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Koľko peňazí z rozpočtu obce sa tohto
roku preinvestovalo?

• V roku 2001 obec investovala do opra-
vy budovy obecného úradu 430 tis. Sk
– oprava fasády, maľovanie 1. poscho-
dia, zabezpečenie statiky celej budovy.

• Podľa schválenia obecného zastupiteľ-
stva sa realizuje komplexná štúdia
Územného plánu obce Láb – prvá eta-
pa je zrealizovaná v hodnote 93 tis. Sk.

• Malé projektové práce – rozširovanie
elektrickej siete, vodnej siete a plynu
bolo v hodnote 15 tis. Sk, projekt PHA-
RE –12 tis. Sk.

• Nová kosačka na udržiavanie verejnej
zelene 23 tis. Sk.

• Do konca roka sú plánované nasle-
dovné investície – cesta na Lúčku, vo
Vrbovci oprava hostinca – v hodnote 
1 mil. Sk, avšak až po vyplatení finanč-
nej čiastky obci od správcu konkurz-
nej podstaty Dr. Kostolánskeho.

Kedy je predpoklad začať s kanalizá-
ciou obce?

Začať je možné ihneď. Stavebné povole-

nie je platné ako i projekty. Všetko zostáva
na nedostatku väčšieho objemu peňazí –
35 mil. Sk. Uchádzame sa žiadosťami o do-
tácie zo štátnych fondov (FŽP), európskych
fondov (CBC PHARE), nadácií a združení
(Systém odkanalizovania Záhoria – Malac-
ky a okolie). Niektoré boli úspešné a postú-
pili do ďalšieho rozdeľovacieho kola. Ponu-

ku brať úver z bankových inštitúcií obecné
zastupiteľstvo opatrne zvážilo a následne
zamietlo vzhľadom na ďalšie nepriame za-
ťaženie rozpočtu obce.

V súvislosti so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám našich občanov
zaujíma, koľko máme v obci občanov po-
berajúcich podporu v nezamestnanosti,
aká je reálna miera nezamestnanosti v ob-
ci a koľko je poberateľov sociálnych dá-
vok?

K 31. 8. Úrad práce evidoval 76 neza-
mestnaných z našej obce, z toho 35 žien
a 41 mužov, čo predstavuje 11 % -nú neza-
mestnanosť. Poberatelia sociálnych dávok
sú evidovaní na Okresnom úrade v Malac-
kách na odbore sociálnych vecí. K 30. 9. za
našu obec je evidovaných 107 občanov. Zo
štátnych prostriedkov tento úrad vyplatil
našim občanom za obdobie od 1. 1. do
30. 8. 2001 čiastku 2140 123 Sk.

Záhoráckými ľudový-
mi slávnosťami, ktoré
organizuje Spolok pre
kultúrny rozvoj Záhoria,
usporiadatelia chcú nad-
viazať na bývalé Druž-
stevné dni. 

Okrem tohtoročného
bohatého kultúrneho
programu bola aj koru-
novácia prvého kráľa
Záhoria. Stal sa ním
Alojz I. – Sekulský. Pri
korunovácií zložil prísa-
hu a sľúbil pomoc pre
celé Záhorie. „Jeho veli-
čenstvo“ prišli pozdraviť
folklórne skupiny z rod-

ných Sekúl, Kuklova
a Lábu. Z Lozorna a Ro-
hožníka mu odovzdali 
dary v podobe živých 
zvierat. Ku zvoleniu za
kráľa mu dopomohla je-
ho „štedrá ruka“, ktorá
sa už prejavila v niekto-
rých dedinách. Sekula-
nom podaroval do ko-
stola a na cintorín špe-
ciálny mikrofón. Lábja-
nom by stačil aj obyčaj-
ný, za ktorý mu budú
oddane slúžiť a v budú-
cich slávnostiach orga-
nizátorom vypomáhať.

KULTÚRNA KOMISIA

Prívlastky 
jesene
Chmúrne mraky nebom letia,
chlad v sebe nesú,
slnečný lúč slabne v žiari,
teplé dni sú minulosťou,
vieme o nich kde sú.

Na vzdialenom juhu,
tam je kraj iný,
tam dozrievajú citróny, 
pomaranče, na tej drsnosti 
bolo nám viac prisúdené ako im,
snáď zapradávna i z Evinej viny.

Príroda si kraj nevyberá,
všade sa vďačí, ten kto zasial, 
zasadil a ako hospodáril, 
tak sa mu úrodou odvďačí.

Keď v prírode chlad už vládne,
jej život len sčasti stláča,
hory, lesy hubami 
a malinami hýria,
sem tam ešte počuť v nich
spievať lesné vtáča.

Na liptovských holiach
salašnický život je ešte v prúde,
stádo ovečiek však 
posledné spása, 
ale len do Demetra, 

Korunovácia
kráľa Záhoria
na Kamennom
mlyne

Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Občania sa pýtajú,

starosta 
odpovedá
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Uznesenie OZ
zo dňa 12. 9. 2001

OZ berie na vedomie:
1. vyhodnotenie prieskumov a rozborov návrhu územného plá-

nu obce Láb na prípravu ďalšieho stupňa – predniesol Ing.
arch. Petro

2. plán rozvoja ŠK a športového areálu v Lábe
3. požiadavku riaditeľky MŠ na zmenu cestovného poriadku SAD

z Malaciek do Lábu, respektíve zriadenie nového spoja
4. zamietnutú odpoveď arcibiskupského úradu na žiadosť obsa-

denia miesta duchovného otca pre farnosť v Lábe
5. materiál PO informujúci primátorov o vývoji a príčinách požia-

rovosti s návrhom preventívnych opatrení
6. správu o plnení rozpočtu za r. 2000.

OZ schvaľuje:
1. predaj obecného majetku par. č. 671/1 p. Labošovi, Láb č. 404

o výmere cca 24 m2 na výstavbu rodinného domu
2. navrhnutú výšku pokuty za nedodržanie ohlasovacej povin-

nosti daňovníka podľa § 14 zák. SNR č. 317/92 Zb. v znení ne-
skorších predpisov vo výške:

doba zmeškania pokuta fyz. osoba práv. osoba
do 6 mesiacov 100,– Sk 1.000,– Sk
od 6 do 12 mesiacov 200,– Sk 2.000,– Sk
od 1 roka do 2 rokov 300,– Sk 3.000,– Sk
od 2 do 3 rokov 400,– Sk 4.000,– Sk
od 3 rokov 500,– Sk 5.000,– Sk
3. podnikateľský zámer p. Farmera – Koliba, s. r. o. s výstavbou

reštauračného a ubytovacieho zariadenia v areáli ŠK v Lábe.

OZ ukladá:
Pani Kovárovej pripraviť v písomnej forme správu o čerpaní fi-
nančných prostriedkov rozpočtu obce na rok 2001 pre členov OZ.

Zážitok, 
ktorý stál 
za to
Leto je preč, ubehlo ako voda,
čo je pre nás veľká škoda.

Bláznili sme sa neustále,
stanovali, ba aj hrali v tráve.

Kúpali i bláznili 
a na čas sme zabudli.

Začala sa naša škola,
trápenie a ďalšia smola.

Boli ste vy cez leto na kúpaní 
ďaleko?

Plavky sme si obliekli,
pozerali na dievky.

Teraz sa začne učenie, 
známky a tiež cvičenie.
Do školy sme prišli všetci,
prváci aj deviataci.

Tak neplačme, kamaráti,
veď sa naše leto vráti.

RÓBERT KOVÁR, 
žiak 9. roč. ZŠ Láb

potom zídu do dediny a počkajú
do jari, keď sa na holiach 
rozzelenia jarná krása.

A čo naši žiaci, študenti,
prázdniny sú minulosťou,
zvítala ich škola,
to život k plneniu povinností
na tomto úseku života ich volá.

Za našej mladosti
bolo obľubou v tomto čase
púšťanie drakov (šarkanov),
ten získal prvenstvo 
za najkrajšieho i taký, ktorý 
vzlietol najvyššie
do blízkosti mrakov.

Október je pre našu obec 
významným, veď na jeho 
druhú nedeľu máme u nás hody.
Popri cirkevných a rodinných
oslavách sú ich neoddeliteľnou 
súčasťou zábavne atrakcie 
v zložení najnovšej módy.

Na návrší nad dedinkou
kaplička sv. Vendelína stojí,
na pamiatku jej posviacky
konajú sa pri nej cirkevné oslavy
a v občianskom živote sú to naše
t. z. jaderkové hody, 
avšak proti minulosti
už len poskromne, je to už len
pamätník a v občianskom živote
nič zvláštneho sa nestrojí.

Jesenné dni sa striedajú,
denný svit sa kráti,
to už cítiť, že jeseň sa 
ku koncu blíži,
aj to je znakom, keď stupeň
teplomera sa pomaly k nule 
(bodu mrazu) níži.

D. P. VRBOVČAN

Prívlastky 
jesene
Pokračovanie z 1. strany

Koľko pracovníkov prijala obec v rámci Verej-
no-prospešných prác (VPP) a čo všetko v obci
urobili?

Počas roku 2001 pracovalo v obci 5 občanov
evidovaných na úrade práce na VPP. Vykonávané
práce – údržba verejnej zelene, poriadok v obci,
čistenie rigolov, pomocné práce pri oprave budo-
vy obecného úradu, údržba zelene v MŠ, ZŠ, kos-
tole, cintoríne, ČOV, separovaný zber, likvidácia
čiernych skládok v okolí obce a údržba smetiska.
V jarných mesiacoch likvidácia krovín pri cestách
a potokoch.

Hovorilo sa o separovanom zbere odpadu OÚ.

Uskutoční sa tohto roku?
Prostredníctvom kontajnerov na sklo umiest-

nených pri obchodoch sa uskutočňuje separo-
vaný zber skla priebežne. V tomto roku boli do
zberní odvezené 3 kontajnery o objeme 8,7 tony
skla.

V júni sa uskutočnil zber papiera a železa trak-
torom po obci. Akcia bola úspešná. Umožnila ob-
čanom odstrániť z dvorov staré vraky áut, brány,
chladničky, pračky a tiež hrdzavé nepotrebné ple-
chy. Do konca roku sa uskutoční ešte jeden zber.
Na dvore obecného úradu je zriadená medzisklád-
ka, kde je možné tento materiál uložiť i v priebehu
roku zdarma. REDAKCIA

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

Slovenské poľovné 
združenie Malina 

usporiada v sobotu 17. novembra 2001 tradičnú poľovnícku –
Katarínsku zábavu. Pripravená bude chutná večera z diviny a ob-
čerstvenie všetkého druhu. Počas zábavy sa bude podávať skvelý
guláš z diviny. Zábava bude v sále U Tomáša. Hrať bude dychová
hudba „Veselá muzika” zo Stupavy. Predpredaj vstupeniek bude
v hostinci U Tomáša počas otváracích hodín. Pripravuje sa bohatá
tombola. SPZ Malina sa teší na vašu účasť.

SPZ Malina, Láb

Pokračovanie z 1. strany

Kolotoče
Pomaly sa blíži október. Ten-
to mesiac je pre nás deti dl-
ho očakávaným mesiacom.
Hody sú sviatkom vysvete-
nia kostola. 

Doma máme navarené a na-
pečené samé dobroty. Z čoho
sme však najviac netrpezliví?
No predsa z kolotočov.

Už na začiatku týždňa sa cho-
díme pozerať, aké kolotoče pri-
vezú a ako ich stavajú. Väčšinou
je to malá reťazovka, veľká reťa-
zovka, malá loď, veľká loď, det-
ský kolotoč a hojdačky, calypso,
centrifuga, no a najviac obľúbe-
ný autodróm. Privezú aj marin-
gotky, v ktorých sú strelnice
a ešte zopár stánkov s hračkami,
rôznymi retiazkami, prstienkami
a inými čačkami. Nechýba stá-
nok s cukrovou vatou – mňam,
zelepení sme až za ušami. Všet-
ko je to super. Rodičia síce šom-
rú na ceny, ale veď je to raz za
rok. Jediným nedostatkom býva
počasie. Je dosť chladno. Obleči-
eme sa teplejšie, ale prosím,
nech neprší.

KRISTÍNA PÍROVÁ



Nový školský rok začína naša
materská škola v tomto obsa-
dení:

• riaditeľka školy – 
Helena Petrovičová

• riaditeľka školskej jedálne –
Helena Voltemarová

I. trieda, zapísaných 21 detí 
• učiteľky – Svetlana Jurdáko-

vá, Zuzana Brodyová
II. trieda, zapísaných 27 detí 
• učiteľky – Helena Petrovičo-

vá, Monika Snopková
• školníčka – Jarmila Zálesňá-

ková
• hlavná kuchárka – Mária Ve-

selá
• pomocná kuchárka – Iveta

Olahová

Cestou našich obecných novín
sa chcem poďakovať rodičom za
spoluprácu a, samozrejme, spon-
zorom, ktorí nám v uplynulom
školskom roku pomohli:

Obecný úrad Láb, Ing. Pavol
Koporec, Gama pekáreň – p. No-
votný, klub Lábskych žien, p. Klas,
p. Sovadina, p. Lelkeš, p. Halcin,
p. Patrik Jurica, p. Zitka Michalčí-
ková, p. Janičák, p. Kliment, p. Mi-
lada Chmelová, p. Peter Kopča, p.
Ľuboš Pír, p. Veronika Černáková,
rodina Chmelová, p. Milena Zá-
lesňáková, p. Martina Víťazková,
výbor rodičov a Rada materskej
školy.

HELENA PETROVIČOVÁ,
riaditeľka školy
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L E T O M Ž I A C K Y M S V E T O M

Tak ako každý rok všetkých žia-
kov už od pol ôsmej zobúdzala
rezká hudba a aj tým, ktorí chce-
li zaspať dávala najavo, že je to
tu. Začiatok školského roka
2001–2002:

1. roč.  – tr. uč. Mgr. G. Nenovská

2. roč.  – tr. uč. M. Kolandrová

3. roč.  – tr. uč. Mgr. M. Valúchová

4. roč.  – tr. uč. Ing. Mgr. Z. Greliková

5. roč.  – tr. uč. Ing. L. Michalčíková

6. roč. – tr. uč. Mgr. G. Šimkovičová

7. roč. – tr. uč. Mgr. M. Kolandrová

8. roč. – tr. uč. Mgr. E. Štefeková

9. roč. – tr. uč. T. Barteková

Riaditeľ školy: Mgr. P. Kimlička

Zást. školy:  Mgr. Ľ. Chovanová

Vých. poradkyňa: Mgr. M. Kolandro-

vá

Vychovávateľka ŠKD: M. Vicenová

Aj v tomto školskom roku pokra-
čujeme výučbou cudzích jazykov –
nemeckého jazyka a anglického jazy-
ka. Posilnili sme predmet Práca s po-
čítačom. Na náboženskú výchovu sa
prihlásilo 92 žiakov.

Budeme pokračovať v rozvíjajúcej
sa spolupráci so starostom a obec-
ným zastupiteľstvom.

Všetkým žiakom, učiteľom aj rodi-
čom prajeme veľa trpezlivosti, zdra-
via a tvorivých síl.

VEDENIE ŠKOLY

Poruchy učenia predstavujú
v súčasnosti veľmi vážny
problém. Sú jednou z príčin
školskej neúspešnosti žia-
ka.

Patria sem:
Dyslexia – porucha čítania
Dysgrafia – porucha písania
Dysortografia – porucha pra-

vopisu
Dyskalkúlia – porucha mate-

matických schopností
Dysmúzia–retardácia hudob-

ných schopností
Dyspinxia – porucha kresle-

nia
Dyspraxia – (nemotornosť),

znížená schopnosť vykonávať
bežné telesné úkony.

Deti s poruchami učenia nie
sú „hlúpe”, avšak nie sú schopné
zvládnuť nároky, ktoré sú na ne
kladené školou, napriek tomu,
že majú potrebný potenciál.
Preto vyžadujú vo vzdelávaní
špecifický korekčný prístup. Sú-
časne trpia tým,
že sa v živote
cítia neisté. Čas-
to aj inteligentným deťom tohto
druhu chýba zásadná orientácia
v čase. Tiež udalosti, o ktorých
dopredu hovoria, ich prekvapia,
lebo rozvoj vnímania časovej
postupnosti je úzko spojený
s rozvojom reči a s vedomým
vnímaním jej jazykovej štruktú-
ry. Je preto správne deti s poru-
chami učenia zaraďovať a hod-

notiť nielen z hľadiska fyziolo-
gického, psychologického a pe-
dagogického, ale tiež z lingvis-
tického a filológie jazyka. A prá-
ve s odborníkmi týchto odborov
sa začína užšie spolupracovať.

Deti s poruchami učenia sa
prejavujú od začiatku školskej
dochádzky v škole ako neúspeš-
né. Svoje možnosti nedokážu za

bežných vyu-
čovacích pod-
mienok využiť.

Okrem neúspechov v škole sa
stretávajú s nepochopením
svojho okolia. Je v neprospech
dieťaťa, ak na základe jeho po-
čiatočnej neúspešnosti – pri
osvojovaní čítania, písania a po-
čítania – sa dieťa nesprávne
hodnotí, prípadne mu nie je po-
skytnutá adekvátna starostli-
vosť.

Čím skôr odhalí pedagóg prí-
činy problému dieťaťa, tým skôr
mu poskytne odborník – špe-
ciálny pedagóg – zodpovedajú-
cu starostlivosť tak, aby sa dieťa
maximálne rozvíjalo.

Nevedieť čítať je mimoriadne
závažným problémom. Hovorí
sa o špecifických poruchách
učenia, ako o chorobe storočia,
avšak to neznamená, žeby sa
epidemicky šírili, ale pri dnešnej
vyššej úrovni vzdelania sú zá-
važnejšie a nápadnejšie než
v minulosti.

Preto, milí rodičia, nebojte sa
a nehanbite sa so svojím dieťa-
ťom na radu pedagóga navštíviť
pedagogicko-psychologickú po-
radňu, čím spravíte prvý a naj-
dôležitejší krok pri korekcii a od-
stránení poruchy učenia.

MONIKA VALÚCHOVÁ

Poruchy učenia

P E D A G Ó G R A D Í

Školský rok 2001–2002

Úspešné malé roztlieskavačky

Jeseň
Jeseň sa začala 23.

septembra a bude trvať
do 21. decembra. Uzná-
vam, že jeseň má v roku
svoje miesto. Veď nemô-
že z ničoho nič nastať
odrazu tuhá zima. 

Na poli sa zberá úroda
– vyberajú sa zemiaky,
repa a zelenina. Oberajú
sa jablká, slivky a hroz-
no. Otĺkajú sa orechy.
Stromy zhodia listy, bu-
de fúkať silný vietor a to
je čas na púšťanie šarka-
nov. Treba zem hlboko
poorať a zasiať oziminy.

Najhoršie na veci je,
keď sa u nás jeseň pre-
tiahne do obdobia, keď
by už mala byť zima. Po-
časie by sa malo správať
podľa kalendára. Nijaké
vybočenie. R.R.

ŠK Láb Vás pozýva na

HODOVÚ
ZÁBAVU,
13. októbra 2001 
od 19. do 15. hodiny
v spoločenskej sále 
„U Tomáša”.
Do tanca bude hrať ži-
vá hudba. 

Vstupné 150 Sk

Predpredaj vstupeniek
bude na ihrisku a OÚ.



V auguste 2000 vstúpil do platnosti
nemecký zákon „Spomienka, zodpo-
vednosť, budúcnosť“, na základe kto-
rého bude vyplatené jednorazové od-
škodnenie za otrockú a nútenú prácu
počas 2. svetovej vojny.

Toto odškodnenie sa týka všetkých býva-
lých účastníkov otrockých a nútených prác,
ako aj ďalších určených obetí nacistického
bezprávia. Financie budú vyplácať rovnakým
dielom nemecká vláda a nemecké spoloč-
nosti, ktoré boli určené v spomenutom záko-
ne. Zákon v prvom rade uznáva, že napácha-
né bezprávie a ľudské utrpenie sa v nijakom
prípade nedajú odškodniť finančnými pro-
striedkami a že zákon prichádza príliš nesko-
ro pre tých, ktorí prišli o život ako obete na-
cizmu alebo už medzičasom zomreli.

Aj Rakúsko, ktoré v tom čase bolo súčas-
ťou Nemeckej ríše, uznáva zodpovednosť za
robotníkov – otrokov a robotníkov – poľno-
hospodárov, ktorí museli nútene pracovať
na jeho dnešnom území. Prostredníctvom
svojho Rakúskeho Fondu zmierenia, pokoja
a spolupráce vyplatí na základe preskúma-
ných žiadostí a overených skutočností všet-
kých tých, ktorí si podali žiadosti do konca
augusta 2001. Takéto právo majú deporto-
vané osoby alebo osoby, ktorým bol pri ich
príchode odopretý návrat do vlasti, alebo 
trpeli zlými životnými podmienkami a boli

ubytované spôsobom porovnateľným s vä-
zením.

Žiadosť o možnosť uchádzať sa o finančnú
náhradu za odvlečenie na nútené práce do
Rakúska počas 2. svetovej vojny si podala aj
obyvateľka Lábu p. Ľudmila Rigottiová. Na-
rodila sa v roku 1924 v Poľsku ako Ludwina
Trebuňa rodičom maloroľníkom a pochádza
z 9. detí. Základnú školu vychodila v Su-
chom. V marci 1940 ju ako 16-ročnú s ostat-
nými odvliekli najprv do zberného tábora do

Krakowa a potom eskortovali do cieľa urče-
nia Rakúsko – okres Gänserndorf, kde bola
s mnohými ďalšími zaradená ako poľnohos-
podárska robotníčka na sedliackych usadlos-
tiach. Je len samozrejmé, že za tieto práce
nedostávali mzdu, dostávali len jedlo a noc-
ľah. Až do skončenia vojny v roku 1945 ma-
li obmedzenú slobodu pohybu a podliehali
policajným prehliadkam a kontrolám. Jedi-
nou možnosťou, aj to zriedkavou, dostať sa
aj medzi iných ľudí, bola návšteva sv. omše
v miestnom kostole. Stali sa z nich bezmenní
ľudia a identifikáciou navonok bola šnúrka
na krku s príveskom P (Poľka).

Keďže v blízkosti rakúskych hraníc v tom
čase pracovali mnohí obyvatelia z Lábu,
osud ju postavil do cesty pána Marcela Ri-
gottiho a po skončení vojny spolu prišli do
našej obce. Po sobáši sa z nej stala obyvateľ-
ka Lábu, avšak bez občianstva. Toto jej bolo
udelené až v roku 1951, keď jej bol vydaný
občiansky preukaz a stala sa obyvateľom
ČSR. S manželom vychovali 4 detí – Helenu,
Marcela, Jána a Jarmilu. Po celé tie roky žila
a až do odchodu do zaslúženého dôchodku
pracovala ako členka v JRD. Od svojich naj-
bližších – rodičov a súrodencov bola odtrh-
nutá vo veľmi mladom veku. Tú svoju oprav-
divú rodinu si vytvorila až tu u nás v dedinke
na Záhorí v Lábe.

Aj takúto podobu, akú som vám v krátkos-
ti vyrozprávala v príbehu, mali vojnové roky
pre mnohých ľudí v Európe. Nezabúdajme
na to.

R. ŠPAČKOVÁ
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Dôležitý
oznam
Dňom 2. septembra 2001 svojím
posledným vystúpením na MFF
(Medzinárodný folklórny festi-
val) v Gajaroch sa skončilo obdo-
bie pôsobenia folklórneho súbo-
ru Lábjan. 

Za necelé 3 roky svojej činnosti
sme sa snažili čo najlepšie reprezen-
tovať obec Láb na rôznych folklór-
nych festivaloch a podujatiach na Slo-
vensku aj v susedných Čechách.

Za peniaze, ktoré má folklórny sú-
bor na účte, by sme radi dali ušiť čiž-
my. Slúžili by našim možným násle-
dovníkom pri snahe o udržanie folk-
lórnych tradícií. Týmto by sme sa chce-
li poďakovať všetkým, ktorí nás pod-
porovali či už finančne alebo svojou
priazňou. Zvlášť by sme sa chceli po-
ďakovať našim vedúcim Renate Ber-
tovičovej a Róbertovi Chmelovi za ich
ochotu, obetovaný čas a trpezlivosť.

EX-FOLKLÓRNY SÚBOR LÁBJAN

Pracovná karta pani Ľudmily Rigottiovej

Ž I J Ú  M E D Z I  N A M I

P O S T R E H Y

Priateľom nazývam drobné-
ho vtáčika, ktorý odpradávna
žije v dobrej symbióze s člove-
kom. Dobre padne, keď si člo-
vek po práci sadne na lavičku
na podstení a počúva štebot
tohoto pracovitého a neúnav-
ného tvora. Áno, je to lastovič-
ka. A je to idyla, ktorá sa poma-
ly vytráca z našich dvorov. Čo
sa dá robiť? Pokrok nezastavíš.

V našich zemepisných šír-
kach žijú tri druhy lastovičiek –
Lastovička obyčajná, Belorítka
obyčajná, Brehuľa obyčajná.

Rozoznávame ich podľa
vonkajších znakov, sfarbenia

a spôsobu života. Belorítka
a lastovička majú rovnaký spô-
sob života. Belorítka nemá tak
vykrojené perá ako lastovička.
Tú poznáme podľa vidlicovité-
ho chvosta. Chrbtovú stranu
a hrvoľ má ligotavo kovovo-
modré, hrdlo hnedočervené.
Beháky a prsty má zarastené
perím ako brehuľa. Belorítka
ich zarastené nemá. Pri pozo-

rovaní lastovičiek nás zaujme
ich staviteľská činnosť. Lasto-
vičky hniezdia vo vnútri budov
a maštalí. Hniezdo si stále vy-
lepšujú. Na jeho stavbu použí-
vajú mokrú zem, ktorú spevňu-
jú srsťou a drobnými vláknami.
Do hniezda znesie 4–5 vajíčok.
Obyčajne vychová mláďatá 
2-krát ročne, ktoré opustia 
hniezdo po 20–22 dňoch. Las-
tovička volá rýchlym „vit, vit,
vit“, no v jej štebotavom speve
počuť vrzúkavé slohy iných
vtákov. Časť jej spevu by sa 
ľudovo dal nazvať vetou: „Ne-
vŕtaj, nevŕtaj, rozštiepiš”.

Brehuľa obyčajná je u nás
známa pod názvom „Juríček”.
Je to krásny názov. Akoby toh-
to vtáčika prijal ľud medzi seba
a dal mu do názvu zdrobnelinu
mena Jurko.

Voľakedy u nás hniezdil v bý-
valom „Písníku” na Drahách.
Hniezdo si budoval tak, že vy-
hrabával do brehu diery asi
60–100 cm dlhé, ktoré sa roz-
širovali do takzvaných kotlí-
kov, ktoré boli vystlané srsťou
a perím.

Všetky tieto druhy sú sťaho-
vavé. Sťahujú sa od nás v sep-
tembri, až začiatkom októbra.
Zaujímavý je ich rituál, ktorý sa
pravidelne opakuje. Zhromaž-
dia sa do veľkých kŕdľov a spo-
ločne niekoľkokrát obletia naj-
vyššie položené miesto – kos-
tol a potom nám zamávajú
krídlami a odletia.

Zimujú v Indii a v severnej
Afrike. Zimovisko sa pretiahne
pozdĺž brehov Nílu, až do Su-
dánu, pretože potrebujú k ži-
votu vodu. A nám nezostáva
nič iné, ako im zaželať: „Šťast-
nú cestu, priatelia!” M. B.

Rozlúčka s priateľmi



MICHAL ŠIMKOVIČ

...taký bol nápis na
rohu budovy nad vcho-
dovými dverami do
hostinca, dnes už ne-
existujúceho jednopos-
chodového domu. Pat-
ril do Šimkovičových
objektu, ktorý sa nachá-
dzal, kde dnes bývajú
Juricovci, Habudovci,
Dinkovci. V minulosti tu
býval v malom domče-
ku Michal Šimkovič
(* 1881, † 1947) spolu
s manželkou Máriou.
Mali syna Pavla a dcéru
Štefániu. Michal Šimko-
vič bol majiteľom tehel-
ne pri Vendelinku. Bol
známy tým, že staval
domy na kľúč nielen
v Lábe, ale aj na okolí.
Tak urobil aj na spomí-
nanom priestranstve,
ktoré vtedy bolo súčas-
ťou bariny, ktorá siahala
až do Grínavy. Kus tejto
bariny dal zaviesť

a v roku 1922 poveril
lábskeho murára Bar-
noša Sirotu výstavbou
jednoposchodovej bu-
dovy. Slúžila ako po-
hostinstvo, z ktorého sa
prechádzalo do sály.
Nad pohostinstvom bo-
li obytné izby. Na pos-
chodí do sály boli pav-
lače (balkóny). Sála bo-
la väčšia ako u Malinov-
ských. Poriadali sa tam
tanečné zábavy a di-
vadlá.  Podobná  budo-
va v okolí bol len hotel
Tatra v Malackách.

Vedľa poschodovej
budovy pri hlavnej ces-
te bol obchod so zmie-
šaným tovarom, výkup-
ňa mlieka a ľadovňa,
drevená brána, stodola
a vo dvore hospodár-
ske budovy. Mali kone
aj kravy. Vo dvore bola
aj pekáreň. Vchod do
nej bol zhora, vedľa bý-
valého kina. Ako pekár
tam naposledy praco-

val a aj býval so svojou
rodinou Alexander Ja-
rásek.

V roku1944 celý ten-
to objekt kúpil Alexan-
der Jurica. V roku 1947
časť objektu a celý pos-

chodový dom odkúpil
syn Emil Jurica s man-
želkou, ktorý naďalej
slúžil ako pohostinstvo.
Jednoposchodová bu-
dova už potrebovala
opravu, majiteľ sa roz-
hodol ju v roku 1957
zbúrať a postavil tam
rodinný dom.

Na toto všetko si tro-
chu pamätá staršia
a stredná generácia.
Pre mladších je to spo-
znanie lábskej minulos-
ti.

● ● ●  

Že sa zrodil tento
článok, ďakujeme A.
Malinovskej, ktorá nám
zapožičala veľmi vzác-
ne fotografie a ženám
z Klubu dôchodcov za
informácie a spomien-
ky, ktoré tu prežili.

A.Z.
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Sedávali sme spolu v školských laviciach,
učili sme sa o úžasných veciach a rok
2000 bol pre nás skoro utópiou...

Čas však neskutočne rýchlo beží a „My” sme
v tomto roku oslávili 50-ročné jubileá. Prekročili
sme medzník, keď sa treba obzrieť, bilancovať,
ale aj spomínať. Najkrajšie spomienky sa vždy
vracajú do školských lavíc. Zorganizovali sme

stretnutie celej triedy, ktoré sa uskutočnilo 21.
júla 2001.

Naše cesty po skončení ZŠ sa rozišli, no aj tak
sa stretla väčšina spolužiakov. Príjemným pre-
kvapením bolo, že prišla Mariška Valovíčová
z USA. Ako to chodí sme pospomínali spolu s na-
šou triednou p. učiteľkou V. Lukáčkovou. Zbilan-
covali sme svoje doterajšie úspechy, aj neúspe-
chy a v dobrej nálade sme sa rozchádzali až ráno.

Pár slov na
zamyslenie…

Leto je v nenávratne. Ubehlo
ako voda! Chladnejšie sú dni i no-
ci, chladnejšie sú rána. Žiakom
začína učenie a nám dospelým
zber toho, čo sme počas roka na-
honobili, či dorobili. Plody našej
práce! S akou hrdosťou to vyslo-
vujeme. Mnohých nás táto sku-
točnosť hreje, dokáže nám vypl-
niť život. Nie je to len finančná
hodnota, ale i hrejivý pocit sebe-
stačnosti a lásky k našej dedo-
vizni. Je nám smutno, keď vidí-
me lány neobrobenej zeme. Čo
by kedysi naši predkovia dali za
to, keby taký kúsok pôdy vlastni-
li! Koľko hrdosti pocítili, keď si
nejaký fliačik pôdy mohli prikú-
piť, a tak zveľadiť svoj majetoček,
neraz i za cenu odtŕhania si od
úst celej rodiny. Poviete si, iná
doba! Nie je to dané len okolnos-
ťami, ale i my sme akísi iní. Tá hie-
rarchia hodnôt je akosi popreha-
dzovaná a nepriehľadná. Máme
niekedy dojem, že strácame kon-
tinuitu s tým, čo žijeme. Ako
prejsť od slov k činom? Ako
v mladej generácii upevniť tieto
hodnoty? Ako ešte zachrániť pre
budúcnosť niečo z dedovizne
našich otcov?

V našej obci sme mali jednu
z bohatých tradícií, ktorá bola
známa po celom okolí. Tu sa pre-
mieňali slová na skutky a činy. 

Každý z nás má záľubu v nie-
čom inom. Niekto v krásnych
ručných prácach, iný v dopesto-
vaní pozoruhodných výpestkov
ovocia a zeleniny, kvetov, v ús-
pešnom chove domácich zvie-
rat, či vo výrobe dômyselných
pomôcok pre domácnosť.

Všetko to malo niečo spoloč-
né. A to lásku a radosť z toho, čo
robíme, čo dokážeme, čo sme
a odkiaľ pochádzame.

Toto všetko treba vštepovať
našim deťom, našim pokračova-
teľom. A ako? Napríklad vlast-
ným príkladom a hoci aj opráše-
ním takej akcie ako bola výstava
Roka 1995.

Milí spoluobčania, čo vy na
to? Porozmýšľajme všetci spolu.
Veď my na to máme. Sme pred-
sa Lábjané! Nech naša malá, ale
nám všetkým drahá obec koša-
tie ako tá jabloň, nech prináša
hojnú úrodu pre všetkých nielen
teraz, ale i v budúcnosti pre ďal-
šie generácie.

Mgr. E. ŠTEFEKOVÁ

Vchod do jednoposchodovej budovy, výstavba Mali-
novských domu

Jednoposchodová budova zboku, lábska pastírňa

Hostinec u zeleného stromu

Lábski päťdesiatnici
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Určite má každý Láb-
jan doma v knižnici No-
vú knihu o Lábe, no a tí
šťastnejší aj prvé spra-
covanie osudov Lábja-
nov v Amerike. Keď sa
do nej začítame, zistí-
me, že obec ovplyvnili
nájazdy Tatárov, Tur-
kov a rôzni zemepáni
z Maďarska i Rakúska
a takto akosi sa sem do-
stal z Korutánska aj náš
prvý predok, alebo
predkovia, naši prví
Gerthoferovci.

Kto by sa tu dobre
necítil? A hoc’ sme dnes
roztratení po celom
svete, predsa sme srd-
com Lábjané. A tak sme
tie dve lásky, lásku k ro-
dine a lásku k rodnej
dedine, ktoré sú neroz-
lučiteľné, prejavili na-
ším prvým rodinným

stretnutím Gerthofe-
rovcov 11. augusta t. r.
v Lábe.

Naši starí rodičia,
Vincent a Terézia Gert-
hoferovci, by z nás mali
určite veľkú radosť. Ich
rod sa krásne rozrastá.
Veď len ich priamych
potomkov je 125 a ne-
priamych spolu 176.
Dnes z nich ešte žije
155. Na našom stretnu-

tí sa zúčastnilo cez 90
ľudí. To je teda rodina!
A kto nás videl, ten sa
ani nemôže čudovať:
dievčatá krásne, chlap-
ci šikovní, takže výsle-
dok je tu!

Stretnutie sme začali
omšou v našom krás-
nom kostole, kde krstili,
sobášili a aj na posled-
nej ceste sa lúčili s mno-
hými predkami. Ten do-
jem bol veľmi silný.
Zvlášť by som chcela
spomenúť krásnu kázeň
p. farára Jozefa Krajčí-
ho, ktorý nám pripome-
nul naše korene. Nut-
nosť starostlivosti o ne
a tak aj tú krásnu spolu-
patričnosť, ktorú sme
práve v tomto Božom
chráme všetci spoločne
precítili. 

Z kostola sme sa išli
pokloniť pamiatke na-
šich starých rodičov na
cintoríne. V tichej spo-
mienke sme postáli aj

pri iných hroboch a za-
pálili sviečku na milú
spomienku.

No a už sme išli spo-
ločne do hostinca U To-
máša, ktorú ešte náš
stareček, ako kronikár
Hasičského zboru v Lá-
be, často vo svojich zá-
pisoch spomínal. Za tu-
hých zím, keď horelo
a voda pri hasení za-
mŕzala, hadice ostali za-
mrznuté a úplne tvrdé
od ľadu, dotiahli ich
koňmi presne do tohto
hostinca. Roztiahli ich
v tej istej miestnosti
a nechali ich rozmrznúť
a vysušiť. Bolo to milé
a cítili sme sa tam o to
príjemnejšie. 

Myslím, že by bolo
ešte dobré pripomenúť,
že z detí nášho starečka
žije ešte najstaršia dcé-
ra pani Františka Kova-
ničová, nevesta–man-
želka syna Vincenta pa-
ni Anna Gerthoferová
a zať Oto Trangeš –
manžel najmladšej dcé-
ry Terézie. Všetci sme
sa tešili z ich prítom-
nosti a tiež z prítom-
nosti rodinných priate-
liek, ktoré nám prišli za-
blahoželať k stretnutiu.

Zábava bola výbor-
ná, veď do tanca hrala
kapela Zajačkovcov
a tých určite všetci po-
znáte. A tak sme sa za-
bávali – a to teda vieme
roztočiť a ďakovali Bo-
hu za to, že sme tu
a máme okolo seba ta-
kú krásnu a veľkú rodi-
nu. Tak sa nám to zapá-
čilo, že za tri roky to ur-
čite zopakujeme a ve-
rím, že nás bude ešte
viac.

Všetci sme si uvedo-
mili, že práve rodina,
naše deti, vnúčatá, dá-
vajú záruku nesmrteľ-
nosti našim drahým sta-
rým rodičom, rodičom
i nám. Bolo to také krás-
ne a také povzbudivé,
že som sa rada o tom
s vami podelila. Srdeč-
ne zdravím svojich ro-
dákov!

VIERA BALÁŽOVÁ-
GERTHOFEROVÁ

Domov sa každý 
vracia rád!

Dva mesiace prázdnin uleteli,
leto skončilo. Niektorí zažili do-
volenku svojich snov, iní tvrdo
pracovali. Každý podľa svojich
možností.

Cez letné prázdniny mám naj-
radšej kúpanie. V júli počasie ne-
prialo, tak som chodila do pla-
várne Malina. V auguste teploty
vystupovali nad 30°C, vtedy sa
najlepšie kúpalo na Štvrteckej
pieskovni z lábskej strany.      K.P.

V letnom tábore 
na Košariskách
bolo fajn

Tak ako iné deti, aj my sme sa
tešili na letné prázdninové dob-
rodružstvá. Hneď druhý prázd-
ninový týždeň nás rodičia pre-
kvapili letným táborom na Koša-
riskách, pri obci Borinka. Najprv
sa nám tam nechcelo vôbec ísť,
mali sme svoj program s kama-
rátmi a netešili sme sa na ten
deň. Keď sme tam prišli, čakala
nás krásna príroda Malých Kar-
pát a milí vedúci s bohatým pro-
gramom. Nevynechali sme fut-
bal, rôzne súťaže, diskotéky, na-
šli sme si veľa nových kamará-
tov. Dohodli sme sa, že na budú-
ci rok pôjdeme opäť spolu do tá-
bora. MATEJ ZÁLESŇÁK

Boli sme 
vo Vysokých 
Tatrách

Kochali sme sa krásou horskej
prírody. Odpočinuli sme si na
zdravom horskom vzduchu.
Urobili sme veľa peších túr. Naj-
viac sa mi páčilo pri Veľkom vo-
dopáde na Studenom potoku.

A.V.

Stretnutie v Lábe

Stretnutie rodiny
Gerthoferovcov

Terézia Gerthoferová, rod.
Filípková 
* 3. 10.1891  † 27. 6. 1950

Vincent Gerthofer,
* 20. 1.1891  † 27. 2. 1950

Časť rodokmeňa



Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov v časti „Sociál-
ne služby a peňažné príspevky na kompen-
záciu“ nadobudol účinnosť dňa 1. júla 1999
a následne 1. januára 2001 bola prijatá nove-
la uvedeného zákona. 

V citovanom zákone je zakotvená kompenzácia
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného po-
stihnutia, ktorej cieľom je zmierňovanie alebo od-
straňovanie tých znevýhodnení, ktoré občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím vznikajú v spo-
ločnosti a vyrovnávanie ich východiskovej pozície
s občanmi bez postihnutia.

Kde si občan podáva žiadosť o peňažný prí-
spevok?

• na okresnom úrade, odbore sociálnych vecí
príslušného podľa miesta trvalého bydliska
občana.

Čo je predpokladom pre poskytnutie peňaž-
ného príspevku?

• posúdenie zdravotného postihnutia občana
(stanovenie miery funkčnej poruchy)

• odkázanosť na konkrétny peňažný príspevok
• príjem občana (v závislosti od násobku sumy

životného minima)
• majetok občana (hodnota majetku a úspor ne-

môže byť vyššia ako 800 000 Sk).
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1. Nezamieňajte si daň z ne-
hnuteľností s daňou z dedičstva,
daňou z darovania a daňou
z prevodu a prechodu nehnu-
teľností! 

Daň z nehnuteľností spravuje
obec, na území ktorej sa nehnu-
teľnosť nachádza
a daň z dedičstva, da-
rovania a prevodu a prechodu
nehnuteľností spravuje daňový
úrad (pre náš obvod v Malac-
kách).

2. Každú zmenu, ktorá u vás
vznikne počas roka a má vplyv
na vznik a zánik daňovej povin-
nosti (napr. prírastok alebo úby-
tok nehnuteľností) ohláste pí-
somne správcovi dane do 30
dní odo dňa, keď táto zmena na-
stala. Takto sa vyhnete pokute,
ktorú obec musí zo zákona ulo-
žiť fyzickej osobe až do výšky
500 Sk a právnickej osobe až do
výšky 5 000 Sk.

Zmeny, ktoré treba hlásiť: 
kúpa alebo predaj nehnuteľ-

nosti, dedičstvo, darovanie, sko-
laudovanie novostavby rodin-
ného domu, prístavby a nadstav-
by, dokončenie drobnej stavby,
prístrešku, získanie rozhodnu-
tia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia v zlúče-
nom stavebnom konaní, získanie
bytu, začatie podnikania, zárob-
kovej činnosti alebo prenájom
v dome, byte, garáži alebo cha-
te, pri pridelení náhradných po-
zemkov, pri vrátení vlastných
pozemkov a podobne.

2a. Aj keď ste zmenu v stano-
venej 30-dňovej lehote nahlá-
sili, nezabudnite do 31. januára
nasledujúceho roka podať da-
ňové priznanie k dani z nehnu-

teľností. Za podanie po tomto
termíne sa zvyšuje vyrubená
daň až o 10 %.

2b. Ak jednu nehnuteľnosť
vlastní viac spoluvlastníkov,
priznanie k dani podá každý za
svoj spoluvlastnícky podiel,

alebo ten, koho spo-
luvlastníci určili do-

hodou. Pri takejto dohode musia
túto skutočnosť oznámiť pí-
somne do 31. januára zdaňo-
vaného roka správcovi dane
(obecnému úradu).

3. Nezabudnite daň včas za-

platiť! Za oneskorené zaplate-
nie dane sa účtujú penále vo
výške 0,3 % za každý deň omeš-
kania. Daň je splatná do 31.
marca, ak u fyzickej osoby ne-
prevyšuje 500,– Sk, u právnic-
kej osoby 5 000,– Sk. Ak je vy-
rubená daň vyššia, je splatná v 4
rovnakých splátkach, a to do:
31. 3., 30. 6.; 30. 9. a 30. 11. bež-
ného roka. Ten, kto prevádza
poľnohospodársku výrobu, za-
platí 20 % dane do 30. 6., 30 %
do 30. 9. a 50 % do 30. 11. bež-
ného roka. Daň možno zaplatiť
i naraz do 31. marca bežného ro-
ka.

M. ŠIMKOVIČOVÁ

Máme pekný cintorín,
no nájdu sa i takí, ktorí mŕt-

vym nedajú pokoj. Kradnú
malé ihličňany, pomaly rastú-
ce tuje, ba i kvety. Tieto ukrad-
li z hrobov: pána Vlčka Vopel-
ku, pána  Zálesňáka a manže-
lov Štefekovcov. Hanba tým,
ktorí takúto špinavosť robia.

● ● ●

Na Dome smútku odpa-
dávajú doštičky nad oblúko-
vou klenbou. Bolo by to treba
opraviť a natrieť, aby tam v zi-
me nefúkalo.

● ● ●

Dostala som poďakovanie
za môj milodar, čo som posla-
la na opravu kostola. Viem, že
kostol by potreboval opravu.
Videla som to, keď som tam
bola naposledy. Dúfam, že sa
Vám to vydarí. Je to dobrý sku-
tok, čo robíte.

Ďakujem aj za pekné foto-
grafie z Božieho tela. Poslala
som ich do lábskej komunity.
Také pekné kroje nie sú nikde
na svete. Len si ich opatrujte!

Ja sa už do Lábu asi nedo-
stanem, som už odtiaľ skoro
65 rokov. Pozdravujem celý
Láb, i tých, čo spia na cintorí-
ne.

TEREZKA MÍZNEROVÁ-
VACHERLOVÁ

USA

Ôsma zbierka
na opravu kostola bola 
9. septembra 2001.
Vyzbieralo sa       14 560 Skrr

1 000 ATS
50 DMi

Ďakujeme!

FIRMA ZFP
Pracovníci poisťovne

vám ponúkajú možnosť
uzatvorenia zmluvy na Zá-
konné poistenie motoro-
vých vozidiel na rok 2002,
ktoré sa uskutoční od 15.
októbra 2001 v zasadačke
starého obecného úradu
v Lábe, denne od 8. do 19.
hodiny.

R A D Í M E

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Daň z nehnuteľností

Účelové peňažné dávky
sociálnej starostlivosti 
pre ťažko zdravotne 
postihnutých občanov

V súlade s vyhláškou č. 151/1988 Zb. v znení neskorších
predpisov sa môžu ťažko zdravotne postihnutým občanom
a starým občanom poskytovať do 31. decembra 2001 opako-
vané peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravot-
ne postihnutých občanov a starých občanov, ale len v prípade,
že si občan, ktorému sa tieto dávky poskytujú, nepodá od 1. jú-
la 1999 do 31. decembra 2001 žiadosť o sociálnu službu alebo
peňažný príspevok: 

• príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok
na úhradu poistného

• príspevok na individuálnu dopravu
• príspevok na zvýšené životné náklady
• príspevok na úhradu za užívanie bezbariérového bytu

a garáže
• príspevok nevidomým občanom
• príspevok občanom používajúcim ortopedické, kompen-

začné alebo iné pomôcky
• príspevok pri starostlivosti o blízku a inú osobu.

NAPÍSALI STE NÁM



Už po druhýkrát sa dá-
tum 1. 9. stal futbalovým
sviatkom v Lábe. Usku-
točnil sa totiž II. ročník
ženského futbalového
turnaja „O putovný po-
hár KLŽ” za účasti druž-
stiev z Plaveckého Štvrt-
ka, Zohoru, Malaciek, Lá-
bu, Vysokej pri Morave,
Dolných Salíb (okres Ga-
lanta) a rakúskeho Phaff-
stättenu. Z technických
príčin nakoniec Rakúšan-
ky nedorazili a hralo sa
v dvoch skupinách po
troch družstvách.

Po rozlosovaní sa do
A skupiny dostali druž-
stvá z Lábu, Malaciek
a Plaveckého Štvrtka a do
B skupiny: Vysoká pri Mo-
rave, Zohor, Dolné Saliby.
Predčasné finále mohli vi-
dieť diváci vo veľmi kva-
litnom skupinovom zápa-
se A skupiny medzi Lá-

bom a Malackami, kde sa
neprestajne striedavo
útočilo na obe strany. Pre-
biehali krásne útočné ak-
cie, avšak bránky v prvom
polčase ostali akoby za-
kliate. Koncom druhého
polčasu prišlo k rozhodu-
júcemu momentu, keď
domáca Ivana Kovárová
presnou prihrávkou našla
nabiehajúcu Moniku Valú-
chovú a tá nedala bran-
kárke šancu. Zápas skon-
čil 1:0 v prospech domá-
ceho družstva. V druhej
skupine boli vyrovnané
zápasy a postúpili Dolné
Saliby.

Spestrením turnaja bol
nepochybne zápas sta-
rých pánov II. SNL z Lábu
a redaktorov Nového Ča-
su. Mladší súperi pred-
viedli kvalitný útočný fut-
bal s množstvom nádher-
ných gólov, avšak bývalí

hráči II. SNL sa nedali za-
tlačiť a snažili sa o vyrov-
naný súboj, o čom svedčí
aj výsledok: II. SNL Láb –
Nový čas 4 : 5. 

Pokračovanie ženské-
ho turnaja prebiehalo zá-
pasom o 3. miesto – Ma-
lacky – Vysoká pri Mora-
ve, kde družstvo z Mala-
ciek potvrdilo svoju stú-
pajúcu formu a vyhrali. Fi-

nále bolo opäť záležitos-
ťou domáceho družstva
a Dolných Salíb. Obhájky-
ne potvrdili, že im nechý-
ba bojovnosť, ba ani fut-
balové umenie. V normál-
nom hracom čase zápas
skončil 0:0, nasledovali
pokutové kopy, kde do-
máce nezaváhali a vyhrali
2:0, tým pádom potvrdili,
že im putovný pohár patrí

právom a najťažšiu úlohu
– obhajobu – zvládli na
výbornú.

Vďaka patrí všetkým
divákom, ktorí statočne
povzbudzovali a verili
svojim hráčkam a tiež
členkám KLŽ za výbornú
starostlivosť a ochotu pri
organizovaní tohto veľko-
lepého podujatia.

ŠPORTOVÁ KOMISIA

LÁBSKE NOVINY   3/20018

Š P O R T A V O Ľ N Ý Č A S

Pozrime sa do budúcnosti a pristúpme
nk stanoveniu cieľov najpopulárnejšieho

športu v Lábe, ktorým je futbal. V súčasnosti
okolo 10 % obyvateľstva obce Láb pravidel-
ne hrá futbal v 9 družstvách. V minulom roku
pravidelne hralo mužstvo žiakov, dorastu,
seniorov, starých pánov a príležitostne aj
mužstvo žien. V týchto dňoch máme prog-
ram plný rôznych akcií zahŕňajúcich zápas
rôznych družstiev ako sú prípravka žiaci, do-
rast, seniori, starí páni, ženy a medzinárodný
tím. Najmladší zaregistrovaný hráč má 7 ro-
kov a najstarší viac ako 50 rokov.

Základom pre dosiahnutie výrazných
zlepšení a špičkových výkonov je mať futba-
lový klub. Futbalový klub neexistoval niekoľ-
ko rokov a v súčasnosti sa formuje jeho štruk-
túra. V tomto roku dokončíme výstavbu ob-
jektu reštaurácie a klubu spolu s priestormi
pre ďalšie športy a dúfame, že v zime bude
vytvorená ľadová plocha na asfaltovej plo-
che pri štadióne. Všetci sa už na to tešíme.

K výraznému zlepšeniu v mužstve senio-
rov prispelo získanie 3 nových hráčov z La-
mača. Tím je v lepšej kondícii a historické ví-
ťazstvo proti Jakubovu v sobotňajšom zápa-
se dokázalo, že stratégia predstavenstva je
správna.

Dosiahnuť celkové zlepšenie bude určite
trvať nejaký čas, preto musíme byť trpezliví.
Vyžaduje si to celé hodiny úsilia zo strany
hráčov ako aj predstavenstva a trénerov
s cieľom ponúknuť fanúšikom kvalitný futbal.

Odrazom kvality je samozrejme tréning
žiackeho družstva. Každý týždeň pribúdajú

nové tváre. Na našom poslednom zápase
sme nemali dosť dresov pre celý oddiel. Ich
súčasné víťazstvá sú dôkazom dobrej prípra-
vy a chápania základných futbalových princí-
pov. Doteraz neprehrali.

Žiaci majú najťažšiu pozíciu, keďže súperi
sú väčšinou starší, čo má samozrejme veľký
dopad na výsledky zápasov. Základnými
princípmi budú aj v budúcnosti morálka a eti-
ka, a tiež nadšenie pre hru.

Z mužstva dorastu prestúpili dvaja kľúčo-

ví hráči medzi seniorov. A tak by to malo byť.
Predstavenstvu sa podarilo stabilizovať muž-
stvo seniorov a v spolupráci s mojimi porad-
cami budem riešiť štruktúru mužstva dorastu.

Som rád, že medzi mojich poradcov patria
lábski kľúčoví experti Ján Drahoš a František
Pir, vďaka ktorým sa náš futbal dostal na sú-
časnú pozíciu. S hrdosťou som privítal Cyrila
Moravčíka, aby posilnil túto dvojicu vo vede-
ní tímu seniorov pod kritickým dohľadom Já-
na. Čo sa týka ďalšieho vývoja tímu seniorov,
naším spoločným cieľom je dosiahnutie tre-
tej divízie v čo možno najkratšom čase. V tej-
to sezóne sa to pravdepodobne nepodarí,
ale budem sa snažiť, aby sa tak stalo najne-
skôr v roku 2002–2003.

Budete mať možnosť pozorovať obvyklú
redukciu v zúčastňovaní sa turnajov nášho
ženského tímu, aby sa mohli sústrediť na zá-
pas, na ktorom bude hosťovať ženský klub

Láb. Pokiaľ viem, ešte nikdy nedovolili súpe-
rovi prekonať vlastnú bránu. Nové tváre na
ihrisku patria IFC (Medzinárodný futbalový
klub), ktorý tvoria podnikatelia hrajúci v Lá-
be, čo môže len vylepšiť profil najlepšej obce
na Slovensku. Zmeny, s ktorými sa budete
mať možnosť pravidelne stretnúť na štadió-
ne, budú mať za cieľ skonsolidovať futbal ako
klub. Sú to hlavne fanúšikovia, ktorí budú
rozhodovať. Avšak sú to tak fanúšikovia, ako
aj rodinní príslušníci, ktorí musia vynaložiť ta-
ké úsilie ako my. Nič nie je zadarmo. Je na
vás, aby ste sa zúčastňovali zápasov, podpo-
rili a hlavne pomohli žiakom a dorastu k ich
športovému rastu.

Toto sú v súčasnosti hlavné ciele, na ktoré
sa ako prezident ŠK Láb budem zameriavať.
V ďalšom vydaní sa sústredím na vaše pozi-
tívne hodnotenie.

ORGANIZÁCIA ŠK LÁB

Prezident: Laurie Farmer
Tajomník: František Pir
Poradca a tréner: Ján Drahoš, Cyril Morav-

čík
Tréner dorastu: Laco Zábojník
Poradca a tréner 
žiaci/prípravka: Rudo Lednik & his father
Hlavní poradcovia: Ing. Dušan Vavrinec, Mo-

nika Valúchová, Ing. Kazi-
mír  Chmela 

Správca: Pán a pani Višváderovci
Externá spolupráca: Ján Dufek

Moje poďakovanie patrí Marianovi Ková-
rovi za hlavnú údržbu a dodanie brán pre
družstvo žiakov/prípravku.

LÁBSKY futbalový SVIATOK

Víťazné družstvá

ŠK LÁB
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