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Oslavy sa začali ďakovnou omšou 
o 13. hodine v kostole. Po omši bolo 
všetko pripravené na alegorický sprie
vod. Trúbením na trúbke pozýval mu
zikant všetkých do sprievodu. Išlo sa 
od kostola popri obecnom úrade na 
ihrisko. Na samom čele sa na koňoch 
viezla Gitka Fóglová a Stano Matlo
vič, ktorí držali obecnú a štátnu zásta
vu.  Za  nimi  nasledoval  koč  ťahaný 
konským záprahom, ktorý viezol pá
na  farára,  pani  starostku,  predsed
níčku  kultúrnej  komisie  a  tajomnú 
dievčinu. Lábske farby reprezentovali 
futbalistky pani Rauscherovej. Nasle
dovali  krojované  skupiny  s dožinko
vými vencami a krojovaní gazdovia. 

Veľmi  pekný  alegorický  voz  mali 
naši strýcovia J. Lisý a N. Kimlička. 

V sprievode nechýbali hasiči z DHZ 
v Lábe na čele s pánom Rybnikárom, 
kombajn  a  traktor  s  vlečkou  plnou 
balíkov slamy od rodiny Osuskej, veľ
ký traktor so záprahom od pani Hasič
kovej, štvorkolky, motocykle, staré au

tá z Veterán klubu z Plaveckého Štvrt
ka a ako posledné odťahové vozidlo 
od Janka Mundoka. Po príchode na 
ihrisko a otvorení programu nasledo
valo slávnostné odovzdávanie vencov 
– šesť pre gazdov a jeden pre pani sta
rostku. Po nich vystúpil folklórny sú
bor  Štvrčánek  z  Plaveckého  Štvrtka 
a deti  z klubu akrobatického  rock‘n 
rollu Junior Fit Rock Láb. 

O príjemné posedenie pri nestar
núcich melódiách sa postaral spevák 
a zabávač Martin Jakubec.

Nepamätám sa, že by sa na nejakej 
kultúrnej akcii zišlo toľko krojovaných 
detí, mládeže a dospelých. Na všetko 
dohliadalo prísne oko  Jozefky Ková
rovej, za čo jej ďakujeme. Poďakova
nie patrí Márii a Mirke Vicenovej, Jar
mili Zálesňákovej a Márii Kainovej za 
to, že nám ich obliekli. Samozrejme, 
aj tým, ktorí kroje požičali. 

Ďakujeme  pánovi  farárovi  za  ďa
kovnú omšu. 

Organizačne  pomáhali  J.  Pírová, 

H. Sovadinová a pani učiteľky Štefe
ková, Strolková a Greliková. O uvitie 
vencov,  až  po  ich  slávnostné  odo
vzdanie sa postarala odborníčka Jan
ka Kolandrová. 

Poďakovanie patrí aj Ľubke Kaino
vej a  jej pomocníčkam, ktoré sa po
starali  o  výzdobu  na  ihrisku,  muzi
kantom  z  Lábu  a  zo  Zohoru,  ktorí 
sprievod sprevádzali, G. Fóglovej, S. 
Trenčanskému, zamestnancom obec
ného  úradu,  poslancom  a  všetkým, 
ktorí  sa  akokoľvek  podieľali  na  prí
pravách tohto podujatia a tešíme sa 
na ďalšie „Dožinky“.

 A. Zálesňáková,
spoluorganizátorka

Milí 
spoluobčania,
ktorí ste dovŕšili krásnych 70 rokov. 
srdečne vás pozývame 28. októbra 
2009 na spoločné posedenie v sále  
U Tomáša. Odreagujete  sa  od  všed
ných  dní,  strávite  chvíle  pri  dobrom 
obede a možno si aj  zatancujete pri 
dobrej hudbe. Do tanca vám budú vy
hrávať naši známi – Traja veteráni.

s. vAjArská, predsedníčka kk

Starým rodičom
Ľúbili sa. Pred Bohom stáli.
V dlaniach krehká kytica kalí.

Závoj ukrýva nežný pohľad
plný nádejí, túžob, odhodlaní
zvládnuť každú búrku nálad.
Sen o splnení vrúcnych prianí.

Náruč plnú bieleho šťastia
rozdáva všetkým okolo.
Tam začína nový život vzrastať,
kde bolo a kde nebolo.

Stále ľúbia sa. Pri sebe stoja.
Šepkajú: Vďaka, láska moja.

A. Greliková

Naša úcta 
k starším
vám, milé babičky a dedkovia, 
vám patria slová úcty a vďaky. 
Prajeme vám pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším veľa zdravia, Božieho 
požehnania a ďakujeme za vašu tr
pezlivosť a láskavosť.

 PaedDr. MoNikA vAlúchová

Dožinky 2009
keď na začiatku roka kultúrna komisia plánovala kultúrne podujatia, rozho
dla, že „Deň dziní“ už treba obmeniť. rozhodnutie padlo: pripraviť v lábe 
„lábske dožinky“. Pani starostka s predsedníčkou kultúrnej komisie pri ocú 
v lábe silviou vajarskou, zobrali vec vážne a oslovili všetkých, čo sa ich to týka 
aj tých, čo by boli nápomocní.
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1. Uznesenia z mimoriadneho ro-
kovania OcZ zo dňa 24. 8. 2009

1.1. K bodu – Schválenie dodatku 
k uzneseniam č. 16/2009/, 19/2009 
o prevode pozemku v k. ú. Láb, p. č. 
1500/3 vo vlastníctve Obce Láb,  ve
dený na LV č.2035 do spoločnosti LÁ
BINVEST, s. r. o., Láb

UZnesenie č. 71/2009 
Obecné zastupiteľstvo:
a)  pre  účely  registrácie  pozemkov 

do katastra nehnuteľnosti konštatuje, 
že  pozemky,  ktoré  tvoria  nepeňažný 
vklad Obce Láb do spoločnosti LÁB
INVEST,  s.  r. o.,  IČO: 44510543,  IČ 
DPH:  SK2022793256,  Láb  č.  503, 
900 67 sú registrované ako pozemky 
v k. ú. Láb, p. č. 1500/3, vedené na LV 
Obce Láb č. 2035.

b) doplňuje uznesenia č. 16/2009, 
19/2009 o označenie parcely 1500/3 
tvoriacej  nepeňažný  vklad  Obce  Láb 
do  spoločnosti  LÁBINVEST,  s.  r.  o., 
IČO:  44510543,  IČ  DPH: 
SK2022793256, Láb č. 503

1.2. K bodu – Zrušenie uznesenia  
č. 40/3.2 zo dňa 9. 5. 2007 – majet
koprávne  vysporiadanie  pozemkov 
futbalového  štadióna  zámenou 
pozemkov  vo  vlastníctve  Obce  Láb, 
v  lokalite  Bahná,  p.  č.  439,  1440, 
1441, 1442 o výmere 500 m2 za po

zemky vo vlastníctve Márie Gerthofe
rovej  p.  č.  1379/1  a  2  o  výmere  26 
m2, p. č. 1386/16 o výmere 304 m2, 
a p. č. 16 diel č. 4 o výmere 101 m2 za 
Materskou školou v Lábe. 

UZnesenie č. 72/2009 
Obecné zastupiteľstvo:
a) ruší uznesenie č. 40/3.2. zo dňa 

9. 5. 2007 – majetkoprávne vysporia
danie pozemkov  futbalového štadió
na zámenou pozemkov vo vlastníctve 
Obce Láb, p. č. v lokalite Bahná, p. č. 
1439, 1440, 1441, 1442 o výmere 500 
m2  za  pozemky  vo  vlastníctve  Márie 
Gerthoferovej  p.  č.1379/1  a  2  o  vý
mere 26 m2, p. č. 1386/16 o výmere 
304 m2, a p. č. 16 diel č. 4 o výmere 
101 m2 za Materskou školou v Lábe.

b) navrhuje riešiť vysporiadanie fi
nančnou kompenzáciou podľa znalec
kého posudku zo dňa 15. 12. 2004 od 
Ing. V. Kalužáka č. 149/2004 vo výške 
9,55 €/m2.

1.3. K bodu – Prerokovanie  žiados
ti o udelenie  výnimky  z ceny pri pre
nájme pozemkov vo vlastníctve Obce 
Láb p. č. 1442/2 – ostatné plochy – 
staré futbalové ihrisko, vedené na LV 
Obce Láb č. 2035 spol. LÁBINVEST, 
s. r. o., o výmere 819 m2 a jej využíva
nie  pre  prístupovú  komunikáciu  na 
stavebnú zónu Bahná.

UZnesenie č. 73/2009 
Obecné zastupiteľstvo:
zamieta žiadosť o udelenie výnim

ky z ceny pri prenájme pozemkov vo 
vlastníctve  obce  Láb  p.  č.  1442/2  – 
ostatné plochy  –  staré  futbalové  ih
risko, vedené na LV Obce Láb č. 2035 
spoločnosti LÁBINVEST, s. r. o., o vý
mere 819 m2 ako využívanie pre prí
stupovú komunikáciu na stavebnú zó
nu Bahná. Žiadosť bola  zamietnutá 
z dôvodu nesplnenia kritérií o udele
nie  výnimky  z  ceny  podľa  VZN  č. 
1/2008. 

    
 2. Uznesenia z rokovania OcZ  
zo dňa 2. 9. 2009

2.1. K bodu – Kontrola plnenia uz
nesení ObZ

UZnesenie č. 74/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje kontrolu  uznesení 

s pripomienkami: 
– vypustiť zo sledovania uznese

nia č. 35d, 60c ako úlohy splnené
2.2.  K  bodu  –  Schválenie  zmluvy 

o spolupráci so žiadateľmi o ZaD ÚP 
č. 2/2009 –  Ing. Mišíkom a manžel
kou Michaelou, MVDr. Salajovou, P. 
Prokeinom a Obcou Láb podľa pred
loženého návrhu zmluvy

UZnesenie č. 75/2009
Obecné zastupiteľstvo:
a)  berie  na  vedomie  zmluvu 

o spolupráci s Ing. P. Prokeinom, 
MVDr. Salajovou, Ing. I. Mišíkom 
a  manželkou  Michaelou  podľa 
predloženého návrhu zmluvy

b) ukladá starostke vypracovať 
dodatok č. 1 k existujúcej zmluve 
s p. Statelovom – MARKET SLO
VAKIA, spol. s r. o. Dodatok bude 
obsahovať podiel na  financovaní 
ZaD v pomere k m2 a administra
tívne  náklady  na  50  %,  vypustiť 
v čl. III bod 2

c) ukladá starostke doplniť čísla 
parciel v čl. I bod 1; a v čl. III  bod 
2 b) vypustiť „do 30. 6. 2009“

2.3. K bodu – Žiadosť o odpredaj 
pozemku  vo  vlastníctve  Obce  Láb  
v k.ú. Láb p. č. 671/1 diel 9,10 vedenú 
na LV obce č. 2035 o výmere 12 m2 A. 
Dávidovej na základe GP 554/2006

UZnesenie č. 76/2009
Obecné zastupiteľstvo
a) ruší uznesenie č. 40a/2009
b) schvaľuje predaj časti obecné

ho pozemku p. č. 671/1 diel 9 o vý
mere 8 m2 a diel 10 o výmere 4 m2 
zapísaných  na  LV  č.  2035  za  cenu 
11,61 €/m2 A. Dávidovej Láb č. 220. 
Cena  spolu  predstavuje  139,32  € 
(slovom stotridsaťdeväť eur a tridsať
dva centov)

2.4. K bodu – Schválenie žiadosti  
J.  Fumačovej o odpredaj pozemkov  
vo vlastníctve Obce Láb vedených na 
LV  č.  2035  p.  č.  959/10  o  výmere 
198  m2,  958/17  o  výmere  46  m2, 
958/18 o výmere 62 m2, 957/1 o vý
mere 10 m2, 957/3 o výmere 23 m2, 
podľa GP č. 44/2009 od J. Pálkovej 
na základe ceny znaleckého posudku 
susednej nehnuteľnosti

UZnesenia č. 77/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje  Jane Fumačovej, Láb č. 

316 odpredaj časti obecných pozem
kov  vedených  na  LV  č.  2035  podľa 
GP č. 44/2009 vyhotoveného J. Pá
kovou, a to nasledovne: p. č. 959/10 
o výmere 198 m2, p. č. 958/17 o vý
mere 46 m2, p. č. 958/18 o výmere 
62 m2, p. č. 957/1 o výmere 10 m2, 
p. č. 957/3 o výmere 23 m2 za cenu 
3,6327 € (109,44 Sk)/m2 stanovenú 
podľa znaleckého posudku susednej 
nehnuteľnosti  od  Ing.  Jána  Kureca. 
Cena  spolu  predstavuje  1231,48  € 
(slovom jedentisícdvestotridsaťjeden 
eur a štyridsaťosem centov)

2.5. K bodu Informácie

Obecné zastupiteľstvo 
ďalej  zobralo  na  vedomie  infor

mácie o výsledku pojednávania ObÚ 
ŽP v Malackách s občanmi, ktorí sa 
odmietajú  bezdôvodne  napojiť  na 
kanalizáciu. 
 spracoval

ing. DUšan VaVrinec

OcZ Obce Láb zasadalo i počas prázdnin, 
pričom sa prijali nasledovné uznesenia:

spoločnosť DaTaOnLine
vybudovala 
vysokorýchlostnú 
optickú sieť
pre potreby siete ZOhOr online.
V prípade  záujmu  o  pripojenie  na 
internet  treba  kontaktovať  pána 
Smutného na t. č. 0902 90 29 99.

Vážení občania!
slovenská pošta rozhodla vypísať verejnú súťaž a ponúknuť partnerovi 
prevádzku 602 pôšt, ktoré sa nachádzajú v menších obciach. 

Cieľom je na jednej strane úspora nákladov, na druhej strane možnosť 
rozšíriť dostupnosť a ponuku služieb pre  zákazníkov. Ponúknuť  ich chce 
partnerovi – víťazovi verejnej súťaže. Nový prevádzkovateľ 602 pôšt bude 
známy po vyhodnotení verejnej súťaže na jeseň tohto roku. Ostáva nám len 
veriť, že nový prevádzkovateľ bude mať záujem aj o obce s malým počtom 
obyvateľov, ako máme aj my a nezruší nám prevádzku z nejakého dôvodu.

sTarOsTka

Ďalšou novinkou 
[pre obyvateľov Lábu]

Mágio televízia 
Mágio internet.
V prípade bližších informácii je po
trebné  kontaktovať  Mateja  Szarku  
na t. č. 0911 46 66 23.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA, OZNAMY
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Pretrvávajúcim  problémom  je  ne
ukončená kanalizácia. V súčasnosti je 
pripravená projektová dokumentácia 
na časti obce Vršok a Drahy a máme 
záujem o zriadenie výstavby kanalizá
cie  v  čo  najkratšom  čase.  Bohužiaľ, 
vzhľadom na nedostatok  finančných 
prostriedkov v rozpočte obce, pristúpi
me k momentálne jedinému riešeniu, 
podaniu žiadosti o nenávratné finanč
né prostriedky z ENVIROFONDU. Ter
mín podania je do 31. 10. 2009.

Dňa  19.  9.  2009  sme  podali  žia
dosť o nenávratný finančný príspevok 
z  Operačného  programu  Bratislav
ského kraja – Regenerácia sídiel „Re
vitalizácia  centra  obce”.  Projekt  na
väzuje  na  aktivity,  ktoré  obec  riešila 
v rokoch 2006–2007, kedy sa obnovili 
časti obce po centrálny park. Revitali
záciou sa dotvorí  celkové oddychové 
ale aj  reprezentatívne centrum obce. 
Hlavnými aktivitami od objektu obec
ného úradu,  tzv. malý park, priesto
rom pred hostincom U Marty, auto
busovej zastávke na ulici Rádek je pe
šia zóna, chodníky a spevnené plochy, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia pri 
centre,  sadovnícke  úpravy,  mobiliar, 
detské ihrisko a vytvorenie bezbariéro
vého vstupu do zdravotného stredis
ka.  Veľkosť  revitalizovanej  plochy  je 

o  výmere  3055  m2,  z  toho  1818  m2 
spevnených plôch a 1237 m2 verejnej 
zelene.  Celkové  náklady  sú  vo  výške 
299.546,04  €,  finančná  spoluúčasť 
obce  je vo výške 5 % z celkových ná
kladov, t. j. 14 763,26 €.

 Pre lepšiu informovanosť občanov 
máme zriadenú webovú stránku obce 
www.obeclab.sk.

V  oblasti  sociálnej  starostlivosti 
sme zriadili  lekáreň V.R.P. ZDRAVIE, 
ktoré  je  v priestoroch  starého  obec

ného  úradu,  vedľa  pošty.  Týmto  zá
merom chceme zabezpečiť aj rozšíre
nie ordinačných hodín  lekárov a po
môcť  občanom,  ktorí  nemajú  veľké 
možnosti cestovania.

Každoročne  finančne  podporuje
me športové aktivity ŠK Láb a ostat
ných občianskych združení a spolkov. 

Spolu sa podieľame na zveľaďovaní 
obce, prevažne dôchodcovia a miest
ni podnikatelia bezodplatne pomáha
jú. Možno by bolo dobré, aby sa kaž
dý zapojil do skrášľovania obce tým, 
že  vyčistí  priestranstvo  pred  svojim 
domom.

V  mesiacoch  október–november  
sa  uskutoční  II.  etapa  rekonštrukcia 
miestnej komunikácie na „Lúčke”.

Obnovili sme aj priestory športové
ho  štadióna,  kde  vďaka  finančnej 

podpore NADÁCIE SPP a spoločnosti 
NAFTA, a. s., sme vymenili staré okná 
za nové plastové, položili v niektorých 
priestoroch dlažby, vymaľovali a opra
vili vonkajšie sedenia, ploty a osvetle
nie.

Zo získaných dotácií pre individuál
ne potreby obce vo výške 13.277,67 € 
z Ministerstva financií SR sme vyme
nili časť okien základnej školy. 

Poďakovanie patrí prof. jUDr. ka
taríne Tóthovej, Drsc., poslankyni 

Nr sr a prednostovi oú Malacky 
ing. ladislavovi Ballovi.

Po  otvorení  novej  stavebnej  zóny 
v časti „Bahná” ponúkneme možnosť 
výstavby na pozemkoch s kompletný
mi inžinierskymi sieťami a komuniká
ciou.  Výstavbu  realizuje  spoločnosť 
LÁBINVEST, s. r. o., a už teraz je mož
nosť  zakúpenia  pozemkov  za  cenu 
69,70 €/m2 plus cena za podiel na ko
munikácii. Spoločnosť sídli na adrese: 
Láb č. 503, 900 67 v budove obecné
ho úradu. 

V prípade záujmu kontaktujte t. č. 
0944 28 76 51, resp. 0905 35 86 26.

Pevne veríme,  že aj  týmto krokom 
prispejeme k rozvoju našej krásnej ob
ce  a  počítame  aj  s  nárastom  počtu 
obyvateľov.

 ocú láb
obec láb vás pozýva 
na celoobecnú brigádu

vyčistime
svoje lesy,
24. 10. 2009.
Zraz účastníkov je o 8.00 h pred 
obecným úradom. 
Prineste si vhodné pracovné ná
radie a rukavice.

starostka obce láb srdečne ďa
kuje všetkým, ktorí sa v júli podieľali 
na  odstraňovaní  následkov  veternej 
smršti v areáli futbalového štadióna. 

Ďalej poďakovanie patrí účinku
júcim a organizátorom kultúrnej ak
cie „Dožinky”, vďaka ktorým sme pre
žili nezabudnuteľný kultúrny  zážitok 
a uctili  sme si  takto aj prácu našich 
hospodárov, ktorí nám zabezpečujú 
chlieb náš každodenný...

Ďakujeme  pánovi Dušanovi a  je
ho spolupracovníkom, ktorí pomohli 
pracovníkom OcÚ pri úprave odvod
ňovacieho jarku a všetkým občanom, 
ktorí  na  vlastné  náklady  vynovili  ve
rejné  priestranstvá  pred  rodinnými 
domami.

Spoločné 
riešenia v čase
hospodárskej 
krízy
Primátori miest a starostovia obcí sa 
stretli v Bratislave, aby hľadali spo
ločné riešenia v čase hospodárskej 
krízy. 

Starostovia poukázali na problémy 
samospráv a ich obyvateľov a hľadali 
riešenia.  Z  rokovania  vzišlo  niekoľko 
podnetov,  ktoré  budú  predložené  
vláde. Ide predovšetkým o systémové 
riešenie  krízy.  Starostovia  požadujú 
6,2 % z výnosu dane z príjmu fyzických 
osôb,  ktoré  doteraz  zostávali  súčas
ťou štátneho rozpočtu, štát prerozde
lil obciam, mestám a VÚC. Ďalej vzišla 
kritika na rozdeľovanie štrukturálnych 
fondov.  Kvôli  byrokratickým  prekáž
kam  je postup pri udeľovaní  fondov 
neefektívny a zdĺhavý. V záujme získa
nia finančných prostriedkov štát ukrá
til príjmy miest a obcí o dane z príjmu 
fyzických  osôb.  Niektoré  obce  riešia 
túto situáciu odpredávaním majetku, 
resp. formou peňažných úverov.

 PaedDr. MoNikA vAlúchová,
 starostka obce

P o ď a kova n i e Láb počíta s nárastom obyvateľov
hoci naša obec nie je veľká, nachádza sa tu príjemné lesné prostredie, je ekologicky čistá a bez dopravnej záťaže.

Vážení občania, 
v poslednom čase sa často obraciate na náš úrad  
s otázkami týkajúcich sa výrubov a orezov drevín. 

Orez doporučujeme uskutočniť   v čase vegetačného 
pokoja. V zmysle platných právnych predpisov rez živých 
konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa 
vykonáva  vo  vegetačnom  období,  od  1.  apríla  do  30. 
septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou ob
dobia tvorby nových listov.

V priebehu mimovegetačného obdobia (od 1. októb
ra do 31. marca)  je možné vykonávať  rez na produkč
ných ovocných drevinách alebo v prípade bezprostred
ného ohrozenia zdravia alebo života človeka, či značnej 
škody na majetku.

Na výrub drevín s obvodom kmeňa do 80 cm mera
ným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v súkrom
ných  záhradách alebo záhradkárskych osadách sa  sú
hlas na výrub nevyžaduje.

oBecNý úrAD
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Začnime  fašiangami,  ktoré  majú 
nepretržitú  tradíciu  v  pohostinstve 
U  Marty.  V  poslednom  období  išiel 
maskovaný  sprievod cez dedinu, po
kračoval  zábavou  a  ukončenie  bolo 
pochovaním  basy.  V  tomto  roku  už 
nebol,  lebo do sprievodu, na zábavu 
a ani pochovať basu nemal kto. Nie 
som proti tomuto zvyku, ale je to tre
ba meniť. 

Starým lábskym zvykom cez fašian
gy boli zábavy. Čo tak raz zorganizo
vať  elegantný  fašiangový  ples  pod
nikateľov  a  výťažok  venovať  škole 
a škôlke? Možno by sa mali zamyslieť 
p. učiteľky a skúsiť to.

Chválihodné  je,  že  tohto  roku  sa  
za pomoci OcÚ obnovil 1. máj.

Každý rok oslavujeme Deň matiek, 
Deň detí a hasiči majú memoriál. 

V júni šiel dedinou sprievod k osla
ve Božieho tela. Ak sa v sprievode nie
čo nezmení, tak za dva roky zanikne. 
Čo tak sochu Panny Márie dať na vo
zík? Nosenie je veľmi namáhavé. Kro
jovaným chlapcom dať zástavy. V Lá
be je detí a mládeže dosť, len im treba 
dať  príležitosť.  To  kostolník  nemôže 
organizovať, na to máme cirkevnú ra
du!

Cez  letné prázdniny  je hlavná kul
túrna akcia na ihrisku. Treba ich strie
dať. Na ihrisku je to lepšie ako v parku 
po všetkých stránkach. Dedinský park 

(dnes  je  to ešte  len polopark)  si ne
dajme ničiť. 

Druhú októbrovú nedeľu je výročie 
vysviacky kostola – hody. Žiadne trhy 
v sobotu netreba. Každý má veľa ro
boty k hodom. Bez kolotočov je to ne
možné. Miesto pre nich je určené a vy
hovujúce – pri starej škole. Tie tri dni 
to všetci musíme vydržať. Sobotňajšie 
poobedie a večer zábava, vždy patrili 
futbalistom.  Na  Vendelínkové  hody 
vyhráva dychovka na Vŕšku, ktorú  je 
počuť širokoďaleko.

V novembri majú poľovníci tradič
nú Katarínsku zábavu a niekoľkokrát 
do roka strelecké preteky s tanečnou 
zábavou. 

V  decembri  do  kostola  prichádza 
sv. Mikuláš a  rozsvecujú sa vianočné 
svetlá.  Mikulášske  trhy  a  zábavy  sú 
o niečom inom. 

Nový rok sa tradične víta ohňostro
jom pred hostincom U Marty, kde sa 
podáva starostovské varené víno.

Už 15 rokov vydávame obecné no
viny. Je to veľmi dobré, len je potreb
né, aby prispievali viacerí občania, le
bo určite má mnoho ľudí čo povedať.

• • •
 Je to málo? Nestačí to na tak malú 

dedinu? Možno, ak sa zapoja viacerí 
Lábjané  svojimi  dobrými  nápadmi, 
urobíme niečo navyše.

 A. Zálesňáková

od roku 1748, kedy sa konala po
sviacka farského chrámu je to druhá 
októbrová nedeľa. 

Kostol  sa  spomína  u  nás  v  roku 
1333. Po vyše 300 rokoch bol posta
vený  nový,  väčší  chrám.  Po  zničení 
požiarom  vybudovali  predkovia  te
rajší kostol. Zanechali prevzácne die
lo, ktoré sa s Božou pomocou stále 
zveľaďuje. Pán Boh nech odmení všet
kých  za  zbierky,  milodary,  brigády, 
odborné  rady  i každú pomoc. Pána 
Jána Galoviča s rodinou osobitne za 
dlažbu,  ktorú  uhradil  aj  uložil.  Čle
nov obecného zastupiteľstva i úradu 
za finančnú pomoc, ktorú prisľúbili.

Stavba, to je práca, námaha, obe
ta. Prečo vlastne všetko to úsilie? So 
žalmistom hovoríme: ́ s radosťou pôj
deme do domu Pánovho, zaradoval 
som sa, keď mi povedali: pôjdeme do 
domu Pánovho´. 

Kostol je Božím domom, domom 
Božieho ľudu i každého člena Božie
ho ľudu. Tu sa osobitným spôsobom 
stretáme s Pánom. Vieme, že Boh je 
všade, na nebi, na zemi i na každom 
mieste. No v chráme prebýva na oltá
ri vo svätostánku v Oltárnej sviatosti 
sviatostným spôsobom. Chrám je nie
len miestom modlitby, ale predovšet
kým  miestom  bohoslužby,  liturgie. 
Tu sa slúži svätá omša, tu sa krstí, bir
muje, pristupuje k  svätému prijíma
niu, spovedá, sobáši, tu sa slávi litur
gia, tu sa konajú bohoslužby, čiže tu 
sa Bohu slúži.

V kostole sa slávi svätá omša, Kris
tova  obeta,  obeta  Nového  zákona, 
v ktorej sa obetuje Boží Syn nebeské
mu Otcovi za nás. Pán Ježiš priniesol 
túto obetu nekrvavým spôsobom, či

že pod spôsobom chleba a vína, vo 
Večeradle pri Poslednej večeri na Ze
lený štvrtok a prikázal nám to konať 
na  jeho pamiatku. Na kríži na Gol
gote túto obetu zavŕšil krvavým spô
sobom, vylial  za nás  svoju krv. Kris
tovu smrť a zmŕtvychvstanie slávime 
každou  svätou omšou, osobitne na 
Veľkú noc, no Veľkou nocou každého 
týždňa je nedeľa. Naša účasť na svä
tej  omši  je  prejavom  viery  i  lásky 
k ukrižovanému Ježišovi Kristovi, kto
rý  si  nás  zamiloval  a  seba  samého 
obetoval  za  nás.  Vo  svätej  omši  je 
Pán  Ježiš  i  naším  duchovným  pokr
mom  a  dáva  nám  život:  ´Vezmite 
a  jedzte,  toto  je moje  telo, ktoré  sa 
obetuje za vás. Kto je moje telo a pije 
moju krv, má v sebe večný život a ja 
ho vzkriesim v posledný deň.´ 

Chrámom  nazýva  Pán  Ježiš  však  
i seba samého, keď vraví: ́ Zborte ten
to chrám a za tri dni ho postavím´. 
Hovoril  o  chráme  svojho  tela,  čiže: 
keď ma zabijete, ja na tretí deň vsta
nem  zmŕtvych.  Svätý  Pavol  apoštol 
nám pripomína, že my sme tiež Bo
žím chrámom: ́ Neviete, že ste Božím 
chrámom  a  že  vo  vás  prebýva  Boží 
duch? Oslávte teda Boha vo svojom 
tele. Boží chrám je svätý a tým chrá
mom ste  vy´. Ako sa môžem  ja  i  ty 
stať Božím chrámom, zjavuje Pán Je
žiš, keď vraví: ´Kto ma miluje, zacho
vá  moje  slová  a  môj  Otec  ho  bude 
tiež milovať, prídeme k nemu a bude
me u neho bývať´. Aby sme boli Bo
žím  chrámom,  aby  Boh  prebýval 
v každom z nás, to vám i sebe zo srd
ca prajem.

 jUrAj AUGUsTíN, 
farár – duchovný otec farnosti

BisTro lUciA vás PoZývA NA

lábske hody
10. 10. 2009 pred Bistrom lucia.
od 15.00 h sa na otvorenom ohni  
bude grilovať pečené prasiatko a od 
20.00 h bude disko zábava Dj rasťa.

Prosíme občanov 
o pomoc!
Ak  má  niekto  doma  dve  pravé 
pánske  čižmy  od  kroja,  prosíme 
aby sa prihlásil v obecnom úrade 
v Lábe, nakoľko v minulosti prišlo 
k ich zámene.

Lekáreň ZDRAVIE
(vedľa budovy pošty)

otváracie hodiny
Pondelok   11.00–14.30 h
Streda      8.00–12.30 h
Štvrtok     9.00–13.00 h
Piatok   8.00–12.00 h 

Mgr. lUciA BičANová,
zodpovedný farmaceut

významný deň
pre našu farnosť

5. RoČnÍk SÚŤaŽe 
vo varení guláša
BUDe 10. 10. 2009

NA čAPáši
oZnaM

  Je v Lábe málo kultúry?
spoločne uvažujeme o kultúrnych podujatiach v lábe počas celého roka.

ProsíMe vás o sPolUPrácU
v našej dedine máme niekoľko druhov krojov po našich predkoch,  
ktoré sa dajú využiť na rôzne podujatia. Prosím vás, vyhľadajte ešte,  
čo sa dá. Nepredávajte ich do okolitých obcí, ani ich nedarujte ocú.  
Aj v lábe je veľký záujem o kúpu, len sa treba ozvať. je to naše dedič
stvo, a to si chráňme, nemáme ho veľa. Nech nám kroje neostanú  
len v reklame, ako tie dva hlinené domy.

VÝROČIE VYSVIACKY NÁŠHO KOSTOLA, KULTÚRA, OZNAMY
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Náhodou sa mi dostala do rúk kniha  
o slovenských zvykoch a obyčajoch.  
Autorom knihy bol pán Vojtech Maj-
ling.

Mnohým obyvateľom Lábu je určite 
známa relácia Slovenského rozhlasu  
z minulosti „Klenotnica ľudovej hudby“, 
ktorej autorom bol Dr. Ondrej Demo. 
Pred rokmi jednu z relácií nahrával aj  
u nás v Lábe, pri ktorej bol ako fotodo
kumentarista prítomný pán Majling. Ako 
celoživotné dielo pripravoval knihu  
o slovenskej svadbe. Nakoľko som z Lábu, 
z rázovitej záhoráckej dediny, autor knihy 
ma oslovil s prosbou o získanie svadob
ných piesní a zvykov z našej obce. 

Pána Zdenka Zálesňáka, syna pani 
Evy Bence, som požiadala o zapožičanie 
svadobných piesní. Bola som nadšená 
množstvom uchovaných piesni, porekadiel 
a detských hier, ale aj spomienkami na 
pôsobenie ochotníckeho divadla v Lábe a 
založenie folklórnej skupiny. 

Pani Evu Bence stredná a staršia ge

nerácia v Lábe dobre poznala. Táto žena 
mala veľkú lásku k svojej rodnej dedine  
a ľudovým tradíciám. 

V roku 1973 pripravila folklórna sku
pina veľké vystúpenie s programom „Láb
ska svadba“. Táto paráda sa konala  
v parku v strede dediny. Prišla aj televízia, 
takže všetko bolo zdokumentované  
a zachované na starých filmových pás
kach, ktoré sa uchovali u pani Evy Bence. 

Bolo ich treba zaznamenať v digitálnej 
forme, aby sme si krátky sedemminútový 
program Lábskej svadby mohli pozrieť aj 
dnes. Verím, že sa spomínané DVD Láb
skej svadby z roku 1973 využije na repre
zentáciu našej obce na rôznych poduja
tiach. 

Touto cestou by som chcela poďakovať 
pánovi Petrovi Čermákovi za sponzorova
nie spomínaného filmu, pani Emílii Šte

fekovej a pani Márii Rácovej za zapožiča
nie starých fotografií z rodinných albumov. 
Vďaka patrí aj pani Jozefíne Vícenovej za 
zapožičanie knihy amerických Lábjanov z 
roku 1941, kde je pekne opísaná lábska 
svadba v pôvodnom nárečí. Vďaka aj pá
novi Zdenkovi Zálesňákovi za uchovanie 
pokladov ľudovej slovesnosti svojej matky.

V tejto unikátnej publikácii autor zhro
maždil a zdokumentoval svadobné prvky 
ľudovej kultúry z viac ako 100 slovenských 
dedín, medzi ktorými nájdeme aj naše 
lábske.

Spomínanú publikáciu si môžete 
objednať priamo u autora, na adrese 
Vojtech Majling
9. mája č. 19
974 01 Banská Bystrica
telefonický kontakt 048/411 67 96
alebo 0904/60 76 08.
Cena publikácie je 20 € + poštovné. 

Záujemci o DVD Lábskej svadby a kniž
nej publikácie sa môžu prihlásiť na Obec
nom úrade v Lábe. 

DrAhoMírA kAiNová

Práve pred desiatimi rokmi sa Eri
ka, Monika, Helenka a Darinka s Klu
bom lábskych žien rozhodli, že osvie
žia náš futbal ženskou krásou. Že ná
pad to bol skvelý, potvrdí skutočnosť, 
že po desiatich rokoch ako jediné na 
Záhorí hráme slovenskú ligu. 

Tieto  okrúhle  narodeniny  sme  aj 
patrične oslávili 15. 8. 2009 na našom 
vynovenom  futbalovom  štadióne. 

Vďaka finančnej podpore spol. NAF
TA,  a.  s.,  a NADÁCIE  SPP,  sme  zre
konštruovali časť budovy, ktorá vyze
rala ozaj hrozne. Vymenili  sme plas
tové okná,  v niektorých  šatniach vy
maľovali  a  zložili  novú  dlažbu,  vy
menili  batérie,  opravili  oplotenie, 
športový  materiál,  lavice  so  stolmi 
a  hlavne  natreli  budovu  zvonku  na 
peknú bielu  farbu. A práve  túto  fut

balová slávnosť bola ideálnou príleži
tosťou pre poďakovanie tým, ktorý sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o ob
novu športového areálu.

Práve v tento deň zorganizoval diev
čenský  futbalový  klub  v  spolupráci 
s obecným úradom  futbalový  turnaj 
žien,  ktorého  vyvrcholením  mal  byť 
exhibičný  zápas  žien  VÝKVETU  ZÁ
HORIA  a  V.I.P  družstva  starostov 
a  sponzorov,  ktorým  velil  generálny 
riaditeľ NAFTY, a. s., Ing. Martin Hol
lý.  V  družstve  VÝKVETU  ZÁHORIA  
nastúpili aj niektoré hráčky, ktoré za
čínali pred 10 rokmi a dodnes u nich 
prekvitá láska k futbalu.

Ako  nevinná  zábavka  to  vyzeralo 
do chvíle, keď baby vsietili starostovi 
Ondrovi  z  Jabloňového parádny gól. 
Týmto momentom družstvo V.I.P na
štartovalo  a  v  snahe  vyhrať,  začalo 
predvádzať technickotaktický futbal, 
ktorého  zakončovateľkami  mali  byť 
dve  hráčky  mužstva,  starostka  Mo
nika a zástupkyňa starostu zo Sucho
hradu  –  Šarlota.  Polčas  sa  niesol 
v znamení vyrovnaných výkonov, avšak 
v druhej polke prišlo k obrovskej zra
de, keď mužstvo V.I.P náhle opustila 
Monika, ktorá počas zápasu prezliek
la  dres  a  behala  za  VÝKVET  ZÁHO
RIA. 

Keď už  to vyzeralo na spravodlivú 
remízu  3:3,  najlepšia  hráčka  zápasu 
a  bývalá  najlepšia  hráčka  slovenskej 
reprezentácie Silvia Gajdošová upra
vila skóre na konečných 4:3. Najväč
ším nešťastníkom bol pán rozhodca, 

ktorý vplyvom veľkého tepla nespráv
ne určil pozíciu ručičiek na časomiere 
a okamžite ukončil zápas, z čoho boli 
všetci  v  šoku.  Nevadilo  nám  to.  At
mosféra bola príjemná, tribúna zapl
nená  fanúšikmi  spomínajúcich  na 
hviezdne časy ženského futbalu v Lá
be. 

Poďakovanie  patrí  fanúšikom,  or
ganizátorom  a  spoluorganizátorom, 
ktorí  prispeli  ku  peknému  športové
mu  zážitku,  Helenke  a  Katke,  ktoré 
rozvíjajú naše futbalové talenty...

 kultúrna komisia pri ocú láb

„Baby do toho!”, znelo pred desiatimi rokmi na štadióne, keď sa narodil  
v lábe ženský futbal. kto by to bol povedal, že naše družstvo bude na Záhorí 
jediné, ktoré vydrží, ba bude hrať slovenskú ženskú ligu. Ale je to tak, aj dnes 
hráme a všetci sme na to hrdí.

Aj starostovia vedia 
zabávať...

LÁBSKE SVADOBNÉ ZVYKY V SLOVENSKEJ PUBLIKÁCII

Ovocný koláč
Cesto: 280  g  polohrubej  múky,   
1 balíček kypriaceho prášku, 100 g 
práškového cukru, 4 žĺtky, 200 ml 
mlieka, 100 g stuženého tuku 
Sneh: 4 bielky, 200 g kryštálového 
cukru 
Postup: Múku s práškom do peči
va  nasyp  do  hlbšej  misy,  pridaj 
práškový cukor,  žĺtky,  tuk, mlieko 
a vypracuj vláčne cesto, ktoré rozo
trieš na múkou vysypaný plech. Na 
cesto poukladaj na drobno nakrá
jané ovocie (môžeme použiť ovo
cie rôzneho druhu). Nakoniec po
trieme vyšľahaným snehom (vyšľa
haj bielky, a potom pridaj cukor)  
a vrch môžeme posypať nasekaný
mi  orechmi.  Pečieme  asi  25–30 
minút pri 150 °C. Dobrú chuť!

HISTÓRIA, TRADÍCIA, VOĽNÝ ČAS
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Od septembra sa naše deti budú 
vzdelávať  podľa  nového  Školského 
vzdelávacieho programom „Spozná-
vanie sveta od jesene do leta“, ktorý  
je  vypracovaný v  súlade  s princípmi 
a  cieľmi  výchovy  a  vzdelávania  a  je 
základným  dokumentom  materskej  
školy. Tento školský  rok máme zria-
dené  tri  triedy  s  celodenným  poby-
tom a počtom �1 detí.

Pedagogickí zamestnanci: 
Mgr. Miriam Vicenová – riaditeľka 

a  učiteľka  triedy  Žabiek,  4–5-ročné 
deti

Darina Kovárová – triedna učiteľ-
ka Žabiek, 4–5-ročné deti

Anna  Zálesňáková  –  triedna  uči-
teľka Lienok, 3–4-ročné deti

Monika  Snopková  –  triedna  uči-
teľka Včielok, 5–�-ročné deti

Zuzana  Hrončeková  –  učiteľka 
triedy Včielok, 5–�-ročné deti   

Nepedagogickí zamestnanci:
Helena Sovadinová – vedúca ŠJ pri 

MŠ
Iveta Olahová – hlavná kuchárka
Mária  Juricová  –  pomocná  ku-

chárka
Marta Klimentová – upratovačka, 

školníčka
Bc. Anna Slobodová – ekonóm

Mgr. MiriaM ViceNoVá

Zmätený zajko
Skáče zajko do záhrady,
už mu tečú slinky z brady
na mrkvičku, šalátik…
No neprezraďte ho nik!

Zrazu zajko nemý zastal…
miesto jeho dobrôt zostal
už len prázdny, čierny fľak.
Ľudia milí, to bol ľak!

Beží chytro ku gazdovi,
keď ho nájde, takto vraví:
„Gazda milý, zle je, zle je!!!
Na políčku už nič nie je!

Čože je to? Čo sa deje?“
No gazda sa iba smeje.
„Kde je všetko, čo mám rád?“
„Je tu jeseň, kamarát!“

adelka GrelikoVá

Vážené pani učiteľky, milí žiaci, 
po dvoch mesiacoch prázdnin prišiel čas práce, čas vzdelávania. Želáme 
vám v školskom roku 2009/2010 veľa horlivých nápadov a veľa chuti do 
učenia.       

       Paeddr. MoNika ValúchoVá

Rozlúčka s letom

Vitajte v škôlke
Pre mnohých z nás je september synonymom končiaceho sa leta a začiat-
kom nových školských povinností. Skončili sa prázdniny a začíname nový 
školský rok 2009/2010. aj my škôlkari sme pripravení.

Cez prázdniny si deti 
zasúťažili v Lábjanskej 
olympiáde 2009

Pripravil ju pre nich školský klub – Mgr. Ľubica 
Kučerová. Zábava počas súťaží bola výborná a po 
namáhavých  športových  disciplínach  každému 
dobre padla chvíľka oddychu. Spoločná fotogra-
fia aj po rokoch pripomenie super prázdniny.

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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2. september 2009, bol prvým dňom 
pre deväť prváčikov, ktorí si zobrali 
novú aktovku, vrecúško s papučami 
a ešte veľkú kyticu pre novú pani uči
teľku. vystriedali malé stolíky za veľ
ké lavice, kde si budú písať ozajstné 
úlohy. 

Ani  sme  sa  nenazdali  a prvý  týž
deň ubehol ako voda. Tento  rok  sa 
žiadne slzičky neobjavili, len zvedavé 
očká s otázkou na perách: Čo je to? 
Kto je tamto? Veru, tieto otázky ma
jú na perách aj tí starší. Už druhý rok 
pokračujeme  v  reforme  a  hľadáme 
to  najzaujímavejšie  pre  našich  žia
kov. Už druhý rok sa snažíme ponú
kať  to,  čo potrebujú naši  žiaci,  aby 
sa  v  živote  nestratili.  Okrem  povin
ných  hodín  Štátneho  vzdelávacieho 
programu mali sme možnosť pridať 
do 1., 2., 5., a 6. triedy po 5 hodín 
také  predmety,  ktoré  deti  zaujmú. 
Nebolo  to  rozhodnutie  zo  dňa  na 
deň.  Už  koncom  mája  a  začiatkom 
júna sme zvolali rodičov dotknutých 
ročníkov, aby sme im predstavili ná
vrhy. Pre prvákov a druhákov okrem 
rozšírenej hudobnej výchovy, kde sa 
učia hrať na flaute, pribudla aj výuč
ba  anglického  jazyka.  Pre  piatakov 
pribudla dopravná výchova, informa
tika, tvorba projektov a prezentácií, 
a  pre  šiestakov  okrem  povinných 
predmetov chémie, fyziky i druhý sve
tový jazyk. Okrem anglického jazyka 
sa budú učiť aj ruský jazyk, na ktorý 
padla voľba v súboji s nemeckým ja
zykom.  Čoraz  viac  informácií  čaká 
na našich žiakov, je len na učiteľovi, 
ako  ich  podá  a  akým  spôsobom  si 
ich žiaci osvoja. Aj po viacerých sľu

boch, nie sú do dnešných dní na ško
lách učebnice, učitelia musia častej
šie  získavať  informácie  z alternatív
nych  zdrojov,  najmä  z  internetu. 
V tomto školskom roku máme však 
plne kvalifikovaný a tvorivý pedago
gický  zbor,  ktorý  sa  s  chuťou pustil 
do práce.

vedenie školy: 
Mgr. Ľ. Chovanová – riaditeľka
 Mgr. M. Kolandrová – zástupkyňa 

riaditeľky 
1. ročník – Mgr. G. Nenovská
2. ročník – Mgr. M. Horváthová
3. ročník – Mgr., Ing. Z. Gréliková
4. ročník – Mgr. J. Šimeková
5. ročník – Mgr. Ľ. Kučerová
6. ročník – Mgr. L. Kunáková
7. ročník – Ing. V. Strolková
8. ročník – Ing. A. Kneblová
9. ročník – Petra Pírová 
Vychovávateľka ŠKD – T. Barteko

vá
Nepedagogickí pracovníci: 
D. Ďuricová, D. Piteková, J. Ďuri

ca,  a  o  naše  brušká  sa  postarajú 
v školskej jedálni J. Ambrušová, L. Ju
ricová, M. Pírová.

V tomto školskom roku sme otvo
rili svoje brány i Ľudovej škole ume
nia. Už sa nemusia ani deti ani rodi
čia naháňať a cestovať do Malaciek. 
Učitelia  výtvarnej  výchovy,  hry  na 
klavír,  hry  na  gitaru,  prichádzajú 
k  nám  do  školy  a  v  poobedňajších 
hodinách prebieha výučba.

Boli sme sami prekvapení, aký zá
ujem  bol  o  jednotlivé  odbory,  dú
fam, že vydrží aj odhodlanie našich 
žiakov. 

Počas školských prázdnin ste si ur
čite všimli, že okrem tradičnej vône, 
vychádzajú zo školskej jedálne kúdo
ly prachu a netradičné zvuky. Vďaka 
projektu sme získali financie na mo
dernizáciu zariadenia školskej  jedál
ne, bola však potrebná rekonštrukcia 
elektroinštalácie,  bez  ktorej  by  ne
bolo možné nové zariadenia spustiť. 
Aj  vďaka  obecnému  úradu,  kde  sa 
našli  potrebné  peniaze  na  rekon
štrukciu  zastaraného  elektrického 
vedenia, môžeme povedať, že máme 
krásnu, novú a modernú školskú je
dáleň.  Záver  projektu  bude  tvoriť 
Týždeň zdravej výživy, kde si žiaci vy
tvoria  jedálniček.  Všetko  vyvrcholí 
16. 10. – piatok, na deň otvorených 
dverí. Všetci žiaci i rodičia, môžu nav
štíviť našu  školskú  jedáleň a ochut
nať, čo dobré sa v nej varí.

Vzhľad budovy školy sa menil po
čas celého školského roku. Vymenili 
sme okná, osvetlenie v triedach, na
treli nanovo tabule, počas prázdnin 
sme dali opraviť školské lavice. Vďa
ka  sponzorovi  sa  nám  podarilo  vy
meniť i koberce v riaditeľni a zborov
ni. Ešte je pred nami finančne nároč
ná oprava sociálnych zariadení a elek
troinštalácie v triedach. Viem, že nie 
všetko sa dá urobiť naraz, a niekedy 
treba byť trpezlivý. Chceme, aby na
še deti vyrastali v modernej, útulnej 
a  bezpečnej  škole  s  kvalifikovaným 
pedagogickým zborom. 

Už  mnoho  sa  nám  podarilo,  to 
ostatné je naším cieľom. I tento rok 
nás  čaká  množstvo  akcií  nielen  pre 
našich žiakov ale  i pre občanov ob
ce.

chcem poďakovať všetkým, kto
rí veria našej škole, podporujú ju 
a verím, že nájdu mnohých nasle
dovníkov.

 Ľ. chovANová, riaditeľka Zš 

Bol raz jeden 
človek...

Piaty  september.  Uslzená  sobo
ta. Deň na prvý pohľad celkom oby
čajný. Pre osemnásťčlennú pútnic
kú zostavu sa však stal zvláštne vý
nimočným.  Pamätným.  Cieľovou 
stanicou po dvoch hodinách cesty 
autobusom bola Maňa. Práve tam 
začala  v  roku  1915  životná  cesta 
Mons.  Viliama  Hoťku,  ktorý  na 
miestnom  cintoríne  tichučko  spí 
svoj večný sen. Tento rok sme si pri
pomenuli pätnáste výročie jeho od
chodu do neba. Vy starší si Mons. 
Hoťku  iste  pamätáte  ako  človeka 
s nezmazateľným úsmevom v tvári. 
Skromný, jednoduchý, láskavý. Ľud
ský. Rozumel dušiam. Často prechá
dzal  dedinou  a  navštevoval  nielen 
starých a chorých. Nielen veriacich, 
ktorých vídal po nedeliach v kostol
ných laviciach. On navštevoval všet
kých,  hoci  vedel,  že  sa  nestretne 
vždy  len s priaznivým prijatím.  Istá 
žena  z  jednej  z  mnohých  farností, 
kde pôsobil, spomínala: „Raz v no
ci mu ktosi zaklopal na okno fary. 
Keď však vyšiel  von, nikto  tam ne
bol.  Myslel  si,  že  niekto  naliehavo 
potrebuje zaopatriť, zobral Eucha
ristiu a vybral sa von, do tmy. Cho
dil po celej dedine zastaviac sa pri 
domoch, v ktorých sa svietilo, či prá
ve oni nemajú doma  ťažko choré
ho,  ktorý  potreboval  zaopatrenie. 
Povedzte,  ktorý  kňaz  by  to  urobil 
dnes?” ukončila svoju myšlienku.

Rozhodne  môžeme  povedať  to 
isté, čo šumelo autobusom naplne
ným Lábjanmi cestou z pohrebu Vi
liama Hoťku pre pätnástimi rokmi: 
Ani  sme nevedeli, akého vzácneho 
človeka sme mali medzi sebou.

ADelkA Greliková

Začal nový školský rok
2009/2010

V školskom klube si deti vyrobili tričká s potlačou. Naši noví prváčikovia majú za sebou prvé týždne a už vedia prvé písmenká aj čísla.

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Že by to bol dobrý štart, nedá sa po-
vedať. Začali sme prehrou. Nič však 
nie je stratené. Pred sebou máme ešte 
veľa zápasov a súper môže zakopnúť. 

Ženský futbal je v tomto nevyspyta
teľný. Viacerí sme sa zhodli na tom, že 
naše družstvo je perspektívne, dievča
tá ovládajú futbalovú techniku, vedia 
vypracovať nebezpečné situácie pred 
súperovou bránkou, no majú zbytoč
ne veľký rešpekt pred protihráčkami. 
Každý nový súper je pre hráčky obrov
ský tlak na psychiku. Veľa tu zohráva 
aj  vek a  futbalové  skúsenosti. Myslí
me  si,  že  za  jednu–dve  sezóny  naše 
dievčatá  herne  aj  psychicky  dozrejú 
a dostavia sa aj dobré výsledky.

Žiačky začali hrať ligu mladších žia
kov. Zavedené sú nové pravidlá. Hrá 
sa bez ofsajdov, na zmenšenom ihris
ku, na menšie bránky a počet hráčov 
je  �+brankár.  Výsledky  sa  nedávajú 
do tabuľky. U týchto žiakov ide o to, 
aby  sa  vedeli  pohybovať  po  ihrisku, 

aby  mali  častejší  kontakt  s  loptou 
a vyskúšali si, čo sa na tréningu nauči
li. I napriek tomu, že zápasy sa celko
vo  nevyhodnocujú,  naše  žiačky  rady 
vyhrávajú a celkom sa  im darí. Zlep
šujú sa v technike a rýchlosti a ak bu
dú poctivo trénovať, budú z nich vý
borné  hráčky  a  možno  aj  reprezen
tantky Slovenska. Jednu hráčku, Silviu 
Lapinovú, (16 r.) už v reprezentácii Slo
venska  v  kategórii  žien  U19  máme.  
V septembri bola nominovaná do zá
kladnej zostavy na 1. kolo kvalifikácie 
na ME v Anglicku v Manchestri. Spo
lu s našou trénerkou, Katarínou Pax
nerovou – asistentkou trénera v repre
zentácii, odohrali zápasy proti Bielo
rusku, Anglicku a Nórsku. V čase uzá
vierky nie sú známe výsledky. Je to dob
rý príklad a povzbudenie pre ostatné 
hráčky. V družstve máme viacero kan
didátok na  reprezentáciu,  len musia 
na sebe viac popracovať.

Všetky zdravíme a tešíme sa na no
vú sezónu.    H. RauscHeRová, DFK Láb

Na začiatok, milí spoluobčania Lábu, 
by som vás chcel srdečne pozdraviť 
a poďakovať za prejavenú podporu 
nášmu klubu akrobatického Rock‘n 
Rollu RRc-Junior Fit Rock. 

Ako  ste  mohli  vidieť,  klub  a  naše 
aktivity  fungovali aj cez  letné školské 
prázdniny.  Za  zmienku  určite  stojí 
slávnosť Dožinky, kde naše všetky deti 
ukázali, čo vedia a hlavne, čo v nich je. 
Pevne verím, že vás presvedčili o svo
jich kvalitách, spojených týmto špor

tom a budete ich aj naďalej podporo
vať a rozvíjať ich talent. 

Tiež  by  som  chcel  poďakovať 
všetkým  dobrým  ľuďom,  ktorí  nám 
prispeli  finančnou čiastkou v dobro
činnej  zbierke  v  našom  stánku  a  aj 
takto podporili deti  v  tomto športe. 
Samozrejme, nesmiem zabudnúť po
ďakovať ľuďom, ktorí sa podieľali na 
organizácii  nášho  stánku  na  Dožin
kách.  Sú  to  mamy  a  otcovia  našich 
detí,  ktorí boli ochotní a našli  si  ten 
čas,  aby  napiekli  dobroty,  ktoré  sa 

potom za symbolické ceny predávali. 
Ďakujeme aj p. Čermákovi a p. Bar
talskému za to, že sa postarali o pre
daj  nealkoholických  nápojov,  ako  je 
čapované pivo a kofolu. Zároveň ďa
kujeme aj tým, čo nám v bufete pre
dávali  a  obsluhovali  vás  bez  nároku 
na  honorár.  Samozrejme,  ďakujeme 
všetkým,  ktorí  sa  zapojili,  taktiež 
obecnému  úradu  a  organizátorom 
tejto akcie.

Ďalšia akcia, ktorú ste mohli vidieť, 
bola o dva týždne neskôr na futbalo
vom turnaji polície, kde sa deti taktiež 
predviedli  a  nesklamali.  Cez  letné 
prázdniny  bolo  takých  akcií  množ
stvo.  Spomeniem  napríklad  740.  vý
ročie v Stupave, alebo pekná akcia na 
hodoch v susednej obci v Plaveckom 

Štvrtku. Samozrejme, nekončíme, ale 
pokračujeme ďalej. Tento školský rok 
nás čaká veľa roboty, potu a driny, na
koľko by sme sa chceli zúčastniť súťa
ží,  ktoré  organizuje  Slovenský  Zväz 
Akrobatického Rock‘n Rollu (SZAR). 
Prvá  súťaž  sa  koná  už  5.  októbra 
a  SZAR  nás  oficiálne  pozvala.  Kon
krétne  je  to súťaž o pohár Bratislavy 
a budú tam deti z celého Slovenska aj 
Českej republiky. Akcia to bude určite 
pekná,  ako  všetky  a  pevne  verím,  že 
deti budú na sebe makať.

Na záver by som chcel poďakovať 
sponzorom a ľuďom, ktorým záleží na 
deťoch  a akokoľvek  pomohli  nášmu 
klubu za ich podporu a priazeň. 

ĎAKUJEME.
 JáN ecKeR, tréner

Tešíme sa každý týždeň na športové 
predstavenie,  ktoré  nám  pripravujú  
naši  futbalisti na  trávniku. V posled
nom čase vidíme výborné futbalové vý
kony, čo poteší najmä fanúšikov. Se
niori nás príjemne prekvapujú a stre
lec Milan  Juriga,  teraz kapitán druž
stva,  predvádza  strelecké  variácie, 
hodné oveľa vyššej ligy. Martin Galaj
da, ktorý je aj reprezentantom Záho
ria, strieľa góly jeden za druhým. Veľ
mi dobre sa udomácnil aj nový hráč 
Róbert Adamovič, priniesol do našej 
hry oživenie v podobe rýchlych gólov.. 
Našim cieľom je zdolať Báhoň, avšak 
to nebude ľahké, keďže tam hrajú tre
ťoligový  hráči  z Récy.  Hráči  sú  teraz 
výborne zohratí, bojujú o každý bod 
a  žiadny  zápas  nevzdávajú..  Držíme 
im palce, aby neprehrali ani jeden zá
pas, aby kvalitným  futbalom potešili 
seba i divákov.

Dúfame, že chlapci dorastového ve
ku, zvládnu pár zápasov a obetujú pár 
brigád. Budú mať menej času na ciga
retku, ale budú mať za to peknú atle

tickú postavu, zdravé pľúca, chrbticu, 
dobrú náladu zo športu na vzduchu, 
hlavne sa im okysličí krv, mozog, srd
ce a budú mať dobré výsledky v škole.

V  žiackej  kategórii  nám  pribudlo 
veľa nových hráčov. To svedčí o dob
rej starostlivosti a odborného vedenia 
trénera. Najviac radosti z futbalu však 
majú  najmenší  prípravkári,  ktorý  si 
pod  vedením  bývalého  výborného 
hráča M. Dufeka osvojujú  futbalovú 
abecedu  a  spoznávajú  čaro  futbalu. 
Veď kvalita futbalu spočíva v dobrých 
futbalových  základoch  a  pri  tomto 
prístupe je viac než isté, že vo vyšších 
kategóriach budú mať títo prípravkári 
dobré základy a zahrajú kvalitný  fut
bal.

Ďakujeme všetkým trénerom, vede
niu ŠK, ktorí svoj čas obetujú rozvoju 
futbalu. Ďalej obecnému úradu, spo
ločnosti Nafta, a. s., za podporu a fi
nančný príspevok na obnovu futbalo
vého štadióna a, samozrejme, fanúši
kom, ktorí nám veria a povzbudzujú.

MagDa ZáboJNíKová, ŠK

Naši futbalisti vybehli 
v ústrety víťazstvám

Nový školský rok 
a RRc-Junior Fit Rock

Štartujeme futbalovú 
sezónu 2009–2010

ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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