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Lábske
hody
2007...

V Lábe sú 
všetci svätí...

V Lábe sú všetci svätí patrónmi kostola. 
Titul  patróna  kostola  sa  nazýva  patrocí
nium. Pri príležitosti sviatku patróna kosto
la, čiže patrocínia, sa slávi sviatok zvaný od
pust alebo hody. Tento sviatok sa slávi aj pri 
príležitosti dňa výročia posvätenia chrámu. 
Ak  výročie  nepripadne  na  nedeľu,  ale  na 
všedný deň, slávia sa hody – odpust v naj
bližšiu nedeľu pred či po výročí. 

Prvý kostol v našej farnosti sa spomína už 
roku 1333. Na jeho mieste bol neskôr posta
vený nový kostol, ktorý 22. novembra 1665 
posvätil päťkostolský biskup Ján Salix. O rok 
nato boli do kostola prinesené na hlavný ol
tár relikvie 11 svätcov vyznávačov a mučení
kov, na pravý bočný oltár relikvie 11 svätých 
panien – mučeníc a na ľavý relikvie svätého 
Maxima a svätého Hypolita. Kostol vyhorel 
v roku 1685. Nový kostol bol postavený za 
farára  Jána Sedlakoviča. Posvätený bol na 
druhú októbrovú nedeľu v roku 1748. Z tej
to príležitosti každý rok u nás slávime hody 
– odpust v druhú októbrovú nedeľu.

Vendelínkove hody slávime na sviatok Sv. 
Vendelína, ktorý je patrónom a ochrancom 
proti moru. Ten zúril v Lábe a na okolí roku 
1711 a 1735. Vtedy veriaci postavili na Vŕš
ku, najvyššom mieste obce, kaplnku svätého 
Vendelína, vtedy býva v nedeľu pri kaplnke 
svätá omša.

Vďaka všetkým, ktorí do chrámu chodíte 
a sa oň staráte. Prichádzajme do kostola nie
len na hody, ale každú nedeľu a sviatok, aby 
sme v Lábe boli všetci svätí. 

S láskou v Kristovi a Márii
JuraJ augustín,

farár – duchovný otec farnosti

Deň ako iný, a predsa sa od iných od
lišoval, lebo 18. augusta sa konala 
v sekulách prehliadka ženských spe
váckych súborov.

Zúčasnili sa na ňom spevácke súbo
ry  zo Sekúl,  z Holíča a  z Gbelov. To 
boli, ako sa povie domáci. Zo zahra
ničných  to  boli  súbory  moravské: 
z Dolných Dunajovíc,  z Bulhar a  sú
bor  z  Tvrdoníc.  Vyobliekané  v  nád
herných krojoch žiarili ako rozkvitnutá 
záhradka. Prečo  to  všetko  spomína
me? Preto  lebo aj Lábjané  tam mali 
zastúpenie. Dievčatá a chlapci z Lábu 
sa predvádzali v našich krásnych kro
joch. Môžeme povedať, že keď sa uká
zali na pódiu nastalo ticho a za chvíľu 
prepukol veľký potlesk. To bola tá naj
väčšia odmena pre účinkujúcich. No 
nebolo  to  všetko.  Najväčšie  želiezko 
v ohni sme mali v podobe moderáto

ra a tvorcu tohto programu Jožku Ben
koviča. 

Ten  program  sprevádzal  s  bravú
rou,  jemu vlastnou. Za našu obec sa 
na popoludní zúčastnila delegácia ve
dená pani starostkou PaedDr. Moni
kou Valúchovou a pani Silviou Vajar
skou. Zvlášť pekné bolo stretnutie po 
rokoch s  vedúcou súboru z Tvrdoníc 
pani Júliou Kučerovou a Jožkom Ben
kovičom. Z pani Kučerovej sa totiž vy
kľula známa speváčka ľudových piesní 
Julinka Severínová. S Jožkom si zaspo
mínali na spoločné vystúpenia.

 Koniec programu sprevádzala pes
nička,  ktorú  napísal  Jožko  Benkovič, 
a ktorá vystihovala celé toto popolud
nie. Za hudobného doprovodu, ľudo
vej hudby z Gbelov pod vedením Jožen
ku Štvrteckého a  Jóžina Téberyho zo 
Sekúl, zaznela pieseň Záhorácky kraj. 
Jožko  ju  zaspieval  spoločne  so  spe

váčkou Dankou Dimmelovou z Čárov 
a nakoniec spievali všetci účinkujúci. 

Bolo to krásne popoludnie. Ďaku
jeme vám, Sekulané, za krásne prijatie 
a boli by sme radi, keby ste aj vy nám 
mohli povedať: ďakujeme Lábjané.

 Kultúrna Komisia

Popoludnie v Sekulách

tradícia, ktorá sa opakuje 
každoročne. Po prípra
vách ako je umývanie 
okien, upratovanie, peče
nie rôznych dobrôt. 

Konečne nastáva očakávaná nede
ľa a prichádzajú prví hostia.

Slávnostne  oblečení  sa  poberáme 
do kostola na slávnostnú omšu a po 
nej  si  sadáme k bohato prestretému 
stolu.  Rozvoniava  husacina,  kačaci
na, lokše a iné dobroty. Aspoň na chví
ľu zabúdame na všedné starosti. Ko
lotoče, strelnica, cukrová vata, hodo
vý futbalový zápas, taká dedinská po
hodička. Aj počasie tento rok prialo, 
tak čo krajšie sme si mohli priať, ako 
Lábske hody.
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• Dokedy bude rozkopaná obec?
Práve sa začína II. etapa rekonštruk

cie plynového potrubia. Mala by byť 
ukončená 15. 12. 2007

• môžu občania urobiť zmeny s ply
nofikáciou?

Projektová dokumentácia bola uro
bená v roku 2004 a k samotnej realizá
cii prišlo až teraz. Celá rekonštrukcia 
je v kompetencii SPP a nie obce, takže 
akékoľvek  zmeny  sa musia konzulto
vať s SPP.

• Prečo nie je vyznačený prechod 
na ceste za potokom smerom ku ško
le? Často tu prechádzajú deti z dráh 
a je to nebezpečná cesta. 

Riešenie  dopravnej  situácie  bude
me konzultovať s dopravnou políciou, 
na koľko je to hlavná cesta.

• Bude pokračovať zber plasto
vých fliaš aj naďalej?

Samozrejme  áno.  Je  potrebné 
prázdne fľaše pošlapať, uložiť do čier
nych vriec, ktoré ste dostali z obecné
ho úradu a priniesť do kontajnera na 
obecný dvor, kde sa vysypú a následne 
odvezú na skládku odpadu.

• Prečo sa predali potraviny maja? 
Náklady na údržbu budovy, ktorá 

bola  vlastníctvom obce, boli  vysoké, 
nie je ekonomicky výhodné udržiavať 
túto  budovu,  preto  sme  pristúpili 
k tomu riešeniu.

• Je pravda, že sa zatvára škola?
Tak  táto  otázka  mi  vyrazila  dych! 

Určite  to  nie  je  pravda,  výchovno 
vzdelávací proces od nového školské
ho  roku  2007–2008  prebieha  v  pl
nom  prúde.  Máme  nových  učiteľov, 
pracujeme na získaní finančných pro
striedkov  potrebných  na  rekonštruk
ciu budovy školy. Škola je, aj bude na
ďalej.

• Predáva už obec stavebné po
zemky? 

Poskytnutie  stavebných pozemkov 
je prioritou obce. Pracujeme na rieše
ní tohto problému, momentálne ešte 
obec neponúka stavebné pozemky na 
odpredaj.

 starostKa oBce 

ChCeme vedieť:

rada by som sa vám prihovorila 
a zároveň poinformovala o zbier
kach a prácach, ktoré sa tento rok 
vykonali na našom kostole.

V kostole sa v štyroch zbierkach vy
zbieralo spolu 88.148,– Sk. Jedna ce
loobecná  zbierka  vyniesla  217.530,– 
Sk, spolu teda 305.678,– Sk. 

V januári sa dali opraviť poškode
né odkvapové rúry za 5.300,– Sk, za 
odvlhčenie  kostola  sa  doplácalo 
8.968,–  Sk.  Dali  sa  vyhotoviť  vcho
dové a vnútorné dvere v kostole v cel
kovej hodnote 117.150,– Sk. Zdvoje
nie okien a osadenie ochranných sie
tí  na  sochy  sa  vykonalo  v  hodnote 
101.810,– Sk. Výdaje  spolu predsta
vujú sumu 233.228,– Sk.

V  súčasnosti  prebieha  generálna 
oprava organu, nakoľko sa nachádzal 
už v dezolátnom stave. Opravu vyko
návajú  odborníci  z  Moravy,  ktorých 
cenová ponuka je 240.000,– Sk. Naša 
vďaka patrí  všetkým obetavým, dob
rosrdečným a štedrým ľuďom, ktorým 
nie je ľahostajný osud nášho prekrás
neho kostola, nenechajú schátrať tú
to národnú kultúrnu pamiatku.

Za farskú radu Viera tureČKoVá

O zbierkach a prácach v kostole...

Vážení čitatelia 
a občania 

obce Láb, otvárame novú rubriku
 ChCeme vedieť. 

 Na všetko o dianí v našej obci vám 
pravdivo odpovie pani starostka. Pre
to vás chceme osloviť, aby ste zasielali 
svoje otázky do redakcie Lábskych no
vín – OcÚ Láb, alebo pani Vajarskej  
č. d. 209. 

Ďakujeme.

musím len súhlasiť, že poplatky za 
prepravu a likvidáciu komunálneho 
odpadu sú naozaj vysoké. Bohužiaľ, 
musíme rátať s tým, že ak nebudeme 
pristupovať k nakladaniu s odpadom 
zodpovedne, v budúcnosti budú len 
rásť a budú ešte vyššie. 

Zvyšuje  sa  naša  životná  úroveň, 
priamo  úmerne  sa  zvyšuje  množstvo 
tvorených odpadov a v neposlednom 
rade,  čo  zaujíma  každého,  sa  každý 
rok zvyšuje cena, za ktorú nám odpad 
zlikvidujú. Každá obec má svoje vlast
né kritériá, na základe ktorých stano
vuje poplatok za odpad. 

V mnohých obciach poplatok do
tujú z obecného rozpočtu, (Ale na čo 
použiť financie skôr? Cesty? Kanalizá
cia?  Školstvo?  Sociálna  oblasť?  Kul
túra?) niektoré majú vlastné autá na 
zvoz odpadu, v iných sa občania viac 
zapájajú do triedenia odpadu. Zohor 
má  zľavu  na  poplatku,  pretože  má 

v svojom katastri skládku. (Chceli by 
ste  to?  Ja nie.) V neposlednom rade 
nás  zaťažuje aj čierna skládka, ktorú 
opäť  tvoria  nezodpovední  ľudia  (nie 
len z našej obce), za ktorú nám hrozí 

vysoká pokuta. A kto to zaplatí? Zo
stáva to len na pleciach občanov. Ne
buďme k  tomu  ľahostajní. Všímajme 
si  čo  sa  deje  v okolí  našej  obce.  Za
pojme  sa  do  separácie  a  znižujme 
množstvo  odpadu  v  nádobách.  Ne
budeme potrebovať 4x  vývoz  za me
siac pre dve osoby, ale  len 2x ako  je 
stanovené  v  nariadení  obce.  Občan 
chce vyšší interval vývozu? Chce väčšiu 
nádobu? Chce vyvážať z Tekosu alebo 
z firmy ASA Slovensko? Obecný úrad 
sa snaží byť pružný a vyhovieť požia
davkám  občanov,  aj  keď  je  jedno
duchšie určiť len jednu firmu na vývoz. 
Tiež sme sa mohli pripojiť k dedinám, 
ktoré majú stanovený vývoz len 2x me
sačne. Nejdeme touto cestou. Pre nás 
je dôležitá spokojnosť občanov, preto 
budeme riešiť vzniknuté otázky okolo 
odpadov, ale potrebujeme pri tom va
šu  pomoc.  Častokrát  si  nechceme 
uvedomiť, že odpady sú náš najdrahší 
celospoločenský problém. Preto si ne
myslím, že bývanie v Lábe je luxus...

      em

 Bývať v Lábe je luxus?

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Je spojený s privítaním jesene 
a prezentáciou úrody. tento rok  
sa akcia konala 22. septembra 
v obecnom parku. Pripravilo ju 
obecné zastupiteľstvo v spoluprá
ci z mŠ a ZŠ láb s pestrým kultúr
nym programom. 

Prišli  aj  hostia,  zaspievali  nám 
mladí speváci z Muzikálového štú
dia  CVČ  z  Malaciek,  ženský  spe
vácky súbor ,,Sekulanky“ a ako hu
dobný hosť sa nám predstavili sú
rodenci  Veronika  a  Tomáš  Dim
melovci z Čárú. 

Medzi  programom  sa  za  prí
tomnosti  pani  starostky  Moniky 
Valúchovej a mladej umelkyne Ľub
ky Kainovej  z Lábu odhalovali  so
chy,  ktoré  vznikli  pri  príležitosti 
800. výročia prvej písomnej zmien
ky o Lábe.

Základná škola si pripravila pek
nú  výstavku  svojich  výtvarných 
prác. V parku bola aj výstava prác 
našich  mladých  umelcov  z  Lábu, 
ktorí sa takto predstavili občanom 
svojimi  výtvarnými  prácami  v  po
dobe  obrazov  a  sôch.  Sú  to  An
drea Pírová, Elena a Jana Gertho
ferové,  Lucia  Kovárová  a  Ľubka 
Kainová. 

O najmenšie deti sa staralo Cen
trum  voľného  času  z  Malaciek, 
ktoré  malo  pre  nich  pripravené 
rôzne  hry.  Na  akcii  nechýbal  jar
mok  a  občerstvenie.  Predávala  sa 
cigánska pečienka, guláš, pivo, ko
fola,  burčák,  cukrovinky  a  samo
zrejme nechýbali ani jáderka.

Na výstave zeleniny sa prezento
vali aj naši občania, ktorý priniesli 
svoje  výpestky  a  taktiež  tekvice. 
Bola  vyhlásená  súťaž  o  najkrajšie 
vyrezanú  tekvicu.  Bola  som  veľmi 
sklamaná že sa do súťaže zapojilo 
tak  málo  detí  a  občanov.  Aj  tak 
ďakujeme  všetkým  tým,  ktorý  sa 
zapojili  a  svoje  výtvory  priniesli. 
Obzvlášť  ďakujeme  p.  Zálesňáko
vej  za  krásnu  výstavu  kvetinových 
výpestkov a p. Ort Mertlovi za za
požičané tekvice.

Poďakovanie  patrí  aj  všetkým 
pani učiteľkám z MŠ a ZŠ, za prí
pravu predstavenia a za pomoc pri 
samotnej príprave akcie. Chcem sa 
poďakovať  organizátorom 

aj všetkým, ktorí nám pomohli, či 
už  prípravou  občerstvenia,  alebo 
výzdobou parku. Už teraz sa teším 
na ďalšiu takúto oslavu a verím, že 
bude  minimálne  taká  dobrá,  ako 
táto.

 s. VaJarsKá

Lábsky deň dziňí...
ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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V sobotu 8. septembra 2007 sa v na
šej dedine uskutočnilo už tretie stret
nutie rodu gerthofer.

Zišli  sa  tu  žijúci potomkovia  šty
roch generácií zďaleka i blízka, žijúci 

za hranicami aj priamo v Lábe. Stret
nutie sa začalo o 11.00 hodine svä
tou  omšou  v  kostole  Všetkých  svä
tých. Po omši bola návšteva miest
neho  cintorína  a  potom  sa  všetci 
presunuli do sály u Tomáša na spo

ločný  obed.  Postavili  sme  sa  a  na
vzájom stručne predstavili svoje ro
diny. Pozerať sme si mohli vystavené 
fotografie  z minulosti našich pred
kov  (hlavne  svadobné)  a  tiež  foto
grafie z predchádzajúcich stretnutí. 

Spoločné  fotografovanie  sme  mali 
aj teraz na schodoch obecného úra
du.

Každý z Gerthoferovcov si mohol 
zaobstarať rodokmeň, ktorý bol od 
prvého  stretnutia  aktualizovaný 
a doplnený až do siedmej generácie. 
Brožúru  vytlačili  v  kníhtlači  Jozef 
Gerthofer v Zohore. 

Poďakovanie patrí pani Márii Mer
kovej,  ktorá  rodokmeň  doplnila 
o ďalších súrodencov spätne od pia
tej generácie, ich rodičov a prarodi
čov.  Informácie  vyhľadala  v  starých 
kronikách  až  v  štátnom  archíve 
v Modre, čo bola veľmi náročná a zdĺ
havá  práca.  Rodokmeň  vytvorený 
v  novšej  verzii  vytlačený  na  papieri 
meral na šírku 3,5 metra.

Stretnutie pokračovalo voľnou zá
bavou,  do  tanca  hral  discjokey, 
o ďalšie občerstvenie a sladké maš
krty  vlastnej  výroby  gazdiniek  bolo 
postarané. Veríme, že takéto stretnu
tia  sa  uskutočnia  aj  po  niekoľkých 
rokoch. Nálada bola výborná. Verí
me, že všetci sa cítili pohodlne a spo
kojne,  čo  nasvedčuje  aj  tomu,  že 
skalní  rodáci  sa  navzájom  rozlúčili 
a rozišli až po polnoci.

milKa BaDrnoVá, 
vnučka milky Danihelovej, 

rod. gerthoferovej, vyše 80

Ukončenie 
leta...

Zase  jeden  skvele prežitý deň. Tí, ktorí 
dali  prednosť  robote  pred  zábavou,  môžu 
banovať. Po celý deň bola dobre zorganizo
vaná zábava. Či to bol futbalový turnaj, zo
skok  parašutistov  z  lietadla,  nežné  mažo
retky, historický  šerm a večer  filmová  roz
právka z posedením pri hudbe. A naše de
tičky a vnúčatá, jedna radosť. Tie ich rozžia
rené očká , stále obsadené kolobežky, autíč
ka, celý deň sa šmýkať a skákať. To im mu
selo dať poriadne zabrať. Už z toho musel 
byť unavený i ten veľký nafúknutý lev. Určite 
od únavy spali veľmi tvrdo.

Nesmiem zabudnúť na skvelé ceny chut
ného gulášu, cigánskej a rýb. K tomu dobré 
pivečko. Ten kto nie je prísny na seba, na svo
ju postavu, určite na seba trocha nahodil.

Hudba, skvelý výber pesničiek. Všetci prí
tomní, možno boli uspokojení. Snáď mi tam 
chýbal náš p.  farár. Zlatý klinec večerného 
programu bola držková a burčiak... Mňam.

Ďakujem policajtom a našej pani starost
ke. A dúfam, že takéto stretnutie zorganizu
jú aspoň raz do roka, kde sa zídu spoluobča
nia, kamaráti i celé rodiny. Zaspomíname, 
poklebetíme a  na chvíľu zabudneme na na
še každodenné starosti.

Bolo to nádherné. Vďaka.            J.l. 90 

nedávno som bola v cin
toríne a neďaleko mňa se
delo malé dievčatko pri hro
be. Bolo tam v sprievode 
babky, ktorá sa ticho mod
lila. Zrazu sa dievčatko opý
talo: ,,Babka, prečo sa ti 
hýbu ústa?“ ,,modlím sa.“ 
– odpovedala babka. ,, a ku 
komu sa modlíš, veď tu 
nikto nie je?“

Babka  jej  trpezlivo  vy
svetlila, že sa modlí k Pá
nu Bohu, aby jej dal zdra
via  a  dedovi  odpočinutie 
v pokoji. ,, No, ale ja tu ni
koho  nevidím  a  dedo  ťa 
tiež nepočuje.“ – prehovo

rila opäť. ,, Myslím, že keď 
budem  stará,  tiež  sa  bu
dem  takto  modliť.“–  po
znamenala malá. ,,Babka, 
ty máš deda ešte stále ra
da, keď sem chodíš každý 
deň?“– pokračovala a  sil
no  objala  babku.  No  ne
zabudla dodať:  ,, Ale ne
buď smutná, aj ja ťa mám 

veľmi rada!“
Bol to naozaj prekrásny 

pohľad. Myslím že babka 
opäť  pocítila,  že  je  po
trebná  a  milovaná  nielen 
vnučkou,  ale  aj  deťmi, 
ktoré  vychovala  s  láskou 
a úctou.

A práve teraz, keď je me
siac  úcty  k  starším,  nedá 

mi  nespomenúť  našich 
starších  spoluobčanov. 
Obdivujem vás za vašu ce
loživotnú púť,  za príklad
nú  vieru  v dobro,  za  silu, 
za lásku a odhodlanie, za
to,  že  ste  tu  a  staráte  sa 
o nás. Aj keď ste to nieke
dy  nemali  ľahké,  nevzdá
vali ste sa, ochotne nám aj 

dnes  pomáhate  a  pora
díte. Nesmierne si vás vá
žim  a  prajem  veľa  –  veľa 
takých krásnych chvíľ, aké 
prežívala  už  spomínaná 
babka s vnučkou.

Nie nadarmo sa hovorí 
,,Krásni  a  mladí  ľudia  sú 
hračka prírody, ale krásni 
starí ľudia sú umelecké die
la...“

starostKa oBce 

Stretnutie rodu Gerthofer

Vďaka patrí vám...
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cieľom tohto článku je pomôcť 
všetkým, ktorí majú záujem o reali
záciu stavebných prác, alebo už re
alizujú stavebné práce, poprípade 
boli vyzvaní za porušenie stavebné
ho zákona. Ponúkame časť staveb
ného zákona č. 50/1976 Zb.– po
volenie stavieb, zmien stavieb 
a udržiavacích prác:

 § 54
Stavby,  ich  zmeny  a udržiavacie 

práce na nich sa môžu uskutočňo
vať iba podľa stavebného povolenia 
alebo na základe ohlásenia staveb
ného úradu.

 § 55
1. stavebné povolenie sa vyžadu

je,  ak  tento  zákon  a  vykonávacie 
prepisy  k  nemu  alebo  osobitné 
predpisy  neustanovujú  inak,  pri 
stavbách každého druhu bez zretele 
na ich stavebnotechnické vyhotove
nie, účel a čas trvania, stavebné po
volenie sa vyžaduje aj pri zmene sta
vieb, najmä pri prístavbe, nadstav
be a pri stavebných úpravách.

2. ohlásenie stavebnému úradu 
postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prí
stavbe a nadstavbe, ak tak určil sta
vebný úrad v územnom rozhodnu
tí,

b) pri drobných stavbách, ktoré 
plnia  doplnkovú  funkciu  k  hlavnej 
stavbe  a  ktoré  nemôžu  podstatne 
ovplyvniť životné prostredie,

c) pri stavebných úpravách, kto
rými  sa  podstatne  nemení  vzhľad 
stavby,  nezasahuje  sa  do  nosných 
konštrukcií  stavby, nemení  sa  spô
sob užívania stavby a neohrozujú sa 
záujmy spoločnosti,

d) pri udržiavacích prácach, kto
ré by mohli ovplyvniť stabilitu stav
by, požiarnu bezpečnosť stavby, jej 
vzhľad  alebo  životné  prostredie 
a pri všetkých udržiavacích prácach 
na  stavbe,  ktorá  je  kultúrnou  pa
miatkou,

e)  pri  stavbách  elektronických 
komunikačných  sietí  umiestňova
ných  na  existujúcich  objektoch, 
ktoré nepresahujú výšku 6 metrov, 
šírku  2,5  metra  a  nezasahujú  do 
nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných  stavbách elek
tronických komunikačných sietí, ak 
ich  zastavaná  plocha  nepresahuje  
25 m2 a výška 4,5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní te
lekomunikačných zariadení na exis
tujúcich stavbách el. kom. sietí, kde 
nedôjde k zmene stavby.

Vážení občania, 
dúfam,  že  tieto  informácie  vám 

pomôžu  a  v  prípade  potreby  kon
zultácie vám radi poradíme. Je roz
hodne múdrejšie požiadať o doda
točné  stavebné  povolenie,  než  ča
kať na vyzvanie obecného úradu na 
základe oznámenia iných občanov, 
neprajných susedov a pod. A dobrá 
správa pre všetkých – všetky povole
nia  vybavíte  na  obecnom  úrade 
v Lábe.

PaedDr. moniKa ValúchoVá

Kto stavia bez povolenia? ,,VATRA 
ZVRCHOVA-
NOSTI“ v Ga-
jaroch 16. 7. 
2007. 
Na fotografii 
zľava: 
M. Valúchová, 
A.  Belousová-
Malíková 
a  J.  Benkovič.
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Súťažilo desať družstiev – 40 žiakov 
z celého Bratislavského kraja. Zmerali 
si  svoje  sily  vo vedomostiach, presnú 
mušku  preverili  v  streľbe,  predviedli 
nám, že sa vedia zachovať i v krízových 
situáciách. To, že sa nestratia v nezná
mom teréne dokázali na topografii. Vý
sledky družstiev boli veľmi vyrovnané, 
vyhrať však mohlo len jedno družstvo. 
Víťazom krajského kola súťaže sa stala 
Základná škola Zohor. Družstvo našej 
základnej školy sa umiestnilo na šies
tom mieste. I to je pekný výsledok, pre
tože úspechom bolo už to, že sme sa 
na krajské kolo dostali. Veríme, že na 
budúci rok sa umiestnime ešte lepšie.

mgr. iVana DufKoVá

mŠ v lábe od septembra 
V tomto školskom roku je do ma
terskej školy zapísaných 54 detí vo 
veku od dvoch do šesť rokov, kto
ré sú umiestnené v troch triedach. 
Stará sa o nich tento personál:
Riaditeľka: Mgr. Miriam Vicenová
Zástupkyňa: Monika Snopková
Učiteľky: Zuzana Hrončeková, Da
rina Kovárová, Martina Allertová
Vedúca šk.  jedálne: Helena Sova
dinová
Hlavná kuchárka: Iveta Olahová
Upratovačka:  Marta Klimentová
Pomocná sila:  Mária Juricová

Tým však  ruch  v  škole neutíchol, 
pretože  bolo  potrebné  prichystať  
všetko tak, aby sa žiaci v  septembri 
vrátili  do  čistých,  prípadne  vynove
ných  priestorov.    Trošku  sa  s  nami 
zahrala  tiež  naša  stará  budova, 
praskol nám prívod vody na WC na 
hornom poschodí a poriadne zato
pilo  celé  dve  poschodia.  Či  sme 
chceli alebo nie, bolo potrebné všet
ko  vymaľovať.  S  týmto  problémom 
nám pomohla pani starostka, ktorá 
do školy poslala zamestnancov OcÚ, 
ktorí všetky podmáčané priestory po 
vysušení  vymaľovali.  Pani  starostka 
škole tiež poskytla brigádnikov, ktorí 
vymaľovali  niekoľko  okien  školy. 
Ostatné  okná  sa  nám  snáď  podarí 
povymieňať za plastové.

Počas  letných  prázdnin  sme  sa 
tiež rozhodli, že zútulníme priestory 
školy a deťom prichystáme príjemné 
prekvapenie  vo  forme pekne  vyzdo
bených priestorov školy. Podľa pred
lohy pani Lenky Osuskej z Malaciek 
sme spolu s pani učiteľkou Barteko
vou, Horváthovou a Darinou Ková
rovou chytili  štetce a  farby a pustili 
sme sa do práce. Výsledkom bolo 22 
metrov  pomaľovanej  steny  na  dol
nom poschodí, vyzdobený a skrášle
ný vstup do školy.

Počas  prázdnin  sme  sa  tiež  do
zvedeli,  že  dva  z  projektov,  na  kto
rých  sme pracovali počas uplynulé
ho školského roka, boli ohodnotené 
finančným grantom – „Revitalizácia 

knižnice v ZŠ Láb“ bola podporená 
Naftou, a. s., 50 000 Sk a „Jazykové 
laboratórium v škole“ zasa ohodno
tilo  sumou  98 000  Sk  Ministerstvo 
školstva SR. Tieto projekty budeme 
realizovať  v  priebehu  nového  škol
ského roka.

A v akom zložení sme začali nový 
školský rok? 

Školský rok 2007/2008 sme začali 
nasledovne:  vedenie  školy  –  Mgr. 
Dufková, Mgr. Kolandrová, pedago
gickí pracovníci – Mgr. Nenovská (I. 
roč.),  Mgr.  Horváthová  (II.  roč.), 
Mgr. Greliková (III. roč.), Mgr. Slezá
ková  (IV.  roč.),  Ing.  Strolková  (V. 
roč.),  Mgr.  Kučerová  (VI.  a  VIII. 
roč.),  Mgr.  Chovanová  (VII.  roč.), 
Mgr. Hallon (IX. roč.) a Terézia Bar
teková  (ŠKD),  náboženskú  výchovu 
na škole vyučuje ThDr. Juraj Augus
tín.  Nepedagogickí  pracovníci  pra
cujú v škole v tomto zložení: školníč
ka  Darina  Ďuricová,  upratovačka 
Denisa  Piteková,  kurič  Ján  Ďurica, 
vedúca  školskej  jedálne  Helena  So
vadinová, hlavná kuchárka Lucia Ju
ricová, pomocná kuchárka Mária Pí
rová.

V škole  sme všetko pripravili  tak, 
aby  sme  mohli  čo  najlepšie  začať 
školský  rok  2007/2008,  preto  všet
kým žiakom školy,  rodičom a učite
ľom želám úspešný školský rok.

mgr. iVana DufKoVá, 
riaditeľka

Prázdniny skončili, 
začíname ...
i keď júl a august sú mesiace počas ktorých zostávajú brány škôl zatvorené, 
v našej škole to tak nebolo. Počas prvých dvoch prázdninových týždňov sme 
pre našich žiakov pripravili prázdninové ŠKD. Počasie nám prialo, žiaci ma
ximum času strávili vonku na školskom dvore hrami a zábavou. Prázdninové 
ŠKD sme zakončili peknou opekačkou.

Mladý 
záchranár 
civilnej 
ochrany

... aj touto piesňou sme začínali nový školský rok v našej materskej škole. 
Pre našich nových škôlkarov sme však pripravili prekvapenie „pasovačku na 

škôlkára“. S touto veselou akciou nám prišiel pomôcť Pán počasia Ďuro Mok
rý, ktorý pasovačku bravúrne zvládol v kostýme Elvisa. Nielen deti, ale i rodičia 
a pani učiteľky boli nadšené jeho rétorikou a spevom.

V tento veselý deň sme neprivítali iba nových škôlkarov, ale i pani jeseň. Pa
ni jeseň k nám zavítala, aby sme sa rozlúčili teplým letom. Detičky si pripravili 
pre tieto dve ročné obdobia pásmo riekaniek a piesní.

mgr. miriam VicenoVá

Čvirikali vrabce od samého rána 
školský rok sa začal...

Vo štvrtok 27. 9. 2007 sa v našej 
škole konalo krajské kolo súťa
že „mladý záchranár co“. sú
ťaž organizoval Krajský úrad  
v Bratislave ako jednu z posled
ných akcií, ktorú v rámci svojej 
pôsobnosti vykonával. 

Ďakujeme pani michaele illikovej, ktorá na túto milú akciu zabezpečila nášho 
hosťa Ďura. cítil sa v našej škôlke veľmi dobre.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Hospodársky
rok

Mesiac september  je najkrajší zo zbero
vých  mesiacov.  Príroda  sa  oblieka  do  pes
trofarebných šiat, aby sa ešte ukázala v pl
nej kráse, než sa uloží na zimný odpočinok. 
A keď aj k tomu prispeje pekné počasie ako 
je tohto roku, užívame si babie leto. Je ra
dosť chodiť na prechádzky. Z polí zbierame 
úrodu a zakladá sa nová k budúcemu roku. 
Ten minulý nebol dobrý. Na začiatku sejby 
a  k  dodržaniu  agrotechnických  termínov 
husto  siatych  obilnín  bránilo  veľké  sucho. 
Bol veľký vlahový deficit, nedalo sa orať. Zi
ma bola suchá, oziminám nepriala, snehová 
prikrývka  takmer  žiadna,  škodcovia  nevy
mrzli.  To  malo  za  následok  ešte  zvýšenie 
vlahového  deficitu  na  jar  pri  siatí  jarín. 
V jarných mesiacoch (apríl, máj, jún) vôbec 
nepršalo a ešte k tomu nastali veľké horúča
vy, čo nepraje sejbe. Sucho malo vplyv aj na 
zasadené zemiaky, ktoré sa museli zavlažo
vať. Potvrdzuje to, že dlhoročné skúsenosti 
z oblasti Záhoria hovoria, že bez závlah sa 
nedá dopestovať žiadna zelenina.

Toto všetko sa odzrkadlilo na najslabšej 
úrode obilia za niekoľko posledných rokov.

Tohtoročná úroda zemiakov  je priemer
ná  a  je  poznačená  škodcami.  Vydarila  sa 
dobre ošetrovaná kukurica. Pri terajšej orbe 
sa zisťuje, že v našom chotári je premnožený 
výskyt poľných myší. Suché počasie neprialo 
ani mladým ovocným stromom. Úroda ne
bola veľká.

Jablone a slivky oblastne premrzli v kve
te. Teplá zima bola priaznivá na prezimova
nie včelstiev, znáška medu je priemerná. Aj 
každému  sa  nepodarilo  vypestovať  pekné 
kvety, lebo kvetom sa tiež nedarí v horúča
vách.

J. chmela, a. ZálesňáKoVá

V dňoch 22. a 23. septembra 2007 
obyvatelia našej družobnej obce 
Říčany u Brna oslavovali 770. vý
ročie založenia obce.

Prvá  písomná  zmienka  o  Říča
noch pochádza z roku 1237, kedy 
Václav I. odstúpil brnenskému kos
tolu sv. Petra niektoré obce Južnej 
Moravy. 

Súčasťou osláv bolo i vysvecenie 
nových obecných symbolov a kro
jované hody. Na pozvanie starost
ky Říčan u Brna Mgr. Jitky Mičán
kovej  sa  oficiálnej  návštevy  Říčan 
za  našu  obec  zúčastnili  zástupca 
starostky  Ing.  Dušan  Vavrinec 
a prezident DvHZ Láb Marián Ko
vár.

Želáme  Říčaňanom  veľa  úspe
chov!

Bližšie  info  o  Říčanoch  u  Brna 
nájdete na www.ricanyubrna.cz.

ing. D. VaVrinec  

Požiare spôsobujú straty na životoch, poško
denia zdravia i závažné škody na majetku. Preto 
je povinnosťou každého občana požiarom pred
chádzať  a  v prípade  ich  vzniku  prispieť  na  ich 
zdolanie podľa svojich možností a schopností.

Na poslednom verejnom zasadaní obecného 
zastupiteľstva toto schválilo ,,Požiarny poriadok 
obce“, týmto príspevkom vás chcem oboznámiť 
so základnými ustanoveniami tohto nariadenia.

1. obecné zastupiteľstvo:
a)  zriaďuje obecný hasičský  zbor a vymenúva 

veliteľa;
b) ustanovuje preventivára obce;
c) zabezpečuje pre hasičský zbor jeho vystroje

nie zásahovými oblekmi a primeranou technikou;
d)  zabezpečuje  v  rozpočte  obce  financie  na 

chod  hasičského  zboru,  na  údržbu  hasičskej 
zbrojnice, zdrojov vody na hasenie.

2. obecný úrad:
a)  zabezpečuje  účasť  veliteľa  a  preventivára 

na odbornej príprave;
b)  oznamuje  občanom  termín  protipožiar

nych kontrol;
c) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci.
3. občania obce:
a) sú povinní konať tak, aby nedošlo k vzniku 

požiaru;
b)  umožniť  kontrolným  skupinám  vykonať 

preventívnu  kontrolu  okrem  bytov  a  odstrániť 
zistené závady do určeného termínu;

c)  dodržiavať  zásady  protipožiarnej bezpeč
nosti;

d) oznámiť bez zbytočného odkladu vzniknu
tý požiar na ohlasovňu.

4. Pomoc pri zdolávaní požiaru:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchra

nu  ohrozených  osôb  a  uhasiť  požiar  ak  je  to 
možné;

b)  poskytnúť  hasiacej  jednotke  osobnú  po
moc;

c) vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je po
vinný umožniť vstup pri zdolávaní požiaru.

5. organizovanie podujatí s účasťou väčšie
ho počtu osôb:

a) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje 
väčší  počet  ľudí  je  povinný  organizátor  zriadiť 
protipožiarnu  asistenčnú  hliadku  a  vybaviť  ju 
vecnými prostriedkami ochrany pred požiarom. 
Tieto  podujatia  sa  môžu  uskutočniť  len  na 
miestach a v objektoch k tomu určených.

Kde ohlasuje občan požiar: 
obecný úrad tel. 034/779 03 33
PaedDr.  Monika  Valúchová,  starostka,  tel. 

0905 35 86 26, Ing. Dušan Vavrinec, tel. 0903 
75 37 95, Marian Kovár, veliteľ, tel. 0908 02 12 
47, Peter Kovár, strojník, tel. 0907 13 73 75.

Návšteva obce
Říčany u Brna

Požiarny poriadok obce Láb

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Pozývame vás na majstrovské záPasy

Žiaci: 21. 10. o 10.00 h  Vysoká pri Morave–Láb

seniori – V. liga:  21. 10. o 15.00 h  Igram–Láb
  28. 10. o 14.00 h  Láb–Doľany
  04.  11. o 13.30 h  Ivanka–Láb
   11. 11. o 13.30 h  Láb–Nová Dedinka

na začiatku nebolo dosť ani žia
kov, ani mužov. Zo žiakov odišli 
do dorastu a z mužov pustilo ve
denie na hosťovanie tých hráčov, 
ktorí patrili k najlepším. 

Šťastie  v  nešťastí,  že  Plavecký 
Štvrtok zrušil žiakov. Nabehla som 
do  Štvrtka,  obehla  dedinu  a  päť 
nových  hráčov  bolo  do  žiakov 
a štyria do seniorov. 

Tak isto z mužmi. 
Majú  rôznu  prá

cu, robia na zmeny, 
nedá sa s nimi rátať 
vždy.  Nie  sú  profe
sionáli.  Výsledky  sa 
musia dostaviť. 

Bez  prípravy  za
čali  hrať,  kondícia 
nikde, nestačili tým, 
čo  sa  pripravovali 
celé leto. Chlapci nemôžu za to, že 
začali  neskoro  prípravu  a  teraz 
majú horšie výsledky a dobrí hráči 
sú preč.

Žiaci  podali  výborný  výkon 
v  Jabloňovom,  bol  to  už  naozaj 
futbal, všetci si zaslúžia pochvalu.

Skončili  1:1.  Jožko  Laboš  dal 
gól. Ešte sa musia veľa učiť a budú 
len lepší. Láb bude mať výborných 
futbalistov. 

Chcem  poďakovať  všetkým  ro
dičom,  starým  rodičom,  ktorí  si 
všímajú  svojich  rodinných  prísluš
níkov, chodia s nimi na zápasy, po
vzbudzujú  ich.  Kým  iní  v  nedeľu 
odpočívajú, oni odvedú kus práce, 
reprezentujú obec, vašu rodinu. 

Ďakujeme pánovi farárovi, ktorí 
nás prehováral, aby sme futbal ro
bili, aby sa zlepšila morálka. Cho
dí na ihrisko povzbudzovať chlap
cov.  Žiaci  neplatia  nič  za  výuku 
futbalu,  čo  si  treba  vážiť.  Popro
sím rodičov a starých rodičov, aby 
sa pýtali kedy a kde hrajú deti a vy
pomohli  s  dopravou  na  zápasy 
a  brali  zodpovednosť  pri  prevoze 
sami za svoje deti.

reprezentanti lábu – žiaci: 
Laboš Jozef, Laboš Kevin, Záboj

ník Filip, Hanousek Juraj, Orth Ján, 
Halcin Patrik, Janičák David, Lelkeš 
Nikolas, Lisý Jozef, Skokňa Ľudovít, 
Sloboda Stanislav, Kubej Filip, Klí
ma Ľubomír, Koporec Peter, Duffek 
Norbert,  Jurický  Jakub,  Vychnálek 
Roman,  Halcin  Patrik,  Radoslav 
Sovadina, Roman Čermák.

reprezentanti lábu 
– seniori V. liga: 

Duffek  Stanislav, 
Duffek  Rastislav, 
Galajda  Marián, 
Grejf  Michal,  Grejf 
Tomáš, Sivák Dani
el,  Osuský  Franti
šek, Lelkeš Mikuláš, 
Chmela Tibor, Mar
tinec  Vladimír,  Mi

klušičiak  Pavel,  Vrabček  Štefan, 
Kovár  Patrik,  Bartalský  Martin, 
Strna  Juraj,  Ďurica  Mário,  nový 
záujemci  Lukáš  Jurových,  Marian 
Podhorec, Daniel Masrna

nové vedenie ŠK 
od augusta 2007: 
Predseda ŠK – Miroslav Kovár
Tajomníčka  –  Magdaléna  Zá

bojníková
Pokladníčka – Karin Lelkešová
Tréneri žiakov – Jozef Laboš, La

dislav Zábojník
Tréner  seniorov  –  Ladislav  Zá

bojník
Hospodár – František Pír

Ďakujeme  rodičom  a  mužom, 
ktorí  poskytujú  svoje  vozidlo 
a zodpovedajú za iných hráčov.

Srdečne  vás  pozývame  na  naše 
zápasy.  Príďte  povzbudiť  našich 
chlapcov, ktorí vám chcú spríjem
niť váš život. 

Ďakujeme. 

m. ZáBoJníKoVá

Volejbalistky bojovali
Dňa 6. októbra bolo pozvané lábske dievčenské volejbalové družstvo  
na turnaj do Jakubova. Zúčastnilo sa na ňom 5 tímov – 3 x zastúpený  
Jakubov, nováčik z gbelov a výkvet z lábu.

Obecné farby sme hájili viac ako dobre, obsadili sme krásne II. miesto. 
Víťazstvo nám opäť uniklo o vlások v súboji  s „A“ družstvom Jakubov. 
Smútok z prehry zatienilo nadšenie a spokojnosť z odohraného zápasu, 
ktorý sa veľmi páčil všetkým. Natešené a príjemne unavené sa už tešíme 
na domáci mikulášsky turnaj, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. decembra 
2007. Týmto zároveň pozývame všetkých volejbalových nadšencov, aby 
nám povzbudzovaním pomohli k ešte lepším športovým výkonom. Teší
me sa na vás!

K.Ž.

Šport ozdravuje 
a omladzuje

Káder žiačok tvoria väčšinou diev
čatá  z  Lábu.  Chodia  aj  z  Malaciek, 
Stupavy, Borského Mikuláša a Brati
slavy. Kolektív  je to dobrý. V tabuľke 
sú zatiaľ na treťom mieste. V zápase 
s  Trnavou  trochu  zaváhali.  Ostatné 
doterajšie stretnutia  jednoznačne vy
hrávajú,  takže  je  predpoklad,  že  by 
mohli hrať aj o majstra republiky s ví
ťazmi skupiny stred a východ.

Káder žiačok: 
guničová s., romanová D., tot

ková K., Pírová m., chmelová K., Be
lanská K., Zolnianska P., Vicenová r., 
marcinovýchová m., Klasová B., ano
šiová P., Zálesňáková P., lapinová s., 
Zálesňáková m.

Teraz niečo o ženách. Tam to také 
jednoznačné už nie je. Niektoré zápa
sy  sme vyhrali, niektoré prehrali. Za
tiaľ sme na 7. mieste. Myslím, že ako 
nováčik v tejto lige sme určite neskla
mali. Za družstvo Láb tiež hrajú diev
čatá od nás a takisto z Bratislavy, Pla
veckého Štvrtka, Nových Zámkov, Žia
ru nad Hronom.

Káder žien: 
Janečková a., remeňová Ľ., griačo

vá J., matejová g., Kolandrová K., ha
budová s., Baranovičová B., Kováro
vá l., slezáková l., Čmiková Z., Pax
nerová K., rebrešová V., chrupková 
P., Klučariková s., feketeová m., Buj
dáková l., Pastorková s., Kovárová 
i., Šerešová Z., izsmánová D.

Chceme sa poďakovať našim part
nerom za podporu a dôveru. Bez nich 
by sme nemohli zrealizovať naše špor
tové aktivity.

Ďakujeme  Obci  LÁB,  firme  NAF
TA, DOKARO, RAUSCHER, Trávniko
vé  koberce  Láb,  Belanský  Ferdinand 
Stupava, rodine Ladislava Slezáka, ro
dine Farmerovej, rodine Petra Kolan
dra, rodine Petra Totka.

Ďakujeme i našim fanúšikom, ktorí 
nás chodia povzbudzovať a tiež pod
porovať.  Sme  veľmi  rady,  že  máme 
pre koho hrať, čo nás veľmi teší a dú
fam,  že  vás  v  budúcnosti  nesklame
me.

h. rauscheroVá, DfK láb

Ženy v 1. lige
ako som minule spomínala, začali sme ako nováčik hrať 1. ligu žien a žiačok.
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