
Milí čitatelia, 
toto veľkonočné zvolanie vyjadruje na

šu radosť z víťazstva nad smrťou. Človek 
je stvorený k životu a nie k smrti, túžime 
víťaziť a nie prehrávať. Sme uchvátení ži
votom, chceme žiť a nie byť premožení 
smrťou. Ak by smrť bola najmocnejšia, 
bola by to hrozná tragédia. Človek nie je 
nato, aby nakoniec umrel a aby z neho 
nič nebolo. Človek je povolaný k životu, 
chce žiť šťastne a večne. Kde sa teda vza
la smrť?

Boh neučinil smrť a neteší sa zo záhu
by žijúcich. Boh je Život a stvoril človeka 
na svoj obraz. Človeku dal život. Chce, 
aby sme žili. Smrť prišla na svet zo závisti 
diabla a okúsia ju všetci, čo mu slúžia. 

Prvý človek, Adam a jeho žena Eva, boli 
šťastní, nielen že im nič nechýbalo, mali 
jasný rozum, pevnú dobrú vôľu, zdravé 
telo, Boh im dal život a tiež i dar nesmr
teľnosti. Boh im povedal, aby nejedli zo 
stromu poznania dobra a zla, pretože keď 
budú z neho jesť, zomrú. Oni sa však da
li oklamať diablom, ktorý je otcom lži, je 
vrahom. Pretože ľudia svojou neposluš
nosťou voči Bohu privodili smrť sebe 
i svojmu potomstvu. Ako môžeme byť 
oslobodení od smrti?

Boh vo svojej múdrosti a dobrote nás 

prišiel vyslobodiť z moci smrti. Boží Syn, 
druhá božská osoba, prijal na seba ľud
skú prirodzenosť, vzal si telo z Márie Pan
ny a stal sa človekom. Prijal ľudské telo 
i ľudskú dušu. Stal sa nám podobným vo 
všetkom okrem hriechu. Prišiel, aby sme 
mali život a aby sme ho mali hojnejšie. 
Prišiel poraziť smrť. Ako?

Prví ľudia neposlušnosťou všetko po
kazili. Syn Boží to napravil poslušnosťou, 
bol poslušný až na smrť, až na smrť na 
kríži. Zomrel, ale aj zmŕtvych vstal. Kris
tus prišiel na tento svet, aby plnil Otcovu 
vôľu, aby zmaril diablove skutky. Prišiel, 
aby nik z nás v smrti nezahynul, ale aby 
sme mali večný život. Boh vzal na seba 
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Kultúrna komisia pri OcÚ Láb
Vás pozýva na oslavy

DEŇ MATIEK
v nedeľu 10. mája 2009 
v telocvični ZŠ o 14.00 h
Ďakujem ti mama za nežnosť a lásku, 
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.

PROGRAM:
• Otvorenie 
• Príhovor 
• Vystúpenie detí z MŠ Láb
•  Vystúpenie  detí  z  RRC  Junior  Fit 

Rock... (akrobatický rock and roll)
• Vystúpenie detí zo ZŠ Láb
• Poďakovanie
• Voľná zábava pri hudbe 

Krásny  a  nezabudnuteľný  darček 
všetkým  matkám  v  podobe  piesní, 
básní, scénok, tanca darujú naši malí 
škôlkari a žiaci školy. 

Svojou prítomnosťou a milým slo
vom sa všetkým mamičkám prihovorí 
aj vdp. Juraj Augustín.

Sviatky jari 
sú tu zas, 
oslávte ten 
krásny čas.
Želáme Vám 
veľa smiechu,  
na Veľkú noc 
len potechu,  
v pondelok 
veľký zhon,  
dievkam šibačov 
plný dom. 
Veľa vody 
z potoka 
budú svieže 
do roka.
Príjemné 
veľkonočné 
sviatky, veľa 
zdravia a pohody 

praje MŠ Láb

Veľká noc je jedným z najvýznamnej
ších kresťanských sviatkov, ktorú často 
s obľubou oslavujú i ľudia, ktorí nie sú 
nábožensky založení. Každá krajina má 
v oslavovaní Veľkej noci svoje tradície 
a zvyklosti, ktorými sa od iných líši.  
V každej z nich však tento sviatok prí
chodu jari oslavujú v rovnakom čase. 
V nedeľu a pondelok, po prvom splne, 
ktorý nastane po prechode Slnka jar
ným bodom.

Na Veľkú noc musí byť v domácnos
tiach všade čistučko, takže pred týmto 
sviatkom sa upratuje, maľuje a vyno
vuje.

Veľkonočný pondelok je azda najzau
jímavejší pre nás ženy. Očakáva sa, že 
tento nedobrovoľný kúpeľ a procedúry 
okolo neho budeme brať športovo. A na
vyše sa hovorí, že keď túto niekedy i ne
príjemnú tortúru podstúpime, stanú sa 
z nás lepšie manželky.

V súčasnosti sa už zväčša od týchto 
zvykov upustilo a chlapci dievčatá iba 
pokropia voňavkami a vyšibú korbá
čikom. Dievčatá ich na odplatu za túto 
„polievačku a šibačku“ odmenia buď 
mincami alebo veľkonočnými vajíčkami. 
Napokon si navzájom zaželajú veľa šťas
tia.

Veľkonočný pondelok je však hlavne 
dňom pohostinnosti. Keď príde k nie
komu domov návšteva, všetci si navzá
jom zaželajú veselú Veľkú noc, a potom 
sa hostia rôznymi zákuskami, koláčmi, 
šunkou a neodmysliteľnou pálenkou. 

Vážení občania, 
prajem vám príjemné prežitie 
týchto sviatkov.

PaedDr. M. VALÚchOVá, starostka

Veselé
veľkonočné
sviatky...

K radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov 
pripojiť sa chcem – keď nie inšie – 
aspoň skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 
nech si prídu na svoje.

SILVIA VAjARSKá

Aleluja...

Dokončenie na 2. strane
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Nebudú to úplne presné informácie, ktoré som získal 
na poslednom posedení v Zohore s Dr. Valovičom.

Štátne lesy, ktoré nám tento majetok nechcú vydať, 
sú  pre  naše  spoločenstvo  príliš  silný  protihráč.  Majú 
dobrých advokátov a mnoho peňazí, čo nášmu spolo
čenstvu veľmi chýba. Je dokázateľné zo spisov, starých 
kníh a pod..., že tento majetok  obhospodarovali naši 
otcovia.  Peniaze  odniesli  do  Stupavy  grófovi  
Károlimu, ale chýbA DOKLAD, KTO TIETO PEnIA
ZE PREbRAL. Tento dôležitý doklad nie je možné nikde 
vypátrať.  Okolo  toho  dokladu  začína  celí   právnický 
problém. Toto využívajú Štátne lesy s odôvodnením, že 

majiteľ je neznámy. Na katastri dostali užívacie právo. 
To či majú aj vlastnícke právo sa nevie. Možno je toto 
súdne  napadnuteľné.  Lenže  z  čoho  zaplatiť  dobrého 
advokáta, keby nedaj bože tento súdny spor prehráme. 
Kto by to všetko zaplatil? Prosím členov Lesného spo
ločenstva, ktorí sa vyznajú v tejto problematike, aby sa 
popýtali a porozmýšľali, čo by sa dalo urobiť. Na súdy 
totiž nie sú peniaze. 

V najbližšej dobe bude zvolaná členská schôdza, pri
neste svoje poznámky a pomôžte tomuto nekonečnému 
sporu. Je to náš spoločný vyše sto hektárový majetok.

                 j. LISí

Počet 
vývozov 
za rok

Poplatok 
za rok 

v €

Poplatok 
za rok 
v Sk

Prenájom ON 
za rok v €

Prenájom ON 
za rok 
v Sk

Poplatok + 
prenájom ON 

za rok v €

Poplatok + 
prenájom ON 

za rok v Sk
12 17,16 € 516,96 Sk        
26 37,18 € 1 120,08 Sk        
52 74,36 € 2 240,17 Sk        
12 18,72 € 563,96 Sk 5,00 € 150,63 Sk 23,72 € 714,59 Sk
26 40,56 € 1 221,91 Sk 5,00 € 150,63 Sk 45,56 € 1 372,54 Sk
52 81,12 € 2 443,82 Sk 5,00 € 150,63 Sk 86,12 € 2 594,45 Sk
12 37,44 € 1 127,92 Sk 5,00 € 150,63 Sk 42,44 € 1 278,55 Sk
26 81,12 € 2 443,82 Sk 5,00 € 150,63 Sk 86,12 € 2 594,45 Sk
52 162,24 € 4 887,64 Sk 5,00 € 150,63 Sk 167,24 € 5 038,27 Sk

 Bráňme sa, aby nebolo neskoro!
ChCem občanov Lábu a čLenov Lesného spoLočenstva 
informovať o skutkovom stave Lesného spoLočenstva

. 

22. decembra 2008 na 12. plenárnom zasadnutí OcZ 
prijali poslanci Obce Láb Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 9/2008 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad (ďalej len KO) jednotnú sadz
bu  za  vývoz  a  likvidáciu  KO  vo  výške  0,013 €  za  liter. 

Z toho vyplýva, že poplatok nie je závislý od počtu čle
nov v domácnosti. Prenájom odpadovej nádoby (ON) 
v roku 2009 je vo výške 5 €. Prepočet podľa objemu ná
doby a intervalu vývozu sa nachádza v tabuľke.

Platobné výmery na poplatok za KO aj na dane z ne
hnuteľnosti budú občanom zaslané v priebehu apríla 
2009 a prvú splátku treba uhradiť do  31. 5. 2009.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2009.

o voľbe 
prezidenta SR

TERMíny:
1. kolo – sobota 21. 3. 2009
od 7.00 h do 22.00 h
2. kolo – sobota 4. 4. 2009
od 7.00 h do 22.00 h
KDE:
sobášna miestnosť starého 
obecného úradu – Láb č. 282 
AKO:
Volič  po  príchode  do  volebnej 

miestnosti obdrží jeden hlasovací lís
tok a obálku. Vo vyhradenom priesto
re označí na lístku jedného kandidá
ta, za ktorého hlasuje urobením znač
ky  „X“  v  rámčeku  pred  priezviskom 
kandidáta.  Lístok  potom  vloží  do 
obálky, a tú do volebnej schránky.

SOM V ZOZnAME VOLIčOV?
Každý  volič  zapísaný  v  zozname 

voličov by mal obdržať „Oznámenie 
o čase a mieste konania voľby prezi
denta SR“. Ak nie, treba sa ihneď in
formovať v obecnom úrade. Voličom 
je občan Slovenskej  republiky, ktorý 
dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 ro
kov a má na území obce  trvalý po
byt.

čO AK nEbuDEM DOMA 
POčAS VOLIEb? 
Volič  si  môže  v  obecnom  úrade 

najneskôr  do  20.  marca  2009  pre
vziať voličský preukaz, s ktorým môže 
voliť  v  ktorejkoľvek  volebnej  miest
nosti na území Slovenska.

čO AK SOM chORý 
A nEVLáDZEM PRíSť 
DO VOLEbnEj MIESTnOSTI? 
Volič môže požiadať komisiu o vy

konanie hlasovania do prenosnej vo
lebnej  schránky.  Túto  skutočnosť 
možno nahlásiť v obecnom úrade do  
20. 3. 2009 alebo v deň volieb rodin
ný príslušník priamo komisii.

čO AK SA POMýLIM 
PRI hLASOVAní?
Volič  požiada  komisiu  o  vydanie 

nového hlasovacieho lístka.

KTO uRčujE čLEnOV 
VOLEbnEj KOMISIE?
Členov  delegujú  politické  strany, 

politické hnutia alebo petičný výbor, 
ktorého návrh na kandidáta na funk
ciu prezidenta sa prijal. Nie  je pod
mienka, že to musí byť občan Lábu.

MáRIA LISá, 
zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

čo treba veDieť

Vážení občania, 

ľudský život a mám, ľuďom, prináša svoj 
boží život. Ako sa to deje? 

Láska je mocnejšia ako smrť. Boh nás 
nemôže nikdy sklamať, nikdy nemôže byť 
iný, než je. Boh sa nemení. Boh je láska. 
Jeho láska nesklame. Pán Ježiš hovorí, že 
nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov. On svoj život 
za nás položil. Ježiš Kristus ustanovil Cir
kev a dáva nám svoj život skrze krst. Slov 
krst je od mena Kristus, z toho pochádza 
i slovo kresťan. Krstom sme sa stali Boží
mi deťmi, synmi a dcérami, stali sme sa 
bratmi Ježiša Krista, stali sme sa kresťan
mi, stali sme sa druhým Kristom. Boh 
nám daroval svoj božský život, ktorý si 
treba chrániť. Čo ohrozuje boží život 
v nás?

Boží život, ktorý sme prijali v krste je 
účasťou na božom živote, účasťou na bož
skej prirodzenosti. Adam a Eva si privola
li smrť neposlušnosťou voči Bohu. Nepo

slušnosť voči Bohu sa volá hriech. Hriech 
ohrozuje a ničí boží život v nás. Hriech je 
skutok, slovo alebo túžba proti Bohu, 
proti Božiemu poriadku. hriech je nelás
ka, je zlo, je sebectvo, hriech je sebevraže
ný. Človek hriechom stratí boží život. Je 
možné tento stratený život opäť získať?

Zmŕtvychvstalý Kristus sa zjavil svojim 

apoštolom a povedal im: Pokoj vám. Ko
mu hriechy odpustíte, tomu budú odpus
tené. Komu zadržíte, budú zadržané. 
Ustanovil tak sviatosť pokánia, svätú spo
veď, v ktorej nám skrze kňaza odpúšťa 
hriechy. Sme šťastní a máme radosť, že 
z sme povolaní k večnému životu. Ako 
opätujeme jeho lásku k nám?

Kristus zvíťazil nad smrťou a my skrze 
neho máme možnosť víťaziť nad smrťou 
duchovnou, nad hriechom a skrze máme 

dosiahnuť i víťazstvo nad fyzickou smr
ťou. Nechajme sa viesť Kristom, ktorý 
nás svojou obetavou láskou presviedča 
o pravdivosti svojich slov a správnosti svo
jej cesty. Osvojujme si ušľachtilý postoj 
k životu a nechajme svoj život naplniť bo
žou láskou. Skutočná radosť pramení len 
z jedného zdroja a tým je láska. A tú nám 
Kristus dáva ako poznávacie znamenie, 
keď hovorí: Po tom všetci poznajú, že ste 
mojimi učeníkmi, keď sa budete navzá
jom milovať, ako som ja miloval vás. 

Vrcholná radosť môže byť len z takej 
lásky, ktorá nás nemôže sklamať a nikdy 
opustiť. Ježiš nás predsa miluje oveľa 
viac, než je toho schopný ktorýkoľvek člo
vek na svete. Syn Boží si ma zamiloval 
a seba samého obetoval za mňa. V krste 
som sa stal Božím synom a chcem ako 
Boží syn žiť, aby som mal šťastný večný 
život. 

 juRAj AuGuSTín
farár – duchovný otec farnosti

Aleluja...

Dokončenie z 1. strany

Počet 
vývozov   
za rok

Veľkosť
ON

v litroch

Poplatok za 
rok
v €

Poplatok
za rok 
v Sk

Prenájom 
ON za rok  

v €

Prenájom
ON za rok

v Sk

Poplatok + 
prenájom 
ON za rok 

v €

Poplatok + 
prenájom ON 

za rok
v Sk

12 110 l 17,16 € 516,96 Sk
26 110 l 37,18 € 1 120,08 Sk
52 110 l 74,36 € 2 240,17 Sk
12 120 l 18,72 € 563,96 Sk 5,00 € 150,63 Sk 23,72 € 714,59 Sk
26 120 l 40,56 € 1 221,91 Sk 5,00 € 150,63 Sk 45,56 € 1 372,54 Sk
52 120 l 81,12 € 2 443,82 Sk 5,00 € 150,63 Sk 86,12 € 2 594,45 Sk
12 240 l 37,44 € 1 127,92 Sk 5,00 € 150,63 Sk 42,44 € 1 278,55 Sk
26 240 l 81,12 € 2 443,82 Sk 5,00 € 150,63 Sk 86,12 € 2 594,45 Sk
52 240 l 162,24 € 4 887,64 Sk 5,00 € 150,63 Sk 167,24 € 5 038,27 Sk

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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zber 
kovového šrotu
a elektronického 
odpadu
sa uskutoční v sobotu 
16. 5. 2009 
od 9.00 h do 15.00 h

Žiadame občanov, ktorí majú záujem 
o vývoz menovaného odpadu, aby ho 
nahlásili v obecnom úrade v dňoch od 
11. do 14. mája 2009 na tel. čísle 034/ 
779 03 33.
Kovový šrot, televízory, chladničky, 
rádiá a iný elektronický odpad pred 
rodinné domy nevykladajte. Zabráni
te tým rozoberaniu odpadu a znečis
ťovaniu vášho okolia. 
Odpad podľa nahláseného zoznamu 
prevezmú pracovníci OcÚ.

V  zdravotnom  stredisku  v  Lábe 
máme zavedenú telefónnu linku.
Nové telefónne číslo je

034/775 10 09.

Deratizácia 
v obci
Vážení občania, jarná celoplošná 
deratizácia v katastrálnom území 
obce Láb, za účelom likvidácie hlo
davcov sa vykonáva 

od 11. do 22. 5. 2009.

Vlastníci nehnuteľností majú po
vinnosť  v  zmysle  zákona  NR  SR  
č. 355/2007 Z.  z. o ochrane, pod
pore  a  rozvoji  verejného  zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zá
konov, zabezpečiť položenie návnad. 
Občania  si  prevezmú  deratizačné 
návnady,  ktoré  budú  vydávané  na 
Obecnom úrade  v Lábe  v  stanove
nom termíne za poplatok 0,90 €.

Žiadame  rodičov,  aby  deti  upo
zornili na nebezpečenstvo kontaktu 
s  položenou návnadou. Upozorňu
jeme majiteľov psov, aby v oznáme
nom  termíne  uskutočnenia  derati
zácie na území obce, tieto venčili len 
na vodítku a nepúšťali psov k mies
tam uložených návnad.

zber 
separovaného 
odpadu
PAPIERA A KARTOnážE, 
PLASTOVých fLIAŠ 
(čistých PET fliaš od minerálok, malinoviek, 
čistiacich prostriedkov, aviváží...)
SKLA, STARých bATéRIí 
A AuTOMObILOVých 
AKuMuLáTOROV,
MOnOčLánKOV 
(z kalkulačky, rádia, walkmana, diskmana, 
hodín...)
STARých PnEuMATíK, 
fAREbných KOVOV 
(plechovky z alkoholických a nealkoholic
kých nápojov)
ODPADOV Z PLASTOV, 
(penový polystyrén, čisté tégliky od jogurtov, 
pomazánok, igelitové tašky, bedničky záhrad
ný nábytok, vaničky, misky, bandasky...)
nADROZMERnéhO ODPADu
(nábytok, matrace, koberce, umývadlá,...)

bude v dňoch

30. 3. 2009
Majír, Vršek, Drahy, Grinava, Kút,

31. 3. 2009
Dzedzina, Malý Chríb, Velký Chríb, 

Rádek, Ulica, Malá ulička, Cesta na 
Zohor

1. 4. 2009
Účka,  Ambrúv  mlýn,  Vrbovec, 

Stránky, Za hriskem, Ortúv mlýn

žiadame občanov, aby dodržali 
rozpis vývozu a vyložili odpad ráno do 
8.00 h, pretože sa po každej ulici pôj
de len raz. Odpady treba roztriediť 
podľa jednotlivých druhov.

Do poZornosti

Do poZornosti
Obecný úrad v  Lábe oznamuje občanom, že

alebo všetko pre naše deti. Všetky 
deti  oddychovali,  stavali  snehulia
kov, ale  v  škole  sa  svietilo dlho do 
noci  každý  deň.  Od  skorého  rána 
prichádzali  robotníci,  ktorí  vymie
ňali  staré  okná  za  nové,  a  neóny, 
ktoré pamätali papuče našich rodi
čov,  za  krajšie,  ale  najmä  zdravšie 
pre  očká  našich  detí.  V  sobotu 
a v nedeľu to bolo v réžii našich pa
ni upratovačiek, aby žiaci po týždni 
oddychu  nastúpili  do  čistej  školy. 
Veľká vďaka patrí obecnému úradu 
a  pánovi  Galovičovi,  ktorí  prispeli 
nemalou  finančnou  čiastkou,  aby 
sa mohli všetky tieto zmeny v škole 
udiať.

Mgr. Ľ chOVAnOVá

Opäť sme krajší, 
novší, zdravší,

Prosíme o 2 % z vašich daní
Aj v tomto roku môžete našim detičkám prispieť dvomi percentami
z vašich daní. Zverejňujeme údaje o prijímateľovi.

Obchodné meno alebo názov:
RODIčOVSKé ZDRužEnIE PRI MŠ Láb
Sídlo: Láb č. 223 
Právna forma: ObčIAnSKE ZDRužEnIE 
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 17319617/228

Vaše peniaze využijeme veľmi účelne!

 Materská škola
SLnIEčKO, ZOhREj nAŠE LíčKA, jAR PRIŠLA...

Aj v našej škôlke hreje lepšie, ale nie slniečko, ale nové radiátory, ktoré 
sme vďaka pani starostke PaedDr. Monike Valúchovej mohli vymeniť. Tie 
pôvodné nám začali v decembri postupne vypovedať, tak sme rýchlo mu
seli vyriešiť havarijnú situáciu. ĎAKujEME...            Mgr. M. VIcEnOVá

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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V našej škole sa stalo 
už tradíciou, že každoroč
ne sa nájde aspoň 12 žia

kov, ktorí už objavili čaro 
lyžovania, alebo ho chcú 
objaviť. Potom už stačí 

ochota inštruktora, ktorý 
si ich zoberie na 24 hodín 
denne, celý týždeň. Tento 
rok nebol výnimkou. 

Spojili sme svoje sily so 
Základnou školou v Ga
jaroch. Prvý marcový týž
deň hlásili síce veľké otep
lenie, ale svah na Homôl
ke v Strážovských vrchoch 
nám patril celý. Nikto sa 
nezranil, až na zopár mod
rín a zranených srdiečok 
z nešťastnej lásky.

Z roka na rok je ťažšie 
organizovať lyžiarky kurz, 
deti by aj chceli, často bý
va problém vo financiách, 
vo vybavení. Pomáha nám 
rodičovské združenie aj 
obecný úrad, ktorým sa 
chcem poďakovať. 

Verím, že aj na budúci 
rok sa nájde dosť takých 
odvážlivcov, ktorí to budú 
chcieť vyskúšať na dvoch 
doskách tiež.

Mgr. Ľ. chOVAnOVá

Týždeň pred 6. februárom naša de
dina ožila farebnými plagátikmi, 
ktorými škola pozývala všetkých na 
Deň otvorených dverí, zápis do pr
vého ročníka a poobedňajší karne
val masiek. bol to deň plný zážitkov 
pre deti aj pre rodičov.

Tí  sa  už  ráno  začali  schádzať 
a najviac sa ich vystriedalo v 1. roč
níku. Práca prváka je náročná, a to 
si mohli  spolu  s deťmi  vyskúšať na 
hodine výtvarnej výchovy. Kto z nich 
bol  úspešnejší  posudzovali  sami.  
Pani  učiteľkám  zase  dobre  padlo 
slovo  obdivu  zo  strany  rodičov  na 
ich prácu.

Žiaci  i  niektorí  rodičia  vyskúšali, 
ako  chutí  obed  v  školskej  jedálni 
a opäť sa stretli v škole na karnevale. 
Začal sa veľký deň aj pre predškolá
kov. Pani učiteľky Horváthová a Ne

novská sa na pozvanie pani riaditeľky 
MŠ zúčastnili ešte pred zápisom ro
dičovského združenia,  kde  rodičom 
prezentovali prácu a plány našej ško
ly, odpovedali na mnohé otázky.

Presne  o  15.00  h  sa  začal  zápis 
detí  do  1.  ročníka.  Prvá  lastovička 
priletela až z Pl. Štvrtka. Malý Sam
ko Voltemar podporovaný mladším 
bratom,  rodičmi a babkou to zvlá
dol úspešne. Za ním nasledovali os
tatní – 7 chlapcov a 5 dievčat. Na po
moc učiteľom a rodičom prišla ako 
každý  rok pani psychologička Mgr.  
J. Čermáková, ktorá sledovala škol
skú zrelosť detí. To, že sa tu cítili ako 
doma  dokázali  tým,  že  niektorí  sa 
prezliekli  do  kostýmov  a  stratili  sa 
v dave masiek. Zabávali sa až do ve
čera, našli nových priateľov, ktorí sa 
už teraz na nich tešia.       

           Mgr. G. nEnOVSKá

Športujem, športuješ...

Zápis detí do 1. ročníka
plný zážitkov

Lyžiarsky kurz

To nie je len časovanie slovies, je to 
realizácia plánov na hodinách te
lesnej výchovy. naše deti nepotre
bujú len sedieť pri učebniciach a po
čítačoch, ale sa aj viac pohybovať. 
Preto sa im škola snaží vychádzať 
v ústrety a podporovať ich športové 
aktivity.

Deviataci a ôsmaci pod vedením 
svojej pani učiteľky oprášili  zabud
nuté  pingpongové  stoly,  doniesli 
z domu rakety a súboj sa mohol za
čať. Zmeny začali aj u prvákov. No
vé učebné osnovy im do vyučovania 
zaradili tenis. A tak sme zakúpili te
nisové  rakety,  loptičky  a  teraz  ich 

veselo naháňame po celej  telocvič
ni. Kým sa to naučíme bude to ešte 
chvíľu trvať. Radi súťažíme aj na fit
loptách.  Škoda,  že  ich  nie  je  viac. 
Skáčeme na nich ako klokany.

V  tomto školskom roku  sme  sa 
znovu zapojili do súťaže poriadanej 
„DM drogériou“ a Zuzanou a Ma
rošom Molnárovcami „ľahšie to ide 
ľahšie“.  Po  skončení  tréningového 
plánu  vybratá  skupina  absolvuje 
prekážkovú  dráhu  a  jej  čas  sa  na
hlási  organizátorovi.  Súťaž  má  tri 
kolá a končí až v máji.

Mnohým našim deťom učaril ta
nec.  S  radosťou  privítali  možnosť 
prihlásiť sa na akrobatický rokenrol 
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v telocvični našej školy. Prihlásilo sa 
ich veľa, no dnes chodia len tí naj
vytrvalejší.  Tréningy  boli  náročné 
a nie všetci ich zvládali. No tí, čo zo
stali, dávajú do  svojho  tanca  všet
ko. Držíme im palce, aby sa im da
rilo. Nech sú vzorom ostatným, ako 
využiť svoj voľný čas a urobiť niečo 
aj pre svoje zdravie.

CVČ Malacky v spolupráci so ZŠ 
okresu  Malacky  zorganizovalo  ob
vodné kolo vo vybíjanej dievčat, kto
rého sa zúčastnili aj žiačky ZŠ Láb.

Kategóriu mladších žiačok repre
zentovali:  žiačky  4.  ročníka  Slávka 
Hianiková, Lucia Čermáková,  žiač
ky 3.  ročníka, Tatiana Bystrianska, 
Simonka Kopčová, Skarletka Mišia
niková,  Justínka  Pírová,  Simonka 
a Sabrinka Petrušové, žiačky 2. roč

níka Natálka Čermáková, Tatianka 
Zbraneková,  svojou  bojovnosťou 
prispela i prváčka Terezka Novotná. 

Kategóriu  starších  žiačok  repre
zentovali žiačky 5. ročníka: Klaudia 
Piteková, Nikol Víťazková, Michaela 

Pírová, Mária Juricová, žiačky 6. roč
níka:  Barborka  Bublincová  Ivanka 
Gregorčíková,  Ivanka  Chovanová, 
Klaudia Kučerová, Michaela a Len
ka Vajarské, Elenka Nemcová. 

Dievčatá  z  obidvoch  družstiev 
svojou usilovnosťou a snahou vzor
ne  reprezentovali  školu,  avšak  na 
súperky o dva roky staršie kondične 
nestačili. Aj napriek tejto skutočnos
ti  sa dievčatá  spoluhráčok nezľakli 
a  statočne  bojovali  až  do  samého 
konca.

Úprimná vďaka patrí aj ochot
ným rodičom, ktorí si dokázali nájsť 
čas a pomohli s prepravou žiačok 
do miest súťaží.

Mgr. G. nEnOVSKá, 
bc. j. ŠIMEKOVá

Silnou  motiváciou  pre  jednotlivcov  i  pre 
triedy je možnosť získať peknú odmenu za svo
je vynaložené úsilie pri zbieraní starého papie
ra a použitých obalov od mlieka a džúsov. Ne
hodnotí  sa  podľa  toho,  ktorá 
trieda  nazbiera  naj
viac,  ale  podľa  toho, 
ktorá  trieda  vyzbiera 
najviac  na  jedného 
žiaka.  Osobitne  sa 
odmeňujú žiaci, ktorí 
v  rámci  zberu  papie
ra alebo zberu  tetra
pakov nazbierajú naj
väčšie množstvo uve
deného  odpadu. 
V  júni  2008  bolo  za 
usilovné  separovanie 
papiera  a  tetrapakov 
odmenených  20  detí 
z  našej  školy  exkur
ziou  na  skládku  od
padu  spoločnosti  A.
S.A. Slovensko, spol. s. 
r. o., pri Zohore.

Exkurzia je vhodným 
spôsobom,  ako  názor
ne priamo „na mieste činu“ 
informovať deti o tom, ako sa zozbieraný pa
pier i ďalší odpad na skládke ďalej spracováva. 
A tiež prečo je dôležité zotrvať v zbere druhot
ných surovín napriek  tomu,  že  škola dostane 
za  zozbieraný  papier  i  tetrapaky  podstatne 
menej peňazí, ako tomu bolo v minulosti. Bez 
potrebných  informácií  o  nevyhnutnosti  trie
denia odpadov, ktoré deťom poskytujeme na 

vyučovaní  alebo  formou  exkurzií,  by  celý  se
parovaný zber strácal v ich očiach svoje opod
statnenie. Myslím, že je našou spoločnou sna
hou  rozvíjať  u  detí  návyk  separovať  odpady 
a tým ich učiť zodpovednému vzťahu k nášmu 

životnému  prostrediu.  A  prá
ve  pre  tento  cieľ  en
v i r onmentá lneho 
vzdelávania a  výcho

vy  budeme  zber  dru
hotných surovín na našej ško
le podporovať i naďalej.

Naša  podpora  a  poďako
vanie  patrí  rodičom,  starým 

rodičom,  podnikateľom  v  na
šej obci, všetkým, ktorí posie
lali papier a tetrapaky, alebo 
priamo privážali  a privážajú 
papier do školy. 

Ďakujeme aj deťom, kto
ré húževnato nosili a no
sia  tetrapaky.  Tiež  všet
kým žiakom, ktorí papier 

veľakrát vlastnoručne ukla
dali do kontajnerov – a to nie 

je  práve  najľahšia  ani  najčis
tejšia práca. 
Treba poďakovať aj všetkým z ra

dov pracovníkov školy, ktorí pomáha
jú pri separácii odpadu. 

A  nakoniec  patrí  poďakovanie  pani  učiteľ
kám, ktoré nielen priebeh zberu zaznamenáva
jú  a  výsledky  vyhodnocujú,  ale  predovšetkým 
sa snažia vzdelávať a vychovávať deti ohľadu
plné k životnému prostrediu.

Mgr. Ľ. KučEROVá

Prečo zbierame papier 
a tetrapaky?
Tak ako v predchádzajúcom období, aj v tomto školskom roku pokračujeme v našej škole v se
parovanom zbere odpadu. K už tradičnému zberu papiera a plastových fliaš pribudol zber tet
rapakov.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Čo je kniha?
,
,Rad malých značiek. nič viac! je na čitateľovi, 
aby v nich sám vyvodil tvary, farby a city, ktorým 
tieto značky zodpovedajú. na ňom záleží, či je 
kniha malá alebo výborná, ohnivá alebo ľadová  
(france)

Týmto citátom sa k vám prihováram, milí čita
telia, občania Lábu pri príležitosti mesiaca „Ma
rec“, o ktorom je známe, že je Mesiacom knihy.

I v našej obci sú tradície, ktoré by sme neradi 
porušili. V tomto mesiaci, viac ako inokedy, mys
líme na poslanie a význam čítania pre život kaž
dého  z  nás.  A  preto  sme  i  v  tomto  roku  prijali 
„žiačikov“  MŠ,  ktorí  iniciatívne  sami  požiadali 
o prijatie v knižnici MĽK. Ukázali veľa zo svojho 
„repertoáru“ a potešili nás svojimi vystúpeniami. 
Žiaci  ZŠ  –  od  1.  ročníka  vrátane  deviatakov  sa  
zúčastnili exkurzií, zasúťažili si vo vedomostnom 
kvíze  z  oblasti  literatúry,  zemepisu,  prírodopisu 
a  v  spoločenskom  odbore.  Ich  vedomosti  budú 
vyhodnotené.

To sú pozitíva!
Ale  čo  ma  mrzí,  to  je  nenavštevovanie  MĽK. 

Veľmi klesol počet výpožičiek,  i keď nedá sa po
vedať,  že  knihy  sú  nezaujímavé,  neatraktívne. 
Mnohí občania nám knihy darovali (a nie hocija
ké). Nie všetko za nás vyrieši internet!

V tomto smere by som chcela pochváliť našich 
dôchodcov, ktorí majú radi prijímanú myšlienku 
„prečítajme si“.  Je  to kniha  J. Hajdina: „Ej, Ma
cejku“...  spojená  s  besedou  a  spomienkami  na 
tradície a zvykom. 

V tomto mesiaci žiakov ešte čaká „Rozprávkové 
popoludnie“.

MĽK je otvorená: 
Po: 15.00–17.00 h
Št: 16.00–17.00 h

Majte na mysli: 
„Dom bez kníh, je ako izba bez oblokov.“
Teší sa na vás vaša knihovníčka 

E. ŠTEfEKOVá
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V roku 2008 mala naša organi
zácia 91 členov. Keďže dobrovoľná 
požiarna  ochrana  je  zameraná 
hlavne  na  zamedzenie  vzniku  po
žiaru,  aj  my  sme  sa  venovali  pre
važne preventívnej činnosti. 

V  obecnom  rozhlase  boli  odvy
sielané  relácie  s  rôznou  protipo
žiarnou  tematikou,  vo  vykurova
com, ale hlavne v jesennom obdo
bí, keď má asi každý občan potrebu 
spaľovať prebytočnú  trávu a buri
nu.  Ešte  stále  si  ale  väčšina  z  nás 
neuvedomuje nebezpečenstvo, kto
ré hrozí najmä osobe, ktorá takto 
často  riskuje  nielen  finančnú  po
kutu, ale čo je dôležité, vlastné zdra
vie a život.

Aj minulom roku sa opäť na žia
dosť pani Hasičkovej  členovia po
žiarnej hliadky zúčastnili žatevných 
prác. Taktiež sme sa zúčastnili viace
rých asistenčných služieb a rôznych 
pracovnospoločenských  akcíí  ako 
bola napríklad opätovná vynikajú
ca spolupráca zo základnou školou 
pri organizácii okresného kola  sú
ťaže  „Mladý  záchranár“.  Naďalej 
funguje  skvelá  spolupráca  s obec
ným úradom. Niekoľkokrát do ro
ka  sa  vykonávalo  preplachovanie 

obecnej kanalizácie, čistilo a umý
valo sa tenisové ihrisko a cesty.

Súťažné družstvo mužov sa pod

ľa možností  zúčastňovalo poháro
vých  súťaží organizovaných v oko
litých obciach a na Morave – Říča
noch.

Opäť sme úspešne zorganizovali 
súťaž „Memoriál pána Ondroviča“, 
na ktorom sa v slušnom počte zú
častnili  družstvá  z  okolitých  obcí 
a taktiež naši „bratia“ z Moravy.

Pravidelne sa naši uniformovaní 
členovia  zúčastňovali  kultúrnych 

a cirkevných obradov. Stáli čestnú 
stráž  pri  Božom  hrobe  na  Veľkú 
noc a aj počas sviatku Božieho te
la.

V minulom roku sme za prispe
nie OcÚ a Nafty Gbely doplnili na
šu  výbavu  plávajúcim  čerpadlom. 
Za prispenia občanov,  ktorí daro
vali 2 % svojich daní, sme zakúpili 
dve vychádzkové ženské uniformy.

V  minulom  roku  sme  mali  dva 
výjazdy k požiarom 3. 11. k požiaru 
lesa v Pl. Štvrtku a 28. 11. pomocný 
zásah  pri  rozsiahlom  požiare  sen
níka  vo  Vysokej  pri  Morave.  Tak
tiež, ako každý rok, sme za pomoci 
pána  Chovana  a  OcÚ  pripravili 
a  zorganizovali  novoročný  ohňo
stroj.

Výbor DHZ pre deti ZŠ a MŠ zor
ganizoval  deň  otvorených  dverí 
a pre naše milé členky sme pripravi
li  malé  posedenie  pri  príležitosti 
čoraz  viac  zabúdaného  sviatku 
MDŽ.

Na  záver  chcem  poďakovať  ak
tívnym  aj  prispievajúcim  členom, 
členom  súťažného  družstva,  a  sa
mozrejme, členom výboru za celo
ročnú prácu a úspešnú reprezentá
ciu obce aj nášho DHZ.

M. KLASOVá
Tajomníčka DhZ Láb

 Hasiči bilancovali...
Dňa 8. 2. 2009 sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Láb znovu 
stretli na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili prácu v minulom roku.
Pozvanie prijali aj zástupcovia DhZ z okolitých obcí a družobných Říčan 
u brna ako aj starostka obce.

 ...hasiči radia!
Mesiac marec je mesiacom požiarnej ochrany. Preto 
v tomto mesiaci propagujeme boj proti ľahostajnosti 
a nedisciplinovanosti, obchádzanie zodpovednosti 
a dodržiavanie požiarnej bezpečnosti. Toto obdo
bie je typické, ako jarné upratovanie, kedy dôklad
ne vyčistíme všetky obytné a hospodárske budovy, 
odstraňujeme nepotrebné predmety ako horľavý 
materiál a uvoľňujeme potrebné evakuačné 
priestory.

Jarné  mesiace  predstavujú  obdobie,  kedy  sa 
nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky mi
nuloročnej suchej  trávy,  lístia a  ihličia predsta
vujú veľké nebezpečenstvo najmä rozšírenia po
žiarov. Niektorí občania si nevedia jarné práce 
predstaviť bez vypaľovania starej suchej trávy 
tak,  aby  nahradili  vykášanie  trávnatých 
plôch, aké sme v minulosti poznali. Vypa
ľovanie akýchkoľvek porastov i trávnatých 

a zakladanie ohňov vo voľnej prírode je zakázané zá
konom NR SR č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane. 
Pritom si však občania neuvedomujú, že toto vypaľo

vanie má za následok veľké ekologické škody, 
vysoké finančné straty na majetku a v najhor

šom prípade i ľudské obete, lebo pred požiarom 
nie  je vždy  jednoduché vzdialiť  sa do bezpečia. 

Najviac musíme mať na pamäti, že tento škodlivý 
zvyk  a  nezodpovedný  prístup  dospelých  nabáda 

často i deti v ich nebezpečných hrách so zápalkami 
a  zakladanie ohníkov, ktoré  vedú k ďalším vážnym 

škodám a častokrát aj ujme na zdraví, prípadne na ži
votoch. Stáva sa, že pri vypaľovaní v blízkosti lesa, sa 
oheň ľahko dostane aj na trávnatý porast a za obeť mu 
ľahne popolom niekedy aj viac hektárov lesa. Za podpo
ry vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý 
požiar zvládnuť a zastaviť. Čo pre nás znamenajú lesy 
z  ekologického hľadiska, netreba občanom vysvetľo
vať. Je šťastím pre každú krajinu, keď má bohatstvo le
sov a z toho dôvodu chráňme si naše dary prírody. Za 
dodržiavanie týchto opatrení, vás žiada DHZ v Lábe.

p. RybnIKáR, Predseda DhZ

Štatistika evidencie obyvateľstva 
obce Láb za rok 2008

Prihlásený   25
Odhlásený  15
Zomrelý  12
Narodený  12
Sobáše  5
Celkový počet obyvateľov 
k 31. 12. 2008  1403

Z matrikY

občanom, že už aj v našom obec
nom úrade môžete od 16. marca 
2009 využívať 

bezhotovostnú
platbu 
cez POS terminál. Platiť môžete 
prostredníctvom platobných ka
riet Mastercard, Mestro, VISA, 
VISA Electron, Diners club.

oZnamuJeme

Sedem statočných po úspešnom „požiarnom útoku”. Keďže už v názve majú naši hasiči 
prívlastok DOBROVOĽNÍ, zaslúžia si našu úctu. Dúfajme, že aj napriek pravidelnému 
zdokonaľovaniu svojho majstrovstva ho v praxi nebudú v tomto roku musieť  uplatniť.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

V poslednom  čísle  Lábskych  no
vín  sa  k  nám  občanom  prihovára 
pani starostka pekným a úprimným 
vinšom  do  nového  roku,  v  ktorom 
snáď na nikoho nezabudla.

Ďakujeme a to isté prajeme aj my 
jej. Upútal ma pozdrav, ktorý sme

roval „trvalo bývajúcim občanom“. 
Dnes keď samosprávy bojujú o kaž
dý  cent,  ktorý dostaneme od  štátu 
na trvalo bývajúceho občana sú ta
kí, ktorí bez príčiny nie sú občanmi 
Lábu. Oni tu len žijú! Chceli by mať 
dobré  cesty,  chodníky,  kanalizáciu, 

vyvezený  odpad  z  cintorína  a  tiež 
aby Obecný úrad prispel na opravu 
kostola.

Obecné  zastupiteľstvo  by  malo 
zvážiť,  ako  zvýhodní  trvalo  žijúcich 
obyvateľov.

 Trvalo žijúci občan Lábu

Vážená redakcia, vážená pani starostka!
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Ligové súťaže
V minulej ligovej sezóne malo druž

stvo Lábu v 4. lige dosť športovej smo
ly, keď veľmi tesne prehralo niekoľko 
zápasov a skončilo medzi zostupujú
cimi  družstvami.  Túto  sezónu  preto 
mal Láb v 5. lige dve družstvá. Okrem 
Lábu tam mali ešte družstvá Pezinok 
(3 družstvá), Senec (2 družstvá), Mo
dra, Igram a Tomášov.

Láb „B“ mal za účel umožniť hrať  
aj deťom zo šachového krúžku, preto 
veľmi nezáležalo na  jeho umiestnení. 
Láb „A“ mal jasný cieľ – vyhrať súťaž 
a navrátiť  tak Láb medzi družstvá 4.  
ligy. Tento cieľ sa podarilo splniť. Iné 
družstvá, pred začiatkom súťaže po
tenciálne konkurujúce v boji o postup 

Lábu,  začali  strácať  body  už  na  za
čiatku súťaže. 

Láb „A“ nakoniec vyhral súťaž s veľ
kým náskokom. Prvé miesto mal isté 
už dve kolá pred koncom súťaže. No 
napriek tomu súťaž dokončil s plným 
bodovým ziskom a postupuje tak do 
4. ligy BŠZ.

Iné šachové aktivity v Lábe
4. januára 2009 sa v Lábe v spolo

čenskej  sále  v  hostinci  „U  Tomáša“ 
konali  Majstrovstvá  okresu  Malacky 
v rapid šachu. Zúčastnilo sa ho až 60 
hráčov. 

Po  predchádzajúcich  ročníkoch 
majú  už  pravidelných  účastníkov  aj 
z iných okolitých okresov. Veľa účast

níkov  bolo  z  Bratislavy.  Prvé  miesto 
obsadil Martin Jánoš z ŠK Doprastav 
Bratislava. Špeciálnu kategóriu, hráči 
z okresu Malacky, vyhral veľmi tesne, 
na 18. mieste, len vďaka pomocnému 
hodnoteniu s rovnakým bodovým zis
kom  ako  ďalší  hráči  z  okresu,  Ing. 
Eduard Šimkovič.

Ďalší podobný turnaj 
sa bude konať 29. marca 2009 tiež 

v hostinci „U Tomáša“. 
Účastníci  z  okresu  Malacky  budú 

mať  špeciálnu  50  %  zľavu  na  vklade 
a zaplatia len 2 €, hráči do 18 rokov 
len 1 €. Snáď bude mať podobne vy
sokú  účasť  ako  predchádzajúci  tur
naj. Tieto  turnaje organizované Láb
skym šachovým klubom už majú svoju 
reputáciu. Zatiaľ sa dokonca nezáväz
ne prihlásil jeden veľmajster.

• • •
Propozície  turnaja  je možné nájsť 

na webe Slovenského šachového zvä
zu www.chess.sk v sekcii Turnaje – ka
lendár turnajov.

Ing. E. ŠIMKOVIč

 Šach v Lábe
V Lábe je činný šachový krúžok, vyučujúci deti šach, pod vedením Ing.  
Petra Merku. V tomto a minulom roku – v sezóne 2008/2009, hrali po
merne úspešne niektoré deti z krúžku v 5. lige bratislavského šachového 
zväzu. Dúfame, že tento krúžok zostane ďalej aktívny a obohatí sa aj 
o ďalšie deti.

Volejbalové družstvo láb
skych žien už od roku 
2001 pravidelne každý 
rok organizuje volejbalo
vý turnaj. Termín bol do
teraz vždy v decembri na 
Mikuláša. chorobnosť 
našich aj pozvaných hrá
čok však koncom minulé
ho roka bola priveľká, mu
seli sme termín turna
ja  posunúť.
 

Celkom sa nám zapáčil 
marec, kedy ženy oslavujú 
svoj sviatok – Medzinárod
ný deň  žien. V nedeľu 15. 
marca 2009 za účasti jed
ného družstva z Lábu, Zo
hora, Bratislavy a Borské
ho  Mikuláša  sme  prežili 
pekný športový deň. Man
želia prevzali na seba v ten
to deň starostlivosť o do
mácnosť a deti,  čím nám 
dali ďalší darček k MDŽ.

Smutno  bolo  dievča
tám  z  Jakubova  a  Mala
ciek,  medzi  ktorými  zaú
radovala  choroba,  úrazy 
a  nemohli  sa  turnaja  zú
častniť. 

Víťazstvo  nám  tento 
rok uniklo naozaj iba o vlá
sok.  S  dievčatami  z  Bor
ského  Mikuláša  sme  zo
hrali vyrovnaný zápas. Na 

treťom  mieste  sa  umiest
nili  dievčatá  zo  Zohora 
a  posledné  boli  dievčatá 
z Bratislavy. Starostka ob
ce  PaedDr.  Monika  Valú
chová odovzdala Putovný 
pohár  starostky  obce  už 
po  druhýkrát  družstvu 
z  Borského  Mikuláša. 
Všetky  dievčatá  a  ženy, 
ktoré sa turnaja zúčastnili 
dostali vecné dary, za kto
ré ďakujeme sponzorom: 

 bramac – strešné sys
témy, s. r. o., 

firma Rauscher Láb, 
Pavol Koporec Láb, 
 Esko Plav. Štvrtok –  
S. Sofka, 
 hobby Malacky Ing. P. 
chovan, 
Slovenská sporiteľňa,
Pizzeria no 151 Láb,
 Aland Group, a. s., 
bratislava 
a Obecný úrad Láb. 
Smútok z tesnej prehry 

zmiernili pochvalné uzna
nia o veľkom zdokonalení 
našej  hry.  Z  rozhovorov 

ostatných  družstiev  sme 
sa dozvedeli, že všetky hra
jú s mužmi, čo skvalitňuje 
ich výkony, ich hra je ener
gickejšia  a  razantnejšia. 
Naše  rady  sa  v  poslednej 
dobe  zmenšili,  prijali  by 
sme  i  my  nových  členov. 
Pozývame  mužov,  chla
pov,  chlapcov...  so  záuj
mom o volejbal, aby prišli 
medzi  nás  vždy  v  utorok 
a štvrtok o 18.30 h do te
locvične základnej  školy.

M. LISá

Zo života lábskych volejbalistiek

Zimná
príprava 
dievčat

Po  skončení  jesennej  časti  súťaže 
mali  dievčatá  krátku  prestávku,  po 
ktorej sme sa pustili do zimnej prípra
vy. V decembri a v januári sme sa zú
častnili niekoľkých halových turnajov. 
Ženy absolvovali dva turnaje, na kto
rých skončili na 3., respektíve 5. mies
te. Žiačky suverénne obhájili v Holíči 
minuloročné víťastvo. Na jednom tur
naji sa zúčastnili aj naše mladšie žiač
ky, pre ktoré to bol ich prvý turnaj vô
bec. Neviedli si najhoršie, keďže celko
vo skončili na peknom 5. mieste.

Koncom  januára  sme  začali  prí
pravu vonku, ktorá bola prevažne ve
novaná  rozvoju  kondičných  schop
ností. Cez jarné prázdniny sme absol
vovali  sústredenie  v  Jahodníku.  Tu 
sme sa zamerali najmä na  rozvoj  vy
trvalostných  a  silových  schopností,  
v čom sme mali obrovské rezervy v je
sennej časti. Po návrate sme sa zame
rali už na prácu s loptou, na odstra
ňovaní  technických  a  taktických  ne
dostatkov.  Musíme  popracovať  naj
mä na defenzívnej fáze, pretože na je
seň  sme  inkasovali  veľa  zbytočných 
gólov  zapríčinených  našou  nediscip
línovanosťou  a  slabým  dôrazom  
v osobných súbojoch. 

Do jarnej časti sa nám podarilo zís
kať  posilu  z  Trnavy  a  družstvo  žien 
vhodne doplnili naše žiačky, ktoré sa 
počas celej prípravy javia veľmi dobre 
a budú určite oporami.

V rámci prípravy sme odohrali via
cej  prípravných  zapasov,  v  ktorých 
sme dôraz kládli hlavne na disciplino
vaný výkon, a to najmä v obrane. Hra
li sme: Láb–Láb chlapci 0:4, Láb–Du
najska  Lužná  7:1,  FC  Slovácko–Láb 
6:2, Györ–Láb 5:3 a Trnava–Láb 1:2.

Začiatkom  marca  sa  naše  žiačky 
zúčastnili  halových  Majstrovstiev  SR 
starších žiačok v Badíne. V konkuren
cii  10  družstiev  sa  umiestnili  na  tre
ťom mieste, keď v  základnej  skupine 
neprehrali ani jeden zápas. Naše diev
čatá  od  začiatku  stupňovali  svoj  vý
kon a  ich hra mala výbornú úroveň. 
Finále nám uniklo nešťastne až na po
kutové  kopy.  Vrchol  turnaja  bol  boj  
o  tretie miesto, kde dievčatá ukázali 
všetko, čo v nich je: techniku, bojov
nosť ako i taktickú vyspelosť.

Už koncom marca nám začne jarná 
časť, na ktorú sa už všetci veľmi teší
me. A veľmi  rady vás, našich  fanúši
kov, uvidíme na našich zápasoch.

K. PAXnEROVá

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Na polceste k úspechu!

Súťažný Rock and roll, v akej po
dobe ho poznáme dnes,  sa delí na 
kategórie:  Deti,  Junior  1,  Junior  2, 
Kategórie C, B, A. Je to rýchly tanec 
náročný  na  kondíciu  a  sústrede
nosť.

Už  siedmy mesiac  sa  stretávame 
v  telocvični  ZŠ Láb  a  trénujeme  tri 
krát  v  týždni  t.  j.  utorok,  štvrtok 
a v sobotu. Náš mladý klub má se

demnásť  členov,  z  toho  sedem 
chlapcov  a  desať  dievčat.  Dňa  14. 
februára 2009 sa konal v telocvični 

ZŠ  „1.  ročník  súťaže  O  pohár  sta
rostky obce Láb“. 

Súťaž  prebehla  v  skvelej  nálade 
a  výkony  našich  detí  nás  príjemne 
prekvapili.  Touto  cestou  by  sme 
chceli  poďakovať  základnej  škole  
za poskytnuté priestory, obecnému 
úradu ako aj sponzorom súťaže, kto
rými boli: I. Optimalizačná, s. r. o. – 
M.  Illíková,  J.  Galovič,  J.  Mundok, 

rodina Michalčíková, Pizzeria 151 – 
P.  Pír.  Taktiež  ďakujeme  rodičom 
a hosťom, ktorí sa zúčastnili na sú
ťaži a prispeli nám na potrebné tré
ningové pomôcky.

Tento  mesiac  sme  požiadali  na 
Slovenskom  Zväze  Akrobatického 
Rock and rollu (SZAR) o zaregistro
vanie nášho občianskeho združenia 
RRC Junior Fit Rock. Týmto sme sa 
posunuli o krok v pred a zároveň sa 
môžeme  zúčastňovať  súťaží,  ktoré 
sa konajú po celej Európe.

V najbližšej dobe nás čaká vystú
penie  v  profesionálnom  Bratislav
skom klube,  tréning v gymnastickej 
telocvični  a  letné  dvojtýždňové  sú
stredenie v Nových Zámkoch. Hlav
ným  posolstvom  nášho  klubu  je 
upevnenie zdravia, zvyšovanie teles
nej a duševnej zdatnosti a snaha od
vádzať mládež od nesprávneho spô
sobu života. Radi privítame nových 
členov nášho klubu.

j. EcKER, tréner

Kontakt: 
juniorfitrock@azet.sk
Tel.: 0904/40 76 77

Akrobatický Rock‘n‘Roll už aj v Lábe

RRC JUNIOR FIT ROCK
Akrobatický Rock and roll je moderný tanec, ktorý má za sebou určitú  
etapu vývoja. Vznikol v 50. rokoch v Amerike, odkiaľ sa rozšíril do všetkých 
častí sveta, v rôznych imitáciách. 

Úsmev je svetlo, čo sa ukáže v okne 
tváre a naznačí, že je srdce doma.

LOuIS SchMITh

Dúfame že úsmev nám nezmizne 
z tváre ani pri jednom zápase. naši 
chlapci majú všetci dobré srdce 
a úsmev takmer nestrácajú z tváre. 
Smiech počujete všade, kde sú. Ozýva 
sa po chodbe v šatni i pri zápase.

Boli sme pozvaní od Oblastného 
futbalového zväzu na výročnú kon
ferenciu  oblastného  futbalového 
zväzu Brnovenkov.

Predsedovia si navzájom vymenili 
dary. Bratislavský  zväz daroval ob
raz  Bratislavy,  ktorého  autorom 
som  ja.  Je  smutné,  že  nemáme  na 
Slovensku  dosť  rozhodcov,  a  tak 
nám pískajú Česi.

I preto táto spolupráca funguje. 
Vďaka  nim  sme  sa  dozvedeli  o  ča
rovnom kúsku Česka, kde sme strá
vili s našimi hráčmi sústredenie 6.–
8. 3. 2009, asi 5 km od Strážnic pri 
Tvarožnej  Lhote  v  Hoteli  Radejov. 
V lesíku zdolávali kopce. Okolo prí
jemného  hotela  a  v  ideálnom 
prostredí na všestranný šport mohli 
obdivovať  kryštálovú  vodu  v  ka
mienkovom jazere, ktoré sa dá v le
te užívať. Vo voľnom čase pretekali, 
hrali biliard a stolný futbal. Dôležité 
boli  spoločné  rozhovory  v  izbách, 
ktoré  upevňovali  kamarátske  vzťa
hy. Bol to neustály smiech, ktorý ich 
tak spája. Každý, kto príde do tohto 
družstva,  ťažko  z  neho  odíde. 
Chlapci  si  samy  hradili  pobyt.  Sú
stredenie prispeje k dobrým výsled
kom.  V  decembri,  tak  ako  každý 
rok, sme organizovali tradičný „Šte
fanský  turnaj”.  Marek  Chovan  dal 
družstvá dokopy a turnaj sa mohol 

začať.  Vyhrali  seniori  A  družstva. 
Bolo fajn. Pani starostka odovzdala 
víťazným družstvám poháre. Ďaku
jeme  za  finančnú  podporu  250  € 
rodine  Koporcovej,  (peniaze  boli 
použité  na  časť  hosťovacích  preu
kazov  z Plaveckého Štvrtka), obec
nému  úradu,  ktorý  nám  financuje 
energie, dopravu a hospodára. 

Organizačný  výbor  ŠK  pracuje  
v zložení: 

Zábojník Ladislav – predseda ŠK, 
Zábojníková – tajomníčka, Zbrane
ková, Ján Zbranek ml., Ján Zbranek 
st., F. Šimkovič – zdravotník a ma
sér,  Jaroslava  Hianíková  s  manže
lom – bufet, P. Kovárová. M. Záboj
níková.

M. ZábOjníKOVá

Seniori sa výborne pripravili
na jarnú sezónu
Z tréningových zápasov majú výborné výsledky: Láb–Studienka 1:1 Láb–
Volkswagen 8:2 Láb–Pl. Podhradie 7:0 Družstvo seniorov posilnili kvalitní 
hráči z Pl. Štvrtka – Tibor Vrablic (záložník) a Štefan Moravský (útočník).

 Ďakujeme 
za rozvoj športu
V decembri 2008 sme navrhli na odmenenie jubilantov, ktorí pracovali pre 
futbal v Lábe: p. jána Drahoša – 70 rokov, p. Viktora Zálesňáka – 70 ro
kov, p. Milana Gerthofera – 60 rokov, p. Ota Gábriša – 60 rokov.

Jubilanti  boli  pozvaní  oblastným  výborom  Bratislava  do  Slovenského 
Grobu, kde  im odovzdali medaily za zásluhy v športe pre obec Láb. Zú
častnil sa len pán Oto Gábriš, ostatní boli pre chorobu ospravedlnení. Me
daily sme im odovzdali. Vieme, že poďakovanie je málo za množstvo prá
ce, ktorú pre futbal vykonali. 

Srdečne všetkých pozývame na napínavé, rozhodujúce zápasy. Ďakuje
me za vašu podporu a účasť.                   M. ZábOjníKOVá a výbor Šk

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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