
Hodový zvyk sa viac-menej udr-
žiava podnes. Dnes, keď neexistujú 
ostnaté drôty a  cezhraničný styk 
nie je zakázaný, často prichádzajú 
na  hody i  lábski emigranti najmä 
z USA a Rakúska. Dokonca i lábske 
emigrantské spolky v USA sa v ten-
to deň schádzali a spomínali na svo-
ju starú vlasť. Nám Lábjanom však 
nestačia iba jedny „parádne” hody. 
Máme ešte jedny tzv. „jáderkové”, 
ktoré sa odbavujú v nedeľu po sviat-
ku svätého Vendelína (20. október), 
patróna chovu dobytka. V tento deň 
je v kaplnke tohto svätca svätá omša. 
Kedysi na omšu prichádzali veriaci 
vo veľkej procesii.

„Jáderkové” hody odbavujú hlav ne 
občania bývajúci na Vŕšku, na Dra-
hách a na Starom a Novom majeri, 

ktorí sa o kaplnku i najviac starajú. 
Pri tejto hodovej omši nechýbajú 
ani muzikanti. Po omši sa rozdávajú 

prítomným chutné jadierka z doma 
vypestovaných tekvíc, ktoré, vraj tak 
dobre a chutne nevedia nikde upiecť 
ako v Lábe, preto si Lábjané vyslú-
žili i prezývku „jáderkári“.

Jadierkové hody avizujú už defi-
nitívny príchod zimy. Pre sedliacke 
dievčatá a ženy v minulosti nastalo 
obdobie „drápania” peria, vyšívania 
a priadok. Po večeroch sa schádza-
li v skupinách do niektorého domu, 
čomu sa tešili najmä deti. Pri práci 
sa totiž bavili rozprávaním strašidel-
ných príhod. Nebolo rozhlasu ani  
televízie, a tak si prišli na svoje hlav-
ne dedinskí rozprávači. Boli to nie-
kedy úplné horory, preto sa niet čo 
čudovať, že sa deti v noci pocikali, 
keď ich niektorá z príšer strašila i vo 
sne. Dievčatá i ženy museli cez zimu 
napriasť nite na prádlo pre celú rodi-
nu. Chlapci im tiež „pomáhali“, cho-
dili im vraj otriasť z „fjertochú paz-
derí”. Škoda, že nebolo v  tom čase  
nahrávačov, bolo by sa nám iste za-
chovalo veľa, dnes už zabudnutých 
povestí a  príhod, ktorými si naši 
predkovia krátili svoje dlhé, zimné 
večery.

V tento deň pritiahli do obce jarmočníci s rôznymi hračkami, cukrovin
kami, medovníkmi, nechýbali ani kolotoče, ktorým sa hovorilo „ringeš
píl“, a Gašpárko, ktorí prichádzali z Čiech. Dedinou sa rozlievala hudba. 
Po svätej omši nasledoval slávnostný obed. Na hody sa poschádzali zná
mi i rodina z celého okolia, deti a vnúčence ku svojim lábskym staren
kám a starečkom. Varilo a pieklo sa od výmyslu sveta. Už poobede sa za
čali tanečné zábavy, ktoré poriadali obyčajne hasiči a vyslúžilci. Veselo 
bolo na každom kroku. 

Medzi najväčšie udalosti roka patrili v októbri Hody –
výročie posviacky chrámu v roku 1748.

 Lábske hody v minulosti

Srdečne vás pozývame na 

vendelínkove 
hody
21. októbra 2012. Svätá omša 
začína o  10.30 h pri kaplnke 
svätého Vendelína, sprevádza
ná dychovou hudbou a malým 
občerstvením.

Vaši VŕškaNé, DraHaNé,
šeci dobrí  ludé...

Hodové ídua
Na hodi nesmjeua chibjet slepačí 

poléfka, chrenová omáčka, papri
káš, ríski a  hlavňe husacina alebo 
kačačina. Mjesíc pred hodma sa šu
povali husi alebo kačeni. Játra s ňích 
bili odmenú až v  sobotu. K  masu 
ne smjeu chibjet známí rohlíkoví sa
uát (špeciální krumpole, dnes uš sa  
máuo viskitujú). K pocherajom pri
budli vanilkové roški, putrové reze 
a  starodávní rumové roški. Oblú
bená je aj cauetka z  dobrého cesta 
a dobre osuadzeného.

Z Novej knihy o Lábe

Sme 
dobrí...

Kráčam po  našej krásnej dedine. 
Nehovorím to ironicky. Pred doma-
mi vkusne upravené predzáhradky, 
z  ktorých žiaria pestrofarebné kve-
ty. Chodníky pozametané a  autá 
zaparkované za bránami rodinných 
domov. Kde-tu si susedky štebotajú 
a  podávajú práve upečený čerstvý 
koláč.

Pristavím sa, prehodím pár slov 
a  pokračujem. Na  autobusovej za-
stávke tancujú mladí so slúchadlami 
na  ušiach. Asi čakajú na  diskobus. 
Idem ďalej, vychutnávam si ten po-
koj a harmóniu, keď tu zrazu prudko  
zastaví čierny „tereňák“ so značkou 
BA MAGOR. Otvoria sa dvere, na  
cestu vyletí veľký hnedý pes, vycerí 
zubiská a auto odchádza. „Hej, pane, 
zabudli ste tu psa!” kričím. A nič. Len 
prach na ceste, strach v mojich očiach 
a dezorientovaný pes na ceste.

Som rada, že aj ten magor vie, že 
u  nás žijú len dobrí ľudia, ktorí sa 
postarajú aj o  jeho psa. Je to predsa 
živý tvor a nemôže za svojho maji-
teľa. Len pevne verím, že na budúce 
z toho veľkého auta nevypadne opot-
rebovaná milenka či tiger bengálsky, 
nedajbože, iná živá hračka rýchlo-
zbohatlíka!

Vážení spoluobčania,
v mene svojom i v mene poslancov 

obecného zastupiteľstva mi dovoľte 
popriať vám príjemné hody v kruhu 
rodiny a blízkych. Radosť detí z ko-
lotočov a bohato prestretý hodový stôl. 

PaedDr. MoNika VaLúcHoVá, 
starostka obce
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AKTUALITY  /  OZNAMY

Vážení Lábjané!
S blížiacimi sviatkami a oslava-
mi v našej obci, Lábskych hodov, 
Všetkých Svätých, Pamiatky zo-
snulých, vás žiadame, aby ste si 
upravili a vyčistili priedomia, zá-
hradky, chodníky, orezali konáre 
stromov a kríkov. Sami pre seba si 
skrášlime svoje prostredie, v kto-
rom žijeme. Ďakujeme.

Zvony na kostolnej veži stíchli – 
pokazilo sa automatické zvone
nie. Pri prehliadke bolo zistených 
viacero závad, preto sme oslovili 
renomovanú firmu, ktorá má ako 
jediná na  Slovensku osvedčenie 
na  elektrifikáciu, automatizáciu 
a opravu zvonov.

Odborníci zo Zvonárskej dielne 
Albína Iváka nám prezreli zvony 
aj celú zvonicu, kde boli zhrození 
týmto stavom a okamžite nám od-
poručili odstaviť zvony, aby nepriš-
lo k ďalšiemu poškodeniu. Stredný 
zvon, datovaný z roku 1850, má asi 
25 cm prasklinu, ktorá sa musí špe-
ciálne zvariť. Túto prácu vykonáva-
jú v  ich dielni v Liptovských Slia-
čoch, takže bude treba zvon z veže 

žeriavom zložiť a previesť. Automa-
tizáciu máme taktiež v dezolátnom 
stave. Treba celú rekonštrukciu. 

Požiadali sme ich o cenovú po-
nuku, ktorá prišla na 8.000 €. Je to 
veľká suma, na ktorú budeme šetriť 
viac rokov. Na základe týchto sku-
točností sme sa rozhodli o  zakú-
penie elektronických-digitálnych 
zvonov. Dúfame, že na lábske hody 
sa už rozozvučia.

Ďalej máme v  pláne dokončiť 
dlaž bu okolo kostola, ktorú by sme 

chceli urobiť ešte do  konca roka. 
Te raz čakáme na cenovú ponuku.

•
Plány máme veľké a hlavne ná-

ročné na financie. Ak by chcel nie-
kto prispieť na túto obnovu nášho 
krásneho kostola, pripájame číslo 
účtu:

19191986/0900
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Za farskú radu 
V. TUreČkoVá

FarSký úraD Láb a kULTúrNa koMiSia
si Vás dovoľujú pozvať na 

prehliadku lábskeho
kostola spojenú
s prezentáciou histórie,
ktorá sa uskutoční na lábske hody 
v nedeľu 14. októbra 2012 od 15.30 do 18.30 h.
Čaká vás výstava liturgických predmetov, historických 
kníh zo začiatku 18. storočia a fotografií. Súčasťou vý-
stavy bude predaj propagačných ma teriálov obce (pub-
likácia Nová kni ha o Lábe, publikácia Dolné Záhorie 
– región ľudovej kultúry a  tradícií, pohľadnice, DVD 
o obci a iné) za symbolické ceny, kúpou ktorých podpo-
ríte rekonštrukciu kostolných zvonov. 

 Zvony 
stíchli! 
Na ako 
dlho?

prichádza chvíľa, kedy musíme 
za riadiť jeho dôstojnú rozlúčku 
spomedzi nás živých. Už vyše 10 
rokov túto službu vykonáva v na
šej obci PoHrebNá SLUžba 
SoLaMeN z Vysokej pri Mora
ve. Často sa nás ľudia pýtajú rôz ne 
otázky spojené so zabezpečením 
a vybavením pohrebu. Preto sme 
oslovili jej majiteľa pána roberta 
Dinuša.

aké služby poskytuje Vaša po
hrebná služba?

Komplexnné pohrebné a kremač-
né služby, to znamená, že sa na nás  
môžu pozostalí obrátiť kedykoľ vek.  
Máme stálu 24-hodinovú službu  
pri prevozoch zosnulých z  by  tov  
a nemocníc. Robíme prevozy v rám-
ci celého Slovenska i celej EÚ. Po nú-
kame široký výber rakiev a pohreb-
ných doplnkov, výkop a zásyp hro bu, 
dôstojné uloženie do hrobu, vyba-
venie matričných dokladov (úmrtný 
list, žiadosť o príspevok na po hreb), 
smútočné oznámenie – parte, litur-

gický spev, hru na organe počas zá-
dušnej sv. omše, rozlúčkový príhovor 
včetne poďakovania za účasť na po-
hrebe. Pri kremácii vyba víme všet-
ky náležitosti vrátane vyzdvihnu-
tia a privezenia urny k po zostalým.

ako máme postupovať ak nám 
niekto zomrie doma?

Pri úmrtí doma musíme okamži-
te zavolať pohotovosť (linku 112) 
a  ozná miť službukonajúcemu dis-
pečin gu uvedenú udalosť. 

Do príchodu lekára neoblieka
me ani nijako inak nemanipulu
jeme so zosnulým!

Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas 
a príčina. Po obhliadke lekár vypisuje 
tzv. List o prehliadke mŕtveho a šta-
tistickom hlásení o úmrtí. Ak obhlia-
dajúci lekár nezhľadal na úmrtí nič 
zvláštne, potom je možná zo strany 
prí buzných prípadná manipulácia so  
zosnulým a  privolanie pohrebnej 
služby. Ak obhliadajúci lekár nevie 
na mieste zistiť príčinu smrti, má 
po dozrenie na trestný čin, nariadi 
súd no-lekársku pitvu na pracovisku 

UDZS. V  tomto prípade je povin-
nosťou obhliadajúceho lekára zavo-
lať na transport zosnulého pohrebnú 
službu, ktorá je zazmluvnená a pla-
tená za transport úradom pre dohľad  
nad zdravotnou starostlivosťou. Jej 
úlo hou je transport zosnulého na ob-
vodne príslušné patologické pracovis-
ko. Po ukončení pitvi a  procesných 
úko nov na príslušnom patologickom 
pra covisku, je možné na základe 
va mi vybranej Pohrebnej Služby 
zosnulého transportovať.

a pri úmrtí v nemocnici?
Pri úmrtí v nemocnici nemocni ca 

oznámi príbuzným smrť ich blíz-
ke ho a  podá informáciu, kde sa 
zosnu lý nachádza, v ktorej patoló-
gii. Ho vo ríme teraz o nemocniciach 
v  Bra tislave. Nemocnica Malacky 
ozná mi smrť príbuzným a  už pri 
ozná mení treba podať informáciu,  
ktorá pohrebná služba príde telo pre-
vziať. Po ôsmich hodinách musí byť 
telo z nemocnice odvezené. Pozosta-
lí nesmú očakávať, že im zdravot-
nícke zariadenie poskytujúce zdra-

votnú starostlivosť ponúkne ne  jakú 
pohrebnú službu. Ak sa tak sta  ne je 
to neprípustné a  zákonom po stih-
nuteľné. Základným pravid lom je, 
aby si pozostalí nedali nanútiť žiad-
nu pohrebnú službu, v tomto smere 
majú právo slobodného výbe ru.

Je možné si objednať pohreb
nú službu len na prevoz a ostatné 
chce vybavovať inde? 

Môže, ale z obchodného resp. kon -
kurenčného hľadiska sa to nerobí.  
Nemáme radi, keď sa počas vyba-
vovania vecí okolo pohrebu strieda-
me s inou pohrebnou službou, takže 
v  prípade voľby prevozu u  jednej 
služby obyčajne aj všetko ďalšie za-
riaďuje tá spoločnosť, na ktorú sa ľu-
dia obrátia ako na prvú.
ak sa rozhodnú pozostalí objed
nať u  Vás smútočný obrad, kde 
Vás nájdu?
Vo Vysokej pri Morave na ry bár
skej ulici 6. Môžu volať NoN
SToP na číslo 0918 65 29 03  
alebo 0908 68 83 20.

ak nám zomrie blízky človek,

PreVeZMeMe Vaše STaroSTi V  NaJŤažšÍcH cHVÍĽacH
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Zásahová 
činnosť
Hasičského 
zboru Láb

Od marca do polovice augus ta 
tohto roku naša jednotka zasa
hovala pri požiaroch celkom 18x.  
Väčšina zásahov boli požiare tráv
natého porastu pri cestách alebo 
v  le soch. Výnimočný bol požiar 
19. au gusta,ktorý bol veľký naj
mä svojou plo chou. Išlo o požiar 
tiahnuci sa popri železničnej tra
ti od lábskej „Štvorky” až po obec 
Moravský Ján. Tento požiar vzni
kol od  chybných bŕzd vlakovej 
súpravy. Naši hasiči hasili trať až 
po Malacky.

Napriek výraznému zákazu mi
nisterstva vnútra, ako aj po opako
vanom odvysielaní relácií v miest
nom rozhlase, občania nedbajú na  
to, že je dlhotrvajúce a nadmerné 
sucho.

Výjazdy k požiarom boli rýchle  
a  účinné, preto nevznikli veľké 
ško dy. Našťastie sme v obci nema
li žia den požiar obytných priesto
rov. K  požiarom sme vychádzali 
priemerne 5x mesačne.

Dúfam, že aj naďalej sa nám 
v spolupráci s vami, spoluobčania, 
podarí uchrániť našu obec od ni
čivých požiarov.

Veliteľ DHZ Láb

OcZ berie na vedomie
žiadosť právneho zástupcu pána 

 Antona Sirotu JUDr.  Marty Vice
novej zo dňa 15. 5. 2012 – Návrh 
na  mimosúdne usporiadanie veci. 
Ďa lej berie na vedomie žiadosť pá
na Antona Sirotu na  finančné vy
spo  riadanie podľa jeho predstavy 
a požia davky zo dňa 15. 8. 2012.

OcZ schvaľuje
odpredaj časti po zemku medzi  

Obcou Láb a  Anto nom Sirotom,  
bytom Láb č. 67, časť parc. č. 671/1 
– druh pozemku ostatné plochy,  
reg. „E” v  časti diel 3 o  výmere  
115 m2 a časť parc. č. 671/1 diel 4 
o  vý mere 58 m2. Výmera spolu je 
173 m2. Uvedené pozemky Obce 
Láb sú vedené na  LV Obce Láb  
č. 2035 v  k. ú. Láb, evidovaného  
k. ú. Bratislava, správa katastra Ma
lacky podľa predloženého geomet
rického plánu č. 112/2008, overe
ným 21. 11. 2008 pod č. 1655/2008 
od geodeta Jany Pálkovej, Jakubov 
č. 35. Prevod sa uskutoční priamym 
prevodom podľa §9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí (ide o pozemky pod rodinným 
domom č. 24). Cena podľa znalec
kého posudku č. 129–2012 zo dňa 
13. 6. 2012 vypracovaného znalcom 
Ing. Alžbeta Jelínková, Myjava je vo 
výške 10,07 €/m2, čo činí celkovú 
cenu 1740,00 €. Náklady spojené 
s pre vodom hradí kupujúci.

Hlasovanie: za – 4; proti – 1; ne
prítomní – 4 (M. Kovár, D. Prokop, 
P.  Bartlaský, M. Chovan).

OcZ schvaľuje
odpredaj časti pozemku medzi  

Obcou Láb a  Ľubomírom Lisým, 
bytom Malacky, Malé námestie 
č. 2874/26, časť parc. č. 671/1 – druh 
pozemku ostatné plo  chy, reg. „E” 
v časti diel 5 o výmere 14 m2 a časť 
p.   č. 671/1 diel 6 o  výmere 3 m2. 
Výmera spolu je 17,00 m2. Uvede
né pozemky Obce Láb sú vedené 
na LV Obce Láb č. 2035 v k. ú. Láb, 
evidovaného k. ú. Bratislava, správa 
katastra Malacky po dľa predložené
ho geometrického plánu č. 5/2012, 
overeným 7. 2. 2012 pod č. 73/12 
od  geodeta MM GEO B. Šteflík, 
Malacky zo dňa 25. 1. 2012. Prevod 
sa uskutoční pria mym predajom 
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Z. z. o  majetku obcí. 
Ce na podľa znaleckého posudku  
č. 130–2012 zo dňa 13. 6. 2012 vy
pracovaného znalcom Ing. Alžbeta 

Jelínková, Myjava je vo výške 10,07 
€/m2, čo činí celkovú cenu 170,00 €. 
Náklady spojené s prevodom hradí 
kupujúci.

Hlasovanie: za – 4; proti – 1; zdr
žal sa – 1 neprítomný – 3 (M. Kovár, 
D. Prokop, P.  Bartalský)

OcZ berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. 

T. Urba no vej o overení účtovnej zá
vierky Ob ce Láb zostavenej k 31. 12. 
2011 nasledovne: účtovná závierka 
poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Láb k 31. 12.  
2011 na výsledky hospodárenia a pe
ňažné toky za rok končiaci k uvede
nému dátumu v súlade so zákonom  
o účtovníctve.

Hlasovanie: za – 6; proti – 0; ne
prítomný – 3 (M. Kovár, D. Prokop, 
P.  Bartalský)

OcZ berie na vedomie
informácie o  Zmluve o  poskyt

nutí podpory vo forme úveru uza
vre tej podľa ustanovení zákona č. 
607/2003 Z. z. o  Štátnom fonde 
roz voja bývania v  znení neskorších  
predpisov a nasl. zákona č. 513/1991 
Z. z. – Obchodného zákonníka  
v zne  ní neskorších predpisov (úve
ro vá zmluva) zo dňa 27. 6. 2012 č. 
106/332/2012 medzi Obcou Láb, 
Láb č. 503 ako dlžníkom a Štátnym 
fondom rozvoja bý vania, Lamačská 
cesta 8, Bratisla va.

OcZ schvaľuje
Zmluvu o poskyt nutí podpory vo 

forme úveru vo výške 280 582,45 €  
na  „Výstavbu nájomných bytov”  
uza vretej podľa ustanovení zákona  
č. 607/2003 Z. z. o  Štátnom fon
de rozvoja bývania v znení neskor
ších predpisov a  nasl. zákona č. 
513/1991 Z. z. – Obchodného zá
konníka v znení neskorších predpi
sov (úverová zmluva) zo dňa 27. 6. 
2012 č. 106/332/2012 medzi Ob
cou Láb, Láb č. 503 ako dlžní kom 
a Štátnym fondom rozvoja bý vania, 
Lamačská cesta, Bratislava ako ve
riteľom. Ide o  budovy starej školy 
a  starého obecného úradu (poš ta, 
lekáreň, sobášna sieň), ktoré sa zapí
sali na záložné právo k úveru na 30 
rokov.

Hlasovanie: za – 6; proti – 0; ne
prítomný – 3 (M. Kovár, D. Prokop, 
P.  Bartalský)

OcZ berie na vedomie
informáciu o  vysporiadaní časti  

prístupovej komunikácie parc. č. 

1313/36 o vý mere 150 m2 zast. plo
chy a  nádvo ria a  parc. č. 1313/37 
zast. plochy a  nádvoria o  výmere 
149 m2 v k. ú. Láb na základe GP 
č. 41/2012 overeného dňa 28. 7. 
2012 od geodeta Jany Pálkovej, by
tom Jakubov vyhotoveného 11. 6.  
2012. Ide o časť miestnej prístupo
vej komunikácie k  rodinným do
mom. Ďalšiu časť je treba doriešiť  
s majiteľkami pozemkov. Ide o dl
ho ročný problém, ktorý nie je dorie
šený.

Hlasovanie: za – 6 ; proti – 0; ne
prítomní  3 (M. Kovár, D. Prokop, 
P.  Bartalský)

OcZ berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce Láb  

k 30. 6. 2012
OcZ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Láb vráta

ne programov a podprogramov:
Príjmy bežné 798 055 €
Príjmy kapitálové 90 863 €
Príjmové finančné
operácie  52 205 €
Výdavky bežné 764 779 €
Výdavky kapitálové 432 000 €
Výdavkové finančné
operácie 24 183 €
Hlasovanie: za – 5; proti – 0; ne

prítomní – 4 (M. Kovár, D. Prokop, 
P.  Bartalský, D. Hrebeňová)

OcZ berie na vedomie
informá cie o  poskytnutých so

ciálnych výpomociach za 1. polrok 
2012. V  uvede nej lehote sa nepo
skytla sociálna výpo moc, naďalej  
obec poskytujeme príspevok na stra
vu pre dôchodcov stravujúcich sa  
v školskej jedálni.

Hlasovanie: za – 5; proti – 0; ne
prítomní – 4 (D. Hrebeňová, M. 
Ko vár, D. Prokop, P.  Bartalský)

OcZ berie na vedomie
informácie o kultúrnych akciách 

„Letné lábske slávnosti 2012 – Sú
boj obcí” a posedenia s dôchodca
mi.

OcZ berie na vedomie
správu o činnosti ŠK Láb. V sú

časnosti fungujú tieto družstvá: prí
pravkari, žiaci a ženy, starí páni. Se
niori nemajú záujem hrať. Vedenie 
ŠK zostalo v starom zložení.

OcZ berie na vedomie
výsledky verejného obstaráva

nia na výstavbu nájomných bytov – 
Láb 8 BJ pre spol. Chranene praco
visko.eu, s. r. o., Ivanka pri Dunaji.

OcZ berie na vedomie
žiadosť o  riešenie parkovania 

osob ných automobilov na  verejnej 
ze leni, chodníkoch, cestách v obci.

Hlasovanie: za – 5; proti – 0; ne
prítomní – 4 (D. Hrebeňová, M. 
Ko vár, D. Prokop, P.  Bartalský)

-ocz-

Končí sa prvá polovica vo
lebného obdobia 2010–2014. 
Je to čas bilancovania. Ponú
kame občanom možnosť opý
tať sa poslancov a  starostky na   
otázky, ktoré ich trápia, na   
prob lémy, s ktorými nie sú spo
kojní.

Občania môžu svoje postrehy, 
otázky, sťažnosti posielať do 16. 
no vembra 2012 na  emailové 
adresy:
prokop.daniel1@gmail.com,
starosta@obeclab. sk
alebo ich vhodiť do  poštovej 
schránky, ktorá sa nachádza 
po ľavej strane pri vchode do bu
dovy Obecného úradu Láb.
Otázky a odpovede na ne uve-
rejníme v decembrovom 4. čísle 
Lábskych novín.

4. plenárne zasadnutie 
OcZ – 29. augusta 2012

Opýtajte sa
pOsLancOV

mailto:prokop.daniel1@gmail.com
mailto:starosta@obeclab.sk


LETNÉ LÁBSKE

Po druhýkrát sme v našej obci zorganizovali obecné slávnosti, ktoré pripad
li na posledný augustový víkend. kultúrnošportový program bol rozdelený 
na dva dni. V sobotu 25. augusta bol pre našich občanov a návštevníkov obce 
pripravený športovohudobný program. Nechýbal futbalový zápas pekných 
dám Záhoria a  bratislavy. Nasledovalo hudobné vystúpenie skupiny Saxi 
band a už tradičná športová sú ťaž – Súboj obcí. Hudobnozábavný program 
skupiny clakson predviedol svoj bohatý repertoár slovenských i  zahranič
ných skupín. Vo večerných hodinách sa uskutoč nila prezentácia a akt uvíta
nia do života nového lábskeho cD – „Na tem lábskem vŕšku”. Sobotné oslavy 
zavŕšila zábava pod holým nebom so skupinou Saxi band. Program pokračo
val i v nedeľu 26. augusta. V kostole bola slávnostná svätá omša, doprevádza
ná cirkevným zborom Glória zo Zohoru, kde bola slávnostne odprezento
vaná pieseň Slovanský strom. Poobede sa na ihrisku odohral futbalový zápas 
medzi našimi dievčatami z DFk Láb proti Svätému Juru. Zároveň v kosto
le bola po prvýkrát verejnosti sprístupnená výstava liturgických predmetov, 

historických kníh a  fotografií spojená s  prehliadkou kostola a  prezentáciu 
histórie. Počas so botňajšieho dňa boli pripravené rôz ne sprievodné poduja
tia pre deti a  dospelých a  nachystané bohaté ob čerstvenie. Poďakovanie 
za spolu organizáciu patrí členom DHZ Láb, DFk Láb, Hostincu „U Marty” 
Mater skej škole Láb, Farskému úradu Láb, klubu vojenskej techniky a rodi
ne Jozefa Hasičku. Poďakovanie patrí obecné mu úradu a  starostke obce za   
vyba venie finanč ných prostriedkov pre túto akciu, a  to: Nadácii SPP, spol. 
NaFTa, a. s., spol. LábiNVeST, s. r. o., PoZaGaS, a. s., LS TraNS, 
Sport hotel Stupava, TaS – M. illiková, J. Galovičovi.
Ďakujem i členom organizačného tímu: Milenke Zálesňákovej, karin Lelke
šovej, Darinke Ďurico vej, chlapcom a dievčatám pri súťaž ných disciplínach, 
poslancom i  pracovníkom obecného úradu. Ďakujem krojovaným, ktorí sa 
v ne deľu obliekli do kroja, ako i  tým, ktorí ich obliekali. Poďakovanie pat rí 
i našim občanom a návštevníkom obce za účasť a priazeň.

keď sa pripravovali oslavy 800. vý
ročia založenia obce Láb v  roku 
2006, organizátorka podujatia pa ni 
Darina Petríková navrhla vtedaj
šiemu pánovi starostovi ing. ka
zimírovi chmelovi, či by aj na ša 
obec nemohla mať svoju hymnickú 
pieseň, ktorá by sa odprezentova
la práve pri tomto výročí. oslovi
li zbormajstra chrámové ho zbo ru  
svätého ondreja z Vysokej pri Mo
rave pána roberta Dinuša, kto  rý sa 
na to podujal.

Slová k hymnickej piesni zložil dôs-
tojný pán farár Pavol Flajžík a hudob-
ne ju upravil Robert Dinuš.

Táto hymnická pieseň dostala ná-
zov „Slovanský strom” a  premiérovo  
zaznela pri otváraní osláv 800. výročia 
prvej písomnej zmienky o  obci Láb 
a na druhý deň odznela na slávnostnej 
svätej omši v  kostole Všetkých svä-
tých za  prítomnosti biskupa Mons. 

ThDr.   Štefana Vrableca a  au torov 
hymnickej piesne dôstojného pána 
Pavla Flajžíka a Roberta Dinuša. Pie-
seň počas osláv v roku 2006 zaspievali 
krojovaní speváci: Silvia Vajarská, Jo-
zef Šablica a  deti Kristínka Vajarská 
a Jakub Dufek za hudobného dopro-
vodu zbormajstra Roberta Dinuša.

V  nedeľu pri terajších Letných 
lábskych slávnostiach sme mali sláv-
nostnú svätú omšu v lábskom kos tole, 
kde sa slávnostne odprezen tovala pie-
seň Slovanský strom v podaní krojo-
vaných spevákov Jožka Benkoviča, 
Adelky Grelikovej, Ajky Valúchovej 
za doprovodu cirkevného zboru Gló-
ria zo Zohoru pod vedením Janky Va-
lovičovej. Cieľ tejto slávnostnej uda-
losti bol jeden, aby hymnická pieseň 
od toho času vždy zaznela pri všetkých 
spoločných a slávnostných udalostiach 
v našej obci.

Záverom sa chcem všetkým poďa-
kovať za spoluprácu, rozvoj a zachova-

nie kultúrneho dedičstva v na šej obci. 
Menovite pánovi Róber tovi Dinušo-
vi a Zboru sv. Ondreja z Vysokej pri 
Morave, nášmu rodákovi pánovi Li-
borovi Zálesňákovi, ktorí sa podieľali 
na  hudobnej produkcií nového CD, 
autorovi textu Slovanský strom vdp. 
Pavlovi Flajžíkovi, autorovi piesne 
Vendelínsky valčík Jožkovi Benkovi-
čovi, pánovi Pavlovi Zajáčkovi, ktorý 
viedol štúdiovú skupinu pri nahrávaní.

Ďakujem spevokolu Glória zo Zo-
horu za nacvičenie piesne, ďakujem na-
šim súčasným spevákom Jožkovi Ben-
kovičovi, Gitke Benkovičovej, Adel-
ke Grelikovej a Ajke Valúchovej ako 
i  pôvodným spevákom, ktorí pieseň  
Slovanský strom naspievali v  roku 
2006.

Ďakujem vtedajším predsta vite-
ľom obce Ing. Kazimírovi Chme lovi  
a  mojej predchodkyni pani  Da ri ne 
Petríkovej za rozvoj obce v oblasti kul-
túry a  pri zachovaní kultúrneho de-

dičstva. Ďakujem náš mu dôstojnému 
pánovi farárovi za spoluprácu a rozvoj 
obce v oblasti kultúry a duchovného 
života.

Poďakovanie patrí i  starostke ob ce 
Monike Valúchovej, ktorá inicio vala 
nahratie nového lábskeho cé dečka 
„Na tem lábskem vŕš ku”.

Ďakujem i mojej spoluorganizátor-
ke a moderátorke prezentácie cédečka 
pani učiteľke Milke Štefekovej a v ne-
poslednom rade ďaku jem, pre mňa 
dvom vzácnym dámam, pani Márii 
Kai no vej a ešte raz pani Darine Petrí-
kovej, ktoré sa zhostili úloh krstných 
mám.

•
Na záver mi zostáva len pripome-

núť, že spoločným želaním nás všet-
kých je, aby sa naše nové CD v živote 
ujalo, aby zahrialo srdce každého, kto 
si tieto piesne zaspieva.

DaNieL ProkoP,
predseda kultúrnej komisie

V  rámci tohtoročných Letných láb
skych slávností sme uviedli do  ži
vota nové cédečko – „Na  tem láb
skem vŕš ku”, súčasťou ktorého sú  
piesne Vendelínsky valčík a Slovan
ský strom, a  kto ré sa nahra lo vďa
ka finančnej pod  pore spo ločnosti  
PoZaGaS, a. s., Malacky.

Dôvod nahratia týchto skladieb na 
hudobný nosič je jednoduchý. Chce-
me, aby sa piesne, ktoré sú súčasťou 
nášho spoloč ného života, zachovali 
pre ďalšie ge nerácie.

Slávnostný ceremoniál moderovala 
pani učiteľka Milka Štefeková, ktorá 
privítala na  scéne všetkých vzácnych 
a dôležitých hostí, medzi ktorými boli 
autori a  skladatelia piesní, vdp. Pavol 
Flajžík a Pavol Zajáček i dve dámy, pa-
ni Mária Kainová a pani Darina Pet-

ríková, ktoré sa zhostili úloh krstných  
mám a uviedli nové cédečko do ži vo ta 
sypaním tekvicových jadierok.

Pani Kainová a  kroje neodmys-
liteľne patria spolu. Snáď nebolo 
podujatia, kde by bledomodré far by 
oblohy lábskeho kroja nereprezen-
tovali našu obec. A  zasa pani Petrí-
ková na  čele Klu bu lábskych žien 
dlhé roky udávala tón kultúry v obci. 
To je len zlomok všetkého, čo tieto 
dve dámy pre našu obec urobili, ro-
bia a  verím, že ešte urobia. Pozva-
nie prijali i  speváčky, ktoré naspie-
va li pieseň Slovanský strom na  CD,  
Adelka Greliková a Ajka Valúchová.

Pieseň Vendelínsky valčík vznikla  
pod taktovkou Jožka Benkoviča a hu-
dobne ju upravil Libor Zálesňák. Na   
CD ju spoločne s Jožkom naspievala aj 
Gitka Benkovičová, ktorá sa aktu uví-

tanie nemohla zúčastniť. V so botu ve-
čer sláv nostne pieseň Vendelínsky val  -

čík zaspievali Jož ko Benkovič a Adel-
ka Gre liko vá.

Na tem lábskem vŕšku

Čo stojí za vznikom piesne Slovanský strom?

cD „Na tem lábskem vršku” si mô žu občania s trva
lým poby tom v  Lábe vy zdvihnúť bez plat ne v  obec
nom úrade počas úradných hodín od  15. 10. 2012.



SLÁVNOSTI 2012

Družstvo Zohoru 
slávnostne doviedla pani starostka 

Eva Michalínová, začo si vybojovala aj 
zlatú medailu. Boli sme prekvapení jej 
taktikou – vsadila na mladosť a dra-
vosť občanov. S originálnymi tričkami, 
na  ktorom bol portrét najznámejšej 
osobnosti Vysokej pri Morave, dobe-
hol aj starosta Dušan Dvoran, ktorý 
spojil podnikateľov a  verejnú správu 
do  „správneho družstva”. Popri tom 
sám ako rozhodca dohliadal na časo-
mieru, aby sa nestalo, že domáci zví-
ťazia...

PLaVecký šTVrTok
prišiel v duchu rodinných vzťahov, 

kde boli všetky vekové kategórie. Pri-
šli však na  nádhernom veteránovi, 
ktorého sme nazvali „mikrobusík no-
votňáčik”.

Naši hostia až takmer z Maďarska – 
obec VeĽké úĽaNy 

oslnili ženským šarmom. Po počia-
točných obavách z  obrovského davu 
fanúšikov sa rozbehli a  súťažili ako 
o dušu.

LábSki rePreZeNTaNTi 
vyberaní na  základe tvrdého kon-

kurzu, sa zdali dobre naladení v  ži-
votnej kondícii, čo predviedli hlavne 
na štvorlyžiach. Poháňaní nekompro-
misnou starostkou, ktorá nepripúšťala 
športové ne úspechy, bosí aj obutí, dreli 
v každej disciplíne. Dokonca zástupca 
starostky pokazil aj 80-ročnú hasičskú 
striekačku... Boh nás ochraňuj od po-
žiarov!

DrUžSTVo oSobNoSTÍ
pútalo azda najväčšiu pozornosť 

a  zvedavosť. Na  jeho zloženie bolo 
do poslednej chvíle uvalené informač-
né embargo – nikto nevedel, kto tam 
vlastne bude – ani hlavný riaditeľ 
pre tekov, ani predseda olympijského 
vý boru J. R. Veľmi sme verili, že prí-
de olympionička – kajakárka Janka 
Dukátová. Tá však uprednostnila sve-
tový pohár na  pražskej TRÓJI pred 
obecnými slávnosťami. No oplatilo sa 
jej to, lebo pohár vyhrala. Takže do-
datočne gratulujeme a sme hrdí, že je 
naša kamarátka.

Všetci sme teda netrpezlivo 
čakali na družstvo 
športových osobností...
Prvá prišla Mária Lisá (ako vždy) 

jedna zo zakladateliek ženského fut-
balu a volejbalu v Lábe. Ako kapitán-

ka lábskych futbalistiek neraz privied-
la dievčatá k víťazstvu a mnohým titu-
lom nielen v okrese Malacky, Galanta, 
ba aj v ďalekom Rakúsku a Maďarsku, 
a pritom ani nevedela po maďarsky.

 Momentálne je šéfkou bežeckého 
realizačného tímu M.V. a  aktívne sa 
venuje aj kráčaniu hore-dole v príro-
de.

Marek Dufek, vynikajúci futbalis-
ta, bývalý hráč Interu Bratislava, kto-
rý začínal s  futbalom v Lábe. Keďže 
už ako dieťa bol rýchlejší než lopta, 
musel prestúpiť do  Interu Bratislava. 
Tu pod vedením trénerov Adamca, 
Brucknera, Petráša získal aj výbornú 
techniku a stal sa z neho reprezentant 

Československa, neskôr Slovenska. 
Momentálne je veľmi úspešným tré-
nerom našich detí.

štefan káloši je členom Dobro-
voľného hasičského zboru v Lábe. Je 
obetavým hasičom s výbornou kondí-
ciou a všestrannými športovými záuj-
mami. Toho času sa venuje lezectvu, 
často ho môžeme vídať na  lešení pri 
rodinnom dome.

karin Dinušová (Hefková), bý-
valá reprezentantka v  jude. Už ako 
14-ročná sa stala členkou reprezen-
tačného družstva ČSSR. V roku 1987 
bola bronzovou medailistkou na ME 
juniorov, ba dokonca, absolvovala pre-
dolympijskú prípravu k  olympiáde 

1969 v Atlante (tento rok uprednost-
nila pred olympiádou lábske slávnosti, 
začo jej ďakujeme) Dnes hrdo vlastní 
trénerskú licenciu pre fitnes a kultu-
ristiku a  skrášľuje ľudí – kozmetika, 
kaderníctvo. Kamaráti sa aj s Luciou 
Bílou!

Miša Mäsiarová – miláčikom fa-
núšikov, bola vzrastom najmenšia, no 
výrečnosťou neprekonateľná moderá-
torka rádia EURÓPA2. Sme radi, že 
prijala pozvanie do  našej súťaže, len 
nie sme si istí, či sa ešte dá nahovoriť 
aj na ďalšiu spoluprácu... 

Človek by pri počúvaní rádia pove-
dal, že na druhej strane je veľká, silná 
teta... V skutočnosti je veľká osobnosť 
so zmyslom pre humor a  kolektívne 
plnenie úloh. Nedá mi nespomenúť 
nezabudnuteľný okamih počas súťaže, 
ako na prvej prekážke, vďaka výdatnej 
pomoci pánskej časti družstva, akro-
batickým preletom predviedla prvok 
súci do  gymnastickej zostavy olym-
pionika. Inak, bola jedinou slobodnou 
súťažiacou víťazného družstva so zla-
tom na kr ku!

Súťažiaci predviedli nadľudské vý-
kony, ktoré miestami komentoval aj 
Disco Leo vtipnými poznámkami. 
Vzduchom lietali ľudia, tenisky, ba aj 
farebné balóny a  kúsky športového 
náčinia. Po  ťažkých bojoch a  takmer 
rovnakých výsledných časoch sa uká-
zalo, kto sa najviac hráva na  slame, 
v rúrach či na nafukovacom hrade.

Hlavná rozhodkyňa Jana Kolan-
drová vyhodnotila za  najlepších (ale 
len o  kúsoček) družstvo Športových 
osob ností, druhé miesto si vybojovalo 
družstvo Lábu a na treťom boli obec 
Vysoká pri Morave, Plavecký Štvr-
tok,  Zohor a Pusté Úľany. Všetkým 
sa zavesili na krk zlaté medaily a odo-
vzdali víťazné poháre.
Všetkým zúčastneným predstavi
teľom obcí a športových osobností, 
hasičom Lábu ďakujeme za ochotu 
zabávať ľudí a  vytvorenie bezsta
rostného sobotňajšieho popolud
nia.
a my fanúšikovia zábavy a športu 
veríme, že takýchto podujatí bude 
čo najviac, lebo aspoň na chvíľu 
sme zabudli 
na každodenné starosti. 
Možno by z našich ľudských 
predstaviteľov obcí mali brať 
príklady aj členovia vlády, čím by 
naplnili časť volebných sľubov.

MoNika VaLúcHoVá, 
vaša starostka

športový súboj obcí boduje...

Posledný augustový víkend v  Lábe patril všetkým nadšencom športu 
a zábavy. Zišli sa tu športové osobnosti a zástupcovia obecných úradov 
zo susedných obcí Vysoká pri Morave, Plavecký štvrtok, Zohor a Veľ ké 
úľany, aby zmerali svoje športové schopnosti v netradičnom šesťboji – 
behu na štvorlyžiach, preskokom cez slamené hradby, prelezením tu
nela Labisko, zdolaním nafukovacieho hradu, prekonaním deravej drá
hy a hasením ručnou striekačkou. keďže išlo o atraktívnu olympijskú 
disciplínu, súťažiaci dráhu absolvovali na vlastné riziko a nechýbala ani 
olympijská pochodeň, s ktorou dobehla starostka Lábu.



LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM

V spolupráci s obecným 
úradom sme dokončili
revitalizáciu
školského dvora.

Deti majú nový kolotoč, multifunkčnú 
preliezačku, oplotenie a vysadenú zeleň. Tak-
tiež sa nám podarilo stihnúť vymeniť väčšinu 
okien a dverí, ktoré nám zabezpečila pani sta-
rostka a pokračujeme ďalej.

Získali sme 2.500 € na ďalšiu výmenu od   
spoločnosti Nafta, a. s., Gbely.

Ďakujeme pani starostke a všetkým dob-
rým ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri zveľaďo-
vaní našej materskej škôlky.

Nový školský rok sa u nás začal aj 
so slzičkami a niekedy aj s krikom. 
Malí škôlkári ale veľmi rýchlo zis
tili, že im je v škôlke dobre a už te
raz sa tu cítia ako doma a tešia sa 
spolu s nami na všetky krásne veci, 
ktoré v škôlke zažijeme.

A veru, okrem vzdelávania máme 
pripravený celý rad zaujímavých  
akcií na celý školský rok nielen pre 
detičky, ale aj pre rodičov.

V školskom roku 2012/2013 nav-
števuje ma terskú školu 56 detí zara-
denýchdo  troch tried. Novinkou je 
vyučo va nie ďalšieho cudzieho jazy-
ka v našej škole. Okrem anglického 
jazyka ma jú naše deti od septembra 
bezplatné vyučovanie nemeckého 
ja  zyka vďaka projektu „Program 
cez hra nič nej spolupráce Slo venská 
republika–Rakúsko 2007–2013”.

kolektív zamestnancov
Mš Láb

ahoj, škôlka!

Všetkým škôlkárom želáme veľa úspechov a veselý rok plný hier, zábavy a radosti!

Začiatok školského roku 2012/2013

Slniečko už stratilo svoju intenzi-
tu a listy na stromoch získavajú ná-
dych zlatistej farby, čo je neklamným 
dôkazom, že september je tu, a aj tá 
budova na kopci – dva mesiace tichá, 
opäť ožije svojím obvyklým hurha-
jom a  smiechom. Všetci sa tešíme. 
Ale azda najviac naši najmenší – pr-
váci. Konečne mohli vytiahnuť svoje  
nové školské aktovky, peračníky a so 
zvedavými očkami nastúpili 3. sep-

tembra na školskom dvore. Je ich 16 
– 6 dievčat a 10 chlapcov. Už prvé 
dva týždne ukázali, že nie sú drobci 
a musíme s nimi počítať. Začíname 
školský rok 2012/2013, vstupujeme 
do 5. roku reformy, aj keď bez učeb-
níc. Rokmi zoce lený a oddýchnutý 
pedagogický zbor, si vie poradiť aj  
s  touto prekážkou. Pred nami je 
množ stvo projektov, súťaží, ktorými  
zvyšujeme kompetencie našich žia-

kov. Už piaty rok tvoríme školský 
vzdelávací program, ktorý sa snaží-
me prispôsobiť každému ročníku.

V tomto školskom roku budú mať  
žiaci 1.–5. ročníka po 3 hodiny teles-
nej výchovy. Od 1. ročníka majú an-
glický jazyk a vďaka projektu „Inter-
kulturálne vzdelávanie detí, žiakov 
a  pedagógov” budú mať aj nemec-
ký jazyk v  1.–3. ročníku. Pre star-
šie roč níky sme zaviedli rozširujú ce 

pred mety dopravná výchova, mladý 
záchra nár, mediálna výchova, ne tra-
dičná telesná výchova. Verím, že 127 
žiakov, 13 pedagogických pracovní-
kov a 6 nepedagogických pracovní-
kov je oddýchnutých a plných elánu. 
Všetci spoločne sa popasujeme s ná-
ročnými úlohami, ktoré sme si pred-
savzali na tento školský rok.

Mgr. ĽUbica cHoVaNoVá, 
riaditeľ ka školy



SPOLOČENSKÁ KRONIKA  /  OZNAMY

Vážení
čitatelia,
Lábske noviny vychádzajú štvrť 
ročne. Radi zverejníme va še prí
spevky, či už z  histórie, z  vášho 
života alebo postrehy zo súčasnos
ti, rôzne vaše námety, prípadne 
udalosti, s ktorými sa chcete podeliť. 
Už teraz pripravujeme vydanie 
vianočného čísla Lábskych novín. 
Uzávierka čísla 4/2012 bude 16. 
novembra 2012. Dovtedy môžete 
svoje námety posielať na emailo
vé adresy: prokop. daniel1@gmail. 
com, starosta@obeclab. sk alebo ich 
vhodiť do  poštovej schránky, kto
rá sa nachádza po ľavej strane pri 
vchode do budovy Obecného úradu 
Láb. Ďakujeme za spoluprácu.

redakcia

V  živote človeka sú okamihy, keď 
si uvedomujeme, čo znamenajú 
roky i jeseň života. ide najmä o bo
haté životné skúsenosti, múdrosť, 
ale hlavne možnosť povedať si: žil 
som tak, ako som mohol, a konal tak, 
ako som chcel, aby iní konali. V tom 
spočíva zmysel nášho života.

Jar, leto, jeseň i  zima sa veľakrát 
pominú. Za  tento čas sa v  človeku  
zahalia starosti a  zápasy do  jedinej  
vety: „život je ťažký a  človek sa 
musí poriadne obracať, aby sa 
mu nedal!”. Ľudský život pred sta-
vuje veľkú knihu, zložitý jedinečný  
román. Od  bezstarostného det-

stva, ktoré nemuselo byť bohaté  
a  žičlivé, ale predsa len bolo krás-
ne, cez detstvo detí, až po  detstvo  
vnúčat či pravnúčat. Minú sa roky.  
Uprostred starostí i  radostí v  ži-
vote človeka, až jedného dňa je tu  
– staroba. Ani sa nenazdáme ako, 
jednoducho je tu. Roky vašej usi-
lovnej práce oťaželi na  strome ži-
vota ako dozreté ovocie. Postarali 
ste sa o bohatú úrodu. Tí, ktorým 
ste venovali svoj život a prácu, vám 
dnes ďakujú za krásne chvíle, za lás-
kavé slová a múdre rady, za obeta-
vosť, pri ktorej ste nepoznali únavu.  
A dnes, keď už máte právo oddých-
nuť si po  mnohých rokoch práce, 

svoj rytmus života ste nepretrhli, 
nezmenili. Oddychujete, ale neza-
háľate. Venujete sa činnostiam, ktoré  
vás zaujímajú a napĺňajú. Ani v na-
šej obci nezabúdame na jeseň života 
našich spoluobčanov. A  v  mesiaci  
október, ktorý je mesiacom úcty 
k  star ším, organizujeme posedenie, 
na  ktorom vám chceme všetkým 
poďakovať. Pri tejto príležitosti, vás 
drahé babičky a dedkovia, pozýva-
me na spoločné posedenie, ktoré sa 
uskutoční v stredu 24. októbra 2012 
so začiatkom o 14. 00 hod. v kultúr-
nom zariadení „U Tomáša” v Lábe.  
Všetkým zo srdca prajeme, nech je 
vaša jeseň plná plodov, krásna, po-
kojná a slnečná.

Tešíme sa na Vašu účasť!
kultúrna komisia

30. júna 2012 sa po  
50. rokoch zišlo 14 
spolužiakov zo Zá
kladnej školy v Lá
be.

V  príjemnom pro-
stredí a výbornej ka-
marátskej atmosfé re 
sme pospomínali  
na svoje mladé časy,  
keď sme školu skon-
čili a na všetko ostat-
né, čo sme vo svo-
jom živote doteraz  
prežili. Všetci sme 
si uvedomili krát-
kosť času, v ktorom 
žijeme, a preto sme 
si sľúbili, že sa stret-
neme skôr ako o päť 
rokov.

Zľava: Lýdia Kolandrová (Karovičová), Elena Woltemarová(Vasarábová), Helena Kolaříko
vá (Čermáková), Ondrej Filípek, Jozef Kovár, Zitka Vlčková (Bartalská), Jozef Šablica, Darina 
Petríková (Drahošová), František Kliment, Viera Tomanová (Ort Krajčírová), Pavel Chmela, 
Eva Gogová (Valúchová), Pavol Danihel, Mária Vicenová (Gerthoferová).

Stretávka spolužiakov po 50. rokoch

SPoLoČeNSká kroNika
oD 12. 6. Do 12. 9. 2012
Narodení:
Chmelová Eliška 26. 7.
Valovičová Denisa 31. 7.
Trenčanský Andrej  2. 8.
Šišuláková Lea  26. 8.
opustili nás:
Kovárová Mária 16. 6.
Rigottyová Ludvina  21. 6.
Spusta František 15. 7.
Zálesňák Boris 18. 7.
Filípková Anna 20. 7.
Zálesňáková Františka 22. 7.
Kovárová Alžbeta 25. 7.
Hrebeňová Silvia 27. 7.
Kafka Rudolf 19. 8.
Kovárová Anna 19. 8.
Zosobášení:
Eduard Myslovič a Len ka Slezá-
ková 18. 8.; Peter Zemánek a Lívia  
Sovadinová 25. 8.
JUbiLaNTi
od 1. 9. do 30. 11. 2012
70-r.: Dujničová Mária, Pal kovi-
čová Vlasta, Rybnikár Fran tišek; 
80-r.: Chmelová Alž be ta
Jubilantom srdečne bla hože láme 
a želáme ešte veľa pek ných a  po
kojných dní plných zdravia.

Naša úcta k starším

PZ MaLiNa Láb
si Vás dovoľuje pozvať
na tradičnú

kaTarÍNSkU
ZábaVU,
17. novembra 2012 o 19.00 h
v kultúrnom zariadení
U Tomáša.
Do tanca bude hrať Cyrilanka 
z  juž nej Moravy. Čaká na Vás 
bohatá tombola nielen z diviny, 
poľovnícka večera a veľa dobrej 
zábavy.
Predaj vstupeniek bude v hos-
tinci U Tomáša. Vstupné 15 €. 
Tešíme sa na Vašu účasť.
Lesu a lovu zdar!

Oznamujeme rodičom detí s tr-
va lým pobytom v Lábe narode-
ných od  21. 2. 2012, že Sláv no
stné uvítanie detí do  života sa 
uskutoční v  sobotu 27. 10. 2012 
o 14. hodine v sobášnej sieni sta-
rého obecného úradu.

Poďakovanie starým rodičom počas posedenia prídu vyjadriť aj deti materskej 
školy a žiaci  základnej  školy so  svojím programom.

mailto:starosta@obeclab.sk


Jeseň ešte ani poriadne nezaklopa
la na dvere a v Lábe sa 8. septem
bra pre všetkých milovníkov koní 
a  jazdectva uskutočnil už 2. roč
ník Hubertovej jazdy. Zišlo sa 71 
koní, 64 sa mostatne s jazdcami a 4 
koče zo ši rokého okolia. Tradične 
i 6 jazdcov zo susedného rakúska. 
špeciálnym hos ťom bol pán rick 
becka z ameriky.

Ako je dobrým zvykom, po sláv-
nostnom nástupe a  malom prípit-
ku, sa kone spolu s jazdcami vybrali 
na  vychádzku po  okolí. Tradíciou 
Hu bertovej jazdy je chytanie líščieho 
chvosta, ktorý niesla Natálka Hasič-
ková s koníkom Monika. Samotný 
hon na  líšku vyhral Martin Hude-
ček na koni Kessy z Hrubej Vrbky  

(ČR). Vychádzku ukončili jazdci 
slávnostným sprievodom obcou na 
čele s masterom-vedúcim jazdcom 
Jankou Jurečkovou a  koňom San-
dra. Po doplnení síl výborným gu-
lášom sa konala súťaž koní. Stupne 
víťazov patrili tento rok výlučne že-
nám. Víťazkou sa stala Gitka Fóglo-
vá na koni Dandy z Lábu, 2. miesto 
obsadila Anička Vajčiová s  koňom 
Mystery zo Šaštína a 3. miesto zís-
kala opäť domáca jazdkyňa Barbor-
ka Jurečková na koni Sunny.

Atmosféru príjemného, slnečné-
ho dňa vyzdvihol krásne vyzdobe-
ný areál spoločnosti POSPO, s. r. o., 
kde sa Hubertova jazda konala.

Spoločnosť POSPO, s. r. o., pri-
pravila pre návštevníkov výstavu his-
torických i  súčasných poľnohospo-

dárskych strojov i tradičných plodín, 
ktoré sama pestuje.

Obrovská vďaka patrí celej rodine 
Hasičkovej, sponzorom i  všetkým, 

ktorí sa podieľali na príprave a za-
bezpečení dňa plného adrenalínu, 
zá bavy a tradície.

Gabika JUreČkoVá

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

 Hubertova jazda opäť prišla do Lábu

Noví tréneri nám ukazujú iný po-
hľad na hru a snažia sa naše hranice  
v šikovnosti posúvať ďalej. Význam-
nou zmenou bolo zaradenie druž-
stva do II. ligy žien skupiny Brati-
slava. Začiatok sa nám veľmi vyda ril. 
Prvý zápas sme odohrali vo Vra-
kuni. Vyhrali sme 0:2 (góly Heňa  
Žáčková a Klári ka Chmelová. Dru-
hý zápas sme odo hrali na do má com 
ihrisku s dievčenským druž stvom zo 
Sv. Ju ra. Zo začiatku sme nevedeli 
preko nať súperovu brankárku, no 10 
mi nút pred koncom celého zápasu sa  
to podarilo Romane Vicenovej. Zá-
pas sa teda skončil naším víťazstvom 
1:0. Veríme, že sa strelecky prebudia 
i ostatné naše baby a strelených gó-
lov bude čím ďalej viac.  

V tejto víťaznej štafete chceme po-
kračovať aj v ďalších zápasoch, a to:
22. 9. 12.00 Karlova Ves–DFK Láb
29. 9. 13.00 Svätý Jur–DFK Láb
7. 10. 14.30 DFK Láb–Laby Team  B
21. 10. 14.00 DFK Láb–Karlova Ves
27. 10.  11.00 Vrakuňa–DFK Láb
4. 11. 13.30 DFK Láb–Svätý Jur
11. 11. 13.00 DFK Láb–Vrakuňa

Pozývame všetkých priaznivcov 
futbalu na  naše domáce futbalové 
stretnutia s bohatým občerstvením.

 Ďakujeme nášmu celému reali-
začnému tímu a v prvom rade na-
šim fanúšikom, ktorí nás pravidelne 
chodia povzbudzovať a budeme ro-
biť všetko preto, aby sme si ich pria-
zeň udržali i v ďalších zápasoch.

DFk Láb

DFk – začiatok 
plný nádejí...
Do sezóny 2012/2013 sme vstupovali v plnom očakávaní a zmien.
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Zápasy – STaršÍ žiaci 2012/2013
26. 8. ŠK FO Malacky–Láb 10.00

2. 9. Láb–FK Stupava 11.00
9. 9. FC Rohožník–Láb 14.30

16. 9. Láb–Záhoran Jakubov 11.00
22. 9. FK Kuchyňa–Láb 16.00
30. 9. FC Zohor–Láb 13.30
7. 10. Láb–ŠK Žolík Malacky 11.00

14. 10. FK Jabloňové–Láb 11.00
21. 10. Láb–TJ Družstevník Závod 11.00
28. 10. TJ Záhoran Kostolište–Láb ppUHČ

4. 11. Láb–ŠK Gajary 11.00

Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým štyrom trénerom, ktorí oba 
tímy vedú zodpovedne a spoľahlivo 
k  vynikajúcim výsledkom. Takisto 
nás veľmi teší, že mládež má záujem 
trénovať a  je podporovaná rodičmi 
a sponzormi.

Budúcnosť lábskeho futbalu vidí-
me vo výchove mládeže a vychová-
vaniu si vlastných hráčov.

bc. Marek cHoVaN, tajomník šk

Začala sa nová 
sezóna šk Láb

Priebežné výsledky a tabuľ ky našej mládeže nájdete na novej stránke
www.futbalbfz.sk

Do ročníka 2012/2013 sme prihlásili prípravku, ktorú vedú páni Ma
rek Dufek a ivan Polák. Taktiež sme prihlásili aj starších žiakov, ktorých  
trénuje rudolf Ledník ml. spolu s branislavom Malíkom. 

Zápasy – PrÍPraVka 2012/2013
9. 9. Láb–Sološnica 9.30

15. 9. Zohor–Láb 14.00
23. 9. Láb–Jakubov 9.30
29. 9. Rohožník–Láb 10.00
7. 10. Láb–Stupava 9.30

13. 10. Vysoká pri Morave–Láb 10.00
21. 10. Láb–Záhorská Ves 9.30
28. 10. Láb–Lozorno 9.30

3. 11. Plavecký Štvrtok–Láb 11.30

http://www.futbalbfz.sk/
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