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Žijeme v dobe, v ktorej nikto na
nič nemá čas, nemá čas zastaviť
sa, zamyslieť sa, uvedomiť si
ako ten čas neuveriteľne rýchlo
letí, že je už september a s ním
zber úrody. Chvála a pýcha každého hospodára, či záhradkára.
Aký bol, to necháme na zváženie každého z nás.

Tieto slová rezonujú v týchto
dňoch v našej obci. Keby sme mali
slovník, určite by sme sa o„dziňách”
dozvedeli:
– že sa pestuje hlavne pre ošípané
– že jáderka z dziní sú chutnou pochúťkou, bez ktorej by sa ani jedny
ani druhé hody nezaobišli.
Nuž, akože neospievať túto tak
nepatrnú a pritom dôležitú plodinu
– typickú pre našu obec.
Okrem úžitkovej plnia tekvice aj
dekoratívnu funkciu a napokon poslúžili aj pre zábavu na strašidelné
tekvicové výtvory vo fantázii našich
detí – mladých umelcov.
E. STEFEKOVÁ

Pani Petrovičová a jej strašidlá

CENA 0 Sk

Milí priatelia,

„Lábski
deň dziní”

Dziňa – nárečové slovo
Dyňa – slangové slovo
Tekvica – spisovné slovo
Buča – nárečové slovo (v Zohore)

●

Víťazná dyňa – Jeseníček

Začala sa nová tradícia
MDD, Futbalový turnaj žien,… v tom Lábe sa stále niečo robí, stále
tam robíte niečo zaujímavé. Slová, ktoré som vypočula náhodne od
ženy, ktorú som vôbec nepoznala.
Ano, sme JÁDERKÁRI a tekvica
by sa azda mala objaviť aj v tom
našom znaku, tak prečo nie ukázať
čo všetko dokážeme z nich vytvoriť.
Že máme šikovné deti už v škôlke, či
škole, sa mohol každý presvedčiť
27. 7. v sobotu v hlavnom parku.
Našli ste tam všetko od bosoriek,
pavúkov, vrtuľníkov, panákov telefonujúcich z mobilu a množstvo výtvarných prác našich detí. Bola to
prehliadka šikovnosti, fantázie,

ochoty urobiť niečo pre iných. Kto
chcel, mohol prispieť i korunkou
a podporiť deti, aby mohli tvoriť
ďalej a ešte lepšie (MŠ – 395 Sk,
ZŠ – 479 Sk).
Vďaka patrí všetkým, ktorí si našli
čas, aby pripravili túto výstavu – učiteľkám zo ZŠ a MŠ, ženám z KLZ,
kultúrnej komisii OcÚ a všetkým,
ktorí podporili výstavu exponátmi,
ukážkou svojej práce (p. Kovár) ako
aj svojim záujmom o túto výstavu.

Druhú októbrovú nedeľu slávime
v našej farnosti „hody”, čo znamená
výročie posviacky farského kostola
a tiež aj uctenie si pamiatky hlavného
patróna nášho chrámu, ktorý je vyobrazený na hlavnom oltári.
Keďže lábsky kostol je zasvätený
„Všetkým Svätým”, hody by mali byť
podľa kalendára 1. novembra. Z praktických dôvodov ich však slávime o čosi
skôr, pretože november je mesiac venovaný pamiatke zosnulých.
Kresťania slávia sviatok Všetkých
Svätých už od ôsmeho storočia. V tento deň si veriaci po celom svete pripomínajú, že svätosť je dostupná každému človeku, nezávisle od toho, aké má
povolanie, alebo v akej životnej situácii
žije.
Cirkev nás pozýva, aby sme upreli
našu pozornosť na nespočetný zástup
mužov a žien, ktorí nasledovali Krista
tu, na Zemi, a v súčasnosti žijú v jeho
prítomnosti v nebi. Mnohí z nich počas
ich pozemského života pravdepodobne nemali možnosť robiť nejaké výnimočné skutky, ale iste všetci si plnili
svoje každodenné povinnosti tak dobre, ako len mohli.Tu spočíva tajomstvo
svätosti.
Hody sú príležitosťou na stretnutie
s našimi priateľmi a známymi. Možno
práve pohostinnosť a úprimný záujem
o radosti aj starosti iných ľudí budú pre
nás – „Lábianov” znamenať počas
týchto dní cestu ku svätosti.
SPRÁVCA FARNOSTI

O prácu a drevené výrobky pána Kovára a o vystavené exponáty bol stále
veľký záujem.
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Modernizácia zavítala aj do stredu dediny. V uličke od kostola k cintorínu sa novostavby na tejto ulici
môžu konečne napojiť na plyn a stať
sa odberateľmi energie, ktorá sa už
pre ostatných stala bežným štandardom.

Telefón/klebety

Aj vy si určite spomínate na
detskú hru TELEFÓN, pri ktorej
sedíte v kruhu. Prvý zo sediacich
na začiatku povie vetu, ktorá má
aspoň desať slov. Všetci si ju potom šepkajú z uška do uška
a až ten posledný povie nahlas,
čo počul. Zvyčajne ide o viac, či
menej skomolenú informáciu,
ktorá sa len veľmi málo podobá
vete zo začiatku.
Okrem zábavy a humoru nás
táto hra poúča o tom, že ak
chceme spoznať podstatu veci,
nemali by sme počúvať, čo sa
šepká/klebetí, ale spýtať sa priamo. Ušetríme si mnoho nepríjemností.
Vážení čitatelia, ak ste aj vy
niečo počuli a neviete, kde je
pravda, môžete sa obrátiť na nás
a my sa spýtame aj za Vás.
REDAKCIA

Pamiatka zosnulých
Je tu jeseň. Prišla so svojim pochmúrnym sychravým počasím. Nikomu nepridáva optimizmus – skôr
evokuje pominuteľnosť všetkého živého. Zem vydala svoje plody a ukladá sa k zimnému spánku. Posledným pestrofarebným pozdravom sú
chryzantény na hroboch blízkych,
ktoré z cintorínov vyčarujú nádhernú záhradu a pastvu pre oči. Myšlienkach si pripomíname našich zosnulých. Domov ku hrobom sa vracajú tí, ktorých osud zavial po svete.
Na cintorínoch nachádzame svoje
korene, svoju minulosť. Zapálime
kahančeky a sviečky, postojíme a tíško spomíname. Ešte chvíľu, do zhasnutia, a potom vbehneme do starých koľají všedných dní, aby sme
o rok znova prišli a poklonili sa pamiatke zosnulých.
Vážení občania,
24. septembra 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie ObZ
v Lábe. Hlavným bodom bolo prehodnotenie žiadosti za účelom poskytovania cintorínskych služieb
v obci. Keďže v našej obci nedošlo za
posledné roky ku skvalitneniu a kultúrnosti pohrebných služieb, zastupiteľstvo schválilo zámer o uzatvorení zmluvy s pohrebníctvom Solamen

o spravovaní a prevádzkovaní domu
smútku v Lábe.
Pohrebná služba SOLAMEN je
v prevádzke non-stop od 11. októbra 2003.
Kontakt – tel. 02/65 96 73 92,
mobil 0908/68 83 20.
Poplatok za prenájom Domu
smútku v Lábe budú občania platiť
obecnému úradu.
OcÚ

25 % súčtu platov za l. polrok 2003
a kritéria na udeľovanie odmeny
starostovi na budúce obdobia
5. zvýšenie platu starostu vo výške 1,25 násobku platu,
6. odmeny poslancom a kontrolórke obce
7. zámer zriadiť v obci detské
ihrisko
8. finančný príspevok na zabezpečenie letného tábora a úpravu
rozpočtu
9. súhlasí s poskytnutím úverového prísľubu vo výške 1 mil. Sk na
realizáciu projektu ukľudnená
miestna komunikácia s integrovaným chodníkom financovaného
v rámci projektu EU-SAPPARD
10. predĺženie nájomnej zmluvy
pre p. Mrázovú

C. ukladá
1. veliteľovi DHZ predložiť ObZ
novelu požiarneho poriadku Obce
Láb a správu o činnosti DHZ Láb
T: najbližšie ObZ
2. starostovi prizvať zástupcu
štátnych lesov za účelom riešenia
čiernych skládok v lesoch
T: najbližšie ObZ
3. starostovi zverejniť predaj
obecného pozemku na tabuli pred
OcÚ
T: do 31. 7. 2003
4. ukladá starostovi prekonzultovať návrh Nafty Gbely a informovať komisie
T: ihneď
5. ukladá stavebnej komisii prerokovať ponuky na zriadenie detského ihriska a pripraviť konkrétne
návrhy
T: najbližšie ObZ

Uznesenia ObZ obce Láb zo dňa 24. 9. 2003

A. berie na vedomie
1. Žiadosť o poskytnutie priestorov na rehabilitačné cvičenie žien
v priestoroch starého ObÚ.
2. Informácie týkajúce sa zámeru
o predaji obecného pozemku p. č.
717.
3. Informáciu o akcii „Lábski deň
dziní”.
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B. schvaľuje
1. Rozšírenie programu o body
3a) žiadosť o poskytnutie priestorov
starého OcÚ za účelom zdravotného cvičenia žien a bod 3b) predaj
obecného pozemku p. č. (1).
2. Zámer o uzatvorení zmluvy
s pánom Dinušom o spravovanie
a prevádzkovanie DS v znení prilo-

Cenník vybraných služieb
a tovarov:
• Rakvy
od 3300 Sk
• Dočasný hrobový kríž 450 Sk
• Prevoz v rámci obce 500 Sk
• Prevoz mimo obce
pri prepravnom výkone
v oboch smeroch 20 Sk/km
• Premiestnenie zosnulého –
vynášanie a prenášanie (účtované jednorazovo)
300 Sk
• Obradník, rečník, liturgický
spev, hra na organe
550 Sk
• Vybavenie úradných
náležitostí
150 Sk

PREVEZMEME
VAŠE STAROSTI
V NAJŤAŽŠÍCH
CHVÍĽACH

Uznesenia ObZ obce Láb zo dňa 10. 7. 2003

A. berie na vedomie
1. ponuku Nafta Gbely o finančnú pomoc
2. správu o nákladoch na prevádzku starej ZŠ
3. informáciu o zámere rybárskeho zväzu Záhorie prenajať si plochu
pod lábskym jazerom
4. poplatok vo výške 1% z úverového prísľubu
B. schvaľuje
1. kontrolu plnenia uznesenia
predloženú starostom
2. text návrhu kúpnej zmluvy medzi obcou Láb a Pavlom a Lenkou
Habudovými v pozmenenom znení
3. zámer odpredať obecný pozemok p. č. 717 o výmere 2421m2
vlastnený obcou v I/2.
4. odmenu starostovi vo výške

Hlavná 89, Vysoká pri Morave
tel.: 02/65 96 73 92
mobil: 0908/68 83 20

ženom v zápisnici s dodatkom o výpovednej lehote.
C. ukladá
1. Starostovi ukončiť dohodu
o pracovnej činnosti s Marianom
Kovárom, Jozefom Kovárom st. a Jozefom Kovárom ml.

Ponúkame nasledovné služby:
• Kompletné vybavenie náležitostí pohrebného alebo kremačného obradu.
• Nepretržitý vývoz a prevoz zosnulých z bytov a prosektúr.
• Prevoz zosnulých v rámci celého Slovenska aj do zahraničia.
• Viazanie vencov, možnosť objednania kvetinovej výzdoby
podľa vlastného výberu, ponuka ikebán a vencov s umelých
kvetín, možnosť aj zapožičania.
• Obrad v priestore cintorína
s ozvučením.
• Smútočný príhovor – občianska rozlúčka, záverečné poďakovanie.
• Liturgický spev so sprievodom
organu počas smútočného obradu, ako i počas zádušnej svätej omše.
• Obrad realizovaný s pomocou
vlastných nosičov.
• Široký výber rakiev – možnosť
výroby atypov.

Spolu to dokážeme!
Stojí tu stáročia. Jeho priestory po celý čas načúvajú motlitbám veriacich. Každý vie, že
po toľkých rokoch potrebuje
opravu. Veríme, že ochotné ruky
a dobré srdcia ho zachránia.
Na tento účel sa každý mesiac konajú zbierky. Posledná
bola 5. 10. 2003. Vyzbieralo sa
17 910 Sk.
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Projekt „Otvorená škola”

Základná škola v Lábe sa zaradila medzi záujemcov o realizáciu
projektu OTVORENÁ ŠKOLA.
Tento projekt sa bude realizovať
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Zámerom je otvoriť a sprístupniť
školu – športový areál deťom, mládeži a občanom a umožniť im počas
celého roka aktívne stráviť voľný čas.
Finančné prostriedky vyčlenené
na projekt v roku 2003 zo štátneho
rozpočtu sú určené pre tie školy,
ktoré v rámci mimovyučovacieho
času vo svojich areáloch organizovali alebo organizujú akcie a podujatia a poskytujú areál širokej verejnosti.
Po predložení projektu a odporúčania regionálnych komisií, môže
škola požiadať o dotáciu na výdavky. Určené finančné prostriedky budú poskytnuté prostredníctvom Slovenskej asociácie športu na školách

v priebehu mesiacov október a november 2003.

Charakteristika projektu:
Základná škola v Lábe ako jedna
z mála škôl je organizátorom mnohých obvodných a okresných kôl
športových súťaží. V areále školy sa
snažíme vytvoriť pre každý šport čo
najvhodnejšie podmienky. Počas
celého roka prebieha krúžková činnosť detí a dospelým sme umožnili
v maximálnej miere využitie športového areálu pre rôzne druhy pohybovej činnosti.
Taktiež sme spoluorganizátormi
turnajov pre dospelých, čím prispievame k rozvoju športovej činnosti

v obci. Areál školy je veľký, chýba
však materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé druhy športu.

Cieľom projektu je:
1. Vytvoriť kvalitný športový areál
pre rozvoj športu.
2. Skvalitniť výchovno-vzdelávací
systém so zameraním na telesný rozvoj žiakov.
3. Nadviazanie a upevnenie spolupráce medzi predstaviteľmi
OcÚ a Základnou školou v Lábe.
Po úspešnej realizácii projektu sa
skvalitní výchovno-vzdelávací proces, rozšíria sa možnosti krúžkovej
činnosti a zníži sa počet úrazov

A je to tu! Pre niektorých vyslobodením a pre 20 prváčikov, ktorí
nastúpili 2. septembra 2003 do
veľkej školy, obdobie nových zážitkov, ale i starostí.
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Projekt spracovala:
PaedDr. MONIKA VALÚCHOVÁ

Táto báseň je o tom, ako sme
cestovali vlakom na školský
výlet do Vysokých Tatier na
Zámkovského chatu. Bol to
krásny zážitok, lebo niektoré
z našich detí cestovali vlakom
prvýkrát v živote.

ŠKD v Tatrách
Dlhá cesta vláčikom, ešte dlhšia pešo.
Nemohli ísť taxíkom, pani učka prečo?
Ícečko je luxus, električka tiež,
Ale stupák, po značke červenej,
to už poznáš, vieš!
Každý jedol pekne, slušne,
Vláčik išiel nahlas, rušne.
Na WC tiež bola psina,
Niekto si tam gate spína.
Maťa, Romča v kupé karty hrajú,
Žolíky sa im túlajú.
A ten Jakub v chodbe behal,
Marekovi pokoj nedal.
Valika sa nudila,
Pani učka smútila,
Že tí naši družinári,
hovoria len čáry-máry.
Denis, Jurko, Andrejka,
Pozerajú z okienka.
Ajka naša hviezdička,
Dá si púder na líčka.
A tak sa nám dlhá chvíľa krátila
a cesta vlakom skončila.

Začal sa nový
školský rok

Nastúpili sme v tomto zložení:
Riaditeľ školy Mgr. P. Kimlička
Zást. riad. školy Mgr. L. Chovanová
1. ročník – tr. uč. G. Nenovská
2. ročník – tr. uč. Mgr. R. Auxtová
3. ročník – tr. uč. Ing. Mgr. Z. Greliková
4. ročník – tr. uč. PaedDr. M. Valúchová
5. ročník – tr. uč. M. Vicenová
6. ročník – tr. uč. T. Barteková
7. ročník – tr. uč. Ing. V. Strolková
8. ročník – tr. uč. Mgr. E. Stefeková
9. ročník – tr. uč. Mgr. M. Kolandrová
Načerpali sme nové sily a s chuťou sa pustili do práce. Deti v našej
škole sa majú možnosť zapojiť do
rôznych krúžkov, okrem povinnej výučby nemeckého jazyka, majú možnosť rozširovať si svoje vedomosti
v krúžku anglického jazyka.
Rozšírili sme výučbu o predmet
práca s počítačom.
V minulom školskom roku naša
škola získala množstvo ocenení za
účasť v rôznych výtvarných súťažiach. V tejto tradícii by sme chceli
pokračovať aj v tomto školskom roku.
Ľ. CH.

vzniknutých v dôsledku nekvalitného areálu. Otvoria sa možnosti
organizovania okresných a vyšších
kôl športových súžaží a hlavne sa
umožní deťom, mládeži a dospelým
využívať voľný čas v prospech svojho
zdravia.

VALÉRIA JURICOVÁ, 9 r.,
ROMANA VICENOVÁ, 9 r.,
ŠKD pri ZŠ v Lábe

Ú VA H A

R

odičia sa delia na dve časti: matku a otca. Matka sa ešte
rozdeľuje na ženu v domácnosti a ženu v zamestnaní. Doma sa ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky,
práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky. Ostatné si
nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, napr. slúžka,
otrok a iné.

Moji rodičia

Matka sa vyznačuje hlavne tým, že sa zázračne nachádza
na viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na sto
vecí, pričom robí deväť vecí súčasne.
Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ zamiesi cesto na rezance. Pritom jej
ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, mne vymýšľa
vety, našu Olinu skúša násobilku, že pri tom prebalí malého
Karola a zarobí mu Sunar s krupicou, to ani nezbadáme. Dve
oči na to nestačia, lebo potom, keď zasadneme k večeri, je
už mak a orechy na rezance zomleté a ja mám zašité na teplákoch dve nové diery. Olina má umyté vlasy a bielizeň je
rozvešaná na balkóne.

Darmo si mamu potajme obzerám, má naozaj len tie dve
ruky. Keď príde domov z roboty, má v jednej ruke veľkú a malú tašku, v druhej dve sieťky a v tretej – nie, veď som povedala,
že má len dve ruky, ale nesie aj Karola s fusakom.
Otec sa neskladá, ani nerozdeľuje, nachádza sa v zamestnaní alebo doma, ale doma ho nájdete málokedy. Okrem
raňajkovania a večerania, keď nesedí pri stole, vyskytuje sa
v kresle alebo na gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva
po sebe vždy tie isté stopy: prevrátené, roztvorené noviny a cigaretový popol, niekedy aj v popolníku.
Na rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza vždy
s prázdnymi rukami. Či vie násobilku neviem, ale písať nevie
určite, lebo žiacku knižku mi ešte nepodpísal. Ani to nie je
ešte preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie nechodí.
Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úvahy zamysleli nad prácou svojich rodičov. V škole prideľujú žiaka,
ktorý riadne nepracuje, čiže sa neučí, k usilovnému žiakovi, aby
sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že na radnici prideľujú mužov k ženám, aby ich niečomu dobrému naučili
a mali na nich dobrý vplyv.
No našej mame sa to zatiaľ nepodarilo.
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...život je veľmi krátky na to,
aby sme zabudli,
kto sme a odkiaľ prichádzame...
Pod týmto mottom sa už po druhý raz
v Lábe konalo stretnutie potomkov rodiny
Gerthoferovcov.
V posledný horúci augustový deň, v piatok
29. 8. 2003 sa opäť zišlo 110 príbuzných na oslavu Priznania a príslušnosti k rodu Gerthoferovcov, kde boli zastúpené štyri generácie potomkov
Vincenta Gerthofera a Terézie, rod. Filípkovej, ako
aj Vincentových súrodencov Štefana, Františky
a Alexandra.
Tradične sa stretnutie začalo svätou omšou za

starých rodičov a rodičov prvých generácií v Lábskom kostole, ktorý práve v tom čase prežíval
„kozmetické úpravy”, čo nikoho v priebehu nerušilo. Skôr naopak, inšpirovalo zúčastnených počas
spoločného posedenia v sále U Tomáša k spontánnej zbierke na podporu potrebných opráv. Po

Teta Francka s dvoma najmladšími členmi rodiny Martinom
a Matúšom a ich mamičkami.

omši sa účastníci stretnutia poklonili pamiatke
všetkých zosnulých príbuzných a známych na
miestnom cintoríne, ktorý hádam nie len k tejto
príležitosti pôsobil na všetkých prítomných veľmi
ošetrovaným dojmom udržovanej kultivovanej
kvetinovej záhrady.

Stretnutie sedemdesiatnikov
Deň 19. jún 2003 bol veľkým sviatkom pre všetkých, ktorí sa v roku
1933 narodili. Priateľské zvítanie pred kostolom a svätá omša boli začiatkom tejto milej udalosti.
Na miestnom cintoríne si kytičkami kvetov uctili pamiatku 12 rovesníkov a troch učiteľov.
Pekne vyzdobená spoločenská
miestnosť hasičkého zboru a usmiate kuchárky nás vítali s chutne pripravenou večerou.
Ján Čermák vo svojom príhovore
zaspomínal na detstvo, školské
a mladé roky. Rodáci, ktorí nebývajú
v Lábe len oči otvárali nad novosťami a zmenami, ktoré sa chystajú pre
Lábjanov. Na záver poďakoval a vyzdvihol obetavosť a veľkú ochotu
tých, ktorí toto milé stretnutie zorganizovali.
Žiačka Základnej školy Adelka
Gréliková rozcítila prítomných básňou „Prosba starca” a vyčarila ús-
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mev vtipnou piesňou o ich „lotrovinách” zo školského života.

Samotné dobre organizované stretnutie, s nemalou zásluhou a angažovanosťou Terky Švehlovej, sa nieslo opäť v duchu zachovania tradície,
udržovania vzájomných vzťahov a súdržnosťou
všetkých prítomných aj neprítomných potomkov.
Toto pozdvihol aj starosta obce Ing. Kazimír
Chmela v jeho písomnom príhovore, kde zdôraznil práve ochotu nájsť si cestu a čas v dnešnej
hektickej dobe mobilných telefónov a internetu,
v období, kedy sa blízki odcudzujú a susedia sa
stávajú neznámymi. Príhovor starostu bol odmenený potleskom už aj preto, že svojimi milými
a podpornými slovami oslovil všetkých prítomných ďakovným tónom práve v zmysle udržovania
tradície v Lábe.
Už aj pri prvom stretnutí Gerthoferovcov
v roku 2001 vládla výborná atmosféra, ktorá
samozrejme aj tento rok o nič nezaostávala. Podporu dobrej nálady tradične hrala takmer už
„rodinná kapela” Zajačkovci. Možno najväčšiu
radosť zo všetkých mala jediná žijúca dcéra Vincenta a Terézie Gerthoferových, pani Františka
Kovaničová, ktorá sa dožíva 3. októbra 2003 jej
okrúhlych 90. narodenín.
Rodostrom Gerthoferovcov spracovaný už
k prvému stretnutiu sa podarilo zdokonaliť a rozšíriť, čoho výsledkom bolo prizvanie už spomenutých potomkov – súrodencov Vincenta Gerthofera. Ich prítomnosť podporila stretnutie v jeho
zmysle, zísť sa, spoznať sa a vo voľných rozhovoroch a dobrej nálade prehĺbiť poznatky o predkoch, dať si do súvislosti známe a nové informácie, dozvedieť sa viac o príbuzných, s ktorými
v posledných rokoch kontakt mierne ochabol.
Pre zachovanie vizuálneho záznamu zo stretnutia sa celá spoločnosť zvečnila na niekoľkých
fotodokumentoch a videozáznamoch, ktoré budú v najbližšom období spracované na DVD a CD
nosičoch. Tieto tvoria súčasť novozaloženej kroniky Gerthoferovských stretnutí. Všetci zúčastnení ochotne napovedali, že sa už teraz tešia na
ďalšie, tretie stretnutie, ktoré je naplánované
v roku 2005.

gatečky tenké – au – to boleuo
puakat sa ale nesmjeou.
Tak sa teda dobre mjejte
Zdraví si spolu vinšujte.
Bolesci, starosci zahodzte
Náladu kazit si nedajte.

VILIAM ZEMANOVIČ

Počas celého večera vládla družná pohoda, spev za doprovodu
harmoniky Pavla Kaina sa niesol
dedinou až do skorých ranných
hodín. Pri rozlúčke sa v nejednom oku zaligotala slza, všetci
sa priali v zdraví sa dožiť 75-ky
a znova sa stretnúť.
M.K.

...na Záhorí je dedinka
ona má len tri písmenka
pjekné cesty a ulice
ludé sú dobrí velice.
Detstvo a mladosť ste prežili,
do školy spolu chodzili
včil môžete len spomínat
dúchodek v zdraví užívat.
U Kolandrú na uavici
Sedzá chuapci vývodníci,
Ze šúňa cigarky šúlali
Ušama dym vypúščali.
Pán rechtor sa to dočuli
V drábovni výprask chystali

Hore z ľava do prava: Jozefína Kerepecká, Mária Havlíková, Katarína Mravíková, Štefan
Šiša, Demian Chmela, Štefan Burghard, Mária Kainová, Simeon Kovár, Ondrej Zálesňák,
Terézia Siváková, dôstojný pán Jozef Kemp, Nikodém Kimlička, Jozef Kolandra.
Sediaci zľava do prava: Helena Gerthoferová, Amália Lazarová, Ján Čermák, Ján Kafka,
Vlasta Mlatečková-Juchelková, Martin Dufek.
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Stretnutie po roku – rodina Klimentová

Súrodenci stojaci zľava: Vierka, Mária, Karol, Anton, Jozef, Ján, František.

Stretnutie po roku
Boli doby, keď nikoho nezaujímalo, odkiaľ pochádza jeho rod,
kto boli jeho predkovia. Dnes je
to už iné. Hľadáme a skúmame
vo svojich rodokmeňoch. Niekto
možno preto, aby zistil, aké majetky ešte môže nahonobiť, niekto preto, aby zistil, či mu v žilách koluje modrá šľachtická krv
a niekto skrátka pre to, aby zistil, ako možno budovať súdržnosť rodiny.
To posledné bolo hlavnou myšlienkou stretnutia Klimentovcov,
ktorého druhý ročník sa konal
počas jednej horúcej júlovej soboty na lábskom „Majíri”.

Sedem detí už nežijúcich rodičov
Jozefa a Magdalény Klimentových si
demokraticky rozdelilo úlohy pri príprave stretnutia; najviac toho nechali na pleciach najmladšej Vierky.
Tá to hrdinsky znáša už druhý rok
a dúfa, že tak bude čo najdlhšie. Takú dôležitú funkciu si predsa nenechá vyfúknuť. Aj keď Karol sa o to
dosť usiluje, no ale povedzme si

otvorene, čo čakáte od dzedzinčana, ktorý sa usadil v Bratislave a ešte
tam urobil kariéru v Slovanistickom
fanklube. Vierka má však verného
spojenca – sestru Marišku, ktorá jej,
samozrejme, zabezpečuje podporu
celého lábskeho obecného úradu –
pomoc zhora sa vždy zíde. Treba
však priznať, že myšlienka zorganizovať stretnutie skrsla v Tonovi. Aj
keď všetci vieme, že za tých viac ako
30 rokov, čo je preč z Lábu, ešte si
na Zbehy nezvykol, a tak hľadal príčinu, ako zavítať do rodnej dediny.
Jožo chodí na stretávky tradične posledný, ale pri toľkých ženách, ktoré
má v baráku (1 manželka, 2 nevesty
a 3 vnučky), sa nikto nečuduje.
Jano je naopak vždy presný, aj
keď tentokrát to mal jednoduché,
jedného syna „zabudol” v Austrálii
a druhého s manželkou v pôrodnici.
Ale všetci mu to odpustili, veď rozširovanie rodu treba podporovať.
Najstarší Fero, síce zamlada zradil
lábske dzívčence, keď nasledoval
svoju manželku do Zohoru, ale splatil to tak, ako sa patrí – svojho syna

Nadmerná úroda sliviek
Nie každý rok sa urodí toľko sliviek, ako tohto roku. Bolo to v dôsledku priaznivého počasia na jar,
ktoré umožnilo, aby stromy zakvitli a aj odkvitli.

A kto správne použil postrek Sumisthoion Super proti Piliarke slivkovej ihneď po odkvitnutí má starosti, ako úrodu skonzumovať.
Slivky patria medzi najlepšie ovocie pre malých a hlavne pre starších
ľudí. Voľakedy sa v našom kraji viac
pestovali, potom ich ubúdalo. Dnes
sa znova začína s ich výsadbou. SlivLÁBSKE NOVINY 3/2003

pustil Lábjanke a dokonca ho „zasadil” do rodnej hrude – teda do grínavy na rodičovský dom.
Mimochodom, to asi neviete, že
náš prapredok Ján Kliment prišiel
kedysi na konci osemnásteho storočia do Lábu z Rakús a presne v roku
1795 si vzal za ženu Dorotu Míznerovú. Odvtedy sa všetci jeho potomci snažia, aby toto meno v Lábu nevymrelo a myslím si, že sa im to darí.
Ja osobne s rozširovaním mena Kliment už nič nenarobím, myslím si
však, že po prečítaní týchto riadkov
si už iste žiaden z vás nepomýli Marišku s Vierkou. Bude vedieť, kto
z Klimentovcov je najstarší, najmladší, prostredný… A ak nie, tak
na budúci rok sa vám po tretej stretávke opäť pripomeniem.
VIERKA KLIMENTOVÁ,
už sedmenásť rokov Stupavská

R.P./A.Z.

Po chotári už chladný vietor veje,
na teplejšie dni, nieto už nádeje.
Je i znamením, že sa v prírode
s počasím k zmene deje.
V dôsledku toho príroda akoby
chorľavela aj dlhodobým suchom bledne,
životnú sviežosť stráca.
Výsledkom tohto je – úkaz, čas dozretia
plodov a na nás čaká zberom práca.
Príroda schystala pre nás všaké dary,
veď na nich pracovala
spolu s človekom od skorej jari.
Dáva nám i taký dar, od ktorého
nám do spevu a skoku bude.
To ešte potrvá, než k tomu príde,
bo musí ešte pracovať,
než bude súci nejaký čas v sude.

Srdčná vďaka za účasť, kvetinové dary a prejavy sústrasti
všetkým, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke dňa 24. 9.
2003 s našou drahou matkou

V lesoch a sadoch utíchol vtačí spev.
Osireli ich hniezda, museli na odlet
do teplejšieho kraja.
Odleteli s túžbou jarného návratu,
a tá ich s nami spája.

Máriou
Kovárovou

Pribúdaním dní, pribúda i chladu,
cítiť to najmä v rána.
Toto je predzvesťou, že jeseň končí,
príchodiacej zime sa už otvára brána.

Smútiaca rodina

ky sa dajú všestranne užívať. Najzdravšie sú surové. Dajú sa konzervovať, mraziť, sušiť a je z nich aj
výborný lekvár. Na lekvár sú najlepšie čo najzrelšie, aby sme nemuseli
použiť cukor. Celé vytriedené dáme
do kotla uvariť (pridáme trochu octu pre farbu), používame špeciálnu
varechu, aby sa nepripálili. Potom
po častiach prelisujeme (odstránime šupky a kôstky) a dovaríme na
sporáku. Nekvalitné a popadané
pozbierame, naložíme do suda, vypálime na dobrú slivovicu.

Jesenná úvaha

D. P. VRBOVČAN

Zamyslenie poľnohospodára

Tento rok bol pre poľnohospodárov veľmi neúrodný. Po tuhej zime
sa obilie pozviechalo, ale vo vegetačnom období nestalo veľké sucho,
čo spôsobilo zaschýnanie obilia
a dala sa očakávať nižšia úroda.
Výnosy boli menšie o jednu tretinu
i viac. Okopaniny tiež nepriniesli veľkú úrodu. Kto nezasial semená zeleniny hneď z jari, keď bola vlaha, semienka neposchádzali. Bolo veľmi
málo zrážok. Ukazuje sa málo petrž-

lenu aj mrkvy. Nepomáhajú ani ranné rosy. Keď vyberáme zeleninu na
zimu, mnohá je zvädnutá a nenarastená.
Zemiaky tiež pocítili sucho. Úroda je nižšia. Kukurica v suchších
miestach nevyhnala do klasov. Na
niektorých poliach je pekná aj klasy
má veľké. Čakáme a dúfame, že naprší, aby sa dala urobiť orba a zasiať
ozmininy. Ak nebude vlahy, bude
ohrozená aj budúca úroda.
M.K.
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Naše žiačky
medzi ligistkami
Žiačky našej školy počas leta nezaháľali, práve naopak, naplno sa venovali futbalovým tréningom. Vedeli totiž, že ich čaká veľký turnaj,
kde chceli podať dobré výkony
a byť dôstojným súperom ligovým
hráčkam. Keď slnko najviac pálilo –
9. 8. 2003 – bojovali dievčatá na
turnaji „Rauscher cup 2003”.
Za účasti družstiev l. ligy žiačok –
Slovan Bratislava I, II, Union Nové
Zámky, Malé Dvorníky, výber Moravy, Landhaus Viedeň, Skloplast Trnava a ŠK Láb. Najväčšími favoritkami boli od začiatku dievčatá z Viedne, ktoré vynikali perfektnou kombinačnou hrou. Lábske futbalistky ako
jediné hráčky bez ligovej príslušnosti
bojovali z plných síl a dokázali poraziť nové Zámky.
Výsledky:
1. miesto – Landhaus Viedeň
2. miesto – Slovan Bratislava I
3. miesto – Výber Moravy
4. miesto – Skloplast Trnava
5. miesto – Slovan Bratislava II
6. miesto – Malé Dvorníky
7. miesto – ŠK Láb
8. miesto – Union Nové Zámky

Pohár KLŽ
opäť v Lábe
Tradičný futbalový turnaj v Lábe
sa uskutočnil 23. 8. 2003 na domácom ihrisku. Pri pohľade na prizvané
družstvá bolo vidieť, že rekreačný
futbal sa rozrastá. Okrem stálych
hráčok z Lábu, Vysokej pri Morave,
Malaciek, Dolných Salíb, prejavili
záujem i dievčatá zo Senca. Práve
ony sa ukázali vo výbornom svetle
a mnohí diváci veru aj tipovali na ich
víťazstvo.
Našťastie skalní fanúšikovia práve naopak, sľubovali si výborný zápas s víťazstvom domácich. Dolné
Saliby prišli v oslabení, sklamaním
boli hráčky z Malaciek, ešteže Senec
pôsobil ako ligové družstvo. A práve
finálový zápas s nimi bol vynikajúci
s dvoma najlepšími kanonierkami –
domácou Monikou Valúchovou
a hosťujúcou Katkou Pračkovou.
Obe zabezpečili spravodlivú remízu a v pokutových kopoch už excelovali lábske hráčky. Tie napokon
vyhrali suverénne a pohár z Lábu
opäť nepustili.
Výsledky:
1. miesto – ŠK Láb
2. miesto – FC Senec
3. miesto – FK Dolné Saliby
4. miesto – Nafta Gas Malacky
5. miesto – Vysoká pri Morave
Športová komisia
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Po skončení letných prázdnin, ktoré trvali do 3. júla, vstúpilo mužstvo seniorov ŠK Láb do prípravy
na nový futbalový ročník.
Letná príprava, do ktorej sa zapojil
20 členný káder pod vedením hrajúceho trénera Róberta Kafku, bola
krátka, ale o to náročnejšia a intenzívnejšia.

níkom stanovili, skončiť do 8. miesta, sa nám podarí splniť.
Letná príprava dorastu začala 10.
júla pod vedením trénera Pavla Koporca. Nakoľko boli prázdniny a dovolenkové obdobie, zvolila sa forma
prípravy formou odohratia čo najväčšieho počtu prípravných zápasov, ktoré sa hrali systémom streda-

ŠK Láb informuje
Príprava trvala 5 týždňov, mužstvo v nej trénovalo 4-krát týždenne
a stihlo odohrať 10 prípravných zápasov. Do mužstva prišli noví hráči:
Michal Slyško z MŠK Žilina, Igor Remák z Michaloviec, Milan Jendrišák
z Banskej Bystrice, ktorí študujú
v Bratislave, Ladislav Kováč z Artmédie Petržalka a Róbert Kain – náš
odchovanec, ktorý ukončil hosťovanie v ŠKP Devín. Z mužstva odišli:
Roman Kozmer – ukončenie hosťovania, Mário Kozmer – odišiel na
hosťovanie do Vrakune, Eduard
Pudmarčík – odišiel na hosťovanie
do Tomášova, Róbert Bosák – odišiel na hosťovanie do Opatoviec
a Roman Kostka ukončil činnosť.
Ako nováčik súťaže sme vstup do
nového ročníka III. ligy mali mimoriadne úspešný, keď sme vyhrali na
pôde Jablonca 3:1. Hráči pokračovali úspešne aj v ďalších zápasoch
a po 8. kolách je ŠK Láb na vynikajúcom 4. mieste, keď 4 zápasy vyhral,
3 remizoval a len raz prehral. Mužstvo pritom odohralo až 5 zápasov
na ihriskách súpera. Aj tieto výsledky naznačujú, že ŠK Láb patrí k príjemným prekvapeniam súťaže. Všetci dúfame, že chlapci budú i naďalej
pokračovať v takýchto výkonoch
a cieľ, ktorý sme si pred novým roč-

nedeľa. Utorky a štvrtky sa pracovalo na kondícii a práci s loptou. Kategória dorastu je veľmi špecifická,
keďže v nej hrajú hráči v rozmedzí 15
až 19 rokov. Aj preto sa boríme
s problémom veľmi úzkeho kádra,
ktorý v súčasnosti tvorí len 12 hráčov. Hoci v družstve žiakov skončilo
v lete 6 hráčov, do mužstva dorastu
pribudli len štyria.
Najväčší problém je s dochádzkou a prípravou na zápas. Súťažný
ročník začali s kolísavými výsledkami, keď z piatich odohratých majstrovských zápasov 2 vyhrali a 3 prehrali. Veríme, že začiatkom školského roka sa s väčšou vervou vrhnú
do tréningov, čo sa odzrkadlí na výsledkoch a pohode v mužstve.
Žiaci začali letnú prípravu pod
vedením trénerov Rudolfa Ledníka
st. a ml. týždenným júlovým sústredením v športovom areáli v Senici.
Po ňom pokračoval tréningový proces na futbalovom ihrisku do 10. augusta. Po tomto termíne sa už začala ladiť forma na majstrovské zápasy. Žiaci s doteraz odohratých
stretnutí 2 vyhrali a 4 prehrali. Prípravka odohrala len 1 zápas, ktorý
vyhrala 10:2.
FRANTIŠEK PÍR,
tajomník ŠK Láb

Kresťanský
tábor pre 30
detí z Lábu

Po mnohých rokoch sa aj lábske
deti dočkali kresťanského tábora. Je
chvályhodné, že sa na to podujali
mladí ľudia zo Zohoru – Zuzka, Katka, Erika, Mária a Jožko pripravili
pre deti súťaže, naučili ich nové
pesničky a hry.
Letný tábor sa uskutočnil od 26.
júla do 2. augusta 2003 a OcÚ naň
schválil príspevok od 3000 Sk.
Zo spomienok účastníčky:
Dlhé túry, ktoré pre nás vymýšľal
Jožko sme šťastne prekonali a po každej
sa vrátili do fary k našej Zuzke, ktorá
pre nás vždy niečo dobré navarila. Za
jej kuchárske umenie sme ju všetci výdatne chválili. Katka a Jožko nám hrali
na gitarách, Erika vymýšľaľa súťaže a
Mária nás všetkých rozosmievala. Napokon sme sa všetci šťastní a zdraví
vrátili domov.

Vážení
stavebníci,

Či už terajší, budúci alebo len tí,
ktorý zvažujete výstavbu svojho
domu alebo inú stavebnú úpravu svojej nehnuteľnosti.
Snahou každého stavebníka
je, aby svoje sny o stavbe zrealizoval čo najskôr a čo najlepšie.
K slovu najlepšie sa priraďujú aj
ďalšie slová ako napr. najbezpečnejšie, najvzhľadnejšie a, samozrejme, najlacnejšie. Tieto produkty pre pokojnú realizáciu
Vám môže poskytnúť stavebno
výrobná FIRMA KAROVIČ so sídlom v Lozorne. Firma Vás chce
osloviť vlastným výrobným programom ako sú murovacie tvárnice pre skladbu stropu a stropné nosníky a dlhšie doplnkové
betónové výrobky a služby, ako je
výroba a transport betónu k zákazníkovi. Z toho dôvodu, že firma KAROVIČ má svoj vlastný výrobný program, sú ich výrobky
lacnejšie, ako u iných predajcov.
Pracovníci firmy sú ochotní Vám
poskytnúť poradenskú službu,
pri poskytnutí projektu Vám urobia kalkuláciu. Pri osobnej návšteve firmy Vám ukážu výrobné
priestory a môžete si osobne
siahnuť na výrobok, ktorý bude
Váš, ak sa preň rozhodnete. Firma KAROVIČ sa o Vašu stavbu
postará doslova od pivnice až po
strechu. Bolo by škoda neoveriť
si ponúkaný produkt vlastnými
očami. Skutočne záleží len na Vás.
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