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Dietky srdca nevinného
do kostola prišli sme,
uctiť Krista premilého,
jemu zbožne spievame.

Touto piesňou sa rozozneli srd
cia  všetkých  ľudí  zhromaždených 
13. mája 2010 v Kostole Všetkých 
svätých v Lábe. 

Rodičia, príbuzní a prítomní ve
riaci  prežívali  spolu  s  tretiakmi 
sviatočné chvíle  ich prvého  sväté
ho  prijímania.  Tieto  okamihy  sú 

v každej kresťanskej rodine veľkou 
udalosťou. Pán farár počas celého 
roka deti  trpezlivo pripravoval na 
hodinách  náboženstva  a  dva  týž
dne  pred  prijímaním  chodili  tre
tiaci každý deň na svätú omšu. Tu 
sa zoznamovali s  liturgiou, Božím 
slovom, učili sa detské piesne, kto
rými potom vyjadrili v deň prijíma
nia svoju lásku a vďaku Pánu Bohu 
a rodičom.

O  to,  že  bola  slávnosť  naozaj 
krásna  a  dôstojná,  kostol  čistý 

a  vyzdobený,  sa  pričinilo  mnoho 
ľudí,  ktorým  patrí  jedno  veľké  
ĎAKUJEM. 

Veríme,  že  prvoprijímajúce  deti 
nikdy nezabudnú na chvíle svojho 
prvého  blízkeho  stretnutia  s  Ježi
šom a aj keď budú torty a koláče 
zjedené,  darčeky  rozbalené  a  od
ložené, krásne  šaty  vrátené, budú 
s  radosťou  prichádzať  späť  k  to
mu, ktorý deti veľmi miluje.

 A.G. a Z.G.

V živote človeka sú sviatky, ktoré osla
vujeme v rodinnom kruhu alebo me
dzi príbuznými a priateľmi. Sú však aj 
významné sviatky, ktoré sa oslavujú 
nielen na celom Slovensku, ale aj v ce
lej Európe a na celom svete. A práve 
medzi tie najvýznamnejšie sviatky pa
trí Deň matiek, ktorý sa začal oslavo
vať v roku 1914 a už v tomto období 
sa symbolom tohto sviatku stal biely 
hrebíček.

V  minulosti  sme  oslavám  tohto 
sviatku nevenovali veľkú pozornosť, 
lebo  oslavy  sa  sústredili  na  marec. 
Už niekoľko rokov v mnohých mes
tách a obciach táto tradícia zmenila 

a s veľkou radosťou oslavujeme svia
tok všetkých našich mamičiek. 

Ako  poďakovanie  pripravila  zá
kladná a materská škola v spoluprá
ci  s  obecným  úradom  10.  5.  2010 
krásny,  ale  skromný  darček.  Určite 
Vás veľmi potešilo vystúpenie našich 
detí, ktoré si ho s takou láskou a ra
dosťou  pripravovali  pod  vedením 
pani  učiteliek  najmä  preto,  lebo 
Vám  chceli  svojou  formou  spraviť 
radosť. Aj  toto je dôkaz veľkej lásky 
a vďaky za všetko, čo ste pre ste pre 
nás počas nášho spoločného života 
vykonali, vynaložili množstvo síl, obe
tavosti a odvahy len pre to, aby sme 
boli spokojní, usmievaví a radostní. 

Tri a pol roka je pre niekoho veľa, 
pre verejnú správu málo. Je to ob
dobie, keď konečne dokážeme pruž
ne reagovať na potreby obce, obdo
bie, keď si dokážete vybudovať dô
veru, kontakty a rešpekt, keď ko
nečne zorganizujte činnosť v samo
správe. Keď odbúrate staré pred
sudky, zbavíte sa dlhov a iných ne
gatív. Čas, keď si poviete, takto by 
to mohlo fungovať.

Prioritou obce bol  rozvoj  výstav
by, zvyšovanie kvality života a otvo
renosť vo vzťahu k občanom, udrža
nie mladých ľudí v obci, poskytnutie 
lepších  podmienok  pre  rozvoj  kul
túry,  športu,  duchovných  či  iných 
činností. Môžem konštatovať, že na
predujeme pomaly ale isto. Práve bu
dujeme inžinierske siete v novej sta
vebnej zóne Bahná, kde bude výstav
ba  40  rodinných  domov  s  občian
skou vybavenosťou. Táto výstavba je 
na obecných pozemkoch a  reálnou 

 Milé mamičky, drahé babičky

 Prvé sväté prijímanie

Jedno 
volebné 
obdobie 
je málo

Pokračovanie na 2. strane

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo VZN č. 2/2010 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o so
ciálnych službách, ktoré upravuje vzťahy pri poskytovaní opatrova
teľskej služby. Cieľom tejto služby je riešenie sociálnej núdze starších 
občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby 
pri nevyhnutných životných úkonoch.

 Opatrovateľskú službu 
poskytuje v pracovných dňoch v domácnosti občana nezisková organizá
cia  VľúdnosťVenia.  Časť  úhrady  za  opatrovateľskú  službu  pozostáva   
z platby od opatrovaného a prípadného doplatku od najbližších príbuz
ných. Bližšie informácie vám poskytneme v OcÚ v Lábe počas úradných 
hodín.

Spoločnosť Vľúdnosť – Venia, n. o., hľadá opatrovateľky do domác
nosti v obci Láb, môžu byť aj dôchodkyne. Bližšie informácie poskytne pa
ni Ivana Mihálová na telefónnom čísle 0948 50 52 83.



LÁBSKE NOVINY • 2/20102

sa stala v momente, keď Obec Láb 
v spolupráci so súkromným investo
rom založili spoločnosť LÁBINVEST, 
s. r. o., kde obec je väčšinovým vlast
níkom.  Pokračujeme  v  budovaní 
častí  inžinierskych sietí opäť za po
moci občanov  v  lokalite Malá  lúka 
a súkromná výstavba prebieha v lo
kalite Vršok, kde dve spoločnosti re
alizujú inžinierske siete a komuniká
cie,  čím  pripravujú  ďalšie  stavebné 
pozemky. Záujem o výstavbu je veľ
ký, nakoľko naša obec  je  čistá, bez 
priemyslu,  bez  dopravnej  záťaže 
a iných negatívnych vplyvov. 

Aj napriek skutočnosti, že sme sú
časťou  nepriaznivého  f inančného 
obdobia, obnovujeme  verejné prie
stranstvá,  rekonštruujeme  miestne 
komunikácie a obecné budovy, bu
dujeme multifunkčné ihriská a pod
porujeme občianske združenia a or
ganizácie na území obce. Samozrej
me, toto všetko by nebolo možné re
alizovať z ukráteného štátneho roz
počtu  a  obecného  rozpočtu.  Ob
rovskou pomocou sú rôzne dotácie 

a príspevky. S radosťou môžeme ozn
ámiť, že sme sa stali úspešnými žia
dateľmi o nenávratný  finančný prí
spevok z MVaRR SR na revitalizáciu 
verejných  priestranstiev  obce,  kde 
sme získali 285 655,02 €. Prebehlo 
verejné  ponukové  konanie,  do  kto
rého  sa  prihlásilo  päť  spoločností 
s  cieľom  byť  realizátorom  staveb
ných prác – Štúdio 21 Plus, s. r. o., 
Bratislava, Technické služby, stavby, 
s.  r. o., Bratislava, Alpine Slovakia, 
s. r. o., PAK Invest, s. r. o., Chrabra
ny, KOVOSTAV 98 Plavecký Štvrtok. 
Víťazom  sa  stala  spoločnosť  KO
VOSTAV 98 Plavecký Štvrtok a sta
vebné práce začnú v  letných mesia
coch  po  podpísaní  zmluvy  medzi 
Obcou Láb a MVaRR SR.

V  kultúrnej  a  športovej  oblasti 
máme určité  nedostatky,  avšak  ne
tvrdila by som, že sú zapríčinené len 
obcou. Pociťujeme nezáujem obča
nov  o  kultúru,  i  napriek  tomu,  že 
pripravujeme  zaujímavé  akcie  ako 
napr.  dožinky,  obecná  zabíjačka, 
športové zápasy domácich proti rôz
nym výberom, napr. starostov, spon

zorov  a  iné.  Bohužiaľ  o  lábsky  fol
klór nie je záujem ani zo strany do
spelých,  ba  ani  detí.  Kombinujeme 
ho  v  rôznych  kultúrnych  akciách. 
Deti  školského  veku  skôr  inklinujú 
k modernému tancu – rock and ro
lu. Akákoľvek činnosť je založená na 
spolupráci  s  dobrovoľníkmi  a obe
tavými ľuďmi, ktorí sa nepýtajú „čo 
za to“, ale čo budeme robiť nabudú
ce.Sama  pociťujem,  že  sa  vytratila 
generácia  starších  ľudí  a preberajú 
iniciatívu mladší, ktorí majú však a j 
iné,  pružnejšie  myslenie,  sú  dravší, 
nebojácni  s  prínosom  niečoho  no
vého. Ak máte okolo seba aspoň pár 
ozajstných  priateľov,  môžete  rozví
jať,  pomáhať  a  tešiť  sa  z  lepšieho 
zajtrajška. Som presvedčená, že  to, 
čo  sa  dalo  splniť  za  jedno  volebné 
obdobie, sme splnili.

Je správne v tomto období 
odpredávať majetok obce?
Odpredaj  je  prirodzený  proces, 

z  výsledku čoho dokážeme obnovo
vať a zvelaďovať to, čo  je potrebné. 
Ak náš majetok neslúži potrebám ob

ce,  predstavuje  zbytočnú  finančnú 
záťaž, chátra a znehodnocuje sa, ne
slúži na zabezpečenie príjmov samo
správy. Je lepšie ho predať a zo získa
ných  financií  zveladiť  ten  majetok, 
ktorý slúži potrebám obce. Tým pá
dom sa zhodnotí potrebný majetok 
a  to  je  v poriadku,  treba  to urobiť. 
Našou prioritou je obnova školských 
budov,  ktoré  sme prebrali od  štátu 
schátrané  a  sú  sčasti  v  havarijnom 
stave. Počas nášho volebného obdo
bia sme predali len malú budovu po
travín  a  vysporiadávali  obecné  po
zemky pod stavbami. Nič iné, žiadne 
budovy či pozemky sa nepredávali.

Ktoré záväzky sme nestihli splniť
Napriek  mnohým  rokovaniam 

a prísľubom BVS, a. s., sa nám nepo
darilo odovzdať kanalizáciu a čistia
reň odpadových vôd do ich správy.
Dôvodom je finančná strata pri pre
vádzkovaní a nedostatočné odkana
lizovanie obce. Najsmutnejšie na ce
lej situácii je fakt, že obec Láb nemô
že požiadať o finančnú dotáciu z eu
rofondov, nakoľko je neoprávneným 
žiadateľom. Nemáme totiž 2000 ek
vivalentných obyvateľov.

MONIKA VALúChOVá

Dokončenie z 1. strany

Úspešné projekty a dotácie obce v rokoch 2006–2010

financovanie podanie SK € realizácia

Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb NAFTA, a. s. 2007  410,000.00 Sk  13,609.51 € úspešný 2007

Obnova multifunkčného športoviska Úrad vlády SR 2007  200,000.00 Sk  6,638.78 € úspešný 2007, 2008

Obnova areálu základnej školy Úrad vlády SR 2008  50,000.00 Sk  1,659.70 € úspešný 2008

Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb NAFTA, a. s. 2008  500,000.00 Sk  16,596.96 € úspešný 2008

Výmena okien ZŠ Láb MF SR 2008  400,000.00 Sk  13,277.57 € úspešný 2008, 2009

Rekonštrukcia soc. Zariadení MŠ Láb Úrad vlády SR 2008  100,000.00 Sk  3,319.39 € úspešný 2008

Vybudovanie chodníka na Vršku                  NAFTA, a. s. 2008  250,000.00 Sk  8,298.48 € úspešný 2008, 2009

Rekonštrukcia kúrenia  MŠ Láb POZAGAS, a. s. 2008  100,000.00 Sk  3,319.39 € úspešný 2008

Modernizácia budovy športového klubu Nadácia SPP, NAFTA, a. s. 2009 397,663.20 Sk 13,200.00 € úspešný 2009

Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb POZAGAS, a. s. 2009 150,000.07 Sk 4,979.09 € úspešný 2009, 2010

Eú Fondy

Revitalizácia centra obce Láb MVaRR SR 2009 8,605,642.53 Sk 285,655.00 € úspešný 2009, 2010

Celkové získané mimorozpočtové dotácie 11,163,305.80 Sk  370,553.87 €

Podané neúspešné resp. nevyhodnotené projekty 

Kanalizácia obce Láb II. etapa – Vršok , Drahy MŽP SR, Enviromentálny fond 2008 8,700,000.00 Sk 288,787.09 € neúspešný 2009

Obnova zelených verejných priestranstiev Nad. EKOPOLIS 2008 80,000.00 Sk 2,655.51 € neúspešný 2008

Rekonštrukcia budovy ZŠ MŠ SR 2007 870,000.00 Sk 28,878.71 € neúspešný 2008, 2009

Rekonštrukcia budovy MŠ Min. pôdohospodárstva SR                    2008 400,000.00 Sk 13,277.57 € neúspešný 2008

Technické zhodnotenie materskej školy Min. pôdohospodárstva SR 2009  449,992.06 Sk  14,937.00 € úspešný 2010

Rekonštrukcia obecného rozhlasu MF SR 2009  585,408.43 Sk  19,432.00 €

Výstavba multifunkčného ihriska Úrad vlády SR 2010  1,205,040.00 Sk  40,000.00 €

Individuálne potreby obce BSK 2010  49,707.90 Sk  1,650.00 €

Regenerácia sídiel NAFTA, a. s. 2010  430,259.53 Sk  14,282.00 € úspešný 2010

Obnova obce, kultúrnej pamiatky POZAGAS, a. s. 2010 150,000.00 Sk 5,000.00 €

12,770,407.93 Sk 423,899.88 €

 Jedno volebné  obdobie je málo
SAMOSPRÁVA
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1. Určite áno, za toto obdobie som sa do
zvedel veľa vecí o chode obce, o riešení prob
lémov a hlavne som si uvedomil, že funkcia 
poslanca je veľmi dôležitá.
2. Správne je to, aby obec v tomto čase 
hlavne dokázala fungovať bez zadlžovania, 
takže aj odpredaj obecného majetku, z kto
rého obec nemá stály príjem, je v poriadku.
3. Z pohľadu poslanca by sa dalo hovoriť  
o viacerých veciach ako napríklad dobudova
nie kanalizácie, opravy ciest a podobne. Na 
druhej strane si ale myslím, že život v obci 
určujú hlavne jej občania, takže ako sa bude 
kto správať, taký život tu bude mať.
4. Celé volebné obdobie bolo veľmi zaují
mavé, nemôžem povedať, že by sa mi niečo 
výnimočné vrylo do pamäti. Skôr som bol 
dosť prekvapený a aj trochu sklamaný, 
koľko susedských sporov sa muselo riešiť. 

 Miloš lukáček

1. V mojom prípade som absolútne ne
mala tušenie. Predstavy boli rôzne. Hlavne 
je táto funkcia časovo náročná. Bohužiaľ, 
dostala som na rozdiel od iných nečinných 
poslancov veľa úloh. Začala som ako poslan
kyňa kultúrnej komisie, neskôr ako predsed
níčka, popri tom šéfredaktorka Lábskych 
novín a členka školskej rady. Je to funkcia, 
ktorú môže vykonávať poslanec, ktorý má 
za sebou mnoho aktívnych členov. Kultúra 
sa v obci trochu oslabila. Je to hlavne tým, že 
dostávame veľmi málo finančných prostried
kov z obecného rozpočtu. Ale sú tu rôzne or

ganizácie a spolky, ktoré keby spojili svoje 
prostriedky a sily, určite by to fungovalo na 
vysokej úrovni. Aj keď je ešte zopár zaniete
ných ľudí, je to stále málo. Dobrá vôľa sa 
akosi vytratila. Napriek tomu sme robili 
kultúrne akcie aj Lábske noviny na veľmi 
dobrej úrovni.

2. Ak si pamätám, odpredala sa len bu
dova potravín, do ktorej bolo treba investo
vať nemalé prostriedky na jej opravu. V tom 
čase sa investovalo do iných dôležitejších bu
dov a priestranstiev obce. Odpredaj nejakej 
obecnej budovy alebo majetku je zmysluplný 
v prípade, keď je treba získané prostriedky 
využiť efektívnejšie pre potrebu občanov.

3. Zlepšenie tu predsa je! Máme vynove
nú školu, škôlku, je tu dosť obchodov, krás
ny centrálny park, máme novú lekáreň, zre
konštruovaný obecný byt, obnovené ihrisko, 
nové detské ihrisko, realizuje sa ďalšia revi
talizácia obce a veľa iného... Na bahnách sa 
vytvára nová obytná zóna a počítame s pri
sťahovaním nových obyvateľov do našej ob
ce. To najhlavnejšie je zháňať prostriedky 
a podávať rôzne projekty. Nakoľko sme ma
lá obec a nemáme veľa možností, tak pri 
troche úsilia a hlavne vôle sa nám darí čer
pať aspoň z tých menších.

4. Popri mojej práci v tomto volebnom 
období ich bolo nespočetne veľa. Hlavne to 
boli situácie pri samotných priebehoch kul
túrnych akcií. Niekedy úsmevné inokedy pa
tové, no na každú z nich budem dlho spo
mínať.                      Silvia vajarSká

1. V zásade spĺňa väčšinu mojich očaká
vaní. Priznám sa ale, že ako novokandidu
júca poslankyňa som v roku 2006 na túto 
funkciu pozerala optimistickejšie. Teraz už 
viem, že na to aby sa v našej obci niečo po
zitívne zmenilo nestačí len snaha 9 poslan
cov OcZ a úzkeho okruhu ochotných aktivis
tov, ale sú to samotní občania, ktorí sami 
ovplyvňujú vývoj a napredovanie obce. Bohu
žiaľ, v tomto smere musím konštatovať, že 
počas predchádzajúcich rokov som sa stre
távala prevažne s kritickým postojom spolu
občanov na fungovanie a rozhodnutia OcZ, 
prípadne obce, pričom títo ale zároveň ne
boli ochotní v danej záležitosti spolupraco
vať, teda sami prispieť k presadeniu svojich 
názorov a predstáv.

2. Čo sa týka odpredávania obecného ma
 jetku, v tomto smere zastávam názor, že v pr
vom rade záleží na tom, či je daná hnuteľná 
alebo nehnuteľná vec v súčasnom období, 
prípadne blízkej budúcnosti reálne využíva
teľná v prospech obce. Teda, či tento maje
tok chátra, prípadne slúži len menšiemu poč
tu obyvateľov. Na túto záležitosť nazerám aj 
s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu 
nielen v našej obci ale aj vo svete. Myslím, že 
je jasné, že za danej situácie je obec k niekto
rým krokom v tomto smere dotlačená fi

nančným stavom v obecnom rozpočte, ale aj 
napriek tomu si myslím, že doteraz realizo
vané prevody boli v záujme riadneho fungo
vania a rozvoja obce. 

3. Možnosť zlepšenia života občanov na
šej obce vidím v blízkej budúcnosti najmä  
v úspešnom dokončení projektu Bahná, kto
rý by v konečnom štádiu mohol predstavovať 
spôsob ako zrealizovať nielen ďalšie fázy 
odkanalizovania obce ale aj možnosť real
izácie iných rekonštrukčných, investičných 
prípadne revitalizačných projektov v obci. 
Zároveň musím opätovne konštatovať, že sú 
to najmä samotní občania, ktorí by svojou 
pozitívnou angažovanosťou v problémoch 
obce a svojou ochotou a pochopením mohli 
najefektívnejšie ovplyvniť vývoj obce a teda 
aj kvalitu svojho života. 

4. Na túto otázku sa mi tažko odpovedá. 
Fakt je, že ako v celku nové OcZ sme od ro
ku 2006 boli nútení riešiť a rozhodovať nie
ktoré nemilé záležitosti, ktoré nám tu zane
chalo predchádzajúce vedenie obce. Medzi 
zásadné situácie považujem finalizáciu od
kanalizovania časti obce a s tým spojené ná
sledné správcovské problémy ako aj finanč
nú kontrolu hospodárenia a dodržiavania 
rozpočtových pravidiel v inštitúciach obce.

 anka Siváková

1. Bola garáž  autobusu obecná?
Áno,  do  roku  197�.  Na  základe 

rozhodnutia  Rady  miestneho  ná-
rodného  výboru  v  Lábe  dňa  29.  2. 
1972  sa  začala  výstavba  v  marci 
1972 v rámci „AKCIE Z”. Na základe 
hospodárskej zmluvy zo dňa 22. 12. 
197� bola nocovňa s garážou odo-
vzdaná  Miestnym  národným  výbo-
rom v Lábe preberajúcej organizácii 
Československej  štátnej  automobi-
lovej doprave, n. p., Bratislava.  In-
vestičné  náklady  na  výstavbu  boli 
182.848,�8  Kčs,  z  toho  Českoslo-
venská štátna automobilová dopra-
va Bratislava prispela sumou 65.000 
Kčs.

Slovenská automobilová doprava  
z dôvodu nevyhovujúcich priestorov 
predala garáž ako prebytočný maje-
tok súkromnej spoločnosti, ktorá ho 
následne ponúkla na odpredaj.

Záver: garáž s nocľahárňou patri-
la obci Láb do  roku 197�, odvtedy 
už má tretieho vlastníka.

 2. je pravda, že plot vedľa garáže 
nie je povolený?

Áno,  plot  je  nelegálna  (čierna) 
stavba bez súhlasu obce.

3. Bude obec súdne konať vo veci 
predaja tohto pozemku súkromnej 
osobe?

Obec podala žiadosť na Okresný 
súd  v  Malackách  o  vydanie  pred-
bežného opatrenia. Súd vyhovel žia-
dosti Obce Láb a  vydal predbežné 
opatrenie – zakazuje novému vlast-
níkovi  fakticky  nakladať  s  pozem-
kom – bývalá cesta – až do právo-
platnosti  a  vykonateľnosti  rozhod-
nutia súdu v určení neplatnosti kúp-
nej zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že 
nikto  nesmie  nikoho  obmedzovať 
na predmetnom pozemku.

Výsledky volieb do NR SR
konaných 12. júna 2010 v obci Láb
Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1201
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  7�1
Počet platných odovzdaných hlasov  724

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre každú politickú stranu:
Európska demokratická strana  5
Únia – strana pre Slovensko  5
Paliho Kapurková, veselá politická strana  6
Sloboda a Solidarita  1��
Strana demokratickej ľavice  15
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko  46
Slovenská národná strana  51
Združenie robotníkov Slovenska  4
Kresťanskodemokratické hnutie  48
Ľudová strana Naše Slovensko  6
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana         162
AZEN – Aliancia za Európu národov  2
SMER – sociálna demokracia  224
MOST – HÍD  17

1. Spĺňa volená funkcia poslanca obecného zastupiteľstva vaše očakávania?
2. je správne v tomto čase odpredávanie obecného majetku? Prečo?
3. v čom vidíte možnosť zlepšenia života občanov našej obce?
4. Spomeňte si na riešenie najzaujímavejšej situácie vo funkcii poslanca.

PÝTATE SA

Vraciam sa z prechádzky po lesoch v mojom rodnom chotári, ktorú však 
neodporúčam nikomu. Lesom sa už ani poriadne nedá prejsť, všade samý 
stavebný odpad, chladničky a iné haraburdy. Čo to ľudia stvárate? Veď 
máte zberné nádoby na odpad, obec robí zbery, môžete si objednať aj 
kontajner zo spol. ASA či Tekos! Či vám už naozaj nezáleží na prírode, vy-
zerá to otrasne. Čo tak ihneď prestať a začať čistiť? Kde sú poľovníci, les-
né spoločenstvo a vlastníci lesov, ktorí tam chodia len vyrezať drevo, ale 
starať sa, to nie. Veď sa spamätajte, lebo nebudeme mať čo ukazovať na-
šim vnúčatám a pravnúčatám. Neukážeme im rastúce huby, pobehujúcu 
zver, lebo nebudú, zostáva po nás len bezohľadná spúšť a neporiadok. 
A toto chceme?           F.P., rodák z lábu

Spovedáme poslancov

SAMOSPRÁVA
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K  tým  naj-  patrí  prvé  miesto 
v okresnom i krajskom kole a účasť 
v celoslovenskom kole súťaže Mladý 
záchranár, máme úspešných riešite-
ľov matematickej, geografickej olym-
piády  i olympiády  z nemeckého  ja-

zyka. Vrcholom úspešných výsledkov 
bolo  druhé  miesto  našej  školy  na 
Slovensku, v Testovaní žiakov devia-
tych  ročníkov,  ktoré  bolo  v  marci 
tohto  roku.  Úspešný  výsledok  im 
umožnil  aj  bezproblémové  prijatie 
na stredné školy. 

V  rámci  projektu  modernizácie 
školstva sme získali i nové počítače, 
notebooky a dataprojektory. Už  te-
raz pripravujeme budúci školský rok, 
aby  bol  ešte  úspešnejší  ako  tento. 
V spolupráci s rodičmi sme prekonzul-
tovali školský vzdelávací program. Je-
ho výhodou je možnosť prispôsobiť 
predmety a vyučovanie potrebám žia-
kov.  Nechceme  ich  trápiť  predmet-
mi, ktoré sú nezáživné a nepripravujú 
ich  do  života.  Preto  sme  zaviedli 
predmety  ako  dopravná  výchova, 
tvorba projektov a prezentácií, regi-
onálna výchova, hra na flaute. Šies-
takom sme opäť ponúkli výber druh-
ého jazyka a po minulom roku, kedy 
sa začal učiť ruský jazyk, v budúcom 
školskom roku sa bude učiť nemecký 
jazyk okrem anglického jazyka, ktorý 
sa učí už od 1. triedy. Chcem poďa-
kovať všetkým sponzorom, rodičom 
a priaznivcom našej školy, za pomoc 
a  dôveru  v  tomto  školskom  roku. 
Veľká vďaka patrí všetkým pracovní-
kom – učiteľkám, upratovačkám, ku-
chárkam. Všetkým prajem príjemné 
prežitie dovolenkových dní, aby na-
čerpali veľa čerstvých síl.

Škola v prírode 2010
V kalendári je už teplý jún, no slniečko sa na nás takmer neusmeje. Vy-

túženú školu v prírode pri bazéne nám zrušil dážď, ale zábavu nám nepreka-
zil. Príjemná vychádzka  lesom sa zmenila na adrenalínovú blatovú šmyk-
ľavku a o zábavu sme mali postarané. Spoločne sme obdivovali krásu čistej 
prírody, pochutnali si na čerstvom ovčom syre v nádhernej kolibe a užili sme 
si kopec zábavy. Proste, perfektné ukončenie krásneho školského roka.

Darina Kovárová

Deň detí v MŠ Láb

V tomto školskom roku sme boli v škole v prírode v Striebornici. Bolo to neďaleko Uhrovca, kde sa narodili naši dvaja velikáni Ľudovít 
Štúr a Alexander Dubček.

veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám v školskom roku 
2009/2010 pomáhali a podporovali našu materskú školu.

Vďaka  úspešnému  projektu  nám  spoločnosť  Pozagas  poskytla  fi-
nančné prostriedky na zakúpenie veľkokapacitného sporáka do škol-
skej jedálne. 

Ďakujeme  rodičovskému  združeniu  pri  MŠ  Láb,  ďakujeme  za  2  % 
z vašich daní, ďakujeme za sponzorské dary.

Ďakujeme rodičom a ďakujeme pani starostke PaedDr. Monike Va-
lúchovej, ako aj všetkým členom OcZ. 

Želáme vám krásne slnečné leto.

Tešíme sa na posledné zvonenie

Končí sa školský rok 2009/2010. Ešte posledný krát zazvoní, ešte posledný 
pohľad na opustený dvor, inokedy plný džavotu. na dva mesiace zavládne 
pokoj, ale iba zdanlivo. Už teraz však môžeme povedať, že tento školský 
rok bol pre našu školu veľmi úspešný. Účasť v rôznych súťažiach a umiest-
nenie na popredných miestach nenechávala nikoho na pochybách, že má-
me šikovné deti, ale i ochotné pani učiteľky, ktoré sa im venujú. 

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Po víťazstvách v okresnom a kraj
skom kole sme sa 8. a 9. júna 2010 zú
častnili  celoslovenského kola  v Srňa
com v okrese Dolný Kubín. Ďakujeme 
vedeniu civilnej obrany v obvode Ma
lacky a Bratislava za odvoz na súťaž, 
čo bolo veľmi fajn, lebo cestovanie by 
bolo  veľmi  komplikované.  Boli  sme 
šťastní  a  plní  optimizmu,  že  znovu 
ukážeme čo vieme. Veď sa hovorí – ťaž
ko na cvičisku, ľahko na bojisku. Ná
cviky sme robili pred vyučovaním i po 
vyučovaní, tak sme si verili. V deň sú
ťaže bolo veľmi teplo, príroda bola vy
umývaná nočným dažďom. Po nástu
pe  1�  družstiev  a  porotcov  z  celého 
Slovenska, sme začali súťažiť s 1� mi
nútovými odstupmi. Niektoré discip
líny sme urobili na 100 %, ale stalo sa 
i to, že v čom sme si boli istí, to sme 

trošku spackali a stratili zopár bodov. 
S  niektorými  súťažnými  disciplínami 
by mali čo robiť i dospeláci (testy, CO 
ochrana,  ošetrenie  raneného,  orien
tácia v priestore a v prírode, streľba...) 
V konečnom sčítaní nás delilo len zo
pár bodov od prvého miesta, ale 12. 
miesto je tiež super. Trošku nás mrzeli 
stratené body, ale s tým vedomím, že 
na budúce  si dáme ešte  väčší pozor 
pri  riešení  jednotlivých disciplín. Ne
stratili  sme  sa  a  máme  pekné  spo
mienky na dva slnečné dni v horskom 
prostredí.  Naše  družstvo  tvorili  žiaci 
9.a 7. ročníka: Barbora Kopčová, Ra
doslav Sovadina,  Barbora Bublinco
vá a Nikolas Lelkeš, ktorí sa pripravo
vali pod vedení pani učiteľky Barteko
vej, Kučerovej a Kolandrovej. Prajeme 
im veľa ďalších úspechov.

Tomáš ČERmáK
Gymnázium 1. mája 8, Malacky
TEREza GUNIČoVá
SOŠ,  Farského  9,  Bratislava,  od
bor: kuchár
VERoNIKa CHmELoVá
Gymnázium 1. mája 8, Malacky
KLaUdIa dUFFEKoVá
OA I. Karvaša, Hrobákova 11, Brati
slava, odbor: bilingválna obchod
ná akadémia
BaRBoRa KLaSoVá
SOŠ geodetické, Vazovova 14, Bra
tislava, odbor: geodézia, kartogra
fia a kataster
NoRBERT KLÍma
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1, Brati
slava, odbor: kuchár

BaRBoRa KoPČoVá 
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
LaURa NoVoTNá
OA I. Karvaša, Hrobákova 11, Bra
tislava
BaRBoRa SLEzáKoVá
Pedagogická a sociálna akadémia, 
Bullova 2, Bratislava, odbor: učiteľ
stvo pre MŠ a vychovávateľstvo    
RadoSLaV SoVadINa                              
SPŠ  elektrotechnická,  Hálova  16, 
Bratislava,  odbor: technické a in
formačné  služby  (so  športovou 
prípravou)
KRISTÍNa VaJaRSKá 
Stredná zdravotnícka škola, 
Lichardova 1, Skalica, odbor: zdra
votnícky asistent

deň detí píšeme s veľkým písme-
nom, lebo je to sviatok všetkých de-
tí, či malých a či veľkých. Kolektív 
pracovníkov zš v spolupráci s rodič-
mi, každý rok pripraví pre nich 

Deň detí 
plný hier, 
zábavy aj 
prekvapení

Ráno  sme  odštartovali  behom 
a potom sa  začalo  súťažiť  v  rôznych 
aktivitách: navliekanie korálikov, chô
dza  na  pohyblivom  chodníku,  jazda 
na bicykli cez prekážkovú dráhu, hod 
na  presnosť...  Tohtoročným  prekva

pením  bolo  karaoke,  pri  ktorej  sme 
odskúšali novú ozvučovaciu aparatú
ru. Vyskúšali  si  to mnohí, niektorým 
to išlo veľmi dobre. Spev sa rozliehal 
celou obcou a zaspievať si mohli aj tí, 
ktorí na školský dvor neprišli. Spev pri
lákal aj mamičky, ktoré prišli s menší
mi deťmi ale i budúcich školákov, kto
rí si to prišli obzrieť. Novou aktivitou 
bolo aj preliezanie po lane a medzi po
vrazmi.  Hlad  sme  uhasili  opečeným 
špekáčikom,  smäd zasa kofolou ale
bo čajom. Neskôr  sme začali  súťažiť 
v skupinových športoch: futbal, volej
bal,  vybíjaná,  florbal.  Škoda,  že po
časie  nevydržalo  ešte  chvíľu,  okolo 
poludnia  sa  rozpršalo,  a  my  sme  sa 
presunuli do  telocvične. Slávnostným 
nástupom,  kde  boli  odmenení  naj
lepší,  sme  Deň  detí  ukončili.  Takýto 
pekný deň by nebol možný bez ochot
ných  ľudí, ktorí  či už  finančne alebo 
pomocou prispeli k peknému dňu.

Veľké ďakujem patrí rodičovskému 
združeniu,  obecnému  úradu,  hlavne 
pani starostke PaedDr. Monike Valú
chovej, pekárni Gama Plavecký Štvr
tok,  pani  Marte  Kafkovej  a  pánovi 
Pavlovi Habudovi. 

Nemožno  zabudnúť  na  rodičov, 
ktorí prišli pomôcť – pani Sylvia Va
jarská, Pavol Bartalský, Igor Voltemar 
a ďalší. Poďakovanie patrí aj  celému 
kolektívu pracovníkov Základnej školy 
v Lábe.

 Deviataci, držíme 
vám palce!
Jedenásť žiakov našej školy, desať deviatakov a jedna ôsmačka, budú 
v septembri pokračovať v ďalšom vzdelávaní na stredných školách, vo  
vybraných študijných odboroch:

Mladí záchranári – 
sila i vedomosti

dvojstranu  pripravili mš a zš v Lábe

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Kontaktné údaje: 

Uzávierka 
mosta posunutá 
uzávierka diaľničného privádzača 
v centre Malaciek, ktorého rekonš
trukcia mala začať 1. júla, sa posunu
la. Keďže projektová dokumentácia 
bude hotová až 1. júla, k úplnej uzá
vierke mosta príde 21. júla. Okrem 
toho bude zrušené pozdĺžne státie 
vozidiel na Radlinského ulici (od bu
dovy Slovenskej sporiteľne po žele
ziarstvo Vrablec).

Pripravené sú obchádzky:
Zo smeru Studienka a Rohožník
Pri budove Hasičského a záchran

ného  zboru  zabočíte  smerom  na 
Bratislavu – pod mostom. Pokračo
vať budete cez prvý kruhový objazd 
(pri  Padzelku)  rovno  až  na  druhý 
kruhový objazd. Na druhom kruho
vom objazde odbočíte do priemy
selného parku a budete pokračovať 
po  Priemyselnej  až  na  Továrenskú 
ulicu. Po Továrenskej až von z mes
ta  na  Vampíl,  kde  odbočíte  sme
rom naspäť do mesta.

Zo smeru V. Leváre a Kostolište
Na  hlavnej  križovatke  odbočíte 

na  Štefánikovu  a  Stupavskú  ulicu 
von z mesta až na Vampíl a potom 
späť do mesta po Továrenskej ulici 
a Priemyselnej ulici na kruhový ob
jazd k diaľnici.

Zo smeru Bratislava z diaľnice
Ak sa chcete dostať do časti mes

ta  „za  koľajnicami“,  (nemocnica, 
Zámocký  park,  výpadovky  na  Ro
hožník a Studienku),  tak pokraču
jete  normálne  rovno  a  pred  mos
tom  odbočíte  doprava.  Ak  chcete 
ísť do centra mesta a na výpadovky 
na Veľké Leváre a Kostolište, musíte 
na  kruhovom  objazde  odbočiť  do 
priemyselného parku a budete po
kračovať po Priemyselnej ulici až na 
Továrenskú ulicu. Po Továrenskej až 
von z mesta na Vampíl, kde odbočí
te smerom naspäť do mesta.

Zo smeru Bratislava 
po starej ceste
Ak sa chcete dostať do časti mes

ta „za koľajnicami“ (nemocnica, Zá
mocký park, výpadovky na Rohož
ník  a  Studienku),  tak  musíte  na 
Vampíli odbočiť do priemyselného 
parku na Továrenskú ulicu a pokra
čovať po Priemyselnej ulici na kru
hový  objazd  pri  diaľnici.  Odtiaľto 
sa potom vydáte  smerom, ktorým 
potrebujete. Ak sa chcete dostať do 
centra  mesta,  pokračujete  rovno 
po starej  ceste, ktorá vás  tam do
vedie.

Pri vchode do nášho kos
tola sa po pravej strane 
týči akási napodobenina 
jaskyne, všetkým dobre 
známa ako Lurdská jas
kyňa. Ide o repliku jasky
ne nachádzajúcej sa v 
juhofrancúzskom meste 
Lurdy, kde sa v roku 1858 
zjavila Panna Mária malej 
Bernadette. 

Desaťročia po zjavení sa 
po  celom  svete  začali  sta
vať  takéto  napodobeniny 
pripomínajúce  tento  zá
zrak. Keďže Láb bol odjak
živa  katolíckou  dedinou, 
naši rodáci sa rozhodli uc
tiť si pamiatku zjavenia Pan
 ny  Márie  postavením 
Lurdskej  jaskyne aj  v našej 
obci. 

V rokoch 1956 až 1969 
v  Lábe  pôsobil  dôstojný 
pán Dr. Štefan Záhradník 
(na fotografii). Počas jeho 
účinkovania  v  lábskej  far
nosti  sa  na  kostole  usku
točnila  prvá  rozsiahla  re
konštrukcia  po  skončení 
vojny.  Vymenil  sa  krov  aj 
strešná  krytina.  Na  pod
net  pána  farára  bola  po

stavená  Lurdská  jaskyňa  
v roku 1966. Bolo to jeho 
želaním  –  v  každom  svo
jom pôsobisku zanechával 
túto  pamiatku.  Ochotní 
veriaci sa nápadu ujali a za
čali zháňať všetko potreb
né na jej realizáciu. Mate
riál,  z  ktorého  je  jaskyňa 
postavená, pochádza z ka
meňolomu  pod  Pajštú
nom pri Borinke. Staval ju 
František Kovár (Mléčkar), 
ako  kópiu  jaskyne,  ktorá 
sa  nachádzala  v  Kapucín
skej  záhrade  v  Bratislave. 
Tú  museli  zrušiť,  pretože  
v  tom  čase  realizovali  vý
stavbu  električkovej  trate 
pod  Bratislavským  hra
dom.  Odtiaľ  pochádza  aj 
socha Panny Márie,  ktorú 
priniesol  pán  Martin  Lip
ka. Výstavbu  jaskyne v Lá
be financovali pani Terézia 
Kimličková  a  pani  Terézia 
Chmelová. Stromy, vysade
né okolo nej, priniesol pán 
František Chrupka z Tatier, 
kde bol na liečení. V súčas
nosti  nám  jaskyňa  zdobí 
areál kostola a je miestom 
v tieni stromov pre oddych 
a rozjímanie.

A. ZáLESňáKOVá

Naša rodáčka Kristína Pírová (20) vy
študovala herectvo a venuje sa spevu 
a tancu. Pred tromi rokmi vyhrala 
konkurz do sitcomu Susedia, kde hra
la dcéru Milku manželskému páru 
Stromokocúrovcov (Zuzana Tlučková 
a Peter Marcin). Naposledy účinko
vala v JOJkárskom seriáli „Aféry”.

Čo Ťa podnietilo k tomu, aby si 
išla študovať herectvo?

Od malička  som navštevovala  li
terárnodramatický  krúžok  v  ZUŠ 

v Malackách. Vzali ma na štátne kon
zervatórium v Bratislave a herectvo 
som vyštudovala. V súčasnosti študu
jem na VŠMU v Bratislave na filmo
vej  fakulte  produkciu  a  distribúciu 
filmových a audiovizuálnych diel.

Ako sa človek dozvie o rôznych 
konkurzoch a čo je treba pre úspeš
né zvládnutie týchto konkurzov? 

Na  konkurzy  pozývajú  reklamné 
alebo filmové agentúry. A neexistu
je návod na zvládnutie konkurzu.

Ako taký konkurz prebieha?

Na konkurz pozývajú telefonicky, 
prídete na miesto určenia a riadite 
sa pokynmi režiséra.

Aký máš dojem zo slávnych her
cov, s ktorými si spolupracovala?  
Je napríklad JuDr. Balko ozaj taký 
pohoďák ako v seriáli?

Ak ste seriál sledovali, tak ste vide
li,  že  som s ním nehrala,  takže  ne
viem. Ale herci, s ktorými som spolu
pracovala boli veľmi príjemní a milí.

Aké sú tvoje plány do budúcnosti 
a čo by si chcela?

 Teraz momentálne sa teším na prí
pravu  muzikálu,  ktorý  napísal  pán 
Feldek.

Odkaz občanom Lábu:
Ďakujem  všetkým,  ktorý  mi  fan

dia.

VEĽMI DôlEžITé...

       Neexistuje návod 
 na zvládnutie konkurzu
Kristína 
Pírová:

 Lurdská jaskyňa

Robert Dinuš – SOLAMEN
Kompletné vybavenie náležitostí 
pohrebného / kremačného obradu: 
• viazanie vencov, 
• obrad s ozvučením, 
• smútočný príhovor, 
• občianska rozlúčka, 
• záverečné poďakovanie, 
• široký výber rakiev. 

Preprava zosnulých
kontakty:
+421 (908) 68 83 20
+421 (918) 65 29 03
+421 (2) 65 96 73 92

Hlavná 89/43
900 66 Vysoká pri Morave
Mobil: 0918 65 29 03

Pohrebné služby a krematóriá
IČO: 40156087

Kompletné pohrebné služby 
vrátane prevozu zosnulého

HISTÓRIA • ROZHOVOR • OZNAMY
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Prezradila štrnásťročná študentka  
8ročného nemeckého gymnázia 
v Bratislave Xénia Farmerová, člen
ka jazdeckého klubu IPPICO Brati
slava, ktorá sa špecializuje na parkú
rové skákanie. Za posledných 10 ro
kov je pravdepodobne jediná sloven
ská jazdkyňa v kategórii detí, ktorá 
sa dostala na majstrovstvá Európy.

Nie som znalá jazdeckého športu, 
a tak som si od Xénie dala vysvetliť, 
čo je vlastne parkúrové skákanie...

Úspešné  prekonanie  parkúru  je 
previerka jazdeckých schopností jazd
ca i koňa, od ktorého sa vyžaduje pre
dovšetkým pokoj, sila, šikovnosť a po
 slušnosť.  Okrem  skokového  trénin
gu,  ktorý  zlepšuje  koňovi  techniku  
a  pomáha  udržiavať  svalový  tonus, 
je dôležitý  i  klasický  tréning  (drezú
ra), pomocou ktorého sa kôň stáva 
ľahšie  ovládateľným  a  poslušnejším  
i vo vypätých chvíľach pri prekonáva
ní parkúru.

Súťaže sa delia podľa obtiažnosti  
t. j. rozmeru prekážok, ich množstva  
a rozmiestnenia, ako aj podľa stup

ňa  výcviku koňa  i  jazdca. Zbor  roz
hodcov eviduje chyby na prekážkach 
a  zaznamenáva  čas.  Jazdec  má  za 
úlohu  prejsť  stanovený  parkúr  s  čo 
najmenším počtom chýb. Všetky sko
ky postavené na kolbisku sú očíslo
vané v poradí v akom sa musia ská
kať. Každý omyl, zhodenie prekážky, 
odmietnutie  poslušnosti,  prekroče

nie  časového  limitu,  či  pád  jazdca 
alebo koňa,  sa penalizuje  trestnými 
bodmi prípadne vylúčením zo súťa
že. Jazdec s najnižším počtom trest
ných bodov vyhráva súťaž.

Ako často trénuješ? 
Štyrikrát do týždňa sa trénuje nie

len jazda, skoky, ale aj fyzická kondí
cia. Preteky bývajú počas víkendov.

Dá sa stihnúť náročné štúdium 
a tréningy? Veď dosahovať  výborné 
študijné výsledky, trénovať, repre
zentovať si vyžaduje 7 dní v týždni 
tvrdej práce.

Robím to preto, lebo ma to baví, 
má to zmysel a tento šport mi priná
ša  radosť. Účasť na majstrovstvách 
Európy bola zabezpečená tvrdou prá
cou a vynikajúcimi výsledkami.

Čo si musela povyhrávať pred
tým?

Je niekoľko súťaží, ktoré sa absolvu
jú – Zimná liga elektrárne ENEL, jar
ná cena SFJBO, cena ZOO Bratisla
va, cena starostu Vysokej pri Morave. 

V októbri bývajú v dolnorakúskom 
meste Wiener Neustadt už  tradičné 
medzinárodné parkúrové halové pre
teky  pre  deti,  juniorov  a  mladých 
jazdcov. Práve tu som získala na pr
vom 120cm parkúre 2. miesto s ko
bylkou Maneta Kinska a umiestnenie 
bolo aj s druhým koňom – Manetou 
3. miesto. Predsa len najcennejšia je 
účasť vo finále MEv Belgicku.

šPORTOVá KOMISIA

 Reprezentovať na ME je nádherný pocit

Čo je vlastne súboj s kordom?   
Kord je súboj v pravom slova zmys

le. Kord  je zbraňou, kde sa omnoho 
viac využíva sila, tvrdosť a rôzne „tri
ky”  (a  často  i  nedovolené  zákroky). 
Úlohou rozhodcu je posúdiť, či zásah 
padol bez porušenia pravidiel. Pri sú
boji sa ponecháva istý priestor na boj 
zblízka, kde sa to občas fakt poriadne 
pritvrdí.Je určené miesto, kam môžete 
zasiahnuť súpera. Platným povrchom 
je celé telo. Nie  je tu elektrická vesta  
a tak ak napríklad bodnete do svojej 
nohy,  poprípade  do  podlahy  vedľa 
planše,  skrátka  do  čohokoľvek,  roz
svieti sa svetlo ako pri zásahu. Toto je 
jedným zo spomínaných zásahov, kto
ré rozhodca posúdi (alebo by posúdiť 
mal) ako neplatný.

Aj  keď  je  kord  takpovediac  veľmi 
bojovnou zbraňou,  zakázaná  je bru
tálna zrážka s úmyslom zraniť súpera 
(previnivší sa šermiar môže za podob
nú  srandu  vyfasovať  trestný  zásah). 

Pri  šerme  kor
dom  ide  skrátka 
o  to,  zasiahnuť 
súpera skôr, ako 
zasiahne on mňa 
a  neporušiť  pri 
tom  nejaké  pra
vidlá . 

Ako vyzerá 
príprava?

Celá  príprava 
pozostáva z fyzickej kondície, posilňo
vania 3krát do týždňa a šermiarskeho 
tréningu 3–4krát za týždeń.

Zabezpečenie  financií  pre  tento 
šport je zložité. Moderný šerm nemá 
štátne dotácie ako napr. futbal, hokej 
či  iné športy. Kluby si peniaze zabez
pečujú sami. Pretekári v tzv. TOPlis
tine dostávajú symbolické výkonnost
né a na vyšších reprezentačných súťa
žiach sa uhrádzajú náklady súvisiace s 
reprezentáciou krajiny. V skutočnosti 
si asi 95 % nákladov hradím sám.

Xénia aj ty tvrdo trénujete, prichá
dzate domov večer. Máte čas sa po
rozprávať a podporiť sa?

To,  že  obaja  sa  venujeme  športu 
nám vytvára priestor na spoločné té
my. Povieme si ako bolo na pretekoch, 
podporujeme  jeden  druhého.  Veľa 
vďačíme  rodičom,  ktorí  nám  venujú 
všetok voľný čas a zúčastňujú sa na
šich  súťaží.  Nikdy  nás  však  nenútili  
k tréningom ani k učeniu, vybrali sme 
si to sami, lebo nás to baví a chceme 
športovať.

Najväčšie úspechy
– v roku 2009
1. 2. 2009 – Európsky pohár kadetov 
(Göteborg) – 31. miesto; 6. 2. 2009 –
Európsky pohár kadetov  (Pisa) – 87. 
miesto; 15. 2. 2009 – Európsky pohár 
kadetov  (Bratislava)  –  64. miesto;  
13. 9. 2009 – Svetový pohár juniorov 
(Luxemburg)  –  13. miesto;  4.  10. 
2009 – Európsky pohár kadetov (Bu
dapest) – 21. miesto; 17. 10. 2009 – 
Európsky pohár kadetov (Bonn) – 33. 
miesto; 15. 11. 2009 – Európsky po
hár kadetov (Mödling) – 58. miesto; 
19. 12. 2009 – Európsky pohár kade
tov (Ankara) – 3. miesto; 
16. 3. 2009 – ME kadetov (Bourges) 
– 91. miesto; 6. 4. 2009 – MS kadetov 
(Belfast); 91. miesto; 2. 11. 2009 – ME 
juniorov (Odense) – 31. miesto; 
7. 6. 2009 – M SR kadetov (Bratisla
va) – 2. miesto; 6. 6. 2009 – M SR ju
niorov (Bratislava) – 2. miesto; 
K 19. decembru 2009 na 41. mieste Eu
rópskeho pohára v šerme kordom kadetov
– v roku 2010 
ME  kadetov  v  Grécku  –  11. miesto; 
ME  juniorov v Dánsku – 25. miesto; 
MS kadetov v Azerbajdžane – 33. mies
to.

Alex ani Xénia nezabudajú ani v za
hraničí, že bývajú v malebnej dedinke na 
Záhorí v Lábe a reprezentujú nielen Slo
vensko, ale aj nás, za čo im ďakujeme  
a želáme veľa športových úspechov.

 Kto prv bodne, 
ten dáva zásah
Je to jasné pravidlo pre moderný šerm a vie to aj re
prezentant Slovenska, účastník majstrovstiev sveta 
v kategórii kord kadeti, pretekár BšK Martinenengo 
Bratislava Alexander Farmer.

ŠPORT



LÁBSKE NOVINY • 2/20108

Enviropark hrá 
florbal 
aj vybíjanú

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, 
Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, 
Závod a Láb  sa  rozhodli  podporiť aj rozvoj 
športu  na  školách,  o  čom  svedčí  založenie 
športovej  ligy žiakov základných škôl vo flor
bale a vybíjanej. 

Za finančnej pomoci Nadácie SPP a spo
ločnosti NAFTA, a. s., sa zakúpila výstroj pre 
hráčov florbalu, lopty pre vybíjanú a v mesia
coch máj–jún prebehli súťažné kolá škôl.

Obrovským úspechom detského fut
balu na Záhorí je, že sa konečne začí
na formovať silná generácia futbalis
tov – športovcov, ktorá opäť vracia 
futbal nielen na obrazovku televízií  
a PChier, ale hlavne na štadióny de
dín – tam, kde futbal patrí, a kde vy
rástli generácie futbalistov našich de
dov a otcov. Od nich sme počúvali 
úsmevné príbehy: „gdo, kolko a jak 
vybúchau súsednú dzedzinu, jakú 
šancu on prekopeu, jakú šibenicu  
zavjesiu do brány a jakého vlastenca 
si ten druhý dau.“

Futbal  na  dedine  podporuje  spo
ločenské a sociálne aktivity detí, ktoré 
sa stretávajú vo svojom voľnom čase 
na štadióne, kde sú pod dozorom a ve
 dením trénerov. Tréningy sú minimál
ne  dvakrát  do  týždňa  a  raz  v  týždni 
majú  možnosť  zmerať  si  svoje  sily  
v zápasoch. Takýto úspešný tím futba
lovej prípravky vznikol aj v Lábe v roku 
2007 pod trénerským dohľadom pá
na Rudka Ledníka st. V roku 2009 pre
vzali trénovanie Marek Dufek a Brani
slav Malík. Tí doviedli prípravku detí 
ŠK Láb k úspešnému zavŕšeniu sezóny 
2009–2010.

Úspech detského futbalu ŠK Láb je 
naozaj obrovský. Veď sa zúčastnili tur
najov výberu Západoslovenského kra
ja v sálovom futbale v Malackách, kde 
skončili na úspešnom 5. mieste. Ob
rovským úspechom  je aj návštevnosť 
futbalových zápasov a preplnené par
kovisko  pri  štadióne.  Napínavé  mo

menty v zápasoch, toľko pokriku, po
vzbudzovania  a  motivovania  detí  na 
zápasoch prípravky ŠK Láb, by si prial 
nejeden prvoligový klub. Veď talento
vané deti ročníkov 1999 až 2003 ako 
sú Timotej a Krištof Pastorkovci, Ale
xej  Novotný,  Michal  Rečlo,  Marko 
a Kristian Hrebeňovci, Samuel a Ma
tej Bartalský, Michal Sedlák,  Ján Du
fek,  Tomáš  Lisý,  Samo  Malík,  Samo 
Pír, Dušan Kubinec, Peter Gregorčík, 
Peter Pitek, Michal Strolka, Marek So
vadina, Filip Dufek, a Lucia Čermáko
vá dosiahli obrovský úspech v sezóne, 
kde obsadili 3. miesto v tabuľke. Veľ
kú zásluhu na tom nesie zodpovedný 
prístup trénera Mareka Dufeka. 

Aj  samotné  stretnutie  priaznivcov 
detského futbalu 15. 6. 2010 konečne 
začalo utužovať priateľstvo medzi do
spelými  a  deťmi.  Pomohla  tomu  aj 
návšteva starostky pani PaedDr. Mo
niky Valúchovej. Prítomnosť riaditeľky 

ZŠ Láb pani Mgr. Ľubice Chovanovej 
pridala na vážnosti pri udeľovaní cien 
pre najlepšieho hráča sezóny, ktorým 
sa stal Krištof Pastorek. 

Najlepším  strelcom  s  počtom  se
dem gólov sa stal Miško Rečlo a naj
úspešnejším hráčom sezóny, podľa vý
beru rodičov, Alexej Novotný. 

Veľmi  pekným  gestom  sa  stala  aj 
dražba upomienkového trička „Lábski 
frajeri 2009–2010“, ktoré sa vydražilo 
za neuveriteľných 72 €. Vydražil ho pán 
Peter  Sedlák  a  daroval  ho  obci  Láb. 
Tričko  vystavíme  v  zasadačke  OcÚ, 
kde bude mať  svoje miesto a obrov
skú spomienkovú hodnotu. Aby naše 
deti mohli rozprávať svojim deťom zá
žitky, aké to tu bolo, ako sa mali, aké 
podmienky  sme  pre  nich  pripravili, 
a čo pre nich spravili ich rodičia, učite
lia, tréneri a všetci tí, ktorým záležalo 
na tom, čo  ich deti robili vo voľnom 
čase.                     JOZEF PASTOREK

 Deti, ktoré rozbiehajú 
futbal na Záhorí

od 1. 12. 2009 do 15. 6. 2010

Narodení:
Šulc Michal  1. 1. 2010
Kuchová Lujza  11. 1. 2010
Cuperová Sofia  9. 2. 2010
Dujničová Lujza  9. 2. 2010
Vajarská Linda  9. 2. 2010
Múčka Roman  16. 3. 2010
Karvai Jozef  14. 5. 2010

Zomrelí:
Rigáňová Katarína  7. 1. 2010
Mrázová Štefánia  15. 2. 2010
Havran František  20. 2. 2010
Hrebeňová Margita  15. 3. 2010
Súkeníková Anna  15. 3. 2010
Klímová Mária  16. 3. 2010
Janská Rozália  24. 3. 2010
Dufková Magdaléna  1. 4. 2010
Osuská Františka  29. 5. 2010
Voves Miroslav  6. 6. 2010

Zosobášení:
Mašlenik Martin a Hromádková 
Dominika  – 12. 12. 2009
Vnouček Peter a Maďarová Oľga  –
13. 1. 2010
Tomáš Pír a Valúchová Jarmila –  
24. 4. 2010
Chmela Tomáš a Holešová Petra 
– 8. 5. 2010
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20.  apríla  2010 
oslávila  svoje 
70.  narodeniny 
v  kruhu najblíž
ších pani učiteľ
ka 

Mgr. EMÍLIA šTEFEKOVá, 
vedúca miestnej ľudovej knižnice 
v Lábe. Ku gratulácii sa pripája aj 
Kultúrna komisia pri OcÚ v Lábe.
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