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Košík plný jarných kvetov
Košík plný jarných kvetov, 
šaty z podbeľu a prsteň z púpavy, 
len náhodou som ťa stretol, 
ako vánok, zmizol a hneď sa objaví. 
 
Cez leto sa dejú lásky, 
oblaky sa zľakli slnka, 
vzduch je vlhký, vzduch je ťažký, 
klasy plné, pole štrngá. 
 
Pobozkali listy kvety, 
oblaky zas niečo trápi, 
vánok sa stal svižný, rezký, 
ja si kreslím k Tebe mapy. 
 
Stromy, lúky vo svadobnom, 
ja hľadám Úsmev ako v jari, 
kráčať s Tebou vo zlom, v dobrom, 
Tvoje stopy v bielom kraji.

Rok 2016 bol pre obec Láb vzhľa
dom na jej rozvoj významným 
rokom. Zrealizovalo sa množ
stvo projektov a  investícií, ktoré 
majú ambí ciu skvalitňovať život 
obyvateľom našej malebnej obce 
ešte dlhé roky a  zároveň vytvorili 
priestor pre jej ďal ší rast.

Tieto investície boli financova
né nielen z  prostriedkov obce, ale 
aj využijúc tzv. nenávratné zdroje 
financovania, t.j. prostriedky, ktoré 
obec nikdy nemusí vrátiť. Jednou 
z najvýznamnejších investícií je ne
pochybne prístavba materskej školy, 
ktorou sa uspokojil záujem rodičov 
umiestniť svoje dieťa do predškol
ského zariadenia a umožnil rodičom 
vrátiť sa do zamestnania. Táto in
vestícia predstavovala sumu takmer 
130 000 €, pričom obec od štátu do
stala dotáciu vo výške cca 95 000 €. 
na prevádzku poskytlo ministerstvo 
sumu 4 750 €, pričom doplatok obce 
bol vo výške 280 €. 

s  materskou školou súvisela aj 
druhá investícia – modernizácia za
teplenie pôvodnej materskej školy. 
Aj táto investícia prekročila sumu 
131 000 €, avšak aj v tomto prípade 
významnú úlohu plnili prostried
ky poskytnuté štátom, a to vo výške 
125 000 €. Za minimálnu sumu tak 

obyvatelia našej obce dostali mo
dernú a  zmodernizovanú materskú 
školu. naše deti tak môžu tráviť 
čas v  nových, zdraviu nezávadných 
a príjemných priestoroch.

Všetky vekové kategórie športov
cov určite uvítali výstavbu moderné
ho multifunkčného ihriska, financo
vaného najmä z prostriedkov štátu. 
obec vynaložila cca 28 000 € na 
vý davky, ktoré nemohli tvoriť súčasť 
projektu, avšak boli nevyhnutné pre 
skultúrnenie prostredia športoviska. 
Išlo o  rekonštrukciu tribúny, rôzne 
stavebné práce a úprava okolia. 

Investície, ktoré boli realizova
né v  roku 2016, boli smerované do 
rôznych oblastí života obce. Bol na
štartovaný proces obnovy a moder
nizácie verejného osvetlenia. V prvej 
etape boli vynaložené prostriedky 
obce vo výške cca 35 000 €. Uvedená 
investícia by mala v budúcnosti zna
menať aj úsporu nákladov na jeho 
prevádzku – úspora na opravách 
a údržbe, úspora elektrickej energie.

so životom v obci súvisia aj otáz
ky posledného odpočinku našich 
blízkych, ktorí až nie sú medzi nami. 
kapacita cintorína sa ukazuje ako 
ne postačujúca. obec preto odkúpi
la pozemky na rozšírenie súčasného 
cintorína. Za tieto pozemky obec 
vynaložila sumu cca 28 000 €. 

obyvatelia lábu sa aktívne zaují
majú aj o rozširovanie kapacity a vý
stavbu verejnej kanalizácie. Aj keď 
ide o finančne veľmi náročný projekt, 
obec si uvedomuje, že v 21. storočí 
nie je dôstojné nemôcť využívať ve
rejnú kanalizáciu. Prvým krokom je 
spracovanie projektovej dokumentá
cie, za ktorú obec zaplatila 11 000 €. 

obec láb však realizovala aj nie
ktoré menšie projekty, ktoré sú pre 
našich obyvateľov rovnako dôležité 
a tešíme sa, že aj pri týchto projek
toch sme získali partnerov, ktorí ich 
čiastočne aj financovali.

Z ministerstva školstva sme získa
li dotáciu vo výške 3 900 € na vyba
venie telocvične ZŠ, pričom obec 
do financovala 390 €. Bratislavský 
samosprávny kraj podporil projekt 
s dopraváčikom na detskom ihrisku 
sumou 3 000 €, pričom obec poskyt
la 300 €. Projekt prispeje k zvýšeniu 
dopravnej samostatnosti a  bezpeč
nosti našich najmenších. spoločnosť 
nafta, a.s., poskytla obci 2 000 € na 
pokládku panelov pri bytových do
moch na Drahách. Deťom urobilo 
radosť detské ihrisko. Z  prostried
kov nadácie sPP vo výške 5 000 € 
mohla byť zakúpená herná zostava, 
húpačky a trojhojdačka. 

Veríme, že aj rok 2017 bude 
v  zna mení pokračujúcich investícií 
a nových projektov, ktoré budú slú
žiť našim obyvateľom a návštevníkov 
a budú ďalším krokom vo zvyšovaní 
kvality života v obci. 

redakcia

 Vážení čitatelia,
prinášame vám ďalšie číslo obecných 
novín. Ospravedlňujeme sa, že z tech
nických príčin noviny tento rok ne
vyšli pred veľkonočnými sviatkami,  
ako je zvykom, avšak ponúkame vám  
aktuálny prehľad udalostí, ktoré sa  
v obci a okolí uskutočnili v 1. štvrť
roku 2017. Zároveň by sme chceli dať 
do pozornosti výzvu občanom – pri
sťahovaným, ktorí majú možnosť sa 
zapojiť do tvorby obecných novín, aj 
pre ostatným dobrovoľníkom, ktorí 
by chceli pomôcť s vydávaním novín.  
Svoje postrehy, námety, pripomienky,  
príspevky môžete posielať na emai
lové adresy prokop.daniel1@gmail.
com, starosta@obeclab.sk alebo ich 
vložiť do poštovej schránky pri vcho
de do obecného úradu, prípadne prísť 
na zasadnutie redakčnej rady, ktoré 
sa uskutoční pred prípravou 2. čísla 
Lábskych novín 16. 6. 2017 o 18.00 
h v  priestoroch OcÚ. Na stret nutie 
a nové nápady sa teší celá redakčná 
rada.     Daniel Prokop, šéfredaktor

Projekty v roku 2016 
z dotácií a finančných príspevkov obce
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nechápem, ako môžu ostať cesty 
v  ta kom hroznom stave! A to je len 
de satina toho, po čom sa v lábe jazdí. 
Ďalšia vec je „ocihlovanie” verejného 
priestranstva v Cigáňových uličke. To 
sa tam má niekto na  bicykli zabiť? 
A čo si myslieť o nemenovanom ob
čanovi, ktorý si zväčšuje parkovaciu 
plochu na úkor cesty? kde skončí, ak 
by išiel až na koniec ulice? Dúfam, že 
kompe tentní v obecnom úrade budú 
riešiť takéto počínania spoluobčanov.

Nespokojný občan

PostReh

Určenie 
názvov ulíc
v obci
starosta obce a  obecné  
zastupi teľstvo v  Lábe pri
stúpili k procesu pomeno
vania ulíc v našej obci. 

Rozsiahla bytová výstav
ba v  rôznych častiach obce 
zneprehľadnila označova
nie domov súpisnými čís
lami. označenie názvov 
ulíc a  verejných priestran
stiev poslúži obci a  ostat
ným subjektom na  získa
nie prehľadu o  umiestnení 
stavieb a  súčasne prispeje 
k  lepšej orientácii obyvate
ľov, turistov, návštevníkov, 
zdra vot ných, záchranných 
a ha sičských slu žieb, doru
čovanie poštových zásielok 
a  pod. navrhnu té názvy 
boli prekonzultované v  Ja
zykovednom ústave Ľ. Štú
ra v Bratislave a v MV SR. 
Predkladáme občanom ná
vrh názvov ulícna pripo
mienkovanie. následne bu
de pripravené Všeobecne 
zá väzné naria denie o ozna
čovaní ulíc, ktoré bude 
pred schválením zverejnené 
na úrad nej tabuli a interne
tovej stránke obce. Po  jeho 
schválení budú uli ce geode
ticky zamerané, označené 
orientač ný mi tabuľami a tie 
umiestnené na budovu.

Vlast ník budovy je osa
de nie orien tačnej tabule 
po vinný tolerovať. občania 
bu dú informovaní o  zapí
sa ní ulice do  centrálneho 
registra z  dôvodu výmeny 
ob čianske ho preukazu. Tá
to výmena je od správneho 
po platku oslobodená.

obecný úrad Láb

 LegeNDa:
1 Drahy
2 Vŕšok
3 Veterná
4 Mesačná
5 Hviezdna
6 Slnečná
7 Konvalinková
8 Muškátová
9 Fialková

10 Ružičková
11 Topoľová
12 Trnková
13 Pri štadióne
14 Stránky
15 Vrbovec
16 Tichá
17 Krátka
18 Ambrov mlyn
19 Lúčka
20 Lábska
21 Zohorská
22 Na kúte
23 Grínava
24 Hlavná
25 Rádek
26 Cintorínska
27 Veľký Chríb
28 Malý Chríb
29 Okružná

SAMOSPRÁVA
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Veľmi dôležitou aktivitou je orga
nizácia separovaného zberu, ktorá sa 
postupne vylepšuje a občanom pod
statnou mierou uľahčuje likvidáciu 
odpadu. Predtým bola možnosť 
plasty nosiť do hospodárskeho dvora 
a papier zbierali žiaci dvakrát v roku, 
teraz je to ešte jednoduchšie, do
staneme žlté a modré plastové vre
cia a olo ich v plánovaných termí
noch zoberie z pred domu a nechá 
prázdne vrecia miesto odnesených. 
Je to jednoduché, len to chce odkla
dať plasty a papier do  vriec a  včas 
vyložiť pred bránu. Je ale zarážajúce, 
že stále niektorí občania túto mož
nosť ignorujú a plasty pália. Pričom 
vieme, že pálením plastových fliaš sa 
do ovzdušia dostávajú karcinogénne 
látky. Všetci máme obavy z onkolo
gického ochorenia, všetci očakáva
me, čo všetko by malo robiť pre nás 
naše zdravotníctvo, akurát my sami 
sa správame nezodpovedne k  sebe 
a k svojmu okoliu. Ďalšia časť aktivít, 
ktoré spadajú pod zber, sú pravidel
né polročné zbery veľkorozmerného 
odpadu, ktoré organizuje vedenie 
obce a  realizuje pracovná čata pri 
obecnom úrade. Chlapi svedomito 
prejdú podľa plánu jednotlivé časti 
obce, ponakladajú veľké kopy, ktoré 
im my pripravíme a my si môžeme 
vydýchnuť, že je to bez starostí preč. 
najskôr chodili s vlečkou za trakto
rom a všetko museli vykladať hore, 
teraz sú už lepšie vybavení – majú 
kontajner s vyklápacím zadným die
lom, tak to môžu len presunúť. To 
si pochvaľujú, hlavne pri kovovom 
odpade, napr. keď sú v ňom staršie 
televízory, šporáky, chladničky atď. 
Pre občanov je to veľká pomoc, kto
rú možno niekedy ani nedoceňuje
me. Áno, ja viem, že to máme zapla
tené v rámci poplatkov za zber od
padov, ale ja chválim tú organizáciu, 
na ktorej má zásluhu vedenie obce 
a dobrá spolupráca s olo. Ako to 
sledujem, postupne sa za tie roky tie 
kopy zmenšujú, čo nasvedčí o tom, 
že ľudia postupne povypratávali to, 
čo si za  roky naznášali, a potom si 
nevedeli s tým rady. o tom by nám 
možno viac povedala pracovná čata 

obecného úradu – ja im hovorím 
„rýchla rota”. To by bola jedna sku
pina aktivít, ktoré súvisia s  jarným, 
lepšie povedané, s celoročným upra
tovaním.

Druhá časť sú aktivity, ktorými 

vedenie obce sleduje údržbu po
riadku vôbec. To je tiež priestor pre 
pracovnú čatu. V  posledných týž
dňoch sme ich mohli vidieť pri čis
tení priestorov na  cintoríne. spílili 
stromy, ktoré už prerást li únosnosť 
údržby chodníkov okolo hrobových 
miest, aj samotných najbližších hro
bov. na  cintorín prišlo viac svetla 
a dominantou sa stal hlavný kríž.

na konci cintorína sa rysuje roz
šírenie, kde tiež priložila pracovná 
čata ruky k dielu.

Veľký poriadok urobili aj za ško
lou, kde vypílili staré stromy. Ešte 
keby sa našli korunky na nový plot. 

Veľké čistenie sa ušlo aj okoliu ka
plnky sv. Vendelínka. Preriedili sa 
stromy, upratal sa celý areál. Všetky 
tieto aktivity sa urobili v čase, keď je  
možný výrub stromov, teda do 1. ap 
ríla. Počasie našťastie tomu prialo.

Chválihodné je, že obec našla 
miesto na  vývoz veľkého biologic
kého odpadu z orezaných stromov, 
vypílenej zelene, prípadne po ko se
nej trávy. Ešte môže byť pre mno
hých problém to tam dopraviť. Je 
to na mieste v minulosti známeho 
smetiska.

Toľko pre nás a naše jarné upra
tovanie urobila obec so svojou  
„rých lou rotou” a olo. A čo my? 
Väčšina obyvateľov je poriadnych 
a  dodržia va dohodnuté pravidlá. 

Akurát si  ne viem vysvetliť, prečo 
na vyčiste nom bývalom smetisku sa 
znova objavili kamenné obrubníky 
z hrobu. Patria do stavebného odpa
du a nie ich len tak vy viesť do poľa, 
a tam ich vysypať.

Tiež nerozumiem, že niekto si 
zoberie na  vychádzku do  lesa plnú 
fľašu a  prázdnu už nevládze zo
brať so sebou do  smetnej nádoby. 
Ak nám záleží na  tom, aby naša 
obec bo la poriadna, uprataná, bez 
pozaná šaných kútov, správajme 
k  svojmu okoliu šetrne. neodkla
dajme odpadky na miesta, kde ne
patria. Urobilo sa už veľa preto, aby 
sme boli schopní udržovať poriadok 
v blízkom aj väčšom okolí. 

RNDr. Valéria Šimáková

 Jarné upratovanie
Všetci čakáme po dlhej zime na jarné slniečko. Že nás svojimi lúčmi po
zohrieva a rozžiari celé naše okolie. tie lúče ale zablúdia aj na naše za
prášené okná, poličky, do kútov záhrad a po dedine tiež objavia rôzne 
zákutia, ktoré čakajú na pracovité ruky, aby ich vyčistili a skrášlili. Jaro je 
impulzom pre rôzne aktivity, medzi ktoré patrí aj upratovanie. Človeku 
sa žiada dobre vyvetrať, poumývať, povysádzať a vypratať veci, ktoré už 
doslúžili a už len zavadzajú. V tomto smere sa rozbehlo viacero aktivít aj 
v našej obci, ktoré nám vychádzajú v tomto snažení o poriadok v ústrety. 

AkTUAlITY
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Každý z nás chce veľa vedieť, veľa 
poznať a tiež poznať odpovede na 
mnohé otázky. No sedieť v triede 
v lavici, či doma za stolom, nie je 
pre všetkých najlákavejšie.

Medzi zaujímavejšie formy uče
nia patria vychádzky, exkurzie, po
znávacie výlety. My sme siahli po 

ešte lákavejších spôsoboch. našu 
školu navštívili chemici so svojou 
show. nie, neľakajte sa! nemučili 
sme vaše deti chemickými vzor
cami, reakciami, postupmi výroby. 
naopak, žiaci poznávali prírodné 
javy zábavnou formou. naučili 
sa ako vzniká vietor, kde sa vza
la hmla, čo je podstatou požiaru, 

čo sú to hrom a blesk. ne zostali 
pre nich záhadou ani chemické 
procesy bežného života – vznik 
a význam vody a najdôležitejšieho 
prvku, kyslíka.

na začiatku 2. polroka nás na
vštívil fyzik a astronóm so svojím 
mobilným Planetáriom. 

Mladšie deti poznávali základ
né telesá na našej oblohe, pohyb 
Mesiaca, hviezdy a hviezdne zo
skupenia. naučili sa vidieť na ob
lohe jednotlivé znamenia zvero
kruhu. 

Tí starší sa dozvedeli viac 
o zná  mych učencoch a ich výsku
moch v oblasti astronómie, o pô
vode života, aj o  využití kúskov 
skla v prístrojoch. Takže dozvedieť 
sa nové poznatky ide niekedy aj 
zábavnejšie.

Netradičné formy učenia

Veľkonočná 
dielňa 
Už tretíkrát sme sa stretli v škole 
pod vedením pani učiteľky Barte
kovej. každý, kto si našiel čas a naj
mä mal chuť, prišiel a vyrobil si veľko
nočné dekorácie.

Na životnom prostredí 
nám záleží
nebolo tomu inak ani tento rok na jar. Je pre nás dôležité, aby sa odpady, 
ktoré dennodenne vytvárame, správne separovali. Ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomohli.

ŠkolsTVo
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Dňa 7. apríla 2017 sa naša škôlka tradične zapojila do verejnej zbier
ky Deň narcisov 2017. Všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili túto 
zbierku, veľmi pekne ďakujeme. Veľkú vďaku posielame aj spoločnosti 
IkEA Industry Malacky, najmä pánovi Michalovi Fumačovi, ktorý 
nám sprostredkoval pre naše detičky nový nábytok do tried. Za pomoc 
a spoluprácu všetkým zo srdiečka ďakujeme.

Ešte včera bola zima, 
teraz je už jar pekná,
na jeseň sme siali trávu, 
teraz sa nám zelená.
Dni sú dlhšie, dá sa hrať, 
vonku behať, vystrájať.

Zimu sme si tento rok naozaj  
užili – aj mráz, aj choroby, ale 
hlavne zábavu. 

navštívilo nás diva dielko slnieč 
ko, ktoré nám predstavilo abecedu. 
Vo februári sme mali roz právkový 
karneval, kde sme v  maskách 
okrem detí privítali aj rodičov. 
navštívili sme minifar mu rodiny 
Hollej, kde sa veľmi páčilo deťom 
z  tried lienok a  žabiek a  tiež pani 
učiteľkám. A keďže marec je tradič

ne mesiac knihy, svoje umenie nám 
prišla ukázať pani ilustrátorka det
ských kníh Veronika Cabadajová 
ortMertlová.

Do  konca školského roka nás 
však ešte čaká okrem vzdelávania 
aj veľa zaujímavých akcií, tu sú nie
ktoré z nich:

10. 5.  Zápis do Materskej  
 školy láb 

14. 5.  Deň matiek 
15.–19. 5. Škola v prírode
29. 5.–2. 6. Plavecký výcvik 
23. 6.  Pirátska čarovná   

 noc
30. 6.    Rozlúčka    

s predškolákmi

Už teraz sa na  všetky podujatia 
veľmi tešíme.

Darina hrebeňová

Materská škola Láb

Až 38 žiakov našej ško ly sa rozhodlo pokoriť dve „drievká” a zdolať naše hory! Pod odborným vedením učiteľov zo školy – skvelých 
inštruktorov, prišli na chuť lyžovaniu v dňoch od 13. do 17. marca 2017 v lyžiarskom stredisku Tále a Chopok. Vďaka štátnemu príspevku, 
sa ho mohli zúčastniť aj deti, ktoré by sa inak na lyže ani nepostavili. 

Lyžiarsky kurz

Ďakujeme

ŠkolsTVo



LÁBSKE NOVINY  •  1/20176

Pre každé dieťa je veľké šťastie, 
ak počas svojej školskej dochádzky 
stretne aspoň jedného dobrého uči
teľa. Ja som to šťastie mal. Učil ma 
Pán učiteľ Vach, láskavý, vzdelaný 
a osvietený človek.

Gabriel Vach ako učiteľ
Osobne ma učil v  piatom roč

níku základnej školy v  školskom 
roku 1946/1947. Naša trieda bola 
umiestnená v  starej škole v  dedi
ne oproti kostolu a  bola situovaná 
do ulice. Bola to jednotriedka, takže 
v triede okrem nás piatakov, ktorých 
bola väčšina, boli umiestnení ešte aj 
žiaci siedmeho a  ôsmeho ročníka. 
V  tejto spoločnej triede vznikla aj 
jedna kuriózna situácia:

Moja spolužiačka, za  slobodna 
Štefka Kafková, mala v našej trie
de o  tri roky staršiu sestru Terku, 
ktorá bola ôsmačka. V  takomto 
prostredí sa prejavil talent a peda
gogické majstrovstvo pána učiteľ 
Vacha, ktorý situácie zvládal bra
vúrne a  dokázal vlastne simultán
ne a  plynule prechádzať z  jedné
ho ročníka na druhý, obdobne ako 
dirigent orchestra dokáže simul
tánne riadiť celý orchester. A  pán 
učiteľ Vach bol aj v  skutočnosti 
dobrý dirigent rôznych spevoko
lov ako aj dychových orchestrov. 
Najskôr zamestnal nás piatakov,  
a  potom postupne prechádzal na 
vyššie ročníky. Zvládal to preto, 
že vyžadoval od  nás všetkých dis
ciplínu. Bol prísny učiteľ, ale ľud
ský. Zamestnal nás všetkých tak, že 
nebol čas na to, aby sa žiaci nižšie
ho ročníka zaujímali o  látku, kto
rú momentálne vysvetľoval vyšším 
ročníkom a naopak.

Pamätám si, že pre nás piatakov 
zaviedol rýchlosť v bezchybnom čí
taní a pri vstupe do triedy bol graf, 

kde boli zaznamenané výsledky jed
notlivých žiakov.

Gabriel Vach ako organizátor 
kultúrneho života v Lábe

Z  nás, žiakov, urobil spevácky 
zbor, ktorý bol vždy na chóre ved
ľa organu a pán učiteľ nás dirigoval 
počas hrania na  organe, kývaním 
hla vy a celého tela. Spievali sme pri 
významnejších cirkevných sviat
koch. My chlapci sme mali ešte 
jednu povinnosť. Počas bohoslužieb 
sme ťahali mechy, lebo organ vtedy 
ešte nemal elektrický pohon. Mechy 
sme chodili ťahať aj mimo bohoslu
žieb, keď chodil do kostola cvičiť.

Oživil divadelnú činnosť
Začali sa nacvičovať rôzne diva

delné diela pre ochotníkov. Vrcho
lom tejto jeho snahy bolo nacvičenie 
operety s lábskymi ochotníkmi „Po
zor na  vlak”. Doteraz si pamätám 
časť textu nosnej piesne:

A ten náš prednosta, 
vidí vlak od mosta,
a keď vlak zapíska, 
očami zablýska...

Z  mládencov a  mužov, ktorí 
predtým mnohí nepoznali ani noty, 
vytvoril dychovú hudbu, ktorá mala 
výbornú úroveň. Napr. ja som ju vi
del pochodovať a hrať v Malackách 
raz na oslavách 1. mája.

Pán učiteľ tak zanechal v  Lábe 
nezmazateľnú stopu aj v oblasti kul
túry. Po odchode z Lábu v tejto čin
nosti pokračoval úspešne aj v Ma
lackách. Aj tam založil dychovku 
a s gymnazistami nacvičoval divadlá 
a operety.

Úsmevná historka 
z jeho života

Pán učiteľ Gabriel Vach bol pria
teľom môjho otca Jána Sirotu. Pri 
istej príležitosti mu prezradil, že sa 
mu veľmi páči Mária – dcéra mly
nára Fera Vajarského z Kameného 
mlyna.

Fero Vajarský mal brata Domi
na Vajarského, ktorý býval v  Lábe 
a  mal veľký zmysel pre humor 
a  dvoch pekných koníkov. Všet
ci traja sa okrem iného poznali aj 
z poľovníctva.

Raz v  zime požiadal môj otec 
Do mina, aby zapriahol kone do saní  
a naložili do nich aj Gabriela a vy
pravili sa takto všetci traja na „ná
mluvy” na  Kamený mlyn. Všetko 
dobre dopadlo a  nakoniec z  toho 
bo lo manželstvo. 

• • •

Pán učiteľ Gabriel Vach bol vý
znamná osobnosť v oblasti pedago
giky hudby a divadelníctva a kultúry 
vôbec. Bol to Pán učiteľ s  veľkým 
rozhľadom a srdcom. Na našich ro
vesníckych stretnutiach radi a  len 
v dobrom na neho spomíname.

Jeho významná črta bola, že aj 
roky po ukončení školy sa živo za
ujímal o  úspechy svojich bývalých 
žiakov a s mnohými si aj potykal.

Ing. Vojtech Sirota

VýzVy 
„Kde končia slová, 
tam začína hudba.”

Heinrich Heine

Pozývame mužov, ženy, starších 
i mladších, ktorí netrpia hudobným 
hluchom a radi spievajú alebo hrajú 
na hudobný nástroj do

Cirkevného 
zboru Credo.
Kedy? V utorok a vo štvrtok o 18.30 
h do Starej školy v Lábe (miestnosť 
DC Slniečko). Odhodlajte sa 
a príďte medzi nás, budeme sa veľmi 
tešiť.         Vaši zboristi

Tanečný súbor 
LÁBJAN – 
dospelí tanečníci
srdečne pozýva do  svojho súboru 
nových tanečníkov a  priaznivcov 
lábskeho folklóru. Radi privítame 
medzi nami aj nových obyvateľov 
Lábu. Tešíme sa na každého jednot
livca či páry. 
Tanečné páry nacvičujú v  ponde
lok a v stredu od 19. do 20. hodiny 
v priestoroch starej obecnej školy.

Mária Vicenová, 
predsedníčka Oz Lábjan 

Vážení čitatelia,
prinášame vám novú rubriku v  našich obecných novi
nách – Aby sme nezabudli na lábske osobnosti –, v ktorej 
budeme priebežne uverejňovať postrehy, spomienky a in
formácie o našich osobnostiach, ktorí žili, narodili sa, či 
pôsobili v našej obci v minulosti. Pripomenieme si vzácne 
osobnosti školstva, vedy, športu, kultúry, hudby...

Moje spomienky 
na pána učiteľa 
Gabriela Vacha

Harmonogram 
kultúrnych 
a spoločenských 
podujatí 
v 1. polroku 2017
28. 1.  Obecný ples
24. 2.  Krojová zábava
  1. 4.  Slávnostné uvítanie detí
  5. 4.   72. výročie oslobodenia obce 

– pamätný deň
22. 4. Deň Zeme
29. 4. Strelecké preteky
30. 4. Stavanie máje
13. 5.  1. ročník Majáles – celoden

ná kultúrna akcia ukončená 
rockovými koncertmi

14. 5. Deň matiek
20. 5. Hasičská súťaž
10. 6.  III. ročník Krojovaný deň – 

prehliadka folklórnych súbo
rov a ľudových hudieb

17. 6.  IV. Ročník futbalového tur
naja prípraviek a  predprí
praviek o pohár starostu obce 

18. 6.  Sviatok Božieho Tela – pro
cesia po dedine

30. 6. koniec školského roka

ABy SMe NeZABUDLi NA LáBSKe OSOBNOSTi
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sa v našej malebnej dedinke konal 
28. 1. 2017. stretli sme sa v hojnom 
počte. Do  tanca nám hrali Zajač
kovci a dobrú náladu nám spríjem
nila Eva Máziková. Touto cestou 
chcem v  mene mojom aj v  mene 

obecného zastupiteľstva poďakovať 
všetkým sponzorom za sponzorské 
dary, ktorými prispeli do  tombo
ly. Zároveň chcem poďakovať mo
derátorovi a  skvelému zabávačovi 
Richadrovi Vrablecovi a DJ TITU

soVI za skvelú atmosféru. V nepo
slednom rade patrí vďaka pánovi 
starostovi za to, že sa aj v našej obci 
uskutočňujú takéto kultúrne akcie. 
Ďakujem.  

 Ján Mundok

LÁBSKE NOVINY – časopis obecné
ho zastupiteľstva a občanov Lábu • Vyda
vateľ: obec láb, obecný úrad láb 503, 
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zasielanie príspevkov do nasledujú ceho 
čísla  2/2017: 10. 7.  2017  • Šéfredaktor: 
Mgr. Daniel Prokop  • Redakčná  rada:  
PaedDr. Monika Valúchová, Mgr. Pavel 
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com  • Grafická  a  polygrafická  prípra
va: SASIDA production, s. r. o.  •  Tlač: 
Public • Neprešlo jazykovou korektúrou. 
•  Nevyžiadané  rukopisy nearchivujeme 
a nevraciame.

Dňa 1. 4. 2017 sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Privítali sme dvanásť nových Lábčanov – 6 dievčat a 6 
chlapcov. 

1. 12. 2016 do 19. 4. 2017
Narodení: 
Nikola Hanulová, Roman Zwinger, 
Gréta Macejáková, Timotej Májek, 
Tobias Michael Šípka, ondrej ne
reča, simon Bedeč, nina Mrázová, 
Martina Vavrincová, Dominika 
Riglerová, Matias Hurban, Tobias 
Chmela, Boris labaško, simona 
Zváčová, kristína ondrejová, sára 
Mundoková, David Trochta

Opustili nás:
stanislav Vallovič (79), Jozef Ďur
ďovič (63), Zita Michalčíková (70), 
Štefan sloboda (75), Michal sofka 
(81), Eduard Štefek (67), Ján Polák 
(68), Ján Široký (31)

Zosobášení:
Rudolf Ledník a Jana Lutzbauero
vá, Peter Ambruš a Veronika né
methová

JUBILaNtI 
1. 4. 2017 do 30. 6. 2017

60-roční:
Tibor Danihel, Jarmila Gerthofe
rová, Anton sirota, Pavel Bartek, 
Dušan Vadovič, Jozef kiss, Janka 
leskovská, Peter kopča, Zuzana 
lisá,  Peter Pír

65-roční:
Mária Pírová, Mária Pírová, sta
nislav Májek, Viera Adamovičo
vá, Anastázia Zálesňáková, Mária 
Juricová, Marta kafková, Viera 
Kovárová,  Ján  Mízner,  Ružena 
Gerthoferová, Zita Hrebeňová,  
Dušan nespala

70-roční:
Pavol Chmela, Hubert Mifkovič

75-roční:
Miloslav Rovenský, Milan Bartal
ský, Jozef Žaludný

80-roční:
Mária kovárová, Viera lukáčková

85-roční:
Jozef sofka

PoČet oByVateľoV
k 31. 12. 2016
1722 (muži 837, ženy 885)
V roku 2016: 
prihlásení – 125, odhlásení – 19, 
zomrelí – 11, narodení  18

Mária Lisá

sPoLoČeNsKÁ 
KRoNIKa

Poďakovanie
Ďakujeme lábskym hasičom, 

ktorí svojou ochotou a šikovnosťou 
prispeli k jarnému čisteniu priesto
rov kostola a k príprave k veľkonoč
ným sviatkom. V  interiéri vo výš
kach ometali okná, piliere a stropné 
oblúky.  

 Farský úrad Láb

oZNaM
Daniel Prokop, poslanec obecného zastupiteľstva láb, sa 28. 2. 2017 

vzdal funkcie predsedu komisie kultúry, školstva, športu a sociálnych vecí. 
novým predsedom ko misie bol 19. 4. 2017 zvolený na zasadnutí ocZ Ján 
Mundok. 

Ondrej Štefek sa dňa 19. 4. 2017 vzdal mandátu poslanca obecného 
zastupiteľstva v lábe. náhradník – poslanec získa mandát po zložení sľubu 
poslanca na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa výsledkov vo 
voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí z roku 2014.

3. obecný ples

KRONIKA



Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
obecný športový klub v  lábe 

(ďa lej len „oŠk”) vstupuje do dru
hej polovice roku svojej činnosti od 
svojho založenia. na svojej ustano
vujúcej schôdzi 28. 5. 2016, medzi 
svoje hlavné priority vo svojom pro
grame si stanovil vybudovanie muž
stva seniorov, prihlásenie do  súťaží 
oBFZ Bratislavavidiek, postup do 
V. ligy a udržanie a rozvoj mládež
níckeho futbalu – družstiev dorastu, 
žiakov aj prípraviek.

V  jesennej časti majstrovských 
futbalových súťaží oBFZ Bratisla
vavidiek ročníka 2016/2017 jed
notlivé družstva dosiahli tieto vý
sledky.

Družstvo prípraviek pod vede
ním realizačného týmu v  zložení 
Ing. Pollák I., p. lukáček M., p. Hre
beň I., Ing.  ondriaš l., skončilo  
v okresnej súťaži prípraviek PRMA 
na 1. mieste bez straty bodu v celko
vom počte 36 bodov s  impozant
ným skóre 89:6. 

Družstvo starších žiakov pod 
ve  dením trénerov p.  siváka D., p. 
Šimka M., skončilo v okresnej sú
ťaži starších žiakov sZV U15 na 3. 
mieste s počtom 26 bodov a skóre 
50:11. Družstvo je zložené z hráčov 
futbalových klubov oŠk láb, FC 
Zohor, oFk Vysoká pri Morave,  
TJ Záhoran Jakubov.

Družstvo dorastencov pod ve
dením trénerov p. Malíka B., Masa
roviča P.  skončilo v okresnej súťaži 
IV. liga Dorast sD 4V n 12. mieste 
s počtom bodov 9, so skóre 24:73. 

Družstvo seniorov pod vede
ním realizačného týmu v zložení pp. 
Chrupka P., Zábojník l., Benkovič 
J., skončilo v okresnej súťaži VI. liga 
seniori s6V bez prehry na 2. mieste 
s počtom 26 bodov a skóre 40:6. 

Podrobné výsledky všetkých muž
stiev sú uverejnené na stránke Bra
tislavského futbalového zväzu www.
futbalbfz.sk.

Prípravu na jarnú časť súťažného 
ročníka 2016/2017 všetky družstvá 
odštartovali nasledovne. Družstvo 
prípravky trénovalo v školskej telo
cvični od novembra 2016 do marca 
2017 s výnimkou školských prázd
nin. Absolvovalo zimnú halovú ligu 
v  Malackách, kde bolo rozdelené 
podľa ročníkov na  družstvo staršej 
prípravky (r. 2006) a mladší a druž
stvo mladšej prípravky (r. 2008)

a  mladší. V  konkurencii 12tich 
druž stiev v každej kategórii odohra
li po šesť zápasov. staršia prípravka 
skončila na 4. mieste a mladšia prí
pravka skončila na 3. mieste. staršia 
prípravka sa zúčastnila kvalitného 
turnaja bratislavských prípraviek, 
kde zo šiestich družstiev skončila 
na  2. mieste. V  jarnej časti súťaž
ného ročníka 2016/2017 boli odo
hraté majstrovské zápasy – Vysoká 
pri Morave–láb (0:7), láb–lozor
no(5:1), Jakubov–láb (0:3).

Družstvo žiakov trénuje od za
čiatku januára. Absolvova lo zimné 
štvordňové sústredenie, zamera
né na  zlepšenie kondičnej stránky 
a najmä stmelenie kolektívu, ktorý 
sa skladá z piatich klubov. V jarnej 
časti súťažného ročníka 2016/2017 
boli odohraté tieto majstrovské zá
pasy – láb–Dubová (4:0), častá–
láb (0:3), láb–Záhorská Ves (0:1)

Družstvo dorastencov tiež trénuje  
od začiatku januára. Po nevydarenej 
jesennej časti bol tréningový proces 

zameraný na  zlepšenie kondície, 
doplnenie a  najmä stmelenie ko
lektívu. Absolvovalo dva prípravné 
zápasy v  stupave (3:2) a  v  Zoho
re (4:3). V  jarnej časti súťažného 
ročníka 2016/2017 boli odohraté 
majstrovské zápasy – láb–Záhor
ská Ves (2:5), Ekonóm Bratislava– 
–Láb  (2:2),  Láb–Rovinka  (1:5), 
láb–Bernolákovo (1:11), Veľké le
váre–láb (1:1), láb–Ivanka pri Du
naji (1:1).

Mužstvo seniorov tiež trénuje od 
začiatku januára. Po úspešnej jesen
nej časti, vzhľadom na cieľ mužstva 
postúpiť do V. ligy, bol tréningový 
proces zameraný na zlepšenie kon
dičnej, hernej stránky, doplnenie 

a najmä stmelenie kolektívu. Absol
vovalo štvordňové zimné sústrede
nie v strážnici na Morave s priateľ
ským zápasom vo Vnorove (6:4) päť 
zápasov v  rámci zimného turnaja 
BFZ  (Rusovce  (0:2), Lamač  (3:1), 
Most pri Bratislave (0:3), Jakubov 
(0:4), Devínska nová Ves (1:3), tri 
prípravné zápasy proti Plaveckému 
Štvrtku (3:1), Gajarom (5:3), Ma
rianke (3:1). V Jarnej časti súťažné
ho ročníka 2016/2017 boli odohraté 
tieto majstrovské zápasy láb–Per
nek (3:0), častá–láb (3:2).

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
ako vyplýva z uvedeného prehľa

du činnosti, oŠk zabezpečuje v se
niorskom mužstve aktívnu činnosť 
pre asi 20 dospelých osôb a v mlá
dežníckych mužstvách asi 60 mlá
deže a detí. k naplneniu svojich cie
ľov výbor oŠk na  svojom marco
vom zasadaní sa zaoberal návrhom 
rozpočtu pre rok 2017. náklady po

trebné na svoju činnosť rozdelil do 
týchto základných položiek:

•  Prevádzkové  náklady  areálu 
štadióna (energie ,údržba a  servis 
zariadení, mzda správcu, internet, 
telefón, správne poplatky) vo výške 
13 450,00 €.

•  Náklady  na  činnosť  družstiev 
(poplatky sFZ, BFZ, rozhodcovia, 
hráči hosťovania,  prestupy, štartov
né, doprava, občerstvenie) vo výške 
18 250,00 €.

• Športové pomôcky a spotrebný 
materiál (dresy, súpravy, lopty, pracie 
prostriedky, hygienické potreby) vo 
výške 10 315,00 €.

• Investičné náklady (revitalizácia 
hracej a priľahlých plôch, osvetlenie 

ihriska, závlahový systém), vo výške 
12 600,00 €.

navrhované čiastky sú orientač
ného charakteru, definitívne budú 
schválené zastupiteľstvom v mesiaci 
apríl 2017. Predpokladané rozpoč
tované náklady v položkách 1 až 3 
vychádzajú zo skutočného čerpania 
roku 2016 a predpokladu nákladov 
v prípade postupu seniorov do V. li
gy. Výbor oŠk sa zaoberal zabez
pečením zdrojov krytia predlože
ných nákladov a konštatoval, že sú 
nasledovné:

• Príspevok z rozpočtu obce.
• Dotácie z výziev na podporu vi

dieka, športu a kultúry Bratislavské
ho samosprávneho kraja, slovenské
ho  futbalového  zväzu, MŠVV SR, 
MF SR, Úradu vlády SR.

• Sponzorské dary.
• Verejná zbierka v súlade s plat

nou legislatívou.
•  Z  činnosti  OŠK  –  členské, 

vstupné, ostatné príjmy.
 
Vážení spoluobčania 
a milí športoví priatelia, 
naplnenie príjmovej časti roz

počtu je základnou podmienkou 
fungovania oŠk a vytvorenie dôs
tojných podmienok pre športovú 

relaxáciu našich občanov, mládež 
a  detí, preto nám dovoľte obrátiť 
sa na  všetkých. na pána starostu, 
poslancov obecné ho zastupiteľstva, 
podnikateľov – právnické a  fyzické 
osoby, vás – občanov obce, aby ste 
podľa svojich možností prispeli na 
pokrytie nákladov na činnosť oŠk 
a  rozvoj spoločného majetku obce. 
Popri hmotnej a  finančnej pomoci 
oŠk privítame a oslovujeme všet
kých záujemcov o športovú činnosť 
v klube, nech sa prihlásia u  členov 
výboru oŠk. Zároveň si vás dovo
ľujeme pozvať na  všetky podujatia 
organizované oŠk a  tešíme sa na 
naše stretnutia.

Výbor oŠK

obecný športový klub v Lábe – 
zameranie, priority v roku 2017

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

http://www.futbalbfz.sk
http://www.futbalbfz.sk
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