
V sobotu 13. 6. 2015 sa v našej obci 
uskutočnil Krojovaný deň s  krs
tom piesne „Krojovaná frajírečka”. 
Bol to 1. ročník. Náš obecný park 
rozkvitol lábskymi krojmi. Jedna 
matka našej tanečníčky nám pove
dala: „...všetky chlpy sa mi posta
vili, keď vyšiel náš súbor...”. Bol to 
silný zážitok. 

Bolo nám cťou spolupracovať 
s úžasnými ľuďmi, manažérom Zá-
horienky pánom Polakovičom a so 
Základnou školu v  Lábe. Nedá 
nám nespomenúť pani Chmelo-

vú Zitku, pani Kovárovú Jozefku 
– 84-ročnú občianku, ktorá nám 
pomáhala a pripomienkovala našu 
prácu. Hlboko si to vážime. Vďaka 
patrí aj rodičom, ktorí nás podpo-
rovali, napr. priviezli chlapcov z 
Moravy na  vystúpenie – patrí im 
veľká vďaka.

Naša nová krásna pesnička 
„Krojovaná frajírečka” opisuje čas-
ti nášho kroja. Pevne veríme, že si 
ju krstný otec – pán starosta osvo-
jí a  tak spozná, čo je to krézlíček, 
lajblíček. Pán starosta, aj keď nie je 
rodák z Lábu,  si ochotne obliekol 
lábsky kroj a myslíme, že sa v ňom 
aj dobre cítil.

Tento projekt bol pripravovaný 
už pol roka dopredu. Bola to obe-
tavá práca, ale stálo to za to! Nedá 
nám ešte nepovedať. Mali sme aj 
neprajníkov, ktorým by sme chceli 
odkázať, aby porozmýšľali, zamys-
leli sa nad sebou a  prehodnotili 

svoje správanie. Nemáme radi, ak 
niekto ubližuje našim deťom. 

Preveľká vďaka patrí pánovi sta-
rostovi Mariánovi Moravčíkovi, 
ktorý nám veril od samého začiat-
ku, podstarostovi pánovi Pavlo-

vi Chmelovi, ktorý je jeho pravou 
rukou, pripravil a mal pod palcom 
celú prípravu parku, vždy je ochot-
ný pomôcť.

Tešíme sa na 2. ročník!
Mária Kovárová
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Vážení 
čitatelia,

prinášame vám ďalšie číslo obec
ných novín. Nastáva letný čas dovo
leniek, oddychu. Dávajme si na seba 
pozor pri vysokých letných horú
čavách, chráňme sa, dodržiavajme 
pitný režim. Užívajme si čas oddy
chu so svojimi rodinami, priateľmi, 
známymi. Deťom, žiakom a  štu
dentom želáme príjemné prázdniny, 
starším občanom pokojné oddychové 
slnečné dni a  ostatným spoluobča
nom pokojné dni dovoleniek. Načer
pajme silu, energiu. Tešme sa z kaž
dodenných ma ličkostí.

redakcia

Oznamujeme všetkým čitate
ľom, že každý občan má mož
nosť príspievať do  obecných 
novín.

Ak má niekto milú skúsenosť, 
nejaký zážitok alebo podnet 
a  chce sa s ním podeliť s ostat-

nými občanmi, môže tak urobiť 
prostredníctvom našich obec-
ných novín. svoje príspevky, 
námety môžete pravidelne odo-
vzdávať do  poštovej schránky, 
ktorá je umiestnená pri vchode 
do budovy obecného úradu, odo-

vzdať priamo v obecnom úrade, 
alebo poslať na e-mailové adresy: 

prokop.daniel1@gmail.com,
starosta@obeclab.sk.

Tešíme sa na spoluprácu.
redakcia

V nedeľu 6. 6. 2015 sa folklórna 
skupina zúčastnila na  každoročnej 
slávnosti „Božieho Tela”. Verte, že 
v tých krojoch to nebola maličkosť. 
Všetkým, ktorí si aj napriek veľkým 
horúčavám kroj obliekli, patrí veľká 
vďaka. skutočne si to veľmi vážime. 
Bola to krásna slávnosť v spoluprá-
ci s hasičským zborom Láb.

Ľudové tradície nie sú len kroje, 
sú to všetky aktivity, pri ktorých sa 
stretávajú ľudia a je im spolu dobre. 

Máme na mysli napríklad poľovní-
kov, hasičov, športovcov...

Našej novej piesni sme do vienka
ako sudičky priali:
„Nech voda z Lábskeho jazera 
posilní hrdosť a zároveň pokoru
 v našich životoch a to 
nielen v dňoch sviatočných.”
To želá všetkým Lábjanom Má-

ria Kovárová.
Jana Kolandrová

Výzva na prispievanie do obecných novín

„Krojovaná frajírečka”

Ľudové tradície 
nie sú len kroje

mailto:prokop.daniel1@gamil.com
mailto:starosta@obeclab.sk
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Sviatosť Oltárna je darom lás
ky. Keď Boh chcel dokázať svoju 
všemohúcnosť, stvoril svet. Keď 
chcel poskytnúť dôkaz svojho mi
losrdenstva, uskutočnil vtelenie 
Syna. A čo malo byť dôkazom jeho 
lásky? Najsvätejšia Sviatosť Oltár
na. Niet iného dôvodu – hovorí sv. 
Vavrinec Justiniani – pre ktorý Je
žiš ustanovil Sviatosť Oltárnu ako 
ten, že nám chcel takto ukázať, ako 
nesmierne nás miluje.

Každoročne veriaci kresťanský 
ľud slávi sviatok Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) 
ako prikázaný sviatok. A nebolo to 
v našej farnosti inak ani tohto roku. 
V  nedeľu 7. júna 2015 vyvrcholila 
slávnosť Božieho Tela slávnostnou 
sv. omšou a  po  nej eucharistickou 
procesiou uličkami našej obce Láb.

sviatok Najsvätejšieho Tela 
a Krvi je oslavou daru Eucharistie 
a  úcty k  spasiteľovi skutočne prí-
tomnému pod spôsobom chleba 
a  vína vo sviatosti oltárnej. Viera 
v  skutočnú prítomnosť Krista vo 
sviatosti oltárnej bola v  11. a  12. 
storočí napádaná rozličnými here-
tickými výhradami, na  vyvrátenie 
týchto bludov bol zvolaný všeobec-
ný Štvrtý lateránsky koncil, kto-
rý v  roku 1215 opätovne potvrdil 
a  slávnostne vyhlásil, že Kristus je 
skutočne prítomný v chlebe a víne, 
ktoré sa premieňa na  jeho Telo 
a  Krv, keď kňaz nad nimi vysloví 
slová premenenia. V  tejto dobe sa 

v  niektorých kláštoroch ujal ob-
rad pozdvihovania, ktorý sa neskôr 
rozšíril v celej Európe. svätá Juliana 
z  Liége (1192–1258), sestra a  ne-
skôr opátka kláštora Mt. Cornillon, 
bola hlavnou predstaviteľkou hnu-
tia za  zavedenie sviatku Božieho 
Tela. Pre svoje snahy získala mno-
hých kňazov  i  biskupa Roberta de 
Thourote, ktorý v roku 1246 dal sú-
hlas na slávenie tohto sviatku v die-
céze Liége. Jedným z  arcidiakonov 

v  katedrále v  Liége bol aj Jacques 
Panteleon, ktorý sa stal v  r. 1261 
pápežom Urbanom IV. Ten encyk-
likou Transiturus de hoc mundo 
v  roku 1264 rozšíril slávenie tohto 
sviatku na celú Cirkev.

omšové texty a hymnické pies-
ne pre liturgiu hodín zložil sv. To-
máš Akvinský (1225-1274). svia-
tok znova potvrdil Klement V. 

na koncile vo Vienne (1311-1312). 
spočiatku sa slávnosť konávala len 
v chrámoch. Pápež Ján XXII. upra-
vil slávenie sviatku tak, aby sa sláv-
nosť konala so slávnostným sprievo-
dom, pri ktorom sa má niesť ulicami 
sviatosť oltárna. 

Popri sviatku Božieho Tela sa 
od  17. storočia slávil aj sviatok 
Predrahej krvi. Pius IX. v roku 1849 
rozšíril tento sviatok na celú Cirkev 
a ustanovil, aby sa svätil na prvú ne-

deľu mesiaca júla. V roku 1914 Pius 
X. zmenil jeho slávenie na  1. júla. 
Posledná reforma liturgického ka-
lendára spojila oba sviatky a zavied-
la spoločné slávenie Božieho Tela 
a  Krvi na  štvrtok po  sviatku Naj-
svätejšej Trojice, alebo v nasledujúcu 
nedeľu.

Tradícia procesií sprevádza je-
den z  najväčších cirkevných sviat-

kov, ľudovo nazývaný Božie Telo, 
odpradávna. Tajomstvo Ježišovho 
Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej 
omši premieňa chlieb a víno, veria-
ci v procesii na čele s kňazom sym-
bolicky oznamujú svetu nosením 
monštrancie s  kúskom premene-
ného chleba ulicami dedín a miest. 
Postupne sa zastavujú pri štyroch 
oltároch, symbolizujúcich štyri sve-
tové strany. sprievod tak naznačuje 
Božiu ochotu a ústretovosť aj voči 
tým, čo ho nepoznajú. „oltáriky” 
vytvoria rodiny zo zelene, kvetov 
a domácich devocionálií (predmety, 
ktoré sa používajú na prehĺbenie ná-
božnosti: obrázky, krížiky, ruženec, 
medailóny a  podobne) pred svoji-
mi domami. Na týchto miestach sa 
koná bohoslužba, verejná poklona 
a  udelenie požehnania Eucharis-
tiou. Deti na znak svojej úcty a lásky 
k Bohu rozsypávajú na cestu lupene 
kvetov a veriaci zhromaždení v pro-
cesii spievajú náboženské piesne. 
svoju vieru prejavujeme nielen 
v  chráme, ale i  vonku pred celým 
svetom cirkevnými sprievodmi, čiže 
procesiami. Procesie sú náboženské 
pochody, ktorými veriaci jednomy-
seľne prosia Boha o milosť a zmilo-
vanie, alebo verejne vzdávajú vďaku, 
alebo navonok preukazujú vnútornú 
úctu, chválu a oslavu Boha. Už slo-
vo procesia (z  lat. procedere) – ísť, 
putovať, označuje zmysel sprievodu, 
tj. túžobné hľadanie pomoci Božej, 
vytrvalosť modlitby popri telesnej 
únave chodenia, ako aj jednomyseľ-
nú modlitbu všetkých zhromažde-
ných. Pôvod procesií nachádzame 
v starom i Novom zákone. V rannej 
Cirkvi boli procesie natoľko vo zvy-
ku, že tvorili súčasť bohoslužieb.

Lukáš Šlosár – farár, správca farnosti 

občania Lábu a  lábske or ga-
ni zá cie sa rozhodli zorganizovať 
Deň Zeme aj v  Lábe. Podujatie 
tu už má niekoľkoročnú tradíciu.  
Do  organi zácie podujatia sa za-
pojil obecný úrad, dobrovoľný ha-
sičský zbor, PZ Malina, športový 
klub, základná a  materská škola 
a  skupina Roberta Klimenta. Na 
rannom stretnutí v obecnom par-
ku sa stretlo približne šesťdesiat 
ľudí a  druhá skupina tridsiatich 
poľovníkov sa stretla na poľovníc-
kej chate. Po rozdelení na skupiny 

sa všetci rozbehli v dobrej nálade 
do  chotára obce. Zbierali sa od-
padky popri hlavných a vedľajších 
cestách. Nelegálne skládky sa ob-
javovali v  hojnom počte aj popri 
lesných cestách. Poľovné združe-

nie realizovalo zber odpadkov vo 
svojom poľovnom revíre do prista-
vených kontajnerov.

obecný traktor zvážal následne 
vrecia plné odpadkov do zberného 
dvora. spolu sa z chotára obce vy-
viezlo 5 kontajnerov odpadkov.

Pre účastníkov podujatia bolo 
pripravené občerstvenie od obec-
ného úradu, od spoločnosti Nafta 
Gbely a v pohostinstve čapáš bol 
pripravených guláš, ktorý sponzo-
rovala pani Hasičková.

Chcel by som týmto poďako-
vať všetkým, ktorí sa boli ochot-
ní vo svojom voľnom čase zapojiť 
do tejto akcie a vyčistiť prostredie 
okolo nás. Rovnako vďaka patrí aj 
tým, ktorí sa zaslúžili o organizá-
ciu podujatia a aj všetkým sponzo-
rom.

Ondrej Štefek

 Deň Zeme v Lábe
Deň Zeme je každoročná celosvetová udalosť, ktorá vznikla v  roku 
1970. Cieľom podujatia je ochrana životného prostredia. Podujatie  
nadobudlo popularitu a  každoročne sa 25. apríla organizuje v  192  
štátoch sveta. 

 Sviatok Najsvätejšieho 
 Kristovho Tela a Krvi

SPEKTRUM PODUJATÍ
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Už ste navštívili 
Salón 
Prestige Beauty 
v Lábe?

Ak nie, neváhajte. Toto miesto 
je výnimočné a  každý tu náj-
de presne, čo hľadá. salón sa vy-
značuje príjemným prostredím 
a hlavne milým a ochotným per-
sonálom. Vykúzlia vám účes, po-
starajú sa o  pleť, nechty i  o  vaše 
unavené nohy, skvelo vás pripravia 
na každú udalosť. Jednoducho po-
vedané – všetko pod jednou stre-
chou. Šikovné sú to baby. Anka, 
Mirka a Miška, ďakujeme.

Vaše vďačné zákazníčky

Ďakujeme, 
pani MUDr. 
Mihályová!

Po viac ako 40-ročnom pôsobe-
ní v našom zdravotnom stredisku sa 
MUDr. Mária Mihályová rozhodla 
zostať na  zaslúženom odpočinku. 
Vlastne sa nerozhodla. Do dôchod-
ku ju poslala choroba, a tak musela 
začať myslieť aj na svoje zdravie. Jej 
rukami prešiel takmer každý Láb-
jan mladší ako 40 rokov. Detským 
pacientom aj mamičkám ve novala 
ma ximálnu po zornosť a k tomu pri-
dala i milé slová. Jej práca v našej 
obci bola }namáhavá a náročná.

Lekári dnes nechcú pracovať v de-
dinských ambulanciách, tobôž nie 
mladí, preto je ťažké nájsť náhradu 
do  zdravotného strediska. okrem 
Lábu trikrát do  týž dňa ordinovala 
aj v Zohore a v Plaveckom Štvrtku.  
Ani tam nemajú za ňu náhradu. Ur-
čite by aj napriek vysokému veku 
rada pokračovala. Jej zdravotný stav 
ani rodina jej to však nedovolia.

Zaželajme jej skoré uzdravenie  
a doprajme jej, aby si mohla čo naj-
viac užiť dôchodok a mohla ešte dl-
ho rozdávať lásku svojim najbližším. 

Ďakujeme vám, pani doktorka, 
za všetko, čo ste pre našu obec a pre 
vašich detských pacientov urobili.

Poďakovanie
Viacerí seniori z  našej obce ma 

požiadali, aby som v ich mene poďa-
kovala vedeniu obce za rozvoz obe-
dov pre dôchodcov. Touto službou 
sa im zlepšila kvalita života a výživy. 
Pracujúce deti sú spokojné, že o ich 
rodičov je postarané. Vieme, že vždy 
to nie je jednoduché. Niekedy stačí 
len vedieť, že niekto je tu pre mňa, 
keď ho potrebujem. Ešte raz veľká 
vďaka.   Mária Kovárová

Naša pomoc je zameraná na:
•  rodiny, ktoré sa ocitli v  ťažkej 

ži  votnej situácii, prechádzajúce 
roz  vodovým konaním 

•  matky s  deťmi, ktoré potrebujú 
pomoc pri písaní návrhov na súd 
ohľadom úpravy vyživovacích 
povinností, návrhov na  úpravu 
styku otca s dieťaťom a iné

•  nezamestnaných občanov a ob
čanov v hmot nej núdzi, pomoc 
je poskytovaná pri hľadaní voľ-
ných pracovných miest, písaní 
žiadostí o prijatie do zamestna-
nia 

•  občanov s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, (pomoc zamera-
ná na vybavenie preukazu ZŤP 
a zisťovanie vhodných kompen-
začných pomôcok)

• • •
Klientom sa snažíme poskytnúť 
potrebné informácie k  vyriešeniu 
jeho problému, dobré rady aktívnu 
pomoc (napr: vypĺňanie formulá-
rov, spísanie žiadostí, vysvetľova-
nie právnych dokumentov).

keď som sa rozhodol kandidovať 
na  starostu obce Láb, úprimne po
vedané, nenapadlo mi, že dobrý sta
rosta je hlavne ten, ktorý má v obec
ných novinách príhovory a  články 
na každej strane doplnené vlastný
mi fotkami. Keďže v poslednom čase 
mám publicity dosť, snažil som sa 
tomu vy hnúť. Zrejme som sa mýlil. 
Ale ďalej už len vážne. 

S  odstupom času si uvedomujem, 
aký obrovský záväzok to pre mňa je, 
keď som prijal funkciu starostu na
šej obce. Úprimne musím priznať, 
že mi chvíľku potrvá, kým pochopím 
všetky komplikované vzťahy v obci. 
Kto s  kým áno, kto s  kým nie, kto 
koho musí, kto koho nemusí. Prečo 
jedna časť občanov nežičí tej druhej 
atď. Osobne vnímam, že v  posled
nom čase sa mne, môjmu zástupco
vi a niektorým poslancom postupne 
darí otupovať niektoré vyhrotené 
medziľudské vzťahy, čo si myslím, je 
jeden z problémov v obci. 

Podarilo sa nám spoločne zor ga
nizovať z  môjho pohľadu nie koľ ko 
úspešných podujatí – Pr vý reprezen
tačný ples obce Láb, obecnú za bí jač
ku, Deň zeme, Deň učiteľov, Prvo
májové strelecké preteky o pohár sta
rostu obce, Deň matiek, Deň detí, fol
klórne slávnosti i futbalový turnaj. 
V  niektorých prípadoch nás mož no 
mrzela slabšia účasť obyvate ľov obce, 
ale predpokladám, že informácie 
o  tom, že to robíme dobre sa medzi 
obyvateľmi budú šíriť a  ich vlastná 
zvedavosť a možno záujem o dianie 
v našej obci ich do vedie na naše ďal
šie pripravované podujatia. 

Nedá mi nespomenúť, je to aj mo
ja povinnosť, vás touto cestou in for
movať o ďalších činnostiach a aktivi
tách, ktorými sa obecný úrad zaoberá.

V prvom rade chceme vysporiadať 
dlhoročne nedoriešené otázky týkajú
ce sa najmä:

  nevysporiadaných pozemkov 
pod futbalovým ihriskom

 spoločnosti Lábinvest s. r. o.
  zvýšených nákladov pri výstav

be obecnej bytovky a iné.
Každý starosta musí byť v prvom 

rade dobrý hospodár, a teda sa musí 
pokúšať vytvoriť také ekonomické 
fungovanie obce, aby bol obecný roz
počet vyrovnaný a obec nežila z pre
daja svojho majetku, lebo verte mi, 
raz dopredáte to posledné a  čo bude 
ďalej? Nad tým sa, bohužiaľ, pred
chádzajúce vedenie obce nezamýšľalo 
a možno aj áno, ale žiadnu investí
ciu alebo podnikateľskú aktivitu, 
kto rá by obci prinášala stály príjem, 

nezrealizovalo. V obci chýba napr. aj 
vlastný inventár (ako stoly, lavice, 
hudobná apa ratúra a pod.) potrebný 
na uskutočňovanie kultúrnych a spo
ločenských podujatí.

To je len niekoľko myšlienok o tom, 
akým smerom chcem, aby sa obec ube
rala a premýšľala o svojej budúcnosti.

Samozrejme, intenzívne pripra
vujeme aj ďalšie aktivity, o  ktorých 
sa môžete detailnejšie dozvedieť na 
každom obecnom zastupiteľstve. Pa
tria medzi ne najmä dobudovanie 
kanalizácie v  obci, zefektívnenie 
fun govania osvetlenia v obci a iné.

Aj touto cestou chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa intenzívne zapojili 
do zrealizovaných aktivít a  obeto
vali svoj voľný čas.

Vážení spoluobčania, 
určite ste v našej obci zaregistrova

li zmeny vo vývoze odpadových vôd 
a prevádzky ČOV. Kroky, ktoré sme 
podnikli, boli nevyhnutné, hoci na 
začiatku neboli celkom pozitívne 
pri jaté zo strany niektorých obča
nov. Niektorým z vás boli doručené 
listy so žiadosťou o vysvetlenie, ako 
ste nakladali s  odpadovými voda
mi v roku 2014. Našou prioritou je 
za brániť neustálemu znečisťovaniu 
ži votného prostredia vypúšťaním 
tých to odpadov do záhrad a humien. 
Všetkým je nám nepríjemné dýchať 
tento odporný smrad. 

Zistili sme, že dochádzalo k nere
gistrovanému vývozu odpadových 
vôd (na  čierno), a  tým obec pri
chádzala o  peniaze na  prevádzku 
ČOV, čo bola jedna z hlavných príčin 
ukon čenia spolupráce s  dodávateľmi 
tejto služby. Každoročne tento prí
jem klesal a náklady na prevádzku 
ČOV stúpali. Našim cieľom je znížiť 
tieto náklady a zároveň chrániť ži
votné prostredie.

Prioritne však budeme naďalej 
pracovať na dobudovaní kanalizácie 
postupne v celej obci, čím sa defini
tívne vyrieši tento problém. Staros
ta spolu s niektorými poslancami na 
tom intenzívne pracujú a v krátkom 
časovom horizonte je predpoklad re
alizácie prvej etapy tohto f inančne 
náročného projektu. 

Aj touto cestou chcem ešte raz vy
zvať všetkých vás, ktorí aj naďalej 
znečisťujete takýmto spôsobom ži
votné prostredie, aby ste sa začali 
správať ako zodpovední občania. 
Obecný úrad bude postupne sprís
ňovať sankcie pri takomto znečisťo
vaní.

M. Moravčík, starosta obce

Vážení spoluobčania, 
Z oBECNÉHo ZAsTUPITEĽsTVA / oZNAMY



LÁBSKE NOVINY  •  2/20154

Jún je mesiac, keď nám slniečko 
už teplejšie svieti, keď sa deti tešia 
na  prázdniny a  dospeláci už majú 
naplánované dovolenky a  výlety.  
Jún je však aj mesiac, kedy bilancu-
jeme školský rok. Školáci dostanú 
svoju „výplatu” v podobe vysvedče-
nia a môžu sa pochváliť svojou prá-
cou. My v škôlke sme tiež celý rok 
usilov ne pracovali a  okrem nových 
vedomostí si odnášame aj množstvo 
krásnych spomienok, veselých a ne-
opakovateľných zážitkov.

Našim najmilovanejším mamič-
kám a babičkám sme v máji pripra-
vili krásne vystúpenie. osemnásť 
najodvážnejších škôlkarov na  týž-
deň opustilo svoju postieľku a v ško-
le v prírode prežilo ne zabudnuteľné 
dobrodružstvo. Ako prípravu na kú-
paliskovú sezónu sme úspešne ab-
solvovali plavecký výcvik. Jánošík 
nám pripravil prekvapenie, podelil 
sa s nami o svoj poklad a spolu sme 
prežili skutočnú „čarovnú noc”. 

Rozlúčkou  s  predškolákmi  sme 

ukončili tento školský rok a  naši 
naj starší nám naposledy pripravili  
krásne predstavenie. Mnohým aj 
slzička vypadla, keď sa z  jeho die-
ťatka stáva veľký školák, odloží svoju 
hračku, aby pripravil miesto škol-
skej taške. Po  bezstarostných rôč-
koch vykročí v ústrety povinnostiam 
a novým zážitkom.
 okrem bohatej edukačnej a mi-
moškolskej činnosti naša materská 
škola spolupracovala so zriaďovate-
ľom ocÚ Láb na projektoch a roz-
šírenie kapacity ako aj na doplnenie 
a modernizáciu interiéru a exteriéru 
materskej školy. 

Úzko spolupracujeme s  našim 
Rodičovským  združením,  rodičmi 
a  ostatnými organizáciami v  obci. 
Všetkým ďakujeme za pomoc a spo-
luprácu v školskom roku 2014/2015 
a želáme nám všetkým slnečné lúče, 
dni oddychu, krásnu modrú oblohu, 
príjemné chvíle strávené s  rodinou, 
kamarátmi, krásne letné dni.

Darina Hrebeňová

To nie je obeta prísť sem.
To nie je slušnosť prísť sem.
To nie je vypočítavosť prísť sem.
Je to radosť potriasť ruku.
Je to česť vysloviť úctu.
Je to srdce ktoré vraví ďakujem.

Dňa 26. 6. 2015 o 15.30 h sme sa 
zišli v MŠ v Lábe, aby sme aj my, ro-
dičia, na konci školského roka vzdali 
hold práci všetkým, ktorí sa starajú 
o naše najmilšie – plačúce, smejúce 
sa, bezradné, slušné i trošku proble-
matické – poklady. 

Poznáte ich prednosti i nedostat-
ky, to čo my možno z prehnanej lás-
ky nie sme schopní niekedy reálne 
vnímať. Poznáte a robíte všetko pre-
to, aby ste rozvíjali to dobré a napra-
vili to, čo sme my občas aj zanedbali.

Koľko vrkôčikov ste zaplietli? 
Koľko pančušiek obliekli? Koľko 
zaslzených očičiek potešili? Koľko 
rozprávočiek prečítali? Koľko gom-
bičiek, zipsov, šnúrok napravili?

To nik nespočíta. To nik z  det-
ských očí nevyčíta. To sa nevykazuje. 
To sa neprikazuje. Niečoho podob-
ného je schopná len láska k deťom.

Koľkokrát ste maľovali snehu-
liaka, kreslili čiary, kruhy, vlnovky? 
Koľkokrát opakovali básničku či 
pesničku? Koľko programov nacvi-
čili? Koľkokrát ste triedu vyzdobili?

Vy sa namáhate, vymýšľate a nie-
kedy máte pocit akoby sa výsledný 
efekt stratil. Ale len naoko. Žije 
v na šich pokladoch v našich slnieč-
kach v ich malých hlavičkách. Všet-
ko sa tam ukladá. Každé slovo, po-
hladenie i pokarhanie. stavia sa py-
ramída detskej dôvery.

Na  jej vrchole každé ráno ozve 
sa – chcem sa isť hrať do  škôlky! 
A  možno inokedy sa ozve opačný 
hlas...

Kto z nás je neomylný? 
Kto niekedy nezapochybuje o vý-

zname toho čo robí? 
Komu sa vždy darí? 
Kto občas nevyhľadá svoju bútľa-

vú vŕbu?
My rodičia si vysoko vážime vašu 

prácu. Prácu všetkých, ktoré sa sta-
ráte o naše poklady.

Aj vy, pani kuchárky, ste už tisíce 
buchiet napiekli, kilá mäsa udusili, 
tisíce nákupov uskladnili... Aj vám 
patrí naša vďaka!

Prajeme vám iba radosť z práce, 
ktorú vykonávate, veľké srdce a vo-
dopád nápadov. Aby obohatili mysle 
našich drahých detí.

Nech slnko lásky nad našou škôl-
kou svieti. Zastavme čas....

Deti sú to, čo nás spája. Nech os-
tane dlho v nás.

Ďakujeme, rodičia z triedy Včielok

„Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky.
Do školičky zaránky, máme nové knihy, tašky, ceruzky a písanky.
Volá na nás abeceda: Tešíme sa – prvá trieda!”

Našim predškolákom želáme veľa úspechov. Veríme, že z vás budú usi-
lovní a skvelí žiaci. Rodičom želáme veľa trpezlivosti, lásky a veľa radosti 
z vašich detí.

Rozlúčka s našimi
predškolákmi

Želáme pekné prázdniny všetkým!

Materská škola Láb

ŠKoLsTVo
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Aj v 2. polroku to v našej škole žilo. 
Zúčastnili sme sa viacerých súťa
ží. V mnohých sme mali dobré, až 
vynikajúce výsledky. Veď posúďte 
sami.

Aj v roku 2015 sa za organizácie 
Bystra education, s. r. o., uskutočni-
la matematická súťaž Pangea. Na 4. 
roč níku sa zúčastnil zatiaľ najvyš-
ší počet uchádzačov, čo je viac ako 
65 000 žiakov zo 604 škôl z celého 
slovenska. V  marci sa uskutočnilo 
1. kolo tohto ročníka. súťažili žiaci 
7., 8. a 9. ročníka. Piati z nich po-
stúpili do  finálového kola, ktoré sa 
uskutoč nilo 11. 6. 2015 na strojníc-
kej fakulte sTU v Bratislave.

Tohto finálového kola sa nako-
niec zúčastnili traja žiaci našej školy: 
Natália Hasičková, Ján Dufek a si-
mona Kopčová. Na  súťaži získali 
no vé skúsenosti a zručnosti. 

V  marci riešili žiaci našej školy 
úlohy matematickej súťaže Klokan 
a Klokanko. Žiaci 1. stupňa, ktorí rie-
šili úlohy Klokanka, sa zúčastnili 10. 
6. akcie s názvom Klokankohranie.

Dvesto detí z deviatich škôl hľa-
dalo a  riešilo klokanovské úlohy 
a  skákalo ako klokan v  Bratislav-
skom lesoparku na  Železnej stud-
ničke. Medzi týmito súťažiacimi 
boli aj naši nádejní matematici. Bo-
lo ich 8.Vytvorili dva tímy. 1. tím 
tvorili A. Bartalský, s. Trenčanský,  
F. Tirpák, K. Kuch, K. Wlodaszová; 
2. tím T. Bartalský, T. Trenčanský 
a K. Hanusová.

okrem matematických úloh, kto-
rých zadanie hľadali po  celej lúke, 
ich čakali aj športové úlohy. Dôleži-
tá bola správnosť odpovedí ale aj čas. 
o to väčšia bola naša radosť, keď vy-
hlásili výsledky. Medzi tromi druž-
stvami, ktoré vyriešili všetky úlohy 
správne, bol aj náš 1. tím. Ten si išiel 

ako prvý po cenu. očká týchto detí 
žiarili radosťou a šťastím. 

Naša škola je už štyri roky zapo-
jená do projektu Recyklohry – škol-
ského recyklačného programu, kto-
rý si kladie za cieľ systematické za-
pá janie témy správneho nakladania 
s odpadmi, triedenia a následnej re-
cyklácie vyradených elektrozariade-
ní a batérií do výučby v školských z a-
riadeniach na slovensku tak, aby sa 
správne návyky stali súčasťou život-
ného štýlu nastupujúcej generácie.

V  marci bola zadaná 23. úloha 
spojená s jarou a oslavou Dňa Zeme: 
vytvorte vlajku Zeme z  recyklova-
teľných, vyradených, či iných materi-
álov a zároveň vymyslite „ekologické 
desatoro”, ktoré však nebude mať 
formu zákazov, príkazov, či nariade-
ní, ale bude slúžiť ako odporúčanie, 
čo robiť, aby sa naša Zem mala dob-
re a prekypovala zdravím a krásou. 

Do úlohy sa zapojilo viac ako 200 
škôl z  celého slovenska. Z  týchto 
bolo vybraných 20 škôl, ktoré boli 
odmenené bonusovými bodmi. Na-
ša škola skončila v tejto „dvadsiatke” 
a dokonca získala najvyšší počet bo-
nusových bodov.

CVč v  senici vyhlásilo súťaž 
Model 2015. Aj naši „družinári” sa 
do nej zapojili. súťažili v  kategórii 
Módny doplnok. Pod vedením  pani 
vychovávateľky Kataríny Pechovej 
vytvorili sadu náušníc a brošní. Tie-
to zaujali porotu danej súťaže a ude-
lila im Cenu poroty.

sadu vytvorili žiačky Alexandra 
Hájková, Karin Wlodaszová, Lenka 
Danihelová a Dorota Dujničová.

okresné kolo súťaže Mladý zá
chranár – 22. ročník – sa uskutočni-
lo na  jar tohto roku. Na slovensku 
sú ťažilo vo  všetkých okresných ko-
lách spolu 514 družstiev a 83 druž-
stvám sa podarilo svojimi výkonmi 

prebojovať na majstrovstvá sloven-
skej republiky 2015. Naše družstvo 
v zložení simona Kopčová, Michal 
strolka, Natália čermáková, Filip 
Dufek  sa umiestnilo na skvelom 3. 
mieste. Na postup do celoslovenské-
ho kola im chýbali len 3 body.

Dňa 7. mája 2015 sa v našej ško-
le už tradične uskutočnilo okresné 
kolo detskej dopravnej súťaže Na 
bicykli bezpečne 2015. Žiaci dokázali 
znalosť predpisov cestnej premávky 
a technickú zručnosť v jazde na bi-
cykli. Našu školu reprezentovalo 
4-členné družstvo piatakov – Lau-
ra Habudová, Lea Pírová, Damián 
čech a Matúš Habuda, ktoré si vy-

bojovalo postup do  krajského kola 
v Bratislave. Krajské kolo sa usku-
točnilo 1. júna 2015 a naši žiaci boli 
i  v  tomto kole najlepší a  zaslúžene 
postúpili do  celoslovenského finá-
le. To sa uskutočnilo 18. a 19. júna 
v Liptovskom Mikuláši. V konku-
rencii 8 družstiev získali 4. miesto!

Naša škola je zapojená do projek-
tu Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na  základných a  stredných školách 
s  využitím elektronického testova-
nia  (eTest).  Realizátorom  projektu 
je Národný ústav certifikovaných 
meraní (NÚCEM). V  rámci tohto 
projektu prebieha od  11. 5. do  30. 
6. 2015 na  vybraných základných 
školách testovanie testových zoši-
tov, pri ktorom spolupracuje i naša 
škola. Cieľom testovania je umožniť 
učiteľom a žiakom získať skúsenosti 
s testovaním v e-Teste a overiť kva-
litu úloh v testových zošitoch. Naše 
poznatky, skúsenosti a pripomienky 
budú využité pri príprave ďalších 
testovaní a pri vytváraní kvalitných 
úloh v testových zošitoch. 

V máji firma Chupa-Chups vy-
hlásila súťaž vytvoriť z obalov Chu-
pa-Chups plagát k novému albumu 

„Y” Majka spirita, plán bol jasný. 
Jeho koncert pre celú školu a 3 000 
€ vyhráme my, deviataci z  Lábu! 
Konkurencia bola naozaj obrovská 
a hoci sme nevyhrali 1. miesto, skon-
čili sme druhí! ocenenie už nebolo 
pre celú školu, ale vďaka výhre sme 
mohli absolvovať neuveriteľný kon-
coročný výlet v adrenalínovom par-
ku, ktorý nám firma Chupa-Chups 
v sume 750 € celý preplatila. Devia-
taci ďakujú všetkým žiakom, ktorí 
pomohli obaly zozbierať a umožnili 
tak vytvoriť výherný plagát. 

29. mája sa areál školského dvo-
ra ZŠ premenil na  športovisko. 
Konal sa Olympijský deň detí, kto-
rý sme slávnostne otvorili prinese-
ním olympijského ohňa, vztýčením 
olympijskej zástavy a nechýbal sľub 

športovcov a rozhodcov. Pre súťažia-
cich boli vytvorené štyri kategórie 
pre chlapcov a  dievčatá. svoje sily 
si súťažiaci zmerali v behu na 30 m 
a  60 m, v  skoku do  diaľky, v  hode 
bremenom a v štafete. Pre všetkých 
bolo pripravené občerstvenie. Ďa-
kujeme pánovi Ranincovi, pani Mi-
chalčíkovej, Sámoške i Rodičovské-
mu združeniu. 

olympijský deň sme ukončili vy-
hlásením výsledkov a  odovzdaním 
medailí víťazom.

Každoročne sa žiaci I. stupňa 
zúčastňujú Školy v  prírode. Tento 
školský rok to bolo trocha netradič-
ne na  farme u  p.  Michala Kovára. 
Žiaci sa oboznámili ako prebieha 
deň na  farme. Najskôr sme nakŕ-
mili zvieratká, a potom sme podo-
jili kozičku. Dojenie si mohol každý 
vyskúšať. Nasledovala prezentácia 
okolia a pohorí, ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti obce. Žiaci sa dozvede-
li veľa nových informácií o histórii 
obce. Najväčším zážitkom pre nich 
bolo vozenie sa na koni a lukostreľ-
ba. Z farmy odchádzali s  novými 
poznatkami, ktoré získali zážitko-
vou formou. 

2. polrok v základnej škole

ŠKoLsTVo

http://www.bystraeducation.sk/
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Zápis do
FS Lábjan
Folklórny súbor Lábjan pozý
va do svojich radov záujemcov 
vo veku od 4 do 18 rokov. Zá
pis bude 15. 8. 2015 od 14.00 do 
18.00 h v  budove starej školy. 
Dajme deťom šancu spoznať 
prekrásne kultúrne dedičstvo 
nášho regiónu – ľudové tance  
a  piesne na šich starých mám 
a otcov. V prípade otázok kon
taktujte Máriu Kovárovú, tel.: 
0907/90 18 31 alebo Janu Ko
landrovú, tel.: 0903/54 95 95.

Narodení: 
sara samková, Nina Zoe Vlček, 
sabina osuská

Opustili nás:
Antónia Chmelová (76), Marcel 
olah (58), Anna Kovárová (78), 
Katarína Dufková (89), Damian 
Chmela (89)

Zosobášení:
Peter sivák a  Tereza Guničová, 
Peter Šimunič a Barbora Hurto-
vá, Jozef Praženec a  Laura No-
votná, Peter Šišulák a  Monika 
Šebestová, Michal Žaludný a Ľu-
bica ondrášiková

JUBiLANTi 
od 1. 7. do 30. 9. 2015
60-roční:
Božena Christiansen Hradňan-
ská, ondrej Žaludný, Marián 
Kečkéš, Mária Bergerová, Ladi-
slav Zábojník

65-roční:
Vlasta Kovárová, Mária Kováro-
vá, Rudolf Chmela, Mária Hro-
mádková, Cecília Bukovská, Má-
ria Trenčanská, Jozef Hasička

70-roční:
Marian Bednarik, Mária Dávi-
dová, Margita Chmelová, Milan 
Fabian, Helena surovičová, Vla-
dimír Vísmek, Anton sirota

75-roční:
Cyril Moravčík, Emil Palkovič

Mária Lisá

SpoločenSká 
kronika
od 18. 3. do 1. 7. 2015

Dňa 28. mája v  priestoroch 
Miestnej ľudovej knižnice v  Lábe 
sa uskutočnila milá slávnosť – pre-
zentácia knihy Za čiarou. Knihu prí-
tomným predstavila jej autorka pani 
Viera Lukáčková-Mináriková, ako 
hlboko ľudský napínavý príbeh člo-
veka-hlavného protagonistu, ktorý 
sa jej zásluhou odvíja pred čitateľom. 
Dodávame, že okrem tejto knihy 
publikovala poviedky v rôznych ča-
sopisoch. s novelou Návraty do raja 
sa umiestnila na 3. mieste v  súťaži 
organizovanej spisovateľskou orga-
nizáciou v  spolupráci s kanadským 
spolkom. V  roku 2005 vydala au-

tobiografické dielo o MUDr. Pav-
lovi Blahovi V službách človečenstva 
a za  súbor poviedok Záhada červe
ných ruží získala 3. miesto v  súťaži 
Kniha Záhoria 2013. Na  vydanie 
má pripravené čitateľsky hodnotiace 
texty – Literatúra s  rozpätými kríd
lami – o  diele Pavla Vilikovského 
a Jozefa Banáša. 

Na  záver pán starosta Marián 
Moravčík pokrstil knihu jadierka mi 
a lupeňmi z červených ruží. Au torke 
poprial veľa tvorivých síl a  zdôraz-
nil, že takúto osobnosť, akú máme 
v Lábe, má máloktorá obec v okolí.

Mária Vicenová

Krst knihy – Za čiarou

Cirkevný 
zbor 
CREDO
pozýva
S  tým, že je hudba radosťou mô
žem len súhlasiť. V Lábe funguje
me od  januára 2015. Postupne 
roz širujeme svoj repertoár, ktorý 
okrem gospelovej hudby tvoria aj 
ľudové piesne. 

Za  krátky čas nášho spoločné-
ho pôsobenia sme spievali v  rámci 
niekoľkých svätých omší v  Lábe. 
Vystúpili sme na Dni matiek, Kro-
jovanom dni, v  dome re hoľných 
ses tier v  Malackách a  vďaka pani 
or ga nistke aj v rádiu Lumen. V sú-
časnos ti tvorí zbor 17 členov. Veľmi 
radi však medzi sebou privítame aj 
nových spevákov či hu dobníkov. 
Cvičíme 2x týždenne (utorok, štvr-
tok) od 18.30 h v priestoroch starej 
školy.             Mgr. Adela Greliková

Tatiana Bystrianska – súkrom-
ná soŠ veterinárna, Bullova 2, 
Bra tislava, odbor veterinárne zdra-
votníctvo a hygiena; 

Oliver Galovič – sPŠ elektro-
technická, Zochova 9, Bratislava, 
odbor elektrotechnika; 

Marko Hrebeň – sPŠ elektro-
technická, K. Adlera 5, Bratislava, 
odbor: elektrotechnika; 

Simona Kopčová – Gymná-
zium, Bilíkova 24, Bratislava, od-
bor – bilingválne štúdium, anglický 
jazyk; 

Sabrina Petrušová – soŠ, svä-
toplukova 2, Bratislava, odbor ka-
derník-vizážista; 

Simona Petrušová – Pedago-
gická a sociálna akadémia, Bullova 
2, Bratislava, odbor animátor voľ-
ného času; 

peter pitek – sPŠ dopravná,  
Kva čalova 20, Bratislava, odbor 
prevádzka a ekonomika dopravy; 

Mário Rybár – soŠ automobi-
lová, J. Jonáša 5, Bratislava, odbor 
auto opra vár-elektrikár; 

Michal Sedlák – sPŠ elektro-
technická, Zochova 9, Bratislava, 
odbor elektrotechnika; 

Marek Sovadina – sPŠ doprav-
ná, Kvačalova 20, Bratislava, odbor 
prevádzka a ekonomika dopravy; 

Michal Strolka – súkromná 
športová soŠ, M. C. sklodowskej 1,  
Bratislava, odbor športový manaž-
ment.

Agáta Pírová a Vanesa Strnová, 
žiačky 5. ročníka, pokračujú v štú-
diu na 8-ročnom žiačky 5. ročníka 
pokračujú v  štúdiu na  8-ročnom 
gymnáziu – Gymnázium 1. mája 
8, Malacky

Želáme veľa zdravia, 
šťastia a úspe chov 
v ďalšom štúdiu.

Všetci deviataci prijatí 
na vybrané stredné školy

Po trinástich rokoch sa podarilo 
zorganizovať celoobecnú oslavu 
Dňa detí. 

V sobotu 6. júna sa areál futbalo-
vého ihriska zaplnil deťmi rôznych 
vekových kategórií. Horúce slneč-
né počasie, množstvo hier, zábavy, 
tanca, atrakcií bolo sprievodcami 
sobotňajšieho dňa pre všetky deti 
našej obce. Rodičia pri bohatom ob-
čerstvení a  so spokojným vý razom 
na tvári sledovali svoje ra tolesti ako 
sa zabávajú, športujú, súťažia. A nie-

len to, mnohí si zasú ťažili i spoloč-
ne. Nechýbal Šašo Maroš, historickí 
šermiari, jazda na koňoch, penová 
šou, žrebovanie tomboly a odmeňo-
vanie šikovných športových talentov 
zlatými, striebornými a bronzovými 
pohármi od starostu obce. 

Ďakujeme Materskej škole Láb,  
Základnej škole Láb, lábskym ha-
sičom, športovému klubu a  ostat-
ným členom za spoluprácu pri or-
ganizovaní tohto dňa pre naše deti. 

Daniel Prokop, 
predseda kultúrnej komisie

 Lábsky Deň detí 2015

ŠKOLSTVO / KULTÚRA / MATRIKA



LÁBSKE NOVINY  •  2/2015 7

Viem, že nie každý má ambície 
behať. To vôbec neprekáža. Dôle-
žité je začať, potom vydržať a nájsť 
správnu motiváciu. spočiatku fučí-
me ako lokomotívy a zdá sa nám, že 
sme sa posunuli len o kúsok. Preto 
je vhodné začať s  niekým. Vďaka 
behu dostávame aj prestíž, keď zná-
mi medzi sebou si pošuškávajú: „Po
zri, ako schudla, ako dobre vyzerá, ten 
beh jej prospieva...”

My beháme pre radosť, zá  bavu, 
zdolávanie seba samého. Be  háme 
cez deň i v noci a je to úžasné. Veď 
si predstavte večerný beh s čelovými 
svetlami a stovkami usmiatych bež-
cov uprostred lesa, ktorí si navzájom 
pomáhajú. Nebojte sa pridať k nám, 
radi vám poradíme. Náš kalendár 
je plný súťaží od najjednoduchších 

až po  extrémne prekážkové behy. 
V  tomto roku sme podporili beh 
Wings for life pre tých, čo nemôžu 
behať, potrápili sa na budapeštian-
skom Spartan race (extrémny pre-
kážkový beh), zdolali sme nočný beh 
okolo Štrbského plesa i nočný beh  
v bratislavských kopcoch so svetla-
mi na  čele. silu kolektívu sme vy-
skúšali na  bratislavskom maratóne 
i na Volkswagen štafetách Run and fun  
prebehli jeden z najstarších národ-
ných behov Devín–Bratislava.

Ak ťa tento článok dostal, tak to 
rozbehni! sme dobrá partia, ktorá si 
beh užíva, pridaj sa k nám! čaká ťa 
silvia, Mária, Miška, Mirka, Moni-
ka, Veronika, Janka, Zuzka, Erika aj 
niekoľko chlapcov

Monika Valúchová

Počasie 23. mája sa nám nevyda-
rilo. Dážď nás sprevádzal celý deň, 
ale čo sa týka úspechu, vyhrali sme 
vo dvoch súťažiach. Domáce hasič-
ské družstvo vyhralo v mužskej ka-
tegórii, v  ženskej kategórii vyhra-
li Zohorčanky a  v  súťaži starých 
mašín sme za sa vyhrali nad našimi 

súpermi zo Zohora. Aj tento rok 
nás navštívili a súťažili naši priate-
lia z Řičan u Br na. Dúfame, že 29. 
augusta nás počasie nesklame, lebo 
vtedy or ganizujeme našu záťažovú 
súťaž jednotlivcov Labsky pajšel, na 
ktorú všetkých pozývame.

M. Kovár, veliteľ

 Upršaný Memoriál

Neváhaj a rozbehni to!

Uplynulý víkend sa konali v Ma-
ďarskom Balatonfurede ME vete-
ránov v jude. Turnaja sa zúčast nila aj 
trénerka Judo Academy Láb Karin 
Dinušová.Napriek krátkej príprave 
a náročným podmienkam spojeným 
s pracovnými povinnosťami, jej ro-
dinnými rados ťami či práci s deťmi, 
v klube zabo jovala a získala úžasnú 
striebornú medailu. Po 20-tich ro-
koch od ukon čenia jej vrcholovej 
kariéry v  se niorskej reprezentácii 
dala judu znova šancu, vyrovnala sa 
so svoji mi zdravotnými problémami 
a  výsledkom je po  titule majsterky  
slovenska aj titul vicemajsterky 
Eu rópy v  tejto vekovej kategórii. 
Ví ťazstvo jej však uniklo len o vlá-

sok, keď v  rozhodujúcom zápase 
s  minuloročnou majsterkou Euró-
py a  niekoľkonásobnou medailist-
kou z Majstrovstiev sveta viedla až 
do poslednej minúty. Malá taktická 
chyba ju, bohužiaľ, pripravila o zlatú 
medailu. Verím však, že ak bude i na-
ďalej pokračovať v nastolenom tem-
pe a kvalitnej príprave a nebudú jej 
brániť ani zdravotné okolnosti, bude 
sa môcť uchádzať o niektorú z me-
dailí i na Majstrovstvách sveta, kto-
ré sa budú tohto roku konať v sep-
tembri Holandskom Amsterdame. 
Za  celý klub Judo Academy Láb 
ďa kujem a skláňam sa pred jej od-
hodlaním.

Oleg Dinuš, prezident klubu

Strieborná Karin Dinušová

1. mája sa na  poľovníckej chate 
v Lábe uskutočnila oslava sviatku 
práce. Boli pripravené strelecké 
preteky o Pohár starostu obce Láb 
Mariána Moravčíka. 

súťažilo sa v  športovej streľbe 
s  brokovnicou na  smaltované ho-
luby. Poľovníci vzorne pripravi-
li celý areál chaty a  široké okolie, 
kde sa mohli zabávať deti i  do-
spelí. Pre deti boli pripravené ak-
tivity, o  ktoré sa starala speváčka 
a  moderátorka Lenka Debnárová 
spolu s klaunom Filipom. Pre deti 
bol pripravený skákací hrad, na-
fukovací terč a  mohli sa okrášliť 
maľovaním na  tvár. Deti si mohli 

zajazdiť aj na  koni, ktorého pri-
viedla Gitka Fóglová. Po ukočení 
streleckej súťaže hrala do  rytmu 
country kapela.

Do  streleckej súťaže sa za pojilo 
až 37 súťažiacich. Na  1. mieste 
v  ženskej kategórii sa umiestni-
la pani Hazlingerová a  1. miesto 
u mužov obsadil Ján Mundok. 

Poľovníci pripravili aj výborné 
po chúťky z  diviny. súťažiacim sa 
po čas súťaže starostlivo venovali 
streleckí inštruktori z radov poľov-
níkov.

Za tieto všetky aktivity patrí po-
ľovnému združeniu Malina Láb 
a všetkým, čo sa podieľali na orga-
nizovaní programu veľká vďaka.

Príroda nikdy nezradí 
srdce, ktoré ju miluje

Jún je mesiac, kedy si poľovní-
ci ale i  široká verejnosť pripomína 
zvýšenú opatrnosť v  prírode kvô-
li mláďatám. Ale prečo iba ten-
to mesiac? Veď človek by sa mal 
správať v  prírode ohľaduplne celý 
rok a  správať sa v nej ako hosť. Je 
to preto, lebo v  tomto mesiaci je 
v prírode najviac nových prírastkov. 
A  možno práve preto jún je viac 
skloňovaný. Ale ako je aj v  úvode 
spomínané, patrí aj všetkým so ze-
lenou krvou – poľovníkom. Kto to 
vlastne sú a čo robia? otázka, kto-
rú si verejnosť častokrát kladie, je 
v médiách vysvetlená v zlom svetle. 
Pretože poľovník to nie je iba ze-
lenáč s  puškou, čo zastrelí všetko, 
čo uvidí v lese. Je to v prvom rade 
ochranca, ten, ktorý v zime vo fuja-
vici ide v závejoch s vrecom ku kr-
melcu, aby podal poživeň pre hlad-
ných obyvateľov lesa. Je to ten, čo 

ako prvý na jar sleduje ako sa príro-
da prebúdza a počíta jedince, kto-
ré prežili najťažšie obdobie roka vo 
voľnej prírode. Taktiež reguláciou 
škodnej zveri ochraňuje hniezda 
bezbranných novonarodených je-
dincov.  Robí  mnoho  ochranných 
opatrení pre zver a  prírodu. A  až 
potom poľovník zver loví. samo-
zrejme, aj odstrel ako aj ďalšie od-
vetvia poľovníctva má prísne sta-
novy a  odlovujú sa jedince slabé, 
nevhodné do chovu, alebo jedince, 
ktorých počty prekračujú kmeňové 
stavy revíru. 

o poľovníctve by sa dalo ešte pí-
sať mnoho strán, ale o to tu v tomto 
článku nešlo. Išlo tu hlavne o to, aby 
si občania vážili prírodu, chránili ju, 
a aby spoznali pravý význam slova 
poľovník – prírody a zvery vášnivý 
milovník. Lesu a lovu zdar! 

Za PZ Malina Láb, Jakub Badrna 

Oslavy 1. mája
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA / ŠPORT



Vážení športoví priatelia, 
priaznivci futbalu, 
milí spoluobčania,
dovoľujeme si dať vám do  pozor
nosti výsledky účinkovania našich 
mládežníckych družstiev v sezóne 
2014/2015.

Družstvo dorastencov pod vede-
ním trénerov pp. Malíka, Ledníka, 
po dlhoročnej odmlke, keď sme ne-
mohli postaviť družstvo do súťaží, sa 
statočne držalo a zbieralo skúsenos-
ti v náročnej súťaži. Každý získaný 
bod bol tvrdo vybojovaný a bolo ich 

celkom dosť, za čo im patrí poďako-
vanie.

Družstvo žiakov pod vedením 
trénerov pp. Dufeka, Šimka dosiah-
lo najväčší úspech a  umiestnilo sa 
na 1. mieste v súťaži. 

Družstvo prípravky pod vede-
ním trénerov pp. Polláka, siváka, 
Hrebeňa počas celej sezóny bojova-
lo o prvé miesto, keď v poslednom 
zápase podľahlo Lozornu a skončilo 
na 3. mieste o  jeden bod za druž-
stvami z  Jakubova a Lozorna. Vy-
vrcholením sezóny bolo usporiada-
nie futbalového turnaja prípraviek 

a  predprípraviek o  pohár starostu 
a  obecného zastupiteľstva, ktorého 
sa zúčastnilo celkom 18 družstiev. 
Družstvo prípravky v  konkurencii 
piatich družstiev dokázalo zvíťa-
ziť bez straty bodu, čím potvrdilo 
svoju športovú kvalitu. Družstvo 
predprípravky v  konkurencii jede-
nástich družstiev obsadilo štvrté 
miesto a potvrdilo, že nám vyrastá 
nová generácia kvalitných futbalo-
vých nádejí. 

Príjemným zážitkom na  turnaji 
bolo stretnutie zaslúžilých interna-
cionálov futbalistov, ktorí prispeli 
pred 30-timi rokmi k najväčšiemu 
úspechu labského futbalu – postupu 
do II. sNL. V príjemnej atmosfére 
pri dobrom guláši a  vínečku, ktorý 
pripravil pán starosta Marián Mo-
ravčík spolu s poslancami bolo na čo 
spomínať.

Vážení športoví priatelia, 
priaznivci futbalu, 
milí spoluobčania, 
s  obhliadnutím sa za  uplynulou 

sezónou sa potvrdzuje, že práca 
s  futbalovou mládežou je náročná 
striedajú ju úspechy a pády. Dielčie 
výsledky nie sú hlavným hodnotia-
cim kritériom. Hlavným motívom 
našej činnosti je športová výchova 
našich detí a  následná reprezentá-

cia našej obce. Dovoľte nám touto 
cestou poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na činnosti mládežníckych 
mužstiev. osobitné poďakovanie 
patrí všetkým trénerom, ktorí svoj 
voľný čas bezplatne venujú deťom, 
vedeniu školy za poskytnutie telo-
cvične, obecnému úradu za  vytvá-
ranie materiálno-technických pod-
mienok pri tréningových procesoch.

 tréneri mládeže

HADŽIME zaznelo 21. 3. 2015 v športovej 
hale v Galante na  turnaji prípraviek pri prvom 
dueli Artur Pír Láb – Minarovič Braňo Hlo-
hovec. Artur spočiatku suverénne udržoval ne-
rozhodný stav, avšak utrápený súper využil jeho 
nepozornosť a  nepochopiteľne zdolal Artura. 
Tohto súpera mal Artur možnosť deklasovať ešte 
v 2. a 3. vzájomnom zápase. Po porade s hlav-
nou trénerkou Karin Dinušovou a  povzbudení 
od  rodičov nastúpil Artur nabudený a  súpera 
jednoznačne knokautoval na ippon. Vo finále sa 
opäť stretol s Minarovičom, kde po ťažkom avšak 
suverénnom boji náš Artur vyhral a obsadil tak 
1. miesto. 

Veľmi prekvapila Viktória Dinušová, ktorá 
mala v kategórii samých chlapcov. Prvého súpera 
Ďuriša z Hlohovca zdolala s prehľadom. Druhý 
duel zápasila Viky s Trnavčanom veľmi vyrovna-
ne, kde po uplynutom čase nasledovalo zlaté skó-
re. Pri takomto stave ide o tzv. „náhlu smrť”, kde 
ten, kto získa prvé technické ohodnotenie okam-
žite vyhráva. Naša Viki súpera doslova uštva-
la svojou kondíciou a  jednoznačne ho porazila 
v tomto fyzicky náročnom dueli, čo uznal aj súper 

z Hlohovca. Viki týmto získala tvrdo vybojovanú 
zlatú medailu. 

Ďalším želiezkom v tomto náročnom turnaji 
bol Tomáš Bartalský. Nastúpil v kategórii mladší 
žiaci so súperom Molnárom z Trnavy. Naše ná-
deje na úspešný koniec tohto duelu sa rozplynuli 
ešte v začiatku, kde Tomáš nešťastne spadol na 
ľavú pažu, odstúpenie zo zápasu mu prinieslo 

pre hru. Tomáš je však bojovník. Po porade s leká-
rom sme usúdili, že bude môcť nastúpiť do ďal-
šieho boja. Pomocou ľadu sme zranenie zmierni li 
natoľko, že náš  bojovník z Lábu nastúpil a do-
konca zdolal všetkých ďalších súperov, čím si vy-
bojoval celkové 2. miesto. 

sebastián Galbavý je náš ďalší nádejný začí-
najúci pretekár. Napriek  jeho ešte malým skú-
senostiam prekvapil obrovskou stabilitou pri 
zápase, čo nedovoľovalo skúsenejším súperom 
nastúpiť do žiadnej techniky. Vďaka svojej húžev-
natosti si vybojoval zaslúženú bronzovú medailu. 

Vynikajúci výkon podala Anička Galbavá. 
Na svoj vek a krátku džudistickú kariéru nastú-
pila dobre pripravená a zdravo nabudená. Zla-
to jej uniklo o vlások, a tak obsadila striebornú 
priečku. 

Medzi ďalších lábskych džudistov, ktorí pre-
kvapili, patril Danko Vícen. Avšak, i keď u tohto 
pretekára bolo vidieť technické a kondičné zlep-
šenie, skončil na peknej bronzovej priečke. 

Peter omyliak a Davidko Ulman sú naši naj-
snaživejší pretekári, čo bolo vidieť pri jednotli-
vých dueloch. Aj oni sa zlepšujú od  zápasu 
k  zá pasu. Davidko aj Peťko vybojovali rovnako 
striebro. 

Nikolke Janekovej uniklo prvenstvo kvôli jed-
nej prehre, a  tak získala peknú striebornú me-
dailu. 

V našom oddiele máme viacero talentovaných 
detí. Z dôvodu chorobnosti sa tohto turnaja zú-
častnilo zatiaľ najmenej našich malých bojovní-
kov. Veríme, že choroby už prešli a my sa s chu-
ťou pustíme do ďalších bojov.

Oleg Dinuš, prezident klubu 
www.judoacademylab.sk

Futbalový 
turnaj 
v Malackách

Naši najmladší futbalisti sa v so-
botu 6. júna zúčastnili na  turnaji 
v Malackách za účasti 6 družstiev: 
ŠK Žolík „ružový”, ŠK Žolík „bie-
lý”, FK senica, FK TJ Kúty, FC 
Petržalka a ŠK Láb. Aj napriek veľ-
mi teplému počasiu sa naši chlapci 
snažili a vyhrali všetky zápasy. od-
menený bol každý malý futbalista 
medailou na pamiatku. strávili sme 
príjemné dopoludnie. 

Poďakovanie patrí našim tréne-
rom a  rodičom za  ich obetavosť. 
Chlapcom prajeme veľa úspechov. 

rodičia

Hadžime...

Výsledky mládežníckeho futbalu ŠK Láb
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