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Pieseň 
o jari...
V ušiach sa mi rozospieva,
krásna pieseň o jari.
Nikdy som „ver“ netušila,
že sami to podarí.

Počuť spievať vtáky,
milovať hory, lúky, stráne.
Je to ako sen snívať dáky,
stalo sa to nečakane.

Počuť, ako tráva rastie,
stromy sú kvetinové kráľovny.
Snežienky a prvosienky, 
nežné to kvietie,
rastú v lone matky Prírody.

Zvieratá sa zobúdzajú,
vykukujú z nor.
Pomaly už aj lesy ožívajú...
A deti? Deti kričia: 
„Hor sa von!”

Vážení 
čitatelia,

do rúk sa vám dostáva prvé čís-
lo 21. ročníka Lábskych novín. Boli 
založené v  roku 1995 za  starostu 
Ing.  Kazimíra Chmelu. Hlavnou 
ini ciátorkou bola pani učiteľka Jo-
zefína Vicenová, ktorá učila v Zo-
hore a  pôsobila ako poslankyňa 
Obecného zastupiteľstva v  Lábe. 
Nápomocný jej bol starosta s  obec-
ným zastupiteľstvom a  s  členmi 
redakčnej rady, ktorých si dokázala 
okolo seba vytvoriť. 

Noviny mali a majú slúžiť ako 
informačné médium občanov o ži-
vote obce v minulosti a informovať 
o  aktuálnom dianí v  obci a  okolí. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí v minulosti do no-
vín prispievali, prispievajú a verí-
me, že aj naďalej budú prispievať 
svojimi článkami a námetmi. Radi 
medzi sebou privítame nových ľudí, 
ktorí svojimi postrehmi obohatia 
stránky našich obecných novín. Zá-
roveň ďakujeme aj priamo zainte-
resovaným ľuďom, cez ruky ktorých 
sa počas tých dvoch desaťročí novi-
ny prechádzali, ktorí ich dokázali 
cieľavedome pripraviť do  konečnej 
podoby, a tak informovať a v mno-
hých veciach aj potešiť našich ko-
nečných adresátov – vás, čitateľov 
Lábskych novín. 

Dovoľte, aby sme vám predsta-
vili nové zloženie redakčnej rady: 
Šéfredaktorom je Bc. Daniel Prokop 
a členmi redakčnej rady sú PaedDr. 
Monika Valúchová, Ján Mundok, 
Mgr. Pavel Chme la, Bc.  Ondrej 
Šte fek.

Príjemné čítanie a všetko dobré 
praje              redakcia

Starosta obce: Marián Moravčík; 
Zástupca starostu obce: Mgr.  Pa-
vel Chmela; Kontrolórka obce: Ing.  
Silvia Kapášová

Ekonomicko-finančná a  majet-
ková komisia pre ochranu verej-
né ho záujmu – predseda Tomáš  
Chmela; členovia – poslanci Mgr.  
Pavel Chmela, Ing. Štefan Kálo-
ši a PaedDr. Monika Valúchová

Komisia kultúry, športu, škol-
stva a  sociálnych vecí – predse-
da Bc.  Daniel Prokop; členovia 
– poslanci Mgr.  Pavel Chmela, 
PaedDr. Monika Valúchová, Ján 
Mundok a Bc. Ondrej Štefek

Komisia výstavby a  životného 
prostredia – predseda Ing. Milan 
Vorčák; členovia – poslanci Michal 
Habuda a Ján Mundok

Nové zloženie 
obecného zastupiteľstva
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15. 12. 2014 
• ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktorého 
hlavným bodom bolo zloženie 
sľubu starostu obce a  poslancov 
a určenie komisií obce

• komisie sa schádzali podľa 
po treby, zaoberali sa stavebnými 
a  eko nomickými problémami 
ob ce a  riešením prvých žiadostí 
a  problémov, otvárali sa obálky 
z výberového konania na hlavné
ho kontrolóra, zostavoval sa har
monogram kultúrnych akcií 
a plánu činnosti OcZ

15. 1. 2015
• zasadnutie OcZ – voľba hlav

né ho kontrolóra – z 5 kandidátov, 
v  tajnom hlasovaní bola za  HK 
zvolená Ing. Silvia Kapášová

21. 1. 2015
• zasadnutie OcZ – schválenie  

no vých rokovacích poriadkov, 
schválenie úväzku starostovi obce 
– polovičný úväzok, predložené  
boli plány činnosti komisií, me
novanie poslancov za členov Ra
dy školy pri ZŠ Láb – Tomáš 
Chme la, Mgr.  Pavel Chmela, 
Ján Mundok, Bc. Ondrej Štefek 

a člena rady školy pri MŠ Láb – 
Bc. Daniel Prokop

4. 2. 2015 
• stretnutie s  podnikateľmi – 

dohoda o  vzájomnej spolupráci 
a podpore na zlepšenie podnika
nia a života v obci

16. 2. 2015 
• stretnutie vlastníkov pozem

kov pod ihriskom – návrhy a mož
nosti vysporiadania pozem kov 

23. 2. 2015 
• stretnutie vlastníkov pozem

kov pod smetiskom
3. 3. 2015 
• zasadnutie OcZ – odsú

hlasenie členov dozornej rady 
a  konateľa do  spoločnosti LÁ
BINVEST, s. r. o. – konateľ: Ma
rián Moravčík, členovia dozornej 
rady: Mgr.  Pavel Chmela a  Ján 
Mundok

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, OZNAMY

Termíny 
zasadnutí OcZ
v roku 2015:
18. 3.; 13. 5.; 24. 6.; 16. 9.; 21. 
10.; 9. 12. – ostatné zasadnutia 
podľa potreby

Vážení spoluobčania, ekonomické, stavebné a hospodárske in-
formácie obce budú zverejnené v  špeciálnom, mimoriadnom 
vydaní Lábskych novín, ktoré vyjdú v nasledujúcich týždňoch.

Veľmi častou príčinou vzni
ku požiarov býva predovšetkým 
spaľovanie odpadu, pri ktorom 
vznikajú nemalé škody. Varuje
me najmä pred tradičným nešvá
rom – vypaľovaním suchej trávy, 
čo je činnosť veľmi nebezpečná 
a  zakázaná zákonom o ochrane 
prírody a  zákonom o  ochrane 
pred požiarmi. A práve preto va
rujeme pred nebezpečenstvom 
jarného spaľovania suchej trávy, 
starého lístia a vetví z orezaných 
stromov, i keď nemajú zakázané 
spaľovanie odpadu, prípadné za
loženie ohňa na určenom mies
te (v sude na  spaľovanie), toto 
neprevádzať za  veterného po
časia. Občania majú povinnosť 
rešpek tovať zákazy a príkazy vy
paľovania suchej trávy a porastov 

na voľných plochách. Spaľovanie 
nie je jediný spôsob ako sa zbaviť 
biologického odpadu, je možné 
ho skompostovať, ukladať ho 
do špeciálnych kompostérov.

• • •
Začína nám jar, je veľmi dôle

žitá každá sekunda, keď spozo
rujete požiar, ak ste schopní ho 
uhasiť, pokúste sa o to, ak sa po
žiar vymyká vašej kontrole alebo 
je väčšieho rozsahu, volajte hasi
čov, či už nás domácich alebo na 
telefónnych číslach 150, 112.

Zaobchádzajte opatrne s  oh
ňom, o  to vás žiadajú Lábski 
hasiči. 

Za výbor DHZ Láb
M. Kovár, veliteľ hasičov

Nebezpečné jarné 
vypaľovanie

Pozývame občanov, ktorí si podali žiadosť o bezodplatné 
užívanie kompostéra, na prednášku

Ako správne kompostovať.
Prednáška sa uskutoční v stredu 15. 4. 2015 o 17.00 h
v so bášnej miestnosti obecného úradu. Po prednáške 
sa občanom budú vydávať kompostéry.

 Činnosť obecného úradu 
a obecného zastupiteľstva

    INTERVAL
Termín  1x 2x 4x
   mesačne mesačne mesačne
  5. 1. Pondelok   •
12. 1. Pondelok • • •
19. 1. Pondelok   •
26. 1. Pondelok  • •
  2. 2. Pondelok   •
  9. 2. Pondelok • • •
16. 2. Pondelok   •
23. 2. Pondelok  • •
  2. 3. Pondelok   •
  9. 3. Pondelok • • •
16. 3. Pondelok   •
23. 3. Pondelok  • •
30. 3. Pondelok   •
  7. 4. Utorok • • •
13. 4. Pondelok   •
20. 4. Pondelok  • •
27. 4. Pondelok   •
  4. 5. Pondelok • • •
11. 5. Pondelok   •
18. 5. Pondelok  • •
25. 5. Pondelok   •
  1. 6. Pondelok • • •
  8. 6. Pondelok   •
15. 6. Pondelok  • •
22. 6. Pondelok   •
29. 6. Pondelok • • •

Vážení občania!
Obecný úrad v Lábe v spolupráci s Dobrovoľným zborom hasi čov, 
Poľovným združením Malina, športovým klubom, zá kladnou ško-
lou a materskou školou vás pozýva pri prí ležitosti Dňa Zeme na

zber odpadu v našej obci 
a vyčistenie prírody.
Zraz účastníkov je 25. 4. 2015 o 9.00 h 
v parku pri obecnom úrade.
Ďakujeme vám za zveľaďovanie prostredia, v ktorom bývame.

 

Rozpis zvozu komunálneho 
odpadu firmou A.S.A. Slovensko 
v obci Láb na I. polrok 2015

Aj vývoz komunálneho odpadu firmou Tekos, spol. s r. o.,  
sa z dôvodu sviatku uskutoční 7. 4., t. j. v utorok.
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SPEKTRUM PODUJATÍ

31. 12. 2014 
silvestrovský ohňostroj a víta

nie nového roka 2015 pri harmo
nikárovi 

14. 2. 2015 
obecná zabíjačka – predaj 

a  výroba domácich zabíjačko
vých špecialít: jaternice, tlačenka, 
pečené mäso, škvarky, kultúrny 
program – hudobná skupina, ta
nec 

21. 2. 2015 
1. obecný ples – bohatý kultúr

ny program – vystúpenie Beaty 
Dubasovej a  kúzelníka, ukážka 
spoločenského tanca, ukážka 
kro jovaných, hudobná skupina 
Tenor, bohatá tombola

13. 3. 2015 
slávnostné uvítanie detí do ži

vota – uvítali sme päť nových 
láb janov 

27. 3. 2015 
oslava dňa učiteľov – spoločné 

posedenie pedagogických a  ne
pedagogických zamestnancov 
školských zariadení

Plán akcií 
do konca 
1. polroka 
2015:

1. 5. 
strelecké preteky o pohár sta

rostu obce, oslavy 1. mája 
10. 5.
Druhá májová nedeľa – Deň 

matiek – kultúrny program
16. 5. 
Gril max párty na čapáši 
23. 5. 
Memoriál Tobiáša ondroviča 

– DHZ láb
23. 5.
Farbiarske skúšky psov – PZ 

Malina láb
6. 6.
MDD – celoobecný kultúrno 

športový program 
7. 6.
sviatok Božieho Tela (nede

ľa) – procesia po dedine – Farský 
úrad láb

13. 6.
krojovaný deň v  lábe – fol

klórne slávnosti
20. 6.
2. futbalový turnaj – Šk láb
26. 6. 
koniec školského roka
30. 6.
strelecké preteky – PZ Mali

na láb

Kultúrne a spoločenské podujatia, 
ktoré sa uskutočnili 
od 15. 3. 2014 do 27. 3. 2015
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ŠKOLSTVO

Iba iskričky v  detských očkách 
nám napovedali, ktoré dieťa je 
v maske skryté.

Na parkete tancovali urodze
né princezné a o ich bezpečie sa 
horlivo starali nebojácni policaj
ti, bojovníci a  superhrdinovia. 
Šašovia s dobrou náladou a veľa, 
veľa ďalších nádherných masiek. 
Katarínky nám zaspievali a všet
kých vtiahli do kola. Nechýbala 
ani bohatá tombola. Vďaka patrí 
pani Ščasnej za  poskytnutie už  
tradičných „karnevalových” prie
storov i  všetkým rodičom, ktorí 
nám prispeli do  tomboly a  po
mohli vytvoriť deťom ďalší krás
ny zážitok.

O rok sa na vás opäť tešíme.

Vážení rodičia, 
spoluobčania 
a priatelia 
Materskej 
školy Láb
V  tomto roku je opäť možné 
poskytnúť 2 % z daní fyzických 
a právnických osôb za kalendár-
ny rok 2014. 

Z  finančných prostriedkov, 
ktoré ste nám poukázali v minu
lom roku, Rodičovské združenie 
pri MŠ Láb zakúpilo množstvo 
výchovnovzdelávacích, didak
tických pomôcok.

Veríme, milí rodičia, spolu
občania a priatelia, že viete, ako 
veľmi materská škola tieto pro
striedky potrebuje a  pomôžete 
nám. Vopred vám všetkým ďa
kujeme.

Bližšie informácie a  tlačivá 
vám poskytneme v MŠ, stiahnuť 
si ich môžete z webu MŠ Láb.

Údaje 
o prijímateľovi

V  januári naši predškoláci 
navštívili kamarátov v  Základ-
nej škole Láb, kde potom za-
čiatkom februára spolu s rodič-
mi boli na zápise. 

Devätnásť predškolákov sa 
už teraz svedomito a  zodpo
vedne pripravuje na veľkú školu. 
Vo februári sme tradične uspo
riadali karneval a  tradíciou pre 
našu škôlku je aj veľmi dobrá 
spolupráca s  Centrom pedago
gickopsychologického pora
denstva a  prevencie v  Malac
kách, lebo v marci nás tety opäť 
navštívili a predškoláci absolvo

vali skupinové orientačné vyšet
renie. No a pre rodičov pripravu
jeme besedu o  školskej zrelosti. 
Marec mesiac knihy nás zavie
dol na exkurziu do Miestnej ľu
dovej knižnice v Labe, v  škôlke 
sme privítali Huga a jeho príbeh 
o  sladkostiach a  27. marca naši 
malí dobrovoľníci podporili ve
rejnú zbierku  Deň narcisov.

V  máji naše Včielky a  Žab
ky zažijú týždeň radosti v  škole 
prírody s názvom „Abeceda hier, 
zábavy a športu“, v júni nás čaká 
plavecký výcvik v  Malackách, 
Čarovná noc, Deň detí, Školský 
výlet, Rozlúčka s  predškolákmi 

Čo sme stihli a čo nás ešte čaká...

Karneval 2015

Obchodné meno/názov:
Rodičovské združenie 
pri MŠ Láb
Sídlo: 
Láb č. 223
Právna forma: 
občianske združenie
IČO: 
17319617/228
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ŠKOLSTVO

Veľkonočný 
vinš
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie úsmev v tvári,
želajú Vám k sviatku jari, 
všetci malí škôlkari.

Čas rýchlo letí. Len ne
dávno prekročili po pr

výkrát brány škôlky a už ruka 
v  ruke kráčali s  mamičkou  
a ockom na zápis do školy. 

Čoskoro 
školáci

6. február 2015 bol sláv-
nostný. Naši odvážni predško-
láci kráčali pekne vyobliekaní 
v  sprievode rodičov do  školy. 
Kto mal väčšiu trému? Ťažko 
povedať. Niekedy sa zdalo, že 
tí mladší to zvládajú lepšie. Ve-
selo sa usmievali, kreslili a rie-
šili úlohy, mnohí komunikovali 
s pani učiteľkami ako so starý-
mi známymi. Niektorí si obze-
rali nové prostredie a skúmavo 
si prezerali pani učiteľky.

Na pomoc prišla 
aj pani psychologička. 
Ak bolo treba pomoh-

la a  po radila rodičom. Deti 
ukáza li, že škôlka ich dobre 
pripravila na  školu. Zvláda-
li úlohy bez problémov. Naši 
družinári im pripravili pekné 
darčeky. Spolu sme zapísali 
dvadsaťtri detí – 13 chlapcov 
a 10 dievčat. Pani učiteľky už 
boli po celom dni unavené ale 
usmiate a spokojné. Mali dob-
rý pocit a pochvaľovali si prácu 
detí. 

Našim budúcim prvákom 
želáme ešte veľa pekných chvíľ 
v škôlke a už teraz sa na nich 
tešíme. 

Mgr. Gabriela Nenovská
Nový kalendárny rok 2015 sa 

v  našej škole niesol v  znamení 
zmien a nových učebných pomô-
cok. V každej triede sme namon-
tovali interaktívnu tabuľu a žiaci 
majú možnosť pracovať s najmo-
dernejšími učebnými pomôcka-
mi. Nechcem sa chváliť, ale sme 
široko – ďaleko jedinou školou, 
ktorá má v  každej triede tieto 
pomôcky. Presvedčiť sa o  tom 
mohli rodičia aj na Dni otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutočnil 
29. januára. Každoročne otvorí-
me dvere všetkým rodičom, sta-
rým rodičom, aby sa prišli pozrieť 
ako to v škole „fičí“. Vedomosti si 
naši žiaci overujú na predmeto-
vých olympiádach – teraz to bola 
geografická, dejepisná, olympi-
áda v  slovenskom, anglickom 
a  nemeckom jazyku. Ešte nás 
čaká matematická olympiáda. 

Prichádzajú s ocenením – úspeš-
ný riešiteľ, za čo ďakujem aj pani 
učiteľkám, ktoré ich na tieto sú-
ťaže pripravujú. Vo fašiangovom 
období sme chceli urobiť aj Kar-
neval, ale pre veľkú chorobnosť 
žiakov sme museli v dňoch 11. 2. 
-15. 2. zrušiť vyučovanie, aj kar-
neval. Ale masky si môžu deti 
určite vyskúšať a prísť sa zabaviť 
16. apríla 2015 do telocvične zá-
kladnej školy. Srdečne pozývame 
všetkých rodičov aj starých rodi-
čov. Okrem školy sme sa konečne 
pustili aj do  kompletnej výme-
ny osvetlenia telocvične. Museli 
sme! Káble, ktoré sa nachádzali 
pod strechou, už boli v  dezo-
látnom stave a  nechýbalo veľa 
a  museli by sme stavať aj novú 
telocvičňu. Ďakujem všetkým 
za podporu našej školy. 

Mgr. Ľubica Chovanová

Stalo sa tradíciou, že na  našej 
škole každoročne organizujeme 
lyžiarsky kurz. Minulý rok ako
si nebolo na čom, ale o to lepšie 
bolo tento rok. 

Výška snehu – 70 cm, slniečko 
a  teploty nad nulou, nás vybur-

covali k úžasným výkonom. De-
vätnásť žiakov z našej školy i žia-
ci zo Záhorskej Vsi spolu s pani 
učiteľkami Ľ. Chovanovou, J. Ši-
mekovou a A. Pláštikovou bráz-
dili zjazdovky v lyžiarskom stre-
disku Skalka pri Kremnici, od 
16. do 20. februára. 

Lyžiarsky kurz má v našej ško-
le dlhoročnú tradíciu, nie je to  

lacná záležitosť, ale tí, ktorí majú 
radi lyžovanie, sa už tešia na bu-
dúci rok. 

Chcem sa poďakovať za  dar 
rodine Galovičovej, ktorá dopl-
nila energiu žiakom, v  podobe 
čokolád a  keksov, ale aj za  prí-
spevok rodičovskému združeniu. 

Mgr. Ľubica Chovanová

Lyžiarsky 
kurz
Lyžiarsky 
kurz

a mnoho ďalších pekných akcií, 
o ktorých Vás, samozrejme, bu-
deme informovať aj prostredníc-

tvom našej webovej stránky a so-
ciálnej siete.

Mgr. Miriam Vicenová

Ako sme v škole 
začali rok 2015
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HISTÓRIA / OSOBNOSTI OBCE

Spomienky 
lábskych 
občanov
na oslobodenie obce Soviet
skou armádou 5. apríla 1945

Hneď z rána sme počuli blížiaci 
sa front. Rusi totiž vyháňali ne
priateľa hlavne mínami. Počas boja 
v Lábe dve ruské míny zasiah li aj 
náš dom. Hneď ráno sme sa všetci 
traja – otec, mamka a  ja – utiahli  
do pivnice, ktorá bola vzadu v šope, 
kde sme mali pripravené prípad
né potreby. Akonáhle Rusi obsadi li 
Láb, behali po domoch a maštaliach 
a vymieňali si kone. Konský poťah 
bol pri konci II. svetovej voj ny už 
veľmi dôležitý a  vítaný. Aj u  nás 
si vymeni li koňa. Zobra li si kobylu 
gaštanovej farby, grošovanú, hlavu 
mala malú, krk silný, na ktorom jej 
pekne sedel cho mút. Namiesto nej  
nám Rusi nechali starú kobylu 
uhorskej rasy.
Z rodinnej kroniky Dominika Blažíčka

Počas pôsobenia ruských vojakov 
v Lábe som mal veľa práce s podko
vaním a ošetrovaním koňov pre ar
mádu. V kovárni boli dôstojníci, keď 
prišiel náš kmotor oznámiť, že sa im  
narodilo dievčatko a  my budeme 
krst ní rodičia. Jeden z dôstojníkov 
poro zumel o čo išlo a hneď povedal, 
že to ponesieme do „cirkvi”. Kmot
rom sa to veľmi nepáčilo, ale vy
riešil to pán farár Havran: jeden 
dieťa ponesie ku krstu a na druhého 
sa krst napíše. Dva dni pred krstom 
museli všetci Rusi opustiť dedinu. 
Ako krstné dary priniesli „bričku” 
(voz) detského šat stva, ktoré bolo 
na padnuté všami, pre to ich museli 
hneď na humne spá liť a priniesli aj 
malé žriebätko, ktorému dali meno 
Ivan a slúžilo do roku 1955. 

František Bartalský, dedinský kováč 
(uverejnenia príspevku nedožil) 

Na udalosti spred sedemdesiatich 
rokov si spomínajú dnes ešte žijúci, 
vtedy dvanásťroční, chlapci J. Ko
landra a J. Čer mák z Dediny. 

Červená armáda, ktorá postupo
vala za frontom, mala v Lábe sú
stredené kone na  Kučovaniciach, 
kravy a ovce vo Lbrodách pri kaná
li. Tento statok slúžil ako obživa pre 
armádu. Lábski chlapci tam chodili 
pásavať tento statok, za čo sa mohli 
voziť na koňoch. Za pomoci viace
rých lábksych občanov sa tábor pre
sunul do Gajár.       Mária Čermáková

Nedávno bol na  blogu.sme.sk 
zverejnený článok na  našom 
rodákovi Jakubovi. Je to mla
dý človek – ešte len študent, 
ale o  to viac to človeka pote
ší. Jakub býval v  Lábe prvých 
desať rokov, no stretávame ho 
u nás často. V jeho prípade pla
tí dvojná sobne naše záhorácke 
príslovie – „Kde sa kura uláhne, 
tam sa táhne”.

Jakub Badrna je jedným 
z  nich. čím ma zaujal? na  za
čiatku to bola určite slušnosť, 
milý pozdrav ako elementárny 
prejav úcty a radosti zo stretnu
tia. Ďalej to bola jeho schopnosť 
vidieť veci reálne, triezvy úsudok, 
samozrejmá ochota pomôcť, vní
mavosť a  záujem rozumne dis
kutovať, hľadať riešenia, povedať 
pravdu, aj keď je nepríjemná. 
Ďalším milým pozitívom je jeho 
talent a snaha na ňom pracovať, 
neustále sa zlepšovať a  napredo
vať, vďaka čomu šíri dobré meno 
strednej odbornej školy lesníckej 
v  Banskej Štiavnici všade, kam 
príde. na  našom internáte ho 
všetci spoznajú ako trubača.

Jakub sa narodil 4. októbra 
1996 v Bratislave. Do svojich 10 
rokov žil s  rodičmi v  obci láb, 
odkiaľ sa neskôr presťahovali do 
Zohora. Ale ešte ako štvorroč
ný si našiel škáru v plote, kadiaľ 
chodieval na návštevu k tete Fa
nuške, ktorá mu s obľubou roz
právala príbehy svojho zosnulé
ho manžela, poľovníka. „Prírodou 
som bol obklopený od  malička, ale 
vďaka nej som si začal svoju lásku 
k prírode aj stále viac uvedomovať. 

Vďaka nej som pochopil pravý vý
znam poľovníctva a to, že poľovník 
je v prvom rade ochranca, a až po
tom lovec.” Pa ni Františka Záles
ňáková nemala vlastné deti a veľ
mi si obľúbila toto malé zvedavé 
chlapča od susedov. Možno si ani 
neuvedomila, ako veľmi ovplyvní 
jeho budúcnosť.

„Ako som rástol, priatelia ma 
brávali do  lesa na posed, pochôdz
ky a  poľovačky, ale najradšej som 
pomáhal pri kŕmení zveri. Už 
vtedy som sa  započúval do  tónov 
lesnice, ktoré ma úplne fascinovali. 
Bol som veľmi zvedavý, a tak som 
sa pýtal. Ujo Jožko, člen miestneho 
poľovného združenia, mi vysvetlil 
základy hrania a poskytol prvý ná
stroj, ale keďže nemal čas, učil som 
sa sám. Keď nastal čas rozhodnu
tia, čo by som chcel ďalej študovať, 
hľadal som školu, kde by som bol čo 
najviac v prírode. Tak som sa stal 
študentom SOŠL v Banskej Štiav
nici. Ešte pred mojím odchodom do 
Štiavnice odišla na druhý svet teta 
Fanuška, čo mi bolo nesmierne ľúto. 
Venovala mi veľa svojho času, uká
zala cestu, ktorou teraz túžim ísť. 
Nikdy na ňu nezabudnem.

V Banskej Štiavnici som sa začal 
popri štúdiu venovať trubačstvu. 
Ujal sa ma Ing. Štefan Petri ko vič  
a teraz už bývalý študent Valentín 
Priehoda,  ktorý  v tom čase repre
zentoval školu a  trúbil pri mno
hých významných príležitostiach. 
Po  prvej skúške bolo rozhodnuté. 
Po radili mi, že mi lepšie „sadne” po
ľovnícky roh a požičali mi nástroj.  
Odborné základy som získaval 
v ZUŠ v Banskej Štiavnici u pána 
učiteľa Aleša Turčana. Popri hraní 

som začal komponovať prvé sklad
by, do  ktorých som vkladal svoje   
po city. Moja prvotina sa volá Srn
čí pochod. Písal som aj básne a po
viedky z  poľovníckeho prostredia 
a  som rád, že zaujali porotu v  li
terárnych súťažiach a  priniesli mi 
povzbudivé ocenenia. Otextoval 
som Hubertovskú fanfáru, ktorú 
sme hrali a spievali počas Huberto
vych dní vo Svätom Antone spolu 
trinásti trubači, terajší i bývalí štu
denti SOŠL s Ing. Petrikovičom.”

Jakub je veľmi ochotný a pra
co vitý. Zúčastňuje sa mnohých 
poľov níckych a kultúrnych po du
jatí, sú ťaží, seminárov, je členom  
organizačného výboru pre česko
slovenskú národnú súťaž v  Ma
lackách, kde pracuje v  osveto vej 
komisii. Je členom klubu truba
čov a členom ra dy klubu pri slo
venskom poľovníckom zväze so 
sídlom v  liptovskom Hrádku. 
Má mnoho kamará tov v ško le aj 
v celej našej repub like.

„Nedávno som sa, zatiaľ len ako  
divák, zúčastnil trubačského kon
certu v  pražskom Rudolfíne – 
Mys livecké Vánoce, kde sa naraz 
predstavilo 80 najlepších trubačov 
v  strednej Európe, plus Pražské 
trio. Bol to pre mňa neopakovateľ
ný zážitok!”  vyznáva sa sympa
tický študent.

na otázku, ako to všetko po
pri štúdiu zvláda, mi s úsmevom 
povedal: „Všetko sa dá, keď sa chce. 
Dôležité je, aby ľudia spolu komu
nikovali vtedy, keď treba a nie za 
chrbtom.”

A  čomu by sa chcel venovať 
po maturite? „Možno sa mi poda
rí skĺbiť lásku k prírode s  hudbou. 
Blízke je mi lesníctvo, jeho krásne   
tradície, i kultúra. Možno sa mi raz 
podarí zhudobniť obrazy slovenskej 
prírody a  krajiny. No kamkoľvek 
ma osud zaveje, na  roky strávené 
v  Banskej Štiavnici budem vždy 
v dobrom spomínať.”

Janka Bernáthová

Janka BernáthováLehotská, rodáčka 
z  Kráľovej Lehoty. Študentské roky pre
žila v Banskej Štiavnici, ktorá sa stala jej 
druhým domovom. Je členkou Autorské
ho klubu v  Banskej Štiavnici, redaktor
kou Štiavnických novín, držiteľkou titulu 
Osobnosť kultúry Banskej Štiavnice za rok 
2011 a 2013. Autorka získala viacero lite
rárnych ocenení za poéziu, prózu a tvorbu 
pre deti. Knižne vydala básnické zbierky 
Balada purpurovej ruže (2008), Listové 
tajomstvo (2012) a Slnečná sonáta (2014). 
So súhlasom pani Janky Bernáthovej zve
rejňujeme jej  rozhovor z blogu.sme.sk.

Študent s lesnicou
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Folklórny súbor Lábjan  
v spo lu práci s Obecným úra
dom v  Lá be 
a  Základ nou 
školou v Lá
be, pozýva
jú všetkých 
priate ľov 
a  priaz
n i v  c o v 
fol klóru na 
Kro  jo  vaný 
deň v Lábe. 

Akcia sa usku
toční v sobotu 13. 6. od 15. 
ho di ny v  obecnom parku. 
Okrem vy stúpenia nášho fol

klórneho sú boru Lábjan a fol
klórneho súboru Macejko, sa 

môžete tešiť na dychovú 
hudbu Záhorienka. 

Premié ru 
bude mať 
nová pie
seň, veno

vaná na šej 
obci, kto

rú tu po
krstí krstný  

otec. Celé poo bedie sa bude 
niesť v  duchu ľudových tra
dícií. Večer od 19. hodiny už 
bude venovaný voľnej zábave.

Redakcia

Folklórny 
súbor 
Lábjan
Po dlhej prestávke Lábjan svo
ju aktívnu činnosť rozbehol 
v  roku 2012. Hlavným motí
vom bol prekrásny lábsky kroj, 
ľudová pieseň a  tanec. 

V  súčasnosti má súbor asi 
tridsať čle nov. Snažíme sa 
o  udržiavanie ľudových tradícií 
v rôznych smeroch s osobitným 
dôrazom na  tradičné kroje, ľu
dové tance a pesničky. Spolupra
cujeme a  podporujeme aktivity 
školy a obce. Folklórna sku pina 
dodáva všetkým aktivitám do
bovú atmosféru.

Mimoriadne sa staráme o do
rast. Naši členovia vy stupujú 
v  originálnych (historických) 

kro joch, viaceré majú viac ako 
100 rokov. 

V našej obci sa stále udržiava 
pôvodné nárečie, pôvodné pies
ne a  ľudové tradície. Vymiera
ním staršej generácie sa nám 
to to kultúrne bohatstvo zľahka 

vy tráca, preto je našou snahou 
za pojiť širšiu verejnosť.

• • •
Radi privítame medzi sebou 

nadšencov pre folklór a  ľudové 
tradície.

Mária Kovárová

KULTÚRNE TRADÍCIE / KRONIKA

V utorok 17. marca sme si pri
pomenuli 100. výročie narode
nia našej rodáčky Márie Kišo
ňovejHubovej, všetkým dob re 
známej opernej speváčky.

Jej otec bol učiteľom v  Lábe. 
Ešte počas jej detstva sa odsťa

hovali do Zohoru a v roku 1924 
do Bratislavy. Tu vychodila školy, 
zma turovala a nakoľko mala od 
mladosti prekrásny hlas, išla štu
dovať spev na  konzervatórium 
do  Viedne. Po  návrate prijala 
angažmán v Slovenskom národ
nom divadle a  v  rokoch 1943– 

–1947 pôsobila ako prvá sloven
ská operná speváčka. Začas pô
sobila i  v  Smetanovom divadle 
v Prahe a napokon sa stala profe
sorkou na Vysokej škole múzic
kých umení v Bratislave. Vydala 
sa za herca Mikuláša Hubu a ich 
syn Martin je tiež hercom.

MDŽ 
u hasičov
Jedným z  prvých sviatkov 
v marci je MDŽ. Hasičimuži 
pripravili pre 15 žien hasičiek 
príjemné poobedné posedenie. 

O  program sa nám postara
la, ako každoročne, pani Milka 
Štefeková svojimi záhoráckymi 
čítaniami z kníh Záhorákov. 

Pri kávičke a občerstvení sme 
predebatovali spomienky na 
mladosť, ale aj súčasnosť. Po ob
darovaní kvetom sme sa v pod
večer postupne rozchádzali. Že
ničky naše, dúfame, že o rok sa 
stretneme znovu.

Narodení: 
Mia Lazarová, Tamara Haver
dová, Sebastián Braunecker, 
Dia na Haverdová
Opustili nás:
Alojz Jurica (68), Jozef Bartal
ský (68), Mária Chmelová (87), 
Ivan Hrebeň (73), František 
Bartalský (95), Mária Rá cová 
(75), Katarína Kolan drová (91), 
Mária Mračko vá (86), Štefánia 
Benková (74), Marcel Kovár 
(80), Viera Zechelová (49)
Zosobášení:
Pavol Laboš a Janka Macíková

JubiLanti 
od 1. 4. do 30. 6. 2015
60-roční:
Daniela Kainová, Štefánia Vís
meková, Ing. Daniela Chme lo
vá, Ján Hurban, Alojz Pro kop, 
Viliam Vícena, Alena Chmelo
vá
65-roční:
Viliam Slezák, Ján Eke, Anna 
Ha sičková, František Karovič, 
Mária Veselá
70-roční:
Anna Zálesňáková, Juraj Du
chaj, Eva Višvaderová, Eva Po
láková
75-roční:
Mgr. Emília Štefeková, Blaže
na Vavrincová,
80-roční:
Michal Sofka, Juliana Vopel ko
vá, Júlia Kavická, Anna Mac
ko vičová, Alžbeta Kováro vá
90-ročná:
Terézia Filípková

SpoločenSká 
kronika
od 6. 12. 2014 do 17. 3. 2015

Krojovaný deň 
 v Lábe

pripomenuli sme si 100. výročie 
narodenia Márie kišoňovej-Hubovej
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ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Vážení športoví priatelia,
priaznivci futbalu, 
milí spoluobčania,

dovoľujeme si vám dať do po-
zornosti úspech našich mladých 
futbalistov – prípravkárov, ktorí 
v  konkurencii svojich rovesní-
kov z  futbalových klubov Žo-
líku Malacky, ŠKP Dúbravky, 
Zohoru, Studienky, Lozorna 
a  Kútov dokázali bez porážky 
zvíťaziť v halovej lige – Malac-
ky 2014/2015. O  tento cenný 
úspech a dôstojnú reprezentáciu 
lábskeho mládežníckeho futbalu 
sa pod vedením trénerov Danie-
la Siváka, Ivana Hrebeňa a špor-
tovo-metodickým vedením Iva-
na Polláka zaslúžili najmä hráči: 
Patrik Ďurica, Dávid Macík, 
Adam Kubišta, Jakub Sivák, To-
máš Bartalský, Dávid Bartalský, 
Ivan Hrebeň, Marek Majzún, 
Timotej Kuch, Richard Ivák.

Súbežne sa predstavili a  prvé 
turnajové skúsenosti získavali 
naši najmenší pred prípravkári: 
Šimon Habuda, David Lukáček, 
Kamil Kuch, Jakub Jánoš, Artur 
Pír, Gabriel Török, Adam Bar-
talský, Tomáš Tankovič a Anetka 
Iváková. Odmenou za ich snahu 
bol úsmev na  tvárach všetkých 
divákov a potlesk za predvedené 
futbalové akcie.

Futbal je fenomén doby a vie 
do života priniesť nezabudnuteľ-
né okamihy, slzy radosti i  skla-
mania, preto veľké poďakovanie 
a  spoluúčasť na  tomto úspechu 
patrí rodičom, škole, pretože 
tam je základňa. Zároveň si do-
voľujeme osloviť rodičov, že radi 
ich deti privítame na našich tré-
ningoch. Futbal je hra, ktorá for-
muje charakter hráča, vychováva 

a  učí hráča k  disciplíne a  pra-
vidlám fair-play. Ak   to všetko 
vykonávame s  láskou a  celým 
srdcom, úspech sa vždy dostaví.

Mužstvo prípravky po  je-
sennej časti súťaže ročníka 
2014/2015 je na  treťom mieste 
za  mužstvami Lozorna a  Jaku-
bova so stratou jedného bodu. 
Jarná časť súťaže sa začína 12. 
apríla 2015. Domáce zápasy bu-

deme hrávať v nedeľu dopolud-
nia o 9.30 hod. Sezónu ročníka 
2014/2015 plánujeme ukončiť 
20. 6. 2015 spoločným turnajom 
pred prípraviek a  prípraviek 
na  našom ihrisku za  účasti cca 
ôsmich družstiev.

Záverom si dovoľujeme poďa-
kovať všetkým, ktorí pomáhajú 
a  prispievajú k  udržaniu tejto 
činnosti, tešíme sa na vašu pria-
zeň a  prajeme veľa spoločných 
športových zážitkov.

TRÉNERI

Turnaj 
v Malackách

Dňa 28. februára sa zúčastnili 
naše deti – malí futbalisti, mlad-
šia prípravka, na  turnaji v  Ma-
lackách. Ich súpermi boli Žolík 
Malacky, Rohožník a  Devínska 
Nová Ves. Napriek nedostatku 
hráčov zapríčinených chorobnos-
ťou, malí futbalisti bojovali o prvé 
miesto. Atmosféra bola vynikajú-
ca, povzbudzovali všetci prítomní 
na turnaji. 

Mladšej prípravke z  ŠK Láb 
a hlavne ich trénerom a rodičom 
ďakujeme za  krásny športový 
zážitok. Želáme ďalšie úspechy 
v nastávajúcej jarnej sezóne. 

Za rodičov Janka Habudová

 Úspech futbalovej prípravky 
v zimnej halovej lige
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