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V  sobotu 13. mája sa v  našej obci 
prepisovala história majálesov. 
Vzniklo totiž niečo iné, ako pre-
došlé roky, a musíme konštatovať, 
že hneď pri svojom zrode to zoža-
lo úspech v podobe veľmi vysokej 
návštevnosti. 

obecný úrad spolu s  agentúrou 
True Believers Music Agency vy-
mysleli celkom nový formát majá-
lesu, ktorý prilákal do lábu ľudí zo 
všetkých kútov západného sloven-
ska. stretli sme sa s  ľuďmi od no-
vých Zámkov až po Trenčín, takže 
náš región prišlo bližšie spoznať 
a podporiť naozaj veľa zvedavcov.

Akcia sa nazvala lábskym Ma-
jálesom a  program bol najmä hu-
dobne veľmi pestrý. Brána miestne-
ho futbalového štadiónu sa otvorila 
presne o 11. hodine doobeda, kde sa 
tí najmenší mohli vyzabávať na ko-
lotočoch, boli otvorené aj bufety 
s klasickým festivalovým občerstve-
ním. Ľudia pomaličky prichádzali, 
a  keď nás okolo dvanástej hodiny 
tesne minuli asi dve-tri búrky, vede-
li sme, že tento deň nám už počasie 
bude priať len to príjemné, májové.

od  trinástej hodiny sa konal 
na multifunkčnom ihrisku futbalo-
vý zápas dvoch tímov. kapitánom 
miestneho výberu lábjanov bol sta-
rosta obce Marián Moravčík. Proti 
jeho mužstvu stál spoluorganizátor 
majálesu Jozef Praženec spolu so 
svojím „Dream Teamom” , v ktorom 
figurovali okrem jeho priateľov aj tri 
krásne dámy, ktoré svojím šarmom 
dodávali futbalu svoju originalitu. 
Zápas trval necelú hodinku a  vý-
sledok potešil obe strany, keďže sa 

skončil, ako to už na  priateľských 
zápasoch býva, remízou v  pomere 
12:12.

Po  tomto exhibičnom futbalo-
vom zápase sa už ľudia pomaličky 
začali sústrediť na rockový hudobný 
program, ktorý odštartovala sku-
pina  Rebelent  z  Malaciek  a  ktorá 
presviedčala návštevníkov majálesu 
necelú trištvrte hodinku o  jej ná-
paditosti a kvalite. Po krátkej tech-
nickej pauze pokračovali na  pódiu 
so svojou energickou show chalani 

z kapely Fishing strip, v ktorej hral 
aj moderátor podujatia Matej si-
Fon Mervart z Rádia Anténa Rock. 
Ich vystúpenie dostalo ľudí do ná-
lady a niektorí sa aj vyskákali spo-
lu s  touto topoľčianskou partičkou. 
Ako tretí nasledovali PlusMínus. 
kapela, ktorá sa vrátila po  niekoľ-
kých rokoch na  pódiá, podala tiež 
výborný výkon a  svoj nekompro-
misný playlist ukončili pesničkou 
na  kolenách, ktorá má viac ako 
180-tisíc zhliadnutí na  youtube. 
Do druhej polovice hudobného ve-
čera nás vtiahla bratislavská reggae 
skupina Medial Banana s  chariz-
matickými spevákmi Pokym a Eri-
kom. Pri západe slnka roztancovali 
a  rozospievali ľudí, ktorí si užívali 
ich vystúpenie od prvého tónu. Mi-
mochodom, Záhoráci mali svoje 
zastúpenie aj v tejto skupine, keďže 
gitarista Peter Zajaček z Plaveckého 
Štvrtku to nemal ďaleko. Tesne pred 
22. hodinou, po krátkom rozhovore 
siFona so starostom obce, sa na pó-
diu objavili Vratko, Forus a  Dodo 
zo skupiny Iné kafe, aby zahrali 
svoj hodinový program. Pesničky 
Úspešne zapojení, Ružová Záhrada, 
Ani Minútu či Ráno odspievali ľu-
dia pod pódiom v podstate za cha-
lanov. Výborná atmosféra koncertu 
gradovala ďalej a na Záhorí sa po-
tvrdilo, že fanúšikovia tohto festi-
valu aj s  pribúdajúcimi nesko rými 
hodinami boli pripravení na 100 %. 
o posledné živé hranie sa postara-
li nitrančania Horkýže slíže. Ich 
koncert bol už akousi oslavou celé-
ho dňa a  ľudia si išli vykričať svoje 
hlasivky na  hitoch, ktoré do  ľudí 
nakladali vyše hodiny. Po  polnoci 
sa na pódiu spustila ešte diskotéka 
s hitmi 80. rokov, ktoré púštali rok-
mi  skúsení  dídžeji  Roman  a  Juro. 
svoj set ukončili o tretej hodine ran-
nej a ľudia opustili miesto, ktoré im 
poslúžilo v ten večer na dobrú zába-
vu. na lábsky Majáles našlo cestu 
vyše 2700 ľudí, čo je na prvý ročník 
krásne číslo a  dokazuje to fakt, že 
ľudia na Záhorí majú radi kultúru, 
živú hudbu, zábavu a relax. Túžime 
po tom, aby sa táto jednodňová uda-
losť stala v našej obci, ktorú aj vďaka 
tejto akcií spoznáva stále viac a viac 
ľudí, úspešnou tradíciou. Budúci rok 
19. mája sa uskutoční druhý ročník 

Lábsky majáles spomína
na svoju budúcnosť

Dokončenie na 2. strane 
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V stredu 28. 6. 2017 po štvrtej ho-
dine popoludní vypukol medzi 
obcami Láb a  Jakubov obrovský 
požiar. Oheň zachvátil viac ako 
70 hektárov lesa. Jeho šíreniu do-
pomáhal silný vietor, ktorý pla-
mene hnal od koreňov do korún 
stromov.

Hustý dym stúpajúci z lesa spo-
zoroval jeden z  obyvateľov obce 
Láb a  okamžite zalarmoval ha-
sičov. Jedna naša obecná hliadka 
zasahovala na mieste, druhá koor-
dinovala čerpanie vody pre všetky 

cisterny. Postupne na miesto pri-
chádzali profesionáli aj dobrovoľ-
níci z Bratislavského, Trnavského, 
Nitrianskeho aj Trenčianskeho 
kraja. Likvidácia požiaru lesa im 
dala poriadne zabrať. Rozšíril sa až 
na 77 hektárov, požiarnici zriadi-
li 8 zásahových úsekov. Na druhý 
deň s ohňom bojovalo viac ako 160 
mužov so 70 kusmi techniky. Po-
žiar sa snažil zlikvidovať aj vrtuľník 
letky ministerstva vnútra. Uskutoč-
nil 34 zhodov po 3-tisícoch litrov 
vody. 

Zasahovala aj ťažká technika, 
kto rá sa dostavila na miesto zása-
hu, pretože hrozilo, že horiace stro-
my zavalia hasičov. Definitívne sa 
požiar podarilo zlikvidovať po 48 
hodinách. Škody, ktoré oheň spô-
sobil, nie sú známe. Pozemok patrí 
podnikateľovi so stavebninami.

tlačová správa 

Schválenie žiadosti Barbory 
Ďu rišovej a  Dariny Hrebeňovej 
o  odkúpenie časti pozemku vo 
vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj časti pozemku vo vlastníc-
tve obce Láb p. č. 671/70, reg. „C”, k. 
ú. Láb, o výmere 28 m², druh pozem-
ku Zastavané plochy a nádvoria, p. č. 
671/71, reg. „C”, k. ú. Láb, o výmere 
142 m², druh pozemku Zastavané 
plochy a nádvoria, ktoré boli odčle-
nené podľa Geometrického plánu č. 
35772719-64/2017, vypracovaného 
fy. Geocom, s. r. o., Malacky, zo dňa 
20. 4. 2017, úradne overeného dňa 
28. 4. 2017, z parcely č. 671/1, reg. 
„E”, k. ú. Láb, druh pozemku Ostat-
né plochy, vedené na LV obce Láb č. 
2035 formou ob chodnej verejnej sú-
ťaže. Lehota na predkladanie ponúk 
je stanovená do 31. 7. 2017 do 12.00 h 
osobne alebo poštou, pričom za do-
ručenú ponuku sa považuje doruče-

nie ponúk na Obecný úrad v Lábe 
najneskôr dňa 31. 7. 2017 o 12.00 h 
Za víťaznú po nuku sa považuje po-
nuka s najvyš šou ponúkanou cenou 
za 1 m² pozemku. Obec má právo 
nevybrať žiadneho uchádzača. 

Žiadosť Jaroslava Németha 
a  manželky Ľubice o  odkúpenie 
časti pozemku vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
zámer odpredaja časti pozemku vo 
vlastníctve obce Láb p.  č. 2347/8, 
reg. „C”, k. ú. Láb, druh pozemku 
Orná pôda, a pozemku p. č. 2347/9, 
reg. „C”, k. ú. Láb, druh pozemku 
Orná pôda formou verejnej obchod-
nej súťaže. Lehota na predkladanie 
ponúk je stanovená do 31. 8. 2017 
do 12.00 h osobne alebo poštou, pri-
čom za doručenú ponuku sa považu-
je doručenie ponúk na Obecný úrad 
v Lábe najneskôr 31. 8. 2017 o 12.00 
h. Za  víťaznú ponuku sa považu-

je ponuka s  najvyššou ponúkanou 
cenou za 1 m² pozemku. Obec má 
právo nevybrať žiadneho uchádzača. 

Žiadosť Sone Lukáčkovej o od-
kúpenie časti pozemku vo vlastníc-
tve obce.

Obecné zastupiteľstvo schváli lo 
spôsob predaja pozemku p. č. 2285 
o výmere 86 m², parcela reg. E v ka-
tastri obce Láb formou verejnej ob-
chodnej súťaže. Lehota na predkla-
danie ponúk je stanovená do 31. 8. 
2017 do 12.00 h osobne alebo poš-
tou, pričom za doručenú ponu ku sa 
považuje doručenie ponúk na Obec-
ný úrad v Lábe najneskôr dňa 31. 8. 
2017 o 12.00 h. Za víťaz nú ponuku 
sa považuje ponuka s naj vyššou po-
núkanou cenou za  1 m² pozemku. 
Obec má právo nevybrať žiadneho 
uchádzača.

V nadväznosti na uznesenie č. zo 
dňa 19. 4. 2017 – schválenie odpre-
daja pozemku pre žiadateľa Tomá-
ša Valúcha.

Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo v  nadväznosti na  uznesenie č. 
21/2017 zo dňa 19. 4. 2017 odpredaj 
pozemkov v k. ú. Láb p. č. 2347/16 
reg. C, druh pozemku orná pôda, 
o  výmere 319 m², ktorý bol odčle-
nený od  parcely č. 2347/9 a  p.  č. 
2347/17, reg. E, druh pozemku orná 
pôda, o výmere 50 m², ktorý bol od-
členený od parcely č. 2371, na zák-
lade oddeľovacieho Geometrického 
plánu č. 35772719-95/2017 vyhoto-
vený fy. Geocom, s. r. o., Malacky zo 
dňa 8. 6., úradne overeným dňa 23. 
6. 2017, formou verejnej obchod-
nej súťaže. Lehota na predkladanie 
ponúk je stanovená do 31. 7. 2017 
do  12.00 h osobne alebo poštou, 
pričom za doručenú ponuku sa po-
važuje doručenie ponúk na Obecný 
úrad v  Lábe najneskôr dňa 31. 7. 
2017 o 12.00 h Za víťaznú ponuku 
sa považuje ponuka s najvyššou po-
núkanou cenou za  1 m² pozemku. 
Obec má právo nevybrať žiadneho 
uchádzača.

-ocú-

Obchodná verejná súťaž

Ničivý požiar 
v lábskom chotári

Lábskeho Majálesu a už teraz pre 
vás pripravujeme bohatý program, 
strojnásobenie bufetov, čo bolo 
možno jedinou slabšou stránkou 
majálesu. Dúfame, že nám zosta-
nete verní a  prídete sa pozrieť 
aj nabudúce. Obecný úrad Láb 
a  agentúra True Believers Music 
Agency by sa radi poďakovali oby-
vateľom Lábu za  ich trpezlivosť, 
návštevníkom majá lesu za atmo-
sféru, ktorú vytvorili, ľu ďom čo 
pri speli svojimi rukami k to muto  
kultúrnemu počinu, aj miest nym 
poslancom, zamestnancom OcÚ, 
hasičom, zdravotníkom a  bez-
pečnostnej službe za  svoje mi-
moriadne profesionálne výkony. 
V neposlednom rade chceme po-
ďakovať sponzorom a partnerom 
akcie, ktorí nám pomohli túto 
udalosť pre vás pripraviť: Nafta, 
a. s., Rádio Anténa Rock, Steiger, 
Predpredaj.sk, Habánsky Dom.

organizačný tím

Lábsky 
majáles 
spomína
na svoju
budúcnosť
Dokončenie z 1. strany 
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Na svete je veľa detí 
a na všetky slnko svieti, 
a každé si v srdci želá, 
aby slnka bolo veľa. 
 
Nechže z neba jasne žiari, 
nech sa smeje mamke v tvári, 
nech svieti na prahu dverí, 
aby deti žili v mieri. 
 
Dnes buď, slnko, pošta zlatá 
pre chlapcov i pre dievčatá, 
pozdravy nes celým svetom 
bielym, čiernym, žltým deťom.

Elena Čepčeková

V sobotu 3. júna sa v  našej obci 
konala oslava pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí. Krásny, 
slnečný a horúci deň prilákal veľa 
detičiek a rodičov na miestny fut-
balový štadión. 

Množstvo hier, atrakcií a  smie-
chu boli sprievodcami sobotňajšie-
ho popoludnia. 

Rodičia  so  spokojným výrazom 
na tvári sledovali svoje ratolesti, 

ako sa  zabávajú a  merajú si svo-
je sily v  športových disciplínach. 
Všetkým deťom sa za to ušla sladká 
odmena. Celé popoludnie modero-
val Richard Vrablec,  ktorý  svojím 
svojským humorom znásobil vese-
losť a  radosť detí. neskôr si všetci 
posedeli pri bohatom občerstvení 
a dobrej hudbe v podaní hudobnej 
skupiny Cover Age. 

samozrejme, že na záver ne-
mohla chýbať penová šou, o  čo sa 

postarali lábski hasiči. Pre všetkých 
zúčastnených pripravili prekvape-
nie v  podobe osviežujúcej vodnej 
sprchy priamo z  hasičského auta, 
čo v horúcom letnom dni všetkým 
padlo vhod. 

Ďakujeme pánovi starostovi, 
poslancom obecného zastupiteľ-
stva, materskej škole, základnej 
škole, lábskym hasičom, športové-
mu klubu a všetkým, čo sa podieľali 
na príprave skvelého dňa pre naše 
deti.

redakcia

od začiatku roka 2017 Fs láb-
jan prezentoval svoje vystúpenia:

• vo februári na Krojovanej zába-
ve v lábe

•  14.  mája  predstavili  svoj  pro
gram na oslave Dňa matiek 

•  19. mája  sme  boli  pozvaní  na 
vystúpenie pre členov Združenia 
zdravotne postihnutých Viktória 
v Malackách

Ceníme si, že Folklórny súbor 
lÁBJAn mohol 10. 6. 2017 ukázať 
svoj program na  krojovanom dni. 
Hlavnou časťou v  programe bolo 
odčepčenie nevesty, ktorou bola 
lucka čermáková a ženích Martin 
Galajda. svadobní rodičia Vierka 
Pírová s manželom Tónom a vnuč-
kou Dankou, Veronika kuchová 
s  manželom  Richardom  a  svojimi 
deťmi kamilom a lujzou.

Účinkujúci mali oblečené origi-
nálne lábske kroje. na toto vystúpe-
nie nám ponúkla svoj čepiec pani 
Mária Partlová, za čo jej veľmi pek-
ne ďakujeme. Pre druhú svadobnú 
mamu sme žiaľ, od opýtaných po-
moc nedostali.

Ďakujeme všetkým, ktorých som 
tu spomenula za pomoc pri realizá-
cii programu a tiež Adelke Greliko-
vej, ktorá zhotovila a  venovala pre 
nevestu partu.

Všetci účinkujúci sme sa na tento  
program  tešili, aj napriek pripo-
mien kam niektorých ob  ča nov. 
Ubezpečujeme každého, že bude  -
me čoraz vo svojich vy stú pe  niach  
lepší a  veľmi radi privítame me -     
dzi nami aj nových členov súboru.

1. júla sme sa zúčastnili na Festi-
vale folklórnych súborov v Závode.

naše vystúpenie na  FFs Závod 
sprevádzala prezentácia o  činnosti 
Fs lábjan a  výstava krojov lábu, 
ktorú zabezpečila a pripravila Mária 
Vicenová spolu s Danielom Proko-
pom.

Poďakovanie za  obetavú prípra-
vu na každé vystúpenie patrí Mgr.
Zlatke Grelikovej a v nemalej mie-
re účinkujúcim, ktorí si odkrajujú 
zo svojho voľného času, aby mohli 
na  patričnej úrovni reprezentovať 
našu rodnú dedinu.

Mária Vicenová, predsedníčka FS

Zakladajúca schôdza 
JDS v Lábe

Deň detí 2017

FS Lábjan

Dňa 15. 6. 2017 sa uskutočnila 
za kladajúca schôdza Jednoty dô-
chodcov v Lábe. Naša organizácia 
má v tomto čase 62 členov. Na za-
kladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 46 
členov, ktorí jednohlasne zvoli li 
výbor základnej organizácie.

 Pán kovár privítal hostí – p. Žo-
fiu lomnickú, predsedníčku kraj-
skej organizácie  JDS a p. Ruženku 
Mrázovú, predsedníčku okresnej 
organizácie JDs. Taktiež privítal 
zástupcu obce Pavla Chmelu ako aj 
ostatných prítomných občanov, kto-
rí podali a doručili prihlášku.

 V diskusii pani lomnická poďa-
kovala za pozvanie a  zablahoželala 
zvolenému výboru Zo JDs v lábe. 
Taktiež obo známila prítomných 
s  prácou krajskej organizácie JDs. 
Pani Mrá zová, predsedníčka okres-
nej organizácie JDs, informovala 
o spoločných akciách v rámci okre-
su. V diskusii vystúpila novozvolená  
predsedníčka Mária kovárová. Hos-

ťom po ďakovala za účasť a prítom-
ným členom za prejavenú dôveru, 
ktorá jej a celému výboru bola vyslo-
vená. Taktiež poďakovala prípravné-
mu výboru za pomoc pri zakladaní 
základnej organizácie. Zároveň po-
žiadala prítomných o pomoc pri or-
ganizovaní a plnení činnosti a  tak-
tiež očakáva pripomienky a  dobré 
návrhy na ďalšie obdobie našej orga-
nizácie. na záver popriala všetkým 
spokojnosť, pohodu pri práci, pri 
oddychu a plnení si svojich predstav 
a plánov. 

Zakladajúca schôdza JDs v lábe 
uložila zvolenému predsedovi za-
bezpečiť priestory na činnosť členov 
JDs v  lábe. Verím, že spolupráca 
s obcou bude plodná a k obojstran-
nej spokojnosti. 

som presvedčená, že nám obec 
vytvorí dôstojné a dostatočné pod-
mienky na našu činnosť, nakoľko 
o členstvo v JDs je naďalej záujem.

Mária Kovárová, 
predsedníčka ZO JDS Láb 

AKTUALITY / KULTÚRNE TRADÍCIE
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V školskom roku 2016/2017 sme mali v 9. roč-
níku pätnásť žiakov, šesť chlapcov a deväť diev-
čat. Všetci žiaci boli prijatí na nimi vybrané 
stredné školy.
Filip Dufek  – Obchodná  akadémia, Račianska 
107, Bratislava, odbor: obchodná akadémia
Veronika Fumačová – Gymnázium, 1. mája 8, 
Malacky, odbor: gymnázium
Sabina Hanáková – stredná zdravotnícka škola, 
Záhradnícka 44, Bratislava, odbor: asistent výživy
Natália Hasičková – Gymnázium, Bilíkova 24, 
Bratislava, odbor: gymnázium – bilingválne štú-
dium, ang lický jazyk
Kristian Hrebeň – obchodná akadémia, Dudova 
4, Bratislava, odbor: obchodná akadémia
Adela Klimentová – stredná priemyselná škola 
stavebná a  geodetická, Drieňová 35, Bratislava, 
odbor: staviteľstvo
Barbora Klimentová – soŠ lesnícka, Akademic-
ká 20, Banská Štiavnica, odbor: lesníctvo, lesnícka 
prevádzka
Dominik Kočiš – sPŠ dopravná, kvačalova 20, 
Bratislava, odbor: prevádzka a ekonomika dopra-
vy
René Lelkeš – Pedagogická a sociálna akadémia, 
Bullova 2, Bratislava, odbor: animátor voľného 
času 
Marek Magula – soŠ automobilová, Jána Jonáša 
5, Bratislava, odbor: autoopravár-lakovník

Patrícia Masarovičová – stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva, sklenárova 7, Bratislava, 
odbor: animovaná tvorba
Terézia Novotná – spojená škola soŠ umelec-
ko-priemyselná, Tokajícka 24, Bratislava, odbor: 
styling a marketing
Viktória Pancuráková – Hotelová akadémia, Mi-
kovíniho 1, Bratislava, odbor: hotelová akadémia
Sabína Révesová – Pedagogická a sociálna aka-
démia, Bullova 2, Bratislava, odbor: učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo 

Martin Vícen – Obchodná akadémia, Račianska 
107, Bratislava, odbor: obchodná akadémia

Dvaja žiaci 5. ročníka pokračujú v štúdiu 
na osem ročnom gymnáziu.
Valentína Valovičová a Tomáš Stromko – Gym-
názium 1. mája 8, Malacky, odbor: osemročné 
gymnázium

Želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v ďalšom štúdiu.

Vysoké teploty ohlásili príchod leta a  pred 
odchodom na  prázdniny si vždy zhodnotí-
me uplynulý školský rok. Deti nám krásne 
podrástli, naučili sa množstvo dôležitých (i me-
nej potrebných) vecí a celkovo vo všetkom uro-
bili veľ ký pokrok. Spolu sme zažili krásne chví-
le v škôlke i mimo nej.

V máji sme v škole prírody zvládli piráta sla-
zara a jeho poklad. Motýliky a Včielky zasa zdo-
lali plavecký výcvik. najmenšie detičky navští-

vili   bratislavskú ZOO, staršie deti spoznávali 
Ranč na Striebornom jazere v Galante. V  júni 
30 pirátov prenocovalo v škôlke a s predškolák-
mi sme sa rozlúčili krásnym programom, ktorým 
urobili bodku za škôlkarským vekom. 

Tak, ako sa vyvíjajú deti, rozvíja sa aj naša škôl-
ka. Po mnohých žiadostiach a projektoch máme 
konečne skvelého pomocníka v kuchyni – kon-
vektomat, ktorý nielen uľahčí prácu našim pani 
kuchárkam, ale našim detičkám pripraví chutné 
a  zdravé dobroty, za  čo veľmi ďakujeme nášmu 
zriaďovateľovi. Vďaka dotácii Bsk nás v lete čaká 
rekonštrukcia sociálnych zariadení a  maľovanie 

triedy lienok. Veľká vďaka patrí našim rodičom, 
ktorí nás po celý rok podporovali a pomáhali nám.

Prajeme vám všetkým príjemnú dovolenku, 
prázdniny a veľa slnečných dní.

MŠ Láb

Spoznávanie sveta od jesene do leta...
ŠkolsTVo
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30. júna s posledným zvonením opustilo školu 
21 prváčikov. Pre nich bol tento školský rok pre
lomovým – naučili sa zvládnuť 46 písmeniek! Pre 
nás bol tento školský rok tak isto úspešný. Určite 
sú ne zanedbateľné naše výsledky v rôznych súťa
žiach a  doplnili sme aj našu vitrínu na  víťazné 
poháre:

Pytagoriáda – postup do  okresného kola, 
úspešný riešiteľ V. Hanáková. Geografická 
olympiáda – úspešný riešiteľ v krajskom kole n. 
Hasičková. Matematická olympiáda – postup 
do okresného kola. Futbal Cup – malý futbal – 
krajské kolo 3. miesto. Turnaj priateľstva – malý 
futbal, mladší žiaci 2. miesto. Turnaj priateľstva 
– malý futbal, starší žiaci 2. miesto.

Pomoravie – vybíjaná dievčatá 1. miesto, flor
bal dievčatá 2. miesto, florbal chlapci 2. miesto, 
vybíjamá 1. stupeň mix 1. miesto, Enviropark 
hľadá talent – 1. mies to a 2. miesto

Množstvo žiakov bolo zapojených aj do súťa-
ží – iBobor, Matematický klokan, Všetkovedko, 

výtvarné, jazykové súťaže. Dňa 12. má ja 2017 
sa v našej škole už tradične uskutočnilo okresné 
kolo detskej dopravnej súťaže „Na  bicykli bez
pečne 2017”. Žiaci dokázali znalosť predpisov 
cestnej premávky a  technickú zručnosť v  jazde 
na bicykli. našu školu reprezentovalo štvorčlenné 
družstvo: katarína Hanusová, Viktória Živnová, 
Richard Ivák a Daniel Rousek, ktoré si vybojova-
lo postup do krajského kola v Bratislave. naši žia-
ci boli i v tomto kole najlepší a zaslúžene postúpi-
li do celoslovenského finále. To sa uskutočnilo 15. 
a 16. júna 2017 v liptovskom Mikuláši. V silnej 
konkurencii sme obsadili pekné 6. miesto. 

Aj z reakcie viacerých rodičov viem, že netušia, 
kde a do ktorej sú ťaže sa deti zapájajú. Za dobrý-
mi výsledkami stojí množstvo hodín tvrdej prí-
pravy, aj pod vedením kvalitných pedagogických 
pracovníkov. Tento rok nás presvedčili aj naši 
deviataci, že sú veľmi dobre pripravení na stred-
né školy. Dôslednou prípravou zo strany žiakov, 
ale aj učiteľov, sme dosiahli vynikajúce výsledky 

v  Testovaní 9! V slovenskom jazyku sme boli 
na 2. mieste zo všetkých základných škôl v okrese 
Malacky a v matematike sme obsadili 3. priečku!

V  našej škole má každá trieda svoj ovocný 
stromček, o ktorý sa sta rá. stalo sa peknou tradí-
ciou, že deviataci odovzdávajú svoj stromček bu-
dúcim prvákom. 26. júna nás v škole navštívilo 24 
predškolákov s pani učiteľkami zo škôlky, ktorým 
naši deviataci svoj stromček sláv nostne odovzdali 
aj s darovacou listinou.

Dovoľte, aby som poďakovala všetkým za prá-
cu v  tomto školskom roku, všetkým priate-
ľom aj „nepriateľom” našej školy. Prajem všet-
kým krásnu, spokojnú a  žiadnymi úrazmi ne-
prerušenú dovolenku. Všetkým žiakom pra-
jem veľa zážitkov, aby na čerpali množstvo síl 
do  nového školského roku. opäť sa uvidíme  
4. septembra o 8.00 h. 

Mgr. Ľubica Chovanová, riaditeľ ka školy

Tak, ako po iné roky, aj tento rok 
žiaci 1. stupňa prežili jeden neo-
pakovateľný týždeň od 15. do 19. 
mája v škole v prírode s pani uči-
teľ kami Nenovskou, Grelikovou 
a Šimekovou. 

Školu v prírode sa snažíme reali-
zovať vždy v inej lokalite, aby žiaci 
spoznávali krásy slovenska. Tento 
rok sme vybrali Vršatské pohorie, 
kde sa obkolesený horami ukrýva 
hotel Vršatec, v  ktorom sme boli 
ubytovaní. V dopoludňajšom vý-
chovno-vzdelávacom bloku sa žia-
ci vzdelávali zážitkovou metódou, 
formou vychádzok do prekrásnej 
okolitej prírody. Po obede trávili 
čas s  animátormi z  Ck slniečko, 

ktorí pre žiakov pripravili zábavný 
program na celý týždeň. Hlavná 
téma pro gra mu bola „slniečkový 
chodník slávy”. každý deň niesol 
myšlienku inšpirovanú rozprávkou 
či filmom, kedy bolo úlohou žiakov 
vcítiť sa do kože hlavného hrdinu. 

Školy v prírode sa zúčastnilo 39 
detí. 30 si uplatnilo štátnu dotáciu, 
ostatní hradili celú sumu, nakoľko 
si vyčerpali príspevok v  minulých 
rokoch.

Zdravotný stav žiakov mala pod 
dohľadom pani M. Hrebeňová, 
ma mička žiakov našej školy.

 Počas spiatočnej cesty sme spo-
znali históriu Trenčianskeho hradu 
s odborným výkladom sprievodcu.

ZŠ Láb

 Škola v prírode

Skončil sa školský rok 
2016/2017

ŠkolsTVo
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 Program otvorila DH Šarfianka 
z Blatného. Ďalej sa predstavili det-
ské aj dospelé folklórne súbory:
•  FS GRBARČIETA  z Devínskej 

novej Vsi
•  FS  SUNEČNICA  –  SUNEČ-

ník z Gajar

• FS JURÁNEK z Borský sv. Jur
• FS LÁBJAN z Lábu

Pozdrav z Moravy priviezli muž-
ský spevácky zbor „Mužáci z lan-
žota”. Vo večerných hodinách vy-
stúpila DH Záhorienka a DH Fryš-
tácka Javořina.

Ďalej chcem poďakovať sponzo-
rom. Bsk, ktorý prispel čiastkou 
1000 €, Hostinec U Marty, čapáš, 
rodina Pe trušová, ktorí zabezpeči-
li občerstvenie pre  účinkujúcich, 
fir me First Farms a  všetkým, kto-
rí prispeli svojou účasťou na  akcii. 
A zároveň vás pozý vame na 4. roč-
ník krojovaného dňa.

 Jana Kolandrová 

Nezabudli sme na lábske osob-
nosti – v súčasnom vydaní máme 
prázdninovú prestávku, v budú-
com vydaní pripravujeme repor-
táž o rodákovi Ing. Aloj zovi Ort 
Šnepovi – osobnos ti športové-
ho letectva.

Pomôcky: 
IDAHO, 
RALAT, 

READ ME, 

VRAVÍM, 
HOVORÍM

OBYVATEĽ 
MESTA AŠ

CENTRUM, 
PROSTRIE-

DOK

TELÚR, 
CHEM. 

ZNAČKA

IDENTIF. 
ČÍSLO OR-
GANIZÁCIE

SADAŤ, PO 
ČESKY

NIE 
ROVNO, 

MIMO SMER

MALAJZIJ-
SKÝ 

POLITIK
AKÝM 

SPÔSOBOM
DÔRAZNÝ 
SÚHLAS

OMÁMI, 
OČARÍ

POKLAD-
NICA

HLINÍKO-
VITÁ 

HORNINA

ZVÄČŠOVA-
NIE 

ROZMEROV

ČIASTOČKA 
OHŇA

ZÁTOKA, 
ZÁLIV

VO 
VÝSLUŽBE

LESNÁ 
SPRÁVA

1.

POHREBNÁ 
HOSTINA

VIEDLO SI, 
BÁSNICKY

PRIBLIŽNE, 
MOŽNO

BELGICKÝ 
SPEVÁKÚSILE

NÁSILÍM 
ODVLEČ

PROSTRE-
DIE PRE 
ŽIVOT

ČISTIACI 
PRÍPRAVOK VLASTNOU 

RUKOU, 
PARAFA

MONGOL. 
PASTIER

ZVRATNÉ 
ZÁMENO

ČÍTAJ MI, 
PO ANGL.

MÚČNE 
JEDLO S 
PLNKOU

2. ŠVAJČIAR-
SKE ZIMNÉ 
STREDISKO

MUŽSKÉ 
MENOUROBILI 

UDANIE

ŠPZ 
PARDUBÍC

KMEŇ V 
ZAIRE PREDPONA S 

VÝZNA-MOM 
TLAK

SPOJOVACÍ 
VÝSTUPOK, 
AJ ZÁREZ

VÝTOK, 
LEKÁRSKY A PODOBNE

NAŠE HIST. 
ÚZEMIE

CITOSLOV. 
SMIECHU

OSUDOVÉ 
ZNAMENIE

ŠTÁT V USA
NAJVYŠŠIA 
BYTOSŤ, 

STVORITEĽ

FRANCÚZ-
SKA 

HORČICA

ZĽAVA Z 
CENY 

TOVARU

KÓD AZER-
BAJDŽANU

VLASŤ, ROD-
NÝ KRAJ

PREDLOŽKA OBCHODNÉ 
DOMY

OLIVER, 
DOMÁCKY 3. NAJVYŠŠIA 

KARTA

VÍRUS 
SPÔSOBU-
JÚCI AIDS

POPOLUDNÍ
NATIONAL 

ARENA 
LEAGUE

3. ročník – Krojovaný deň
10. júna 2017 sa konal v obecnom parku 3. ročník Krojovaný deň. Sú-
časťou bola prehliadka krojov, vystúpenia folklórnych súborov a dy-
chovej hudby z rôznych regiónov.

Vážení čitatelia, pripravili sme pre vás LETNé pREKVapENiE v podobe krížovky, keďže tento trend cvičenia mozgových závitov je v čoraz väčšej 
obľube. A aby sme nezostali len pri dobrom pocite z vylúštenia tajničky, ponúkame vám súťaž o vecné ceny. stačí, ak nám do 30. 9. 2017 zašlete správnu 
odpoveď z tajničky a prví traja vyžrebovaní a získajú vecné ceny. svoje odpovede posielajte na e-mail: redakcia.labskenoviny@gmail.com alebo odpo-
veď vhoďte do schránky umiestnenej pri vchode do budovy obecného úradu láb. Tešíme sa na vaše správne odpovede! 

Media4Rent
Medzinárodné zastúpenie na  2. 

ročníku Media4Rent 13. mája 2017 
v bratislavskom Istropolise v kate-
górii Juniori 18–23 rokov mal aj náš 
rodák Marek Vicen. Vo vysokej kon-
kurencii získal 3. miesto. Blaho že-
láme a prejeme veľa ďalších športo-
vých úspechov.     

redakcia

KULTÚRNE TRADÍCIE / ŠPORT / KRÍŽOVKA

mailto:redakcia.labskenoviny@gmail.com
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Spievanie 
má zmysel
Keď má človek chvíľu čas popri 
všedných povinnostiach robiť, 
čo ho baví, je to vždy super. A my 
v  Cirkevnom zbore Credo veru 
nezaháľa me. 

Za  posledného pol roka sme si 
do  nášho zoznamu odspievaných 
podujatí pripísali vianočné koncerty 
v Lábe a v Plaveckom Štvrtku, spre
vádzanie misijnej  svätej omše u  re
hoľných sestričiek v Malackách, prvé 
sväté prijímanie v  Lábe a  v  Jaku
bove, doprevádzanie  veľkonočných 
sviatkov, Božieho Tela i mnohé ne
deľné sväté omše v našom lábskom 
kostolíku. Krásnym zážitkom bol 
pre nás všetkých Koncert cirkevných 
zbo rov v  Gbeloch  17. 6., kde sme 
mali aj tento rok možnosť vystúpiť 
a zároveň sa obohatiť spevom a skú
senosťami zborov z Holíča, Šaštína, 
Malaciek, Petrovej Vsi i  domácich 
Gbelov. Súčasťou programu boli 
okrem samotného koncertu pred
nášky, rozhovory, svätá omša, pose
denie pri výbornom guláši a  záve
rečná bodka – koncert skupiny The 
Elements. Strávili sme príjemnú so
botu, naštartovali sa do ďalších dní, 
nacvičovania, skúšania, lebo spieva
nie má zmysel. 

Veľmi radi uvítame medzi nami 
aj vás – v utorky alebo štvrtky 
o 18.30 h v Starej škole 
(miestnosť Slniečka). 
Tešíme sa!

Vaši zboristi

LÁBSKE NOVINY – časopis obecné
ho zastupiteľstva a občanov Lábu • Vyda
vateľ: Obec Láb, Obecný úrad Láb 503, 
900 67 Láb, IČO: 304883 • Periodi cita: 
štvrťročník • Registračné číslo: ISSN 
1339-0090 • EV 3083/09 • Distribuo
vané zdarma v obci Láb • Uzávierka pre 
zasielanie príspevkov do nasledujú ceho 
čísla 3/2017: 15. 9. 2017 • Šéfredaktor: 
Mgr. Daniel Prokop • Redakčná rada:  
PaedDr. Monika Valúchová, Mgr. Pavel 
Chmela, Ján Mundok, Bc. Ondrej Štefek 
• tel.: 034/779 03  33, e-mail: starosta 
@obeclab.sk, prokop.daniel1@gmail.
com • Grafická a  polygrafická prípra
va: SASIDA production, s. r. o. •  Tlač:  
Public • Neprešlo jazykovou korektúrou. 
• Nevyžiadané príspevky nearchivujeme 
a nevraciame.

20. 4. do 17. 7. 2017
Narodení: 
Tereza Chmelová, Michal Juro
vatý, Martin Fogl, Barbora Dá
vidová, Jakub Gabriš, Michael 
Berger

Opustili nás:
Petr Janus (56), Jozef Valúch (66), 
Štefan Bertovič (52)

Zosobášení:
Ján Sivák a Simona Guničová

JubilAnti 
1. 7. do 30. 9. 2017

60-roční:
Milan Novotný, Helena Kovárová

65-roční:
Ján Mucha, Oľga Zbraneková, 
Ružena Kovárová, Marta Mat
lovičová, Jarmila Novotná, Mária 
Klimentová, Marián Kovár

70-roční:
Darina Petríková, Milan Jurica, 
Mária Vicenová, Karol Zsigo, 
Alžbeta Budayová

75-roční:
Anna Zálesňáková, Helena Ber
tovičová, Mária Dujničová, Vlasta 
Palkovičová

80-roční:
Karol Rechtorovič, Mária Ki
mličková

85-roční:
Štefan Kovár, Mária Kainová

90-roční:
Mária Kainová
 Mária lisá

SpoločenSKá 
KroniKA

7. júla 2017 sme slávnostne uvítali do života 12 nových Lábčanov.

party 
v 21. storočí

Výstava v  Piešťanoch prezento
vala 240 bábik z  celého Slovenska. 
Na  výstave sme mali krojovanú 
bábiku z  Lábu. Autorka aj maji
teľka bábiky je pani Mária Kaino
vá. 35ročnú krásavicu obdivovali 
už v Prahe a v Kanade. Som veľmi 
vďačná, že pani Kainová vzácnu bá
biku požičala. Teším sa, že sa máme 

od koho učiť. V našej dedinke máme 
takýchto znalcov folklóru ako šafrá
nu. Chcem sa poďakovať za  spolu
prácu pani Márii Kainovej a  pani 
Jozefíne Kovárovej. Tieto vzácne 
ženy sú vždy pri pravené odovzdávať 
svoje vedomosti a zručnosti mladšej 
generácio. Patrí im veľké uznanie 
a vďaka!   Mária Kovárová

 Celoslovenská výstava bábik

Tento zaujímavý projekt vzni
kol vďaka mladým umelcom a  et
nológom. Limitovaná kolekcia 33 
obrazov, takmer zaniknutých slo
venských párt a  vencov vznikala 
počas dvojročnej spolupráce. Tieto 
diela prinášajú novodobý pohľad na 
takmer zaniknuté umelecké hodno
ty Slovenska. Diela umeleckým po
daním však cielene oslovujú súčas
nú generáciu. Výstava PARTY v 21. 
storočí bola jedným z  kultúrnych 
podujatí slovenského predsedníctva 
v  Rade EÚ v  Bruseli, ďalej mohli 
sme ju vidieť v galérii na Bratislav
skom hrade. Mala veľký úspech. Pod 
záštitou ministra zahraničných vecí 
výstava poputuje do sveta.

Medzi obdivované obrazy patrila 
aj Parta z Lábu. Pri tejto príležitosti 
chcem poukázať akú úžasnú histo
rickú hodnotu majú naše pôvodné 
kroje. Preto nesmieme byť ľahostaj
ní k nášmu kultúrnemu dedičstvu. 

Som nesmierne šťastná, že bola vy
bratá naša Parta a  mohla som na 
tomto projekte spolupracovať s  ta
kýmito výnimočnými mladými ľuď
mi.

 Mária Kovárová

KULTÚRNE TRADÍCIE / KRONIKA



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

(ďa lej „oŠk”) zavŕšil rok svojej čin-
nosti od svojho založenia. na svojej 
výročnej schôdzi konanej 2. 7. 2017 
zhodnotil činnosť všetkých družstiev 
účinkujúcich v oblastných súťažiach 
oBFZ Bratislava-vidiek ročníka 
2016/2017. Hlavnými prioritami bo-
lo vybudovanie mužstva seniorov, 
prihlásenie do  súťaží oBFZ Brati-
slava-vidiek, postup do V. ligy, udr-
žanie a rozvoj mládežníckeho futba-
lu – do rastu, žiakov, prí praviek.

V majstrovských futbalových sú-
ťažiach oBFZ Bratislava-vidiek 
ročníka 2016/2017 jednotlivé druž-
stva dosiahli tieto výsledky:

Družstvo prípraviek 
a predprípraviek
pod vedením realizačného týmu 

v zložení Ing. Pollák I., p. lukáček 
M., p. Hrebeň I., Ing. ondriaš l., 
odohralo v okresnej súťaži prípraviek 
PRMA  24  zápasov,  kde  skončilo 
na 1. mieste bez straty bodu v celko-
vom počte 72 bodov s impo zantným 
skóre 188:13. Zorganizo vali sme IV. 
ročník futbalového tur  naja prípra-

viek a predprípraviek o pohár staros-
tu a  obecného zastupiteľstva obce 
láb, ktorého sa zúčastnilo 17 druž-
stiev v  dvoch kategóriách o  celko-
vom počte cca 200 detí. na  turnaji 
sa prvýkrát predstavili naši najmenší 
futbalisti z materskej škôlky.

Družstvo starších žiakov
pod vedením trénerov p.  siváka 

D., p. Šimka M., odohralo v okres-
nej súťaži starších žiakov sZV U15 
22 zápasov. s počtom 45 bodov so 
skó re 103:29 skončilo na 4. mieste.  
Družstvo bolo zložené z hráčov fut-
balových klubov oŠk láb, FC Zo-
hor, oFk Vysoká pri Morave, TJ 
Záhoran Jakubov.

Družstvo dorastencov
Pod vedením trénera p.  Malí-

ka B., odohralo okresnej súťaži IV. 

liga Dorast sD 4V 24 zápasov, kde 
skončilo na 12. mieste s  počtom 9 
bodov, so skóre 39:131.

Družstvo seniorov
pod vedením realizačného tímu 

v  zložení pp. Chrupka P., Zivčák, 

kovár P., Benkovič J., odohralo 18 
zá  pasov v okres nej súťaži VI. liga se-
niori s6V, kde skončilo na 1. mieste 

s počtom 44 bodov, skóre 84:17. Vy-
týčený cieľ splnilo a postúpilo do V. 
ligy seniori s5V. Podrobné výsled-
ky všetkých muž stiev sú uverejnené 
na  www.futbalbfz.sk. oŠk do  sú-
ťažného ročníka 2017/2018 prihlá-
sila tieto mužstvá: seniorov, dorastu, 
mladších žiakov, prípravky. súperi 
a  rozlosovanie jednotlivých súťaží 
budú zverejnené na  hore uvedenej 
internetovej stránke.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
z dosiahnutých výsledkov jednot-

livých družstiev môžeme konštato-
vať, že oŠk svoje vytýčené ciele 
v  sú ťažnom ročníku 2016/2017 
spl nila, za čo patrí všetkým zúčast-
neným aktérom (hráčom, funkcio-
nárom, sponzorom, rodičom) veľké 
poďakovanie. osobitné poďakovanie 
patrí starostovi a obecnému zastu-
piteľstvu obce láb za finančné dotá-
cie na činnosť oŠk, ktoré sú inves-
tované do  športového areálu, ktorý 
sa postupne mení zo zanedbaného 
a  chátrajúceho na  miesto, kde sa 
stretávajú občania a  najmä mládež 
pri športových, kultúrnych a  spolo-
čenských podujatiach.

V  tejto súvislosti oŠk vysoko 
hodnotí najmä iniciatívu pána po-
slanca Ing.  Vorčáka, ktorý bez ná-

roku na  odmenu spracoval 
víziu športového areálu. Zá-
roveň ďa kujeme pánovi sta-
rostovi a  poslancom obec-
ného zastupiteľstva, ktorí si 
túto víziu osvojili a  jedno-
hlasne schválili a  posunuli 
do následnej realizácie. Rea-
lizácia je rozdelená na 3. eta-
py, v  tomto čase prebiehajú 
prípravné činnosti. Po  do-
pracovaní bude spracovaný 
vykonávací projekt a drobné 
stavebné úpravy.

výbor OŠK Láb

OŠK v Lábe – súťažný ročník 2016/2017
ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

http://www.futbalbfz.sk
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	Media4Rent
	Nezabudli sme na lábske osobnosti
	Letné prekvapenie v podobe krížovky

	7. strana
	Spievanie má zmysel
	Spoločenská kronika
	7. júla 2017 sme slávnostne uvítali do života 12 nových Lábčanov.
	Celoslovenská výstava bábik
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