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Deň detí 
2009

Ďakujeme všetkým, ktorí pod
porili túto už tradične úžasnú  
akciu pre naše deti, ďakujeme 
všetkým, ktorí nám poukázali  
2 % z daní, ďakujeme všetkým za 
spoluprácu počas celého škol
ského roka 2008/2009.

Všetkým vám želáme krásne  
letné dni, veľa oddychu a slnieč
ka.

MŠ Láb

Malý veľký
rekordman

Aj  keď  sme  malá  obec,  dejú  sa  
u nás veľké veci! Máme tu prvého re
kordmana vo veku 12 rokov, ktorý sa 
zapísal do slovenských rekordov s vý
bornou  pamäťou  na  dinosaurov.  Je 
ním Alan  Ježovič, ktorý  rozlíšil  z cel
kového počtu 111 kresieb dinosaurov 
správne  11  náhodne  vybratých  ob
rázkov.  Tento  pokus  sa  uskutočnil  
v priamom prenose televízie Markíza 
10. júna 2009. 

Ďakujeme Alanovi a prajeme veľa 
ďalších úspechov vo vytváraní nových 
rekordov.

StaroStka obce

Spontánna detská radosť z pohybu 
našim deťom nikdy nechýbala. Počas 
ich sviatku – Medzinárodného dňa 
detí – boli spokojné všetky vekové ka
tegórie Lábjanov. Pestrý výber súťaží, 
hudba, dobrá nálada, chutné občer
stvenie a stretnutia so spolužiakmi  
aj kamarátmi deti „predpripravili”  
na zaslúžené letné prázdniny. 
Poďakovanie za vydarené podujatie 
patrí pedagógom, ocÚ, rodičom a, 
prirodzene, sponzorom.

aj v tomto roku sme sa na našej far
nosti zúčastnili cirkevného Sviatku 
Najsvätejšieho kristovho tela a krvi.

Oddávna  ho  sprevádza  tradícia 
procesií.  Veriaci  na  čele  s  kňazom 
v slávnostnom sprievode nesú mon
štranciu  s  kúskom  premeneného 
chleba ulicami našej dediny. Symbo
licky  tak oznamujú  svetu  tajomstvo 
Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa po
čas  každej  omše  premieňa  chlieb 
a víno. Na znak úcty a lásky k Bohu, 
deti  zosýpajú na cestu  lupene a ve
riaci spievajú nábožné piesne. Sprie
vod sa obvykle zastavuje pri štyroch 
oltároch symbolizujúcich štyri sveto
vé strany. Ďakujeme našim deťom, za 
to ako ochotne sa obliekajú do kro
jovaných šiat. Je to krásny sviatok na 
ktorý sa tešíme aj v budúcom roku. 

S. VajarSká

Božie telo 2009
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V tomto roku si pripomíname 90.  
výročie tragického úmrtia generála 
M. r. Štefánika, jedného zo zakla
dateľov spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. 

Obec Láb sa stala etapovitou ob
cou štafety Pocta Štefánikovi,  ktorú 
organizovalo Ministerstvo obrany SR 
a Generálny štáb Ozbrojených síl SR. 
Poslaním  štafety  bolo  symbolicky 
prepojiť  Slovensko  prostredníctvom 
miest, v ktorých stojí socha generála 
Štefánika  a  pripomenúť  jeho  úlohu 
pri vzniku spoločného štátu. Štafeta 
odštartovala  v  Spišskej  Novej  Vsi 
a cieľom bola mohyla na Bradle, kde 
sa uskutočnila pietna spomienka na 
generála Štefánika.

Obec Láb, ako príslušný or
gán  územného  plánovania, 
ktorý zabezpečuje spracovanie 
úlohy  ÚZeMNÝ PLáN obce 
Láb – aktUaLIZácIa ZMe
NY a DoPLNkY č. 1/2009, 
týmto začína v  zmysle  zákona 
č. 479/2005 Z. z., ktorým sa me
ní a dopĺňa zákon č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpi
sov.

PrerokoVaNIe NáVrHU 
aktUaLIZácIe ako ZMeNY 
a DoPLNkY č. 1/2009 k ÚZeM
NÉMU PLáNU obce Láb.

V zmysle § 22 vyššie citova
ného zákona s uvedeným návr
hom  sa  môžete  zoznámiť  v 
v pracovných dňoch OcÚ v Lá
be.

Svoje  písomné  stanovisko 
môžete podať do 30 dní odo 
dňa doručenia oznámenia. Ak 
sa v stanovenej lehote nevyjad
ríte, bude sa predpokladať, že 
k predloženému návrhu nemá
te pripomienky.

PaedDr. M. VaLUcHoVá, starostka

Na februárovej farskej rade dôstojný 
farár predniesol návrh. Dopočul sa 
o dvoch odborníkoch na maľovanie 
kostolov. rada návrh na vymaľova
nie nášho kostola jednomyseľne pri
jala. a tak sme odborníkov oslovili. 

Najprv bol plánovaný  len  interiér, 
ale  s  takým  nasadením  sa  daril  vy
maľovať  aj  zvonka.  Dovoľte  mi  nie
koľko údajov a poďakovaní.

• 27. 2.–6. 6. sa 8x prestavovalo le
šenie, ktoré nám zdarma zapožičala 
farnosť Rača.

• Odpracovalo sa 17 dní, čo je asi 
140 hodín. Pracovali 3 tesári a prie
bežne 39 chlapov z  farnosti bez ná
roku na odmenu. 

• Od 2.3.– 5.6. nastúpili odborníci 
p. J Adamčík a M. Lábsky, aby vyma
ľovali kostol.

• Vežu kostola a výškové práce za
bezpečila skupina 4 horolezcov. 

• 12 chlapov sa zúčastnilo na úpra
vách t.j. oškrabávania olejového sok
la, vyčistenia odvlhčovacieho kanála.

• Po  každom  prekladaní  lešenia 
a  často  i  pred  každou  sv.  omšou 
ochotne upratali kostol  ženy z našej 
farnosti.

• Za darovaný a zapožičaný mate
riál bez nároku na odmenu. 

• Obecnému úradu za pomoc. 
• Za vybavenie špeciálnej fasádnej 

farby a aj zľavy. 
Všetkým zainteresovaným vyjadru

jeme úprimné poďakovanie.
Veľkú  vďaku  a  úctu  vyslovujem 

nášmu  dôstojnému  pánovi  farárovi 
Jurajovi Augustínovi za jeho elán, roz
hodnosť a pracovitosť. Jeho ruky ne
rozdávali  len  požehnanie,  ale  veľmi 
často sa chytili  tvrdej práce či už pri 
lešení,  upratovaní,  vlastne  pri  všet
kom, čo sa dialo okolo kostola.

Veľmi  ma  potešil  výrok  jedného 
kňaza z blízkej farnosti – ,,Máte naj
krajší kostol na Záhorí“. 

Vďaka štedrému sponzorovi, ktorý 
objednal  a položí  dlažbu  do  celého 
kostola, sa táto krása ešte znásobí. 

Ďalej  budeme  pokračovať  odvlh
čovacími prácami okolo kaplnky Sv. 
Vendelína s jej následným vymaľova
ním.

Vďaka  všetkým  ochotným  ľuďom 
a štedrej  finančnej pomoci obyvate
ľov Lábu sa nám dielo podarilo!

Za farskú radu VIera tUreČkoVá

 Dielo sa nám podarilo

Dňa 10. júna 2009 uplynulo 30. 
rokov od vysvätenia nášho dôs
tojného pána farára juraja au
gustína. bože, daj Vám ducha 
múdrosti, otcovskej lásky a nám 
daj dar úcty k Vám. Nech pán 
boh žehná Vaše kroky, aby ste  
žili medzi nami v zdraví, ešte dlhé 
roky.                  VĎaČNí farNícI

Pocta pre generála M. R. Štefánika

OZNÁMENIE

BLAHOŽELANIE

AK TUALIT Y ZO ŽIVOTA OBCE
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LábINVeSt, s. r. o.
obec Láb založila obchodnú spoločnosť s ru
čeným obmedzením, ktorej základné imanie 
tvoria peňažné a nepeňažné vklady spoloční
kov.

Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorí sú šta
tutárnym  orgánom  spoločnosti  a  konajú  spo
ločne  v  mene  spoločnosti:  1.  PaedDr.  Moniku 
Valúchovú,  starostku obce a 2.  Ing. Milana Ži
lavého.  Členmi  dozornej  rady  boli  zvolení  Ján 
Galovič, Ing. Dušan Vavrinec a Peter Majzún.

Obec Láb má nepeňažný vklad t.  j. pozemok  
v  k.  ú.  Láb,  zapísaný  na  LV  č.  2035  ako  parc.  
č. 1500/3, orná pôda o výmere 24 240 m2. Spo
ločník Ján Galovič má peňažný vklad v hodnote 
311 359 Euro (9 380 001,20 Sk).

Predmetom činnosti LÁBINVESTU, s. r. o., je  

vybudovanie  inžinierskych  sietí  a  komunikácií  
v  časti  obce  Bahná  B3,  ktorá  je  podľa  zmien 
a  doplnkov  ÚP  č.  1/2005  určená  na  výstavbu  
rodinných  domov.  Lokalita  sa  nachádza  pred 
vstupom do obce Láb, zo strany od Plaveckého 
Štvrtka,  v  peknom  tichom  prostredí,  zhruba  
500 m od centra obce. Stavebné pozemky v lo
kalite  Bahná  budú  mať  výmeru  zhruba  od  
400 m2 do 700 m2 a obdĺžnikovým resp. štvor
cový pôdorys. Všetky pozemky budú rovinaté.

Na 4. plenárnom zasadnutí ocZ dňa 13. 5. 
2009 bol schválený časový harmonogram rea
lizačných prác v tejto lokalite :

•  vyjadrenie dotknutých orgánov – 
05/06/2009,

•  stavebné povolenie – 06/07/2009,
•  začatie stavebných prác – 07/2009,
•  inžinierske siete – 07/09/2009, 01/2010,
•  cestné teleso – 01/03/2010,

•  kolaudácia jednotlivých sietí – 10/2009 až 
04/2010,

•  predaj pozemkov – od 06/2009,
•  prevod inžinierskych sietí  

na Obec Láb 05/2010.

Celá výstavba priamo zasahuje na tréningové 
ihrisko, ktoré bude naďalej k dispozícii, avšak sa 
zmenší  tréningová plocha. Po ukončení staveb
ných prác sa plánuje vytvorenie multifunkčného 
športoviska.             StaroStka

Vážení občania, od 20. mája 
2009 prebiehajú opravy výtlkov 
na miestnych komunikáciach. 
Preto vás žiadame o zvýšenú 
opatrnosť a pozornosť. celko
vé náklady na opravu dosiahli 
13 334,72 euro, ktoré boli hra
dené z rozpočtu obce.

V poslednom čase sa na nás 
obraciate so žiadosťou o opra
vu  štátnej  cesty  III/00240 
v smere od Jakubova po Zohor, 
vrátane  komunikácie  v  obci. 
Nakoľko Obec Láb nie je vlast
níkom  ani  správcom,  obrátili 
sme sa so žiadosťou na Regio
nálne cesty Bratislava. 

Dňa  26.  mája  2009  prišli 
zodpovední pracovníci  do ob
ce  preveriť  našu  žiadosť  a  pri
sľúbili  urýchlené  opravy  štát
nych  ciest  v  obci,  avšak  úseky 
mimo obce zaradili do investič
ného plánu rekonštrukcií ciest. 
Veríme,  že  komunikácia  medzi 
Lábom  a  Zohorom  bude  one

dlho  vo  výbornom  stave,  za  
čo vopred ďakujeme pracovní
kom  Regionálnych  ciest  Brati
slava.

realizácia miestnej 
komunikácie
V  časti  obce  Malá  lúka  B7, 

ktorá  je podľa  zmien a dopln
kov ÚP č. 1/2005 určená na vý
stavbu rodinných domov je po
trebné  upraviť  trasu  miestnej 
nespevnenej komunikácie, kto
rá spája túto časť obce s výjaz
dom  na  štátnu  cestu  smerom 
na Zohor. Táto cesta je vo vlast
níctve obce, avšak je posunutá 
na  súkromných  pozemkoch. 
Z uvedeného dôvodu dala obec 
vypracovať  vytyčovací  náčrt 
hranice parcely  registra E p. č. 
1435,  umiestnili  sa  označenia 
a v piatok t. j. 29. mája 2009 sa 
uskutočnili  potrebné  zemné 
práce  za  účelom  umiestnenia 
nespevnenej  miestnej  komuni
kácie.

obnova obce
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lá

be schválilo dňa 13. 5. 2009 na 
svojom 4. plenárnom zasadnu
tí čerpanie EU fondov na úpra
vu  verejných  priestranstiev 
s  multifunkčným  využitím.  Za 
zmluvného  partnera  pre  kon
zultačné  služby  a poradenstvo 
pri  získavaní  f inančných 
prostriedkov zo zdrojov Európ
skeho fondu regionálneho roz
voja na základe OP Bratislavský 
kraj na realizáciu projektu bola 
vybraná  spoločnosť  CNS  Aus
tria,  s.  r.  o.,  so  sídlom  Láb  č. 
544.  Jedná  sa  o  pokračovanie 
obnovy  centrálnej  zóny  od 
obecného  úradu  po  hostinec 
U  Marty.  Termín  podávania 
žiadosti je do októbra 2009.

Vzhľadom na skutočnosť, že 
naša malá obec nie je oprávne
ným  žiadateľom  takmer  na 
žiadnu  výzvu  pre  čerpanie  EU 
fondov (dôvody sú rôzne – níz
ky  počet  obyvateľov,  patríme 
Bratislavskému  samosprávne
mu kraju, malý počet detí v ško
le a pod.) využili sme ponúknu
tú možnosť. Dúfame, že bude
me úspešnými žiadateľmi a pri
spejeme ku skrášleniu obce.

 Opravy miestnych 
komunikácií

Naša obec sa  pripravuje  na  veľký 
sviatok. V sobotu 22. augusta 
2009 tu oslávime dožinky. oslavy 
žatvy a úrody mali v obci v minu
losti svoje kultúrne tradície, ktoré 
sa však prerušili. Lábania si ich 
pripomenú na obnovenom roč
níku.

Podujatie  bude  poďakovaním 
poľnohospodárom  za  ich  prácu, 
ktorej výsledkom je naša každoden
ná potrava. Dožinkové slávnosti po
núknu množstvo atrakcií a zábavy: v 
kultúrnom programe sa predstavia 
tanečníci  ĺudových  a  moderných 
tancov. Pripravené sú trhy a množ

stvo detských hier  spojených  s dis
kotékou. Nebude chýbať ani  súťaž 
vo  varení  guláša,  ba  ani  futbalový 
zápas.

Zároveň  vyzývame  záujemcov, 
ktorí si chcú zasúťažiť vo varení gu
láša,  aby  sa  prihlásili  v  obecnom 
úrade najneskôr do 14. 8. 2009.

LetNÉ PoDUjatIa:
15. 8. 2009 o 13.00 h – športové 

popoludnie  na  štadióne  ŠK  Láb  – 
10. výročie založenia ženského fut
balu v Lábe.

5. 9. 2009 o 9.00 h – futbalový 
turnaj  o pohár riaditeľa ooPZ  
Stupava.

Podujatia majú zabezpečený bo
hatý  sprievodný  program  pre  deti 
aj dospelých a občerstvenie.

 Láb sa teší na tohtoročné dožinky

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo 
na svojom 5. plenárnom zasadnutí 8. jú-
la 2009 cenu za 

odpredaj
stavebných
pozemkov 
vo vlastníctve spoločnosti LÁBINVEST,  
s. r. o., s kompletnými inžinierskymi  
sieťami v lokalite Bahná v cene 69,70 
EUR/m2.
Táto cena je platná v lehote 60 dní od 
platnosti uznesenia. 
Po tomto termíne sa cena pozemkov 
upravuje na 76,40 EUR/m2.

AK TUALIT Y ZO ŽIVOTA OBCE
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ako každý, aj my, Lábjané, sa chválime slávnymi 
rodákmi. tí sa postarali o to, že Láb je síce ma
lou, ale známou dedinkou. No v tomto smere sa 
nedali zahanbiť už ani naši žiaci základnej školy. 
aj v tomto roku sme sa zúčastnili mnohých súťa
ží. V niektorých sa nám darilo viac, v iných menej.

Najskôr to bola brannošportová súťaž Mladý 
záchranár co. V októbri 2008 sme z okresného 
kola postúpili z 2. miesta. Tvrdá príprava pod ve
dením pani učiteľky Bartekovej, Kučerovej a Kolan
drovej sa vyplatila. V krajskom kole, spomedzi 12 
škôl, sme boli tretí. V celej súťaži nám chýbal len 
kúsok „šťastíčka“, aby sme postúpili do celoslo
venského kola. V oblastnom kole sme mali rovna
ký počet bodov ako ZŠ Studienka, ale o niečo hor
ší  čas. V krajskom kole  sme síce mali  vynikajúci 
čas, ale na 2. miesto nám chýbal 1 bod a na 1. 
miesto 2 body. Keďže do celorepublikového kola 
postupovali  len prví dvaja,  zostali nám predsa
vzatia ako im to na budúci rok ukážeme. Za našu 
školu  sa  statočne bili  títo  štyria muškatieri: Ra
doslav Sovadina, Michal Sovadina, Barborka Kla
sová a Barborka Kopčová.

V máji sme postúpili z 1. miesta v okresnom 
kole do krajského a v ňom sme skončili na pek
nom 3. mieste. Tak nejako by sa dala charakteri
zovať naša účasť  v  súťaži  Na bicykli bezpečne. 
Tretie  miesto  je  vynikajúce  vzhľadom  na  silnú 
konkurenciu, hlavne bratislavských škôl a nielen 
to,  zúročili  sme  i náš nový predmet Dopravnú 
výchovu a pod vedením pani učiteľky Strolkovej 
štvorica žiakov: Nikolas Lelkeš, Ivanka Chovano
vá, Klaudia Kučerová a Kevin Laboš, vynikajúco 
jazdila na bicykli a bravúrne riešila dopravné si
tuácie. Nesmieme zabudnúť ani na ich teoretic
ké vedomosti, veď museli preštudovať nový do
pravný zákon pre cestných účastníkov. Dúfajme, 
že získané poznatky a zručnosti využijú aj v bež
nom živote účastníka cestnej premávky.

V apríli  nám prišla  výzva Slovenského olym
pijského výboru, aby sme sa zapojili do Súťaže 
ZŠ o olympizme. Stihli sme sa prihlásiť, veď vý
zva prišla v deň, ktorý bol posledným termínom 
na prihlásenie. Netušili sme, čo nás čaká. Podľa 
propozícií sme zistili, že súťaž má tri okruhy otá
zok: 

• Olympijské hry na americkom kontinente
• Účasť slovenských a českých športovcov na 

OH na americkom kontinente
• Kanada a jej provincia Britská Columbia

Hodiny sme sedeli za počítačom a študovali 
všetky  dostupné  materiály,  týkajúce  sa  daných 
tém. Potom prišla pozvánka a my sme zistili, že 
ideme priamo do krajského kola a na pôdu ce
loslovenských víťazov tejto súťaže z roku 2007 –  
ZŠ M. Olšovského Malacky. Najskôr sme zvládli 
písomný  test  zo  všetkých  troch  tematických 
okruhov.  Cez  prestávku  sme  si  porozprávali 
s  vynikajúcim slovenským volejbalistom B. Go
lianom  o  jeho  účasti  na  OH.  Mali  sme  šancu 
siahnuť si na jeho striebornú olympijskú medai
lu. Po rozhovore nasledovala ústna časť súťaže. 
Každé družstvo  si  vyberalo najskôr otázku  z 1. 
témy, potom z 2. a nakoniec z 3. Po zodpoveda
ní otázok a spočítaní bodov sme zistili, že sme 
skončili na 4. mieste, pár bodov  za ZŠ M. Ol
šovského Malacky. Našu školu pod vedením pa
ni učiteľky Kolandrovej  reprezentovali dve Bar
borky – Klasová a Kopčová a úspešnú trojicu do
plnil  zemepisný  a  historický  nadšenec  Tomáš 
Čermák.

Na týchto súťažiach boli žiaci z rôznych kútov 
Bratislavského kraja. Mnohí sa pýtali, kdeže ten 
Láb leží. No naši žiaci sa postarali, aby si zapa
mätali, kde sa nachádza malebná dedinka s me
nom Láb.

Zorganizovala zájazd na divadelné 
predstavenie v Bratislave Opereta na 
cestách, muzikál West side story, det
skú  hudobnú  rozprávku  Mrázik. 
O Mrázika bol veľký záujem. Škole sa 
podarilo vybaviť dve predstavenia.

Niektoré kultúrne predstavenia bo
li pripravené  tak,  že umelci prišli  vy
stupovať do našej školy. V októbri to 
bol Cirkus Waldini a v novembri di
vadielko O statočnom Indiánovi.

Záhorie je známe mnohými osob
nosťami v oblasti kultúry. Naši  žiaci 
absolvovali výchovnovzdelávaciu ex
kurziu  Po  stopách  Martina  Benku 
v jeho rodnom Kostolišti. Ďalej si žia
ci  prvého  stupňa  pozreli  divadielko 
Snehulienka a sedem trpaslíkov v Kul
túrnom dome v Malackách.

Z hudobného centra v Bratislave 
prišli  herci  a  speváci  do  školy,  aby 
deťom  predviedli  veselé  predstave
nie Dobrodružstvá dona Chichota.

Nezabúdame ani na ľudové tradí
cie. V apríli do školy zavítal ľudový mu
zikant z Očovej, ktorý nám predstavil 
mnoho hudobných nástrojov z ich re
giónu.  Naučil  deti  spievať  ľudové 
piesne i hrať na netradičných hudob
ných nástrojoch.

Zavedenie  internetu  do  školy  má 
pri výuke veľký význam. Žiaci 1.–5. roč
níka mohli pomocou modernej tech
niky sledovať živé vysielanie z Rožňavy 
o Pavlovi Dobšinskom: „Na túto kni
hu nikdy nezabudnem“.

Nazabúdame ani na naše mamič
ky. Stalo sa už krásnou tradíciou, že 
im v máji ďakujeme kultúrnym pro
gramom na celoobecných oslavách. 
Tento rok sa oslavy konali v telocvični 
ZŠ, kde rodičia potleskom ocenili bo
hatý program a zároveň si prezreli vý
tvarné a literárne práce žiakov.

Deti sa najviac tešia na oslavu Dňa 
detí. Rôzne súťaže, jazda na koni a te
rénnom  aute,  opekanie,  pizza  –  to 
všetko si deti užívali aj  za daždivého 
počasia,  ktoré  im  na  dobrej  nálade 
neubralo. Sme  radi,  že  sa  so  žiakmi 
školy tešili aj naši malí škôlkari a deti 
z obce.

Najlepším  zakončením  školského 
roka bolo vystúpenie cirkusu Jacko.

Ako vidno, škola má veľký záujem 
o rozvoj kultúry v našej obci. Svedčia 
o tom aj mnohé kultúrne programy, 
ktoré pripravili pani učiteľky v spolu
práci s rodičmi.

Sme dobrí...

Vyučovanie je výchovnovzdelávací proces, to znamená, že úlohou peda
gogických pracovníkov je nielen poskytnúť žiakom najnovšie vedecké  
poznatky, ale aj vychovať z nich ľudí s dobrými morálnymi vlastnosťami. 
táto druhá úloha – výchova žiakov – je v súčasnej pretechnizovanej dobe 
veľmi ťažká, pretože zamestnaní rodičia majú menej času poskytnúť  
deťom dostatočné kultúrne vyžitie. a na to je  tu škola, ktorá pripravuje

kultúrne podujatia

 Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila. Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať. 
Dovidenia naše hračky... aj takýmito veršami sa v piatok 26. júna  
sa so svojimi kamarátmi, hračkami a pani učiteľkami rozlúčili pred
školáci.

Končí  pre  nich  bezstarostné  ob
dobie hier a zábavy. Dnes sú pripra
vení vyplávať na dlhú plavbu za po
znaním, rozšíriť si svoje obzory, ne
vzdávať  sa a bojovať  s prekážkami, 
ktorých bude  iste mnoho. Nebudú 
to mať veru ľahké, ale zažijú krásne 
roky  priateľstva,  dobrodružstva  a 
vzdelávania, kde na konci čaká krás
na budúcnosť...

V septembri do školských lavíc 
prvýkrát zasadnú:
Peter Fumač
Jana Hianiková
David Hlavenka
Hana Juricová
Erika Ragasová
Milada Rečlová
Hana Slezáková
Martin Trenčanský

Od 15. do 19. 6. 2009 sme boli v Zlatníckej doline pri Skalici v Škole prírody a bolo nám  
tak super! Neverili by ste, koľko krásy je tam pokope, čo sme nestihli tento rok, to dobeh
neme o rok – už sa tešíme...

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Túto pieseň by začal spievať nejeden 
z vás, keď by uvidel chatku učupenú 
uprostred zelene oravských kopcov. 
Žiaci našej školy tu strávili päť dní pl
ných zážitkov a poznávania. Čo všetko 
videli prezrádzajú ich denníky, ktoré pí
sali počas voľných chvíľ.

15. 6. – Cestovali sme autobusom, vi
deli sme Jánošíkovu sochu, navštívili sme 
Oravský hrad. Cestovali sme dlho, až sme 
napokon prišli do Novoti. Potom sme sa 
vybaľovali. Večer sme mali beh do kopca, 
a potom sme išli spať.    S. kopčová, 3. roč.

16.6. – Dnes ráno Tánička vstala už 
o 5.30 h a všetkých skoro zobudila. Mali 
sme rannú rozcvičku a dobré raňajky. Išli 
sme po Oravskej priehrade na ostrov Sla
nica. Bol tam aj kostolík. Potom sme išli 
loďou naspäť.              S. Hianiková, 4. roč.

Z lode sme išli na obed, a potom sme 
mali prestávku. Potom sme sa išli von 
hrať. Za chvíľu tam prišli kone. Boli tam 
kôň a poník. Ja som sa vozil na čiernom 
koni. Po koňoch sme išli na farmu, kde 
bol pes, ktorý keď sa postavil, bol ako 
medveď. Videli sme aj malú srnku, pra
satá, holubov, páva zlatého bažanta, za
jace, kravy, býky a kone. A potom som po
dojil dvakrát kravy. Na konci sme ochut
nali ovčí syr.                    Š. Novotný, 4. roč.

17. 6. – Výlet na prekvapenie (Orav
ská lesná železnica), výstup na rozhľadňu 
– športové popoludnie, výstup na kopec 
a späť – umývanie sa – splnenie sľubu 
nebojácnosti (nočný pochod)

j. Pírová 3. roč. 

18.6.  – Skanzen Zuberec. Boli tam 
pekné drevené domy, hlavne sa mi páčila 
zvonica. Boli tam stánky, v ktorých sme si 

kúpili luky. Cesta na Roháčsky vodopád 
bola dlhá, ale oplatilo sa tam ísť. Videli 
sme pekný vodopád, ale cesta tam bola 
unavujúca aj tak.         S. bartalský, 4. roč.

Prišli sme na chatu, a hneď sme sa ma
li zbaliť a písať denníky, lebo zajtra ideme 
domov.                V. klimentová, 4. roč.

19. 6. – Šťastne sme sa vrátili domov. 
Pri jedálni nás čakali naši rodičia, ktorým 
už bolo smutno za nami, a tak nás od ra
dosti vyobjímali. Boli sme radi, že sme do
ma a súčasne nám bolo smutno, že sa mu
síme rozísť. Veď sme spolu zažili veľa pek
ných chvíľ.

Školský rok 2008/2009 bol prvý, v 
ktorom sme začali s novou reformou 
v 1. a 5. ročníku. Je ešte priskoro na 
hodnotenie,  ale  už  teraz  vieme,  že 
nám dáva väčšie možnosti vo využí
vaní potenciálu mladých ľudí. Osved
čili  sa  nám  všetky  nové  predmety, 
ktoré  sme  zaviedli.  Už  teraz  máme 
pripravený  školský  vzdelávací  pro

gram pre 2. a 6. ročník. Stretli sme 
sa aj s rodičmi žiakov a prekonzulto
vali sme ich s nimi.

Chcem  sa  poďakovať  všetkým, 
ktorí  nám  pomáhali  v  tomto  škol
skom roku – p. J. Galovič, p. L. Balla 
prednosta  ObÚ  Malacky,  pani  K. 
Tóthová, poslankyňa NR SR, Seka – 
p.  Pastorek,  OcÚ,  poslanci  a  pani 

starostka  M.  Valúchová,  Poľovné 
združenie Malina, p. Michalčík, Naf
ta, Hobby – p. Chovan, Lúč – p. Čer
mák,  p.  Čembová,  p.  Novotná,  p. 
Benkovičovi,  rodine  –  V.  Čermáka,  
P. Bartalského, V. Hasičku. 

Ospravedlňujem sa všetkým, kto
rých som nespomenula, ale ďakujem 
ešte  raz  všetkým,  ktorým  záleží  na 
našej  škole  a  ktorí  chcú  dať  našim 
žiakom len to najlepšie.

Treba  však  myslieť  i  na  oddych 
a  dovolenku.  Prajem  všetkým  žia
kom,  rodičom, učiteľom,  i nepeda
gogickým  pracovníkom,  aby  načer
pali  nové  sily,  získali  nové  zážitky,  
vedomosti, ktoré zužitkujú vo svojej 
práci,  v  novom  školskom  roku 
2009/2010. 

Mgr. Ľ. cHoVaNoVá

Budúcnosť 
patrí tomu, 
kto verí 
v krásu 
svojich snov
Školský rok 2008/2009 sa končí. 
Pre našich deviatakov je posledným, 
ktorý strávili v našej škole. Počas po
sledného roka museli vyriešiť svoje 
prvé veľké rozhodnutie, ktoré sa tý
kalo ich ďalšieho štúdia. Či sa roz
hodli správne, to sa ukáže až neskôr. 
teraz je pre nich podstatné to, že sa 
každý z nich dostal na tú svoju „vy
snívanú“ školu.

Michaela Čembová
Obchodná akadémia I. Karvaša,
Hrobákova 11, Bratislava
Valéria juricová
Gymnázium
1. mája 8, Malacky
Ľubomír klíma
Súkromná SOŠ, 
Ružinovská 1, Bratislava,
odbor: murár
Natália kubejová 
Gymnázium, 
Bilíkova 24, Bratislava,
jozef Laboš
Súkromná SOŠ, 
Ružinovská 1, Bratislava,
odbor: murár
Viktória Nenovská
Obchodná akadémia I. Karvaša,
Hrobákova 11, Bratislava
Stanislav Sloboda
SPŠ elektrotechnická, 
K. Andlera 5, Bratislava
Michal Sovadina
Súkromná SOŠ, 
Plavecký Štvrtok 351,
odbor: kuchár
tomáš Szalontai
Súkromná SOŠ, 
Plavecký Štvrtok 351,
odbor: kuchár
Michaela Viktorínová 
SOŠ, 
Račianska 105, Bratislava
odbor: kozmetička, vizážistka
Denis Šišolák
SOŠ, 
Ivanská 21, Bratislava 
odbor: strojárska výroba

Našim deviatakom prajeme úspeš
ný  štart  na  stredných  školách,  veľa 
úspechov  a  vytrvalosti  pri  napĺňaní 
svojich snov.

ZŠ v Lábe

Na Orave dobre, na Orave zdravo!

Končí sa školský rok 
2008/2009
Vždy s nostalgiou spomíname na to čo sme urobili, čo sme zažili, čo sa 
nám podarilo a čo nie. Ľúto nám je za deviatakmi, ktorí opúšťajú naše  
lavice, ale zároveň sa tešíme na nových malých človiečikov, ktorých si 
prevzala pani učiteľka Nenovská v škôlke, aby s nimi začala brázdiť  
školský oceán  vedomostí, povinností a nových zážitkov.

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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V poslednom čase nám akosi pričasto 
prší, čoby prší, leje, čo má za následok 
množstvo povrchových vôd na cestách , 
poliach, pivniciach, no proste všade. 
Meteorológovia varujú na čoraz čas
tejšie búrky a krupobitia, ktoré sú  
dôsledkom obrovských zmien a ne
priaznivých vplyvov na životné prostre
die. Je to  jav  celosvetový, často vidíme 
v médiách zaplavené mestá a obce,  
desiatky mŕtvych a zranených, zničené 
nehnuteľnosti...

Obdobná situácia je u nás, len na
šťastie v menšom rozsahu. Nedávno som 

kupoval kvety v kvetinárstve pri obecnom 
úrade a bol som svedkom rozhovoru sta
rostky a nejakého obyvateľa, ktorý vykri
koval, že on má vodu vo dvore, v pivnici, 

v záhrade a ešte neviem kde všade, lebo 
keď sú búrky voda nestíha odtekať do pod
zemia...V inej časti obce stáli traja obča
nia pri kanáli na odtok dažďovej vody, kto
rý nestíhal odvádzať to množstvo vody 
a hromžili, že neodteká ! Ale len do chvíle, 
kým neprišiel náhodný okoloidúci, ktorý 
hrabľami odhrnul zachytenú špinu zo 

šachtovej mreže a zázrak – voda začala 
rýchlejšie odtekať.

Som starší človek, ktorý už všeličo prežil 
a som zhrozený z prístupu ľudí k riešeniu 

problémov. Pamätám si, že pred každým 
domom bol rigol pre dažďové vody, ktorý 
sme v sobotu vždy vyčistili, pred domom 
pokosili, veď chodíme tadiaľ a je to pred 
našim domom.

Teraz vidím nové chodníky v niektorej 
časti obce, ktoré obec vybudovala a vôbec 
sa mi nepáči, že pri hlavnej ceste, kde ma

jú aj kanalizáciu, nie sú ochotní ani poko
siť a pozametať. Pred našim domom nie je 
ani chodník, ani kanalizácia a predsa sa 
o ňu staráme, nečakáme len na pracovní
kov obecného úradu, ktorí majú čo robiť 
aby riešili to, čo sa za posledné roky pod
cenilo.Vidíme predsa, že robia, konečne sa 
začali čistiť kanály aj tie, čo sú za dedinou, 
problémom je ale to, že nemáme všade ri
gole. Začnime byť starostlivejší, nerobme 
smetisko v lesoch, na poliach a upracme si 
aspoň pred svojim domom, aby každý náv
števník našej obce mohol povedať, že tu ži
jú dobrí ľudia...

obyvateľ Lábu Š. P.

Keď je lejak, pomôžme si!

Vážení spoluobčania,
mnohí z vás sa staráte o predzáhradky rodinných domov, ba sú medzi va

mi aj takí, čo pomáhajú v úpravách nášho okolia. Za to vám patrí veľká vďa
ka. Veď keď už máme najkrajší kostol na Záhorí, tak majme aj peknú dedinu. 
Lenže! V chotári máme aj riadny neporiadok. Žiaľ, snímka dole nie je ojedine
lá a nelichotivá situácia sa nás týka všetkých, hoci podiel na nej majú nezod
povední jednotlivci.

Zo začiatku nikto nevedel, kam sa 
vlastne pôjde. Po slávnostnom priví
taní v obecnom úrade a rozdaní zbra
ní  a  občerstvenia,  sa  organizovaná 
skupina  presunula  do  spoločnosti 
A.S.A. Zohor. Tu sme zistili, čo sa ro
bí s našim odpadom a mnoho zaují
mavých  vecí  sme  si  chceli  zobrať  aj 
domov. Našťastie nám to p. Mrázová 
nedovolila, a tak sme sa smutní po
brali do Stupavy. V športovom centre 
na  nás  čakal  trojboj  –  futbal,  bow
ling, plávanie. Družstvo pani starost

ky  dostalo  od  Lelkešovho  tímu  na
kladačku,  ale  to  nevadí,  hlavne,  že 
sme ju nezranili. V plaveckom bazéne 
predviedli  svoje  umenie  skákajúci 
chlapci. Ich výkony boli neuveriteľné. 
V  bowlingu  najviac  zaujal  Kristián 
Hrebeň, ktorý polovicu dráhy absol
voval aj s guľou. Najväčším slniečkom 
skupiny bola jediná dáma Justínka Pí
rová, ktorá sa ničoho nezľakla a bo
jovala zarovno s chlapcami. Už dnes 
sa všetci tešíme, čo nám pani starost
ka vymyslí na budúce. 

o tom, že sa oplatí starať sa o životné prostredie a zbierať druhotné suroviny 
sa presvedčili deti zo základnej školy, ktoré by mohli byť príkladom aj pre 
tvorcov čiernych skládok. 24. júna 2009 sa zúčastnili športového trojboja 
organizovaného obecným úradom. 

Odmena z OcÚ Láb

organizovanú
skupinu tvorili:

justínka Pírová, 
rené a Nikolas 

Lelkešovci, 
kristián Hrebeň, 

kiško a timko 
Pastorekovci,
 jakub jurica, 

Marek Sovadina, 
alex Novotný

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Hasiči  bez  vody?  To  si  asi  nikto  
z nás nedokáže predstaviť. Ale to, že 
nám s vodou tak výdatne pomôže aj 
príroda,  sme  si  v  tú  spomínanú  so
botu asi nikto neželali. 

Našťastie  sa  na  začiatku  súťaže 
počasie umúdrilo a mohli sme si na
ozaj vychutnať príjemne strávené po
poludnie.  Súťaže  sa  na  naše  veľké 
prekvapenie  zúčastnilo  12  mužstiev. 
Na začiatku sa nám predstavila „ha
sičská mládež“ – družstvo detí zo Zo
horu.  Príjemným  spestrením  popo
ludnia boli aj dve družstvá „nežnejšie
ho  pohlavia“  z  Vysokej  pri  Morave  
a Rohožníka. 

Vynikajúci  výkon  predviedli  páni  
z DHZ Gajary s neuveriteľným časom 
hlboko pod priemer ostatných druž
stiev, ktorí nakoniec celú súťaž aj vy

hrali. Opäť nás navštívili aj naši Mo
ravskí  bratia  z  družobných  Říčan  
u Brna. S radosťou sme privítali mla
dých, ale aj  starých,  takzvané  „béč
ko“.  Zdravá  rivalita  vyburcuje  obe 
mužstvá k  enormným výkonom a  je 
už skoro pravidlom, že béčkari bývajú 
lepší ako áčkari. 

Počasie  nám  síce  veľmi  neprialo, 
no napriek  tomu sa na súboje hasi
čov prišlo pozrieť aj niekoľko zveda
vých občanov, ale aj našich každoroč
ných skalných divákov.

Na  záver  sa  chceme  poďakovať 
všetkým  za  pomoc.  Aj  napriek  ne
priaznivému počasiu sa nám podarilo 
pripraviť  celkom príjemné sobotňaj
šie popoludnie.

MoNIka kLaSoVá, 
tajomníčkaDHZ Láb

Narodení:
Zivčáková Lilly  10. 12. 2008
Fumač Patrik  10. 2. 2009
Bertovičová Hanka  23. 2. 2009
Siváková Lea Anna  22. 4. 2009
Muranská Nela  26. 4. 2009
Adam Kovár  13. 6. 2009

Zomrelí:
Blažíček Dominik  28. 12. 2008
OrtKrajčírová Vilma 27. 2. 2009
Lukáčková Rozália  3. 3. 2009
Hyková Angela  28. 3. 2009
Chrupková Mária  13. 5. 2009
Lacková Anna  24. 5. 2009

Zosobášení:
Raninec Peter a Kadlečíková An
drea  (14.  2.  2009),  Gašparovič 
Augustín a Mgr. Endrychová  Ive
ta (25. 4. 2009, Fajták Pavol a Né
methová  Erika  (25.  4.  2009), 
Kriššák Peter a Kolandrová Zuza
na  (9.  5.  2009),  Kain  Stanislav 
a Hášová Anna (30. 5. 2009)

Niekoľko 
cenných rád 
od našich
požiarnikov:
• Dbajte  na  zabezpečenie  miest 
výmlatu,  stohovania, alebo skla
dovania.
• Zabezpečte  vždy  potrebné  zá
soby  vody  a  iných  vecných  pro
striedkov na uhasenie  vzniknuté
ho  požiaru  (množstvo  vody  má 
byť najmenej 200 litrov).
• Dbajte na vyhradenie miest pre 
fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 
15 metrov od horľavých látok.
• Zabezpečte nádobu s vodou na 
odkladanie ohorkov z cigariet.
• Dbajte na údržbu žatevnej tech
niky  aj  techniky  pri  spracúvaní 
a skladovaní úrody, a to v súlade 
s platnými predpismi.
• Dbajte  na  umiestnenie  stohov 
od okrajových budov obce pokry
tých nehorľavou krytinou, a to naj
menej 60 metrov, čo platí aj pre 
vzdialenosť od železničnej trate.
• Nefajčite pri kosení, žatve, zvá
žaní a skladovaní obilia, nemani
pulujte s otvoreným ohňom.
• Dbajte na trvalé sledovanie ne
primeraného zahrievania  sklado
vaného sena, aby nedošlo ku sa
movznieteniu.
•  Ak vznikne požiar, snažte sa ho 
v zrode uhasiť. Ak to nie je vo va
šich  silách,  okamžite  privolajte 
požiarnu jednotku. Usilujte sa pri 
týchto  prácach  poznať  požiarne 
nebezpečenstvo  a  odstraňovať 
v zárodku jeho príčiny.
V prípade problémov sa obracaj
te na požiarnikov, ktorí  vám po
radia.

p. rYbNIkár , predseda DHZ Láb

Srdečne vás pozývame 
do novootvorených 
potravín

V  našej  obci  máme  otvorenú 
v  poradí  už  tretiu  predajňu  po
travín.  Nachádza  sa  na  „Lúčke” 
u  pani  Slezákovej  a  jej  otváracie 
hodiny sú nasledovné:

pondelok až piatok
od 7.00 do 11.00 h 
a  poobede 
od 15.00 do 21.00 h,

sobota, nedeľa 
od 7.00 do 21.00 h.

Demografické 
údaje 
obce Láb
Počet obyvateľov: 1403 (31. 12. 2008)
Národnostná štruktúra: slovenská 
Štruktúra  obyvateľstva  podľa  nábo
ženského významu: rímskokatolícka

Vývoj počtu obyvateľov: 
Rok Obyvatelia

1990 1463

1991 1441

1992 1417

1993 1417

1994 1370

1995 1353

1996 1354

1997 1365

1998 1373

1999 1382

2000 1383

2001 1369

2002 1375

2003 1365

2004 1376

2005 1380

2006 1391

2007 1393

2008 1403

V sobotu 20. júna DHZ v Lábe, ako každý rok, 
zorganizoval súťaž hasičských družstiev pod názvom

Memoriál Tobiaša 
Ondroviča

SPOLOčENSkÁ kRONIkA
Od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2009

fUtbaLoVÝ
tUrNaj žIeN

15. august
2009

10. výročie ženského futbalu v Lábe
DETAILy UŽ čOSkORO

ŠPORT, OZNAMY, MATRIKA
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V predchádzajúcom čísle Lábskych 
novín sme vás informovali, milí spo
luobčania, že máme už aj v našej ob
ci klub akrobatického rock‘n‘rollu, 
taktiež o ďalších plánoch a aktivi
tách. 

Ale ideme pekne po poriadku...
Aktivity nášho klubu sa pomalič

ky  rozrastajú,  čo nás  i  rodičov detí 
veľmi  teší.  Máme  za  sebou  množ
stvo vystúpení, na ktorých deti zbie
rajú skúsenosti, určité sebavedomie 
a zdolávajú trému. Naše prvé väčšie 
vystúpenie bolo v Malackách na pr
vomájových  slávnostiach,  kde  deti 
oficiálne otvárali program. Bola  to 

ich prvá akcia pred zrakom toľkých 
ľudí, no deti nás nesklamali a pred
viedli výkon na ( dovolím si povedať) 
profesionálnej  úrovni.  Samozrejme 
to nebola posledná akcia, na ktorej 
nás  naše  ratolesti  prekvapili,  tých 
bolo samozrejme omnoho viac. Na
príklad stojí za zmienku program ku 
dňu  Matiek,  ktorú  organizoval 
Obecný úrad v spolupráci so ZŠ, MŠ 
v Lábe. Verím, že priebeh tejto akcie 
ako  aj  atmosféru  rodičov  a  detí, 
Vám  opisovať  nemusím,  nakoľko 
väčšina z Vás tam bola a všetky deti 
,ktoré  účinkovali,  boli  vynikajúce. 
No náš klub nechodí a nevystupuje 
len  v  okolí  Lábu  či  Malaciek.  Boli 
sme pozvaní do Nitry, kde prebieha
li  slávnosti Dňa detí. Taktiež skúsili 
tancovať  v  netradičných  podmien
kach a to v lese, presnejšie na Kačí
ne, kde sa konal už 18.ročník chari
tatívnej akcie pre mentálne a telesne 
postihnuté deti z Mokrohájskej ulice 
v Bratislave. O deti bolo postarané 
a dôležité je, že sa zabavili a odrea
govali.  V  ten  istí  deň  vo  večerných 
hodinách,  deti  vystupovali  znovu. 

No  teraz  v Malackách na nezvyčaj
nej akcii, ktorou bola svadba. Spo
čiatku sme mali obavy či sa to hodí, 
no reakcie svadobčanov ako aj hostí 
bola vynikajúca. Deti nám predvied
li, že to má význam a keď to najme
nej čakáme, práve vtedy Vás prekva
pia. To je myslím si zo všetkého naj
krajšie.  Ďalšie  vystúpenie  bolo  na 
zraze Veteránov na Kamennom Mly
ne  v  Plaveckom  Štvrtku,  v  Lozorne 
kde sa konal 1. ročník medzinárod
ného dňa hudby a v Zohore, kde de
ti  otvorili  akciu  s  názvom  Kultúrne 
leto.  Tieto  akcie  by  sa  samozrejme 
nekonali bez našich členov a párov, 
ktoré  by  sme  Vám  radi  predstavili: 
Miška Vajarská s partnerom Peťkom 
Gregorčíkom, Lenka Vajarská s part
nerom Radkom Ďurďovičom,  Ivan
ka Chovanová s partnerom Alexom 
Novotným, Lucia Čermáková s part
nerom Samkom Bartalským, Slávka 
Hianíková s partnerom Tikom Pas
torekom,  Ivanka  Gregorčíková 
s  partnerom  Nikolasom  Lelkešom, 
Žofka  Hlaváčková  s  partnerom 
Kiškom Pastorekom a nový členovia 

Terezka Novotná, Maťko Bartalský, 
Miška Pírová a David Janičák. Takže 
ako  vidíte,  deti  majú  program  po
merne  pestrý  a  to  je  len  malá  časť 
akcií,  na  ktorých  zatiaľ  účinkovali. 
No akcií je naozaj dosť aj na mesiac 
júl a august, ale o tom, ako dopadli, 
vám  napíšeme  v  ďalšom  čísle  Láb
skych novín.

Samozrejme,  toto  všetko by  sme 
nedokázali  bez  pomoci  sponzorov. 
Preto by sme sa im touto cestou veľ
mi  radi poďakovali:  rodine Hlaváč
kovej a Pastorekovej, za zabezpeče
nie finančného príspevku do klubu, 
Obci  Láb  za  poskytnuté  priestory 
v starej škole a za podporu, rodičom 
detí, a vedeniu klubu ,bez ktorých by 
to určite nešlo.

Týmto by sme chceli upriamiť po
zornosť  detí,  ktoré  by  mali  záujem 
o tento typ športu, a chceli sa stať 
členmi nášho klubu, nech sa prihlá
sia. Radi Vás privítame.

Kontakt: 
Ján Ecker (tréner)
Mobil: 0904/407 677
email: juniorfitrock@azet.sk

Lábske
futbalistky 
sklamali
Skončila ďalšia sezóna I. ligy žien 
a žiačok. Nie však podľa očakáva
nia.

Najskôr žiačky. Tie určite neskla
mali. V konkurencii desiatich druž
stiev  skončili  na  peknom    treťom 
mieste v skupine Západ. Hrali to, čo 
sa od nich očakávalo. Ukázali pek
nú a účelnú hru.

Od žien sa čakalo viac ako pred
viedli. Svojou hrou sa „prepracova
li“  do  II.  ligy.  Je  to  veľká  škoda  
a  ešte  skomplikovali  účinkovanie 
žiačok  v  prvej  lige.  Tie,  podľa  no
vých  pravidiel,  tiež  museli  zostúpiť 
do  II.  ligy  žiačok.  Súťaž  je  celoslo
venská a zdalo sa nám finančne ná
ročné  cestovať  až  do  Stropkova, 
Trebišova..., preto budú hrať brati
slavskú ligu mladších žiakov. 

Chlapčenský futbal je oveľa rých
lejší  a  dynamickejší,  čo  môže  diev
čatám  pomôcť  do  budúcnosti.  Ak 
sa budú chcieť presadiť, budú mu
sieť byť dôraznejšie v osobných sú
bojoch a rýchlejšie v práci s loptou.

Ženy sa musia pousilovať a znovu 
vybojovať účasť vo vyššej súťaži. Ne
chajme sa prekvapiť. 

Aj napriek neúspechu dúfame, že 
aj  naďalej  budeme  mať  podporu 
partnerov,  fanúšikov  a  ostatných 
priaznivcov  futbalu  a  budeme  im 
prinášať len pozitívne správy.

Vďaka všetkým za podporu!
H. raUScHeroVá, Dfk Láb 

Club akrobatického Rock‘n‘Rollu 
napreduje správnym smerom

obecný urad v Lábe prijme 
pracovníka na pozíciu 
SPRÁVcU šPORTOVéHO 
AREÁLU. 
bližšie informácie v ocÚ Láb.

 Nie vždy sa to splní. V žiackej súťaži sa 
nám to začína plniť a je fakt dar, ak po
zorujeme od začiatku vývin hráčov a ich 
zlepšovanie za celé dva roky. 

Poklona patrí i trénerovi Martinovi 
Dziakovi, ktorý ich len tak nepochváli, 
žiada vždy lepší výkon. Sme radi, že sa 
nám dar zase vracia. Dúfame, že im táto 
súdržnosť vydrží v doraste...

Ďakujeme žiakom za výborný výsledok 
– 3. miesto v majstrovskej súťaži. Pochva
lu si zaslúžia: David Dúbravčík, Radoslav 
Sovadina, Tomáš Mile, Filip Zábojník, 

Tomáš Berežný, Norbert Klíma, Frederik 
Gašparovič, Peter Koporec, David Tom
kovič, Erik Mackovič, Roman Vychnálek, 
Juraj Hanousek, Bohuš Hablovič, Jozef 
Lisý, Kevin Laboš, Jakub Lazar. 

Darom je i to, že nemusíme seniorov 
prehovárať, aby zostali reprezentovať 
v Lábe a nešli hrať do iného klubu. Mys
lím, že si spolu zvykli a zabojujú o postup 
v ďalšom ročníku. Vieme presne, prečo 
sme nepostúpili, a bolo to na dosah. Kaž
dý jeden prehratý zápas mal príčinu, kto
rá nám je známa. Bola to neúčasť domi

nantných hráčov na rozhodujúcich zápa
soch, pre zranenie a operácie. Jesenná sú
ťaž by nám priniesla o bodík víťazstvo. 
Seniori sú pokojné, pohodové družstvo. 
Dobré priateľstvo nenahradia žiadne pe
niaze. Chceme posilniť družstvo novými 
hráčmi. Sme neskutočne šťastní z návratu 
perfektného záložníka Tonyho Kaina. 
Ohromnú vďaku vzdávame pánovi tréne
rovi Markovi Dufekovi! Úžasné tréningy 
pritiahli malých prípravkárov, v čase tré
novania je štadión plný rodičov a starých 
rodičov, ktorí sa spokojne kochajú svojimi 
ratolesťami, sme nadšení a vidíme ko
nečne výbornú futbalovú budúcnosť. 

Spätnú väzbu pocítime hlavne vtedy, 

ak nám bude stáť doma na stole fľaša 
s cigaretami a od detí budeme očakávať 
presný opak. Prečo? Veď my sme ich prí
klad a oni budú učiť to isté. Dieťa porodí
me, aby žilo, a potom mu ponúkneme ci
garetu, aby... 

Náš cieľ je nielen vychovávať hráčov, 
samozrejme k výborným výkonom, ale aj 
morálne, aby nepoužívali oplzlé slová, ne
fajčili, nepili alkohol, boli k sebe úctiví, 
tolerantní. Najväčší dar bude pre nás 
zdravie, slušnosť a dobrý výkon. 

Želáme všetkým hráčom do budúcej 
sezóny pevné zdravie a výhry. Ďakujeme 
fanúšikom za vieru v nás a povzbudenie. 

MagDaLÉNa a LaDISLaV ZábojNík 

Čo dáš, dostaneš

ŠPORT
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