
Folklór má v Lábe dlhú históriu. 
Hoci jemná krása dievčenského 

oblečenia nadchne nejedného divá
ka, predsa môžeme kroj len zried
kakedy obdivovať. Dievčatá a chlap
ci sa takto vyobliekajú len v  júni – 
na  Božie Telo alebo pri výnimoč
ných príležitostiach. Tanečný súbor 
sme však v Lábe už dávno nevideli. 
Tancovať v kroji je nevšedný záži
tok a niečo úplne iné. Bola by veľ
ká škoda nepokračovať v  tom, čo 
pred mnohými rokmi začala pa ni 
Eva Bence. Veď náš folklórny sú
bor reprezentoval našu obec nie len 
na Slovensku, ale krojovaná bábika 
bola až v ďalekom Japonsku. Preto 
sa žiaci základnej školy spolu s pani 
učiteľkami rozhodli, že obnovia 
túto tradíciu. Počas prázdnin sa 
schádzali v telocvični, kde trénovali, 
spievali a  tancovali. Vďaka aktívnej 
podpore vedenia školy a  rodičov 
nacvičili folklórne pásmo plné det
ských riekaniek, pesničiek a tancov. 
Veľmi zaujímavé je používanie ne
všedných rekvizít – starých hliníko
vých lyžičiek a ako rytmický nástroj 
– kamienky. Teraz k nim pribudol aj 
netradičný a  zaujímavý „klobúkový 
tanec” starších detí. Aby bolo všetko 
naozaj nové, ochotné ma mičky sa 
podujali ušiť dievčenské kroje. Tým
to ďakujeme rodine Veselej, Pírovej, 
Hianikovej, Kolan drovej, Zálesňá
kovej, Kovárovej a Gre likovej za ich 
pomoc a podporu.

Detský súbor tvorí 26 detí, sú to  
žiaci ZŠ Láb, vo veku od 6 do 15 ro

kov a jedna študentka strednej ško
ly. Tanečníkov je 24 – 15 dievčat a 9 
chlapcov, hudobníčky – flautistky sú 
dve dievča tá. Zatiaľ majú za  sebou 
dve vystúpenia na  Lábskych sláv
nostiach a na detskom folklórnom 
festivale Mravenec na Kamennom 

Mlyne, obe s  veľkým úspechom. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás pod
porili doteraz a ďakujeme všetkým, 
ktorí nás ešte podporia a už nedajú 
zaniknúť lábskemu folklóru. 

Mgr. Z. Greliková
Mgr. Ľ. Chovanová
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Materinské 
pozvanie 
Panny Márie

Lábske hody, milí čitatelia, bratia 
a sestry, chlapci a dievčatá, pripadajú 
v tomto roku presne na deň posviacky 
nášho kostola, ktorá sa konala v druhú 
októbrovú nedeľu - 13. 10. 1748. 

Pripadajú aj na  deň výročia po-
sledného zjavenia sa Panny Márie 
vo Fatime trom pastierikom: Lucii, 
Františkovi a  Hyacinte. Počas toh-
to posledného zjavenia, 13. 10. 1917 
bolo prítomných na  mieste zjavenia 
asi 70-tisíc ľudí z celého Portugalska. 
Krásna Pani sa predstavila pastie-
rikom ako Kráľovná ruženca a  po-
žiadala ich, aby bola na  jej počesť 
na mieste zjavení vybudovaná kapln-
ka. Na konci zjavenia všetci prítomní 
videli zázrak, ktorý už v  júli a  sep-
tembri Naša Pani prisľúbila, a ktorý 
je známy ako tanec slnka. Slnko, ktoré 
dovtedy zakrývali husté mraky, sa ja-
vilo ako strieborný disk, dalo sa naň 
bez ťažkostí pozerať, točilo sa okolo 
svojej osi ako ohnivé koleso a  vrhalo 
na  zem pestrofarebné lúče. Nakoniec 
akoby sa odtrhlo z  oblohy a  rútilo sa 
na zem, takže všetci prítomní boli pre-
niknutí hrôzou, že zahynú, vyznávali 
svoje hriechy a vyznávali svoju vieru 
i  tí, ktorí sa ešte pred chvíľou vyhla-
sovali za neveriacich. Neskôr, keď sa 
Lucia stala rehoľnou sestrou v  Kon-
gregácii sestier sv. Doroty, sa jej Panna 
Mária opäť zjavila ešte niekoľkokrát. 
V  Španielsku 10. 11. 1925 a  15. 2. 
1926 v kláštore v Pontevedra a v noci 
z 13. na 14. 6. 1929 v kláštore v Tuy, 
pričom ju žiadala, aby sme konali po-
božnosť Prvých sobôt a aby bolo Rusko 
zasvätené jej Nepoškvrnenému Srd-
cu. Toto zasvätenie vykonal pápež,  
blahoslavený Ján Pavol II., v  Ríme 
25. 3. 1984. Potom sme boli svedkami 
pádu komunizmu. 

Pápežská rada na  podporu novej 
evanjelizácie, ktorá koordinuje ak-
tivity Roku viery, pozvala do Ríma 
na 12.–13. 10. 2013 pri príležitosti 
96. výročia Fatimských udalostí čle-
nov mariánskych hnutí z  celého sve-
ta. Stretnutie sa bude konať za  prí-
tomnosti pápeža Františka. Súčasťou 

Folklórny súbor 
Lábjan

Dokončenie na 2. strane
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2. zasadnutie 20. 3. 2013
OcZ berie na vedomie záznam 

o  výsledku následnej fi nančnej 
kontroly v MŠ Láb, ZŠ Láb a OcÚ 
Láb, zamerané na  dodržia vanie 
interných predpisov a  to vnú
torného predpisu pre vykonanie 
in  ventarizácie a  súčasne dodržanie 
§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z.  
o  úč tovníctve v  znení neskorších 
predpisov. Kontrola sleduje inven
ta rizáciu neobežného majetku – 
hmotného a nehmotného majetku 
k 31. 12. 2012.

Hlasovanie: za – 5; neprítomní – 4

OcZ berie na  vedomie infor
mácie o príčinách vzniknu tých na
viac prác pri výstavbe ná jom ných 
bytov, ktoré podali – CHRANE
NEPRACOVISKO.eu, s. r. o., rea
lizátor stavby a odsúhlasil stavebný 
dozor Ing. P. Šoltés.

OcZ schvaľuje navýšenie ob
starávacieho nákladu stavby pod
ľa predloženého výkazu výmeru 
s  rozpočtom o  nové položky vo 
výške 9.064,57 € bez DPH, resp. 
10.877,48 € s DPH za obdobie od 
1. do 27. 1. 2013.

OcZ odporúča starostke požia
dať Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR o úhra
du týchto prác.

Hlasovanie: za – 5; neprítomní – 4

3. zasadnutie 6. 5. 2013
OcZ berie na vedomie informá

cie o príčinách vzniknu tých naviac 
prác pri výstavbe nájomných by
tov, ktoré vznikli v nedostatočnom 
spracovaní výkazuvýmer, ktoré 
podali – CHRANENEPRACO
VISKO.eu, s. r. o., rea lizátor stavby 
a odsúhlasil stavebný dozor Ing. P. 
Šoltés.

OcZ schvaľuje navýšenie ceny 
obstarávacieho nákladu stavby pod
ľa predloženého rozpočtu o  nové 
položky vo výške 19.978,95 €. 

OcZ odporúča starostke podať 
žiadosť na  Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
o úhradu týchto prác.

Hlasovanie: za – 3; proti – 5; zdr-
žal sa – 1 (uznesenie nebolo prijaté)

4. zasadnutie 13. 5. 2013
OcZ berie na vedomie prezen

táciu ďalšieho rozvoja spoločnosti 
LÁBINVEST, s. r. o. 

OcZ schvaľuje zámer spoloč
nosti LÁBINVEST, s. r. o., na 
zhodnotenie voľných pozemkov 
v  lokalite Bahná formou výstav
by bytových jednotiek prioritne 
na  parcelách č. 1500/16, 17 a  18 
s výhľadom aj na iné vhodné voľné 
parcely. 

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1

OcZ berie na vedomie informá
cie o príčinách vzniknu tých naviac 
prác pri výstavbe nájomných by
tov, ktoré podali – CHRANENE
PRACOVISKO.eu, s. r. o., reali
zátor stavby a  odsúhlasil stavebný 
dozor Ing. P. Šoltés. 

OcZ schvaľuje navýšenie ceny 
obstarávacieho ná kladu stavby pod
ľa predložené ho rozpočtu o  nové 
položky vo výške 25.455,21 € bez 
DPH, tzn. 30.546,25 € s  DPH. 
OcZ odporúča starostke podať žia
dosť na  Ministerstvo dopravy, vý
stavby a  regionálneho rozvoja SR 
o úhradu týchto prác.

OcZ ukladá obecnému úradu pri 
najbližšej zmene rozpočtu zapraco
vať navýšenie výdavkov o oprávne
né náklady naviac prác

Hlasovanie: za – 4, proti – 4, zdr-
žal sa – 1 (uznese nie nebolo prijaté)

Starostka navrhla ďalší postup: 
opätovné prerokovanie tohto bodu 
a vysvetlenie všetkých nejasností.

Ak sa neschváli úhrada faktúr 
za  naviac práce, zhotoviteľ zastaví 
stavbu, nebude dokončená, nebude sa 
môcť skolaudovať, môžu nastať kom-
plikácie pri čerpaní dotácie z  MD-
VaRR SR. Obec bude mať naďalej 
náklady, a to splácanie úveru. Keďže 
bytový dom je pred kolaudáciou, po-
trebujeme do  bytov nasťahovať ľudí, 
aby platili nájomné, ktoré pokryje 
splátky úveru. Požiadame MDVaRR 
SR o  refundáciu faktúr za  naviac 
práce. Po  opätovnom prerokovaní 
tohto bodu sa prítomní poslanci do-
hodli na uznesení:

OcZ schvaľuje navýšenie ceny 
obstarávacieho nákladu stavby pod
ľa predloženého rozpočtu o  nové 
položky vo výške 25.455,21 € bez 
DPH, tzn. 30.546,25 € s DPH.

Hlasovanie: za – 5; proti – 4

5. zasadnutie 29. 5. 2013
OcZ schvaľuje 
zámer odpredaja pozemku v k. ú. 

Láb parc. č. 1560/5 o výmere 6456 

m2 druh pozemku orná pôda, vede
né na LV Obce Láb č. 2035 formou 
verejnej obchodnej súťaže. 

Hlasovanie: za – 5, proti - 4 

OcZ berie na  vedomie žiadosť 
Materskej školy Láb o riešenie ka
pacity MŠ.

OcZ schvaľuje zámer rozšírenia 
kapacity MŠ Láb prestavaním exis
tujúcich nebytových priestorov.

OcZ ukladá OcÚ predložiť na 
najbližšie zasadnutie OcZ projek
tovú dokumentáciu, plán výdavkov, 
výkaz výmer s návrhom zmeny roz
počtu obce na prestavbu MŠ Láb.

Hlasovanie: za – 9

OcZ odvoláva konateľa spoloč
nosti Lábinvest, s. r. o., a  členov 
do zornej rady zo strany obecného 
za stupiteľstva, z dôvodu zlej infor
movanosti a neefektívnosti hospo
dárenia s financiami.

Hlasovanie: za – 3, proti – 1, 
zdržal sa – 5 

Uznesenie nebolo prijaté.

OcZ konštatuje, že preroko
valo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 
253/1994 Zb. O právnom postave
ní a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v z.n.p. plat 
starostke obce.

OcZ berie na vedomie, že na zá
klade uznesenia OcZ č. 15/2012 
bol od 1. 6. 2012 stanovený plat sta
rostke rozhodnutím OcZ vo výške 
1.901 €

OcZ schvaľuje plat starost
ke podľa § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom posta
vení a platových pomeroch staros
tov obcí a primátorov miest v z.n.p. 
s  prihliadnutím na  náročnosť 
a  kvalitu výkonu verejnej funkcie, 
s účinnosťou od 1. 6. 2013 vo výške 
1.901,00 €, t. j. zvýšenie zákonného 
platu, ktorý starostke patrí podľa § 
3 ods. 1 vyššie uvedeného zákona 
o 19,27 %.

Hlasovanie: za - 4, proti-5 
Pretože OcZ neprijalo uznesenie, 

patrí starostke plat vo výške podľa § 3 
ods. 1 zákona.

6. zasadnutie 18. 7. 2013
OcZ schvaľuje Záverečný účet 

obce Láb za  rok 2012 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad

Čo by ste 
poradili nášmu 
obecnému 
zastupiteľstvu?

Na  žiadosť niektorých občanov 
som si dovolila redakčnej rade na
vrhnúť zverejniť anketu lábskych 
občanov na  starostku a  poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktorí vstu
pujú do posledného roka volebného 
obdobia. Každý môže odpovedať na 
jednu tému, ktorú sme si nachystali:

• ekonomika
• životné prostredie
• občianska vybavenosť 
• škola, šport, kultúra
Svoj názor treba podpísať celým 

menom a hodiť do poštovej schrán
ky, ktorá sa nachádza pri vchode 
do budovy Obecného úradu Láb. 

Za čitateľov ďakuje 
Anna Zálesňáková

programu bude púť k hrobu sv. Pet-
ra, modlitba ruženca, ktorá na diaľku 
spojí mariánske svätyne na  rôznych 
miestach sveta, nočné bdenie s Pannou 
Máriou, vysluhovanie sviatosti zmie-
renia a eucharistické adorácie v rím-
skych kostoloch. Stretnutie vyvrcholí 
v nedeľu 13. 10. svätou omšou, ktorej 
bude predsedať Svätý Otec Franti-
šek. Na Námestie sv. Petra pri tejto 
príležitosti prinesú originálnu sochu 
Panny Márie z Fatimy. Je známe, že 
pápež František zasvätil svoj ponti-
fikát Fatimskej Panne Márii 13. 5. 
2013 prostredníctvom svojho zástup-
cu prítomného vo Fatime a  neskôr 
osobne vykonal akt zasvätenia 24. 7. 
2013 v brazílskej Aparecide na Sve-
tovom stretnutí mládeže. Motto Ma-
riánskych dní 12.–13. októbra v Ríme 
znie: Blahoslavená si, lebo si uverila. 

Aj na hlavnom oltári nášho kos
tola je nad zástupom svätých vy
obrazená Panna Mária s rozopätý
mi rukami, ktorá nás pozýva do 
svojho materinského náručia. Prij
mime jej materinské pozvanie, vy
plňme jej prosbu z Fatimy, konaj
me pobožnosť Prvých sobôt, to vám 
prajem a vyprosujem.

Juraj Augustín – farár, 
duchovný otec farnosti

Materinské 
pozvanie 
Panny Márie
Dokončenie z 1. strany
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / OZNAMY
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Vážená Lábjanka, 
je smutné, že sa nechcete podpísať  

pod Váš vlastný článok, i keď pravid
lá redakčnej rady pri zverejňovaní 
článkov jasne hovoria, že sa nezverej
ňujú anonymné články, ale ako to zdô 
vodnila poslankyňa Jana K. pred za
sadnutím, bojíte sa spiatočnej reakcie 
čitateľov. Pod nátlakom niektorých 
poslancov – ak to ne uverejníte, na 
vlast né náklady to dáme ľuďom do poš
tových schránok – redakčná rada ustú
pila a zverejnila ho. I keď poslankyňa 
predlo žila Vami rukou písaný článok, 
bolo dole napísané v zátvorke aj me no.

Úplne s  Vami súhlasím, že počas 
minulého režimu pred rokom 1989 
bo lo lepšie. Školy, jasličky a škôlky ne
patrili pod obce, neplatilo sa za ne, štát 
ich opravoval, staval a  bo li f inancie 
na dobré platy učiteľov. Aj ich si vážil 
štát, ba aj rodičia a deti! Mali rešpekt, 
uznávanú autoritu a  platil prísny 
školský zákon. Neboli drogy v školách 
a na ulici. 

Nemali sme čistiareň odpadových 
vôd a  časť kanalizácie, žumpy sa ťa
hali kadetade do  poľa, do  potokov 
a nikomu to nevadilo.

Predávali sa štátne aj obecné po
zemky podľa dohody často pod ce nu, 
ale nikomu to nevadilo.

Ľudia stavali a  dostávali mlado
manželské pôžičky, z  ktorých si ešte 
mohli kúpiť aj auto.

A  hlavne, všetci chodili do  práce 
a  zarábali tak, že nežili na  hranici  
chudoby, chodili na  zimné či letné 
ROH dovolenky (revolučné odbo ro
vé hnutie), na  ktoré prispieval za
mestnávateľ, na liečebné pobyty a rôz
nymi spoločenskými podujatiami sa 
utužoval kolektív pracujúcich.

Pri vstupe do  nemocnice sme ne
museli platiť, lieky boli dostupné cho
rým a pri záchrane života nerozhodo
vali peniaze, ale dobrá práca lekára.

Polia boli obrábané družstevníkmi 
a  dopestovali sme si vlastné zdravé 
produkty.

Ľudia nepísali na  seba toľko ano
nymov v snahe ublížiť tomu dru hému 
len preto, že mu závidíme, že pracu
je od rána do večera a zarobí o nejaké 
euro viac ako ja, ani za to, že sa nevy
hovie len a  len mojej protizákonnej 
a  sebeckej požiadavke... A  možno aj 
ľudia boli iní, priateľskejší a viac sú
držní. Možno.

Ale ako to už býva zvykom, všet
ko dobré raz končí. Štátu došli pe
niaze, schátrané školy rýchlo vrátili 
mestám a  obciam, nariadili viac ako  
8000 zákonov, predpisov a nariade
ní, ktoré musia obecné úrady dodr
žiavať, avšak zabudli pridať aj pe
niaze na zveľaďovanie. A malé ob ce, 
kde nemajú podnikatelia pre vádzky, 
či sídlo a nedajú dane obci, žijúci len 
zo štátneho rozpočtu a daní obyvate
ľov, rozhodujú sa dennodenne, či ešte 
môžu svietiť celú noc, či len do polnoci, 
či majú opraviť dvere na dome smút
ku a  či okná v  škole, či majú z  čoho 
doplatiť za  čistiareň odpadových vôd 
30 000 € ročne... A hlavne, či sú vô
bec oprávnené uchádzať sa o eurofon
dy, ktoré tak pekne reklamujú, že len 
s  nimi sa budeme mať lepšie. A  keď 
už teda môžeme čerpať, tak koľko a či 
bude vôbec na  spoluúčasť vlastných 
zdrojov obce. Ešte že nám v  rámci 
dobrých vzťahov finančne pomáha
jú silné spoločnosti ako Nafta, SPP,  
POZAGAS, BSK a drobní podnika
telia, ktorí aj z toho mála niečo dajú... 

Tak to už býva, všetko niečo stojí, 
na dobré spomíname, na zlé stále po
ukazujeme a tvárime sa, že „ja by som 
to urobil lepšie, keby som mal peniaze“. 
Keby som mal peniaze... Nič iné nám 
však neostáva, len veriť, že dobre ešte 
bude, len buďme aj my tolerantnejší 
a se bakritickejší, veď všetko ide z nás 
ľudí.

PaedDr. Monika Valúchová

MVDr. Struhár
bude v sobotu 26. októbra 2013 o 9.30 h či povať psov. 
Poplatok je vo výške 24,60 € s DPH. 
Vakcinácia psov proti besnote je za poplatok 6 €. 

OcZ schvaľuje použitie prebyt
ku hospodárenia za  rok 2012 vo 
výške 83.360,25 € na  tvorbu re
zervného fondu; z toho účelovo ur
čené na výstavbu nájomných bytov 
44.785,00 €;

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1

OcZ schvaľuje zmenu rozpoč
tu obce Láb vrátane programov 
a podprogramov:
Príjmy bežné  834.922,25 €
Príjmy kapitálové  508.620,02 €
Príjmové finančné operácie  
40.331,28 €
Výdavky bežné  820.999,81 €
Výdavky kapitálové  478.211,85 €
Výdavkové finančné operácie  
50.925,25 €

Hlasovanie: za – 9

7. zasadnutie 28. 8. 2013
OcZ berie na  vedomie infor

mácie spol. KAMAgroup, a. s., 
consultancy o návrhu postupu pri 
generálnej údržbe a  modernizácii 
verejného osvetlenia v obci Láb;

OcZ odporúča starostke zabez
pečiť v  spolupráci s  fy. KAMAg
roup a  zástupcom obce zmapo
vanie skutkového stavu rozvodov 
verejného osvetlenia.

Hlasovanie: za – 9

OcZ schvaľuje Dodatok č. 3 
k Všeobecne záväznému nariade
niu Obce Láb č. 3/2008 o  výške 
príspevku na  čiastočnú úhradu 
ná kladov v  školách a  školských 
za riadeniach v zriaďovateľskej pô
sobnosti obce Láb pre MŠ v Lábe, 
ktorý nadobúda účinnosť 15. dňom 
po  zverejnení na  úradnej tabuli 
obce. Mesačný príspevok z 12 € sa 
zvyšuje na 15 €. 

Hlasovanie: za – 9

OcZ schvaľuje Všeobecne zá
väzné nariadenie Obce Láb č. 
2/2013 upravujúce podmienky 
a  spôsob prenájmu bytov osobit
ného určenia, ktoré nadobúda 
účin nosť 15. dňom po  zverejnení 
na úradnej tabuli obce.

Hlasovanie: za – 6, zdržali sa – 3 

OcZ schvaľuje ceny (predpis) 
nájomného podľa uvedeného ná
vrhu zaokrúhlené na celé euro na
hor.

Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 

OcZ berie na  vedomie infor
mácie o vykonaných prácach počas 
rekonštrukcie MŠ v Lá be;

OcZ schvaľuje práce naviac 
na  rekonštrukcii ma terskej školy 
vo výške 5.070 € s DPH predlo
žené realizátorom R. Rauscherom, 
odsúhlasené stavebným dozorom 
Ing. I. Bekledžievom a projektan
tom Ing. Škopekom;

OcZ schvaľuje rekonštrukciu 
havarijnej časti kotolne v MŠ Láb 
z rezervného fondu podľa ponuky 
od  P.  Hrebeňa, Aquathermgas, 
Láb 397, za cenu 2.930 € 

Hlasovanie: za – 9

OcZ schvaľuje zmenu otvára
cích hodín Hostin ca „U  Marty“ 
v  letnom období (od 1. 5. do 31. 
10.) v piatok a sobotu do 24.00 h 
na vnútorné sedenie, a do 22.00 h 
na  vonkajšie sedenie, pričom ná
jomca (prevádzkovateľ) je povinný 
zabezpečiť, aby neprišlo k  rušeniu 
nočného kľudu počas otváracích 
hodín. Zmena je platná do 31. 12. 
2013.

Hlasovanie: za – 9 

OcZ neschvaľuje odpredaj ma
jetku – pozemok parc. č. 1560/5 – 
orná pôda o výmere 6456 m², ve
dený na LV Obce Láb č. 2035, reg. 
„C“ – priemyselná zóna.

Hlasovanie: za – 3, proti – 6 
(uznesenie nebolo prijaté)

Návrh na uznesenie:
OcZ schvaľuje odpredaj ma

jetku – pozemok parc. č. 1560/5 
– orná pôda o  výmere 6456 m², 
vedený na LV Obce Láb č. 2035, 
reg. „C“ – priemyselná zóna s na
výšenou cenou o  100 % z  ceny 
zna leckého posudku, t.j. za cenu 
77.601,12 €.

Hlasovanie: za – 6, proti – 3
Zapísala K.K.

Ďakujem autorke článku, ktorý 
bol uverejnený v  poslednom čísle 
LN pod názvom Čo sme mali a čo 
máme? Tento článok spĺňa všetky 
kritéria, ktoré sa stanovili pri zro
de Lábskych novín. Články by mali 
obsahovať lábsku minulosť, aktuál
ne dianie v  obci a  hlavne nikoho 
ne urážať. Keď si každý čitateľ nájde 
čo len jeden článok pre seba, naše 
no viny úlohu splnili. S  poľutova
ním konštatujem, že sa to už nedá 
povedať o  článkoch, ktoré bežia 
na lábskej webovej stránke na inter
nete me dzi rozdeleným obecným 
zastu piteľstvom. Najsmutnejšie je, 
že na to použili nevinného občana. 

Anny Zálesňákovej, Láb č. 460

OhLAS čitAteľKy

ReAKCiA StAROStKy NA čLÁNOK

Čo sme mali
a čo máme

zastupiteľstva
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / AKTUALITY
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Bratislavský samosprávny kraj na 
čele so županom Pavlom Freššom 
opäť splnil, čo prisľúbil a našej 
materskej škole pridelil dotáciu  
vo výške 5 000 €. Veľmi pekne ďa
kujeme!

Prvého augusta po  všetkých 
mož ných problémoch, možnos
tiach a  strategických zámeroch sa 
konečne začalo s búracími prácami. 
Úspešným uchádzačom o  realizá
ciu diela  sa  stal Richard Rauscher. 
Z pôvodných priestorov – záujmo
vej miestnosti, žehliarene, skladu 
prádla, šatne, sociálnych zariadení 
pre zamestnancov a veľkého skladu 
pri kotolni sa vytvorili dve krásne 
miestnosti – herňa, spálňa a umý
varka s WC pre najmenšie detičky, 
teda Lienky. okrem toho sme mu
seli upraviť aj jedáleň, presťahovať 

žehliareň, zabezpečiť novú šatňu 
so sociálnymi zariadeniami pre za
mestnancov, zrušiť zborovňu, aby 
deti mali šatňu, kúpiť lehátka, sto
ly, stoličky, dokúpiť kuchynský riad 
a mnoho iných drobností, ktoré bu
deme ešte priebežne dopĺňať a chy
bičky dolaďovať. 

Veríme, že sa vám nová trieda 
bu de páčiť a 15. októbra sa na vás 
všetkých veľmi tešíme.

Veľká vďaka patrí najmä pani 
uči teľkám a  zamestnancom ma
terskej školy, ktorí odviedli kus 
práce nielen s prípravou na rekon
štrukciu – sťahovaním, ukladaním, 
premiestňovaním nábytku –, ale aj 
upratovaním po  vymaľovaní ostat
ných priestorov materskej školy po
čas letných prázdnin. 

Ďakujeme rodičom za  ich pod
poru, trpezlivosť a pomoc. Ďakuje

me zamestnancom obecného úradu 
a všetkým majstrom a odborníkom, 
ktorí sa na prácach zúčastnili.

na záver ďakujeme pani starost

ke a obecnému zastupiteľstvu za to, 
že podporili realizáciu rozšírenia 
kapacity. 

Želáme vám všetkým 
krásnu jeseň a veselé hody.

Mgr. Miriam Vicenová, riaditeľ ka školy 

Školský rok v Lábe už začal...
Opäť je to tu! Po  krásnych, sl
nečných mesiacoch voľna sa 
opäť otvorila brána našej školy 
pre veselý smiech a  džavot na
šich žiakov. A  veruže, sme ju 
museli poriadne otvoriť. Do na
šej školy nastúpilo 1. septembra 
140 žiakov, trinásť pedagogic
kých a  sedem nepedagogických 
zamestnancov.

Tento deň je azda najvýznamnej
ší pre našich najmenších. S veľkou 
kyticou, s novou školskou aktovkou 
a zvedavými očkami prešlo bránou 
15 prváčikov, musím povedať, že tak 
ako každý rok, za  výdatnej pomo
ci svojich rodičov a starých rodičov. 
Veď je to významná udalosť v živo
te každého z nás – prvý deň v ško

le. od pani starostky dostalo svoju 
prvú knižku 10 dievčat a 5 chlapcov, 
a potom v školskej lavici ich čakala 
tá prvá ozajstná učebnica – Šlabikár. 

V tomto školskom roku sa v na
šej škole pokračuje vo výučbe an
glického jazyka už od prvej triedy, 
na prvom stupni sme posilnili ho
dinu vyučovanie telesnej výchovy, 
na  druhom stupni máme už tra

dične overené predmety dopravná, 
regionálna výchova a mladý záchra
nár. 

Prajem všetkým zamestnancom, 
žiakom i rodičom do nového škol
ského roku 2013/2014 veľa zdravia, 
pevných nervov a dobrých nápadov. 

 Mgr. Ľubica Chovanová, 
riaditeľ ka školy

... no veru, aj pre našu mater
skú školu, no troška netradič
ne. Od 2. septembra sme mohli 
otvoriť zatiaľ len dve triedy,  
za to krásne zariadené, vymaľo
vané, čistučké a  voňavé. tretiu 
triedu s  veľ kou radosťou otvo
ríme od 15. októbra. 

Je až neuveriteľné, že sa nám po
darilo rozšíriť kapacitu materskej 
školy v  tak krátkom čase, a mohli 
sme prijať všetky detičky na pred
primárne vzdelávanie.

Tento školský rok máme zapísa
ných 68 detí v troch triedach, ktoré 
sa budú vzdelávať podľa školské
ho vzdelávacieho programu „Spo
znávanie sveta od  jesene do  leta“. 

okrem výchovnovzdelávacej čin
nosti čaká naše detičky bohatý mi
moškolský program plný zaujíma
vých a radostných akcií.

Všetkým deťom i  rodičom že
láme, aby sa im v  našej materskej 
škole páčilo, aby sa v nej cítili dob
re a  slzičky, ktoré sa objavujú, aby 
čo najskôr obschli a  vymenil ich 
úsmev.

My sme malé detičky, 
chodíme do školičky.
Učíme sa poznať značky,
poukladať pekne hračky.
Každý z nás má škôlku rád,
nemusíme sa jej báť.

 Rekonštrukcia materskej školy 

ŠKoLSTVo
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Už po tretíkrát sme usporia dali 
tieto obecné slávnosti, ktoré  
sa uskutočnili v dňoch 24. a 25. 
augusta. Počasie nám tento rok 
veľmi neprialo, no napriek to
mu bol pripravený bohatý kul
túrny a športový program. 

Slávnosti začali futbalovým zá
pasom DFK Láb proti FC Kuchy
ňa. Folklórne pásmo tancov na
cvičili žiaci Základnej školy Láb, 
ktorí sa predviedli vo svojom za
čínajúcom folklórnom súbore Lá
bjan.

Vystúpil i  detský folklórny sú
bor Leváranek z Veľkých Levár. 

Tento rok program obohatila 
netradičná športová súťaž „Sami 
proci sebje“, v ktorej si sily zmerali 

družstvá obecného úradu, mater
skej a základnej školy, hasiči, Sta
rí páni, družstvo Vŕškarov na čele 
s  Karin Dinušovou a  špeciálnym 
hosťom bol tím Moniky Flašíko
vejBeňovej a tím Pavla Freša. 

Zaujímavé tanečné kreácie nám 
predviedli dievčatá z tanečnej sku
piny Saltatrix z Malaciek. 

Do  života sme uviedli a  pre
zentovali ďalšiu knižnú publikáciu 
od  Mgr.  Viery LukáčkovejMi
nárikovej Záhada červených ruží, 
v ktorej sa autorka prezentuje ako 
hľadačka lásky a zmyslu života. 

Na tanečnom parkete to „rozto
čili“ kubánske tance s tanečníčkou 
Niurkou a do neskorých nočných 
hodín dobrú náladu a zábavu pod 
holým nebom zabezpečovala hu
dobná skupina Saxi Band. 

Počas dňa bolo pripravené bo
haté občerstvenie a  rôzne pre
dajné stánky. V  nedeľu sme mali 
slávnostnú svätú omšu v  našom 
kostole, pri ktorej bol do  kosto
la venovaný a  posvätený drevený 
erb svätého Ondreja, patróna obce. 
Slávnostný okamih doprevádzal 
cirkevný zbor Glória zo Zohoru. 

Touto cestou sa chcem poďako
vať členom DHZ Láb za  spolu
prácu a  zabezpečenie organizácie 
podujatia, ako aj DFK Láb, Klu
bu vojenskej techniky a Farskému 
úradu Láb. 

Poďakovanie patrí všetkým zú
častneným družstvám i tým, ktorí 
sa akokoľvek podieľali na spoluor
ganizácii tohto podujatia. Našim 
občanom a  návštevníkom obce 
ďakujem za priazeň a podporu. 

Daniel Prokop, 
predseda kultúrnej komisie

Letné 
lábske 
slávnosti

Počas slávnostnej svätej omše, 
ktorá bola zavŕšením tohtoroč
ných Letných lábskych slávností, 
sme slávnostne posvätili a venova
li do kostola obecný erb s podobiz
ňou svätého Ondreja – patróna 
obce Láb. Chceme, aby sa tomuto 
svätcovi venovala osobitná úcta, 
pretože v minulosti bol svätý On
drej patrónom prastarého kostolí
ka, ktorého múry sú možno zákla
dom dnešného kostola a neskôr sa 
stal aj patrónom Lábu, keďže si ho 
obec zvolila do svojho erbu.

Ústrednou postavou erbu je 
postava svätého Ondreja so zla
tou gloriolou okolo hlavy, držiac 

v  rukách „ondrejský kríž“. Vedľa 
postavy svätca po jeho pravej ruke 
je šesťcípa hviezdička, pod 
ktorou je polmesiac, po ľa
vej ruke je lemeš. V sprie
vodnej správe, ktorou sa 
erb oficiálne schvaľuje, sa 
píše, že prekvapením je 
postava svätého Ondreja, 
pretože súčasný kostol je za
svätený Všetkým svätým. Pritom 
pečate obcí s  obecnými erbami 
a pečate farností bývali veľmi často 
totožné. Historici sa domnievajú, 
že v Lábe mohol jestvovať i starší 
kostolík zasvätený sv. Ondrejovi. 
Vieme, že v Lábe bol kostolík už 
v roku 1333, nevieme však, komu 

bol zasvätený. Po ňom nasledoval 
ďalší, ktorý zhorel. Až v 17. storočí 

sa objavuje kostolík, z kto
rého ostala časť tvoriaca 
svätyňu dnešného kostola. 
Ako sa teda dostal svätý 
Ondrej na erb? 

Kostoly bývali najčas
tejšie zasvätené patrónovi 

krá ľa, ktorý v  čase ich stavby 
pa noval. V dobách cirkevných po
čiatkov v Lábe panovali v Uhorsku 
králi menom Ondrej (prvý, druhý, 
tretí) z  rodu Arpádovcov, pre
to bol asi najstarší lábsky kosto
lík zasvätený svätému Ondrejovi, 
patrónovi vtedy panujúceho kráľa 
Ondreja. Mohol by to byť Ondrej 

II., ktorý v roku 1206 vydal listinu, 
v ktorej sa spomína prvá písomná 
zmienka o obci Láb. 

V čase výstavby dnešného kos
tola žiaden z  Ondrejov už nepa
noval, občania Lábu kostol teda 
zasvätili všetkým svätým. Svedčí 
o  tom i  kalich, ktorý sa používa 
dodnes z roku 1561, na ktorom je 
nápis, že patrí farnosti Všetkých 
svätých v dedine Láb. 

Lábsky erb je teda veľmi starý  
a  je len chvályhodné, že sa naši 
pred kovia svojho patróna nevzdali. 
Drevený vyrezávaný obraz svätého 
Ondreja je inštalovaný na čestnom 
mieste v našom kostole, kde si ho 
môžete pozrieť.          nkol/red

 Svätý Ondrej  patrón obce Láb oroduj za nás!

HISTÓRIA / TRADÍCIA / VOĽNÝ ČAS
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Uvítanie 
detí
do života

Dňa 3. augusta sme slávnostne 
uvítali do  života desať novonaro
dených občanov obce Láb. Prajeme 
našim najmenším a  ich rodičom 
veľa zdravia a úspechov!

Narodení:
Dominik Matlovič 26. 6.
Jakub Friedman 27. 7.
Daniela Dollerová 31. 7.
Bianka Kovárová 19. 8.
Opustili nás:
Pavel Dufek 24. 7.
Helena Valúchová 25. 7.
Antonín Dynka  5. 8.

Zosobášení:
Miroslav Kain 
a Petronela Pírová 3. 8.

Jubilanti od 1. 10. do 31. 12.
60 – roční
Milan Divičan, Milan Zeman, 
Mária Gab rišová, Mária ondejko
vá, Miroslav Galajda, Pavol Kovár, 
Mária Kovárová, Rozália Bartalská
70 – roční 
Mária Šimkovičová, Anna Rechto
rovičová, Jozef Kolandra
80 – roční
Katarína Mravíková, Amá lia Laza
rová, Simeon Kovár

Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme ešte mnoho pekných 
a pokojných dní plných zdravia.

Narodila sa 15. decembra 1930 
v  Lábe. Na  svoju rodinu rada 
spo mínala ako na  dobrú zbož
nú rodinu, ktorá sa živila prácou 
v  poľnohospodárstve. Medzi sú
rodencami bola druhým dievča
ťom v  poradí a  mala ešte mlad
šieho brata Rudolfa. Po skončení 
ľudovej školy vstúpila 31. augusta 
1947 k  sestrám premonštrátkam 
do  kláštora vo Vrbovom. Nastú
pila do  komunity sestier v  Bra
tislave v  seminári a  navštevovala 
tu dvojročnú ošetrovateľskú ško
lu. Po  ukončení tohto štúdia v  r. 
1950 vstúpila do  noviciátu. Pri
jala rehoľné rúcho a  s  ním i  re
hoľné meno s. Patrícia. V  rámci 
totalitného režimu rok 1950 bol 
rokom likvidácie rehoľného živo
ta. 2. decembra toho roku muselo 
tridsať noviciek na  štátny príkaz 
opustiť kláštor a odísť do civilné
ho života. S. Patrícia bola medzi 
nimi. Odišla domov k  rodičom. 
Pracovala na  poli v  JRD a  v  ne
mocnici v  Devínskej Novej Vsi, 
tak ako jej to odporúčali pred
stavení. Po  osemnástich rokoch 

sa z  trid siatich noviciek 
vrátili len štyri a  jednou 
z  nich bola s. Patrícia. 
26. júla 1968 po  druhý
krát nastúpila do  novi
ciátu v  Skalici u  Litor
neříc. Pracovala v  Ústa
ve so ciálnej starostlivosti pri 
postihnutých deťoch. 6. októbra 
1969 bo la preložená do komuni
ty sestier v Bratislave v seminári, 
z  toho 6 rokov tam pôsobila ako 
predstavená komunity. Od  roku 
1990 do  roku 2003 pracovala 
na  rôznych miestach. Vypomá
hala v domácnosti na fare v Šura
noch, pô sobila v  komunite vo  
Vr bovom, v Trnave a opäť vo Vr
bo vom, podľa potrieb komunít. 
V  roku 1997 bola v  Piešťanoch 
ako predstavená komunity na  tri 
roky. Keď ju predstavení požiadali 
vypomôcť opäť na  novom mies
te, ochotne to prijala a rada vždy 
poslúžila. Na  jeden rok sa vrátila 
do Vrbového, a potom vypomáha
la v domácnosti na  fare vo Vráb
ľoch a neskôr na fare v Šarišských 
Dravciach, kde pôsobila tiež aj 

ako predstavená komu
nity. V júli 2003 sa vracia 
do kláštora vo Vrbovom. 
Tu ako dôchodkyňa vy
pomáhala podľa potrieb 
komunity. S. Patríciu 
každý poznal ako obeta

vú, skromnú, tichú, stále slúžiacu 
sestru, ktorá vedela byť za všetko 
vďačná. Plnenie Božej vôle a služ
ba ju napĺňali radosťou, ktorá 
z  nej neustále vyžarovala. Vždy 
mala živý záujem o  život Cirkvi 
a celej Kongregácie, čo podporo
vala svojimi modlitbami, obetami 
a účasťou na rôznych podujatiach. 
V  hĺbke srdca bola misionárkou, 
ktorá síce nikdy neopustila Slo
vensko, ale jej modlitby zahŕňali 
celý svet. Aj v  pokročilom veku 
neprestáva la navštevovať cho
rých ľudí v  Do move dôchodcov 
a v rodinách vo Vrbo vom, v Lábe 
či blízkom okolí. Sama pod bre
menom svojho kríža, chodievala 
potešovať iných. Povzbudzovala 
ich nielen slovami, ale i príkladom 
svojho rehoľného života. Jej láska 
bola trpezlivá, nenáročná a vyna

liezavá. Hoci jej sily vekom ubú
dali, duchom bola neustále plná 
života. Nehovorila čo treba robiť, 
ale konala. Silu čerpala z adorácie, 
modlitby a  hlbokého osobného 
vzťahu s  Ježišom. On ju posil
ňoval aj v  posledných skúškach 
jej života. S. Patrícia na  zákla
de ťažkostí svojho zdravotného 
stavu bola hospitalizovaná v  ne
mocnici v  Piešťanoch. Nakoľ ko 
sa jej zdravotný stav zlepšil, bola 
prevezená do  domácej liečby. 
Avšak bolesti neutíchali, vrátila 
sa opäť do  nemocnice, odkiaľ ju  
1. augusta prepustili domov. Po
silnená sviatosťami tíško niesla 
svoj bolestný kríž. Zomrela v prí
tomnosti modliacich sa sestier 
v noci 2. augusta 2013, kedy ob
vykle končila hodina jej nočnej 
adorácie pred prvým piatkom. 

Občania Lábu, Plaveckého 
Štvrtka a  Zohoru so smútiacou 
rodinou odprevadili na poslednej 
ceste vo Vrbovom svoju drahú ro
dáčku. 

Odpočinutie večné daj jej, 
Pane!

Rehoľná sestra Patrícia Štefánia klenová nás navždy opustila

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa 
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

V októbri príroda hýri najkraj šími far bami – zlato
žl tou, červenou, hnedou. Vytráca sa zelená, príroda 
oča káva príchod zimy. Podobne sa i  človeku míňa 
rôčik za rôčkom, nastáva jeseň života. Je to čas na spo
mínanie a spomienky sú pestré, ako tá príroda na jeseň. 
V  spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale  
aj vážne až smutné obdobia..., ale život ide ďalej.

Každý z nás je pútnikom na ceste životom. nieke
dy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, čo sme 
už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. objaví me 
na svojej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej 

práce. Chvíle, ktoré by sme chceli ako kyticu rozkvit
nutých poľných kvetov rozdať svojim blízkym, aby sa 
s nimi tešili zo svojich veľkých i malých úspechov.

Život je popretkávaný ako vzácny koberec rôzny
mi nitkami. obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy 
nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba, 
či bolesť, ale sú popretkávané i zlatými nitkami po
hody, radosti, spojenej s návštevou detí, vnúčat, ka
maráta, či suseda. Z týchto dní čerpajte radosť a silu 
do tých obyčajných, do každodenného života.

naši drahí starkí, vážení spoluobčania, pri príleži
tosti mesiaca úcty k starším nám dovoľte pozvať vás, 
občanov s trvalým pobytom v obci Láb nad 70 rokov, 
na spoločné posedenie 27. 11. o 14.00 h v kultúrnom 
zariadení „U Tomáša” v Lábe. ospravedlňujeme sa 
za neskorý ter mín posedenia, ale z dôvodu na táčania 
seriálu v našej obci nie je skôr možné uvoľniť sálu 
v kultúrnom dome. Ďakujeme za pochopenie a teší
me sa na stretnutie.              kultúrna komisia

Úcta k starším

SPOLOČeNSkÁ
kRONikA 
OD 27. 6. DO 20. 9. 2013

MATRIKA OBCE
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Obľúbený mesačník EVA v spo-
lupráci s  agentúrou MAFER 
a  bratislavským OC Aupark 
usporiadali 7. septembra 2013 1. 
ročník EVA HIGH HEELS 
RUN na Slovensku. 

Cieľom bolo zabehnúť si v  lo-
dičkách po poukážku na nákupy 
v  bratislavskom OC Aupark 
v  hodnote 3.000, 1000 a  500 €, 
zabaviť sa so svojimi obľúbenými 
„Evitovkami“ na EVITAPRESS 
ŠTAFETE, predviesť sa vo svo-
jom obľúbenom outfite pred 
mód nou porotou, alebo si vychut-

nať dámsku jazdu s  atraktívnym 
šoférom s  Hyundai a  darčekmi 
od Max Factor! 

Beh bol v Sade Janka Kráľa pri 
OC Aupark. Každá športovkyňa 
bežala v  lodičkách s  minimálne 
7 cm opätkom a dobrou náladou. 
Spoločne s  nami v  rámci Behu 
v  lodičkách pobežali aj známe 
celebrity, moderátorky a  taneč-
nice. Ako vždy, lábske hviezdy 
podporujú každý dobrý projekt, 
ktorého výťažok ide na  dobro-
činné účely. Toho roku sme po-
stavili tri družstvá, ktorým naozaj 
záležalo okrem výkonu aj na vý-

zore. Jednoznačne sme vyzerali 
najlepšie, ba dokonca sme boli aj 
veľmi rýchle, o  čom svedčia vý-
sledky. Z  troch umiestnení láb-
ske hviezdy zobrali 2. a 3. miesto, 
ba aj nešťastné 5. miesto išlo 
do Lábu.

Výsledky behu v lodičkách: 
2. miesto
Veronika Živčáková, Zuzka Pí-

rová, Monika Valúchová.
 3. miesto
Alexandra Valúchová, Kristína 

Vajarská, Veronika Moťošovská
 5. miesto
Erika Pírová, Mária Kolandro-

vá, Nikola Michalčíková

Takže, milé dámy, 
srdečne vás pozývame medzi nás 

a tešíme sa na ďalší príjemne strá-
vený športový deň.

PaedDr. Monika Valúchová

V letných mesiacoch ste zazna-
menali zvýšený ruch v hasičskej 
zbrojnici. Letné sucho sa pod-
písalo na  väčšom počte výjaz-
dov našich hasičov.

V období suchých letných me-
siacov sme vychádzali až 15-krát 
k požiarom či už v lábskom cho-
tári, alebo v okolitých dedinách.

Možno sa pýtate, 
prečo aj v okolitých dedinách? 

S okolitými obcami máme uza-
tvorenú dohodu o bezplatnej po -
moci pri požiaroch a  živelných 
po hromách, ale navyše nás vysie-

la k  požiarom krajské operačné 
stredisko hasičov. Takže sme sa 
aj vďaka tomu zúčastnili hasenia 
veľkého požiaru pri železničnej 
trati od  Zohoru až po  obec Zá-
vod alebo rozsiahlych lesných po-
žiarov vo vojenskom priestore pri 
Studienke alebo vo Veľ kých Le-
vároch. 

• • •
V  neposlednom rade ste nás 

mohli vidieť ako spoluorgani-
zátorov, aj jed ným zo súťažných 
družstiev, na  každoročných Let-
ných lábskych slávnostiach. Aj 
tento rok sme tieto slávnosti za-
končili veľmi obľúbenou penovou 
šou. 

 Veliteľ DHZ Láb

Leto nám dalo riadne zabrať

 1. ročník EVA HIGH HEELS RUN 
alebo beh v lodičkách

Naši chlapci vo 
futbalovom tíme 
ŠK Láb príprav-
ka na futbalovom 
trávniku dosahujú 
vynikajúce výsled-
ky. Zúčastnili sa 
niekoľ kých futba-
lových turnajov,  
na ktorých sa im 
vždy podarilo 
získať medailové 
umiestnenie. Pra-
jeme na šim mla-
dým futba listom 
veľa zdaru a špor-
tového elánu.

Lábska prípravka je naša pýcha! 

ŠPORT / VOĽNY ČAS
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Prečo je judo vhodné pre deti 
v školskom veku?

• Judo prikladá vysoký význam 
charakteru a kladne vplýva na har-
monický rozvoj osobnosti.

• Všestranne pôsobí na všetky te-
lesné partie a napomáha zdravému 
vývoju celého organizmu.

• Judo učí sebaovládaniu, syste-
matickému zvládaniu prekážok 
a plá novitému dosahovaniu cieľov.

• Judo je síce individuálny šport, 
ale tréningy sú možné len v kolektí-
ve, takže cvičenec pravidelne rozvíja 
aj svoje sociálne zručnosti.

• Pre hyperaktívne deti je judo 
vynikajúcim spôsobom odreagova-
nia sa a  eliminácie nadbytočnej 
ener gie či agresivity.

• Tréningy zabezpečujú priro-
dzenú rovnováhu sedavému a často 
pasívnemu tráveniu voľného času.

• V prípade športových úspechov 
na  národnej úrovni dosiahnuté 
výsledky kladne ovplyvňujú šan-
ce na  úspešné prijatie na  vybranú 
strednú školu.

Ako vyzerá tréning judo
Tréningy v  prvom roku cviče-

nia sú zamerané predovšetkým 
na  všestranný pohybový rozvoj 
a  zvýšenie obratnosti. Prevažnú 
časť tréningov tvoria skupinové hry, 
gymnastická príprava a postupne aj 
džudistické techniky. Nácvik vlast-
ných techník je zahájený nácvikom 
tzv. ukemi (pádov), ktorých zvlád-
nutie je predpokladom na  tréning 
hodov. Simultánne s  technikami 
v  postoji sú nacvičované aj tech-
niky na  zemi, predovšetkým tzv. 
držania. Po 1–2 mesiacoch trénin-
gu sa v malých objemoch zaraďu-
jú aj cvičné zápasy – randori, kto-

ré v  praxi preverujú nadobudnuté 
zručnosti. Po cca 6 mesiacoch tré-
ningu by mali cvičenci bez prob-
lémov zvládať 6–10 základných 
techník a podľa svojich schopností 
absolvujú skúšku na  6. kyu – naj-
nižší žiacky stupeň. Po  získaní 6. 
kyu a  vystavení preukazu judo sa 
môžu trénujúci zúčastniť niektorej 
z regio nálnych súťaží.

v Lábe trénuje judo
karin Dinušová (Hefková)

Karin sa narodila 11. februá-
ra 1972. Od  raného detstva mala 
veľmi dobrý vzťah k  pohybovým 
aktivitám. Bývala s rodičmi na So-
kolskej ulici v Bratislave, niekoľko 
metrov od telocvične, kde bol v tom 
čase dostatočný výber športov a, sa-
mozrejme, judo s bohatou tradíciou. 
Preto po niekoľkých rokov cvičenia 
gymnastiky musela zákonite za-
kotviť v  oddieli judo, kde bol ak-
tívnym členom i otec Vladi mír. Jej 
prvým trénerom bol V. Májovský. 
Ženská zložka pod jeho vedením 
dosiahla neskôr úspechy, na  kto-
ré dodnes na  Slovensku nevieme 
nadviazať a  ani ich zopakovať. Už 
v  kategórii žiačok prestávala mať 
rovnocenných súperov, a  tak sa už 
ako 14-ročná stala členkou repre-
zentačného družstva ČSSR. Ako 
talentovaný športovec študovala 
v  rokoch 1986–1990 na  športo-
vom gymnáziu na  Hubeného uli-
ci v  Bratislave. Po  jeho ukončení 
študovala na  Pedagogickej fakulte 
Karlovej univerzity v Hradci Králo-
vé. Tu bola niekoľko rokov oporou 
vtedy jedného z  najsilnejších od-
dielov judo v ČSSR. Od roku 1986 
do 1995 reprezentovala ČSSR ne-
skôr ČSFR a SR na nespočetných 
turnajoch a  prakticky na  každých 
ME. Na  domácich súťažiach dlhé 
roky premožiteľku nenašla. Cenné 
boli jej umiestnenia na súťaži Druž-
ba (druhé a tretie miesto). Zvíťazila, 
alebo sa umiestnila na MT A kate-
górie Basel, Mníchov, Praha, Var-
šava. Mimoriadnym úspechom bola 
bronzová medaila na ME juniorov 
1987 v Poľsku. V mimoriadne dob-
rej forme sa ukazovala v  rokoch 
1993–1994, keď v rebríčku EJU sa 
držala na 2.–4. mieste. Tento výsle-

dok ju priamo nominoval na  OH 
1996 v Atlante. Preto v  roku 1995 
ako perspektívny talent bola vybra-
tá EJU na  polročnú predolympij-
skú prípravu v Barcelone. Bohužiaľ, 
po niekoľkých mesiacoch úspešnej 
prípravy musela zo zdravotných 
dô vodov túto prerušiť. Znamena-
lo to koniec vrcholového športu, 
nie však športu celkom. Študovala 
a získala trénerskú licenciu v odbo-
re fitnes a  kulturizmus, v  ktorých 
je aktívna dodnes. Od raného veku 
mala okrem športu vzťah aj k este-
tike, móde a umeniu, čo využila aj 
pri svojom súčasnom povolaní, keď 
prevádzkuje a  vlastní vizážistický 
salón.

kedy a kde sú tréningy?
Tréningy sú v telocvični Základ-

nej školy Láb v pondelok a štvrtok 
od 16.00 do 17.30 h.

Milí rodičia!
V  prvom rade by sme sa vám 

chceli poďakovať za dôveru, s kto-
rou ste nám zverili svoje deti a radi 
by sme vás ubezpečili, že urobíme 
všetko, čo je v  našich silách, aby 
sa u  nás cítili dobre a  aby z  nich 
aj za  našej pomoci vyrástli slušní 
a  čestní ľudia s  pevným charakte-
rom a  pozitívnym prístupom ku 
športu. 

karin Dinušová
t. č. 0905 21 20 47

Pozývame vás na majstrovské 
futbalové stretnutia ii. ligy žien

Pohostinstvo Čapáš pozýva 
všetkých gurmánov na 

Hodovú súťaž 
vo varení guláša,
12. októbra 2013 od 10.00 h 
v  pohostinstve Čapáš v  Lábe. 
Zábavu vám spríjemní skupina 
Country Fide a od 19.00 h DJ.

Neviete čo s voľným časom? 
Je tu JUDO pre všetkých...

 Judo a deti

ŠPORT / VOĽNY ČAS
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