
V predchádzajúcom období bola 
materská škola v  spolupráci 

s OcÚ Láb a najmä vďaka veľkému 
úsiliu pána starostu úspešná v oblas
ti viacerých projektov.

Prvá veľká radosť prišla, keď 
z  celkového počtu 265 žiadateľov 
bola Žiadosť o  rozšírenie kapacity 
Materskej školy Láb podporená ne
malou čiastkou na  prístavbu novej 
triedy pre 22 detí, ktorú sme veľmi 
potrebovali. A  tak po  strasti plnej 
ceste vybavovania rôznych povole
ní, merania a počítania, sme koneč
ne 18. apríla 2016 začali s prístav
bou. Nebolo to jednoduché. Celá 
prevádzka materskej školy musela 
do konca školského roka fungovať 
v riadnom režime s rôznymi obme
dzeniami a nepredvídateľnými situ
áciami. K navýšenej kapacite detí sa 
museli prispôsobiť aj hospodárske 
priestory existujúcej budovy a  to 
najmä kuchyňa, sklady, práčovňa 
a iné, ale zvládli sme to. Stihli sme 
to „akurát“. Dnes máme krásnu mo
dernú triedu a okrem toho novučič
kú, svetlú a voňavú.

Druhá veľká nečakaná radosť 
bola z úspechu žiadosti o poskytnu
tie podpory formou dotácie z En
vironmentálneho fondu, kde bol 
schválený projekt pre našu mater
skú školu „Zateplenie a modernizá
cia Materskej školy Láb“. V tomto 
projekte sme mohli konečne opra
viť a zatepliť celú strechu existujúcej 
budovy materskej školy, ako aj do
vymieňať staré drevené okná a dať 
našej „štyridsiatničke“ nový plášť, 
teda fasádu spolu so zateplením. 
Samozrejme, že sa urobili aj nové 
chodníky, schodíky a  revitalizácia 

trávnatej plochy školského dvora 
od ulice. 

No, a  do  tretice sa nám vďaka 
BSK podarilo získať finančné pro
striedky na  revitalizáciu dopravné
ho chodníka na  školskom dvore. 
Ten pôvodný bol nielen kapacitne 
nevyhovujúci, ale najmä povrch bol 
pre deti nebezpečný a celý chodník 
nefunkčný.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po
dieľali na  realizácii týchto projek
tov, majstrom, odborníkom, robot
níkom, pani upratovačkám, pani 
učiteľkám, rodičom a všetkým tým, 
ktorí nám pomohli. Veľmi si to vá
žime. Verte, počas letných prázdnin 
sme sa všetci snažili, aby sa detičky 
v septembri vrátili do krásnej vyno
venej škôlky k  svojim kamarátom, 

hračkám pani učiteľkám a privítali 
aj nových škôlkarov, ktorí k nám za
vítali po prvýkrát. Našou snahou je, 
aby sa všetky deti u nás cítili dobre 
a mali všetko, čo potrebujú pre zdra
ví rozvoj, výchovu a vzdelávanie

Tešíme sa spolu s vami a urobíme 
všetko preto, aby detičky boli v našej 
škôlke spokojné.

MŠ
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v projektoch boduje
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Posledný aprílový 
deň v  našej ob ci patrí 
a  patril stavaniu má
jov. Aj keď táto milá 
tradícia u našej mlá
deže stále viac upadá 
(a tento rok to vyzera
lo, že stavanie máje sa 
ani neuskutoční), našli 
sa obča nia Lábu, ktorí 
nedovolili, aby sa tá to 
tradícia porušila. Láb 
zdobili vysoké krásne  
máje (pri škôlke, pri 
hostinci u  Marty aj 
v de dine).

• • •
Chcem sa poďako

vať dobrovoľníkom, 
ktorí sa podujali na 
stavanie májov a  ne
nechali túto tradíciu 
upadnúť do  zabudnu
tia. Zároveň verím, že  
sa o tú to tradíciu v na
šej obci mládežregrúti 
v  ďalších rokoch po
starajú. 

Ján Mundok

Dňa 18. júna 2016 sme oslávili 
125 rokov hasičstva v  obci Láb. 
Pri tejto príležitosti sa zúčastni-
li našej oslavy vzácni hostia, a  to 
viceprezident DPO SR pán An-
ton Urdovič, riaditeľ OV DPO 
Malacky pán Jozef Ralbovský, 
starosta obce pán Marián Morav-
čík, z  družobného zboru Řičany 
u Brna delegácia vedená ich veli-
teľom pánom Ctiborom Slámom, 
ako aj ďalší hostia a  zástupcovia 
z  okolitých hasičských zborov 
z  Vysokej pri Morave, Záhorskej 
Vsi, Lozorna, Zohoru a Plavecké-
ho Štvrtka.

Po  nástupe hasičov za  sprievo
du hudby sme sa odobrali k  soche 

svätého Floriána, kde sme položili 
veniec na  pamiatku nášho patró
na, ako aj všetkých zosnulých hasi
čov. Po tomto pietnom akte sme sa 
odobrali do kostola, kde bola odslú
žená slávnostná svätá omša. Po omši 
farár Mgr.  Lukáš Šlosár posvätil 
naše hasičské vozidlá a odobrali sme 
sa do  kultúrneho zariadenia, kde 
prebehla slávnostná schôdza.

Po  povstaní všetkých zúčastne
ných vstúpil prápor a  zaznela štát
na hymna. Potom  veliteľ hasičské
ho zboru privítal prítomných hostí 
a členov DHZ a minútou ticha sme 
si uctili pamiatku zosnulých členov 
zboru. V  ďalšej časti nás pobavili 
zá horáckym folklórom žiaci našej 
základnej školy, potom prečítala  
tajomníčka nášho zboru správu 
z his tórie, ale aj zo súčasnosti náš
ho hasičského zboru, pripomenula 
vznik hasičstva v našej obci, ako sa 
nadšenci okolo vtedajšieho farára, 

richtára a  notára rozhodli založiť 
Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý 
uviedli do činnosti podľa Pamätnej 
knihy 4. mája 1891.

Z histórie vieme, že v roku 1949 
sa na  vysviacke hasičskej zbrojni
ce, ako aj hasičského auta zúčastnil 
vtedajší zemský veliteľ Belo Vol
dán. Ďalší medzník histórie, ale už 
tej novšej, je rok 1998, kedy bola 
odovzdaná prestavaná a  vynovená 
hasičská zbrojnica, nakoľko tá stará 
nevyhovovala na uskladnenie tech
niky. Ďalší veľký deň nášho dob
rovoľného hasičského zboru bol 
20. augusta 2015, kedy nám bolo 
odovzdané repasovaná cisternová 
automobilová striekačka CAS32 
na podvozku Tatra 815.

Samostatnou kapitolou 125roč
nej histórie nášho zboru je družba 
s hasičmi zo Řičan u Brna. V tom
to roku si pripomíname už 45 nád
herných rokov trvania zmluvy, ktorá 
bola štartovacou rampou, dodnes 
trvajúcich priateľských, bratských 
a  rodinných vzťahov. Držíme sa 
preto tradícií a snažíme sa toto puto 
udržiavať aj naďalej.

Z histórie vieme, že hasič neod
mieta žiadnu žiadosť o pomoc, ha
sič je na mieste, kde je oheň, bojuje 
s povodňou, pomáha upratať spad
nuté stromy, je ochotný pomôcť 
pri hľadaní stratenej osoby. Hlavná 
úloha požiarnej ochrany je pomá
hať v  núdzi, nešťastí, pri ochrane 
majetku a zdravia. Veď toto všetko 
je zhrnuté a vyšité zlatým písmom 
na hasičskej zástave: „Bohu na slávu, 
bližnému na pomoc”.

Marián Kovár
veliteľ DHZ Láb

 125 rokov hasičstva 
v Lábe

Stavanie mája

HISTÓRIA / OZNAMY
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Druhý ročník festivalu Krojovaný deň sa 
uskutočnil pod záštitou starostu obce 11. júna 
2016. Po  slávnostnom sprievode krojovaných 
súborov zazneli fanfáry a  starosta obce úvod
ným slovom privítal všetkých prítomných. 

V  prvej časti sa predstavili detské súbory 
z Lábu – Lábjan, zo Stupavy – Stupavčánek, 
z  Plaveckého Štvrtka – Štvrčánek. V  druhej 
časti to boli dospelé folklórne súbory Záhoran 
zo Zohoru, Štvrčan z Plaveckého Štvrtka a Lá
bjan z Lábu. 

V  hlavnom programe dychová hudba Zá
horienka predstavila novú pieseň o Lábe „Proč 
ten lábsky kostelíček...”, ktorú pre nás napísal 
Marián Polakovič z Jakubova a zhudobnil Ja
roslav Fišer a Jozef Rapáč.

Folklórny festival prišli pozdraviť v krojoch 
speváci z Lozorna – Enem tak a krojované spe
váčky z Tvrdoníc. Za sprievodu cimbálu nám 
zaspievali manželia Osičkoví. Večer ukončilo 
Trio šohaji tanečnou zábavou. Celkový počet 
účinkujúcich bol 204.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispe
li nápadmi, prácou a hlavne finančne k usku
točneniu tohto projektu. Folklórne slávnosti 
v  našej obci Láb sú neveľkým ale dôležitým 
krokom k naplneniu odkazu „Dedičstvo otcov, 
zachovaj nám, Pane”. 

Nech krásne starodávne kroje, pesničky 
a tance, ktoré spievali a tancovali naši predko
via pripomenú všetkým, kde sú naše korene, 
z ktorých sme vzišli. Dôležité je, aby sme tým
to hodnotám ostali verní.

Tešíme sa na III. ročník Krojovaný deň.
Jana Kolandrová

Oznamujeme občanom, že bola vytvorená nová webová 
stránka Obce Láb. Užívatelia, ktorí boli prihlásení na  od-
ber správ prostredníctvom mailového oznamu, musia svoju  
Re giStRáCiU OBnOViť.

náš kostol je zasvätený Všetkým 
Svätým. Bol prestavaný v  rokoch 
1722 až 1748 z  darov zemepána 
a  ve riacich. Vysvätený bol druhú 
októbrovú nedeľu roku 1748, vte-
dy si v Lábe pripomíname hlavné 
hody. 

Slávnostná svätá omša bude 
v nedeľu 9. októbra 2016 o 10.00 h.  
Po svätej omši bude pri kostole 
malé agapé pri hudbe.

Po  sviatku svätého Vendelína 
20. októbra, nasledujúcu nedeľu, 
máme v Lábe druhé Vendelínko
vé hody pri kaplnke svätého Ven
delína na Vŕšku. Svätá omša bude 
o 10.30 h, po nej pripravujú oby
vatelia Vŕška a Drah krátke agapé 
s hudbou. 

Všetkých vás pozývame spoloč
ne si uctiť náš významný ekume
nický sviatok.

                Kultúrna komisia

Hodové slávnosti 2016

Pýtajú sa dzeci v Lábu,
svojéj mamičky,
proč ten lábsky kostelíček,
nemá vežičky,
kde sú zvony co naní tak,
pjekne zvonili,
co sa s nima porobiuo,
kam sa stracili...

Mamička si tajne utre,
z očú suzičky,
pritúli si na srdéčko,
svoje dzecičky,
tá vežička mjeua bolest,
nemohua už stát,
nemohua už časké zvony,
vícej udržat...

Padua veža, padli zvony,
padeu z veže kríž,
cez to šecko majú v Lábu,
ludé k sebje blíž,
kostelíček Šeckých Svatých,
stojí pevne dál,
jejich víru, jejich nádej,
nikdo nezdolá...

Dobrý ludé tú vežičku,
mosá postavit,
jejích ruky, jejích vúlu,
nic nezastaví,
nad dzedzinú zas nám budú,
naše zvony znít,
Lábjanom sa ten sen mosí,
skoro vyplnit...

Proč ten lábsky  kostelíček... (valčík)
Písau sa rok 2014. Byu 2. septem ber, úterý poobjedze. Obyčajný, upršaný 
deň, jakých Lábjané prežili tisíce. Vtedy sa šak stauo neco, proč byu tento 
deň preca enem inačí! Láb jané naň budú spomínat ešte dú he, dúhe roky...

Krojovaný 
deň

TRADÍCIE / KULTÚRA
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Materská 
škola v Lábe 
má 40 rokov
Kto nikdy nebol dieťaťom,
nemôže sa stať dospelým. Ch. Chaplin

inFOSeRViS

Ako postupovať 
pri nahlásení
poruchy?
Zaznamenali ste, že niekde pred domom ale-
bo z  vašej vodovodnej prípojky uniká voda, 
neodteká vám kanalizácia, resp. vám doma 
voda vôbec netečie? Aj pre takéto prípady je 
zriadená nOnStOP linka Hlásenie porúch 
0800 121 333. 

V  prípade ohlásenia poruchovej udalosti 
na vodovode, resp. kanalizácii, si pracovník po
ruchového dispečingu vyžiada od  volajúceho 
nasledovné informácie: 

– meno, priezvisko, 
– telefónne číslo, 
– adresu miesta
– stručný popis poruchy. 

Na základe informácií od volajúceho sa dis
pečer snaží jednoznačne identifikovať príčinu 
poruchy. Ak nie je možné takýmto spôsobom 
určiť, z akého dôvodu porucha vznikla, zabez
pečí pre jej bližšiu identifikáciu výjazd poru
chovej pohotovostnej skupiny (PPS). Každý 
zá sah PPS je spravidla bezplatný. Spoplatňuje 
sa v tom prípade, ak sa identifikuje, že porucha 
vznikla na vnútornom rozvode za vodomerom, 
alebo keď nás zákazník kontaktoval, že mu do
ma netečie voda a  následne PPS pri zásahu 
zis tí, že voda bola zatvorená na  ventile pred 
resp. za vodomerom. 

Po zistení príčiny môžu nastať situácie: 
Porucha vznikla na  vodovodnej prípojke 

v  rámci vodovodnej šachty (t. j. tečúceho vo
domeru, resp. zaplombovaných ventilov vo
domeru) – jej odstránenie bude na  náklady 
zákazníka bez hrozby zmluvnej pokuty 200 € 
za  nedovolené manipulovanie s  vodomerom. 
Uvedené opravy môže vykonať len osoba na to 
oprávnená zo strany SVS, t. j. spoločnosť In
fra Services, a. s., ktorá takúto službu vykonáva  
NONSTOP 7 dní v týždni. 

V  takomto prípade je volajúci po nahlásení 
poruchy na linke Hlásenie porúch 0800 121 333 
obratom kontaktovaný pracovníkmi Infra Ser
vices, a. s., s cieľom dohodnúť termín zabezpeče
nia odstránenia poruchy. V čase realizácie opra
vy zákazník podpíše spoločnosti Infra Services, 
a. s., objednávku, zákazkový list a  montážny 
list. Po odstránení poruchy je zákazníkovi odo
vzdaná objednávka, zákazkový list a montážny  
list. Faktúra za vykonané práce bude zákazníko
vi doručená poštou. 

Porucha vznikla na  vodovodnej prípoj-
ke mimo vodovodnej šachty (t. j. medzi verej
ným vodovodom a vodovodnou šachtou), resp. 
na kanalizačnej prípojke – odstránenie takejto 
poruchy je povinný zabezpečiť vlastník prípojky 
na vlastné náklady (zväčša zazmluvnený zákaz
ník, resp. majiteľ pozemku, na ktorom je prípoj
ka vybudovaná). 

Porucha vznikla na časti verejného vodovodu, 
resp. verejnej kanalizácie – odstránenie takejto 
poruchy je povinný zabezpečiť vlastník, resp. 
prevádzkovateľ verejného vodovodu, napr. SVS, 
a. s.                 redakcia

touto cestou ďakujeme za  pomoc malole-
tej emke Kovárovej (dcére Petry Kovárovej 
Lazarovej), ktorá 14. 7. v podvečerných ho-
dinách odvážne a  pohotovo pomáhala pri 
záchrane ľudského života. Prajeme jej veľa 
správnych rozhodnutí v živote.       DOBRí ľUDiA

Už tretí rok sa areál školského dvora základnej 
školy mení 1. júna na veľ ké športovisko. Ko-
nal sa Olympijský deň detí, ktorý sa uskutočnil 
za podpory nadácie SPP – enviropark Pomo-
ravie.

Športovanie sme slávnostne zahájili olympij
skou hymnou, prinesením olympijského ohňa, 
vztýčením olympijskej zástavy a nechýbal sľub 
športovcov a  rozhodcov. Športovali všetci žiaci 
školy. Pre súťažiacich boli vytvorené štyri kategó
rie pre chlapcov a pre dievčatá. Svoje sily si žiaci 
zmerali v behu na 30 m a 60 m, v skoku do diaľ
ky, v hode bremenom a v štafete. Boli sme veľ
mi radi, že do aktivít Olympijského dňa detí sa 

zapojili aj rodičia, ktorí vykonávali funkciu roz
hodcov. Za vynikajúcu spoluprácu boli odmene
ní medailou. 

Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie. 
Špekáčiky  sponzorsky  zabezpečil  pán Raninec, 
za  čo mu patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí 
Nadácii SPP – Enviropark Pomoravie za finan
covanie obedov v ŠJ a písacích potrieb pre všet
kých účastníkov olympijského dňa. Olympijský 
deň sme ukončili vyhlásením výsledkov a odo
vzdaním diplomov a vecných cien víťazom. Od
menení medailou však boli všetci, pretože roz
hýbali svoje telo a urobili aspoň niečo pre svoje 
zdravie. 

 áno, je to tak. naša škôlka prvýkrát otvorila 
svoje brány 6. septembra 1976. 

Vtedy účelovo postavená budova mala dve 
triedy a 60 detí. Odvtedy sa v našej škôlke toho 
veľa udialo. Prešla rôznymi zmenami, prispô
sobovala sa požiadavkám spoločnosti, rodičom, 
ale najmä deťom. Poslanie materskej školy však 
bolo vždy to isté – poskytovať deťom výchovu 
a vzdelávanie, poskytnúť im to najlepšie a dať 
im dobré základy do budúceho života. Dňa 3. 
septembra 2016 sme si spoločne pripomenuli 
toto krásne jubileum, ktoré sme spojili so sláv
nostným otvorením štvrtej novej triedy. V no
vom školskom roku má MŠ Láb štyri triedy 
a navštevuje ju 87 detí vo veku od troch do šies
tich rokov. Stará sa o nich osem pedagogických 
a šesť nepedagogických zamestnancov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s na
mi si pripomenuli toto okrúhle výročie. Želáme 
našej škôlke ešte ďalších nielen 40 úspešných 
rokov.        MV

Čo nové v základnej škole?

Olympijský deň detí

ŠKOLSTVO
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Matej Bartalský 
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 
5, Bratislava; odbor strojárstvo, 4 r. 

Simona Biháryová   
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 
Bratislava; odbor čašník, servírka, 3 r.
   

Natália Čermáková
Obchodná  akadémia,  Račianska 
107, Bratislava; odbor obchodná 
akadémia, 4 r.

Ján Dufek
Stredná zdravotnícka škola, Zá
hradnícka 44, Bratislava; odbor ma
sér, 4 r. 
 
Lucia Kadlečíková  
SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava; 
od bor kaderníkvizážista, 4 r.
 
Patrik Kindl
Obchodná  akadémia,  Račianska 
107, Bratislava; odbor obchodná 
akadémia, 4 r.

Tomáš Lisý   
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 
Bratislava; odbor elektrotechnika,  
4 r.

Matej Marko   
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 

Bratislava; odbor elektrotechnika,  
4 r.

Krištof Pastorek
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 
Bratislava; odbor kuchár, 4 r. 

Samuel Pír   
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 
Bratislava; odbor hotelová akadé
mia, 5 r.

Terézia Šišová
SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava; 
odbor kozmetička, 4 r.

Roman Vícena
Súkromná SOŠ, Exnárova 20, Bra
tislava; odbor elektromechanik – 
silnoprúdová technika, 3 r.

Tatiana Zbraneková
Stredná zdravotnícka škola, Zá
hradnícka 44, Bratislava; odbor asis
tent výživy, 4 r.

-zš-

Školský rok sa skončil, rozdali sme vysvedče-
nia. nastal čas voľných dní, ktoré treba využiť 
na množstvo zážitkov, hier, relaxu, a cestovania. 
„Letná družina”, ktorú už tradične organizuje 
základná škola počas prvých dvoch prázdnino-
vých týždňov, toto všetko umožnila. 

Deti, ktoré sa jej zúčastnili, mali rôznorodú 
činnosť. Učili sa ako narábať s peniazmi, vyrobiť 
si robotov z druhotných surovín, neostať hladný
mi a vedieť si urobiť niečo dobré pod zub. Voľ
ný čas bol vyplnený pohybovými a vedomostný
mi hrami, ktoré zdokonaľovali celé telo i ducha 

v  rôznych situáciách. Aj vďaka ochotným pani 
učiteľkám, podnikali deti výlety, z ktorých mali 
obrovskú radosť a  najmä z  cestovania vlakom 
a autobusom. Hoci ich od chodenia boleli nohy, 
po krátkych odpočinkoch to prestalo vadiť. Stre
távali veľa ľudí a poznávali Bratislavu a Malacky. 
Pre počasie bolo nutné urobiť v plánovaných ak
ciách zmeny, ale vždy sa im podarilo niečo jedi
nečné zažiť. Napríklad: Deň návštevy kúpaliska 
začal naozaj netradične. Úžasná prietrž mračien 
ich donútila schovať sa do  vchodu bankového 
domu. čo teraz? Kam? Vyhralo zábavné cen
trum Pastelka v  Malackách. Bosí? Nemožno! 
Tak do obchodu na nákup ponožiek. V Pastelke 
sa vyjašili na  rôznych preliezačkách, trampolíne 
a iných atrakciách. Obloha sa po hodine vyjasni
la, teplomer ukazoval 33 °C a na kúpalisku bolo 
super. V Bratislave videli toho veľa – Bratislav
ský hrad, pohľad na Dunaj, barokové záhrady, zá
mocké schody dali zabrať mladým nôžkam. Tro
cha odpočinku v Bibiáne, kde vnímali svet hud
by, záhrad, prírody a  stavby mesta. Na  námestí 
SNP osviežujúca, sladká zmrzlina urobila bodku 
za pekným dňom. Jeden celý deň strávili na po
ľovníckej chate a postarali sa sami o seba. Kresba
mi z prírody vyzdobili chatu, zatancovali, zaspie
vali a hlavne navarili si gulášovú polievku, ktorú 
s  veľkou chuťou zjedli. Po hrách vnútri aj von
ku bol znovu hlad. Pani učiteľka narúbala drevo, 
rozložila oheň a už sa na pekáči piekli špekáčiky. 
Mňam, chutili s kečupom aj s horčicou. Sladkou 
bodkou za hostinkou bol jablkový koláč od tety 
Písečnej. Ďakujeme Poľovnému združeniu Ma
lina Láb, že umožnili pobyt detí na  ich chate. 
Dva týždne ubehli ako voda a deti zistili, že škola 
môže byť nielen o povinnostiach, ale aj o zábave.

Brány našej školy opúšťa v školskom roku 2015/2016 trinásť žiakov  
  9. ročníka, 8 chlapcov a 5 dievčat. Všetci žiaci boli prijatí na nimi  

vybrané stredné školy. Želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Hurá leto, hurá prázdniny...
ŠKOLSTVO
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25. júna 2016 sme sa v Reštaurácii Gall Caffe stretli na 
posedení spolužiakov, ktorí absolvovali školskú dochádz
ku v rokoch 1957–1966. Zišlo sa nás 19 spolu s triednou 
učiteľkou Vierou Lukáčkovou. Žiaľ, deviati spolužiaci sa 
stretnutia nedožili.

Po príhovoroch a slávnostnej večeri sa rozpútala debata 
spomienok z mladosti a školských lavíc, neskôr sme si za
spievali v  sprievode harmoniky. V príjemnej atmosfére sa 
všetci zhodli na myšlienke usporadúvať stretnutia častejšie.

prípravný výbor

Horný rad zľava: Stanislav Jurica, Štefan Kovár, Anna Švačko-
vá (Drahošová), Miroslav Žaludný, Johana Sirotová, Daniel Da-
nihel, Darina Kolláriková (Slaninková), Miloslav Kain, Štefan 
Švajdlenka
Dolný rad zľava: František Hanzl, Vlasta Šípkovská (Pírová), 
Jarmila Bartalská (Kovárová), Mária Mravíková (Lazarová), 
triedna uč. Viera Lukáčková, Anna Námestná (Chmelová), Mária 
Poláková (Súkeníková), Blanka Klímová (Vasarábová), Terézia 
Hof ierková (Šimkovičová), Tamara Havranová (Klímová)

od 3. 5. do 12. 8. 2016
Narodení: 
Barbora Kečkéšová, Sofia Šišulá
ková, Emma Fumačová, Natália 
Nováková
Opustili nás:
Jozef Laboš (69)
Zosobášení:
Marek Nereča a Andrea Kolláro
vá, Lukáš Ondrejkovič a Nikoleta 
Lipková, Peter Pír a Katarína Vá
vrová, Tomáš Rosenberg a Katarí
na Gašparovičová

JUBiLAnti 
od 1. 9. do 31. 12. 2016
60-roční:
Daniela Orossová, Pavel Mráz, 
Jaroslav Hoffman, Pavol Kerepec
ký, Ľubomír Slaninka, Bernadetta 
Kečkéšová
65-roční:
Anna Štefková, Veronika Vajar
ská, František Mravík, Božena 
Petríková
70-roční:
Milan Švanda, Helena Voltema
rová, Anna Karovičová, Mária Si
rotová, Albína Žaludná, Eva Ko
landrová, Pavel Danihel
75-roční:
Štefan Sloboda, Anna Sofková, 
Peter Michalčík, Mária Chmelová
80-roční:
Mária Pírová, Mária Csurmová, 
Jeroným Lazar, Zdeněk Koula, 
Robert Zálesňák
90-roční:
Rudolf Ledník

SPoLoČeNSKá 
KRoNiKA

Stretnutie spolužiakov po 50 rokoch

V sobotu 27. júna 2016 sa na fut-
balovom ihrisku konala hasičská 
súťaž jednotlivcov „Železný hasič 
– Lábsky pajšl”. 

Súťaže sa zúčastnilo 28 mužov 
a 10 žien z okolitých obcí a miest 
Zo hor, Vysoká pri Morave, Šenk
vice, Záhorská Ves, Veľké Leváre, 
Záhorská Bystrica, Malacky, Stupa
va a  BratislavaPrievoz.  Tradič
ne nechýbali priatelia z poza rieky 
Moravy,  zo Říčan u Brna  a Račic. 
Súťažiaci si preverili najmä svoju fy
zickú kondíciu. Na 160 m dlhej trati 
museli absolvovať 8 disciplín, ktoré 
simulujú reálnu zásahovú činnosť. 
Prácu s hadicami, priechod cez pre
kážky, výstup a  zostup po  rebríku, 
prácu s  rôznymi bremenami, ručné 

pílenie dreva, a  to v  čo najkratšom 
čase. 

V kategórii ženy sa na 3. mieste 
umiestnila Kristína Kovárová, na 2. 
mieste skončila Katarína Mackovi
čová a  1. miesto získala Adriana 
Kovárová. V kategórii mužov sa na 
3. mieste umiestnil Antonín Hlou
šek, na 2. mieste skončil František 
Vicena a  1. miesto získala Michal 
Kokojan. 

Ešte raz im aj touto cestou gra
tulujeme k  skvelým výkonom. Ale 
uznanie patrí aj každému, kto sa sú
ťaže zúčastnil. Samozrejme, chceme 
poďakovať aj všetkým, ktorí nám 
pomohli s prípravou podujatia a di
vákom, ktorí nás poctili svojou náv
števou.

Štefan Kalóši 

Železný hasič – Lábsky pajšl

KRONIKA / ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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Dňa 18. 6. 2016 sa dámy z našej de-
dinky zúčastnili Športového dňa  
v Zohore.

Našu obec reprezentovali v  dis
ciplíne Nordic Wolking (chôdza 
s  pa licami) Štéfania Benkovičová, 
Tamara Havranová, Rozália Žáčko
vá, Jana Sirotová, Ing.  Jarmila Bo
žíková a Anna Gregorčíková. 

Trať merala 1,5 km. Najlepšie sa  
umiestnila na  5. mieste Štefánia 
Ben kovičová a na 6. mieste Tamara 
Havranová. Ďakujeme našim „palič
kárkam” za reprezentáciu a praje me 
im ešte veľa športového elánu a te ší
me sa na ich ďalšie športové výkony.

 redakcia

V  nedeľu 1. mája sa 
uskutočnil 2. ročník 
streleckých prete-
kov o  pohár starostu 
obce. Podujatia sa zú-
častnilo približne 50 
súťa žiacich z  radov 
občanov. Súťažilo sa 
opäť v  streľ be z  bro-
kovnice na  smaltova-
né holuby.

Priebeh súťaže zabezpečovali 
členovia PZ Malina a návštevníci 
si mohli pochutiť na  špecialitách 
z diviny. 1. miesto v kategórii žien 
obhájila podobne ako minulý rok 
Martina Hazlingerová a v kategó
rii mužov sa umiestnil na 1. mies
te Robert Kain. Súťažiaci, ktorí sa  
umiestnili na prvých piatich mies
tach, prevzali z  rúk starostu obce 
Mariána Moravčíka pohárové tro
feje.       Ondrej Štefek 

Výsledky – ženy: 
1. Hazlingerová Martina (1. v 2015) 
2, Siváková Anna (3. v 2015) 
3. Gabriela Gabrišová (2. v 2015) 
4. Fumačová Natália 
5. Pírová Zuzana 
Výsledky – muži: 
1. Rober Kain 
2. Soják Jozef 
3. Chmela Pavel (7. v 2015) 
4. Klíma Peter (3. v 2015) 
5. Gabriš Igor

V sobotu 7. mája sa uskutočni
li tradičné rybárske preteky žien 
v love kapra na jazere Pieskovňa. 
Prvé miesto obsadila Jana Kubovi
čová (Vysoká pri Morave), druhé 
miesto Valéria Višvaderová (Plavec
ký Štvrtok) a tretie miesto Stanisla
va Dufková (Láb). V nedeľu 8. mája 
sa uskutočnili rybárske preteky detí. 
Prvé miesto obsadil Filip Hason a 
druhé miesto jeho brat Matúš Ha
son zo Stupavy. Na treťom mieste sa 
umiestnil Tomáš OrtMertl zo Zo

horu. Láb reprezentoval Artur Pír, 
ktorý sa umiestnil na peknom pia
tom mieste. Súťažiaci boli za svo
je výkony odmenení cenami, ktoré 
pozostávali z rybárskeho náradia 
a krmiva pre ryby. Ceny do súťaže 
poskytla predajňa Hobby Malacky a 
miestna  rybárska organizácia SRZ 
Záhorie. 

Ondrej Štefek

Strelecké preteky 
o pohár starostu obce

Rybárske preteky
v Pieskovni

Lábske „paličkárky”
LáBSKe NoViNY – časopis obecné
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Vážení spoluobčania, milí športo-
ví priatelia, dovoľujeme sa k vám 
prihovoriť a informovať vás o čin-
nosti Obecného športového klu-
bu v Lábe (ďalej len „OŠK“) pred 
začiatkom majstrovských futbalo-
vých súťaží OBFZ Bratislava-vi-
diek ročníka 2016/2017. V priebe-
hu i. polroka 2016 novozaložený 
OŠK v  Lábe na  svojej ustanovu-
júcej schôdzi v  dňoch 28. 4. 2016 
a  28. 5. 2016 si zvolil svoj výbor 
a  pracovné komisie, ktoré bu dú 
pracovať v zložení:

Výbor oŠK
Predseda Ing. Pavol Koporec, šta
tutárny zástupca; podpredseda 
Ing.  Ivan Pollák, športovotréner
skometodický úsek; podpredseda 
Peter Majzún, ekonomickohos
podárskotechnický úsek; sekre
tár Ing.  Daniel Strolka, adminis
tratívnosprávny úsek; Mgr.  Pavol 
Chmela, zástupca obecného radu; 
Miloš Lukáček, predseda kontrol
nej komisie; Daniel Sivák, člen

Pracovné komisie oŠK
Športovo-trénersko-metodická – 
predseda Ing. Ivan Pollák; členovia 
pp. Lukáček M., Dufek M., Malík 
B., Chrupka P., Hrebeň I.

ekonomicko-hospodársko-tech-
nická – predseda Peter Majzún; 
členovia Mgr.  Chmela P., Sivák 
D., Ďurica J., Zálesňák B. + vedúci 
mužstiev.

Kontrolná – predseda Lukáček 
Mi loš;  členovia:  Zálesňák  R.  st., 
Dufek M.

K 1. 8. 2016 má OŠK 31 čle-
nov, radi privítame do  svo-
jich radov nových členov, 
ktorí prejavia záujem rozšíriť 
naše rady. Prihlášky sú k dis-
pozícii u  pána Majzúna P.

Futbalový ročník 2016/2017 – je-
seň – mužstvo prípraviek:
Realizačný  tím  –  Ing.  Pollák  I., 
Lukáček M., Hrebeň I.

Hráči – Majzún M., Kuch T. 
Kuch K., Hrebeň I., Ivák R., Jánoš 
J., Törek G., Lukáček D., Habuda 
Š., Moravčík M., Kuchová L. Ko
vár M., Tirpák F..

Väčšina mužstva v  rámci svojej 
prípravy sa zúčastnila letného fut
balového tábora v  Turčianskych 
Tep liciach, za  čo ďakujeme najmä 
ro dičom. Svoje domáce majstrov
ské zápasy budú hrať v  tradičnom 
čase v nedeľu dopoludnia o 9.30 h.

Mužstvo starších žiakov:
Realizačný tým – Dufek M., Sivák 
D., Šimko M..

Hráči – Habuda M., Kubišta A., 
čech D., Sivák J., Oslej D., Pavlík 
G.,  Peler  D,  Bendik  R-E.,  Gbel
ský N., Miškolci P., Houdek M., 
Houdek A., Lapčík J., Kimlička D., 
Pancurak K., Mareš A., Marčičiak 
S., Dvoran R., Nosian R., Urbanič 
M., Navarčík P. Kopnická N., 

Z dôvodu malého počtu hráčov 
v kategórii žiakov prišlo k dohode 
medzi OŠK Láb a FK Zohor o vy
tvorení spoločných mužstiev v  sú
ťažnom ročníku 2016/2017. Svoje 
domáce majstrovské zápasy budú 
hrať v  tradičnom čase v nedeľu 
o 11.00 h na ihrisku v Lábe.

Mužstvo dorastencov:
Realizačný tým – Malík B., Masa
rovič P.,

Hráči – Novotný A., Pastorek T., 
Pastorek K., Malík S., Lisý T., La
boš K., Hranko F., Pír S., Kliment 
M., Kinčok B., Gbelský N., Klub
ník J., Sirota D., Dufek J..

Svoju prípravu zahájili 8. 8. 2016 
na domácom ihrisku. Svoje domáce 
majstrovské zápasy budú hrať v ne
deľu v úradne stanovenom hracom 
čase.

Mužstvo seniorov:
Realizačný tým – Chrupka P., Zá
bojník L., Galajda M.,

Hráči – Bilka K., Lenner M., 
Ďurica M., Galajda Ma., Galajda 
Mt., Galajda Mi., Gábriš I., Kolaj
ka D., Koporec P., Lisý P., Matyás 
M., Sivák R., Kostka R., Hýll M., 
Šišolák D., Fumač K., LapčíkP., 
Sovadina  R.,  Jurových  R.,  Juriga 
R., Lelkeš N.,  Šimunič E., Pollák 
O., Miklušičák E..

Svoju prípravu zahájili 5. 7. 2016 
na  domácom ihrisku, ktorá je za
meraná najmä na  vytvorenie per
spektívneho kolektívu. Hlavnú ná

plň prípravy tvoria priateľské zápa
sy s mužstvami z  okolitých dedín, 
ktoré pôsobia v  rôznych majstrov
ských súťažiach OFBZ – Bratisla
vavidiek. Svoje majstrovské zápa
sy budú hrať v úradne stanovenom 
hracom čase.

„Rozlosovania  zápasov  všetkých 
mužstiev obdržíte pri návšteve zá
pasov”.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 

OŠK v Lábe v spolupráci s obec
ným úradom, pánom starostom 
a zastupiteľstvom sa snaží v našom 
športovom areáli vytvoriť dôstojné 
podmienky pre športovú relaxáciu 
našich občanov, mládeže a  detí. 
Bolo sprístupnené multifunkčné 
ihrisko, ktoré bezplatne využíva 
najmä mládež a  deti. Za  uvedenú 
činnosť všetkým zainteresovaným 
patrí veľké poďakovanie.

Záverom vás pozývame a  teší
me sa na  vás pri zápasoch našich 
mužstiev.

Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe 
– ročník 2016/2017

3. miesto 
v kulturistike

Predstavujeme ďalšieho úspešné
ho medailistu v naturálnej kulturis
tike Radovana Ďurďoviča, ktorý sa 
zúčastnil 7. 5. 2016 na súťaži natu ral 
cup v  Bratislave, kde úspešne vy
bo joval 1. miesto v kategórii dorast 
do 18 rokov. Po tomto úspechu ho  
čakala 21. 5. 2016 ďalšia súťaž Maj
strovstva Slovenska v Kolárove, na   
ktorú sa tvrdo pripravoval a podari
lo sa mu vybojovať úspešné 3. mies
to. Srdečne blahoželáme!

redakcia
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