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Hurá, 
prázdniny, leto,
dovolenky
to sú slová, radostné výkriky detí, 
hlavne školopovinných. Tešia sa, že 
im skončia povinnosti, ktoré mali 
celý školský rok a tešia sa na dva 
mesiace prázdnin. Tešia sa na veľa 
dní bez povinností, bez učenia 
a bezstarostného ničnerobenia.

Zo srdca im to želáme, veď sú na-
še, čo by sme im nedopriali. Tešíme 
sa s nimi z dobrých výsledkov, ktoré 
dosiahli v škole. To „vysvedčenie”, 
ten vzácny kus papiera, s pokojnou 
dušou rodiča uložíme, ako prvé, ako 
ďalšie... je to predsa jeho ďalší krok 
k dospelosti. Akú odmenu za vysved-
čenie vymyslíme pre svoje dieťa? Spo-
ločnú dovolenku pri mori? Detský 
tábor? Vzdelávací pobyt? 

A čo rodič? Nezaslúži si tiež odme-
nu za celoročnú drinu, aby na pár dní 
vypadol z uponáhľaného denného 
stereotypu, oddýchol si spolu so svo-
jou ratolesťou alebo s celou rodi-
nou? S radosťou a pokojom v duši, 
že môžu byť pár dní, celých dní, bez 
zhonu a venovať sa mu celým svojim 
JA. Ako rodič, kamarát, priateľ.

Sú toto aj Vaše myšlienky? Iste. 
Každý jeden rodič sa s týmito otázka-
mi práve v tomto období v duchu 
zaoberá a vymýšľa len to najlepšie.

Aj my Vám želáme to najlepšie po-
čas spoločných dovolenkových dní. 
Užite si ich v zdraví a spokojnosti, 
aby ste nabrali veľa síl a elánu do ďal-
ších pracovných dní, ktoré Vás po 
dovolenke každého čakajú.

REDAKCIA

 Deň 
matiek
Kultúrna komisia pri OcÚ 
v Lábe v spolupráci s KLŽ, 
MŠ a ZŠ pripravili príjemné 
nedeľné popoludnie. Milé babičky, mamičky a všetky ženy – nezabudli 
sme na vás. Je už tradíciou, že druhá májová nedeľa patrí vám.

Za krídla lásky
Mami, ako sa Ti mám poďakovať,
Za krídla lásky, 
pod ktoré sa vždy smiem schovať,
Za krásne slovo, 
ktorým Ťa smiem oslovovať.
Za sny, ktoré priletia vždy, 
keď si so mnou,
Veď len jeden človek 
mi môže byť mamou.
Ty a naša Nebeská matička.
Vy dve ma pobozkáte na líčka
A dokážete postaviť na nohy.
Strhnete zo mňa všetky ťažké batohy
A pomôžete mi niesť všetky 

moje bremená.
Ani neviete, čo to pre mňa znamená.
Ďakujem. 
I za svoj život, ktorý ste mi dali.
Celé detstvo ste sa mi venovali.

 A.G.

Súčasťou programu bolo uctenie 
si 80 a viac ročných babičiek. KLŽ ich 
obdaril muškátovým kvetom. Medzi 
gratulantov v prvom rade patril sta-
rosta obce Ing. Kazimír Chmela a dô-
stojný pán farár Jozef Kemp. Najvďač-
nejšími gratulantmi boli deti z MŠ 
a ZŠ. Striedali sa hovorené slovo, spe-
vy, tance a hra na hudobné nástroje. 
Program uvádzala p. riaditeľka ZŠ. 

Okrem moderovania si s deťmi zahra-
la na flaute i zaspievala si. Pekným 
kultúrnym programom sme si uctili 
naše mamičky a babičky. Vyjadrili 
sme im svoj obdiv a vďaku. Skláňame 
sa pred vekom našich babičiek, pred 
ich vitalitou. Mnohé sú aktívne, pro-
spešné svojim rodinám a majú ne-
malý podiel i pri výchove vnúčat 
a pravnúčat.    J.V.

MDD v škole
1. 6. 2005 v areáli ZŠ v Lábe usporiadali učitelia pre deti 
z obce deň plný hier a zábavy. Učiteľom prišli pomôcť 
členky KLŽ, rodičovské združenie a priatelia školy. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí pomohli tento deň pre deti pripraviť 
či už po stránke finančnej alebo drobnými darčekmi.  

Pani učiteľky pre nás pripravili mnoho veselých súťaží. Každú sme 
si vyskúšali a ako odmenu sme dostali sladký cukrík. Prišli medzi 
nás aj zástupcovia polície a požiarnici. Vyskúšali sme si hasičské 
prilby, šoférovanie, hasičskú techniku. Policajti nám umožnili do-
tknúť sa zbraní, obliecť nepriestrelnú vestu, nasadiť putá.
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Slávnostné ocenenie sa uskutoč-
nilo 15. júna 2005 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave, 
kde boli ocenené osobnosti z rôz-
nych oblastí kultúry, vedy, histórie, 
športu a zachovávania ľudových 
tradícií. Ocenenie Márii Kainovej 
bolo navrhnuté za zachovávanie 
mnohých zvykov a obyčají v našej 
obci. Ukončenie Fašiangov, oslava 
dožiniek, tradičná lábska svadba, 
obliekanie do krojov na dedinské 

slávnosti, by bez jej pričinenia boli 
v dedine dávno zabudnuté. 

Mimoriadnu pozornosť získala 
bábika v lábskom kroji, ktorá v celo-
slovenskej zbierke patrí medzi 
najkrajšie. Malá je naša dedina, ale 
keď má takú výnimočnú a obetavú 
ženu, ktorú vidieť všade v dedine, 
pri každej práci, skromnú, usmie-
vavú, milú –  hneď je všetko krajšie.

 Pani Kainová – ďakujeme! 
REDAKCIA

 Svoj rozprávačský talent, vlastnou 
tvorbou alebo interpretáciou povie-
dok z knihy Pavla Slezáka Konc jak ži-
vé, predviedlo 13 účastníkov. Predsta-
vili sa zástupcovia obcí: Gajary, Stupa-
va, Lozorno, Zohor, Záhorská Bystri-
ca, Devínska Nová Ves a Láb. „A pro-
tože Lábjané sú Záhoráci jak sa patrí, 
dojeli sme autobusem, lebo nás byuo 
až 25. Mjeli sme až dvoch odvážných 
zástupcú, na kerých sme došli kuknút, 
co nám predvedú, co to tam bude za 
parádu. Ej, ale byuo veseuo.” 

Slzy v očiach od smiechu sme mali 
vďaka Mgr. Emílie Štefekovej a jej „Cu-
kulám”. Jozef Benkovič uzavrel podu-
jatie vlastnou tvorbou a pesničkou 
„Záhorácky kraj”, ku ktorej sa pridala 
celá sála. Diváci si okrem rozprávač-
ských skvostov vychutnali domáce 
„pocheraje” od zúčastnených obcí. 
Úspech mali aj výborné makovíky z Lá-
bu, ktoré starosta objednal u „sva-
dobnej” kuchárky pani Sivákovej. Fol-

klórny súbor Slnečnica–Sunečník 
spestril podujatie svojimi vystúpenia-
mi s muzikantmi. Z účastníkov, ktorí 
sa prezentovali vlastnou tvorbou, po-
rota vybrala troch, ktorí postupujú 
na celoštátnu súťažnú prehliadku 
„Rozprávačské Lodno” v Lodne. Sú to 
F. Slobodová z Gajar, A. Lachkovičo-
vá zo Stupavy a náš Jozef Benkovič 
z Lábu. Porotcov upútala aj Mgr. Emí-
lia Štefeková, ktorá prezentovala tvor-
bu P. Slezáka. S vlastnou tvorbou 
„Zabíjačka” postupuje na prehliadku 
„Rozprávačské Lodno”. Záver patril 
hudobnému triu Veteráni z Borinky 
a nakoniec sa „Záhorie” i „Predhorie” 
spojili v tanečnom kole. 

Kultúrna komisia pri OcÚ v Lábe, 
ktorá zabezpečila občanom autobus 
a účasť na tomto peknom podujatí, 
ďakuje Mgr. Emílii Štefekovej a Joze-
fovi Benkovičovi za skvelú prezentáciu 
našej obce v ľudovom rozprávaní.

–zch–

Predseda BSK Ľubo Roman 
ocenil pani Máriu Kainovú
PAMÄTNÝM LISTOM 
PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

„Konc jak
živé”
14. mája sa v Spoločenskom 
dome v Gajaroch konal už II. 
ročník krajskej prehliadky ľu-
dových rozprávačov „KONC 
JAK ŽIVÉ...”. 
Podujatie organizovali Brati-
slavský samosprávny kraj, Ma-
lokarpatské osvetové stredis-
ko v Modre, Obecný úrad Ga-
jary a Občianske združenie 
Pre Záhorie.

Pri jednej z prechádzok dedinou 
som si všimla skupinu detí hrajúcich 
sa v parku. Pri futbale im neustále 
lietala lopta z jednej strany na ved-
ľajšiu cestu a z druhej na hlavnú, 
kde jazdia autá veľkou rýchlosťou. 
Bez problémov pohotovo skočia za 
ňou a vracajú ju do hry. 

O kúsok ďalej iní chlapci hrajú 
hokej s loptičkou. Provizórne ihrisko 
je ukončené malými bránkami, kto-
ré v prípade prichádzajúceho auta 
rýchlo posunú nabok a po malých 
úpravách zápas pokračuje. 

V časti obce „Vrbovec” sa školáci 
hrajú na schovávačku, vyskakujú 
z jarku a prebiehajú na druhú stra-
nu cesty. Pri veselom detskom kriku 
nikto nepočuje prichádzajúce auto, 
ktoré v bezprostrednej blízkosti trú-
bi a brzdí. 

Pri pohľade na usmievavé tváre 
detí sa objavuje otázka: „Nemajú sa 
tieto deti kde hrať?” Odpoveď je 

jednoduchá – nie. Je načase zamys-
lieť sa nad možnosťou budovania 
detského ihriska. A práve týmto 
problémom sa začal zaoberať obec-
ný úrad v spolupráci s niektorými 
podnikateľmi obce. 

Dôležitý bol výber priestranstva, 
ktoré by bolo maximálne bezpečné. 
Nakoniec sa zvolili priestory starej 
školy, nakoľko sú oplotené z každej 
strany, nachádzajú sa tu sociálne 
zariadenia a materské centrum Sl-
niečko. Po vypracovaní plánu sa za-
čalo s terénnymi a údržbárskymi 
prácami a súčasne sa pracuje na vý-
robe jednotlivých prvkov detského 
ihriska.

Dúfame, že sa ihrisko úspešne 
dokončí a odovzdá deťom, ktoré sa 
tu môžu do sýtosti vyšantiť a ma-
mičky budú spokojnejšie pri pohľa-
de na bezpečnú hru svojich detí.

 Paed.Dr. MONIKA VALÚCHOVÁ

Majú sa naše deti 
kde hrať?

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Kultúrna komisia OcÚ zorganizovala dňa 5. apríla 
2005 stretnutie v Klube dôchodcov s priamymi účastník-
mi odboja, ktorými boli páni František Sofka a Ferdinand 
Pír, ale aj manželky nebohých účastníkov pani Júlia Mifko-
vičová, Ľudmila Juricová za svojich manželov a dcéry 
Amália Lazarová a Anna Hrebeňová za svojich nebohých 
otcov. Na tomto stretnutí mali hlavné slovo priami účast-
níci, ktorí našej mladej generácii, ktorú zastupovali žiaci 

8. a 9. ročníka ZŠ, svojimi zážitkami priblížili tú nevšednú 
situáciu, keď vstúpili na územie našej obce vojaci Červe-
nej armády a vyhnali nemeckých okupantov. Na tomto 
príjemnom posedení na znak vďaky a úcty odovzdal sta-
rosta obce prítomným karafiát. Po skončení besedy odi-
šiel tento malý sprievod vzdať hold k Pomníku padlých. 
Starosta obce a predsedníčka kultúrnej komisie položili 
vence tým, ktorí padli vo vojnách za našu obec.          D.P.

Uctili sme si 
M. R. Štefánika

Pred 86. rokmi pri návrate do 
vlasti, tragicky zahynul pri leteckom 
nešťastí neďaleko Bratislavy, Slo-
venský astronóm, letec a vojenský 
činiteľ Milan Rastislav Štefánik. 

Hold a úctu jeho pamiatke prišli 
vzdať žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí pred 
jeho bustu, ktorá je v peknom pros-
tredí parku, položili veniec. D.P.

Ukrutnosti, ktoré napáchali nacisti 
na účastníkoch SNP, ktorí boli po 
čiastočnom potlačení vojenského vy-
stúpenia v povstaní zajatí a odtrans-
portovaní do zajateckých a koncen-
tračných táboroch, nie sú vhodné na 
publikovanie, no napriek tomu sme 
sa rozhodli priblížiť príbeh pána Fer-
dinanda Píra.

Pán Ferdinand Pír sa narodil 1. júna 
1915 v malej dedine na Záhorí – v Lábe. 
Tu dodnes žije, a dlhé roky pracoval 
najmä v poľnohospodárstve. Svoj prí-
beh nám vyrozprával s pokojom jemu 
vlastným. Jeho rozprávanie je ešte aj
dnes smutné. Roky nezmažú hroznú 
skúsenosť a poníženie. Predostierame 

vám skrátený pohľad pána Píra na 
vtedajšie udalosti:

„Základnú vojenskú službu som ab-
solvoval v Bratislave v rokoch 1937–
1939, kde som bol zaradený do zdra-
votníckeho výcviku. Druhýkrát som bol 
povolaný na front mobilizáciou v apríli 
1944, kde v auguste uvedeného roku 
ma zastihlo SNP v okolí Banskej Bystri-
ce. Tu som využil absolvovaný zdravot-
nícky kurz pri ošetrovaní ranených vo-
jakov. V októbri 1944 som bol zajatý 
nemeckými vojakmi, a odtransporto-
vaný spolu s mojimi 1600 spolubojov-
níkmi do koncentračného vyhladzova-
cieho tábora v Stutthofe, ktorý sa na-
chádza na severe Poľska pri meste 
Gdaňsk. V tomto tábore sme boli zara-

dení na práce v lese, kde sme spracová-
vali drevo. V tomto tábore sme boli do 
23. januára 1945 a potom sme nastú-
pili na „pochod smrti”, ktorý trval až 
do oslobodenia v máji 1945.

Trasa bola dlhá 3240 km a viedla cez 
územie Poľska a Nemecka – Stetín, 
Rostock, Weismar, Szwerin, Zarentin, 
Lűbeck a Hamburg. Denne sme museli 
prejsť minimálne 50 km.

Na tomto pochode zahynula väčši-
na mojich spolubojovníkov v dôsledku 
vyčerpnia, podvyživenia a pod-
chladenia. Častokrát sme prespávali 
na holej zemi, v lepšom prípade v stu-
dených stodolách, v ktorých sme mali 
aspoň strechu nad hlavou. Strava bola 
minimálna, väčšinou studená, najčas-
tejšie žiadna.

Avšak naším najväčším nepriateľom 
boli vši, ktoré nám veľmi strpčovali ži-

vot a boli predzvesťou smrti (koho 
prestali hrýzť, ten do dvoch dní zom-
rel). Tí, ktorí nevládali vyčerpaním ďalej 
ísť, boli nemilosrdne zastrelení a odsu-
nutí z cesty do priekopy (bez pochova-
nia do zeme).

Počas tohto pochodu som takmer 
2-krát prišiel o život, keď nad mojím 
životom bol daný rozkaz „zastreliť”. Pri 
druhom rozkaze som prišiel o sluch.

Oslobodenia sme sa dožili z uvede-
ného počtu iba 150. Do rodnej obce 
som sa vrátil až po oslobodení v júli 
1945. Bol som vyčerpaný, podvyživený, 
s váhou 45 kg, ale nesmierne šťastný, že 
vidím svojich najbližších.

Tento „pochod smrti” spolu so 
mnou prežil dnes už nebohý pán Ján 
Bartalský z Lábu, ktorý by sa v tomto 
roku dožil tiež 90 rokov.”

 HASIČKOVÁ, ŠTEFEKOVÁ

 Prešiel som bránou smrti

V predchádzajúcom čísle 
sme uverejnili „Pamätné 
záznamy zo života obce 
Láb” o skončení druhej 
svetovej vojny, ktorá si 
vyžiadala smrť 55 milió-
nov ľudí, zo 61 štátov. Pa-
mätníci z týchto čias sú aj 
v našej obci, ktorí na tieto 
časy nezabúdajú a sú me-
dzi nami. 

60. výročie
oslobodenia
obce Láb

Dňa 1. júna 2005 sa dožil krásneho životného jubilea „90 rokov” náš 
spoluobčan, pán FERDINAND PÍR. 

Pochádza z roľníckej rodiny. Celý život zasvätil práci v poľnohospodárstve, 
ktorému venoval všetky svoje sily a schopnosti. Mal 4 súrodencov, z ktorých 
dnes žije už iba najmladší Pavol (82 rokov). V roku 1948 sa oženil a za man-
želku si zobral Františku Ferenčákovú z Jakubova. Spolu prežili 56 rokov 
manželského života. Manželka zomrela v roku 2004. Spolu mali a vychovali 2 
deti – prvorodeného syna Milana (tragicky zahynul v roku 1996) a dcéru An-
nu. Radosť mu robí jeho 5 vnúčat – Monika, Gabika, Vladimír, Petra a Mária. 
No najväčšiu radosť má zo 6 pravnúčat – Martina, Barborky, Janky, Jakubka, 
Adamka a Natálky.

Do ďalšieho života mu želáme veľa zdravia, božieho požehnania, 
veľa lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

A.H. E.Š.

Navštívili sme jubilanta
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ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV



LÁBSKE NOVINY  •  2/20054

 Božie telo

Odišiel človek 
s veľkou autoritou
Skončila sa pozemská púť veľkého 
pápeža, ktorý viedol Cirkev vyše 
štvrťstoročie. Po rozlúčke, ktorú 
sprevádzali slzy v očiach, mali by 
sme sa zamyslieť nad jeho duchov-
ným odkazom...

Z duchovného odkazu Jána Pavla 
II. Pre Slovákov k sviatku Cyrila a Me-
toda: „Obraciam sa na celý slovenský 
národ, ktorý chcem privinúť k svojmu 
srdcu jedným veľkým objatím. Drahí 
Slováci, ako by som mohol nespo-
menúť, že vaša viera má hlboké kore-
ne, dobre zasadené medzi vami ohla-
sovaním svätých misionárov slovan-
ských národov Cyrila a Metoda? Pro-
sím vás, aby ste sa v duchu vždy vra-
cali k týmto slávnym a príkladným 
postavám. Svätý Cyril a svätý Metod 
ukazujú vám, aj celej Cirkvi, ako pri-
viesť národy ku Kristovi a ako hlásať 
dobrú zvesť spásy. Oni vám svojim ži-
votom hovoria, ako sa dá aj dnes krá-
čať cestou novej evanjelizácie a ako 
treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kris-
tus, prekonala všetky možné prekážky 
a ťažkosti. Nikdy nechýbali protiven-
stvá a odpor proti autentickému ži-
votu viery, ale evanjelium má v sebe 
moc premeniť prekážky na prozreteľ-
nostnú príležitosť ohlasovania spá-
sy.”    J.V.

• 19. mája 2005 oslávil dôstojný 
pán farár Jozef Kemp pekné život-
né jubileum – 33 rokov. Vaše ďalšie 
roky nech vždy Pán Boh riadi, nech 
Vás Božia ruka chráni, nech splní 
každé z Vašich prianí. Sme vďační 
Pánu Bohu za to, že ste medzi na-
mi. Blahoželáme.              REDAKCIA

• Vo Veľkonočnom trojdni naši 
miništranti obnovili starý lábsky 
zvyk – hrkanie s drevenými tragač-
mi. Pán Dynka a pán Ďorď opravi-
li 50-ročné tragače, ktoré uchová-
vali na povale a pán Kovár podľa 
nich urobil nové. Je pekné keď sa 
takéto zvyky obnovujú.             A.Z.

• Správca farnosti v Lábe a Farská 
pastoračná rada touto cestou 
ďakuje všetkým občanom Lábu, 
ktorí sa zapojili do celoobecnej fi-
nančnej zbierky v dňoch 27. mája 
do 6. júna 2005. Zbierka je určená 
na záchranu Národnej kultúrnej 
pamiatky, Kostola Všetkých svä-
tých v Lábe. Vyzbieraných bolo 
231660 Sk. Za Vaše finančné prí-
spevky Vám vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať.                M.V.

Prvé sv. prijímanie
15. mája – nedeľa. Taká, ako každá iná. Nie, krajšia, slávnostnejšia pre 11 
detí, žiakov 3. ročníka ZŠ. Chlapci a dievčatá sa so svojimi rodičmi zišli na 
farskom úrade oblečení ako nevesty a ženísi. Ich srdiečka sa otvorili Bohu 
a všetci boli pripravení zúčastniť sa prvého svätého prijímania.

I. polrok 2005

Narodení:  
Ema Illiková – 25. 1. 2005, Hana Il-

liková – 25. 1. 2005, Tomáš Trenčan-
ský – 1. 2. 2005, Kvetoslava Švajdlen-
ková – 19. 2. 2005, Alexandra Galovi-
čová – 20. 3. 2005, Stanislav Kliment 
– 25. 3. 2005, Benjamin Ben Cherifa 
– 17. 4. 2005

Zomreli: 
Júlia Lisá – 24. 12. 2004, Anton 

Rác – 26. 12. 2004, Jozef Žaludný – 
9. 1. 2005, Ján Kolandra – 25. 1. 2005, 
Jaroslav Vachálek – 30. 1. 2005, Fran-
tišek Súkeník – 1. 2. 2005, Katarína 
Gašparovičová – 12. 3. 2005, Ján Ko-
vár – 29. 3. 2005, Milan Buday – 
30. 3. 2005, Mária Kolandrová – 7. 4. 
2005.

Uzavreli manželstvo:
Zdenek Mikliš a Zlata Vachálková 

– 29. 1. 2005, Daniel Sivák a Lucia 
Juricová – 5. 2. 2005, Ivan Hrebeň 
a Monika Švajdlenková – 26. 2. 
2005, Richard Pikálek a Zuzana 
Hladká – 16. 4. 2005, Rudolf  Ture-
ček a Petra Raczková – 23. 4. 2005

Naši jubilanti
90 r. Františka Lukáčková, Fer-

dinand Pír; 85 r.  František Duffek; 
80 r. Paulína Čermáková, Terézia Fi-
lípková, Dominik Pír, Anna Pírová; 
75 r. Jozefína Bartalská, Ján Kavický, 
Anna Kovárová, Jozef Osuský, Mária 
Vachová; 70 r. Júlia Kavická, Alžbeta 
Kovárová, Anna Lukáčková, Anna 
Mackovičová, Michal Sofka, Juliana 
Vopelková, Arnold Zámečník

Srdečne všetkým blahoželáme 
a prajeme ešte veľa rokov života 
plných šťastia, zdravia a Božieho 
požehnania.

 REDAKCIA

Slávnostný sprievod dievčat, chlap-
cov a ich rodičov odviedol do kostola 
dôstojný pán farár Jozef Kemp a pani 
katechétka Marta Tarová. V krásne 
vyzdobenom kostole sa deti dočkali 
tej dlho očakávanej chvíle. Prvé sväté 
prijímanie je udalosť, na ktorú sa ne-
zabúda celý život. Po slávnostnom 

obrade sa opäť všetci zišli na fare, 
kde bolo pripravené sladké občer-
stvenie. Deti sa poďakovali pánu fa-
rárovi a pani katechétke a s úsme-
vom na tvári sa rozišli do svojich do-
movov. Nech srdiečka týchto detí os-
tanú navždy naplnené vierou a lás-
kou. To im prajú rodičia.                J.K.

Nevyhnutným znakom života človeka 
je bijúce srdce. A nevyhnutným znakom 
katolíka i celej cirkvi je Oltárna sviatosť. 
Procesia s Oltárnou sviatosťou sa ubera-
la okolo dediny na sviatok Božieho tela 
29. 5. 2005. Zastavila sa pri oltároch 
u starostu obce, Júlii Kolandrovej, Márii 
Rácovej a Jany Kolandrovej. I keď bolo 
veľmi teplo, v sprievode pekne vynikli 
krojovaní. Prišli od malých detí až po 
veľkých. Poďakovanie patrí Márii Kaino-
vej, ktorá šila kroje celú zimu. Chýbala 
hudba, na ktorú sme zvyknutí. Nahradili 
ju naše speváčky. Vďaka všetkým čo sa 
zúčastnili procesie Božieho tela a hlavne 
tým, ktorí pripravili prekrásne oltáre.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZO ŽIVOTA LÁBSKEJ FARNOSTI
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Dávame vám na známosť, že od 1. 4. 2005 sme otvorili zariadenie opat-
rovateľských služieb v obci Kuchyňa. Zariadenie sa nachádza v bývalej 
fare, v peknom a tichom prostredí. 

Služby poskytujeme pre klientov formou denného stacionára, od 8.00 do 
16.00 h. Termín odchodu klientov do domácností sa dá dopredu dohovoriť 
a skrátiť, prípadne predĺžiť hodiny pobytu. Čo poskytujeme? O klientov sa 
stará počas celého dňa naša zamestnankyňa. Stará sa o denné zamestnania 
občanov, pohybové aktivity, vychádzky do okolia a pod. V službách ponúka-
me celkový kúpeľ, pranie bielizne, žehlenie. Klienti dostávajú v zariadení de-
siatu, obed, olovrant a počas celého dňa je zachovaný pitný režim (minerálky, 
čaj, káva). Občanov z blízkeho okolia môže priviesť a odviesť náš vodič, ak 
dovoz nevedia zabezpečiť príbuzní. V budúcnosti chceme aktívne spolupra-
covať s miestnou obvodnou lekárkou v oblasti prevencie a prednášok pre se-
niorov. 

Záujemcovia o naše služby a pobyt v zariadení sa môžu prihlásiť priamo 
v zariadení u pani Pronikovej, na svojom obecnom úrade, alebo na t. č. 
0908/76 56 34.

Cenník: denný pobyt 10,- Sk/deň
 prepravná služba   4,- Sk/1 km
 pranie a žehlenie bielizne   6,- Sk/1 kg
 celkový kúpeľ a osobná hygiena 10,- Sk
 stravné 80,- Sk/deň

 
Mgr. HREBÍKOVÁ, riaditeľka n. o. Vľúdnosť – Venia 

Naše stravovacie zariadenie v sú-
časnosti navštevuje 75 stravníkov. 
V rámci piatich stravných dní podá-
vame našim stravníkom čo najpes-
trejšiu stravu zloženú z mäsitých, 
bezmäsitých, múčnych a zelenino-
vých jedál. Hodnota jedného obeda 
je 26,– Sk pre prvý stupeň, 28,– Sk 
pre druhý stupeň a zamestnancov 
školy. Taktiež ponúkame stravovanie 
cudzím stravníkom, hodnota obeda 
pre nich je 60,– Sk. Podľa finančných 
možností sa snažíme zabezpečiť v čo 
najväčšom počte ako doplnok k obe-
du ovocie.

Touto cestou by sme zároveň 
chceli poďakovať všetkým stravní-
kom za to, že využívajú naše stra-
vovacie služby, a tým podporujú 
našu existenciu. Ďakujeme všet-
kým, ktorí darovali zeleninu a ovo-

cie zo svojich záhrad, tiež nášmu 
stálemu stravníkovi pánovi Rudol-
fovi Ledníkovi, jedinému zástupco-
vi dôchodcov, ktorých by sme tiež 
u nás srdečne privítali.

Naša jedáleň patrí medzi školské 
zariadenia, ktoré majú finančné 
problémy. Sme radi, že zriaďovateľ 
nám umožnil prenajímať školskú je-
dáleň na rôzne rodinné oslavy širokej 
verejnosti, a tým získavať finančné 
prostriedky na drobné opravy a ná-
kupy zariadenia jedálne.

Poďakovanie patrí aj pani Helenke 
Guničovej a Petre Ďuricovej za po-
moc pri pečení pizze pre deti na 
MDD, čo svedčí o tom že stále sú 
medzi nami aj ľudia, ktorí sú ochotní 
nezištne pomôcť – veď je to pre naše 
deti! 

HELENA SOVADINOVÁ, vedúca ŠJ ZŠ
Kultúrna komisia pripravuje
V SPOLUPRÁCI SO ZÁKLADNOU A MATERSKOU ŠKOLOU V LÁBE:

• 24. 9. 2005 „Lábski deň dziní” spojený s výstavou Vašich výpestkov 
a výstavou „trpaslíkov”. Vážení spoluobčania, veríme že už dnes bude pra-
covať vaša fantázia, ako sa budete na treťom „Lábskom dni dziní” prezento-
vať. Tešíme sa spolu s vami.

• Divadlo na Hambálku sa predstaví v októbri v priestoroch ZŠ
• Mikulášske posedenie pre 70. a viacročných.
          REDAKCIA

Miestna ľudová knižnica bude otvorená 
pre svojich čitateľov aj počas prázdnin, 
prvé dva týždne v mesiaci júl a posledné dva týždne v mesiaci 
august, vždy v pondelok od 15.00 do 17.00 h.                E.Š.

Deň 15. apríl 2005 bol pre rodinu Kavickú oslavou troch významných 
výročí. Pani Júlia Kavická sa dožila 70 rokov života, manžel Ján 75 rokov 
a spolu v tento deň sa dožili 50. rokov výročia sobáša. Počas ich spoločné-
ho života vychovali 7 detí a majú 19 vnúčat. 

V máji oslávili zlatú svadbu – 50 rokov manželského života manželia 
Milan a Anna Súkenikovci. Do ďalších rokov života obom párom želáme 
veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.                     REDAKCIA

O
Z
N
A
M

Školská jedáleň nakŕmi 
všetkých záujemcov

ZOS Kuchyňa ponúka
denný stacionár

Víkend 4.–5. júna bol na športo-
vom ihrisku v Lábe ozaj nezvyčajný. 
Konala sa tu totiž 2. kvalifikácia 
Centrálnej európskej ligy v hre 
„Ultimate”. Že ste o nej nikdy ne-
počuli? Možno v tomto názve nie, 
ale lietajúci tanier veru nie je nezná-
my ani v našich končinách. A o čo 
v tejto hre ide? 

Ultimate je ohľaduplná, nekon-
taktná kolektívna hra, v ktorej radosť 
zo samotnej hry je podstatnejšia ako 
výsledok. Utlimate je šport, v ktorom 
víťazí tím, ktorý má na konci hracej 
doby vyšší počet bodov. Hrajú proti 
sebe dva tímy po siedmich hráčoch. 
Hrá sa na obdĺžnikovom ihrisku (37 x 
100 m) s koncovými zónami. Bod je 
dosiahnutý, keď hráč prihrá disk 
spoluhráčovi, ktorý ho chytí v konco-

vej zóne, na ktorú útočí. Disk sa smie 
pohybovať iba nahrávkami od hráča 
ku hráčovi. Hráč s diskom nesmie 
bežať. Možný je iba zotrvačný dobeh 

pri zachytení disku. Hráči bez disku 
sa môžu pohybovať – behať po ihris-
ku ľubovoľne. Pred hrou sa tímy do-
hodnú, či sa hrá na body (napr. do 15) 

alebo na čas. Zároveň sa dohodnú 
s akým diskom sa bude hrať, najpou-
žívanejší model je Utra-Star 175g. 

Na kvalifikácii sa stretlo 11 tímov 
– 3 zo Slovenska ( 2 z Bratislavy a 1 
zo Zlatých Moraviec), 4 z Čiech, 2 
z Maďarska, 1 z Rakúska a 1 tím bol 
zmiešaný Slovensko – Český. Hrá sa 
systémom „každý s každým”. Jednot-
livé tímy dostávajú body podľa 
umiestnenia a po skončení všetkých 
kvalifikácií (1. kvalifikácia sa konala 
v Rakúsku, 2. v Lábe - Slovensko, 
a ešte sa budú konať kvalifikácie 
v Čechách a v Maďarsku) prvých 8 
najlepších tímov postúpi na Maj-
strovstvá sveta. 

Výbor futbalového klubu touto 
akciou zviditeľnil Láb a zároveň získal 
finančné prostriedky na rozvoj svojej 
činnosti.                    –zch–

 Na lábske ihrisko „zaútočili” lietajúce taniere...
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Berie na vedomie:
20. informáciu o zadaní projektu na miestne ko-

munikácie na Lúčke a na Kúte. K schvaľovaniu OZ 
pristúpi po obdržaní cenových ponúk.

22. modernizačný projekt výpočtovej techniky na 
pracovisku OcÚ Láb.

25. podnikateľský zámer výstavby privátneho pen-
ziónu pre seniorov.

27. informáciu o cenníku f. Recykling
29. plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2005

Schvaľuje:
1. program rokovania s návrhom ukončiť rokova-

nie do 22.00 h
2. kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami:
a) vypúšťa zo sledovania uznesenie 
D.1. predložiť návrh organizačnej štuktúry obecné-

ho úradu – ako úlohu splnenú
b) upravuje termíny plnenia uznesení
E.1.1. prerokovať s ďalšími vlastníkmi pozemkov 

danej lokality za účelom vybudovania komunikácie 
podľa ÚP odpredaj pozemkov 

Nový termín: úloha trvalá
C.1.2. vypracovať s budúcim nájomcom návrh 

zmluvy na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce 
(Lábske jazero)         Nový termín: úloha trvalá

5. organizačnú štruktúru OcÚ Láb doplnenú o ko-
misie

6. nový prevádzkový čas úradu platný od 1. 4. 2005
7. predaj 16 m2 pozemku p. č. 4173/2 k. ú. Láb za-

stavaná plocha odčlenená geometrickým plánom 
č. 149/2003 od parcely č. 4173 – trvalé trávnaté po-
rasty zapísanej na LV 2035 obce Láb za účelom zria-
denia na predávanej parcele stanicu katódovej a  anó-
dovej ochrany plynovodu (SKAO). Cena predávanej 
nehnuteľnosti je 100 Sk/m2. Všetky náklady spojené 
s prevodom znáša kupujúca strana. Úhrada kúpnej 
ceny po dohode je do 30 dní od registrácie návrhu 
vkladu do registra nehnuteľností.

8. zámenu medzi par. č. 1296/1 – záhrada vlastní-
ka M.Habudu a manž.Jany o výmere 150 m2 a  par. č. 
1297 – diel 3 o výmere 36 m2 p. č. 1423 – cesta diel 7 
o výmere 65 m2.

9. kúpu 49 m2 z par. č. 1296/1 – záhrada od Micha-
la Habudu a manž. Jany za cenu 400 Sk/m2, ktorá je 
v súlade s platnou vyhláškou o oceňovaní nehnuteľ-
ností Láb č. 494/2004 Z. z. podľa znaleckého posud-
ku č. 21/2005 vypracovanou Ing.Kalužákom. Čiastka 
19.600 Sk bude vyplatená M. Habudovi a manž. Jane 
pri podpísaní zmluvy.

11. odčlenenie p. č. 16/2 o výmere 101 m2 z areálu 
materskej školy vlastníkovi M. Gerthoferovi a manž. 
Márii. Náklady na prekládku oplotenia bude znášať 
obec.

12. odkúpenie časti par. č. 17/2 o výmere 12 m2 po-
dľa GP-240/244/2004 diel 5 za symbolickú cenu 1 Sk 
od vlastníkov Ing. Kazimír Chmela a manž. Daniela.

14. vyčleniť 1 mil. Sk z kapitálových výdavkov na 
vysporiadanie pozemkov na ploche ihriska športové-
ho areálu v rámci prvej etapy vysporiadavania v roku 
2005.

15. riešiť poradie vysporiadavania pozemkov v špor-
tovom areále podľa poradia doručenej pošty.

16. cenu na nákup pozemkov v športovom areále 
podľa GP č. 104-68/91-Grand od vlastníkov vo výške 

288 Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 149/2004 –
Kalužák

23. VZN Obce Láb č. 1/2005 o spôsobe určenia, 
výške a platenia úhrady za opatrovateľskú službu. Prí-
tomní: 8 poslancov, hlasovanie: za – 8

26. harmonogram plenárnych zasadnutí a komisií 
OZ Láb.

Súhlasí: 
18. s ponukou a realizáciou „Zmeny a doplnky 

UPN obce Láb” pre lokality: Bahná BR, Tábor, Na 
Kúte, Na cigánskom vŕšku. Projekt spracuje Ateliér 
Olympia.

Ukladá starostovi:
3. prerokovať s ďalšími vlastníkmi pozemkov danej 

lokality za účelom vybudovania komunikácie podľa 
ÚP odpredaj pozemkov (Lazarova ulička)

Nový termín: úloha trvalá
4. vypracovať s budúcim nájomcom návrh zmluvy 

na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce (Lábske ja-
zero)         Nový termín: úloha trvalá

10. oboznámiť OZ na najbližšom zasadnutí o práv-
nej forme vysporiadania dannej zmluvy. 

 Termín: v texte
13. zabezpečiť prekládku plotu v areále MŠ. 

Termín: do 15. 4. 2005
17. vyčleniť sumu 1 mil.Sk z kapitálových výdavkov 

pri najbližšej zmene rozpočtu na výkup pozemkov 
v športovom areále.         Termín: v texte

19. starostovi vyčleniť sumu 127.000,-Sk z kapitá-
lových výdavkov pri najbližšej zmene rozpočtu na 
projekty „Zmeny a doplnky UPN obce Láb”. 

Termín: v texte
21. predložiť na najbližšie OZ cenové ponuky na 

modernizáciu výpočtovej techniky na pracovisku OcÚ 
Láb.          Termín: v texte

24. prehodnotiť zmluvu s organizáciou VENIA do 
najbližšieho OZ.         Termín: v texte

28. oboznámiť občanov o existencii firmy Recyk-
ling a jej cenníku.          Termín: ihneď

Uznesenia OcZ Obce Láb z 2. zasadnutia ko-
naného dňa 29. 4. 2005

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Berie na vedomie:
č. 30 materiál o opatrovateľskej službe na r. 2005
č. 32 hospodárenie obce Láb za rok 2004
č. 36 materiál Ekonomické zhodnotenie obecného 

majetku „Reštaurácia U Marty”
č. 38 Zákon o separácii odpadu a jeho aplikácii 

v praxi.
č. 49 informáciu komisie pre ochranu verejného 

záujmu o odovzdaní majetkových priznaní
č. 50 ponuku firmy Conected o bezplatom pripoje-

ní obecného úradu na internet

Schvaľuje:
č. 34 prevod výsledku hospodárenia 1.022.380,86  

Sk v plnej výške do rezervného fondu 
č. 35 zadanie pre zmeny a doplnky UPN obce Láb
č. 41 vypracovanie projektu miestnej komunikácie 

pre územné stavebné konanie na lokalitách Na malej 
lúke a Osvaldova záhrada.

č. 44 vypracovanie, predloženie a priebežnú prípra-
vu EU projektu ČOV a kanalizácia obce Láb 

č. 45 čerpanie úveru vo výške 2.000.000 Sk v Dexia 
banka Slovensko a. s., za účelom spolufinancovania 
projektu (čiastka 5 %) podporovaného zo štrukturál-
nych fondov EÚ s názvom ČOV a kanalizácia obce 
Láb.

č. 46 finančnú odmenu 48.600 Sk pre firmu Water 
Systém s.r.o. za vypracovanie dokumentácie – „Posú-
denie a aktualizácia technickej projektovej dokumen-
tácie pre projekt odkanalizovania a ČOV v obci Láb 
a jej prispôsobenie potrebám žiadosti o Grant z Fon-
dov Európskej únie” 

č. 47 odmenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 
59.500 Sk a v prípade úspešnosti predloženého pro-
jektu vo výške 1.155.000 Sk za vypracovanie projektu 
pre firmu Europrojekt spol. s r. o., Majakovského 9, 
Bratislava.

č. 48 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2005.

Súhlasí: 
č. 33 s celoročným hospodárením obce Láb za rok 

2004 bez výhrad. 

Doporučuje:
č. 39 členstvo obce Láb vo vznikajúcom združení 

pre účel separácie „Združenie pre separovaný zber 
odpadov – Záhorie”

Ukladá starostovi:
č. 3 prerokovať s ďalšími vlastníkmi pozemkov da-

nej lokality za účelom vybudovania komunikácie po-
dľa ÚP odpredaj pozemkov (Lazarova ulička) 

Termín: úloha trvalá
č. 4 vypracovať s budúcim nájomcom návrh zmlu-

vy na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce (Lábske 
jazero).                   Termín: úloha trvalá

č. 17 vyčleniť sumu 1 mil. Sk z kapitálových výdav-
kov pri najbližšej zmene rozpočtu na výkup pozemkov 
v športovom areále.         Termín: v texte

č. 19 vyčleniť sumu 127.000 Sk z kapitálových vý-
davkov pri najbližšej zmene rozpočtu na projekty 
„Zmeny a doplnky UPN obce Láb”.      Termín: v texte

č. 21 predložiť na najbližšie OZ cenové ponuky na 
modernizáciu výpočtovej techniky na pracovisku OcÚ 
Láb.          Termín: v texte

č. 37 zvolať mimoriadne zasadnutie komisie sta-
vebnej, finančnej a podnikateľskej za účelom ďalších 
návrhov na riešenie prevádzky hostinca U Marty. 

Termín: do 6. 5. 2005
č. 40 zabezpečiť ďalšie informácie o podmienkach 

vstupu do združenia pre účel separácie odpadu
č. 42 vyčleniť 400 000 Sk na projekty z kapitálových 

výdavkov a zapracovať zmenu pri najbližšej úprave do 
rozpočtu obce          Termín: v tex-
te 

č. 43 rokovať s firmami Cestprojekt, DI-Konsult, 
Prokos o zníženie ceny na projekt „Miestna komuni-
kácia” 

Ukladá sociálnej a finančnej komisii:
č. 31 prerokovať podmienky opatrovateľskej služby 

Venia a pripraviť návrh uznesenia na najbližšie OZ
 Termín: v texte

Uznesenia OcZ Obce Láb z 1. zasadnutia konaného dňa 21. 3. 2005
AK TUALIT Y ZO STAROSTOVHO STOLA
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Konečne je tu krásne obdobie prázdnin a dovoleniek. 
Určite už snívaš o nádherných slnečných plážach. 
Alebo ťa láka skúsiť niečo dobrodružnejšie? Čo na-
príklad taký rafting na Zambezi alebo schladiť sa 
trekingom v Škandinávii? 

Stačí si kliknúť na množstvo webových stránok jed-
notlivých cestovných kancelárií a agentúr, alebo zadať 
do vyhľadávača (napr. www.google.sk), čo ťa zaujíma 
a zasnívať si, alebo možno aj začať baliť batoh. Ale ne-
musíš hneď utekať do zahraničia, aby si zažil pekné leto. 
Aj Slovensko ti má veľa čo ponúknuť. Od hradov a zám-
kov, cez hory a jaskyne až po termálne kúpaliská. Pri 
hľadaní informácií kam, ako a kedy ti pomôžu opäť 
webové stránky 
www.slovakiatourism.sk, www.zamky.sk, www.hra-
dy.sk, www.snm.sk, www.muzeum.sk, www.matu-
sovo-kralovstvo.sk. 

A aby si nemusel bezradne stáť na staniciach a za-
stávkach, pozri si pred odchodom www.cp.sk, kde náj-
deš cestovné poriadky vlakov i autobusov. Na stránkach 
www.zsr.sk a www.eurolines.sk nájdeš informácie 
o možnostiach študentských, skupinových či rodinných 
zliav na cestovnom doma i v zahraničí. A tiež sa oplatí 
kliknúť si na www.meteo.sk – tu ti prezradia, či si treba 
so sebou zbaliť plavky alebo radšej pršiplášť. Aj keď ten 
by, pre istotu, nemal chýbať nikdy. Alebo si radšej od-
skočíš na nejaký letný festival? Tak sa inšpiruj: 
www.countrymlyn.sk, www.infobudka.sk, 
www.festivaly.sk. 

No a keď už si na tej svojej vysnívanej akcii, pláži či 
skale, škoda by bolo neurobiť si o tom dôkazový mate-
riál. Digitálne foťáky dnes zvládnu nielen perfektné fot-
ky (aj panorámy) ale aj videá či len samostatné záznamy 
zvuku. A doma sa dá potom na počítači s tým všetkým 
materiálom pekne pohrať. Poslúžia k tomu programy 
ako ACDSee alebo Photoshop (alternatívy zadarmo: 
IrfanView alebo FastStone Image Viewer). A tu už je 
hračkou upraviť si postavu v plavkách do závideniahod-
ných proporcií, či „vystrihnúť” z rodinnej fotky manžel-
ku a „prilepiť” tam tú kočku z vedľajšieho lehátka. Že 
máš radšej reálne, papierové fotky? Žiadny problém. 
Dnes ti už vo fotocentrách urobia z digitálnych klasické 
aj za hodinu. Len treba doniesť CD s fotkami. Alebo 
poslať fotky mailom – www.fotostar.sk. A keď už pí-
šem o tom cestovaní, veľkým pomocníkom na cestách 
je WAP v mobiloch. Ak máš predplatenú túto službu 
(vychádza to tak od 150,– Sk na mesiac) môžeš „surfo-
vať” vďaka mobilu, kde ti len sieť a signál dovolia. Pri 
cestovaní po Bratislave ti pomôže http://wap.iMHD.sk. 
Info o počasí nájdeš na  http://wap.meteo.sk a voľné 
chvíle vyplní http://wap.pravda.sk. A čo takto si poke-
cať z pláže s kamarátmi doma? Môžeš skočiť do nejakej 
blízkej net-kaviarne a kliknúť na pokec.azet.sk alebo 
go.icq.com. 

Ale ak máš svoje icq číslo, nemusíš sa z toho lehátka 
ani pohnúť, zoberieš mobil a vyťukáš http://
wap.tjat.com, napíšeš svoje číslo, heslo a už máš svo-
jich kamošov pri sebe. Želám ti nádherné prázdniny či 
dovolenku a keď vieš o zaujímavých témach a linkách, 
nenechaj si to iba pre seba, ale povedz aj nám. A neza-
budni si kliknúť aj na www.obeclab.sk. Ak nemáš 
možnosť pripojiť sa z domu, naša základná škola ti po-
núka cez školský rok Internet len za 20 Sk/h. Škoda to 
nevyužiť...              –zch–

OKIENKO PRE MLADÝCH DUCHOM

Naše detské centrum Slniečko funguje na-
ďalej. Fungujeme už vyše pol roka a záujem 
o návštevu nášho centra stále je. 

Samozrejme, naša „členská základňa” sa už 
trochu vykryštalizovala, ale tak to asi má byť. 
Máme naozaj stále členky, ktoré nevynechajú 
prakticky ani jedno slniečko a tvoria to naše 
zdravé jadro. Potom sú tu mamičky, ktoré cho-
dia občas, ale veď každý máva aj iný program. 
A teraz, keď pribudlo tých krajších dní, ba až 
tropických, tak mnohí sú radšej vonku ako 
niekde zavretí vnútri. Práve preto sme s nadše-
ním uvítali aktivity OcÚ o vybudovanie ihriska 
vo dvore „starej školy” a, samozrejme, naozaj 
chýbajúcich sociálnych zariadení. Ak bude ih-
risko hotové, nič nebráni fungovaniu Slniečka 
aj cez leto. Takže OcÚ, ďakujeme.

 Trošku sme upravili otváracie hodiny:
utorok 16.00–17.30, 
štvrtok 16.00–17.30. 
Kľúče má Veronika Šišanová 
a Zuzana Trenčanská. 
A ešte niečo. Nie vždy sa nám podarí prísť 

presne na 16.00 h. Nerobíme to naschvál, ale 
náš čas je riadený potrebami našich detí. 
A keďže správanie detí sa stále mení, rôzne dl-
ho spia a občas sú aj choré, tak niekedy aj 
meškáme. A nie vždy aj obe môžeme prísť. 
Snažíme sa tento „problém” vyriešiť. Ale vždy 

máme mobil pri sebe a nie je problém kedy-
koľvek zavolať. 

Naše čísla sú: 
Veronika 0905/85 44 11, 
Zuzana    0903/93 11 88. 
Musím povedať, že predstavitelia OcÚ sa 

stále zaujímajú a podporujú našu činnosť. Ur-
čite najväčšou položkou je dotácia na kúrenie, 
elektrinu a vodu, nehovoriac o bezplatnom 
poskytnutí priestorov. Preto nás veľmi poteši-
lo, že si pán starosta a kultúrna komisia spo-
menuli na nás aj pri príležitosti Dňa matiek. 
Dostali sme dar 1.000,- Sk a ešte stále zvažuje-
me, ako ho čo najlepšie využiť. Veľmi sa nám 
osvedčili malé odrážadlo a bicyklík, ktoré sme 
kúpili deťom z „vianočných” peňazí. Takže zva-
žujeme rozšíriť náš vozový park, ktorý by sa dal 
využiť aj na dvore počas teplejších dní. A sa-
mozrejme sme už kúpili povinnú výbavu do 
piesku: lopatky, hrabličky, kýbliky a formičky. 
Za všetko veľmi pekne ďakujeme. 

A na záver. 
Mamičky, nájdite si čas a prídite, vaše deti 

to iste ocenia. Môj starší syn sa vždy teší a celú 
cestu všetkým rozpráva, že ide do Slniečka 
a koho všetkého tam stretne. Nie je dobré, keď 
už aj 2-ročné deti majú svojich priateľov a vy-
tvárajú si medzi sebou väzby? Prečo im to ne-
umožniť teraz, keď je to pre nich také ľahké? 
Iste to oceníme aj neskôr v ich výchove.

Slniečko stále svieti

Vážení občania,
v poslaneckom zbore OcZ prišlo k zmene. Prácu 
ukončila Mgr. Ľubica Chovanová a novým čle-
nom zastupiteľstva sa stáva Milan Švehla, ktoré-
mu touto cestou prajeme veľa pracovných úspe-
chov.
Odchodom Mgr. Ľubice Chovanovej, z poslanec-
kého mandátu k 1. máju 2005, bolo nutné riešiť 
zastúpenie v redakčnej rade Lábskych novín, kto-
rých vydávaním bola poverená. Predsedníčka 
kultúrnej komisie Darina Petríková navrhla nové 
zloženie redakčnej rady, ktoré starosta obce schvá-
lil. Šéfredaktorkou sa stala Mária Vicenová.

               REDAKCIA

REKONŠTRUKCIE, 
PRÍSTAVBY, NOVOSTAVBY
Ponúkam vám návrh riešenia,
kompletnú dokumentáciu, 
zabezpečenie potrebných 
dokladov a povolení.

Ing. arch. Daniela Chmelová
AA–0312

Láb č. 342
tel.: 779 03 26, 0907/32 18 76
Konzultácie a odborné 
poradenstvo bezplatne.
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Vyučovanie sa začalo 2. septem-
bra s vynoveným učiteľským zborom, 
ktorý bol obohatený o dve nové pani 
učiteľky. Nezaháľali sme a pustili sme 
sa do práce. Postupne sa dostavili aj 
prvé výsledky – žiaci si zopakovali 
učivo z predchádzajúcich ročníkov 
a začali si osvojovať nové poznatky, 
vedomosti a zručnosti.

V priebehu roka sme sa zapojili 
do veľkého počtu súťaží:

• vedomostných: matematická 
olympiáda, geografická olympiáda, 
matematický klokan, matematická 
pytagoriáda, 

• recitačných:Hviezdoslavov Ku-
bín, Šaliansky Maťko,

• súťaží detskej tvorivosti: návrh 
obálky žiackej knižky, Čokoládové 
mestečko Orion, Sme občanmi me-
niacej sa Európy, Detský čin roka, Prí-
roda je život pre každého, 

• športových: futbal chlapci, vybí-
janá dievčatá, šach, cezpoľný beh, at-
letika,

• a iných: Radlinského Kúty, Hliad-
ky mladých zdravotníkov, Hliadky zá-
chranárov CO a iných.

V máji sa škola zapojila do projek-
tu Enviromentálna komunikácia 
v školách a obciach dolného Pomo-
ravia. Cieľom tohto projektu je pries-
kum a analýza súčasnej situácie 
v okolí školy a obce so zameraním na 
životné prostredie. Priebeh celého 
projektu sa bude dokumentovať. Na 
záver budú fotografie ako aj diela žia-
kov spracované do putovnej výstavy, 
ktorá bude putovať obcami zapoje-
nými do projektu alebo tými, ktoré 
prejavia o výstavu záujem. 

Pri nástupe do funkcie som si sta-
novila niekoľko cieľov. Niektoré z mo-
jich cieľov sa mi podarilo dotiahnuť 
do úspešného konca. Jedným z nich 
je otvorenie internetovej učebne pre 
občanov z obce. Táto učebňa je otvo-
rená dva dni v týždni do večerných 
hodín už od októbra. Som trochu 
sklamaná, lebo možnosť pripojiť sa 
na internet, a tým získať množstvo 
podnetov a informácií využíva málo 
ľudí z obce. Sú dni, keď za celé popo-
ludnie príde jeden človek. Nemyslíte 
si, že je to na obec ako je Láb málo?

Ďalším mojim predsavzatím bolo 
spolupracovať s organizáciami a ob-
čanmi z obce a podľa toho sme aj 
postupovali. Počas celého roka sme 
spolupracovali s materskou školou. 

Podarilo sa nám zorganizovať niekoľ-
ko otvorených hodín pre predškolá-
kov, spoločne sme sa zúčastnili kul-
túrnych akcií v obci, divadelných 
predstavení a svoju spoluprácu sme 
tiež potvrdili vytvorením hodnotného 
programu pri príležitosti Dňa ma-
tiek. Spolupracovali sme tiež s Obec-
ným úradom Láb, Klubom lábskych 
žien, klubom dôchodcov, s Rodičov-
ským združením pri ZŠ v Lábe a ra-
dou školy. Podarilo sa nám zorgani-
zovať s ich spoluprácou viacero akcií 
– Mikuláša, besedy, vystúpenia a iné. 
Dúfam, že spolupráca v takejto for-
me pretrvá aj naďalej.

Ďalším mojim cieľom bolo zvýšiť 
informovanosť rodičov a občanov 
obce o aktivitách školy. Naďalej vy-
dávame školský časopis SOS pre-
stávka. Jeho pôsobnosť sme však 
rozšírili a dve strany prenechali Ma-
terskej škole v Lábe, kde môžu pani 
učiteľky a deti uverejniť svoje práce, 
príspevky a fotografie. Za veľký 
úspech pokladám i to, že sa nám 
podarilo uviesť do činnosti interneto-
vú stránku školy, ktorú si môže prečí-
tať ktokoľvek, a tým získať informácie 
o našej škole, učiteľoch, žiakoch, cie-
ľoch a plánoch školy 
www.zslab.edu.sk. 

Sú však ciele, ktoré sa mi zatiaľ ne-
darí plniť. Jedným z nich je zmena 
biedneho technického stavu budovy 
a jej zariadenia. Budova školy slúži 
svojmu účelu od roku 1972 a potrebo-
vala by nevyhnutné opravy. V novem-

bri sme sa museli popasovať so zate-
kajúcou strechou. Tento problém sa 
nám podarilo odstrániť, no len do-
časne. Nutne by sme potrebovali no-
vú strechu, novú kotolňu, okná by 
bolo treba poriadne zgenerálkovať. 
Všetky tieto opravy však vyžadujú 
množstvo peňazí, ktoré nie sme 
schopní pokryť z nášho rozpočtu. 
Preto chcem apelovať na všetkých, 
ktorí chcú a môžu pomôcť tejto ško-
le, aby tak urobili. My vašu pomoc 
naozaj potrebujeme. Naše deti si za-
slúžia sedieť vo vykúrených triedach, 
kde na ne nefúka cez škáry v oknách 
a nekvapká zo stropu voda. Verím, že 
s vašou pomocou sa nám podarí 
mnohé problémy školy odstrániť.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí 
nám počas roka pomáhali odstraňo-
vať vzniknuté havárie alebo nás pod-
porili finančne. Poďakovanie patrí 
i tým, ktorí nám venovali 2 % z dane. 
Sme vďační za pomoc v akejkoľvek 
forme. Veľké ďakujem všetkým.

Do budúceho roka si želám, aby 
žiaci Základnej školy v Lábe naďalej 
reprezentovali túto obec a celý re-
gión Záhorie a verím, že naša spolu-
práca bude na dobrej úrovni so všet-
kými, ktorí chcú s našou školou spo-
lupracovať a majú záujem na tom, 
aby prosperovala škola a s ňou celá 
obec LÁB.

Poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí nás počas roka podporovali, po-
máhali nám či už finančne pri roz-
ličných akciách poriadaných školou 
alebo nám pomáhali odstraňovať 
havarijné situácie: 

Obecný úrad Láb a kultúrna ko-
misia pri OcÚ, Klub lábskych žien, 
Citibank (Slovakia) a. s., Allianz-Slo-
venská poisťovňa a. s., Marián Ben-
kovič, Pavol Belica (Sološnica), Bra-
nislav Šteffek, Pavel Habuda, Jozef 
Gerthofer, firma Seka – profesionál-
ne náradie – Jozef Pastorek, Ľubomír 
Slaninka, Ivan Žaludný, Róbert Kain, 
Ing. Peter Čermák, Pohostinstvo 
u Tomáša – Anežka Ščasná, Gabriela 
Čembová, Čerpacia stanica Lúč – 
Ing. Ľubomír Čermák, Gabriela Šim-
kovičová, TAMAT – Peter Michalčík, 
Róbert Zálesňák, Jozef a Valéria Grei-
fovci, Čapáš – Slávka Petřeková, Píla 
– Stanislav Jurica, Ing. Zuzana Lisá, 
RAUSCHER – Helena Rauscherová, 
Potraviny Maja – Mário Vicen, Potra-
viny – Vladimír Dufek, Magda Záboj-
níková, Pneuservis Chmela, Ing. Pa-
vel Koporec, Eva Janičáková, Pohos-
tinstvo u Marty – Marta Kafková, Jar-
mila a Zdeno Zálesňákovci. Marta 
Kafková, Jozef Osuský, Mária Šabli-
cová.

 Mgr. IVANA DUFKOVÁ 

 Rozlúčka so školou
A je to za nami. Deväť rokov našej symbiózy ubehlo ako voda. 

Občas to u nás vyzeralo ako na bojovom poli, neskôr zase sme boli naj-
lepší priatelia. Všetci sme sa až sem napokon dopracovali bez ujmy na 
zdraví a na životoch. Ťažké obdobie prijímacích skúšok odpálila veteránka 
Ada Greliková v marci a my ostatní sme kráčali verne v jej šľapajach. A má-
me pre vás perfektnú správu! Všetkých nás vzali pod ochranné krídla stred-
né školy, ktoré sme si vysnívali. A naše pocity? Stále neveríme tomu, že sme 
prijatí a musíme sa rozlúčiť. Zo skúšok sme mali strach ako ešte nikdy pred-
tým, lebo žiadny test nám doteraz neovplyvňoval budúcnosť. Teraz nám 
nad hlavami visí otáznik našej rozlúčkovej. Ako každý, aj my chceme mať 
všetko perfektné, chceme mať úžasný program, na ktorom sa všetci zaba-
via. A na záver by sme chceli poďakovať všetkým pedagogickým pracovní-
kom, najmä tým, ktorí nám celé tie roky vtĺkali do hláv nové vedomosti 
a mali s nami často krát aj veľa trpezlivosti. 

Naše cesty sa rozchádzajú do týchto škôl:
Valéria Duffeková – Obchodná akadémia, Bratislava; Martin Galajda – 

SOU energetické, Záhorská Bystrica; Adela Greliková – Pedagogická a soci-
álna akadémia, Bullova 2, Bratislava; Richard Habuda – Odborné učilište, 
Bratislava; Marek Chovan – Gymnázium 1. mája, Malacky; Pavel Janus – 
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava; Diana Jurkovičová – SPŠ stavebná, 
Bratislava; Mária Kainová – SOU obchodné, Bratislava; Matej Nemec – ZSŠ 
polygrafická, Bratislava; Lenka Nemcová – ZSŠ potravinárska, Bratislava; 
Božena Nenovská – Gymnázium J. Papánka, Bratislava; Daniel Prokop – 
Škola knihovníckych a informačných štúdií, Bratislava.           D.P.

Nezadržateľne sa blíži záver školského roka a tiež koniec 
môjho prvého roka vo funkcii riaditeľky ZŠ.

Aký bol tento školský rok?

LETOM DETSKÝM SVETOM
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Pri príležitosti Dňa detí 5. júna 2005 pripravili „Vŕškari” pre svoje deti 

 posedenie pri ohni.
Súťažilo sa, spievalo, opekalo a každý dostal balíček sladkostí. Veľká ško-
da, že všetkých veľmi rýchlo rozohnal lejak. Úsmev na tvárach, rozžiarené 
očká detí a veľká vďaka patrili najmä Márii Bartalskej, ktorá bola hlavnou 
organizátorkou.                                M.L.

Naša materská škola v druhom 
polroku školského roka nezaháľala 
a dôstojne reprezentovala školu i na-
šu obec. 

Po vydarenom karnevale vo februá-
ri, sme sa potešili divadelným pred-
stavením O Palčekovi, ktoré sme nav-
štívili v ŠBD v Bratislave spolu s deťmi 
z MŠ v Plaveckom Štvrtku. 

Zapojili sme sa do verejnej zbierky 
Ligy proti rakovine a naše detičky, 
za pomoci vás občanov, vyzbierali 
2.423 Sk. 

Marec mesiac knihy sme si pripo-
menuli milou návštevou MĽK. Nene-
chali sme si ujsť ani príležitosť potešiť 
naše mamičky a babičky, vyrobiť im 
darčeky a vyčariť na tvárach úsmev 
a radosť.

Reprezentovať sme sa vybrali našu 
školu aj do Malaciek. Najprv na vý-

tvarnú súťaž Kreslím, kreslím, maľu-
jem a nedávno na Záhoráckom slá-
vičku. Ešte nás čaká Športová olym-
piáda detí MŠ okresu Malaciek. 

Počas výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktorý je najdôležitejší, sme 
sa zapojili do viacerých celosloven-
ských akcií, súťaží, ale i projektu 
Otvorená škola 2005, v rámci ktorej 

sme získali 50000 Sk. V súťaži Na-
kresli svoje auto sme boli úspešní, 
a naše deti získali ocenenie. 

Hodnotiť činnosť materskej školy 
za prvé funkčné obdobie novej pani 
riaditeľky by bola odvaha nás peda-
gógov či zamestnancov školy. Pre nás 
je dôležitá spokojnosť detí, rodičov 
a dosiahnuté výsledky, či už vo vý-
chovno-vzdelávacom procese alebo 
v materiálnom zabezpečení školy, to 

že sa u nás dobre cítia nielen deti, ale 
aj ich rodičia.

 „Veľké ďakujem” od detí a za-
mestnancov z Materskej školy v Lábe 
za celoročnú obetavú prácu a po-
moc počas školského roka 2004/
2005 patrí najmä našim rodičom, 
ktorí majú to najväčšie pochopenie 
pre nás. 

Veľké ďakujem si od nás 
zaslúžia aj:
• Nafta a. s. Gbely – prispeli 

90.000 Sk na rekonštrukciu terasy; 

• Holcim (Slovensko) a. s. – 
20.000 Sk na rekonštrukciu terasy;

• OcÚ Láb – 35.000 Sk na rekonš-
trukciu teras;y

• DOKARO výrobné družstvo 
Ing. Koporec – realizácia rekonštruk-
cie terasy a finančný sponzorský dar 
10.000 Sk;

• fa REHAU – 8.000 Sk;
• Ekotips a. s. – dofinancovanie 

signalizačného zariadenia;
• Hypermakrket TESCO Bratisla-

va Petržalka, BILLA Bratislava;
• Pepsicola Malacky, pán Čermák 

– výchovno-vzdelávacie pomôcky 
a občerstvenie počas celého roka;

• GAMA, pekáreň Plavecký Štvr-
tok;

• KLŽ a Kultúrna komisia pri 
OcÚ Láb;

• pani Rauscherová, pani Gert-
hoferová, pán Kovár, pán Michalčík, 
pani Čembová, pani Divičanová, pa-
ni Víťazková, pani Ščasná, Horsona 
Trnava.

Za spoluprácu ďakujeme:
• ZŠ v Lábe, slečne Petre Pírovej, 

fa Knihtlač Gerthofer Zohor, PPP 
Malacky PaedDr. D. Kovárovej, ASA 
Slovensko, spol. s r. o., pánovi R. Žáč-
kovi, Mgr. Gabriele Šimkovičovej, 
všetkým pracovníkom Obecného 
úradu v Lábe, poslancom, pánovi 
starostovi a pani Petríkovej.

Ďakujeme rodičom a všetkým 
našim občanom, ktorí našej škole 
poukázali 2 % zaplatenej dane 
z príjmov.

 MIRIAM VICENOVÁ 
a JÚLIA KOPČOVÁ

 Deň detí v MŠ 
Najradšej zo všetkých akcií, ktoré pre deti pripravuje materská škola je 
Deň detí. Tento rok sme sa rozhodli oslavovať „doma” v materskej škole 
spolu s rodičmi.

Začali sme hneď ráno. Najprv sme deťom odovzdali veľký balík plný lopa-
tiek, vedierok a vydarovačiek. Po dopoludní plnom hier a zábavy sme oddy-
chovali a pätnásta hodina odštartovala maratón plný hudby a zábavy. 
Okrem VčielkoStar a ŽabkoStar medzi nás prišiel i Elvis Presley. Pohybové 
umenie predviedli naše deti z krúžku mažoretky a aerobic. Nechýbalo bohaté 
občerstvenie a dobrá nálada. Touto cestou chcem ešte raz poďakovať 
všetkým, ktorí podporili túto skvelú akciu pre naše deti.               M. VICENOVÁ

Pre naše najmenšie deti
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Šachisti 
postupujú

V januári roku 2000 to bolo zopár šachových nadšencov, 
ktorý sa začali pravidelne stretávať. Ešte v tom roku sme sa 
zaregistrovali na slovenskom šachovom zväze a začali sme 
hrať v Malokarpatskej divízii šachovej ligy. Máme za sebou 
päť sezón v 5. lige, čo je dovedna 235 šachových partií. Náš 
najväčší úspech je tohtoročné víťazstvo v lige, ktoré nám za-
bezpečilo postup do 4. ligy.

Konečná tabuľka 5. ligy A12 2004/2005 

Mužstvo Z V R P Skóre Body 
 1.  Láb 9 8 1 0 32 13 25
 2. Senec A 9 6 0 3 29,5 15,5 18
 3.  Pezinok C 9 6 0 3 25,5 19,5 18
 4. Pezinok E 9 5 2 2 27,5 17,5 17
 5. Plav. Štvrtok 9 5 1 3 26,5 18,5 16
 6. Budmerice B 9 5 0 4 26,5 18,5 15
 7. Igram 9 4 1 4 20.5 24.5 13
 8. Senec B 9 2 0 7 14,5 30,5 6
 9. Tomášov 9 1 1 7 16 29 4
10.  Modra D 9 0 0 9 6,5 38,5 0

 V budúcej sezóne zakladáme „B” mužstvo, ktoré bude v 5. 
lige zbierať skúsenosti a „A” mužstvo sa pokusi o udržanie 
v 4. lige. Každý priaznivec šachu je srdečne vítaný, stretávame 
sa pravidelne od septembra do apríla, každý piatok o 19.00 
v klube dôchodcov. Touto cestou chceme poďakovať za pod-
poru Obecnému úradu Láb a pánovi Františkovi Koporcovi. 

 P.M. 

Chodili, aby ich niekto trénoval. Dobrý 
tréning, to chce zodpovednú prípravu. A pri-
praviť sa na tréning, to zaberie veľa času.

Začali sme hľadať niekoho, kto by sa im 
poriadne venoval. Oslovili sme jednu adept-
ku s tým, že buď niekoho nájde, alebo sa ich 
ujme ona. Nech si vyberie. Tiež sa asi zľakla 
zodpovednosti a poslala ich terajšiu tréner-
ku, Katarínu Paxnerovú. S Katkou sme sa 
rýchlo dohodli. Bude chodiť trikrát do týž-
dňa a zoberie to zodpovedne.

Prvým cieľom bolo dostať sa v júni 2004 
do Prešova na medzinárodný futbalový tur-
naj FRAGARIA CUP. 

Na prípravu sme mali päť mesiacov. Aj 
sme sa zúčastnili a obstáli celkom slušne. 
Boli tam všetko ligové družstvá. Naše dievča-
tá rozhodne hanbu neurobili. Práve naopak, 
súperi sa o nás pochvalne vyjadrovali.

Po Prešove prišli ďalšie zápasy a turnaje. 
Najčastejšie sme hrávali s našimi žiakmi a so 
žiačkami Slovana Bratislava. 

Na väčšine turnajoch sme obsadili po-

predné miesta. (1.–3.). Chceli sme, aby hráč-
ky pravidelne hrávali. Preto sme ich prihlásili 
do Malackej oblastnej ligy prípraviek. Je to 
neregistrovaná liga. Naše dievčatá si vedú 
celkom dobre i keď niektorí súperi stavajú 
proti nám chlapcov, ktorí hrávajú už žiacku 
ligu. Chceli by sme skončiť do tretieho mies-
ta. Je to celkom reálne umiestnenie.

V máji sa k nám prihlásili ďalšie nádejné 
začínajúce futbalistky. Sú to druháčky, tre-
tiačky, štvrtáčky a dokonca aj jedna prváčka. 
Ak im vydrží to nadšenie, s akým chodia na 
tréningy, bude z nich určite vynikajúce druž-
stvo.

A ďalšie plány? 
Budúcu sezónu sa prihlásiť do Bratislav-

skej ligy mladších žiakov. Začínajúce malé 
futbalistky by zatiaľ hrali v Malackej oblast-
nej lige.

Dúfajme, že oduševnenie a elán s akým 
dievčatá hrávajú im ešte dlho vydrží.

  M.V.

V sobotu 25. 6. 2005 o 14. hodine usporiadal na štadió-
ne ŠK Láb Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe 

 Memoriál Tobiaša Ondroviča 
za účasti PD mužov i žien z okolitých obcí, aj z družobnej 
obce Říčany.        Veliteľ DHZ

 Dievčenský futbal v Lábe

Od r. 2000 v Lábe 
existoval ženský 
futbal. Hrávalo sa 
rekreačne a občas 
bol aj nejaký tur-
naj. Po nejakom 
čase sa dievčatá 
začali vydávať, 
mať deti, niektoré 
odchádzali na in-
ternáty, prípadne 
sa venovali iným 
veciam. Postupne 
sa k nám pridáva-
li žiačky. Nako-
niec zostali len 
žiačky... 

Skončila sa jarná časť III. futbalo-
vej ligy seniorov a my stojíme pred 
otázkou – Čo ďalej? Problémy sa 
objavili už na začiatku sezóny, keď 
mužstvo opustilo niekoľko hráčov 
vrátane trénera.

Najskúsenejší hráč Róbert Kafka 
a tréner Martin Mokošák odišli do 
susedných Čiech, kanonier Ladislav 
Kováč sa udomácnil v Rakúsku, Jo-
zef Baják prestúpil do Gabčíkova, 
Marián Čičvara do Sv. Jura a Vilia-
movi Doktorovi sa nepredĺžilo hos-
ťovanie.

Takáto katastrofálna situácia si 
vyžiadala okamžité riešenie a zostá-
vajúca partia hráčov siahla po do-

mácich, už dobre známych hráčoch, 
nakoľko chceli so vztýčenou hlavou 
dohrať sezónu. Veď hrať tretiu ligu 
je snom mnohých hráčov! Prišli noví 
hráči – Marián Galajda, Richard Si-
vák a Daniel Sivák, ktorí sú odcho-
vancami nášho mužstva a z FK Le-
hoty pod Vtáčnikom prišiel Brani-
slav Cipov. 

Najväčším problémom bolo 
nájsť kvalifikovaného trénera druhej 
triedy s platným preukazom a ako 
sa ukázalo, takého v obci nemáme! 
No i napriek tomu mužstvo prebral 
Braňo Kovár, ktorému bol v zápa-
soch nápomocný na lavičke Marián 
Bednárik. A aby situácia bola kom-
pletne vyhrotená, náhle odišiel do 

zahraničia aj prezident Rudolf Led-
ník ml. Dobre že sa našiel zodpo-
vedný Marián Bučák, ktorý okrem 
svojej práce tajomníka robí aj do-
časného prezidenta klubu. Hlavne 
vďaka nemu sme dohrali jarnú časť 
a udržali sa v strede tabuľky, čím 
zostávame v súťaži a budeme riešiť 
problém doplnenia mužstva kvalit-
nými hráčmi.

Táto sezóna sa hrala v zložení:
Tréner: Marián Bednárik
Asistent.: Branislav Kovár
Tajomník: Marián Bučák
Prezident: Rudolf Ledník

Hráči: 
brankári Marián Dvoran a Miro-

slav Galajda, obrancovia Rudolf 
Ledník, Marián Galajda, Igor Gáb-
riš, Vladimír Kovár, Richard Sivák, 
záložníci Rastislav Salbot, Marián 
Bučák, Michal Božík, Branislav Ko-
vár, Milan Jendrišák, Igor Remak, 
Anton Kain, Róbert Kain, Branislav 
Cipov, Milan Vorčák, útočníci Milan 
Žifčák, Mário Ďurica, Daniel Sivák.

Kanonieri: 
4 góly – M. Žifčák, R. Salbot,
3 góly – M. Božík, I. Remak,M. 

Bučák, L. Kováč
2 góly – M. Čičvara, I. Gábriš
1 gól – M.Jendrišák, J. Baják, B. 

Kovár, M. Ďurica
 M. BUČÁK, M. VALÚCHOVÁ

 Ďalšia sezóna opäť v tretej lige?!

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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