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Deň Zeme je deň venovaný  Ze mi. V  mo
dernom poňatí ide o ekologicky motivova
ný sviatok, upozorňujúci ľudí na  následky 
ni čenia životného pro stredia a  rozvíjajúcu 
diskusiu o  možných riešeniach. Ochran
covia prírody a  vedci pri tejto príležitosti 
pripo mínajú, že zemské zdroje nie sú ne
vyčer pateľné a  rovnováha všetkého živé
ho na tejto planéte je nielen vzácna, ale aj 
krehká a zraniteľná. O prírode je potrebné 
nielen hovoriť , ale sa  k   nej aj  ako ľudia 
správať.

k čistejšiemu a zdravšiemu životnému pro
strediu v našej obci, či už v bezprostrednej blíz
kosti našich rodinných domov, alebo na verej
ných priestranstvách 23. apríla prispeli občania 
a deti našej obce zapojením do  jarného upra
tovania. Vysadili sa stromčeky, vyčistili ulice 
a zlikvidovali malé čierne skládky.

Veríme, že naším spoločným úsilím zlepšíme 
kvalitu a  čistotu životného prostredia v  našej 
obci a prianím nás všetkých je, aby sa nám tu 
žilo lepšie a  aby ľudia, ktorí sa do  lábu radi 
vracajú, prichádzali do čistej a peknej obce.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na  tejto milej 
akcii zúčastnili.                redakcia

Dôsledkom tureckej expanzie 
v polovici 16. storočia bola migrácia 
obyvateľstva z  južnej časti Uhorska 

do  severnejších oblastí, ešte neob
sadených Turkami. 

Preto Chorváti prichádzajú na  
západné slovensko v  niekoľkých 
väčších vlnách – aj na  Záhorie. 
Migrácia bola organizovaná zeme
pánom, ktorý ich usadzoval na svo
jich majetkoch. kolonisti obsadzo
vali zničené, spustnuté usadlosti  
alebo si budovali nové. Pracovali ako 
želiari, pálili drevené uhlie, strážili 

hranice. najviac sa venovali poľno
hospodárstvu. na Južnom Záhorí sa 
usadili v ob ciach: 

lamač, Devín, Devínska nová 
Ves, stupava, Mást, Zohor, láb,  
Vysoká pri Morave, Záhorská 
Ves. Ich jazyková príbuznosť vied
la k  postupnej asimilácii. Doteraz 
po  nich zostali priezviská zakon
čené na príponu ič. Z urbárskych 
zápisníc sú v  lábe známe mená: 

Karovič, Ondrovič, Surovič, Rech
torovič, Masarovič atď. 
Ak máte vypracovaný svoj 
ro do kmeň, môžete ho 
požičať na vý  stavu, ktorá sa 
chystá pri prí  le žitosti 810. 
výročia prvej pí somnej  
zmienky o našej obci  
17. a 18. septembra 2016.

Anna Zálesňáková

Poznáme 
svoj 
rodokmeň?

V Lábe by sme mali mať 
Deň Zeme každý deň!

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
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Športovú, zábavnú, rekreačnú 
alebo inú povolenú činnosť môže 
na multifunkčnom ihrisku (MI) 
vykonávať každý užívateľ vý
hradne na  svoje vlastné riziko! 
Týmto ustanovením sa neobme
dzuje povinnosť dodržiavať pre
vádzkový poriadok.

každý užívateľ MI je povinný 
riadiť sa pokynmi správcu. Po ne
uposlúchnutí jeho pokynov môže 
byť osoba z MI s okamžitou plat
nosťou vykázaná. Meno správcu  
je uvedené na  vstupnej tabuli 
umiestnenej pri vstupe na MI.

Užívateľ MI je povinný správať 
sa tak, aby jeho konaním alebo 
nekonaním nedošlo k  zraneniu, 
ujme na  zdraví, alebo poškode
niu majetku obce. Užívateľ je pl
ne zodpovedný za škody, ktoré 
vznikli jeho pričinením.

Za  škody vzniknuté nedodr
žaním prevádzkového poriadku 
a  všeobecných bezpečnostných 
pravidiel uvedených na  vstupnej 
tabuli do  MI zodpovedá osoba 
porušujúce tieto pravidlá, alebo jej 
zákonný zástupca.

každý užívateľ je povinný vstu
povať do  priestoru MI výhradne 
cez vstupné bráničky. Vstup na ih
risko je možný len na základe sú
hlasu správcu. 

na  MI je zakázaný pohyb na 
bicykloch a  kolieskových korču
liach.

V areáli MI je prísny zákaz faj
čenia a  používania alkoholických 
nápojov vrátane toxických omam
ných látok.

Žiaci MŠ a ZŠ môžu vstúpiť na 
MI len v  sprievode učiteľa alebo 
školou poverenej zod povednej 
osoby. Deti do 10 rokov musia byť 
na MI v sprievode dospelej osoby.

Vodenie psov a iných zvierat do 
priestoru MI je zakázané.

Vstup so zmrzlinou, nápojmi či 
potravinami je na MI zakázaný.

každý používateľ MI je po
vinný v priestore MI a jeho okolí 
udržiavať čistotu, poriadok a  vy
varovať sa činnosti, ktorou by na

rušoval verejný poriadok a nočný 
pokoj.

každý užívateľ je povinný pou

žívať vhodnú obuv. nesmú sa po
užívať kopačky, topánky s podpät
kom alebo iná nevhodná obuv.

POnDeLOk–PIATOk 
mimo prázdnin a sviatkov
08.00–14.00 h žiaci ZŠ, MŠ; 
individuálne rezervovanie pre záu
jemcov
14.00–17.00 h 
verejnosť – deti a mládež do 18 r.
17.00–18.30 h 
Futbalový klub láb
18.30–22.00 h 
verejnosť – záujemcovia nad 18 r.

sObOTA–neDeľA vždy
a POnDeLOk–PIATOk počas 
prázdnin a sviatkov
08.00–14.00 h individuálne rezer
vovanie pre záujemcov
14.00–18.00 h verejnosť – deti 
a mládež do 18 r.
18.00–22.00 h verejnosť – záujem
covia nad 18 r. (prednostne kolek
tívne športy)

Prevádzkovateľ si vyhradzuje 
právo prevádzkové hodiny opera
tívne upraviť.

V prípade nevyužitia MI užíva
teľmi stanovenými týmto prevádz
kovým poriadkom môžu so súhla
som správcu MI využívať aj iní zá
ujemcovia.

Užívanie MI pre základnú a ma
terskú školu a  pre deti a  mládež 
do 18 rokov je bezplatné, ale len vo 
vyhradenom čase.

Užívanie MI pre užívateľov nad 
18 rokov je spoplatnené takto:

• individuálne športy – tenis, no
hejbal 2,00 €/h,

•  kolektívne  športy  –  volejbal 
a basketbal 5,00 €/h,

• kolektívne športy – malý futbal 
a hádzaná 8,00 €/h,

• príplatok za použitie osvetlenia 
3,00 €/h.

Rezerváciu  MI  je  potrebné  na
hlásiť a dopredu dohodnúť v ocÚ 
láb (u pani Mrázovej). 

Úhradu za  prenájom MI treba 
uhradiť v  obecnom úrade alebo 
správcovi na mieste.

správca MI vedie evidenciu 
o po užívaní MI a poplatkoch, kto
ré mesačne odovzdá do pokladnice 
obce. Peniaze za prenájom použije 
obec iba na správu a údržbu MI.

o  prevádzke ihriska je vede
ná ZÁZnAMoVÁ knIHA MI 
s rozpisom o využívaní ihriska (deň, 
čas od – do, meno a priezvisko uží
vateľa) a platbe za nájom.

Výňatok z VZn – prevádzka multifunkčného ihriska

Prevádzkové hodiny MI:

Obecná zábava
starosta obce a poslanci ocZ po prvýkrát v našej obci zorganizovali  

5. februára obecnú ľudovú zábavu. Do  tanca hrala Dychová hudba  
ZÁHORIENKA,  svojím  vystúpením  nás  všetkých  potešil  folklórny  
súbor lÁBJAn a ako hosť vystú pi la skupina TRIO ŠOHAJI.                 

 Ján Mundok

Z oBECnÉHo ZAsTUPITEĽsTVA / oZnAMY
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konečne sa po  dlhej dobe nášmu 
obecnému úradu a  hlavne pánovi 
starostovi podarilo vyriešiť prob
lém s hanbou obce – so smetiskom 
v Láb. 

Touto cestou by som chcel dať 
do  povedomia, že smetisko v  obci 
lábBurkové sa podarilo odstrániť 
– vyčistiť a nebude robiť viac hanbu 
v našej dedine. Zároveň by som sa 

chcel poďakovať občanom, ktorým 
na čistote v obci záleží a ľudom, kto
rí na toto vyčistenie vynaložili maxi
málne úsilie. 

Ján Mundok

koniec 
smetiska

Už druhým rokom 
sa stalo tradíciou, že 
na Deň Zeme sa žia
ci základnej školy vy
hrnuli zo svojich tried 
a išli upratovať školský 
dvor. Boli prekvapení, 
koľko odpadkov a špi
ny vyzbierali. Štvrtá
ci so svojou triednou 
pani učiteľkou boli 
tento rok zbierať od
padky pri čističke 
a na smetisku. Rodičia 
s  deťmi v  sobotu čis
tili našu obec – parky 
a  ihrisko a  spoločne 
zasadili tuje.

Ďakujeme všetkým, 
ktorým záleží na čis
to te v našej obci a do  
tejto brigády sa za po
jili.

ZŠ v Lábe sa pred niekoľ kými rok
mi zapojila do  programu Zelená 
škola. V rámci tohto programu sa 
zameriavame na  ochranu život
ného prostredia. Žiakov vycho
vávame každodennou činnosťou 
k  ochrane životného prostredia 
dôsledným triedením odpadu. 
V každej triede sú nádoby na bio
odpad, papierový a plastový odpad. 

Školu oslovila žiadosť rodičov 
malého Alexa, ktorý súrne potrebu
je rehabilitáciu v odbornom centre. 
A  liečba nie  je  zadarmo. Rozhodli 
sme sa pomôcť, a  preto zbierame 
plastové viečka z fliaš, ktoré rodina 
Alexa premení na dôležité financie 
pre ich Alexa.

Vo vstupe do  budovy školy je 
umiestnená nádoba na  elektrood
pad. Väčšie spotrebiče (televízory, 
notebooky, monitory, tlačiarne...) 
uskladňujeme v  kôlni na  dvore. 
Elektrospotrebiče ako chladničky, 
mrazničky, spotrebiče, umývačky 
nezberáme. V  kôlni je vymedzený 
priestor aj na tetrapaky. 

Do vedľajšej kôlne uskladňujeme 
papier. Tento priestor využívajú aj 
občania obce, ktorí sem môžu kedy
koľvek papier priniesť. Táto služba 
školy občanom je často využívaná. 
niekoľkokrát do roka tento priestor 
žiaci vyprázdňujú, papier nakladajú 

do  kontajnerov. Tu by sme chceli 
poprosiť občanov, aby balíky papiera 
riadne zviazali a ich veľkosť prispô
sobili detským rúčkam.

Dvakrát do roka sa v obci usku
točňuje celoobecný zber papiera. 
Aj tu sú naši žiaci a učitelia nápo
mocní. Škola sa do  tejto aktivi
ty zapája s  cieľom pomôcť starším 
občanom, ktorí nevládzu dopraviť 
papier do kontajnerov. náš pôvod
ný zámer pomôcť starším občanom 
však postupne začali využívať aj ďal
ší občania, ktorí sily a aj prostried
ky na odvoz papiera do kontajnera 
majú. Potom sa stáva, že naši žiaci, 
hlavne tí mladší, sú nadmerne pre
ťažení množstvom papiera, ktorý 
sa na  uliciach objaví. nehovoriac 
o  veľkosti a  kvalite zviazania balí
kov. Potom sa pre deti z  plánova
ného príjemného popoludnia strá
veného so spolužiakmi a  učiteľmi 
stáva frustrujúca namáhavá práca. 
A nie raz si naše deti vypočujú kri
tiku dospelých, ktorí papier vynesú 
neskoro, vo chvíli, keď daný priestor 
žiaci už vyčistili. 

V závere chceme poprosiť obča
nov, aby chápali našu účasť na obec
nom zbere ako pomoc pre starších 
občanov a súčasne chceme požiadať 
o prípravu balíkov papiera so zrete
ľom na vek našich žiakov.

Z. kolesíková

separujeme, 
zbierame, 
pomáhame...

Deň Zeme

ŠkolsTVo / oZnAMY
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Materská 
škola 
plesala
Mali sme tú veľkú česť,
usporiadať maskám ples.
Zo zvieratiek prišla mačka,
levík, tiger, korytnačka.
Čert, ktorý sa nechcel česať,
spidermanov aspoň desať.

Či už veľký a či malý,
všetci sme sa zabávali.
A bohatá tombola
na trikrát sa rozdala.
Len to sa mi dáko zdalo,
že tých šašov bolo málo.

koncom januára sme usporia
dali  veľký  maškarný  ples.  Rodina 
Galovičová nám poskytla nádherne 
vynovené priestory kultúrneho 
domu a  celý ten veľký priestor sa 
hneď zaplnil množstvom krásnych 
masiek. Hudba nám veselo hrala 
do  tanca a  veľkú radosť deťom 
urobila aj bohatá tombola, za ktorú 
patrí veľká vďaka rodičom aj ka
marátom našich detí. 

Darina kovárová

Zápis detí
do materskej 
školy 
na školský 
rok
2016–2017
Riaditeľ ka materskej školy ozna
muje, že zápis detí do Materskej 
školy Láb na  školský rok 2016–
2017 sa uskutoční v  čase od  1. 
mája 2016 do 31. mája 2016.

Žiadosť o  prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie si mô
žete od  2. mája 2016 vyzdvihnúť 
v  budove Materskej školy láb, 
alebo stiahnuť z  webovej stránky 
materskej školy, kde budú aktua
lizované aj podmienky prijímania 
detí v  súlade so školským poriad
kom školy. 

Ďalšie informácie radi poskyt
neme denne v materskej škole. 

Deň narcisov je jedineč ná verej
noprospešná zbierka ligy proti 
rakovi ne a  tento rok sa konala už  
po dvadsiatykrát. Ulice miest a obcí 
15. apríla za plavili žlté narcisy. kaž
dý, kto si narcis pripol na svoj odev, 
vyjadril týmto gestom podporu 
a spolupatričnosť s tými, ktorí bo
jujú s rakovinou. V našej obci je už 
tradíciou, že túto zbierku organizu
je materská škola. V tomto jubilej

nom ročníku vďaka vám, občanom, 
tak naši malí škôlkari vyzbierali 467 
€.

Ďakujeme!
•
Pripnutím žltého kvietku v Deň 

narcisov vysielame onkologickým 
pacientom odkaz, že nie sú vo svo
jom ochorení sami, že ich boj sa 
týka nás všetkých a  že majú našu 
podporu.

čas rýchlo uteká a deti, ktoré len 
nedávno začali chodiť do  škôlky, 
prišli na  zápis do  školy.  Pekne 
slávnostne vyobliekané prišli 
v  sprievode rodičov. Zasadli 
do  školských lavíc, kde chceli pani 
učiteľkám ukázať, čo všetko už vedia. 
krtko z  rozprávky ich sprevádzal 
všetkými úlohami. niektoré deti 

ko munikovali odvážne, iné očkom 
hľadali mamu a po trebovali trochu 
času na  to, aby sa osmelili. Prvá 
prišla Emily, a potom si už pani uči
teľky neoddýchli. Deti chodili jedno 
za druhým. 

spolu sme ich zapísali 25, z toho 
14 dievčat. na všetkých sa tešíme 2. 
9. 2016.

Čaká ich prvá trieda

Deň narcisov 2016

Milí 
spoluobčania,
dovoľte, aby sme vám predstavi
li Alexandru Galovičovú, žiačku 
našej školy, ktorá reprezentovala 
obec Láb na  Majstrovstvách slo
venska v  mažoretkovom športe 
2016.

V zastúpení klubu EllA Ma
lacky,  zvíťazila  v  kategórii  sólo 
poms kadet (deti do  11 rokov) 
a vybojovala si z pomedzi pätnás
tich súperiacich klubov z  celého 
slovenska krásne 3. miesto. Tým 
získala titul II. vicemajster slo
venska. súťažilo sa v dňoch 22. až 
24. 4. 2016 v ŠH Malina v Malac
kách. Boli to náročné dni, ale diev
čatá sa s výzvou popasovali a zís
kali okrem spomínaného bronzu 
aj titul I. vicemajster slovenska 
s  veľkou formáciou baton kadet 
a úplne najkrajší titul MAJSTER 
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
s miniformáciou baton kadet. 

Vo všetkých spomínaných cho
reografiách tancuje aj naša láb
janka Alexandra Galovičová. Bu
deme jej aj klubu EllA Malacky 
držať palce, nakoľko si dievčatá 
vybojovali  postup  na  Európsky 
šampionát do Púchova 7. 7.–10. 7.  
2016 a  keď uspejú aj tam, po
cestujú reprezentovať naše slo
vensko vo svetovom šampioná
te v  Chorvátskom Poreči. naša 
šikovná lábjanka bude súčasne 
hrdo reprezentovať našu ľúbeznú, 
maličkú dedinku láb. 

Veľa šťastia!
redakcia

ŠkolsTVo
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5. marec 2016 bol slnečný, ve
terný, ale aj inšpiratívny. V  spolu
práci s vedením ZŠ a ocÚ láb bol 
zabezpečený materiál na  výrobu 
veľ konočných ozdôb. V  základnej 
škole sa zišla početná skupina žien, 

mamičiek, ktoré šikovnými ruka
mi vytvárali veľkonočné výzdoby 
netradičnými technikami. netra
dičné techniky veľmi ochotne a  so 
zápalom predviedli pani Božena 
Christiansen, Helena kovárová, Te

rézia Barteková a Eva Apoštolová. 
Pri týchto prácach sa prejavila mi
moriadna dávka nápaditosti, trpez
livosti, čo šikovné ženské ruky do
kážu. originálne vyzdobené vajíčka, 
dekoratívne venčeky z  brezových 
ko nárikov, spestrené minimašlička
mi potešili oči aj srdcia všetkých 
žien, ktoré sa popýšili svoju zruč

nosťou. Vyzdobené venčeky a  va
jíčka budú skrášľovať ich príbytky 
a pohľadom na ne si určite spomenú 
na chvíle strávené v  tvorivej atmo
sfére tohto podujatia.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí toto podujatie pomáhali orga
nizovať a materiálne zabezpečovať.

 Terézia barteková

Už zas je za nami polrok ďalšieho 
školského roku. Ukrojili sme aj časť 
ďalšieho polroka. Ale ten čas rýchlo 
beží. Aspoň, že veci okolo nás nám 
prežitý čas pripomenú.

V  šatni a na dolnej chodbe pri
budli skrinky pre žiakov. Celá šatňa 
ožila. na  skrinkách sú pekné fa
reb né motívy. Žiaci si skrinky za
mykajú  zadávaním  kódov.  Zo  za
čiatku sme sa museli obrniť trpez
livosťou. každú chvíľu ich niekto 
zam kol  a  nevedel  kód. Aj  teraz  sa  
to ešte stane, ale už nie tak často. 
Veľká  vďaka  patrí  Rodičovskému 
združeniu, ktoré sa rozhodlo inves
tovať finančné pro striedky z  2 % 
a tiež časť peňazí z rokmi nasklada
ných financií z Fondu opráv. 

Cez vianočné prázdniny sme rie
šili havarijný stav toaliet v telocvični. 
Po  odstránení sta rého obkladu sa 
museli vymeniť rúry z toaliet, ob kla
dy, WC misy, pisoáre. Prerobili sme 
aj vodou zatečenú elektroinštaláciu. 
na riešenie zlého stavu toaliet v te
locvični boli použité aj financie, zís
kané z pre nájmu telocvične. 

Pri vchode pribudla vitrína na 
poháre a ceny, ktoré naši žiaci získali 
v rôznych súťažiach.

Tiež máme nové prechodové dve 
re medzi šatňou a školou. Upravená 
je aj dlažba pri týchto dverách. 

Ale nielen novými vecami sme 
žili. Škola je o vedomostiach a zruč
nostiach. A ani v tejto oblasti sa naši 
žiaci nestratili.

Zúčastnili sme sa olympiády 

zo slovenského jazyka, olympiády 
z nemeckého jazyka a Geografickej 
olympiády. na  olympiáde z  ne
meckého jazyka Martin Trenčanský 
obsadil 2. miesto. Aj na Geografic
kej olympiáde boli úspešní katarína 
Hanusová a samuel Voltemar.

Zapojili sme sa do  matematic
kých súťaží – Všedkovedko a  Py
tagoriáda. Všedkovedkami sa sta
li  Vik tória  Hanáková  a  Katarína 
Ha  nusová. Všedkovedkom sa stáva 
žiak, ktorý sa vo svojej kategórii pa trí 

medzi 30  % najúspešnejších na slo
vensku. okresného kola Pytagori
ády sa zúčastnilo 9 žiakov. Úspešní 
boli Tomáš Bartalský a  katarína  
Hanusová (3. miesto).

V  rámci výtvarnej súťaže sme 
sa zúčastnili súťaží Farebná jeseň  
a  ochranárik očami detí. Vo Fa

reb  nej jeseni získala jedna naša 
prá  ca ocenenie poroty. V  súťaži 
ochranárik očami detí sme získa
li dve 1. miesta a  jedno 3. miesto. 
na  1. mieste boli práce kolektívu  
V. triedy a  Valentína Valovičová. 
na 3. mieste skončila práca Emky 
Illíkovej a lucky Fumačovej.

V dopravnej výchove Projekt 3D 
na bicykli sa v ToP 10 najlepších 
umiestnila lucia Fumačová.

Počas školského roku sa zapá ja
me do plnenia úloh projekte Re cyk
lohry. Úlohy sú zamerané na  tvor
bu a ochranu životného prostredia. 
Úlohu Enviromentálny kalendár 
sme splnili na najvyšší počet bodov 
a zaradili sme sa medzi 20 najúspeš
nejších škôl na slovensku.

Ďalej sa zapájame do  projektu  
Enviropark. V  tomto školskom ro
ku sme sa zapojili do 3 jeho častí: 
olympijský festival, Enviropark 
hľa dá talent a Enviropark Pomora
vie.

V obci pri úprave stavebného te
rénu v  lokalite „slnečný raj”, bol 
urobený archeologický prieskum. 
Prácu archeológa mohli žiaci vidieť 
aj naživo 14. januá ra 2016. Ak chce
te vedieť viac, pozrite si našu stránku 
www.zslab.edupage.org.

M. kolandrová

Čo nové v škole

nezvyčajná sobota

ŠkolsTVo

http://www.zslab.edupage.org
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Dňa 9. apríla 2016 sa lábsky cir
kevný zbor Credo na pozvanie far
nosti v Gbeloch zúčastnil koncertu 
mládežníckych a  chrámových zbo
rov v Gbeloch. svoje spevácke ume
nie predviedlo 8 cirkevných zbo

rov,  ktoré prišli do kostola sv. Mi
chala archanjela z  rôznych farností 
(Šaštín, kúty, Holič, Gbely a láb). 
Touto udalosťou otvoril duchovný 
otec gbelskej farnosti Mgr. Andrej 

Fordinál 1. ročník koncertov mlá
dežníckych a chrámových zborov zo 
Záhoria.

Pod vedením Mgr. Adelky Gre
likovej zaspieval náš lábsky zbor 
Credo 5 piesní, za ktoré nás napl

nený kostol odmenil dlhým po
tleskom. sme potešení, že spevácky 
zbor Credo reprezentoval našu obec 
a zožal zaslúžený úspech.

PaedDr. Ivona Hološová, PhD.

9. januára sme si pripomenuli prvý 
rôčik spoločného fungovania. 
Okrem úsilia a  vytrvalého nacvi
čovania nás za uplynulý čas stme
lilo veľa radostí a zážitkov.

na pravidelných stretnutiach sa 
neraz spoza dverí „slniečka” v sta
rej škole ozýva smiech vyvolaný si
tuačným humorom či vzájomným 
láskavým doberaním.  slovami ťaž
ko popísať atmosféru, ktorú dokážu 
vytvoriť ľudia združujúci sa nielen 
v pozadí spoločného záujmu, ale aj 
ochoty pomôcť, poradiť, povzbudiť. 
na nácviky sa aj (ale nielen) preto 
veľmi tešíme. 

Počas uplynulého roka sme 
spievali v  rámci niekoľkých svä
tých omší či slávností v rámci obce 
láb, v susednom Plaveckom Štvrt
ku a  v Malackách, modlili sme sa 
svätý ruženec sprevádzaný piesňa
mi v rádiu lumen a vystúpili sme 
na  Vinobraní  v  Smrdákoch.  Rok 
sme zavŕšili ďakovným vianočným 
koncertom „Dobrá novina” v  na
šom kostolíku. 

kto by mal chuť pridať sa – starší, 
mladší, ženy, muži, veriaci alebo nie, 
VŠETCI ste úprimne vítaní. Cvi
číme v utorky a štvrtky od 18.30 h 
v „slniečku”.

Zboristi

koncert mládežníckych 
a chrámových zborov 
v Gbeloch

Folklórny súbor Lábjan po 44 ro
koch začal opäť s nácvikmi tradič
ných folklórnych tancov v prevedení 
dospelých nadšencov. súbor lábjan 
vznikol už v roku 1972, ale jeho ak
tivity koncom osemdesiatych rokov 
začali upadať.

Vo februári tohto roku sa Mgr. 
Zlatica Grelikova ujala vedenia 
siedmich tanečných párov, kto
ré vo svojom voľnom čase trénujú 
v  priestoroch starej školy a veľmi 
radi medzi seba prijmú ďalších ta
nečníkov. Pozývame medzi nás 

všetkých záujemcov či priaznivcov 
lábskeho  folklóru,  aby prišli nacvi
čovať v pondelok a v stredu od 18.30 
do 20.00 h.

na najbližšie obdobie pripravuje
me tanečné vystúpenia neodmysli
teľne v tradičných lábskych krojoch, 
ktoré pre členov súboru na  mieru 
šijú zlaté ruky našich podporova
teliek: p. Mária Vicenová, p. Mária 
kainová a p. Mária Pírová, za čo im 
právom patrí naše obrovské ĎA
kUJEM.

Ivona Hološová

V sobotu 2. apríla sme sa zú
častnili uvedenia do  života nové
ho CD dychovej hudby Záho
rienka s  osemnástimi piesňami 
o  záhorských obciach. Pri piesni 
o  lábe – krojovaná frajírečka 
účinkovali deti z Fs lábjan. 

Pozývame všetkých občanov na
II. ročník
Krojovaného dňa, 
ktorý sa uskutoční 11. júna v obec
nom parku.

Jana kolandrová

Tanečný súbor Lábjan – 
dospelí tanečníci

Cirkevný zbor Credo

Žiaci základnej školy vystupujú 
so svojím tanečným umením na 
rôznych akciách v  krojoch, ktoré 
pre ne šijú šikovné ruky našich kraj
čírok. Je pre nás dôležité sa v me ne 
detí a tiež v mene ostatných za in te
resovaných poďakovať p. Márii Ví
cenovej, p. Márii kainovej a p. Štef
ke Benkovičovej, ktoré šitiu venujú 

dlhé hodiny. Výsledok ich práce teší 
oko každého, kto sa na malých ta
nečníkov v  lábskom kroji pozrie. 
Vďaka ich obetavosti a  šikovnosti  
môžu malí tanečníci vystupovať 
v tra dičných lábskych krojoch a tak
to reprezentovať nielen svoje taneč
né nadanie, svoju obec, ale aj vzťah 
Lábjanov k folklóru.

Poďakovanie za kroje

boli sme pri tom!

HISTÓRIA / OSOBNOSTI OBCE
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Písal sa rok 1971, keď prišiel ná
vrh z vtedy nám neznámej obce na  
Morave na uzavretie dohody o pria
teľstve medzi hasičmi z lábu a Ři
čan  u Brna. Takže  30.  októbra  na 

vtedajšom Miestnom národnom 
výbore v  lábe bola táto zmluva 
podpísaná. Za  lábskych hasičov sa 
zúčastnili vtedajší predseda zboru 
Tobiáš ondrovič, veliteľ Pavol Vi

cena, tajomník Emil Polák a pred
seda MnV Vít lipka. samozrej
me, znenie dohody bolo poplatné 
vtedajšej dobe, preto sme sa obe 
strany dohodli na  aktualizácii tex
tu. k  podpisu dodatku k  dohode 
došlo pri oslave nášho 120. výročia 
DHZ v  roku 2011. Za našu orga
nizáciu dohodu podpísali predseda 
František Rybnikár,  veliteľ Marián 
kovár,  tajomník Monika klasová. 

Tento rok je to práve 45 rokov na
šej družby, a preto sme toto výročie  
dôstojne oslávili u našich priateľov 
v Řičanoch. V sobotu 5. marca sa 23 
členov nášho zboru zúčastnilo osla
vy tohto výročia.

V  spomienkach na  to dobré, na 
veselé zážitky, ktoré sme spolu pre
žili, ale aj na  smutné udalosti, sme 
pri dobrej hudbe, pivku ale aj pri 
mnohom inom, zotrvali do skorých 
ranných hodín. Bol to jeden z vyni
kajúcich počinov našej dlhoročnej 
spolupráce, priateľstva a  bratstva 
medzi nami hasičmi a našimi rodi
nami.   veliteľ DHZ Láb 

Obecný ples
Fašiangy sú obdobím zábavy, ple
sov a veselíc. V Lábe sme sa zabá
vali aj tento rok na 2. obecnom ple
se, ktorý je úvodom do kultúrneho 
diania v obci. 

16. januára 2016 už od 19.00 h sa 
začala sála vynoveného kultúrneho 
domu zapĺňať hosťami. Pán starosta 
spolu so svojím zástupcom pri vstu
pe každého hosťa osobne privítali. 
Po príhovore pána starostu a oficiál
nom otvorení plesu nasledoval prípi
tok. krásne vyzdobená sála pod
čiarkla slávnostnú atmosféru večera. 
Prítomným sa v programe predstavil 
folklórny  súbor  Lábjan  a  nechýbal 
ani hosť večera Ján kuric zo skupiny 
Vidiek. Prvý valčík z hudobného po
dania skupiny TENOR roztancoval 
zábavy chtivých hostí. Vyvrcholenie 
večera nastalo pri žrebovaní tomboly. 
Hostia, na ktorých sa usmialo šťastie, 
si tento rok mohli odniesť množstvo 
hodnotných cien, za ktoré patrí po
ďakovanie sponzorom. Veľmi sa te
šíme faktu, že o podujatie, akým je 
obecný ples, je čoraz väčší záujem. 
svedčí o  tom aj to, že plesu sa zú
častnilo viac ako 160 hostí a výborne 
sa bavili do skorých ranných hodín.

Ján Mundok

Uvítanie detí do života
Deväť novonarodených občanov sme 27. februára slávnostne uvítali 

do veľkej rodiny lábčanov. Všetkým želáme veľa zdravia a spokojnosti.
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od 4. 12. 2015 do 2. 5. 2016
Narodení: 
Michal Bartalský, Bianca Živicová, 
Stanislav Matlovič, Richard Bukov
ský, simona kováčová, Juraj čalfa, 
Dorota Hanečková
Opustili nás:
Jana Fumačová (48), František Hro
mádka (68), Jozef Chmela (63), Šte
fana kolandrová (83),  Ján kovár (91)
Zosobášení:
František osuský a Alexandra Da
našová, Vladimír kovár a  Ivana 
no  váková, Michal Greif a  Jarmila 
Ša rinová, Denis nízky a  Gabriela 
Merková, lukáš Vavrinec a  Petra 
kralovičová, Marek nereča a  An
drea kollárová

JUbILAnTI 
od 1. 1. do 31. 8. 2016
60-roční:
Rudolf Ledník, František Chmela, 
Rudolf  Hyka,  Milan  Rybár,  Ivan 
Ma tišík, Martin leskovský
65-roční:
Jarmila Chmelová, Margita luká
čeková, Anna Gregorčíková, Jan
ka Adamovičová, Mária labošová, 
Mária Mravíková, Júlia kovárová, 
František Hanzl, stanislav Jurica, 
Tamara Havranová, Jozef Valúch, 
Štefan Adamovič, Eva Greifová, 
Matilda Chmelová, Štefan kovár, 
Miroslav Žaludný
70-roční:
Zita Michalčíková, Jozef kolandra, 
František Višváder, Jozef Halvoník, 
Ľudmila nemcová, Anna Adamo
vičová, Dušan Petrík, Štefan slezák
75-roční:
Marta Zálesňáková, Helena lazaro
vá, Mária nováková, Jozefa Guničo
vá, Jozef Benkovič, Anna kusa lová, 
Anna kovárová, silvester Mif kovič
80-roční:
Anton Malinovský, Mária Janská, 
Štefánia Morávková, Mária Greifo
vá, Mária Šureková, Zdenka Šišová, 
Margita Zálesňáková
85-roční:
Jozefína Žaludná, Milan súkeník, 
Jozefína kovárová, Mária Pírová
90-roční:
Viktória Spustová, Anton Csurma

Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 – 1612
V roku 2015:  prihlásení – 52, odhlásení 
– 24, zomrelí – 21, narodení – 24

sPOLOČenská 
kROnIkA

Vážení spoluobčania, pozývame vás na 
verejné strelecké preteky
so zábavou pod holým nebom –

JUnIáLes 

25. 6. od 8.00 h v poľovníckej chate Láb. na občerstvenie bu de pri
pravený výborný guláš z diviny a iné poľovnícke špeciality. 
Tešíme sa na vás. Lovu a lesu zdar!           

PZ Malina Láb

Družba s Moravou

KULTÚRNE TRADÍCIE / KRONIKA



Vážení športoví priatelia, 
milí spoluobčania,
prihovárame sa k vám v ob

dobí, ktoré je poznačené celosve
tovými globálnymi problémami 
ľudskej populácie (migračná 
kríza, ekonomická kríza, vojno
vé konflikty a pod.). Dôležitou 
oblasťou v  živote občana je re
generácia jeho pracovného po
tenciálu a výchova detí a mladej 
generácie. V podmienkach našej 
obce sú to najmä športové, kul
túrne aktivity a  činnosti ostat
ných spoločenských organizácii 
pôsobiacich v našej obci.

obecný športový klub v lá
be (ďalej len „oŠk”) z pohľadu 
his torických skutočností má 
záujem byť dôstojným pokra
čovateľom športových tradícií  
v našej obci, ktoré začínali v ro
ku 1922 založe ním telovýchov
nej jednoty sokol a  v  roku 
1924 telovýchovnej jedno ty 
OROL a následne sa formovali 
do  rôznych foriem športových 
organizácií (prameň: „Nová kni-
ha o  Lábe”, r. 1999, str. 144 až 
152).

najúspešnejšie obdobie lab
ského športu bolo v  rokoch 
1975 až 1990, najmä zásluhou 
futbalového klubu – seniori re
prezentovali obec v  II. snl. 
V nasledujúcich rokoch športo
vú činnosť vykonávali oddiely:  
futbalu, hádzanej, volejbalu, 
stolného tenisu, turistiky.

V  súčasnosti evidujeme 
v  špor tových aktivitách obce 
nasledovné činnosti:

Futbalový klub, ktorý tvoria:
• mužstvá mladšej a  staršej 

prípravky (4 až 9 rokov) v počte 
cca 20 hráčov , ktorých činnosť 
zabezpečujú tréneri pp. Pollák, 
sivák, Hrebeň, lukáček.

• mužstvo žiakov (10 až 15 
ro kov) v  počte cca 15 hráčov, 
kto rých činnosť zabezpečujú 
tréneri pp. Dufek, Ďurica, Šim
ko.

• mužstvo dorastu (15 až 19 
rokov) v  počte cca 15 hráčov, 
ktorých činnosť zabezpečujú 
tréneri pp. Malík, Masarovič.

Občianske združenie, ktorého 
náplňou  je  športová  kategória 

„džudo” (cca 27 detí) pod vede
ním p. Dinušovej.

3. Volejbalový krúžok žien 
(cca 15 žien)

4. Aktivity žien zamerané na 
jogu.

Hlavnými cieľmi činnos ti 
v  budúcnosti oŠk je spo lu
pracovať a  koordinovať špor
tovú činnosť v obci láb najmä 
v týchto oblas tiach:

• v  spolupráci s  Materskou 
školou a  Základnou školou 
v  lábe, zabezpečovať pre deti 
a mládež odbornú športovú fut
balovú výchovu,

• pripraviť mužstvo seniorov 
na  vstup do  súťažného ročníka 
2016/2017,

• spolupracovať so všetkými 
športovými, kultúrnymi a  spo
ločenskými organizáciami,

• oŠk predložila v súlade so 
zákonom stanovy na registráciu, 
po ich zaregistrovaní, bude zvo
laná ustanovujúca schôdza ob
čianskeho združenia.

Za konanie oŠk bol povere
ný Ing. Pavol koporec.

Ivan a nelka Pollákovci

V  uplynulom roku 2015 boli čle
novia našej miestnej rybárskej 
organizácie Plavecký Štvrtok–
Láb povinní podľa stanov odrobiť 
spolu 1350 hodín brigádnických 
hodín. Celkovo bolo však odpra
covaných iba 550 hodín, čo pred
stavuje iba 40 % z celkového počtu 
členov, ktorí sa zúčastnili na  bri
gádach.

Jazero Pieskovňa sa nachádza 
v západnej časti katastra obce láb. 
Väčšia časť jazera sa nachádza v ka
tastri obce Plavecký Štvrtok. naša 
brigádnická činnosť je zameraná 
na  rekultiváciu brehov a  zbieranie 
veľkého množstva odpadov, ktoré 
po  sebe každoročne zanechávajú 
po sebe návštevníci kúpaliska v let
ných mesiacoch. odpadky po sebe 
často zanechávajú po sebe aj samot
ní rybári po vydarenej rybačke. Väč
šia časť členskej základne preferuje 
však loviť ryby a nie sú ochotní si 
nájsť čas na dve brigády do roka aby 
sa zveľadili brehy jazier, ktoré máme 
v prenájme ako rybárska organizá

cia. Pokuta 30 € za neabsolvovanie 
brigády nie je zrejme príliš veľkou 
motiváciou na  účasť. Veľká vďaka 
patrí naopak členom, ktorí chodia 
pravidelne na viac ako dve brigády 
ročne. Brigádnická činnosť vykoná
vame aj na ostatných jazerách v ka
tastri obce láb. Jazero Centnús, sa 
nachádza v tichej lokalite na hranici 
katastrov obcí Vysoká pri Morave, 
suchohrad a v severozápadnej časti 
katastra obce láb. Brigádnickú čin
nosť tu zabezpečuje naša miestna 
organizácia v  Malackách. lábske 
jazero sa nachádza v  južnej časti 
katastra obce, v  smere na  Vysokú 
pri Morave. správu jazera a  bri
gádnickú činnosť zabezpečuje naša 
rybárska organizácia zo Zohoru. 
Dôležité pre udržanie našej činnos
ti na lábskom jazere bude v tomto 
roku obnovenie zmluvy o prenájme 
s obcou láb na ďalších 20 rokov.

Rybárske brigády pri jazere 
Pieskovňa sa uskutočnia 
30. 4. 2016, 25. 6. 2016, 24. 9. 2016, 
22. 10. 2016 

Radi privítame aj dobrovoľníkov 
z  radov občanov, ktorí majú záu
jem prísť pomôcť pri čistení a úpra
ve bre hov. stačí si priniesť náradie 

– hrable, sekerky – a dobrú náladu. 

Zraz brigádnikov je vždy o 8.00 h 
pri rybárskej chate.

Obecný športový klub –
história, súčasnosť, budúcnosť

19. majstrovstvá
slovenska 
v elektronických 
šípkach –
zúčastnila sa ich
i Lábjanka

V Poprade sa 9. apríla uskutočnili 19. maj
strovstvá slovenska v elektronických šípkach. 
súťažili muži, ženy, juniori. 

V kategórii ženy bolo 40 účastníčok, medzi 
ktorými si zahádzala šípkami a umiestnila sa 
na 3. mieste Ľubica kolandrová z lábu. 

Výherkyni srdečne blahoželáme a  želáme 
veľa pevných striel.

            redakcia

O činnosti rybárskeho spolku

Jarné zarybnenie
Počas jarného zarybnenia bude jazero osmička zarybnené 100 kg a ja

zero Pieskovňa 1400 kg kapra. 

Rozšírenie rybárskej stráže
Rybárska stráž MO Plavecký ŠtvrtokLáb má päť členov. V roku 2015 

urobila spolu 31 kontrol pri vodných tokoch a jazerách v správe Mo Zá
horie. Predstavovalo to celkovo 360 hodín. V tomto roku sa rybárska stráž 
rozšíri o dvoch členov z lábu – členov výboru – o Petra Šimeka a ondreja 
Štefeka, po absolvovaní skúšok odbornej spôsobilosti v septembri 2016. 

Ceny rybárskych lístkov na rok 2016 
Zápisné 2 €, 4 €, 17 €, členské 10 €, 35 €, povolenie kaprové miestne 10 €,  

40 €, 46 €, povolenie pstruhové 15 €, 23 € a povolenie kaprové zväzové 10 €,  
35 €. kompletný cenník a informácie o Mo Záhorie nájdete na www.
srzzahorie.sk

Pridelené dotácie
na záver by som chcel poďakovať obecnému úradu v Plaveckom Štvrt

ku, ktorý poskytol dotáciu na zakúpenie pracovného náradia a rekultiváciu 
brehov jazera Pieskovňa v uplynulom roku. Petrov zdar!

Ondrej Štefek, člen výboru MO Plavecký ŠtvrtokLáb sRZ

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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	Cirkevný zbor Credo
	Boli sme pri tom!

	7. strana
	Obecný ples
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