia a roztancované nôžky roztlieskali ruky všetkých prítomných.
Klub lábskych žien pod vedením
pani Petríkovej obnovil tradíciu poďakovania sa najstarším babičkám
obce. Kvet muškátu a pozdrav detí
bude dlho ozdobovať ich stôl v izbe.
Za príjemné nedeľné popoludnie
ďakujeme všetkým pani učiteľkám
zo základnej a materskej školy, hlavnému usporiadateľovi – KLŽ a bratom Veselým, ktorým vďačíme za
ozvučenie celého programu. Tiež ďakujeme pani A. Ščasnej za pripravenie sály Kultúrneho domu.
p. uč. Z. GRELIKOVÁ

V nedeľu 11. mája 2003 slniečko
malo veru veľa roboty – po potrebnom daždi pookriali kvety, úroda,
zem nasiala dlho očakávanú vlahu,
a tak mohlo svojimi teplými lúčmi
pohladiť nádherne rozkvitnutú lúku.
Ale zostalo milo prekvapené, keď
videlo vyobliekané deti, ktoré sa
s kytičkami kvetov a vymaľovanými
srdiečkami ponáhľali do Kultúrneho
domu „U Tomáša”. Tu chceli pred
všetkými vyznať lásku svojim mamičkám a babičkám, poďakovať sa za
trpezlivosť a dobrotu, ktorú im denne rozdávajú. Slová z básničiek cinkali o rozcítené srdiečka mamičiek
a v očiach sa zaleskla nejedna slza
radosti.

Cirkevná zbierka na opravu kostola

Stav účtov na opravu kostola
k 18. 5. 2003
1 339 414,– Sk
zbierka – máj 2003
41 300,– Sk
spolu
1 380 714,– Sk

Začalo sa s opravou kostola: Otĺkol sa betónový sokel z vonkajšej strany. Tieto práce sa robili brigádnicky.

výdavky
oprava osvetlenia
4 400,– Sk
informačná tabuľa
2 000,– Sk
farby na vymaľovanie
fary
4 000,– Sk
záloha na historický
výskum kostola
6 000,– Sk
výmena ústredného
kúrenia na fare
119 600,– Sk
spustenie kúrenia
+ termostat
2 800,– Sk
spolu výdavky
– 138 800,– Sk
zostatok
1 241 914,– Sk

Najstaršie
babičky
v našej obci

Juliana Vlčková, Františka Benkovičová, Anna Lacková, Katarína Rigáňová, Jozefína Klímová, Katarína Kalivodová, Františka Lukáčková, Anna
Sirotová, Eva Benceová, Mária Sofková, Rozália Mostbauerová, Johana
Míznerová, Mária Valúchová, Mária
Bukovská, Terézia Slobodová, Mária
Kovárová, Jozefína Siváková, Anna
Vícenová, Mária Chrupková, Matilda Bartalská, Anna Sirotová, Johana
Adamovičová, Františka Žaludná,
Štefánia Kolandrová, Alžbeta Kovárová, Mária Ortová, Mária Chmelová, Mária Filípková.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Uznesenie ObZ obce Láb zo dňa 28. 3. 2003
A. berie na vedomie
1. Informáciu o ochrane lesov pred požiarmi;
2. Ústnu informáciu o zabezpečení referenda
o vstupe do EÚ a propagáciu referenda;
3. Informáciu o produkte PKB;
4. Informáciu o evidencii psov v obci;
5. Informáciu Krízového štábu okresu Malacky;
6. Informáciu o doplnení obecnej školskej rady
o Mgr. J. Koporcovú.
B. schvaľuje
1. Doplnenie programu a kontrolu uznesení
ObZ s pripomienkami, opätovne predložiť materiál „POSPO” do komisie ŽP.
T: ihneď
2. Rokovací poriadok ObZ Láb s pripomienkami;
3. Sobášiace dni a hodiny nasledovne: každá
sobota od 13.00–16.00 h;
4. Predaj obecných pozemkov Ing. Koporcovi
par. č. 957/diel 1 o výmere 4 m2, p. č. 957/diel 2
o výmere 12 m2, p. č. 957/diel 3 o výmere 48 m2
za cenu 70,– Sk/m2;
5. Predaj obecných pozemkov par. č. 900, 901,
902, ktoré boli zlúčené do par. č. 902/2 o výmere
6097 m2;
6. Zmluvu medzi obcou Rohožník a obcami Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Sološnica,
Kuchyňa, Pernek, Studienka, Láb, Suchohrad a Zá-

horská Ves v oblasti životného prostredia – na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
uzatvorená podľa § 1, ods. 3 s podporným použitím § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
o zriadení Spoločného obecného úradu (SOÚ)
s platnosťou od 1. 4. 2003 do 31. 12. 2003;
7. Prenajatie obecného bytu súp. č. 296 pani
Eve Mrázovej od 1.4.2003–31.8.2003 s mesačným
nájmom vo výške podľa pôvodnej zmluvy, energie
hradí nájomca;
8. Zvýšenie poplatku za vyhlásenie oznámenia
o zárobkovej činnosti v miestnom rozhlase na
100,– Sk za jeden oznam s účinnosťou odo dňa
schválenia;
9. VZN č. 1/2003 o zbere, preprave a likvidácii
odpadov na území obce Láb, ktorým sa mení VZN
č. 2/2002 z 13. 12. 2002;
10. Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce z kap. obecný úrad – bežné výdavky na úhradu za vyhotovenie geometrického plánu rozšírenia
hranice ÚPD vo výške 62 700,– Sk a vypracovanie
projektu urbanistickej štúdie obytnej zóny Láb –
Malá Lúka vo výške 147 100,– Sk;
11. Stanovisko k zámeru „ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Bratislava–Kúty pre rýchlosť
160 km/h” č. j. 1361/03-4.3/ml v znení predloženom na ObZ.

C. ukladá
1. Veliteľovi DHZ predložiť ObZ novelu požiarneho poriadku Obce Láb a správu o činnosti
DHZ Láb.
T: najbližšie ObZ
2. Predkladateľovi rokovacieho poriadku dopracovať RP o pripomienky: odstrániť formálne
nedostatky.
T: ihneď
3. Predsedom komisií predložiť starostovi návrhy na vypracovanie Rokovacieho plánu práce
na 2. polrok 2003.
T: najbližšie ObZ
4. Starostovi obce spracovať a zverejniť informáciu o zámere obce predať pozemky p. č. 900,
901, 902 s geometrickým plánom a presným popisom pozemkov a výmerou, aby záujemcovia mohli
do 30. 4. 2003 predložiť cenovú ponuku aj so zámerom využitia pozemkov.
T: 1. 4. 2003
5. Starostovi obce uskutočniť náhodnú kontrolu poctivosti predaja u trhových predajcov v obci
a o výsledku informovať ObZ. T: najbližšie ObZ
6. Komisii výstavby a ŽP vybrať v obci vhodnú
lokalitu na zriadenie a umiestnenie trhoviska
a predložiť návrh.
T: najbližšie ObZ
7. Starostovi predložiť návrh zmeny rozpočtu.
T: najbližšie ObZ
8. Stavebnej komisii – Mgr. Chmelovi zaslať
písomnú odpoveď p. Gerhoferovej.
T: do 10. 4. 2003
Zapísala: MÁRIA LISÁ

Uznesenia ObZ obce Láb zo dňa 30. 4. 2003
A. berie na vedomie
1. Informáciu D. Petríkovej o príprave obecných osláv Dňa matiek a Dňa detí.
2. Informáciu starostu o besede o vstupe do EÚ.
B. schvaľuje
1. Bezodplatný prevod 15 336 ks akcií v nomi-

nálnej hodnote 1 000,– Sk Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Bratislave Prešovská č. 48 na obec Láb v zmysle rozhodnutia
MSPNM SR č. 853 z 2. 10. 2002 časť 1 písm. c),
kde bol podiel akcií a. s. určený a stanovený zaokrúhlene 0,18 %, a to podľa počtu obyvateľov jed-

notlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov domov,
a bytov v roku 2001.
2. Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec Láb.
Zapísala: MÁRIA LISÁ

Uznesenie ObZ obce Láb zo dňa 6. 6. 2003
A. berie na vedomie
1. Správu z kontroly trhového predaja v obci
Láb;
2. Termín budúceho OZ na 30. 6. 2003;
3. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2002;
4. Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2003;
5. Zobralo na vedomie ponuku p. Farmerovej
na odkúpenie obecného pozemku;
6. Menovanie členov do komisie ROEP.
B. schvaľuje
1. Kontrolu plnenia uznesenia predloženú starostom;
2. Zadanie urbanistickej štúdie obytnej zóny
„Na malej lúke”;
3. Záverečný účet obce Láb za rok 2002 bez
výhrad;
4. Odpredaj obecného pozemku č. 902/2 o výmere 6097 m2 podľa GP č. 11/2003 za cenu
100,– Sk/m2 p. Pavlovi Habudovi, Láb č. 507;
5. Odpredaj obecného pozemku p. č. 125/7 –
záhrada o výmere 30 m2 podľa GP č. 18/2003
F. Karovičovi, Láb č. 52 za cenu 70,– Sk/m2 –
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6. Odredaj obecného pozemku p. č. 671/1 –
diel 8 o výmere 35 m2, diel 13 o výmere 27 m2, diel
14 o výmere 12 m2, diel 15 o výmere 18 m2 – záhrada, dvor podľa GP č. 18/2003 Márii Trenčanskej,
Láb č. 2 za cenu 70,– Sk/m2;
7. Spoplatnenie inzercie v Lábskych novinách,
30,– Sk za normo riadok, 20,– Sk/cm2 plošnej inzercie;
8. Návrh rozšírenia finančnej komisie o aktivistov: Ing. Peter Čermák, Ing. Pavel Adamovič,
Dr. Mária Vavrincová.
C. ukladá
1. Veliteľovi DHZ predložiť ObZ novelu požiarneho poriadku Obce Láb a správu o činnosti DHZ
Láb.
T: najbližšie ObZ
2. Predsedom komisií predložiť starostovi návrhy na vypracovanie Rokovacieho plánu práce na
2. polrok 2003.
T: najbližšie ObZ
3. Komisii výstavby a ŽP vybrať v obci vhodnú
lokalitu na zriadenie a umiestnenie trhoviska
a predložiť návrh.
T: najbližšie ObZ

4. Starostovi predložiť návrh zmeny rozpočtu;
T: najbližšie ObZ
5. Starostovi
a) zapracovať výsledok hospodárenia za rok
2002 vo výške 334 709,65 Sk do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu roku 2003 a tieto finančné prostriedky použiť na výstavbu a opravu miestnych komunikácií;
b) zapracovať do kapitálovej časti príjmu účelovo viazané peniaze cestného fondu vo výške
400 000,– Sk – použiť na výstavbu cestnej komunikácie na Chríbe;
c) rezervný fond vo výške 660 074,03 Sk ponechať na havárie a nepredvídané výdavky správy
obecného majetku;
d) intenzívne vymáhať pohľadávky obce.
6. Starostovi využiť všetky dostupné európske
fondy na rozvoj obce.
7. Starostovi vypracovať návrh kúpno-predajnej zmluvy a predložiť na schválenie.
T: najbližšie ObZ
8. Starostovi prizvať zástupcu štátnych lesov za
účelom riešenia čiernych skládok v lesoch.
Zapísala: MÁRIA LISÁ
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Stavanie
májov

Prišiel
medzi nás

Na štvrtú adventnú nedeľu – 21. 12.
2002, takmer po desiatich rokoch,
mali Lábjané možnosť privítať pre
Lábsku farnosť stáleho duchovného otca – dôstojného pána Jozefa Kempa.
Na slávnosti sa zúčastnil starosta
obce Ing. Kazimír Chmela, zastupujúci duchovný otec ThDr. Jozef Krajči a výpomocný duchovný otec Marek Vadrna.
Podrobnosti z Vášho životopisu
ste nám už prezradili v rozhovore
pre školský časopis. Pre Lábske noviny sme si vybrali takéto otázky:
Počuli ste niekedy, že existuje
dedina Láb?
J. K. – O tejto obci som počul iba
v súvislosti s tým, že je tu neobsadená farnosť.
S akým vedomím ste prichádzali
do Lábu?
J. K. – Bol som veľmi rád, že prichádzam do tejto obce ako správca
farnosti. Stretol som tu množstvo
ľudí ochotných spolupracovať. Myslím, že naše spoločné ciele budeme
môcť postupne realizovať.
Touto cestou chceme aj my poďakovať zastupujúcemu ThDr. Jozefovi Krajčimu za jeho dlhoročnú
službu v našom farskom spoločenstve. Vám prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania a aby ste boli medzi nami aspoň tak dlho, ako vaši
predchodcovia.
REDAKČNÁ RADA

Každý občan je tvorcom odpadov
a preto problém likvidácie komunálnych odpadov sa týka každého
z nás. Zákon o odpadoch č. 223/
2001 Zb. stanovuje podmienky
zberu, vývozu a likvidácie odpadov
v obciach.
Povinnosti obce:
• Zaviesť vhodný systém zberu
odpadov.
• Zabezpečiť priestor, kde môžu
občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu.
• Zabezpečiť podľa potreby najmenej 2 x do roka zber a prepravu
objemových odpadov.
Povinnosti občana:
• Zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
• Nakladať s odpadmi v súlade
so všeobecne záväzným nariadením
o zbere, preprave a likvidácii odpadov na území obce (ďalej VZN).

LÁBSKE NOVINY 2/2003

Posledný aprílový deň
majú chlapci dôležitú úlohu – postaviť máje.

Máj – mesiac plný kvetov a udalostí v živote našej dediny. Začína stavaním májov,
pokračuje oslavou Dňa matiek a jeho vyvrcholením je Prvé sväté prijímanie.

Prvé sväté prijímanie
Nedeľa 18. mája sa zapíše do srdiečok
16 detí – tretiakov, ktorí po prvý raz prijali nášho milujúceho Pána Ježiša. Na tento, pre ne tak veľký deň, sa pripravovali
nielen na hodinách náboženstva, ale aj
na spoločných posedeniach s pánom
farárom na fare. Otvoril im nielen svoje
dvere, ale aj srdce.
V sobotu prišli deti do kostola na spoveď. Mnohé sa priznali, že majú strach
alebo trému. Po spovedi však už s ľahkými srdiečkami veselo poskakovali okolo
kostola. V nedeľu, keď s vážnymi tváričkami v krásnych šatách a oblekoch
kráčali slávnostne k oltáru, nejednému

• Ukladať komunálne odpady
alebo ich oddelené zložky a drobné
stavebné odpady na ich zber na
miesta určené obcou a do zberných
nádob, zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
Vývoz odpadu v našej obci zabezpečujú firmy TEKOS, spol. s r. o.,

rodičovi, či starému rodičovi vypadla slzička od dojatia. Pán farár sa počas kázne obracal na deti, vyzýval ich po mene
a pripomenul im, že sú len malou, ale
dôležitou súčiastkou na veľkej lodi zvanej
cirkev. Na záver omše sa rodičia poďakovali pani katechétke a pánovi farárovi.
Deti sa potom presunuli na faru, kde ich
čakalo malé občerstvenie.
Na záver vám, milí prvoprijímajúci, želáme, aby ste nikdy nezabudli na sľuby,
ktoré ste dali, aby viera, ktorú ste prijali
do svojich sŕdc, vám bola oporou a posilou v živote.

BARBORA KOLANDROVÁ

Mgr. NENOVSKÁ

ný odpad bezplatne na medziskládke odpadov. Zriadená je na dvore
obecného dvora. Výnimku tvorí stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, ako je zeleň, konáre,
krovie... Tieto odpady je občan povinný likvidovať na vlastné náklady
prostredníctvom firiem zaoberajúcich sa likvidáciou odpadu:

Čo máme vedieť o odpadoch
Malacky a A.S.A. Slovensko, spol.
s r. o., Zohor. Obec zabezpečuje
zvoz veľkoobjemových odpadov,
separovaných odpadov ako papier,
textil, sklo, železo, plasty, opotrebované pneumatiky, opotrebované
batérie a akumulátory . Pri obchodoch sú rozmiestnené kontajnery,
kde môžu občania odovzdávať
sklo. V prípade potreby, mimo termínu sezónnych zvozov separovaných odpadov, sa môže po dohode
so starostom obce, uložiť vytriede-

Každý rok to majú na
starosť regrúti. Určia si,
ktorý z nich bude stárek
a bude všetko organizovať. Mal by to byť niekto,
kto má u všetkých rešpekt.
Stavanie májov berú chalani ako povinnosť. Preto
im ani nevadí, keď majú
odreté ruky alebo iné rany.
Ľudia sa chodia pozerať,
ako sa spoja rôzne povahy
a názory pre jeden cieľ –
postaviť máj rovno, aby
vydržal stáť celý mesiac.
Regrúti väčšinou stavajú päť májov. Je to dosť
namáhavé. No pomáhajú
im aj starší alebo mladší
chalani.
Je to zaujímavé, ako sa
dokážu spojiť, keď po väčšinu roka sa medzi sebou
nerozprávajú, a keď sa
stretnú, tvária sa, že sa nepoznajú. Pri stavaní májov
dokážu spolupracovať
omnoho lepšie, ako hociktorí ľudia, ktorí majú za
sebou viac životných skúseností.

• TEKOS, spol. s r. o., Malacky,
t. č.: 034/772 20 60;
• A.S.A. Slovensko, spol. s r. o.,
Zohor, t. č.: 0903/57 62 86;
• Mestský podnik technických
služieb, Stupava,
t. č.: 02/65 93 41 12.
• VZN o systéme zberu komunálnych odpadov v obci stanovuje,
že priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady v rozpore
s prijatým VZN;
b) uloží odpady na iné miesto,

než na miesto určené VZN;
c) nesplní oznamovaciu povinnosť o umiestnení komunálnych
odpadov na jeho nehnuteľnosti
v rozpore s prijatým VZN alebo
zákonom o odpadoch (divoké
skládky);
d) neposkytne obci požadované
pravdivé a úplné údaje súvisiace
s nakladaním s odpadmi;
Za priestupky podľa predchádzajúcich odsekov môže obec udeliť peňažnú pokutu až do výšky
5000,– Sk.
Napriek neustálym upozorňovaniam občanov sa stále vytvárajú
divoké skládky odpadov v okolí
našej dediny. Tieto sa musia likvidovať na náklady obecnej pokladne. Veríme, že na pár nedisciplinovaných jedincov, ktorí si náš chotár
zamieňajú s odpadkovým košom,
nebude doplácať celá dedina. Je to
však na rozhodnutí každého z nás.
OcÚ
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LETOM DETS

Školský klub detí
vo Vysokých
Tatrách
Naši žiaci boli opäť úspešní, keď vo
výtvarnej súťaži vyhlásenej spoločnosťou TetraPak získali tretie miesto zo všetkých prihlásených prác
z celého Slovenska.
Výhrou bol trojdňový pobyt od
9.–11. 6. 2003 na Zamkovského
chate vo Vysokých Tatrách, kde sme
mali zaplatený pobyt a stravu. Firma
REHAU nám svojím sponzorským
darom umožnila uhradiť cestovné
náklady, za čo jej ďakujeme. Pobytu
sa zúčastnil tím č. 1 – osemčlenné
družstvo a vychovávateľka s asistentkou.
Ostali nám krásne zážitky a skúsenosti z vysokohorskej turistiky, na
ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Maskot podujatia – včielka Maja – bol neprehliadnuteľný.

DEŇ

vychovávateľka ŠKD M. VICENOVÁ

Školské výlety
Koniec školského roka je už tradične vyhradený školským výletom.
V našej škole je tradíciou, aby každá
trieda navštívila zaujímavé „kútiky”
našej krajiny. Z roka na rok je to však
ťažšie najmä po finančnej stránke.
Organizátorom výletov je učiteľ,
ktorý, keď prekoná finančnú bariéru, pretože vyberie trasu výletu, ktorý je i zaujímavý a finančne nenáročný, musí ešte prekonať nechuť a nezáujem detí.
Tohoto roku to bol výlet do Bratislavy, loďou na Devín a späť. Novinkou bol výlet detí s rodičmi do Budapešti. S každým výletom v nás zostávajú zážitky na celý život. Je len na
škodu veci, milí rodičia, ak sa práve
to vaše dieťa nezúčastnilo ani jedného.
L.CH. ▼

Pred ZOO v Budapešti
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Deti si skúsili aj maľovanie na tvár

DETÍ
Kedy: 31. mája 2003 o 13.00 h
Kde: futbalové ihrisko v Lábe
Kto: všetky deti z okolia

Radosť zo súťaží bola očividná.

POSTREHY DETÍ – Čo sa im páčilo,
a čo nie?
– Na Deň detí mi nevadilo vôbec nič,
len jedno – na ihrisku pri súťažiach
boli veľké rady, takže sme museli stáť
na slnku. Nebolo to ale také hrozné,
lebo sme sa aspoň opálili. Veľmi sa
mi páčila skupina Gladiátor a lietadlo.
– Na Deň detí sa nám páčilo, že sme
sa fotili so sestrou, sesternicou a Peťom z Gladiátoru a tiež s Ivom a Mišom z Kakaa. Všetky súťaže som skoro prešla. Najviac sa mi páčilo, že
som sa spoznala s tým chlapcom,
ktorý tancoval ako robot.
– Nepáčilo sa mi, že tam boli na súťažiach dlhé rady. Páčila sa mi skupina
Gladiátor, dobré súťaže, mažoretky,
lietadlo a že máme vždy maskota,
teraz to bola včielka.
– Na Deň detí sa mi nepáčilo, že kôň
s kočom boli len dve hodiny, ešte že
Gladiátor nedával všetky podpisy
a v piatok na Medzinárodný deň detí že sme boli tak krátko v škole.
V sobotu na ihrisku sa nám už všetko
páčilo.

Jazda na poníkovi potešila každé dieťa.

Čakanie na skupinu Gladiátor
LÁBSKE NOVINY 2/2003

KYM SVETOM

Z babičkiných
spomienok

Kakaovníci Ivo a Mišo z Markízy

Narodila som sa v Lábe, tu som
vyrástla a tu som chodila do školy.
Škola bola dvojtriedna a volala sa
„Rímsko-katolícka”.
Do školy sa chodilo v pondelok,
utorok, stredu, piatok a v sobotu.
Štvrtok bol voľný. Vyučovalo sa do
obeda i po obede. Začínalo sa
o 8.00 h do 12.00 h a po obede od
13.00 h do 15.00 h Dvakrát do
týždňa bolo vyučovanie náboženstva. V stredu a v sobotu boli dievčenské ručné práce.
Keď sme boli staršie a prišli sme
zo školy, mali sme napísané, čo máme urobiť, a až potom sme sa mohli
ísť hrať. V dedine bolo viac barín.
Najväčšia bola v Grínave. V nej sme
sa kúpali, vozili na koryte a v zime
sme sa kĺzali. Cez zimu lámali ľad
a vozili do ľadovní. Vtedy neboli
mrazničky. Každý hostinec mal svoju
ľadovňu.
Keď sme boli väčšie, kúpali sme
sa v potoku Hajné. Chodievali sme
na „tovarych” k väčším gazdom. Zarobili sme si 8 korún za deň. Na jeseň sa chodilo do „Rakús” robiť
repu. S kamarátkami sme sa poradili, že aj my pôjdeme do „Rakús”.
31. októbra sme išli zo Záhorskej Vsi
v noci, ale bez papierov. Prvé prešli
cez vrátnicu dobre. Nás zobrali do
vrátnice a žiadali papiere. Keď sme
žiadne nemali, poslali nás naspäť.
Tak sme išli v noci zo Záhorskej Vsi
domov. 1. novembra o piatej ráno
sme už boli pri Vendelínku v Lábe.
Síce bez zárobku, ale doma.
LÁBSKA BABIČKA

Leto

o

Slnko hreje na 30 výši,
veď je leto, v tom ho nik
okrem mraku neutíši.
Čo živé tieň a vodu hľadá,
do ich útrob i dáždika nádej
na osvieženie skladá.
Obilie dozrieva,
kombajn už naň čaká.
Preto nedaj Boh, by žatvu
narušila nepriazeň dáka.
Je tu čas dovoleniek, bo
letná únava v práci ťaží,
preto každý hľadá,
kde si život zvlaží.
Prianím nás všetkých je, by sme si
dovolenky k spokojnosti užili,
spomínali, že sa nám zdarila taká,
po akej sme túžili.

D. P. VRBOVČAN

LÁBSKE NOVINY 2/2003

V tomto školskom roku prišlo k zmenám pri podávaní prihlášok na
strednú školu. Každý žiak, ktorý končil dochádzku do ZŠ, si mohol
podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo na jednu školu, ale dva
rôzne odbory. Žiak a jeho zákonný zástupca si mohli vybrať z dvoch
možných termínov konania prijímacích pohovorov. Tento rok to boli
termíny 5. a 9. mája.

Starosti deviatakov

Po prijímacích pohovoroch nastalo pre mnohých z deviatakov
a ich zákonných zástupcov strastiplné obdobie. Čo ďalej, ak ich syn či
dcéra neboli prijatí ani na jednu
z vybraných škôl.
V prvom termíne, v máji, si mnohí deviataci vybrali ťažšie stredné
školy. Keďže neboli prijatí, tak museli upustiť zo svojich vysnívaných
mét. Vybrali si stredné školy, ktoré
boli bližšie k ich dosiahnutým školským výsledkom. Na tieto školy boli
potom mnohí prijatí aj bez prijímacích pohovorov.
Nakoniec však boli všetky problémy vyriešené a všetci deviataci sú
prijatí:

Michal Bozsenik
Obchodná akadémia, Račianska
107, Bratislava;
Natália Fumačová
SOU dopravné, Dopravná 51,
Bratislava, študijný odbor komerčný
pracovník v doprave;
Jana Gerthoferová
Škola úžitkového výtvarníctva,
Dúbravská cesta 11, Bratislava, študijný odbor kamenosochárstvo;
František Hanzl
SOU stavebné, Ružinovská 1,
Bratislava, učebný odbor mechanik
opravár pre cestné motorové vozidlá;
Katarína Hricová
SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinická 1, Bratislava, učebný odbor
manipulant poštovej prevádzky
a prepravy;

Peter Kurucz
SPŠ dopravná, Kvačalová 18 –
20, Bratislava, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy;
Lenka Lazarová
SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinická 1, Bratislava, študijný odbor
poštový manipulant;
Nikola Michalčíková
SOU obchodné S. Jurkoviča,
Sklenárova 1, Bratislava, študijný
odbor obchodný pracovník – rozličný tovar;
Peter Šimek
SOU elektrotechnické, Rybničná
59, Bratislava, študijný odbor mechanik elektronik pre organizačnú
a výpočtovú techniku;
Soňa Valentová
SOŠ stavebná, Stará Vajnorská
14, Bratislava, študijný odbor staviteľstvo – technické zariadenia budov;
Tomáš Žaludný
SOU stavebné, Ružinovská 1,
Bratislava, učebný odbor mechanik
opravár pre cestné motorové vozidlá.
Týmto žiakom môžeme popriať
veľa zdaru do ďalšieho života a hlavne do ďalšieho štúdia.
Na základe skúseností tohtoročných deviatakov a hlavne z ich pocitov sklamania, keď neboli prijatí, by
sa mali poučiť aj mladší žiaci a ich
rodinní zástupcovia a vybrať si
stredné školy podľa dosiahnutých
výsledkov a prispôsobiť tento výber
znalostiam žiakov.
MARGITA KOLANDROVÁ,
výchovný poradca
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ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
každom meste, dedine, ba i v susednom Rakúsku, či iných štátoch, čo len v malinkatej dedinke, sa
nachádza, aj v minulosti sa nachádzalo, trhovisko. Je to miesto, kde sa
stretáva najviac ľudí z obce a okolia.
Jedni prišli svoj vlastný tovar, či už
dopestovaný, alebo šikovnými rukami vyrobený, ponúknuť a predať,

Bezpečnosť na trhovisku

MÔJ NÁZOR
druhí ho zas prišli kúpiť, vymeniť si
svoje skúsenosti, porozprávať sa,
pospomínať a zároveň sa pokochať
na krásnych produktoch, vypestovaných a vyrobených vlastnými rukami
predávajúcich.
Býva to miesto oddychu, zároveň
obchodu a je to miesto bezpečné. Či
snáď môžeme v našej obci označiť
miesto trhovníkov v nebezpečnej zákrute pred Obecným úradom, poštou a zdravotným strediskom miestom bezpečným a vyhovujúcim ako
trhovisko? Nie je to znevažovanie
najdôležitejšej úradnej budovy v obci? A nehovoriac o bezpečnosti kupujúcich, na našich životoch Vám
,pán starosta a páni poslanci, nezáleží? Porozmýšľajte, kde by sa takéto miesto v našej dedine našlo,
aby bolo v centre obce a zároveň
bezpečné. Nemohol by to byť napríklad priestor pri soche sv. Floriána?
Neviem, či je žiadúce časté vyhlasovanie „Do dediny prišiel súkromný
podnikateľ ponúknuť...” Sú dôležitejšie oznamy, ako kto čo prišiel predávať. Prečo sa neurčí trhový deň?
V iných obciach najväčším trhovým
dňom býva sobota. U nás to nemusí
byť zrovna sobota, môže to byť štvr-

Šiatre pred obecným úradom...

tok, piatok alebo iný deň, veď pracovných dní je päť. Občania i trhovníci by si na tento deň určite zvykli. Ja
viem, že obec žije tiež z poplatku za
vyhlásenie oznamu, ale toto sa dá
nahradiť vyberaním trhového poplatku. Samozrejme, že na to musí
byť určený pracovník a deň predaja.
Dajte prežiť aj lábskym obchodníkom, remeselníkom, chovateľom,
pestovateľom a živnostníkom, ktorí
ponúkajú nie menej hodnotný tovar,
aj konkurenčné ceny si dokážu vytvoriť. Je až zarážajúce, že príštipkárski
obchodníci majú trhové dni viackrát
do týždňa. Načo sa sem chodia predávať syry, keď máme SHR – ktorí syry vyrábajú a tie, čo nevyrábajú, dostať kúpiť v miestnych obchodoch?
Mali sme mäsiara, ktorý musel z na-

P Ý TA M E S A Z A VÁ S
Medzi komisie ObZ Láb patrí aj komisia finančná. Na prvom zasadnutí boli zvolení za predsedu Ing. Dušan Vavrinec a zástupca
Milan Gerthofer.
Položili sme im otázky, ktoré najviac zaujímajú našich občanov:
Využívajú sa hospodárne financie daňových poplatníkov?
Ing. D. Vavrinec:
Na riadnom zasadnutí ObZ Láb
konaného dňa 6. 6. 2003 sa okrem
iného prejednávala i problematika
hospodárenia za rok 2002 a schvaľoval záverečný účet obce Láb.
Podľa audítora, ktorý overoval
správnosť účtovnej závierky a rozpočtové hospodárenie obce Láb ako
i hlavného kontrolóra obce neboli
zistené závažné nedostatky pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
To však neznamená, že finančné
prostriedky daňových poplatníkov
sa využívali podľa potreby väčšiny
obyvateľov obce. Mám tým na mysli, že sa nevenovala dostatočná
pozornosť budovaniu, opravám
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šej dediny odísť. Neuživil sa, pretože
v pojazdnej predajni mäsa dostali
kúpiť občania lacnejšie mäso – a pozrite sa na ceny mäsa v pojazdnej
predajni teraz. Načo sa chodia do
dediny predávať hračky, keď tu máme tri predajne s hračkami...?
Na trhovisku by sa mali v prvom
rade ponúknuť prebytky aj od lábskych pestovateľov a chovateľov
a nie len prišlých predajcov. Určite
by si našli zákazníkov, čo prechádzajú našou krásnou dedinou. Zamyslime sa všetci nad tým, od koho budeme kupovať, kto si bude z našej dediny odvážať naše korunky.
V nedávnom referende pre vstup
do EÚ sme vyslovili súhlas, pripomeňme si, že aj v týchto ekonomikách platí ochranárska politika vlastného trhu s vlastnými výrobkami.
Ing. PAVEL ADAMOVIČ

S TANOVISKO S TAROS TU
Z histórie miest a obcí je známe,
že trhoviská vznikali práve na námestiach pred radnicou. Čím bolo
väčšie trhovisko a mesto napojené
na trhovú cestu, tým sa stalo slávnejším a bohatším. Postupne, ako
sa rozširuje trhovisko v Lábe, vedenie obce si je vedomé tejto situácie
a hľadá nové riešenie umiestnenia
trhoviska. Dňa 28. 3. 2002 bola prijatím uznesenia zadaná úloha stavebnej komisii. Požiadavky a nároky
na trhový predaj priebežne rieši komisia služieb, ktorá rada privíta
konštruktívne návrhy občanov. Už
v minulosti boli určené dva dni –
utorok a štvrtok ako trhové. Ďalej

boli obecným zastupiteľstvom prijaté nové ceny za trhový predaj – poplatok od miesta vo výške 100,– Sk
a poplatok za oznam v miestnom
rozhlase 100,– Sk, čo predstavuje
nie zanedbateľný príjem obecnej pokladnice. Každý občan má možnosť
predávať svoje prebytky na tomto
trhovisku. Zo strany domácich občanov nebol doteraz prejavený záujem. Návštevnosť „príštipkárskych”
obchodníkov na našom trhovisku
určuje predovšetkým záujem našich
občanov o ponúkaný sortiment, ceny a kvalita ich tovaru.

munikácií súvisí s určením priorít
pri zostavovaní rozpočtu obce na
príslušný rok.
V tomto roku bude možné investovať do takýchto úprav 334 709,–

Sk, čo predstavuje v podstate hospodársky výsledok za rok 2002. Použitie týchto prostriedkov určilo
obecné zastupiteľstvo práve do oblasti údržby a opráv obecných ko-

Ing. K. CHMELA,
starosta obce

a údržbám obecných komunikácií
a chodníkov a zlepšovaniu životného prostredia. Na druhej strane
však treba mať na zreteli rozpočtové
možnosti, ktoré hlavne malým obciam, medzi ktoré sa zaraďuje i naša obec, nedovoľujú investovať do
finančne náročných projektov.
Preto je nevyhnutné, aby sme sa
v budúcnosti aktívnejšie zaoberali
využívaním cudzích zdrojov a najmä
grandov z kohéznych a štrukturálnych fondov Európskeho spoločenstva.
Naozaj sa nenájdu financie, aby
sa opravila cesta od kostola smerom na cintorín?
Ing. D. Vavrinec:
Problematika opráv a údržby ko-

Touto cestou prechádza pohrebný sprievod z kostola na cintorín
LÁBSKE NOVINY 2/2003
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Všetci (ne)chceme poriadok!

S P O LO Č E N S K Á
K RO N I K A
Narodili sa:
David Hlavenka
Hana Slezáková
Martin Trenčanský
Peter Fumač
Eliška Švajdlenková

27. 11. 2002
24. 2. 2003
18. 3. 2003
24. 3. 2003
9. 4. 2003

Zosnuli:
Magdaléna Trenčanská
28. 12. 2002
Ladislav Gerthofer 11. 3. 2003
Viktória Lukáčeková 23. 3. 2003
Terézia Žilavá
23. 3. 2003
Karolína Filípková 30. 3. 2003
Anna Siváková
3. 5. 2003
Anna Pírová
22. 5. 2003
Takto sme mali označený v roku 1970 „triangulačný” (zememeračský) bod pre Láb vo Vrbovci (na obr. vľavo)... dnes je všetko zlikvidované.

Jún – mesiac poľovníctva
Vážení občania!
PZ Malina Láb sa k vám prihovára
pri príležitosti Mesiaca poľovníctva.

▼

Poľovníctvo neznamená len vyjsť
s puškou do revíru a strieľať zver. Je
to celoročná ochrana a starostlivosť
o zver. Starostlivosť spočíva v prikrmovaní zveri, a to hlavne v zimnom
období, jadrovým a dužinatým krmivom, podávaním soli a iných medikamentov v priebehu celého roka.
Úžitkovú zver je potrebné ochraňovať pred škodnou zverou počas celého roka, ale hlavne v jarných mesiacoch pri hniezdení a kladení mláďat.
Preto žiadame všetkých občanov,
aby v tomto období zamedzili pohymunikácií a chodníkov. Súčasne bolo schválené použitie prostriedkov
fondového hospodárenia do kapitálových výdavkov.
Príjmy z cestného fondu vo výške
400 000,– Sk na budovanie komunikácie Malý Chríb a z rezervného
fondu vo výške 660 074,– Sk na údržbu a prípadné havárie obecného
majetku.
Máte pod kontrolou obecný majetok? Zistili ste po Vašom polročnom pôsobení v komisii nejaké nedostatky?
M. Gerthofer:
Predmetnej otázke je venovaná
náležitá pozornosť. Majetok obce je
riadne evidovaný v príslušných evidenciách. Úplná inventarizácia majetku a záväzkov (fyzická i dokladová) bola vykonaná k 31. 12. 2001, ku
dňu 31. 12. 2002 bola vykonaná účtovníčkou OcÚ dokladová inventarizácia s cieľom správneho zostavenia výkazu Úč 6-01.
Takto sa preukázal účtovný stav
LÁBSKE NOVINY 2/2003

bu psov po revíre. Zároveň prosíme
občanov, aby nájdené mláďatá nechytali do rúk v presvedčení, že mláďa je opustené a nebrali do domácností.
Svojím uváženým konaním môžete aj vy prispieť k ochrane prírody
a k zvýšeniu stavov zveri.
Tak ako po iné roky i tento sa uskutočnili strelecké preteky na asfaltové terče. Táto tradícia pretrváva
už dlhé roky, má úspešnú históriu
a teší sa veľkej popularite na celom
Záhorí. Poľovníci opäť pripravili
dobré podmienky pre zápolenie,
strelnicu, vrhačky, guláš z diviny, cigánske pečienky, a občerstvenie.
Súťaže sa zúčastnili hlavne strelci zo

majetku k 31. 12. 2002 údajmi z úplnej inventarizácie k 31. 12. 2001
opravenými o prírastky a úbytky za
účtovné obdobie 2002. Vedenie
kníh majetku, pohľadávok a záväzkov je v počítači.
Zatiaľ nie sú usporiadané pozemky obce. Odporúčam v budúcnosti
inventarizáciu vykonať v súlade s § 6
ods. 3, § 29 a 30 zákona o účtovníctve. Na pozemky postupne vybavovať vlastnícke listy, ocenenie vykonať v zmysle vyhl. 465/91 Zb. a vykazovať ich v majetkovom výkaze
(Súvahe).
Zhovárala sa:
A. ZÁLESŇÁKOVÁ

Záhoria a víťazom sa stal Rudolf
Sivák z Gajar. Odmenení boli aj ďalší
piati stelci kvalitnými a hodnotnými
cenami. Po vyhlásení víťazov boli
všetci prítomní pozvaní do tanca na
ľudovú veselicu. Tú obstarala muzika známeho speváka Otta Vaitera
a všetko sa odohralo v poľovníckej
chate združenia Malina Láb, ktorá
v priebehu dvoch rokov dostala nový
šat. Aj touto cestou upozorňujeme
občanov Lábu, že chata je zrenovovaná, je v nej vybudovaný parket
a vonkajšie krbové ohnisko. Nie je
problém si ju prenajať na spoločenské a rodinné akcie.
Strelecké preteky sa vcelku vydarili a ďakujeme lábskym poľovníkom
za ich obetavú prípravu.
Ing. PETER SLOBODA

Čo je to
s našou vodou?

Na základe písomných sťažností z 9. 4. 2003 aj telefonických
upozornení iniciovali poslanci petíciu za prešetrenie kvality pitnej
vody – zistenie príčiny jej zafarbenia do hrdzava. Starosta obce postúpil sťažnosť na ZsVS, a. s.
Niekoľkokrát odobraté vzorky
vody nepreukázali výskyt škodlivín. V súčasnosti sa čistia potrubia, aby sa odstránilo sfarbenie
vody do hrdzava.

Poslanci na kontrole

V sobotu 3. mája 2003 štyria poslanci Obecného zastupiteľstva na čele so
starostom vykonali kontrolu kultúrnych zariadení v obci (Cukráreň, Čapáš,
Expreso) pretože sa množia sťažnosti na účasť maloletých detí v týchto zariadeniach v neskorých nočných hodinách ako aj užívanie omamných látok.
V čase kontroly neboli zistené žiadne nedostatky.
Vykonaná kontrola nebola posledná, veď určite nám všetkým záleží na
zdravom vývoji našej mládeže.

Zosobášili sa:
Lenka Ort-Šnepová a Pavel Habuda, Ružena Kovárová a Emil
Zapletal, Jana Majzúnová a Daniel Kubišta, Jana Ondejková
a Juraj Strna
Prihlásení obyvatelia
Odhlásení obyvateľlia
Počet obyvateľov
k 16. 6. t. r.

17
9
1390

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia Obecných novín sa
ospravedlňuje firme Čapáš,
ktorá prispela na Silvestrovský
ohňostroj sumou 1000,– Sk
a nebola uvedená ako sponzor
tohto podujatia.

NAPÍSALI STE NÁM
Podľa novoprijatého zákona všetci
nezamestnaní si majú svoju dávku
„odrobiť” v mieste svojho bydliska.
Práce sú zamerané predovšetkým
na úpravu zelene, čistenie chodníkov, ciest, záhradkárske práce.

Kde sú tí
nezamestnaní?

V našej obci k 15. 5. 2003 bolo
evidovaných 33 ľudí na Úrade práce. Z týchto 33 ľudí boli vyčlenení
tí, ktorí sú evidovaní menej ako tri
mesiace. Zostáva nám 16 ľudí, ktorí
sa mali podieľať na úprave obce, aj
z tých jeden odmietol podpísať
zmluvu, jeden dodal lekárske osvedčenie a traja ľudia sa nedajú kontaktovať. Od 16. 5. 2003 dvaja ľudia
boli pridelení na administratívne
práce a deväť nastúpilo na úpravu
zelene, popri verejnoprospešných
pracovníkoch. V našej obci bolo stanovené odpracovať 8 hodín mesačne, zákon umožňuje maximálne 15
hodín. Zoznam nezamestnaných sa
bude obnovovať každé tri mesiace.
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ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

ŠK Láb informuje
Po skončení zimnej prípravy, ktorá
trvala do 16. marca, vstúpilo mužstvo seniorov ŠK Láb do jarných
bojov priam excelentne. Hneď v prvom kole nedalo súperovi žiadnu
šancu a vybojovalo si tak prvé tri
body v jarnej časti. Družstvu Limbach vsietilo 10 gólov, pričom súper dokázal streliť len jeden.

ter Burián, Roman Kozmer, Rudolf
Ledník, Luboš Bučák, Rastislav Salbot, Marián Bučák, Milan Matyáš,
Igor Gabriš, Róbert Kafka, Róbert
Kuklovský, Mário Kozmer, Martin
Mokošák, Matej Miezga, Roman
Kostka, Ľubomír Nerad, Eduard
Pudmarčík, Milan Zivčák a tréneri
Jaroslav Baláž a Róbert Kafka.

Chlapci tak začali pomaly napĺňať náročný cieľ, ktorý si výbor, hráči
a tréner pred súťažou vytýčili. Ten sa
nakoniec aj splniť podarilo a futbaloví seniori ŠK Láb skončili so ziskom 77 bodov a s impozantným
skóre 102:19 na prvom mieste IV. ligy skupiny B, keď prehrali len jeden
zápas s najväčším konkurentom na
postup, Zohorom.

TA B U Ľ K A S Ú ŤA Ž E
1. ŠK Láb
2. FC Zohor
3. Slovan Viničné
4. TJ Dubová
5. Záhoran Jakubov
6. FO Lozorno
7. FC Rohožník
8. ŠK Plavecký Štvrtok
9. GFC Grinava
10. TJ Gajary
11. Karpaty Limbach
12. FC Záhorská Ves
13. Slovan Modra
14. ŠK Šenkvice
15. FK Jablonové
16. TJ Malé Leváre

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Po skončení tohto, pre naše mužstvo úspešného ročníka, nastali futbalové prázdniny, ktoré budú trvať
do 3. júla 2003. V letnej príprave je
pripravených 24 tréningových jednotiek a 8 prípravných zápasov.
Začiatok nového ročníka, tentokrát tretej ligy, sa predpokladá na
10. augusta 2003.

ZNAMENÁ TO, ŽE OD NOVÉHO SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA
SA BUDE V LÁBE HRAŤ TRETIA NAJVYŠŠIA SÚŤAŽ NA
SLOVENSKU.
O postup sa zaslúžili títo hráči:
Miroslav Bučák, Roman Šimek, Pe-

FRANTIŠEK PÍR,
tajomník ŠK Láb

Andrej Machovič, predseda bratislavského
futbalového zväzu odovzdáva pohár kapitánovi mužstva Ľubošovi
Bučákovi.

Na obrázku vľavo lábske družstvo, ktoré nás
úspešne reprezentovalo
v IV. B lige.

24
20
16
15
14
15
13
11
10
11
8
8
8
6
5
2

5
6
4
7
7
4
9
9
8
3
10
9
7
8
10
2

1
3
10
8
9
11
7
10
12
16
12
13
15
16
15
27

102:19
79:28
91:50
64:47
63:46
50:55
67:52
53:46
53:57
49:71
43:65
51:59
41:55
33:74
27:59
23:107

77
66
52
49
49
49
48
42
38
36
34
33
31
26
22
8

Memoriál
Tobiáša
Ondroviča
Lábski hasiči pripravili 21. júna
2003 požiarnicku súťaž – Memoriál
Tobiaša Ondroviča. Táto súťaž sa
konala po ôsmy raz. Týmto dokazujú, ako si vážia hasičov, ktorí veľa
urobili pre DHZ.
Naši hasiči sa umiestňujú vždy na
popredných miestach v hasičských
súťažiach. Len či bude mať kto pokračovať v tejto tradícii! Aj napriek
viacerým návštevám cvičiteľa detí,
pána Rybnikára, v škole (ktorá upravila aj vyučovanie) je nezáujem mládeže až zarážajúci. Možno by mohlo
rodičov týchto detí viac zaujímať, či
sa dieťa bezcieľne potuluje po ulici
alebo sa práve teraz učí, ako viazať
uzly, ako uhasiť oheň, alebo ako poskytnúť prvú pomoc.

Veľký úspech
lábskych volejbalistiek
Vo štvrtok 8. mája 2003 sme sa
zúčastnili ženského volejbalového
turnaja v Zohore, za účasti 5 družstiev.
Plné očakávania ťažkých súbojov
ale s túžbou sa čo najlepšie umiestniť sme prišli ráno o deviatej do Zohoru. Turnaj sa konal v telocvični základnej školy. Prvé súperky sme zdolali ľahko. Toto víťazstvo nás povzbudilo a dostalo nás do správnej
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hernej pohody. Na ďalšie súperky
sme sa priam tešili. Najviac nás potrápili dievčatá z Jakubova. Po výhre
nad nimi sme verili, že víťazstvo máme na dosah ruky. Veľká túžba, športový duch a oduševnenie všetkých
členiek nášho družstva nás priviedli
k vytúženému prvenstvu na turnaji.
Sme radi, že nie len futbalistky, ale aj
volejbalistky dokážu úspešne reprezentovať našu obec.
LÁBSKE VOLEJBALISTKY

LÁBSKE NOVINY 2/2003

