
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, 
predsavzatí a určenie si nových cieľov. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme 
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás 
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné  
a šťastné. Starý rok sa lúči a nový sa rodí, tak to rok, čo rok na tomto svete chodí. Do nového roka 
2012 si prajme viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako 
smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote želá                 ReDakcia

Už sviatky šťastia, pokoja, 
zavítajú zas skoro k nám, 
pod stromčekom ľudia po-
stoja, otvoria srdcia doko-
rán. Nech v dome vašom za-
vládne tiež radosť, že ste 
spolu, keď rodina si zasadne 
k štedrovečernému stolu.
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 Živý 
 Betlehem... 
možno vidieť, milí čitatelia, bratia  
a sestry, chlapci a dievčatá, počas Via
noc napríklad v Bratislave na Radnici, 
či v niektorých iných mestách a dedi
nách. 
Ozajstný živý oslík, vôl, ovečky, muž, 
žena s malým dieťatkom v náručí, sla
ma, seno, jasle... Takýto Betlehem inš
taloval v jaskyni na vrchu Greccio v Ta
liansku v roku 1223 svätý František 
Assiský. To sa stalo základom kresťan
ského zvyku stavať si cez vianočné 
sviatky doma v rodine či na verejných 
priestranstvách betlehem. 

Betlehem po slovensky znamená 
„dom chleba”, je to meno mesta v Iz
raeli, kde sa narodil Pán Ježiš, ako 
predpovedali proroci: „A ty, Betlehem, 
nijako nie si najmenší medzi popred
nými mestami Júdei, lebo z teba vyjde 
vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, 
Izrael”. Na rozkaz rímskeho cisára Au
gusta prišiel do Betlehema svätý Jozef  
s Pannou Máriou, aby sa dali zapísať, 
pretože sa konal súpis obyvateľstva  
a Jozef pochádzal  z  rodu kráľa Dávi
da a ten sa narodil v Betleheme. Hľa
dali nocľah, no v evanjeliu čítame, že 
„sa pre nich nenašlo miesto v hostinci”. 
A tak sa Spasiteľ narodil v maštali. 
Tam ho našli pastieri, ako im povedal 
anjel: „Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Veľkú 
radosť vám zvestujem, ktorá bude 
patriť všetkým ľuďom, lebo dnes sa 
vám v meste Dávidovom narodil Spa
siteľ, Kristus, Pán. A toto vám bude 
znamením, nájdete Dieťatko zavinuté 
do plienok a uložené v jasliach”. Hľa, 
prvý živý betlehem: živý Ježiš, svätý Jo
zef, Panna Mária, anjeli, vôl, osol, betle
hemskí pastieri s ovečkami, potom tra
ja králi...

Pred Vianocami IV. Adventnú nede
ľu 18. XII. 2011 poobede prídu do náš
ho kostola kňazi zo susedných farností, 
aby vysluhovali sviatosť zmierenia, 
svätú spoveď. Tak sa každý z nás môže 
zbaviť svojich vín a stať sa živým Betle
hemom. Do duše očistenej od hriechov 
môže prijať živého Pána Ježiša, Chlieb, 
ktorý zostúpil z neba pre nás a pre našu 

Vážení spoluobčania,
opäť  je  tu  ten čarovný čas Via

noc, čas, kedy sa stretávajú rodiny, 
príbuzní a priatelia, keď si sadáme 
k  spoločnému  stolu,  aby  sme  si 
popriali vzájomnú úctu a lásku.

Čas, kedy sa snažíme aspoň na 
malú chvíľu zastaviť a zaspomínať 
si na krásne chvíle prežité v tomto 
roku. Mnohí z nás si isto spomenú 
aj na svojich blízkych, ktorí sú ďa
leko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie 
sú medzi nami, ale stále žijú v na
šich srdciach a spomienkach. Spo
ločne prežité chvíle radosti, pokory 

Dokončenie na 3. strane

 Pokoj ľuďom 
dobrej vôle...

Dokončenie na 3. strane
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Rok 2011 sa pomaly blíži ku 
koncu a netrpezlivo čakáme na 
nový rok 2012 s vierou, že bude 
snáď lepší, úspešnejší, že ne
prídeme o prácu. A tí, ktorí sú 
dlhodobo nezamestnaní, nájdu 
nové pracovné zaradenie, čím  
sa zlepšia  životné  podmienky.

Tento rok bol ťažký aj pre našu 
samosprávu. Na mestá a obce bo
lo  doteraz  presunutých  viac  ako 
4000  rozhodovacích  právomocí, 
na  ktoré  sú  potrebné  financie. 
Údržba  ciest  a  chodníkov,  pre
vádzka  osvetlenia,  bezpečnosť, 
poriadok,  kosenie  a  čistenie, 
správa  a  údržba  cintorína,  pre
vádzka škôl, šport a kultúra si vy
žadujú nemalé financie. 

Obce a mestá získavajú podiel 
z daní pracujúcich. Zároveň však 
máme k dispozícii aj miestne da
ne,  pri  ich  stanovovaní  poslanci 
obecného  zastupiteľstva  prihlia
dajú na potreby obce i na reálne 
možnosti  ich zaplatiť. Vytvárame 
tak  systém  výberu  peňazí,  ktoré 
používame  na  zabezpečenie  ve
rejnoprospešných  služieb  alebo 
investičných akcií. Najväčšou po
mocou  pri  výpadku  daní  počas 
roka sú mimorozpočtové dotácie. 
Naša obec je v tomto smere úspeš
ná. V roku 2011 som podala 15 
žiadostí a projektov o pridelenie 
dotácie pre obec. Úspešní sme 
boli v 9 prípadoch a doteraz sme 
získali 17 953 €. Tieto  f inancie 
sme použili na rekonštrukciu bu
dovy  športového  klubu  a  prí
strešku,  materskej  a  základnej 
školy, budov vo vlastníctve obce. 
Pomohli  sme  dobrovoľným  hasi
čom, športovcom, deťom i senio
rom  a  pripravili  niekoľko  kultúr
nošportových  aktivít.  Pevne  ve
ríme,  že  touto  sumou  sme  ešte 
neskončili a urobíme všetko, čo je 
v našich možnostich, aby sme bo
li  naďalej  dôveryhodnými  part
nermi  pre  silné  spoločnosti  pri 
získavaní mimorozpočtových do
tácií. 

Poďakovanie  patrí  za  finančnú 
pomoc  NAFTA,  a.  s.,  POZAGAS,  
a. s.,  NADÁCII  SPP,  GALMISTAV,  
s. r. o., LÁBINVEST, s. r. o., Kovostav, 
s.  r. o.,  Bratislavský  samosprávny 
kraj,  COOP  Jednota  a  všetkým, 
ktorí prispeli  ku krajšej obci Láb. 

Zároveň ďakujem aj vám, váže
ní spoluobčania, za každý skutok 
ľudskosti,  pomoci  tým,  ktorí  sú 
na  ňu  odkázaní.  Ďakujem  vám  
za  všetko,  čo  ste urobili pre  ľudí  
a tým i pre našu obec Láb.

PaedDr. MonikA VAlÚchoVá

Tomáš Baťa v roku 1932 vyhlásil:
„Neverím, že prelomy sa dejú samé od seba. To, čomu sme 

zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre morálnu bie
du. Morálna bieda je príčina, hospodárskeho úpadku. V našej 
krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpa
dok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omy
lu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiad
ne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme morálne posto
je k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Nepodporovať ban
krotárov, nerobiť dlhy, nevymieňať hodnoty za nič a nevydierať 
pracujúcich.”

Rok  2012  z  hľadiska  finančných  prognóz  bude 
veľmi ťažkým rokom. Aj napriek tejto skutočnosti sa 
pousilujeme naďalej zveľaďovať a obnovovať obec.

Naša činnosť bude zameraná na:
•  rozvoj výstavby  –  výstavba  nájomných  bytov, 

osem  bytových  jednotiek  za  pomoci  f inančných 
zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Minis
terstva  výstavby SR. Predpokladané  investície  sú  vo 
výške  374  132,46 €,  z  toho  dotácia  je  93  533,12 €  

a úver 280 599,34 € na dobu 30 rokov. Ďalej budeme 
podporovať rozvoj výstavby v spolupráci so súkrom
ným sektorom, investormi.

•  v  prípade  úspešnosti  projektu  Zberné dvory 
odpadov láb a centrálny zberný dvor realizácia diela

• pokračovanie v rekonštrukcii materskej a základ
nej školy

• základnú údržbu obecných ciest
• rozšírenie služieb
• podporu vzdelávania – aktívnu spoluprácu v rám

ci vyučovania a školských podujatí
• rozvoj športu a voľnočasových aktivít 
• udržanie tradícií a podujatí v obci 
• podporu sociálnych služieb pre dôchodcov a osa

melých občanov
• prezentáciu obce v rámci SR na rôznych kultúr

nych a spoločenských aktivitách a zabezpečovanie čin
nosti samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 o obec
nom zriadení v znení neskorších predpisov a nariade
ní.

ocÚ

Firma TEkoS, s. r. o., Malacky 
uskutoční vývoz Tko z lábu
  v stredu 28. 12. 2011 

a firma A.S.A. Slovensko, 
s. r. o., Zohor vyvezie Tko 

v utorok 27. 12. 2011.
 

 Plán hlavných úloh obce na rok 2012

 nám poskytol 7500 € 
ako sponzorský dar

Na základe vypracovaného projektu darovala 21. 11. 2011 našej obci 
Pozagas, a. s., Malacky sponzorský dar 7500 €! Pre nás je to obrov
ská finančná pomoc, ktorá pomôže v týchto ťažkých časoch pri roz
voji obce. V mene občanov obce Láb ďakujeme spoločnosti Pozagas, 
a. s., Malacky. Finančné prostriedky použijeme podľa schváleného 
účelu na odstránenie havarijných stavov a rozvoj kultúry.

 Uplynul ťažký rok

V minulých rokoch sa v kancelá
riách uskutočnila  rozsiahla  výme
na starých drevených okien za no
vé plastové, čím sa znížil únik tepla, 
čo sa odzrkadlilo na znížených fak
túrach  za  dodávku  zemného  ply
nu. Zrekonštruovalo sa schodisko, 
čiastočne sa opravuje elektroinšta
lácia v celej budove. V tomto roku 
sa uskutočnila rekonštrukcia zasa
dačky  obecného  úradu.  Opäť  sa 
podarilo vymeniť staré okná za no
vé v celkovej hodnote 1 670 €, vyko
nala sa maľovka priestorov a vyme
nil sa starý koberec za nový. Tieto 
práce boli v hodnote 479,75 €, kto

ré sa hradili z dotácie od firmy Po
zagas, a. s., Malacky. V budúcnosti 
by sme chceli pokračovať v ďalších 
rekonštrukčných  prácach,  avšak 
všetko závisí od finančnej situácie 
obce.

ocÚ

 Postupne rekonštruujeme
budovu úradu
napriek zníženému podielu na daniach a úspornému opatreniu obce sa 
nám darí i čiastočne rekonštruovať priestory obecného úradu. 

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA, OZNAMY
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a  odpustenia  sú  tým  najkrajším 
darčekom, ktorý si môžeme dať.

Zachovajme  si  posvätnú  úctu  
k týmto sviatkom, sviatkom poko
ja, lásky a porozumenia.

Pri tejto príležitosti vám chcem, 
vážení  spoluobčania,  poďakovať 
za  vašu  prácu  v  tomto  roku.  Za 
množstvo vykonanej práce pri fun

govaní vašich domácností, za prá
cu na vašich pracoviskách, za prá
cu v prospech našej obce.

Preto mi, milí spoluobčania, do
voľte, aby som vám zaželala nielen 
v svojom mene, ale aj v mene pra
covníkov  obecného  úradu  a  po
slancov  obecného  zastupiteľstva 
radostné a pokojné prežitie vianoč
ných sviatkov. 

Želám  vám,  aby  sa  splnili  vaše 

priania, očakávania a predsavzatia. 
Našim  deťom  želám,  aby  si  pod 
vianočným  stromčekom  našli  ten 
najkrajší darček, aký si vysnívali.

Zvlášť  chcem  pozdraviť  našich 
chorých  spoluobčanov  a  popriať 
im  skoré  uzdravenie  a  veľa  psy
chických a fyzických síl.

Šťastné, veselé a požehnané via
nočné sviatky. 

 PaedDr. MonikA VAlÚchoVá,
 starostka obce

Tak, ako na každej dedine i v Lá
be sa zachovali rozličné zvyky a oby
čaje, ktoré sa viazali na určité dni, 
ročné  obdobia,  udalosti,  sviatky. 
Väčšina z nich časom zanikla, nie
ktoré sa zachovali dodnes. Tak na
príklad  v  čase dlhých  zimných  ve
čerov sa chlapi venovali domácim 
prácam  okolo  hospodárstva. 
Okrem  toho plietli  koše,  košiny a 
opravovali  hospodárske  náradie 
potrebné  počas  poľných  prác  od 
jari do  jesene. Mládenci plietli bi
če,  s  ktorými  večerami,  zvlášť  na 
Štedrý  večer,  chodili  po  dedine  
a plieskali. Ich zvuk sa rozliehal ši
rokoďaleko. Bol to starý zvyk, kto
rým  dedinskí  pastieri  oznamovali 
narodenie Krista. 

Predzvesťou Vianoc bol deň svä
tého Mikuláša. Tešili sa naň hlavne 
deti, ktoré si nezabudli vyložiť svoje 
vyčistené topánky do obloka. Prav
daže  mikulášska  nádielka  kedysi 
bolo  chudobnejšia  ako  dnes,  no 
deti sa rovnako tešili nejakému to

mu  jabĺčku,  orechom  alebo  per
níčku. 

Na deň svätej Lucie – 13. decem
bra chodili po dedine z domu do 
domu dievčatá – „Lucie” zahalené 
do bielych šiat alebo plachty. Mlč
ky, bez slova, dávali domácim boz
kávať krížik. Husími krídlami vyme
tali všetky kúty, aby sa z domu vy
tratila  bieda.  Štrngali  pokladnič
kou, aby im domáci nejakú mincu 
pridali. 

Čoskoro po Lucii prišli očakáva
né Vianoce. Najviac prác s ich prí
pravou  mal  rechtor,  ktorý  musel 
napiecť  oblátky  pre  celú  dedinu. 
Do  každej  rodiny  posielal  podľa 
počtu jej členov oplátky a trubičky, 
dokonca i oplátky pre zvieratá, do 
ktorých zapiekol petržlenovú vňať. 
Na  Štedrý  večer  vzal  gazda  košík 
alebo misku s oplátkami, potieral 
ich  medom  a  podával  každému 
členovi rodiny. Nezabudol rozdeliť 
ani  oplátku  s  petržlenom  zviera
tám,  aby  i  ony  boli  účastné  tejto 

slávnostnej  večere. Tým sa  začala 
„štedrovečerná” hostina. Pozostá
vala zo strukovinovej polievky – naj
častejšie  z  fazule,  bôbu  či  cíceru  
a makových pupákov. Na  vianoč
nom  stole  nechýbali  ani  koláče, 
orechy a jablká, ktoré sa rozkrajo
vali na hviezdičku. Spolu si spievali 
vianočné piesne  –  za  stôl  zasadla 
láska.  Deti  sa  tešili  z  vianočného 
stromčeka, ozdobeného najčastej
šie  doma  vyrobenými  ozdobami. 
Najpopularnejšie piesne,  ktoré  sa 
niesli dedinou počas Štedrého ve
čera boli:

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... 
Pásli ovce pastíri pri betlémskom ma
jíri... a špeciálna lábska 

Vidzím ja klášteríček na jednej holi  
a v tem klášteríčku tri oltári... 

Chlapci sa bavili strieľaním z kľú
čov. Duté kľúče naplnili  sírou, do 
ktorej  zastrčili  zápalku.  Úderom  
o kameň sa síra zapálila a vybuch
la.  Silná  rana často  zranila prsty,  
či oči mladých hrdinov. Starší mlá

denci, ako sa už spomínalo, plies
kali po dedine bičmi. O polnoci sa 
každý ponáhľal do kostola na pol
nočnú svätú omšu, tzv. utiereň. 

Deň  Božieho  narodenia  patril 
rodine.  Nechodilo  sa  na  žiadne 
návštevy. Po svätej omši a sviatoč
nom obede členovia rodiny ostáva
li  doma,  čítali  si  bibliu,  svätovoj
tešské kalendáre. 

Veselšie bolo na  svätého Štefa
na. Mládež sa rozbehla po rodine 
vinšovať. Najviac sa tešili deti, kto
rým  sa  za  vinšovanie  ušla  nielen 
nejaká  tá  sladkosť,  ale  i  niekoľko 
grošov. Najznámejší vinš bol: 

Vinšujem vám týto slávne svátky, 
Krista Pána narodzení, aby vám dau 
Pánbu ščastí, zdraví, pole žitem, dvúr 
dobytkem a izbu dobrým zdravím. Po
chválen buc Pán Ježiš Kristus. 

Na  svätého  Štefana  končí  slu
žobný  rok  mládencov  a  dievčat. 
Vracali sa domov s po boku zave
seným koláčom alebo 5–6 litrovým 
súdkom  vína  najmä  tí,  ktorí  pri
chádzali  z  Rakúska,  kde  nebolo  
o víno núdza. 

Z noVEj knihy o láBE

záchranu. A tak keď budeme v našom 
kostole na Utierni – tak sa nazýva 
svätá omša v noci Narodenia Pána –  
o 22.00 hodine stáť pri drevenom 
betleheme, ktorého figúrky boli pri
nesené priamo z Betlehema z Izraela, 
vo svojom srdci, vo svojej duši môže 
mať každý z nás živý betlehem, ak sa 
pri spovedi zbavíme svojich vín, zmie
rime sa s Bohom, so sebou i s ľuďmi. 
Vzdáme slávu Bohu na výsostiach  
a pokoj vstúpi do našich duší. Svätý 
Hieronym hovorí, že Pán Ježiš sa na
darmo narodil v Betleheme, ak sa ne
narodí v našom srdci.

Živým betlehemom nech sa stane 
každý z nás, to vám i sebe praje a vy
prosuje 
 juRAj AuguSTín,

farár duchovný otec farnosti 

Dokončenie z 1. strany

 Živý 
 Betlehem... 

Zvyky a obyčaje okolo Vianoc

A. gRElikoVá

 Až po okraj
Plán Vianoc.Plná Teba.
Vytúženej Lásky z neba.

Vločky k zemi klonia hlávky.
V očiach iskry od prskavky.

Ukladám si neba kúsky
Do dlane jak do kolísky.

Sýta som živého chleba.
Plná svetla. Plná Teba.

Pozvanie na ohňostroj
kultúrna komisia a starostka obce si vás dovoľujú pozvať na silves
trovský novoročný ohňostroj 31. 12. o polnoci pred hostincom u Mar
ty. Podávať sa bude varené vínko. Príďte a spoločne oslávme príchod 
nového roka a devätnáste výročie vzniku Slovenskej republiky.

Pokoj ľuďom 
dobrej vôle...
Dokončenie z 1. strany
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Už tretí rok sme zorganizovali na 
našej škole súťaž o najťažšie jablko 
a  tento  rok  sme  zvolili  jabĺčkovú 
kráľovnú, ktorou sa stala prváčka 
Hanka a kráľom sa stal štvrták Kris
tián.  Opäť  sme  mali  šarkaniádu. 
Školský dvor bol plný pestrofareb
ných šarkanov a pomedzi nimi be
hali  deti  a  častokrát  aj  rodičia. 
Vietor  bol  dosť  silný  a  obloha  sa 
zaplnila  žralokmi,  čajkami,  straši
dielkami...  Zohriať  sme  sa  mohli 
dobrým čajíkom, ktorý nám uvarili 
v školskej jedálni. 

Na exkurzii u včelára sa šiestaci 
dozvedeli  veľa  nových  informácií  
o jeho práci. 

Spolu s pani učiteľkou navštívili 
pána Chmelu, ktorý im dal ochut

nať aj dobrotky, ktoré sa vyrábajú 
z medu.

Zapojili  sme sa do nových pro
jektov,  vďaka  ktorým  sme  mohli 
 kúpiť nové učebné pomôcky. Ob
novili sme vybavenie telocvične ná
kupom nových  lavičiek,  za čo ďa
kujeme obecnému úradu. Z nadá
cie Slovenskej sporiteľne, aj vďaka 
pánovi Čechovi, sme získali finanč
né prostriedky na nákup netradič
ných pomôcok pre vyučovanie te
lesnej výchovy, ako napríklad ringo 
krúžky, luky, fit lopty atď. 

Pre žiakov 3. až 5.  ročníka sme 
pripravili besedu o správaní sa na 
ceste,  o  dopravných  pravidlách. 
Ďakujeme pánovi Tomšovi, Ing. Ba
lúnovi  z  Okresného  dopravného 
inšpektorátu  v Malackách, ako aj 
Ing. Bluskovi, riaditeľovi obvodné
ho úradu pre cestnú dopravu a po

zemné  komunikácie,  ktorí  zaujali 
našich  žiakov  a  vyzbrojili  ich  ref
lexnými čiapkami, vestami a páska
mi. Starší  žiaci mali besedu  s pá
nom  riaditeľom  obvodného  PZ  

v Stupave PaedDr. Janáčom na té
mu  trestná  činnosť  mladistvých, 
omamné látky. Musím povedať, že 
naši  žiaci  mali  veľa  zaujímavých 
otázok,  na  ktoré  dostali  odpove
de. 

Pustili  sme  sa neľahkou cestou 
renovácie  a  obnovy  našej  školy. 
Chcem  sa  poďakovať  rodičom  aj 
priateľom,  ktorí  nám  pomáhajú  
a zároveň vopred poďakovať všet
kým, ktorí sa nás rozhodli podpo
riť 2 % z daní. 

Na  celoobecnom  posedení  pre 
dôchodcov vystúpili so svojím kul
túrnym programom aj žiaci základ
nej školy. V úvode starkých privítali 
a  rozveselili  básničkou  naši  dvaja 
prváci  Tomáško  Trenčanský  a  Vi
kinka Živnová. Mažoretky všetkým 
ukázali, ako vedia čarovať s palič
kou.  Pod  vedením  trénerky  pani 

Danky  Bukovskej  menšie  a  väčšie 
žiačky pripravili rezký tanček.

Tretiaci  vo  veselej  scénke  pre
svedčili,  že  staroba nie  je až  taká 
ťažká. Dedkovia pomáhajú tak, že 

Čo všetko sme stihli 
v našej škole
V našej škole sme začali rýchlym tempom. 
Ani sme sa nenazdali a prvý štvrťrok je za 
nami. keby sme chceli o všetkom napísať, 
nestačili by nám tieto noviny, preto si vy
dávame 4x do roka náš vlastný časopis SoS 
prestávka.

ŠKOLY  V  OBCI
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„Býva tak málo tých dní zázrač
ných, keďv duši vládne mier a z det
ských očí čistých, priezračných, ra
dosť si každý ber...”

Ani sme sa nenazdali a dni ubeh
li  ako  voda a máme  tu opäť Via
noce.  My  v  našej  škôlke  sme  od 
septembra  stihli  naozaj  veľa.  Do 
škôlky  zavítali  kúzelníci,  zoologic
ká záhrada, zimná rozprávka, roz
lúčili sme sa s letom, potešili babič
ky a deduškov, naučili sme sa nové 
básničky, riekanky a piesne. 

Spoznávali  sme  svet  pomocou 
edukačných aktivít, vytvorili množ
stvo  výtvarných  a  iných  zaujíma
vých prác. Navštívili  sme kamará

tov v MŠ Plavecký Štvrtok, na dvo
re nám pribudla nová  šmýkľavka,  
v triedach nové didaktické pomôc
ky,  ale  hlavne  hračky  pre  detičky. 
Privítali sme Mikuláša, napísali Je
žiškovi, pripravili Vianočnú besied
ku. Teraz už  čakáme  len na  Ježiš
ka.

Touto  cestou  ďakujeme  najmä 
všetkým rodičom, ktorí nám pomá
hajú, ďakujeme našim spoluobča
nom, ktorí nás podporujú a ďakuje
me všetkým za spoluprácu v tomto 
roku a všetkým želáme:

Nech tichá hudba 
veselosti vám počas 
celých Vianoc znie, 
nech ten rok nastávajúci 
vám pokoj, lásku 
a šťastie prinesie.

MŠ láB

Ako v našej škôlke 
ten čas letí...

všeličo  v  domácnosti  opravujú  
a babičky nemusia stále len variť, 
ale môžu si ísť napríklad aj zacvi
čiť. Na  záver  roztlieskali prítom
ných piataci rezkou polkou. Všet
kým babičkám a dedkom sa žiaci 
poďakovali za ich lásku a starost
livosť a rozdali im malý darček.

Stať sa prvákom nie je také jed
noduché, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Predškolák musí absolvovať 
zápis,  v  septembri  nastúpiť  do 
školy a pravidelne do nej chodiť. 
Teraz je už prvákom, ale ešte po
trebuje, aby ho medzi seba prijali 
jeho starší spolužiaci.

Dňa 26. 10. 2011 sa v telocvični 
uskutočnilo slávnostné pasovanie 
prvákov za žiakov našej školy. Za 
zvukov študentskej hymny Gaude
amus igitur vstupovali naši prvá
čikovia s ich pani učiteľkou do vy
zdobenej  telocvične.  Po  splnení 
úloh,  v  ktorých  preukázali  svoju 
šikovnosť, nasledoval  slávnostný 
sľub,  ktorý  spečatili  svojimi  za
čiatočnými písmenkami. Pani ria
diteľka  každého z  nich  pasovala 
pravítkom za právoplatného žia
ka. Prváci sa potešili diplomu za 
úspešné splnenie prváckej skúšky 
a balíčku, ktorý pre nich pripra
vila pani Galovičová.

Program  pokračoval  diskoté
kou, ktorú pripravili naši deviata
ci.  Všetci  sme  sa  skvele  zabavili, 
zasúťažili  a  nakoniec  občerstvili  
v bufete. 

Prváci svoj pasovací deň zvládli 
na  výbornú a  s  rozžiarenými oč
kami  obohatení  o  nové  zážitky 
odchádzali domov.

Milí prváci, prajeme  vám veľa 
zdravia, šťastia, úsmevov a úspe
chov v škole. 

ZŠ láB

Nebojíš sa kníh a pera
či z rozprávky draka, 
preto budeš tento deň,
pasovaný za prváka.

Zápis detí 
do 1. ročníka
v piatok 27. 1. 2012
od 15.00 do 19.00 h 
Pozývame k zápisu deti 
narodené 
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006
Prineste si rodný list dieťaťa, 
OP, peniaze (cca 20 €)

ŠKOLY  V  OBCI
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Kráťme si 
dlhé zimné 
večery...
Čítate? Ako kedy! keď v telke nič 
nedávajú, tak siahnem po novinách 
a keď mám viac času aj po knihe. 
Záleží na tom, ako som unavený. 
Takto odpovedal dospelý!

A čo vaše deti? To je problém! Tí 
nesiahnu po knihe pomaly vôbec. 
Ak niečo do školy potrebujú stiah
nu si to z internetu „a basta”.

Ako  knihovníčke  sa  mi  to  ne
konštatuje ľahko. Z daného počtu 
obyvateľov chodí do obecnej kniž
nice  len 20 čitateľov, čo je úboho 
málo. Prídu v marci, keď je Mesiac 
knihy, a potom ešte raz a úloha je 
splnená. 

Áno! Dnes majú naše deti i do
ma knihy. Ale  knižnica  je  tiež no
siteľkou  kultúry  a  má  svoje  ne
zastupiteľné  miesto  v  živote  kaž
dého  z  nás.  Spomínam  na  roky, 
keď sa do  tohto stánku hrnuli  či
tatelia, aby sa porozprávali, pobe
sedovali,  pomocou  kvízov  si  pre
vetrali  svoje  vedomosti.  Vždy  sa 
človek  niečo  naučí,  dozvie,  nájde 
kamaráta i do nepohody alebo na 
dlhé  zimné  večery.  Je  potešiteľné, 
keď príde mamička  s dvoma syn
mi,  príde  otec  s  dcérou,  babička  
s  vnúčikom  (nemá  ešte  ani  6  ro
kov),  že  najviac  čítajú  dôchodky
ne. 

Záverom by  som sa  chcela po
ďakovať  tým, ktorí darovali  knihy 
do obecnej knižnice. Možno nájdu 
svojho adresáta. Nie každý si môže 
knihy kúpiť. Knihy sú naším majet
kom.  Milo  ma  prekvapili  dvaja 
manželia,  keď  doniesli  tri  vrecia 
kníh s odôvodnením, že „to je ich 
vstupenka do Lábu – ako  ich bu
dúcich obyvateľov”. Vďaka aj  tým 
ostatným! 

Nezabúdajme na tieto hodnoty, 
vážme  si  ich,  najmä  v  tomto 
predvianočnom čase,  kedy máme 
k  sebe  omnoho  bližšie  ako  ino
kedy.

Mgr. EMíliA ŠTEFEkoVá,
vaša knihovníčka

Bola tu jeseň a s ňou pre všetkých 
milovníkov jazdectva a koní ukon
čenie sezóny hubertovou jazdou. 
Tieto slávnosti sú zasvätené pat
rónovi poľovníkov i jazdcov sväté
mu hubertovi. 

V sobotu 15. 10. 2011 sa po prvý
krát  uskutočnila  Hubertova  jazda  
v Lábe. Zišlo sa tu 67 koní, 58 samo
statne s jazdcami a 4 koče z celého 
okolia. Prišlo i 6 jazdcov z družob
ného Rakúska. Po slávnostnom ná
stupe sa celá konská osádka vydala 
na prechádzku po okolí. Počas nej 
bol  i  tradičný  hon  na  líščí  chvost. 
Ten býva ukrytý na strome, kto ho 

nájde, je víťazom Hubertovej jazdy. 
Víťazkou sa stala Veronika Uhláro
vá  s  kobylkou  Lady  Ly.  Vychádzku 
ukončili  jazdci  sprievodom obcou. 
Po obede prišla na rad súťaž koní. 
Jasným víťazom sa stal master Jaro
slav Orgoník na koníkovi Skelet zo 
Sobotišťa, 2. miesto obsadila Kris
tínka Studeničová s Hviezdou z Pla
veckého Podhradia a 3. miesto Ivet
ka Juríková s koňom Billy z Myjavy.

Hubertova  jazda  v Lábe nebola 
len o koňoch, ale aj o umení. V rám
ci sprievodného programu vystúpili 
sokoliari, svojich malých priaznivcov 
si našlo detské predstavenie Divadla 
Žihadlo,    predstavenie  pre  dospe

lých Divadla na Hambálku s Folklór
nym súborom Macejko a večerným 
koncertom skupiny AC+.

Spoločnosť POSPO, s. r. o., v areá
li,  ktorej  sa  celá  Hubertova  jazda 
celý  víkend  konala,  pripravila  pre 
návštevníkov  výstavku  historických  
i  súčasných  poľnohospodárskych 
strojov  i  tradičných  plodín,  ktoré 
sama pestuje.

Za krásny jesenný deň plný adre
nalínu, zábavy i tradície patrí obrov
ská vďaka celej rodine Jozefa Hasič
ku, sponzorom a všetkým, čo sa po
dieľali  na  príprave  a  zabezpečení 
tohto nezabudnuteľného zážitku.

gABikA juREČkoVá

VýPožiČné hoDiny 
obecnej knižnice v lábe
PonDElok: 

od 15.00 do 17.00 hodiny
ŠTVRTok: 

od 16.00 do 17.30 hodiny

Hubertova jazda v Lábe

Aby nám nebolo prihorúco
Požiare v zimnom období spôso

buje väčšinou nedbalosť. 
Nesprávna inštalácia, prevádzka 

alebo zanedbaná údržba lokálnych 
vykurovacích telies či komínov, ne
dodržiavanie základných požiarno
bezpečnostných  predpisov  pri  na
kladaní  s horúcim popolom alebo 
nedodržiavanie odstupov vykurova
cích telies od horľavých materiálov 
môžu spôsobiť veľké materiálne ško
dy. Ohrozené  je aj  zdravie a životy 
ľudí, obzvlášť ak požiar alebo únik 
spalín prekvapí počas spánku.

V obci máme aktívny dobrovoľný 
požiarny zbor, ktorý svoje zručnosti 
a  schopnosti  každoročne úspešne 
cizeluje  v  súťažiach  v  Lábe  alebo 
partnerských obciach na Slovensku 
i na Morave. Vyzývame vás preto, 
ak  máte  akékoľvek  pochybnosti  

o požiarnej bezpečnosti  vo vašom 
dome,  poraďte  sa,  aby  ste  nielen 
nadchádzajúce  vianočné  sviatky, 
ale  aj  celé  vykurovacie  obdobie 
prežili zdraví  v teple vášho domova.

Šťastné a veselé Vianoce 
a všetko len to najlepšie 
do budúceho roka 2012 vám želá

DoBRoVoľný hASiČSký 
ZBoR V láBE

VOĽNÝ ČAS
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A čo nám o sebe prezradila?
„Moji rodičia ma vychovávali v láske,  

k vzájomnej úcte a porozumeniu. Mám 
dvoch súrodencov a pochádzam z obce Bu
šince, okr. Veľký Krtíš, ktorá má asi 1500 
obyvateľov. Ako dieťa som bola poslušná, 
venovala som sa hlavne športu. Ako to na 
dedine býva, hral sa u nás futbal. Keďže 
mojimi kamarátmi boli hlavne chlapci, 
musela som s nimi držať krok. Nemala 
som rada bábiky ani volánikové šatôčky. 
Futbal ma sprevádzal aj počas štúdií  
v Pegagogickej fakulte UK v Bratislave.  
V tom čase som už bola hráčkou sloven
skej reprezentácie. Po založení rodiny  
v Lábe sme vďaka dobrým kamarátkam 
spoločne zostavili ženský futbal, ktorý je 
dodnes veľmi populárny a dokonca sme 
jediné ženské družstvo v slovenkej ženskej 
futbalovej lige zo Záhoria. 

Veľa som sa naučila o Lábe od mojej 
„veľkej kamarátky”, ktorá od začiatku 
môjho príchodu do tejto krásnej obce 
nepriamo usmerňovala moju budúcnosť 
a poslanie, nakoľko pôsobila v kultúrnom 
spolku. Som jej vďačná za všetko, čo ma 
naučila! Mám rada deti, ako učiteľka 
som pracovala v našej lábskej základnej 
škole. Je to krásne a šľachetné povolanie, 
ktoré môžete robiť len so srdcom. Deti 
sú naša budúcnosť a radosť, čím viac im 
dáme, tým viac aj dostaneme. 

Verím v spravodlivosť a ľudské dobro, 
rada pomáham iným, aj keď ľudia často 
zneužívajú moju dobrotu. Odpúšťam, 
pretože žijem s vedomím, že na tomto 
svete sme tak krátko, že si ho netreba 
strpčovať zlomyseľnosťou a intrigán
stvom. Pôsobím v pozícii starostky, ktorá 
nielen riadi obec, ale hlavne sa rozpráva 
s ľuďmi, pomáha, usmerňuje. Často som 
v úlohe pozorného poslucháča pre ľudí, 
ktorí sa potrebujú len vyrozprávať. Viem, 
že mám aj neprajníkov, ale to už tak  
v živote chodí, musíme s tým žiť. Veľmi  
si vážim, že mám dôveru občanov a vždy 
konám tak, aby som sa mohla s kľudným 
svedomím pozrieť každému do očí.”

narodení:
Strna Daniel  5. 11.
Šimkovič Oskar  17. 11.
Kainová Simona   20. 11.

Zomrelí:
Vicen Jozef  16. 9.
Slobodová Terezia  4. 10.
Vicenová Jozefa  10. 10.
Lisá Mária  31. 10.

Zosobášení:
Žáček Ivan 
a Valentová Soňa  17. 9.
Lazar Martin 
a Nerádová Michaela  24. 9.
Kolandra Peter 
a Hoferová Petronela   5. 11.
Marek Rudolf 
a Kubincová Zuzana  5. 11.
Hrebeň Libor 
a Kovárová Darina  19. 11.
Mízner Vít 
a Žáčková Dana  19. 11.

naši jubilanti od 1. 12. 2011
do 29. 2. 2012
60roční
Mravík František; Petríková Bo
žena;  Doc.  Ing.  Božík  Marian, 
PhD; Duchajová Viera; Hanús
ková  Matilda;  Oross  Ladislav; 
Dufek Ján Ing.; Chmela Jozef

70roční 
Sofková Anna; Michalčík Peter; 
Chmelová Mária

80ročná
Kolandrová Štefánia

Všetkým oslávenkyniam a osláven
com srdečne blahoželáme a želáme 
ešte mnoho pekných a pokojných  
dní plných  zdravia.

„Nemôžete objaviť nové oceány, ak 
nemáte odvahu odpútať zrak od 
brehu.”

 Magellan Ferdinand 

Život je úžasný dar. 
Je látkou, ktorú každý deň pre

tkávajú nové udalosti,  rozhod
nutia, na ktoré sme neskôr hrdí 
alebo chceme radšej zabudnúť... 
Plný  záhad,  starostí,  radosti  aj 
smútku,  plný  drobných  zázra
kov, ktoré dokážeme vnímať len 
vtedy, keď otvoríme oči a srdce.

Kto vedel, čo bude čakať ma
lú  Jožku  Vícenovú,  keď  26.  2. 
1938  otvorila  prvýkrát  oči  na 
tomto svete? Šťastní rodičia Ka
rol a Katarína Kalivodoví s veľ
kou  radosťou privítali  svoju  je
dinú dcéru. Povolanie,  ktoré  si 
zvolila  ako  mladé  dievča,  ju 
predurčovalo  na  pomoc  a  an
gažovanie sa v prospech  iných. 
Stala  sa učiteľkou. Zostala  bý
vať v rodnom Lábe, vydala sa za 
Pavla Vícenu a na svet prišli dve 
deti. Jej ruky boli vždy ochotné. 
Neváhala pomáhať  všade  tam, 
kde bolo  treba. Nečakala, kým 
za ňou niekto príde prvý. Sama 
sa  ponúkla,  prišla  s  návrhmi, 
zlepšeniami  prijateľnými  pre 
mnohých. Veď opravdivá  láska 
je vynaliezavá. 

Pôsobenie pani Vícenovej  sa 
neobmedzovalo  len  na  určitý 
okruh ľudí či oblasť života v Lá
be. Vstúpila do Slovenského zvä
zu  žien  a  neskôr  bola  členkou 
vzniknutého  Klubu  lábskych 
žien.  Jej  horlivosť  a  angažova
nosť bolo jasne cítiť i v Dobro
voľnom hasičskom zbore  v  Lá
be, o čom by istotne mohli mno
ho rozprávať naši hasiči. 

Citlivé srdce a umelecká duša 
sa prejavovali nielen  vo  funkcii 
obecného  kronikára,  ktorú  vy
konávala od 1.  júla 1987 do 31. 
decembra  2006,  ale  aj  v  prí
hovoroch  pri  rôznych  príleži
tostiach  farského,  hasičského  
i celoobecného života. 

Vo  volebnom  období  1990– 
–1998 bola poslankyňou Obec
ného  zastupiteľstva  v  Lábe  aj 
členkou obecnej  rady. 

V rokoch 1994–1998 sa sna
žila  povzniesť  Láb  z  pozície 
predsedníčky pre kultúru, šport 
a  školstvo.  Je  jednou  z  osôb, 
ktorým  vďačíme za to, že teraz 
môžeme držať v rukách Lábske 
noviny.  Pričinila  sa  o  ich  vznik  
a  v  roku 1995  stala  sa  ich  šéf
redaktorkou.

Viacero  rokov  veľmi  aktívne 
pôsobila  vo  farskej  rade.  Pa
mätám si  celkom presne na  jej 
hlas, keď čítala v kostole  lekcie 
za absolútneho ticha veriacich. 
Mala krásny prednes a ako diev
čatko som túžila  vedieť   recito
vať ako ona.

Všetci svojím životom píšeme 
nejaký  odkaz.  Na  to,  aký  bol 
odkaz pani Vícenovej, by každý 
z  nás  istotne  odpovedal  iným 
spôsobom,  ale  myslím,  že  
v  podstatnej  myšlienke  by  sme 
sa zhodli. Jej slová neboli prázd
nymi  slovami,  život  nebol 
prázdnym  životom.  Z  môjho 
pohľadu  by  si  zaslúžila  oveľa 
väčšie  poďakovanie  a  uznanie 
ako  jeden  článok  v  novinách. 
No  som  presvedčená,  že  našu 
Jozinku čaká odmena, o akej sa 
nám ani nesnívalo. Akú  ľudské 
oko nevidelo... 

Pokojná, vyrovnaná, energic
ká žena plná lásky. Bola svetlom 
pre ten kúsok zeme, na ktorom 
žila. Kiež by to raz mohli pove
dať o nás  všetkých! Každý člo
vek má neopakovateľný poten
ciál a jedinečnú úlohu.

Jozinka Vícenová zomrela to
muto svetu, chýba nám a bude 
chýbať, ale som si istá, že svojím 
odchodom sa narodila pre ne
bo. 

Žiada sa mi zakončiť slovami 
Edmunda Husserla: 

„Tí, ktorých sme s láskou uctie
vali, vlastne ani neumierajú. 
Neusilujú už o nič, nič nekonajú, 
nehovoria k nám, nič po nás 
nežiadajú. A predsa, kedykoľvek  
si na nich spomenieme, cítime,  
že nám hľadia do duše, že s nami 
cítia, že nás chápu, že schvaľujú 
alebo neschvaľujú naše počína
nie.”

A. gRElikoVá

Kremnická
barlička
Dojímavé básne, krásne slová pró
zy a známe melódie piesní sa ozý
vali v rekreačnom stredisku Toliar 
v kremnici počas Vi. ročníka krem
nickej barličky – celoslovenskej sú
ťaže telesne postihnutých v speve, 
prednese poézie a prózy. 

V dňoch 24.–26. 9. 2010 sa po 
roku  opäť  stretli  členovia  Sloven
ského  zväzu  telesne  postihnutých 
(SZTP) v Kremnici, aby prežili neza
budnuteľný  víkend.  Bolo  počuť 
krásne básne, ľudové piesne, poé
zie, svetové šlágre aj vlastné tvorby 
nielen  ľudí  s  ťažkou  mentálnou 
chorobou, ale aj ľudí s dobrým srd
com, ktorí sú priaznivcami telesne 
postihnutých. Zastúpenie na tom
to podujatí mal aj náš rodák pán 
Joško Benkovič, ktorý svojou ume
leckou  tvorbou  obsadil  1.  miesto  
v próze vlastnej tvorby a 2. miesto  
v  poézii  vlastnej  tvorby.  Srdečne 
blahoželáme!          REDAkciA

Jozinka,
 ďakujeme!

od 14. 9. do 22. 11. 2011
SPoločeNSká kRoNika

Naša pani starostka sa 8. januára dožíva krásneho jubilea – 40 rokov. Prajeme 
jej do ďalšieho života veľa zdravia, síl, energie, vytrvalosti a pracovného elánu. 

Živio, pani starostka!

Z MATRIKY OBCE



Jakub  začal  s  futbalom v 6.  ro
koch pod vedením prvého  trénera 
Dušana  Vavrinca.  Po
tom  do  Športového 
klubu  Láb  nastúpili 
chlapci  Ledníkovci, 
ktorí  dali  hráčom  kva
litné  futbalové základy. 
Rudko ml. sa stal osob
nosťou  pre  mladých 
hráčov,  jeho  futbalové 
umenie sme mohli ešte 
dlho sledovať aj na na
šom  trávniku.  Nebyť  nešťastného 
zranenia, ktovie, možno by dodnes 
hral... Keďže Jakub vynikal jemnou 
technikou a ctižiadostivosťou, do
stal sa do Československej futbalo
vej  akadémie  Malacky  a  odtiaľ 
neskôr prestúpil do klubu so zvuč
ným menom Slovan Bratislava. Tu 
naďalej patril medzi výborných hrá
čov a preto dostal ponuku na hos
ťovanie do Brezovej pod Bradlom, 
kde hrával za dorast. Popritom štu
doval na gymnáziu v Myjave. Neza
budol,  že  vzdelanie  je  základom 
úspešnej budúcnosti, preto by rád 
pokračoval v štúdiu na českobude
jovickej fakulte TV, kde má momen
tálne prerušené štúdium z dôvodu 
hosťovania na Slovensku. Ako to už 
býva, dobrým hráčom patria aj fut
baloví manažéri, ktorí riadia ich ďal
šie  pôsobenie.  Jakubovým  sa  stal 
Emil  Kovarovič,  ktorý  videl  jeho 
perspektívu do budúcnosti v posu
ne  do  zahraničnej  ligy.  Jakub  ako 

dorastenec  sa  dostal  do  Českých 
Budejovíc, kde hrával do decembra 

2010. Potom prišla po
nuka z Pezinka, kde už 
mohol hrávať za senio
rov III. SFL. Prechod od 
dorastencov k seniorom 
nebol  ľahký,  no  mladý 
futbalista obstál a dnes 
patrí do  zostavy Pezin
ka.  Po  jesennej  časti 
skončili  na  IV.  mieste, 
no  chceli  by  postúpiť 

vyššie. Mužstvo  je nádejné,  s mla
dými hráčmi,  ktorí priniesli do  IV. 
ligy nový vietor. Popri tom sa venuje 
aj sálovému futbalu, môžeme ho vi
dieť v Malackách ako hrá za muž
stvo CANARIA. Počas voľna sleduje 
aj náš futbal a ocenil návrat Lední
kovcov  do  futbalu.  Náš  futbal  za 
posledný rok prešiel výraznými po
zitívnymi  zmenami  pod  ich  vede
ním.  Máme  vynikajúcich  príprav
károv a mladších žiakov, ktorí pod 
vedením trénerského tria Marek Du
fek,  Rudolf  Ledník  a  Ivana  Polák 
trénujú nielen chlapcov, ale aj diev
čatá. A čo považuje  Jakub  za naj
dôležitejšie? 

V  jeho  živote  je  najdôležitejšie 
zdravie  a  rodina,  ktoré  tvoria  zá
klad dobrých športových úspechov 
a zabezpečiť si popri všetkom vzde
lanie. Rád by sa v budúcnosti veno
val športovej príprave mládeže. Že
láme  mu  veľa  športových  úspe
chov!

Mať talent je dar od Boha v 
50 % a drina v 50 %. To už 
vie aj malý Maťko Vorčák, 
brankár hokejového klubu 
Šhk hoBA Bratislava. 
hoci denne chodí do ZŠ 
kap. j. nálepku v Stupave, 
takmer každý deň cestuje 
na tréning do bratislavskej 
Dúbravky.

Začínal  v  Slovane  Brati
slava,  kde  sa  hneď  staval 
do bránky, aj keď vedel, že 
puk  je  tvrdý  a  strela  bolí. 
Potom  však  vyskúšal  ľad  
v Dúbravke a povedal si, že 
tu  chce  trénovať.  Rodičia  nena
mietali  a  Maťko  začal  na  svojej 
hokejovej  kariére  tvrdo  pracovať. 
Športové vlohy zdedil asi po otcovi 
(úspešný  florbalový  hráč  a  v  mi
nulosti hrával aj futbal za ŠK Láb). 
Pravidelné tréningy spravili z ostý
chavého chlapčeka výborného ho
kejového brankára, Už v roku 2009 
štartoval  v  Európskej  Mini  Hoke
jovej lige (EMHL) hráčov do 10 ro
kov,  kde  svoje  umenie  predviedlo 
150 hráčov a hráčok. Práve tu do
stal svoje prvé ocenenie najlepšie
ho hráča v 1. ročníku EMHL skupi
ny B.

Potom prišli ďalšie turnaje. V ma
ďarskom  Zalaegerszegu  (2010)  si 
hráči  HOBA  Bratislava  spomedzi  
8 družstiev vybojovali 1. miesto aj 
vďaka vynikajúcemu výkonu bran
kára. Spoluhráči to ohodnotili tak
to: „v bráne sme mali vynikajúceho 
Maťka”.  V  českom  Vyškove  získal 
ocenenie najlepšieho hráča turna
ja. V turnaji O Hornícky kahan mes
ta Příbram hral Výber Sveta proti 
Výberu Česka. Za svetový výber na

stúpil do bránky aj Maťko a opäť 
predviedol svoje kvality. Pevne verí
me,  že  týmto  zápasom  sa  začína 
Maťkovi otvárať cesta do veľkého 
hokeja. Ako aj sám povedal, v pr
vom rade sa chce dobre učiť, vedieť 
svetové jazyky, aby mohol študovať 
na univerzite vo Švedsku či Fínsku, 
kde sa hrá kvalitný hokej. Popri ho
keji sa venuje aj florbalu, v ročníku 
2009–2010  bol  vyhodnotený  ako 
najlepší brankár  súťaže. V českom 
Liberci  sa  na  turnaji  SALMING 
NISA OPEN umiestnili na 3. mies
te. So svojím mužstvom zo Stupavy 
sa stali majstrami Slovenska vo flor
 bale. Pravidelne sa zúčastňuje hoke
jových kempov v Žiline, kde v roku 
2009  získal  zlato, v  roku 2010 bol 
vyhlásený za najlepšieho hráča.

Maťko je aj napriek svojim úspe
chom veľmi poslušný a ctižiadostivý 
chlapec, ktorý vie, že za všetko vďa
čí svojim rodičom, ktorí sa mu ve
nujú. Jeho najväčším fanúšikom je 
3ročná setrička, ktorá už tiež behá 
s  hokejkou  a  chce  byť  hokejistka 
ako Maťko...

Vďaka sponzorom 
a obetavým ľuďom
Futbal  v Lábe má po  jesennej časti prestávku. Počas 

jesennej časti bojovali za farby Lábu tri mužstvá v kate
górii prípravky, mladších žiakov a mužstvo seniorov. Všet

ky naše mužstvá tvrdo bojovali a výsledkom boli aj pekné miesta v  ta
buľkách. Mužstvo seniorov skončilo na peknom 4. mieste, mladší žiaci 
na úctyhodnom 3. mieste a prípravka v tabuľke figuruje na 7. mieste.

Úspešnému fungovaniu a rozvoju futbalovej kultúry v Lábe sa futba
lové vedenie snaží napomôcť aj organizovaním rôznych akcií. Príkladom 
takejto úspešne  zorganizovanej akcie bola aj  zabíjačka, pod  vedením 
mäsiara pán Gabriša  st. Najbližšie  vás  všetkých  srdečne pozývame na 
tradičný ŠTEFAnSký (26. 12.) TuRnAj MužoV v telocvični ZŠ Láb.

Veľká vďaka patrí našim sponzorom, fanúšikom a obetavým ľuďom, 
bez ktorých by dnes futbal v dedine nefungoval.                      MAREk choVAn
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 Nádejný
 hokejista

Rozvíjajú sa naše 
mladé talenty
Robo kafka, Robo kain či jakub nemec – to je len niekoľko mien fut
balistov, ktorí svojou cieľavedomosťou a športovou sebadisciplínou 
prispeli k šíreniu dobrého mena lábskeho futbalu. Práve posledný me
novaný jakub nemec, 19ročný hráč Fk České Budejovice, momentálne 
hosťujúci v PSČ Pezinok, hrajúci iii. ligu, nám prezradil cestu k úspechu.

Jakub Nemec, 19ročný 
hráč FK  Č. Budejovice

ŠPORT
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