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Milí priatelia, 
pred časom sa mi dostal do 

rúk zaujímavý článok: „V bruš-
ku tehotnej ženy boli raz tri  
embryá... Jeden z nich bol ma-
lý veriaci, druhý malý pochy-
bovač a tretí bol malý skeptik. 

Malý pochybovač sa pýta: Ve
ríte vlastne život po pôrode? 

Malý veriaci: Áno, je jasné, že 
to existuje. Náš život tu je na
plánovaný iba na to, aby sme 
rástli a aby sme sa pripravili na 
život po pôrode, aby sme boli 
potom dosť silní na to, čo nás 
čaká. 

Malý skeptik: Blbosť, to pred
sa  neexistuje.  Ako  by  vôbec 
mal vyzerať život po pôrode? 

Malý veriaci: Ani ja to neviem 
presne.  Ale  určite  tam  bude 

oveľa jasnejšie ako tu. A mož
no  tam  budeme  pobehovať 
a jesť ústami. 

Malý skeptik:  Pobehovať,  to 
sa predsa nedá. A jesť ústami, 
aká  smiešna  predstava!  Exis
tuje  predsa  pupočná  šnúra, 
ktorá nás živí. Okrem toho  je 
nemožné, aby bol život po pô
rode,  pretože  pupočná  šnúra 
je už teraz príliš krátka. 

Malý veriaci: Ale áno, určite je 
to  možné.  Bude  to  akurát 
všetko trochu inak. 

Malý skeptik:  Ešte  sa  nikto 
nikdy  nevrátil  späť  spoza  pô
rodu. Pôrodom sa život končí. 
A  život  je  jedno  trápenie  a  je 
temný. 

Malý veriaci:  Aj  keď  presne 
neviem, ako bude vyzerať život 
po pôrode, v každom prípade 

budeme  potom  vidieť  mamu 
a ona sa o nás postará. 

Malý skeptik: Mama?! Ty  ve
ríš  v  nejakú  mamu?  A  kdeže 
je? 

Malý veriaci:  Veď  tu  všade 
okolo nás. Sme a žijeme v nej 
a skrze ňu. Bez nej vôbec nemô
žeme existovať. 

Malý skeptik:  Hlúposť!  Nič 
z nijakej mamy som ešte nevi
del,  takže  nemôže  ani  existo
vať. 

Malý veriaci:  Niekedy,  keď 
sme úplne ticho, môžeš ju po
čuť spievať alebo ju môžeš cí
tiť, keď hladká náš svet. V kaž
dom  prípade  verím,  že  náš 
vlastný  život  začne  až  po
tom!” 

Je  to  iba  rozprávka,  ale  aj 
tak  v nás môže  vytvoriť pries

tor na zamyslenie sa, či existu
je život večný, život ktorý nám 
Kristus ukázal svojím zmŕtvych
vstaním. Nezáleží na tom ako 
dlho  žijeme,  ale  na  tom,  ako 
napĺňame  svoj  život.  Nezáleží 
na tom, či sa nám vyhne utrpe
nie, ale na tom, či ho vieme pri
jať, keď predsa príde. Nezáleží 
na tom, kedy zomrieme, ale na 
tom,  či  sme  pripravení  stret
núť sa kedykoľvek s Bohom. 

Prijmite veľkonočné prianie: 
trpiacim útechu, hriešnym mi
losť, chorým zdravie, smutným 
radosť,  úspešným  pokoru, 
malomyseľným  nádej  a  všet
kým  dary  i  milosti  Zmŕtvych
vstalého.

Jozef KeMp
správca farnosti

 Jar
Odbila posledná hodina zimy
Nastal čas príchodu jari
Slniečko jedným očkom žmúri
Svoj lúč nastaví aj do jamy.

Na konári vtáčikom 
períčka preperie

Za svoj dar úplatok neberie,
Kvietkam lupienky pohľadí
Že škúlime, to mu nevadí.

Prehreje vodičku, 
pohľadí babičku

Svoj teplý lúč pošle 
na celú zemičku

Slniečko to predsa k jari patrí
Od Lábu aj po tie Tatry.

 Dana orossoVá

Základom veľkonočnej radosti je viera v život večný 



Pri príležitosti osláv 800. vý-
ročia prvej písomnej zmienky 
o obci Láb Klub lábskych žien 
pripravil ukončenie fašiangov. 
Konalo sa 28. februára 2006 
v spoločenskej sále U Tomáša 
v Lábe. Sprievod masiek po de-
dine začal o 15.00 hodine. Tra-
sa sprievodu-Klub dôchodcov, 
starosta obce, potraviny TA-
MAT – P. Michalčík, Stavebniny 

– D. Siváková, predajňa čapo-
vaných sirupov a vína – M. Mi-
chalčík, farský úrad, Pizeria N 
151 – P. Pír, KLŽ – Chrib, rodina 
Rauscherová, Hostinec U Mar-
ty – M. Kafková, Čerpacia sta-
nica Lúč – Ing. Ľ. Čermák.

Sprievod doprevádzali muzi-
kanti: P. Kain, P. Kimlička, Š. 
Švajdlenka, J. Žalúdný, Hanzlík, 
Š. Nemec.

O 18.00 h začala fašiangová 
zábava. O polnoci bolo pocho-
vávanie basy. Hudba, ktorá hra-
la na zábave, bola skupina ART 
z Kuchyne. Mali sme najkrajšie 
fašiangy na Záhorí. Do sprievo-
du prišlo 15 pekných masiek 
a 5 detí. Ďakujeme za ochotu 
všetkým maskám za ich nápadi-
tosť. Poďakovanie patrí Stanke 
Zábojníkovej, ktorá si našla čas 
a pekne pomaľovala masky.

Do hodnotnej tomboly pris-
peli: rodiny Galovičová, Farme-
rová, pp. Chmela – PNEUSER-
VIS, Ing. P. Čermák, J. Mundok, 
potraviny MAJA, POSPO – p.  
Hasičková, Ľ. Lisý, firma Rau-
scherová, Ing. P. Koporec, Zá-
bojníková, ASA, BRAMA p. Zá-
lesňáková, p. A. Ščasná.

KLŽ vynaložil veľké úsilie aby 
boli fašiangy v našej obci pek-
né, aby sme dodržli tradície. 
Sklamaním bola malá účasť na 
fašiangovej zábave. Veľké poďa-
kovanie patrí pp. D. Petríkovej, 
M. Kainovej a J. Benkovičovi.

 Jozefína VicenoVá

Fašiangová
Už tu máme fašang zas
Nech nám vijde pjekní čas
A keď nám sneh napadá
Bude dobrá nálada 
Može sa jest pit a spívat
Abi moheu každí plesat
Bujačit a skákat
Nikdo nesmí puakat
Hŕknime si vínečka
Alebo aj pivečka
Ten do si dá slivovice
Bude spívat ešče více
Spjev sa nese chotárem
Spíva konšeu z richtárem
Richtárka im prikivuje
tež si sem tam zanotuje.
Nech nám pán Búh zdráví dá
Pán farár nám požehná
Abi sme si mohli skočit
Do kolečka sa zatočit.
Dneskaj každí juchúka
Čut je to až do Štvrtka
Zóhrané s ohlédajú
De to zas tak vispjevujú?
Hoštetňané tí sa nesú
Do Lábu pochovat basu.
Tam se šeci poschádzame
A basu zas pochováme
To bude poslední krok
zendeme sa zas na rok.

 Jozef BenkoVič
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Fašiangy 2006

každé obdobie roka 
má svoje zvláštnos-
ti. Do obdobia zimy 
zapadajú fašiangy, 
čas tradícií, zábavy 
a rozmarnej vese-
losti. Prichádzajú 
s vôňou šišiek, bo-
žích milostí a všeli-
jakých dobrôt.

 Veľká noc
Vianočné sviatky sú dávno za dverami a teraz  
sa pripravujeme na ďalšie najväčšie sviatky ro-
ka – Veľkú noc.

No, kto by ju už nepoznal. Poznáme ju pod prí-
vlastkami „sviatky jari”, „mokré sviatky”. Je to ob-
dobie veľkých príprav. Upratovania, varenia, vype-
kania. Podľa nášho kresťanského náboženstva je 
Veľká noc spomienkou na odsúdenie a zmŕtvychvs-
tanie Ježiša Krista. Veľkonočné obdobie začína 
Kvetnou nedeľou, kde si pripomíname vstup Pána 
Ježiša do Jeruzalema. Veľkonočné trojdnie, Zelený 
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota sú vyvrchole-

ním Veľkej noci. Z historického hľadiska je známe, 
že starí Slovania v tomto období príchodu jari, si 
získavali bohov rôznymi obradmi a darmi, aby ma-
li bohatú úrodu a zdravie. Všetko vyčistili a upra-
tali, aby z domu aj z dediny vyhnali zlé sily.

Veľká noc má veľa symbolov. Patria k nim aj veľ-
konočné kraslice, korbáče oblievačka. Je starým 
zvykom, že na Veľkonočný pondelok chodia mlá-
denci vyšibať dievčatá. Tie dievčatá, ktoré neboli 
vyšibané, vraj zostanú starými devami.

Preto, nech tieto staré zvyky a spomienky sa za-
chovajú a nech sa šíria ešte dlhé generácie.

No a na záver –
prajeme Vám šibačom dlhé, pevné korbáče 

a Vám dievčatá veľa vody.

800. VýROČIE PRVEJ PíSOMNEJ ZMIENKY O OBCI LÁB



Stretnutie otvorila veršami 
poetky pani učiteľka Viera Luká
čková, čím navodila príjemnú 
atmosféru, ktorá pokračovala 
v prezentácii poetkinej tvorby, 
pocitoch pri písaní. Tiež o prá
ci, zámeroch a náplni Záhorské
ho múzea, nám prezentovala je
ho riaditeľka Viera Drahošová. 

Dostatok informácií o našich 
hosťoch a ich práci naplnil naše 
očakávania. Láska a nadšenie 
ktoré z nich vyžarovalo, k tvor

be poézie, vyznanie lásky ku 
svojmu kraju bolo pohladením 
pre dušu.

Na záver tohto milého stret
nutia sa uskutočnila autogra
miáda pani Evy Fordinálovej. 
Bolo to prezentovanie básnic
kej zbierky Neprestanem Ťa  
hľa dať, Ranné zamyslenia.

Stretnutie s  Prof. PhDr. Evou 
Fordinálovou, CSc. a PhDr. Vie
rou Drahošovou, nebolo ná
hodné. Dedina si pripomenie 

v tomto roku 800. výročie 1. pí
somnej zmienky o založení obce 
Láb. Za vydarenú akciu ďaku
jeme pani Emílii Šteffekovej 
a Viere Lukáčkovej a kultúrnej 
komisii OcÚ a KLŽ.

 Mária VicenoVá

Prosba
Z klaksónov áut a sirén sanitiek,
sveta, kde stále rinčia reťaze zbrane,
kde ticho je už nedostupný liek,
zachytíš plachý tlkot mojej piesne, 

Pane?

V cenganí hracích automatov 
z lokálov, 

v dunení diskoték a hučaní v hlave
začuješ moje plaché čembalo
a moje prosby naliehavé?

Čím môže svet to prázdno v sebe
 prehlušiť?

Už nič nehľadá – 
nikam sa už nedostane.

A preto placho spriadam pieseň
 ako niť,

zachyť ju, veď nás po nej 
z labyrintu, Pane!

Zo zbierky evy Fordinálovej 
„neprestanem Ťa hľadať”

nestáva sa každý deň, aby do našej obce zavítali ľudia nevšední 
a výnimoční. Výnimoční svojim talentom, ľudia vysoko tvoriví. 
Dňa 21. marca 2006 v Klube dôchodcov sme mali možnosť pre
žiť sviatočný podvečer s poetkou pani evou Fordinálovou a Vie
rou Drahošovou, riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici, kto
rá je aj šéfredaktorkou dvojmesačníka Záhorie.

Dňa 2. marca 2006 o 10.30 h zorganizo
vala MĽK, školská komisia pri ocÚ, KLŽ, 
MŠ a ZŠ milé stretnutie s básnikom a pre
kladateľom Jánom Turanom, akademic
kým maliarom a ilustrátorom Miroslavom 
cipárom a redaktorkou detského ča
sopisu Zornička evou Tinákovou.

Beseda sa uskutočnila v príjemnom kulti
vovanom prostredí v zariadení u Tomáša. 
Sála bola vyzdobená a dotvorená materiál
mi o tvorbe našich hostí, knihami a ilustrá
ciami. Postarali sa o to pani učiteľky ZŠ v Lá
be. Podujatie bolo bezprostredné, hostia si 
získali „besedníkov” po ich prvých slovách.

Besedy sa zúčastnil aj pán starosta obce 
s manželkou, predsedníčka Kultúrnej komi
sie pani Petríková, pán farár J. Kemp, členky 
KLŽ, účastnící za klub dôchodcov a všetci 
tí, ktorí prišli podporiť dobrú vec pri príle

žitosti 800. výročia l. písomnej zmienky o za
ložení obce Láb a mesiaca kníh. A tak sa sta
 la táto oslava oslavou slova a nášho života.

Organizačne sa o to zaslúžili žiaci MŠ, ZŠ 
a ich pani učiteľky. Veľké poďakovanie patrí 

PaedDr. Anežke Ščasnej, vedúcej zariadenia 
U Tomáša za sponzorstvo a zorganizovanie 
tohto vydareného stretnutia. Verím, že si 
žiaci do života odniesli poznatky, ktoré ich 
obohatia o niečo krásne – neopakovateľné.

 JoZeFína VícenoVá
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  Poetický večer s Evou Fordinálovou

Spomienka na milé stretnutie

 Kultúrna komisa pri OcÚ 
z príležitosti 800. výročia pr
vej písomnej zmienky našej 
obce pripravuje v starom 
obecnom úrade 

výstavu zaujímavých 
starých, ale aj 
aktuálnych vecí, 
ktoré sa viažu na našu 

obec. Môžu to byť rôzne prí
hody, rodostromy, fotogra
fie. Pri spracovaní určitých 
udalostí sú členovia redakč
nej rady ochotní pomôcť.

Ďalej sa v miestnom par
ku pripravuje 

 výstava 
poľnohospodárskeho 
náradia, 
lábskych tradičných 
remesiel a prác. 
Keď to bude možné aj 

chovatelia sa môžu pochvá
liť svojimi produktami. Do 
tohto všetkého budú zaaran
žované výpestky kvetín, ovo
cia a zeleniny. Pripravujme 
sa na túto akciu už teraz, 
aby sme sa mali čím pochvá
liť.        anna ZáLeSňáKoVá

VÝSTAVY V OBCI

800. VýROčIE PRVEJ PíSOMNEJ ZMIENKY O OBCI LÁB



Vďaka pánovi starostovi Ing. Kazimírovi 
Chmelovi a všetkým poslancom Obecné
ho zastupiteľstva v Lábe, sme konečne 
mohli domaľovať všetky triedy a hospo
dársku časť našej materskej škôlky. 

Obecný úrad nám odsúhlasil f inančné 
prostriedky na nevyhnutnú údržbu budovy 
materskej školy, ktorá v tomto roku oslávi 
svoje tridsiate narodeniny. 

Ďakujeme pánovi Miroslavovi Chmelovi 
a pánovi Milanovi Kovárovi za namáhavú 
prácu, ktorej výsledkom sú krásne farebné 
triedy a jedáleň, biele stropy a neopadáva
júca omietka. 

V tomto roku sme mohli zakúpiť aj nový 
nábytok pre deti do tried, a vymeniť tak 
doterajší – tridsaťročný za novučký. Finanč
né prostriedky nám na tento účel venovala 
spoločnosť POZAGAS Malacky a spolu 
s Rodičovským združením sme zakúpili  
nové kuchynky, police, sedačky, taburetky, 
stolíky a mohli sme tak vytvoriť deťom 
v každej triede zaujímavé kútiky. Spoloč
nosti POZAGAS Malacky, Rodičovskému 
združeniu pri Materskej škole v Lábe a pá
novi Rudolfovi Hrončekovi veľmi pekne ďa
kujeme za ich pochopenie a pomoc.

Ani školskú kuchyňu sme nevynechali. 
Konečne sa nám podarilo nainštalovať ne

rezový digestor, a to vďaka pánovi Štefa
novi Švajdlenkovi zo Zohoru. Tiež veľmi 
pekne ďakujeme. 

Nesmieme zabudnúť poďakovať za da
rovaný televízor pani Katke Chmelovej, za 
vi deorekordér pánovi Jozefovi Snopkovi 
a za počítačovú zostavu, ktorú sme umiest

nili do triedy záujmových krúžkov pre deti 
ďakujeme pani Andrei Chmelovej. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám 
pomáhajú počas celého roka, za výkresy, 
čerstvé ovocie alebo hračky, knihy, uhrnák 
na sneh a podobne. 

Spoluprácu Vás všetkých si nesmierne vá
žime a budeme radi ak nám vydrží aj naďa
lej.

MIrIaM VICenOVá
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Aj v tomto roku môžete našej Materskej škole prispieť 2 % zaplatenej dane z príj
mov za rok 2005, ktorého prijímateľom je Rodičovské združenie pri MŠ v Lábe, 
sídlo Láb č. 223, právna forma Občianske združenie, IČO 15/173196172117. 

 ĎaKUJeMe

Touto piesňou sme začali v na
šej škôlke karneval plný pre
kvapení. Bohaté občerstvenie 
i tombola čakali na všetkých. 
a veru, prišlo ich neúrekom – 
indián a batman, ružová víla, 
motýlia kráľovná, nebezpečný 
tiger, nezbedná lienka i peha
vá Pipi. 

Po veselých súťaživých hrách 
a tanečnej zábave sme sa po
tešili bohatou tombolou, kto
rá bola naozaj lákavá. 

Keďže karneval bol spojený s 
Dňom otvorených dverí pre 
našich budúcich kamarátov, 
prišli sa pozrieť aj s rodičmi, 
ako vyzerá naša škôlka v plnej 

paráde. Touto cestou ďakuje
me všetkým, ktorí nás v tento 
deň potešili svojou priazňou 
a veľké ďakujeme posielame 
našim rodičom a sponzorom 
za pekné ceny do tomboly. 

Sú to: 
Gama Pekáreň Plavecký Štvr

tok a pani Martina Pírová, pa
ni Gabika Čembová Kvetinár
stvo Láb, ASA Slovensko, pani 
Monika Valúchová, pani ve
dúca ŠJ Helenka Sovadinová 
a pani kuchárka Ivetka Olaho
vá, ktoré nám upiekli krásnu 
sladkú tortu. Už teraz sa teší
me na ďalšiu skvelú akciu v na
šej škôlke.

JúLIa KOPčOVá, učiteľka MŠ

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,
fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás...

Náš karNeval

Srdečne ďakujeme
LETOM DETSKýM SVETOM
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V apríli 2005 sa naša škola za
pojila  do  projektu  s  názvom 
Environmentálna  komuniká
cia v školách a obciach dolné
ho Pomoravia. Projekt sa rea
lizuje v spolupráci s Inštitútom 
pre biodiverzitu (Regensburg, 
Nemecko)  a  s  organizáciou 
DAPHNE – Inštitútom pre ap
likovanú ekológiu, Bratislava. 

Hlavným  cieľom  projektu, 
ktorý bude trvať až do decem
bra 2006, je zvýšiť informova
nosť nielen žiakov, ale aj oby
vateľov našej obce o stave ži
votného prostredia a o mož
nostiach ako ho zlepšiť. 

Náš školský tím tvoria žiaci 
6. a 7. ročníka. Spolu 17 žia
kov  pracuje  v  4  skupinách, 

ktoré sa venujú 4 tematickým 
oblastiam:  voda,  biodiverzi
ta, energia a odpady. 

V  čase  od  mája  do  konca 
septembra  sme  uskutočnili 
prieskum školy, školského are
álu a skúmali sme aj situáciu  
v obci a  v  jej okolí. Pri práci 
sme používali metodickú prí
ručku k projektu, ktorá obsa
huje  množstvo  pracovných 
úloh. Zistili sme veľa zaujíma
vých  informácií,  z  ktorých 
spomenieme  napríklad  viac 
ako 26 000 litrov vody, ktorá 

zbytočne  vytečie  nepoužitá 
z  kvapkajúceho  vodovodné
ho  kohútika  za  rok  či  veľmi 
zlú kvalitu vody v našom po
toku  zisťovanú  chemickým 
rozborom  vody.  Zaujalo  nás 
množstvo  i  druh  odpadu, 
ktorý  sa  v  škole  produkuje. 
Počas dňa má najväčšie  zas
túpenie  v  odpade  papier  
(29  %),  obaly  zo  sladkostí  
(19 %), plasty (19 %) a zvyšky 
potravín (17 %). Mesačne vy
produkujeme viac ako 70 kg 
rôzneho odpadu, čo predsta
vuje viac ako 800 kg odpadu 
ročne. 

Počas prieskumu žiaci robi
li  fotodokumentáciu,  ktorú 

použili  pri  príprave  dvoch 
štvordielnych  plagátov.  Prvý 
plagát  názorným  spôsobom 
poskytuje  zistené  informácie 
spolužiakom  a  obyvateľom 
obce, druhý plagát – vízia sta
vu životného prostredia školy 
a  obce  predstavuje  nápady 
na  zlepšenie  súčasnej  situá
cie. 

Výsledky prieskumu a  víziu 
stavu  životného  prostredia 
žiaci  prezentovali  aj  verejne  
počas  stretnutia  žiakov,  uči
teľov, poslancov i ďalších oby

 vateľov  obce,  ktoré  sa  usku
točnilo  22.  marca  v  Klube 
dôchodcov  v  Lábe.  V  nasle
dujúcom období budevypra
covaný v rámci prebiehajúce
ho projektu tzv. malý environ
mentálny  projekt,  zameraný 
na konkrétne zlepšenie život
ného prostredia školy.

Vyvrcholením  dvojročného 
projektu  bude  putovná  vý
stava  v   našej  obci  a  v  ob
ciach zapojených do projek
tu,  prezentujúca  zlepšenie 
životného  prostredia  v  jed
notlivých obciach.

Mgr. Ľ. KučERoVá

16. februára 2006 sa v priestoroch základnej školy uskutočnil „Fa-
šiangový karneval”, na ktorý boli pozvané všetky deti z obce. Na kar-
nevale sa nám predstavili rôzne masky: indiáni, batmani, ježibaby, 
princezné, malá sivá myška, krásna maková panenka i zdraviu škod-
livá cigareta. Všetky masky boli krásne, nápadité a odmenené boli 
malým darčekom. Masky sa dobre zabávali aj pri rôznych súťažiach, 
ktoré si pre nich pripravili starší žiaci. Karneval sa všetkým veľmi 
páčil. Sme zvedaví, akými maskami nás prekvapia deti opäť o rok.

Environmentálna komunikácia v školách

REAlizáciA pRojEktu v záklAdnEj ŠkolE v lábE

a obciach dolného Pomoravia

LEtOM dEtSKýM SVEtOM
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Priezvisko Kolandra je čisto lábske. V žiadnej 
dedine na okolí nie je známe, a ak aj je, tak po-
chádza z Lábu. 

Podľa dostupných materiálov a z ústneho po
dania vieme, že Kolandrovci prišli do Lábu z Dol
ného Rakúska okolo roku 1800. Pán Janek Ko
landra našiel vo Viedni na jednom cintoríne ná
pise na hroboch s týmto menom. Jedna reš tau
rácia  sa  tam  volá  Kolandra.  Po  rozhovore 
s  ma  jiteľom  sa  dozvedel,  že  toto  priezvisko  je 
tam  dosť  rozšírené,  ale  pochádza  z Talianska. 
V oblastnom archíve v Modre v zozname urba
rialistov z roku 1768 sa nenachádza, ale z roku 
1868  jedna  rodina  Kolandra  áno.  Pravdepo
dobne je to rodina Martina Kolandru, ktorá sa 
v Lábe usadila natrvalo v Ulici. 

• Martin a Júlia mali jedného syna Gašpara 
a štyri dcéry, ktorým sa už priezvisko zmenilo, 
takže  je pravda, keď sa hovorí, že v Lábe sme 
všetci jedna rodina. Po nich dnes žije v Lábe už 
ôsma generácia. Najcennejší doklad vypátrala 
Nelka Kolandrová (Poláková) v Štátnom archí
ve v Bratislave, keď doniesla rodný list Gašpara 
Kolandru z roku 1833. Ďalšie údaje sme získali 
zo zá znamov lábskej fary a z majetkových pod
stát.

•  Gašpar a Mária  (1833, 1836) praprastarí 
rodičia autorky projektu mali dcéru Evu (1860) 
Adamovičovú  a  synov  Antona  (1865),  Ignáca 
(1869), Jozefa (1870) a Stanislava (1873), z kto
rých je vytvorený rodostrom s historickými foto
grafiami a zaujímavými životnými príbehmi, kto

rý si môžeme pozrieť na výstave 9.–10. septem
bra na OcÚ v Lábe.

V starej Americkej knihe sa dočítame, že v Lá
be nebola jediná Kolandrová rodina. Je tam veľa 
uvedených Kolandrovcov, ktorí  zomreli  v Ame
rike okolo roku 1880 a pochádzali z Lábu.

 
AnnA ZáLesňáKoVá

 Rodostrom – KOLANDRA

Anna Kolandrová, rod. Poláková z Jakubova (1877–1969)  
a Ignác Kolandra (1869–1946) bývali v Ulici.

Tohto roku je konanie výroč
ných schôdzí o to dôležitejšie, 
že končí päťročné volebné ob
dobie. 

V Lábe bola zvolená za pred
sedníčku pani Anna Filípková, 
ktorá  je 33  rokov  funkcio nár
kou  v  COOP  Jednote  a  člen

kou výboru sa stala pani Oros
sová  Dana.  COOP  Jednota 
Bratislavavidiek  má  evidova
ných  53  členských  základní, 

v  ktorých  je  3436  členov.  Ich 
majetkové podiely predstavujú 
18  057  914  korún.  V  Lábe  je 
71 členov Jednoty. 

Vo štvrtok 25. mája 2006 sa 
uskutoční zhromaždenie dele
gátov COOP Jednoty Bratisla
vavidiek.  Po  uskutočnenom 
rokovaní sa dozvieme o spôso
be vyplatenia podielu zo zisku, 
vyplácania zliav za nákup v ro
ku  2005,  ako  i  o  novozvole
ných  orgánoch  predstaven
stva. 

Novozvolenému  výboru  že
láme veľa úspechov.

 ČLenKA Jednoty

Starosta obce žiada občanov, aby vodu na cintoríne použí-
vali len na polievanie hrobov a nie na umývanie svietnikov 
a pracovného náradia, nakoľko nie je vyriešený odtok vody 
a táto narušuje statiku hrobov.

 Ing. KAZIMír ChMeLA
 starosta obce Láb

tothoroční jubilanti
90-r. – Mária Sofková
85-r. – Lukáček Ján, Kain Jo

zef,  Sirotová  Anna,  Vícenová 
Anna,  Bartalská  Matilda, 
Chrupková Mária

80-r.  –  Lukáčková  Terézia, 
Dufková  Katarína,  Blažíček 
Dominik, Ledník Rudolf, Csur
ma  Anton,  Kovárová  Anna, 
Gerthoferová  Anna,  Lazarová 
Rozália,  Spustová  Viktória, 
Súkeníková Mária 

opustili nás:
Anton Šotkovský
MUDr. Jozef Kimlička

narodili sa:
Viktória Živnová
Kristína Veselá

SpoločenSká kronika

Rozlúčka 
s osobnosťou 
obce

dňa 10. marca 2006 
sme sa na cintoríne v Lábe 
rozlúčili s pánom učiteľom 
Antonom Šotkovským.

  Pán  učiteľ  pôsobil  na 
škole 36 rokov, z  toho 17 
rokov  ako  riaditeľ.  Počas 
týchto  rokov  vykonal  ob
rovské množstvo záslužnej 
práce  pre  školu  i  celú 
obec.  Vštepoval  svojim 
žiakom  lásku  k  predme
tom – dejepisu, zemepisu, 
učil  ich  základné  normy, 
vštepoval im hodnoty ako 
zodpovednosť,  priamosť, 
čestnosť  a  iné.  Počas  ro
kov,  ktoré na  škole pôso
bil, mu prešlo rukami nie
koľko generácií detí  z ob
ce.  Dnes  sa  medzi  nimi 
nájdu lekári, inžinieri, uči
telia.  Bol  učiteľom,  ktorý 
sa snažil ísť svojim žiakom 
príkladom  vo  všetkých 
smeroch. 

Výročná členská schôdza Jednoty
26. marca 2006 sa konala výročná členská schôdza CooP Jednoty Bratislava-vidiek.

800. VýROčIE PRVEJ PíSOMNEJ zMIENKY O OBCI LÁB
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Šachový klub Láb usporiadal 6. januára 
2006 Majstrovstvá okresu Malacky v ra
pid šachu. Turnaj sa hral v hostinci U To
máša, švajčiarskym systémom na 9 kôl, 
s časovým limitom 15 minút na partiu 
a hráča. 

Prekvapením  bola  pomerne  vysoká 
účasť – zúčastnilo sa 32 šachistov z celé
ho okresu. 

Majstrom  okresu  sa  stal  RNDr.  Milan 
Havlík z Plaveckého Štvrtka, na 2. mieste 
bol Tomáš Chabada st.  z Malaciek a na  
3. Jaroslav Kahánek zo Stupavy. 

V rámci tohto turnaja sa hral aj otvore
ný turnaj OPEN – LÁB 2006, ktorého sa 
celkovo zúčastnilo 50 šachistov. 

Celkové poradie: 
1. Viktor Kubica, Šk Termál Podhájska, 

2. RNDr. Milan Havlík, Šk Láb, 3. Michal 
Pribila, Šk Holíč. 

Najlepší do 18 rokov: 
1.  Lukáš  Císar,  Šk  Budmerice,  2.  Filip 

Cebo, Šk Lokomotíva Caissa, Bratislava, 
3. Miroslav Juza, Šk Láb.
Najlepší do 13 rokov: 
1. Štefan Juza, Šk Láb, 2. Tomáš Chaba

da ml., Šk Láb, 3. Norbert Meszáros, Šk 
Bašta Nové Zámky. 

Podrobnejšie výsledky nájdete 
na www.obeclab.sk. 
Oceneným hráčom odovzdal  ceny  sta

rosta  Lábu  Ing.  Kazimír  Chmela.  Touto 
cestou  ďakujeme  za  podporu  OcÚ  Láb 
a majiteľke hostinca U Tomáša pani Anež
ke Ščasnej.

Ak viete hrať šach, a neboli ste tam, tak 
sa na vás tešíme o rok. Všetkých priazniv
cov šachu, pozýva Šachový klub Láb na 
svoje tréningy každý piatok od 18.00 h. 
Kto má záujem, môže sa stať aj členom 
klubu, mať tak možnosť hrať turnaje or
ganizované slovenským šachovým zvä
zom a v budúcej sezóne hrať ligové súťaže 
za klub.

Informácie vám poskytneme osobne 
na tréningu alebo e-mailom 
sachLab@zoznam.sk.

Šachový sviatok v Lábe

�

Vysoko humánna myšlienka 
„pomáhať blížnemu v nešťas
tí” bolo v minulosti a je i dnes 
krédom všetkých hasičov.

Dňa 1�. decembra 2005 sme 
mali  výročnú členskú schôdzu, 
kde  sme  si  zhodnotili  výsledky 
práce  za  uplynulé  obdobie. 

V súčastnosti má náš dobrovoľ
ný hasičský zbor 93 členov. Sú 
to aktívni členovia, prispievajú
ci  členovia  a  čestní  členovia. 
Zbor  vedie  9  členný  výbor  na 
čele  ktorého  je  predseda  p. 
František Rybnikár a  veliteľom 
pán Marián Kovár.

Počas  zimných  mesiacoch 
sme prevádzali  školenia mlad
ších členov, ktorí tvoria hasičs
ké družstvo. Prvoradou úlohou 
je protipožiarna prevencia. Pri 
požiaroch sme zasahovali  štyri 
krát.  Hodnota  škody  predsta
vuje  milión  dvestopäťdesiade
väť  tisíc  korún.  Úseku  práce 
s mládežou venujeme veľkú po

zornosť. Nepodarilo sa nám zí
skať  školopovinné deti pre  sú
ťaž Plameň. Žiaci nemajú záu
jem, hoci ich presviečame o po
slaní  a  význame  požiarnej 
ochrany. Členovia výboru sa zú
častňovali  informačnometo
dického zamestnania poriada
ného okresným výborom. Výbor 

pripravil  pohárovú  súťaž  ha
sičských  družstiev  Memoriál 
Tobiáša  Ondrovíča.  Súťaže  sa 
zúčastnili  hasičské  družstvá 
z okolitých obcí. Taktiež i naše 
požiarne  družstvo  s  zúčastňo

valo pohárových súťaží v okoli
tých obciach. Umiestnili  sa na 
popredných miestach. Pripravi
li sme Deň otvorených dverí pre 
žiakov  ZŠ  a  občanov.  Pri  prí
ležitosti MDD sme na dvore ZŠ 
predviedli  hasičskú  techniku. 
Členovia  hasičského  družstva 
sa  zúčastnili  pohárovej  súťaže 

v  družobnej  obci  Říčany,  kde 
obsadili druhé miesto. Zúčast
ňovali sme sa na cirkevných ob
radoch v našej obci. Bezplatne 
sme  sa  zúčastňovali  pri  asis
tenčných službách v našej obci. 

Technika, ktorá je nám zverená 
je stále zásahu schopná. 

Výročná členská schôdza pre
hodnotila výsledky práce. Prišli 
nástupcovia hasičských zborov 
z  okolitých  obcí  i  z  družobnej 
obce Říčany. Na rokovanie boli 
pozvaní poslanci obecného za
stupiteľstva  a  starosta  obce, 
ktorí  neprišli  na  našu  výročnú 
schôdzu, a tak zostali niektoré 
pripomienky nezodpovedané.

Poďakovanie  za  prácu  patrí 
pp. Rybnikárovi, Kovárovi, La
zarovej,  Kimličkovej  a  Hricovi, 
ktorí tiež finančnými prostried
kami prispeli na pohárovú sú
ťaž a tiež za sponzorské dary p. 
Hasičkovej  a  rodine  Farmero
vej. Bez tejto pomoci by sa po
hárová súťaž nemohla uskutoč
niť.
V rámci osláv 800. výročia za
loženie obce a 115. výročia 
založenie DHZ v Lábe poriada 
hasičský zbor súťaž hasičs
kých družstiev o memoriál To
biáša Ondrovíča. Bude to 20. 
mája 2006 o 16.00 h na futba
lovom ihrisku. Na toto podu
jatie pozývame všetkých obča
nov.

 Predseda DHZ F. RyBNiKáR

POŽiarne OkienkO

O činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru v Lábe

ŠPORT



 Po jesennej časti, zimnej pre
stávke a prichádzajúcim otep
lením začne aj jarná časť súťaže 
seniorov III. ligy BFZ, samozrej
me, aj s futbalovým mužstvom 
Lábu. Po trápiacej sa jeseni, ke
dy nebolo jasné, či naše muž
stvo vôbec dokončí začatú sú
ťaž, by mala odštartovať (závisí 
to od terénu) dňom 18. a 19. 
marca 2006 dohrávajúca jar
ná, pre našich futbalistov tzv. 
zachraňujúca sa časť súťaže. 
Tomu nasvedčujú aj týkajúce sa 
zmeny, kde do funkcie „zachra
ňujúceho finančného článku 
„predsa len nastupuje Cyril Mo
ravčík ml. Na trénerskom poste 
po prvýkrát vítame a dúfame, 

že to tak vydrží čo najdlhšie tré
nera p. Masaroviča zo susednej 
dedinky Zohor, ktorý naposle
dy trénoval hráčov FK Lamač 
a ktorý má za úlohu „poniekto
rých futbalových záujemcov” 
zaučiť do tajov futbalu, ale 
hlavne pripraviť ostatných hrá
čov a tým aj celý káder na dôs
tojné reprezentovanie a dokon
čenie celej súťaže III. ligy. Ok
rem „starých” tvárí sa na na
šom štadióne predstavia 
poniektorí staronoví hráči ako 
brankár Marián Dvoran (Vyso
ká pri Morave) či hráč do poľa 
Branislav Cipov (Lehota pod 
Vtáčnikom, okr. Prievidza), ale 
k posilám, teda aspoň dúfame, 

môžu patriť aj útočník Ivo Prý
valský (FK Lamač) a hráč do 
poľa Ľubo Štefánik (ŠK Slo
van). Samozrejme, ešte dúfa
me, že sa podarí dotiahnuť do 
úspešného konca aj ďalších roz
pracovaných hráčov, ale hlavne 
zaberú aj domáci hráči, ktorí –
ak im v tom nebude prekážať 
zamestnanie, či zimný spánok 
a lenivosť – po určitom trénin
govom zaťažení na III. ligu ma
jú, aby mužstvo nemuselo do
končovať súťaž zo siedmimi 
hráčmi v poli. Veď uvidíme.

Cieľ si dávame – ako inak – 
zachrániť úrovňou lepšiu súťaž 
– teda III. ligu, po avizovanej 
reorganizácii. Ak sa na to po

zrieme reálne – nie je to až tak 
nesplniteľné.

Tak veríme, že všetci verní, ale 
aj zvedaví fanúšikovia prídu 19. 
marca 2006 na náš prvý domá
ci majstrovský zápas proti SFM 
Senec a že budú chodiť a aj na 
ďalšie nielen domáce zápasy 
a povzbudzovaním a pokriko
vaním, opakujem: slušným po
vzbudzovaním a pokrikovaním 
nám dopomôžu už k vytúže
ným prvým bodom a k ešte lep
ším výkonom, aby sme sa za 
predvedenú hru, čo sa našich 
možností týka, počas celej sú
ťaže nemuseli hanbiť.

                Igor gabrIš

Skupina moderného tanca 
aSSoS z bratislavy sa pri svo-
jom zrode rozhodla, že dá 
šancu talentovanej mládeži 
zúčastňovať sa na súťažiach 
a venovať sa širokej základni 
detí a mládeže, ktoré sa roz-
hodnú venovať svoj voľný čas 
športu, konkrétne tancu.

A svoj sľub aj dodržala. 
Nájdete tam najmenšie deti, 

ktoré ešte len skúšajú, čo ta
nec obnáša, až po seniorov, 
ktorí už majú moderný tanec 
takpovediac pod kožou. Slo
venskí tanečníci sú schopní 
konkurovať absolútnej európ
skej špičke, o čom svedčia 
konkrétne výsledky skupiny 
ASSOS.

V kategórii disko tancov 
skončili juniorky ako majsterky 
Slovenska a v Slovinsku si vy
bojovali titul „majsterky Euró
py v hiphope”. Základom 
dobrých výkonov je dobrá ná
lada, úsmev na tvárach súťa
žiacich a výborné výkony. Toto 
nám prezradila naša malá ta

nečníčka Erika Zálesňáková, 
členka tejto tanečnej skupiny. 
Už šesť rokov pravidelne cestu
je dvakrát do týždňa do Brati
slavy na tréningy. 

Erika už pocítila na vlastnej 
koži ako chutí víťazstvo na 
majstrovstvách Slovenska, ba 
zažila i pocit radosti a úspechu 
na majstrovstvách Európy. Vy
stupuje v televízii a na rôznych 
benefičných programoch. Za 

jej skvelými výkonmi sú hodiny 
a hodiny tvrdých tréningov 
a drilu. Veď zvládnuť akroba
tické prvky zladené s hudbou 
je ozaj umenie. Erika vie, že za 
všetko vďačí svojim trénerkám 
Lucii a Gii a hlavne rodičom, 
ktorí ju podporujú a tvoria 
skupinu tých najvernejších fa
núšikov. 

Pevne verím, že aj my bude
me mať možnosť vidieť jej vy
stúpenie a dovtedy jej prajeme 
veľa športových úspechov 
a chuti do tanca.

 PaedDr. MonIka ValúchoVá

 Na jar aj s naším futbalovým mužstvom

Tanec je viac 
ako len šport
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