
Rok 2017 bude zapísaný v kroni
ke školy ako aj v kronike obce ako 
rok veľ kých investícií! 

Posledné roky bojujeme v  ško
le s  priestorovými, kapacitnými, 
ale i  s  prevádzkovými probléma
mi. Veľká výstavba nových do
mov znamenala prílev množstva 
detí nielen do materskej, ale i  do 
zá kladnej školy. Zvýšené potreby 
pochopilo aj vedenie obce. Vďaka 
veľkému úsiliu pána starostu sa 
začali pre školu lepšie časy. Prvá 
dotácia prišla z  projektu Envi
ronmentálneho fondu, kde obec 
získala financie na vybudovanie 
kanalizácie, na ktorú sa mohla pri
oritne napojiť škola, a  tým aj celý 
„Vŕšok”. Septik v škole bol už v de
zolátnom stave, bolo však potrebné 
prispôsobiť všetky odpady, a tak sa 
do školského dvora zahryzol bul
dozér. Druhá dotácia prišla z En
vironmentálneho fondu, kde boli 
schválené finančné prostriedky 
na zateplenie a novú fasády školy. 
Azda najväčšou dilemou sa stala 

farba fasády. Zvíťazila farba nádeje 
i farba obce – zelená. Okrem fasá
dy je zateplená strecha školy, kde 
boli nielen obrovské úniky tepla, 
ale v lete bolo na prvom poschodí 
neznesiteľne. Nielen budova školy 

získala nový šat, ale aj telocvičňa 
s  novou prístavbou. V telocvični 
bol vymenený celý podhľad a vy
maľovali sme ju. Aj vďa
ka kladnému stanovisku 
poslancov, ktorí sa roz
hodli investovať do prí
stavby školy, škola získa
la päť nových tried, ktoré 
využije najmä ŠKD.

Ďakujem všetkým, 
ktorí sa podieľali na realizácii pro
jektov, a naozaj len vďaka veľkému 

úsiliu všetkých zainteresovaných, 
sme stihli začiatok školského ro
ku včas. Prebiehajú ešte dokon

čovacie práce, ktoré by  
mali byť ukončené  
v  prie behu dvoch me
sia cov. 

Ďakujem všetkým, 
ktorí pochopili, že deti 
sú našou budúcnosťou 
a  investície do nich sa 

nám niekoľkonásobne vrátia. 
Mgr. Ľubica Chovanová, riaditeľ ka školy
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 Konečne aj naša
základná škola...

Neskorá jeseň
Po prstoch sa kradne dáždik tichý. 
Súka nebo tenké plavidlá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy, 
ošumela jeseň márnivá. 
Do kalúž  jak vetchý popol leta
zosypala listy hrdých krás.
O päsť vŕškov hlavou podopretá, 
trpezlivo čaká na svoj čas.
Hotová tú slávu chvíľou každou 
oželieť jak ľúbosť nevernú.
Chríplym hlasom padajúcich dažďov, 
pesničku si spievať večernú! 
A na lúke na zhorených trávach, 
zahulákal kaviek čierny zbor.
Sedí hmla jak sliepka popolavá
na kŕdliku učupených hôr.
Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy, 
z polospánku riečka hovorí: 
Sniežik príď.  A plný múdrej nehy
zakry stud tej nahej pokory
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„Sami proci sebje”
Stalo sa už tradíciou ukončiť leto športovými hrami. Tento rok tomu 

nebolo inak. 1. septembra bolo pripravené športovozábavné popoludnie 
pre občanov lábu. Koniec leta sa však tento rok rozhodlo ohlásiť aj počasie 
veľkým dažďom. Ani ten však nemohol zabrániť bojovníkom v 4 druž
stvách, ktorí súťažili v jedení šišiek, v zručnosti nosenia pohárov, v chytaní 
vody do vedra,  v prekážkovom behu a čistení zemiakov. Medzi zúčastne
nými prebehla súťaž o najviac zjedených šišiek za 2 minúty. Najlepším jedá
kom bola pani Karin Dinušová, ktorej sa podarilo zjesť 8 šišiek! Ani počasie 
nezabránilo dobrej nálade. Je len na škodu, že sa tejto akcie zúčastnilo málo 
ľudí. No nič to! Veď na budúci rok bude súťaž znovu – Prídete?

kultúrna komisia

Čo nás čaká v októbri
  7. 10.  –   13. ročník vo varení gulášu na Čapáši – Memoriál Doda 

Petřeka.
  8. 10.  –   Hodová svätá omša v  kostole Všetkých svätých v lábe 

so začiatkom o 10. hodine, sprevádzaná speváckym zbo
rom Credo. Po slávnostnej svätej omši bude ako tradične 
pred kostolom pripravené malé agapé a hrať bude dychová 
hudba.

22. 10.  –   Hodová svätá omša pri kaplnke svätého Vendelína o 10.30 
h. Po omši bude pripravené malé občerstvenie a hrať dy
chová hudba.

25. 10.  –   Posedenie pre dôchodcov nad 70 rokov s kultúrnym pro
gramom v zrekonštruovanej Základnej škole láb.

kultúrna komisia 

Lábsky rodák 
JUDr. Marek 
Chovan, 
kandidát za poslanca 
do VÚC Bratislavského kraja

Moje meno je Marek Chovan 
a narodil som sa v Malackách. Celý 
život žijem v  neďalekej obci láb, 
ktorá je súčasťou okresu Malacky. 
Študoval som na Základnej ško
le v  lábe a  ďalej som pokračoval 
na Gymnáziu v  Malackách. Moje 
ďalšie kroky viedli na Paneurópsku 
vysokú školu, kde som úspešne do
siahol titul JUDr. v  odbore právo. 
Vo svojom štúdiu naďalej pokraču
jem, pretože som doktorandom na 
Katedre trestného práva. Náplňou 
môjho pôsobenia na tejto Kated
re sú okrem iného prednášky, ktoré 
vediem, písanie odborných článkov 
a popri tom sa zúčastňujem rôznych 
odborných diskusií a  seminárov, 
kde si prehlbujem svoje vedomosti. 
Praktické skúsenosti však získavam 
už od začiatku štúdia na tejto in
štitúcii, pretože už v prvom roční
ku som pracoval na Krajskom súde 
v  Bratislave, kde som nadobudol  
vedomosti o  sústave súdov na Slo
vensku. Ďalšie pracovné kroky vied
li  na Ministerstvo  vnútra SR  , kde 
som zase získal všeobecný prehľad 

o  verejnej správe a miestnej samo
správe v  našom okolí. Momentál
ne pracujem ako advokátsky kon
cipient v  advokátskej kancelárii. 
Okrem iného sa prevažne zameria
vam na oblasť občianskeho, obchod
ného, trestného a správneho práva. 

Ponuku kandidovať za poslanca 
do VÚC som dostal od Slovenskej 
národnej strany ako odborník na 
právo a  legislatívu miestnej samo
správy. Obce, za ktoré kandidujem, 
sú Zohor, láb, Vysoká pri Morave, 
Plavecký Štvrtok a Jakubov. V tom
to okolí som vyrastal a zúčastňujem 
sa na ich verejnom živote. Preto by 
som mal záujem v  nich zavádzať 
a  podporovať národné, kresťanské, 
tradičné i netradičné riešenia. Ako 
kandidát by som chcel osloviť nie
len mladé ročníky, ale aj staršiu ge
neráciu. Kladiem  dôraz na tradície, 
dodržiavanie právnych predpisov, 
podporu starších a  menej zabez
pečených ľudí. Okrem toho chcem 
presadiť zavádzanie moderných 
a  elektronických prvkov do riade
nia regionálnej samosprávy. Mojou 
prioritou je vybudovanie priameho 
spojenia s Rakúskom cez rieku Mo
rava mostom alebo cyklomostom  
bez poplatkov. Keďže sa v našom re
gióne vyskytujú vodné plochy, roz
siahle lesy a  chránené územia, je 
súčasťou mojich plánov aj ochrana 
životného prostredia. Osobne mám 
k prírode blízky vzťah, pretože som 
bol od malička vedený k poľovníc
tvu i  rybárstvu a  tieto aktivity sú 
dodnes mojimi záľubami, ktorým 
sa aktívne venujem. Pozornosť bu
dem venovať aj modernizácii ciest, 
rozširovaniu infraštruktúry, podpo
re športových aktivít, informatizácii 
okresu Malacky. Ako poslanec a zá
stupca Záhorákov v Bratislavskom 
kraji chcem využiť svoje skúsenosti, 
mladosť, chuť a silu meniť náš kraj  
i okres k lepšiemu. 

Preto chcem vás, milých Záhorá
kov, ale i ľudí, ktorí tu žijú, hoci sa tu 
nenarodili, poprosiť o  vašu podpo
ru v župných voľbách 4. novembra 
2017. 

 Chcete sa pridať do služby 
k miestnym hasičom?

Milí lábjané, lábski hasiči hľadajú do svojich radov nových členov. Pri
vítame medzi nami školákov od 9 rokov, mládež a budeme radi aj rodičom, 
ktorí nám budú nápomocní pri výchove novej generácie lábskych hasičov.

Minulý rok sme oslávili 125 rokov hasičstva v lábe a bola by veľká ško
da, keby sme nenašli pokračovateľov nášho poslania, ktoré vykonávame 
dobrovoľne v prospech  lábjanov a dodržiavame heslo „Bohu na slávu – 
blížnemu na pomoc”. Tešíme sa na spoluprácu! 

Výbor DHZ Láb

OZNAMY
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OZ Lábjan a FS Lábjan
– dospelí ďa kujú Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskyt nutie 

dotácie na požadovanú realizá
ciu projektu Folklórneho sú
boru lábjan vo výške 1500 € 
na materiálové zabezpečenie 4. 
ženských a  mužských krojov, 

časť služieb a nákladov na zhotovenie doplnkov ku krojom.

Obecnému úradu v Lábe ďakujú za poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce vo výške 300 € na dopravu 
na ak cie mimo obce láb.

Hneď na začiatku letnej sezóny 
začalo svoju „kariéru” nové reštau
račné zariadenie Habánsky dom. 
S  upraveným dvorom, vonkajším 
stolovaním, parkoviskom a výbor
ným jedálnym lístkom. Týmto či
nom bol zachránený krásny starý 

dom a pribudla nádej aj na dávno 
zamýšľané dedinské múzeum. 

 Ešte pred začiatkom prázdnin 
začali prípravy na rekonštrukciu 
školy s  cieľom jej rozšírenia, cel
kovej rekonštrukcie vnútorných 
priestorov – telocvične, WC, šat  ní 
– napojenie na obecnú ka na lizáciu 
a prípravu priestorov pre budúcu 
kuchyňu. Štart bol jasný a cieľ tiež. 
Všetko sa musí stihnúť tak, aby za
čiatok školského roku 2017/2018 
bol už v nových priestoroch, resp. 
ešte s  nejakými dokončovacími 
prácami, ktoré budú len mini

málne rušivé. Podarilo sa. My sme 
všetko mohli sledovať z ulice. 

Najviac sme videli ako postupo
vala kanalizácia, na ktorú je teraz 
napojená škola a domy od školy až 
po odbočku ku čističke. Je to kus 
dobre odvedenej práce. Pracovalo 

sa v  piatok/sviatok, obmedzenie 
pre motoristov aj chodcov bolo 
minimálne, zaobišlo sa bez kolízií. 
Za to vďaka všetkým účastníkom 
za ich pochopenie a rešpektovanie 
obmedzenia. My ostatní len dúfa
me, že aj ten náš koniec nad ško
lou sa dočká kanalizácie. Nako
niec škola privítala svojich žiakov 
v krásnom zelenom šate. 

Zelená farba je farbou nádeje. 
Nech je teda vynovená škola pre 
obec nádejou pre lepšie vzdelanie 
pre deti, nádejou pre dobré vzťa
hy učiteľov a úspechov ich žiakov 

na súťažiach a hlavne ich dobrom 
uplatnení po odchode z tejto školy. 
Škola bola vždy nositeľkou vzde
lania, kultúry a osvety. Tak jej že
lajme, aby sa jej darilo, deťom aj 
učiteľom sa v nej páčilo.

Neďaleko školy bol tiež staveb
ný ruch. Pri kaplnke sv. Vendelína 
je urobený pekný pohodlný chod
ník. Celý ten priestor je upravený 
a  pripravený privítať návštevní
kov na druhé hody na svätej omši. 
Chodník je urobený vďaka spon
zorovaniu firmy Galmistav.

RNDr. Valéria Šimáková

 Čo nám prinieslo leto
Po  tuhej, dlhej a  u  nás málo zasneženej zime prišlo jaro s  jarným 
upratovaním a veľmi skoro sa ohlásilo suché a veľmi teplé leto. Leto 
a prázdniny sú časom oddychu a dovoleniek. V Lábe to bolo leto plné 
stavebných aktivít.

SAMOSPRÁVA
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V tomto školskom roku sme v 4 
triedach privítali 87 detí, o ktoré sa 
stará 8 pani učiteliek a 6 prevádz

kových zamestnancov. Aj tento 
rok nás čaká veľa úloh a zaujíma
vých edukačných povinností, no 
a okrem nich pestrá mimoškolská 
činnosť. 

Dvadsaťosem predškolákov 
sa s  nami v  júni rozlúčilo a  27 
predškolákov sa bude pripravo
vať na veľkú školu. Verte, nie je to 
jednoduchá vec. Želáme všetkým 
deťom veľa radosti, spokojnos
ti a  krásne chvíle v  našej škôlke 
a rodičom ďakujeme za trpezlivosť 
a spoluprácu.

Ďakujeme Bratislavskému sa
mosprávnemu kraju za  spoluprácu 
pri realizácii projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia
sociálnych zariadení, 
ktorý bol vo výške 4.000,00 € z In
dividuálnej dotácie 2017 zrealizo
vaný počas prázdnin a spolufinan
covaný  Rodičovským  združením 
pri MŠ láb.

Darina Hrebeňová, učiteľ ka

Materská škola

Skončili teplé letné dníčky, 
odleteli už lastovičky, 
prázdninový čas rýchlo letí,
do škôlky zase idú deti.
Niektoré plačú, iné nie,
keď príde s mamkou lúčenie.
Deň za dňom sa krásne míňa,
keď je v škôlke taká psina.
Boli sme v škôlke len dva týždne,
už vyrezali sme spolu dyne
a s letom na rozlúčku
opiekli sme si špekačku.
Septembrové poučenie
prinieslo divadelné predstavenie,
kde dvaja nezbedníci malí,
všetkým deťom ukázali
ako sa bavia celý deň,
používajú, prosím, ďakujem...

Veterná smršť
Dňa 22. augusta sa vo večerných hodinách našou loka

litou i po celom Záhorí prehnala silná búrka, ktorá napá
chala veľké škody. len v našej obci boli povyvracané stro
my – v obecnom parku, v areáli kostola a dolámané stromy 
v  záhradách obyvateľov. Silný vietor postŕhal škridle zo 
striech a pováľal pomníky v cintoríne. Na odstránení škôd 
intenzívne pracovali naši dobrovoľní hasiči, dobrovoľníci 
a pracovníci obecného úradu, za čo im patrí veľká vďaka! 
Z  dôvodu silných poveternostných vplyvov a  búrke bola 
naša obec odstavená od dodávky elektrickej energie od 
22.00 do 10.00 h nasledujúceho dňa.

redakcia

ŠKOlSTVO
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Po dvoch mesiacoch oddychu čakala na 164 
žiakov naša škola vynovená a v novom kabá
tiku. Počas leta sa veľa vecí zmenilo, ale veľa 
vecí nás ešte čaká aj v novom školskom roku. 

Najviac nového čaká 24 prváčikov, ktorí 
už tradične dostali od pána starostu svoju 
prvú knižku a  so zvedavými očkami čakali 
čo sa bude diať. Prvý deň boli ešte s rodičmi, 
ale hneď od druhého dňa im začal tvrdý boj 
s povinnosťami. 

Zodpovedný prístup k povinnostiam čaká 
aj  15 deviatakov, ktorým sa začal posledný 
rok v našej škole, ale zároveň aj rok, v ktorom 
si budú vyberať novú cestu životom. 

Pre všetkých zamestnancov sa začal nový 
školský rok s novými výzvami, s novými pro
jektmi. 

Všetkým, či už rodičom prváčikov, za
mestnancom, ale i  všetkým priaznivcom 
našej školy, prajem v novom školskom roku 
veľa nových a dobrých nápadov, plno elánu, 
kreativity a spokojnosti.

Mgr. Ľubica Chovanová 

AGAMA, 
IZER, 

OSTROŠ, 
TENG, 

ZNIČ, POKAZ KORALOVÝ 
OSTROV

PAGÁČ, 
POSTRUHNÍK

TYP RUSKÝCH 
LIETADIEL

OCHUTÍM 
SOĽOU OHNI, POKRIV AUSTRÁLSKY 

VAČKOVEC

ARGÓN, 
CHEMICKÁ 
ZNAČKA

DVANÁSŤ 
MESIACOV

ZVRATNÉ 
ZÁMENIO

PESTRO 
SFARBENÝ 

JAŠTER

NEVEĽA, 
TROCHU

JEDEN Z 
RODIČOV

VOJENSKÝ 
SPOJOVACÍ 

ZÁKOP

MUŽSKÉ MENO
FRANSKÝ 

KUPECCITOSLOVCE 
REZIGNÁCIE

1.
LISTNATÝ 
STROM

NEMECKÁ AU-
TOMOBILKA

AUTOMATIC-
KÝ OCHRAN-
NÝ SYSTÉM

LES, VRCH KNOCKOUT SPOJKA NO, 
IBAŽE

VRCHNÁK, 
KRYT

AMPÉR-
HODINA

ČESKÉ OCH. 
DIVADLO

ZBAV KÔRY, 
OLÚP

SVETLOFIA-
LOVÝ

RATA, 
PODPORA

RUSKÝ SÚHLAS PREDLOŽKA

UKAZOVACIE 
ZÁMENO

2. SLADKÁ HĽUZA, 
DRUH ZEMIAKA

KONZERVU-
JETE DYMOMTERAZ, MO-

MENTÁLNE

NA TOMTO 
MIESTE

KDE, KAMŽE SÚVISLÁ 
VODNÁ 
PLOCHA

VYHYNUTÝ 
KOČOVNÍK

ŽENSKÝ HLAS ZVUK KRAVY, 
MÚ

ČESKÝ KOMIK ČÍNSKE MUŽ. 
MENO

SÚVISIACE S 
OSAMI

POOKRIAL, 
PREBRAL SA K 

ŽIVOTU

PREDPONA PRE 
DIABETES

PREHRA V 
ŠACHU 502      

RÍMSKYMI 
ČÍSLICAMI

CESTA, PO 
ANGLICKY

SPIEVAL, 
BÁSNICKY

TLAČ. AGEN-
TÚRA USA

OLOVO, 
CHEMICKÁ 
ZNAČKA

3.
EGYPT. BOH 

SLNKA

ZBEŽNÉ PRANIE 
ODEVOV

NOČNÝ 
ZÁBAVNÝ 
PODNIK

ZVÝŠENÁ 
CITLIVOSŤ 

ORGANIZMU

ENERGY 
TRANSFER 

EQUITY

Správna tajnička krížov
ky z  čísla 2/2017: Ešte 
včera klamal, dnes to 
tvrdí o dru hom. Správne 
vylúštenú krížovku nám 
po slali naši čitatelia – pr
vých troch sme vybrali. 
Sú to Erika Tothová, Fi 
lip Zábojník, Diana Jur
kovičová. 
Výhercom srdečne bla
ho želáme! Výhru si mô
žu pre vziať v  OcÚ láb 
počas úradných ho dín 
do 30. 11. 2017. Zároveň 
vy zývame čitateľov aby 
správnu tajničku z  tejto 
krížovky posielali emai
lom na: 
redakcia.labskenoviny 
@gmail.com alebo ju 
vhoďte do schránky pri 
vchode do budovy Obec
ného úradu láb.
Tešíme sa opäť na vaše 
správne odpovede!

Nový 
školský 
rok 
2017/2018

ŠKOLSTVO / KRÍŽOVKA

mailto:redakcia.labskenoviny@gmail.com
mailto:redakcia.labskenoviny@gmail.com
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Pôsobil v oblasti školstva, výsku
mu, letectva a  všade tam zanechal 
významné stopy s významným roz
sahom práce a získal ocenenia doma 
aj v  zahraničí. V  aktivitách pokra
čoval aj ako penzista v atraktívnom 
a žiadanom odbore poľnohospodár
stva, vo výrobe trávnikových kober
cov v chotári lábu.

Miloš sa narodil 16. 4. 1929 v lá
be v  rodine roľníka. Z  uvedeného 
vyplýva, že v  tomto roku sa dožil 
88 rokov, a  týmto mu dodatočne 
blahoželám. Má ešte mladšieho 
brata Jozefa. Ľudovú školu (1.–5.
ročník) ukončil v lábe. Meštiansku 
školu (6.–9. ročník) už navštevoval 
v  Bratislave, kde sa presťahovala 
jeho rodina. Tým, že začal študo
vať na  strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej, rozhodol sa už 
vtedy pre moderný odbor, ktorý sa 
po 2. svetovej vojne dynamicky roz
víjal, t. j. elektrotechniku. Po  ma
turite v  roku 1948 začal študovať 
na Elektrotechnickej fakulte SVŠT 
v Bratislave. Vysokoškolské štúdium 
ukončil promóciou v  roku 1953 
ako druhý elektrotechnický inži
nier, pochádzajúci z lábu (prvý bol 
Ing. Michal Gerthofer a  tretí som 
bol ja Ing. Vojtech Sirota).

Do  svojho prvého zamestnania 
nastúpil ako asistent u prof. Rozsy
pala na Katedre elektrotechnológie 
EF SVŠT v Bratislave. V roku 1970 
však dostal ponuku z  VUKI (Vý
skumný ústav káblov a  izolantov) 
v Bratislave, ktorú prijal s podmien
kou, že bude na EF naďalej predná
šať ako externý učiteľ, čo vykonával 
až do  roku 1980. Na VUKI vyko
nával funkciu vedúceho oddelenia 
vodičov. Tu sa začala jeho úspešná 
výskumná práca. čoskoro sa dosta
vil prvý veľký úspech.

Za  vynález zalievacej látky na 
báze polyetylénu a  parafínu bol 
na  Medzinárodnej výstave vynále
zov v  Ženeve v  roku 1972 vyzna
menaný diplomom a  striebornou 
medailou. V roku 1974 mu vedecká 
rada EF SVŠT za uvedený vynález 
udelila vedeckú hodnosť – Kandidát 
technických vied.

Ďalším veľ kým úspechom bol 
najmä výskum a  vývoj páskových 
vodičov pre výpočtovú a regulačnú 
techniku. Na  výstave PlASTEX 
v  Plzni v  roku 1972 mu bol ude
lený diplom za  vynikajúci výrobok 

a na Medzinárodnom chemickom 
veľtrhu INCHEBA 75 v Bratisla
ve bol ocenený Zlatou medailou.

V roku 1980 bol kolektív autorov 
vedený Milošom za vývoj a výrobu 
páskových vodičov ocenený Štát
nou cenou. 

Dostal ešte dve ocenenia – od de
kana EF SVŠT za úspešnú spolu
prácu pri pedagogickom procese 
a od Ústavu kybernetiky SAV (Slo
venskej akadémie vied) pri jeho 
20ročnom výročí. Na  záver svojej 
úspešnej kariéry, sa už ako penzista, 
v spolupráci so SAV podieľal na vý
voji konštrukcie jedného z najväč
ších supermagnetov na  svete pre 
známy urýchľovač TOCAMAT vo 
Švajčiarsku.

Ale jeho celoživotným hoby 
bolo športové lietanie.

Mal kvalifikáciu učiteľa bez
motorového lietania na  vetroňoch, 
motorového lietania a  rovnako aj 
pre helikoptéry. Jeho najväčšou zá
ľubou však bolo akrobatické lietanie 
s  bezmotorovými lietadlami českej 
výroby, typu lUŇÁK, a to v štvor
člennej skupine vo formácii tesného 
kosoštvorca v takzvanom BOXE. 

V čísle 1 bol Miloš – vedúci sku
piny, v  čísle 2 bol Jaroslav lauko, 
v čísle 3 bol Stanislav Danihel (môj 
spolužiak z vysokej školy) a v čísle 4 
bol kpt. Stanislav Šumpík.

Kolektívne akrobatické lietanie je 
najväčším umením vo vzduchu. Pri
tom všetci museli mať v malíčku tzv. 
„sólo” akrobaciu. Táto zostava pilo

tov absolvovala 51 exhibičných vy
stúpení na veľkých medzinárodných 
leteckých dňoch, z toho 14 v zahra
ničí. A práve táto štvorka s luňák
mi 17. septembra 1967 vytvorila 
na Veľkom medzinárodnom letec
kom dni v  rakúskom meste Wels 
svetový rekord v  akrobacii tým, že 
predviedla prvky, ktoré dodnes nik
to neprekonal!

V  miestnych novinách o  tomto 
vystúpení písali ako o  „extratriede 
najlepších pilotov na  svete a  hos
ťoch najslávnejších”. Bola to zároveň 
aj posledná exhibícia tohto pozoru
hodného plachtárskeho tímu.

český odborný časopis Aero
Hoby v čísle 1/2008 na  strane 24 
uviedol titulok Bratislavské luňáky 
– „Stradivárky” akrobacie.

V  leteckom športe Miloš získal 
mnohé domáce ocenenia – Zaslúži
lý letec Slovenského leteckého 

zväzu a v roku 1964 sa stal Majster 
špor  tu. Jeho najvýznamnejšie oce
nenie je Diplome Paul Tissandier, 
ktoré mu udelil prezident FAI (la 
Féderation aeronatque Paríž) – 
v roku 1986.

Poľnohospodárske aktivity
Ako aktívny penzista absolvoval 

trojročné štúdium Univerzity tre

tieho veku v  odbore Poľnohospo
dárstvo a záhradníctvo pod záštitou 
Slovenskej poľnohospodárskej uni
verzity v  Nitre. V  rodinnej firme, 
ktorá na svojich pozemkoch v lábe 
pestovala trávnikové koberce, pre
vzal na určitú dobu funkciu techno
lóga. S ohľadom na  svoj zdravotný 
stav to neskôr prenechal dcére.

Na záver zaujímavá pointa 
Tým, že Miloško nemá syna, zda

lo by sa že nemá pokračovateľa vo 
svojom celoživotnom hoby – v lieta
ní. Ale má dve dcéry, dvojičky. Jed
na z nich študovala v Paríži archeo
lógiu a  tam sa vydala za Francúza, 
tiež archeológa. Milé dievča zavesilo 
archeológiu na klinec a začala lietať. 
Nie ako pilot, ale ako letuška v  le
teckej spoločnosti Air France. 

Predstavte si, aký je svet malý. Na
ši futbalisti cestovali na  Majstrov

stvách sveta do Juhoafrickej re publi
ky leteckou spoločnosťou Air Fran
ce a v kabíne ich mala „pod palcom” 
Milošova dcéra!

Rady na záver:
• Keď poletíte nabudúce naprí

klad do Juhoafrickej republiky spo
ločnosťou AIR FRANCE neoho
várajte nikoho zo svojich známych, 
lebo neviete, kto počúva a  rozu
mie! 

• Nezaslúžil by si  rodák takého
to svetového formátu viac pozor
nosti rodnej obce? Napr. formou 
pamätnej tabule. On sa k  lábu 
s hr dosťou hlási. Môže byť vzorom 
a inšpiráciou pre našich mládencov, 
ktorí niekedy nevedia čo so svojou 
nadbytočnou energiou. A vedia vô
bec o tomto rodákovi? A žiaci v ško 
le sa to tiež dozvedia? Toto je cesta,  
ako prebudiť hrdosť na  svoju obec 
a svoju krajinu.

Ing. Vojtech Sirota

Ing. Miloslav Ort, CSc.
– pilot akrobat, vysokoškolský učiteľ, výskum
ník a pestovateľ trávnikových kobercov právom 
patrí k významným rodákom z Lábu. 

 

Životné jubileum
„Pán Boh si z ľudí vyberá, muža za svojho pastiera”, spievali členo

via cirkevného zboru Credo v závere nedeľnej svätej omše 20. augusta. 
Spoločne sme si pripomenuli významné životné jubileum nášho pána 
farára lukáša Šlosára, ktoré oslávil 18. augusta. Po svätej omši boli všet
ci prítomní pozvaní pred kostol na chutné agapé. Ďakujeme všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom i svojou účasťou prispeli k slávnostnej 
atmo sfére. Sme vďační, že farnosť nie je opustená a máme kňaza. 

Želáme a vy prosujeme veľa zdravia, síl a darov Ducha Svätého, aby 
sme mohli spoločne rásť a učiť sa, že „dvere viery pre tých, ktorí sú oko
lo nás, môžeme otvárať len láskou”.    farníci

lÁBSKE OSOBNOSTI
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V  sobotu 9. sep
tembra sme sa 

znovu stretli – hasiči, 
hasič skí priaznivci, 
naši podporovatelia  
a  verní fanúšiko
via lábskych hasičov.  
Keď nám konečne ne
pr šalo a  slniečko sa 
semtam predieralo 
cez mraky, zasa dul 
silný vietor. Aj na
priek týmto prekáž
kam dúfame, že sme 
zorganizovali vyda
rené hasičské sobot né 
popoludnie za  účasti 
20 mužov a 7 žien.

Ďakujeme starostovi obce za 
zakúpenie pohárov pre pretekárov, 
priateľom hasičom z  družobnej 
obce Říčany u Brna za elektroča

somieru, samozrejme, všetkým 
pre tekárom, všetkým, ktorí sa sta
rali o  občerstvenie, návštevníkov 
nášho podujatia, ale aj obsluhe 

sta rajúcej sa o súťažiacich. Ešte raz 
ďakujeme všetkým priaz  nivcom 
domácim i z okolitých obcí, ktorí 
nás podporili.

Marián Kovár, predseda DHZ Láb

 Jednota 
dôchodcov 
Slovenska v Lábe

Oznamuje seniorom, ktorí sú po
berateľmi starobného dôchodku, že  
sa môžu prihlásiť do ZO JDS láb. 
Vyplnené prihlášky môžete vložiť 
do  schránky pri vstupe do  klubu 
dô chodcov (zad ná strana OcÚ láb) 
alebo osob ne Márii Kovárovej č. d.  
322, Márii Merkovej. Preukazy ob
drží te v  januári 2018 po  zaplatení 
člen ského poplatku. Na spoločných 
po dujatiach sa môžete zúčastňovať 
už po odovzdaní prihlášky.

Mária Kovárová

od 18. 7. do 21. 9. 2017
Narodení: 
Juraj Knoško, Olívia Grobárová

Opustili nás:
Nikodem Kimlička (84), Ján On
drovič (79), Pavol Kovár (63), 
Mária Csurmová (81)

Zosobášení:
Marek Kovár a  Monika lisá, 
Matej Kolandra a  Sabina Slávi
ková, Matúš Andrej a Petra Va
neková, Tomáš Procházka a lu
cia Kovárová

JUBILANTI 
1. 10. do 31. 12. 2017

60-roční:
Pavel Vasaráb, Milan OrtKrajčír, 
Anatolij Guzun, Eva Janičáková

65-roční:
Mária Halvoníková, Tatiana Da
nihelová, Milan Švehla

75-roční:
František Rybnikár, Mária Siro
tová

80-roční:
Františka Kafková, Zdenek Zá
lesňák, Mária Ondrovičová

90-roční:
Rudolf Pír

Mária Lisá, matrikárka

SPOLOČENSKá 
KRONIKA

Lábsky pajšl

V sobotu 23. septembra 2017 sa  
v lábe uskutočnil už 7. ročník Hu
bertovej jazdy v  areáli spoločnosti 
Pospo, s. r. o., láb. Slávnosti Huber
tovej jazdy sú zasvätené patrónovi 

poľovníkov a  jazdcov na koníkoch 
svätému Hubertovi. Pre milovníkov 
jazdectva a koní predstavovali sym
bolické ukončenie sezóny.

Napriek nepriaznivému počasiu 

sa na obľúbenom podujatí zišlo 60 
koní z celého Záhoria, prišli aj mi
lovníci koní z Rakúska, či Moravy. 

Na slávnostnom nástupe všetkých 
privítal pán Jozef Hasička. Následne  
sa pod vedením mastra Milana Jur
ku vydali kone s  jazdcami na pre
chádzku po okolí. líščí chvost tento 
rok mala Janka Jurečková na koni 
Bona. Vychádzku jazdci ukončili  
sprievodom obcou. Po skončení jaz
dy prišiel na rad hon na líšku, kto
rého víťazom sa stal Andrej Kubík 
z Hlbokého. 

Svoje umenie v  drezúrnom jaz
dení prišli predviesť jazdci z Národ
ného žrebčína Topoľčianky s dvomi 
krásnymi bielymi lipicanmi.

Počas celého dňa bolo pre účast
níkov a návštevníkov pripravené bo
haté a  chutné občerstvenie. Večer 
podujatie vyvrcholilo country zá
bavou. Účastníci Hubertovej jazdy 
prežili vydarený, i keď upršaný deň 
plný krásnych zážitkov.

Mária Hasičková

Ľudová zábava
ZO JDS v  lábe vám ďakuje za 

sponzorské dary, ktoré ste darova
li do  tomboly na  ľudovú zábavu, 
ktorá sa konala 7. septembra 2017 
na  futbalovom ihrisku. Svojím po
stojom ste prejavili ľudský rozmer 
vašej osobnosti a niektorí aj z  toho 
mála ste nám pomohli. Na zábave sa 
zúčastnilo 210 členov JDS z 15 obcí 
nášho okresu. Po dujatie prišli pod
poriť aj čelní predstavitelia okresu 
a  starosta našej obce. Organizáciu 
podujatia za bez pečovalo 30 našich 
členov aj pra covníci OcÚ v  lábe 
pod vedenímp. P. Chmelu. O parko
vanie a bezpečnosť sa postarali hasiči 
z DHZ v lábe.

Touto formou všetkým srdečne 
ďakujem, nakoľko to nebola ľahká 
úloha. Ešte raz veľká vďaka!

Mária Kovárová, predsedníčka JDS Láb

 Hubertova jazda

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE / KRONIKA
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
Obecný športový klub v  lábe 

(ďalej len „OŠK”) vstúpil do druhé
ho roku svojej činnosti od svojho 
založenia. Výbor OŠK na svojich 
pravidelných stretnutiach zhodnotil 
činnosť všetkých svojich družstiev 
účinkujúcich v oblastných súťažiach 
OBFZ Bratislavavidiek ročníka 
2016/2017 a zaoberal sa najmä prí
pravou družstiev na súťažný ročník 
2017/2018, v ktorom si stanovil na
sledovné ciele:

• Udržanie a rozvoj mládežnícke
ho futbalu – družstiev dorastu, žia
kov, prípraviek

•  Dobudovanie  a  skvalitne
nie mužstva seniorov, umiestnenie 
mužstva v hornej polovici V. ligy sú
ťaže OBFZ Bratislavavidiek.

• Podieľať sa v spolupráci s Obec
ným úradom v lábe na revitalizácii 
športového areálu v súlade so schvá
lenou štúdiou.

V  doteraz odohratých zápasoch  
majstrovských futbalových súťa
žiach OBFZ Bratislavavidiek roč
níka 2017/2018 – jeseň, jednotlivé 
družstva dosiahli tieto výsledky.

Družstvo prípraviek a predprí
praviek pod vedením realizačného 
tímu v zložení pp. Ing. Pollák I., lu
káček M., Hrebeň I., Ing. On driáš 
l., odohralo v okresnej súťaži prí
praviek PRMA nasledovné zápasy:
ŠK Závod – OŠK láb 0:3
OŠK láb – FK Borinka B 5:1
OŠK láb – OFK Vysoká p/M. 20:0
FKM Stupava – OŠK láb 3:7

Družstvo mladších žiakov pod  
ve dením realizačného tímu v zlože
ní: pp. Siváka D., Siváka Š., Píra R., 
Moravčíka M., odohralo v okres nej 
súťaži mladších žiakov MZV U12 
nasledovné zápasy:
FK v Sološnici B – OŠK láb 4:2
FK Karpaty limb. – OŠK láb 0:8
TJ Slovan Vištuk – OŠK láb 0:2
OŠK láb – CFK PezinokCajla 1:3
FC Slovan Modra – OŠK láb 3:0

Družstvo je zložené z  hráčov 
OŠK láb (6), FC Zohor (1), OFK 
Vysoká pri Morave (2), podľa potre
by je dopĺňané hráčmi prípravky 

U 11. Ide o mladý kolektív, ktorý je 
nutné doplniť a intenzívnejšie s ním 
pracovať. Z  dôvodu rekonštrukcie 
hracej plochy odohralo na domácom 
ihrisku len jeden zápas.

Družstvo dorastencov pod vede
ním trénera p. Malíka B., odohralo 
v  okresnej súťaži IV. liga Dorast SD 
4V, nasledovné zápasy:
FC Slovan častá – OŠK láb 4:0
FC Družstevník Budmerice – 
OŠK láb 4:2
TJ Slávia Ekonóm Bratislava –
OŠK láb 3:1
ŠK Nová Dedinka – OŠK láb 13:2

Na nepriaznivých výsledkoch sa 
prejavil najmä nedostatok hráčov 
(odchod do iných klubov, ukonče
nie činnosti, choroby a pod.) v tej
to vekovej kategórii a  skutočnosť, 
že všetky zápasy odohrali z dôvodu 
rekonštrukcie hracej plochy na sú
perových ihriskách.

Družstvo seniorov pod vedením 
realizačného tímu v zložení: pp. 
Gáb riš I., Kovár P., Dufek M., odo
hralo v okresnej súťaži V. liga Senio
ri S5V nasledovné zápasy:
ŠK Svätý Jur B – OŠK láb 0:8
FC Družstevník Budmerice – 
OŠK láb 1:2
TJ Slovan Vištuk – OŠK láb 2:2
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš –
OŠK láb 1:3
FC Zohor – OŠK láb 0:2

Na priaznivých výsledkoch sa 
prejavili najmä tieto faktory – dopl
nenie kádra o  skúsených hráčov, 
zme na trénera, zlepšenie tréningo vej 
morálky. Všetky zápasy boli z  dô
vodu rekonštrukcie hracej plochy  
odohraté na súperových ihriskách. 
Prvé majstrovské stretnutie na do
mácej pôde bolo odohraté v ne deľu 
24. 9. 2017 o 16.00 h proti mužstvu 
TJ Slovan Modra. 

Podrobné výsledky všetkých 
muž stiev sú uverejnené na inter
netovej stránke Bratislavského fut
balového zväzu www.futbalbfz.sk.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
dávame do pozornosti, že počas 

letnej prestávky prebieha I. etapa 
rekonštrukcie športového areálu 
podľa návrhu štúdie poslanca Ing. 
Vorčáka, ktorý spoločne s  p. Zá
lesňákom prevzali gestorstvo nad 

zabezpečením realizácie tejto eta
py, ktorá spočíva z  nasledovných 
prác: 

• Demontáž  lapačov, brán,  strie
dačiek, zábradlia – vykonané svoj
pomocne.

•  Úprava  hracej  plochy  na  roz-
mer 105x68 m, revitalizácia trávni
ka – vykonané dodávateľsky a svoj
pomocne.

• Montáž  zábradlia  –  vykonané 
svojpomocne.

• Dodávka a montáž brán, dodáv
ka lapačov – vykonané dodávateľsky.

• Montáž  striedačiek,  lapačov  – 
vykonané svojpomocne.

Na svojpomocných prácach sa  
podieľali zamestnanci Obecného 
úradu v lábe, zamestnanci spo
ločnosti DOKARO,  s.  r.  o.,  funk
cionári,  hráči a fanúšikovia OŠK 
(osobitnou mierou pp. Vorčák, 
Zálesňák B., lukáček, Ďurica J., 
Gábriš O.) a  iní, za čo patrí všet
kým zúčastneným aktérom veľké 
poďakovanie. Osobitné poďakova
nie patrí starostovi a  Obecnému 
za stupiteľstvu obce láb za finanč
né dotácie, ktoré sú investované do 
športového areálu.

V  tejto súvislosti OŠK vysoko 
hodnotí vynaložené úsilie a najmä 
iniciatívu pána poslanca Ing. Vor
čáka, ktorý bez nároku na odmenu 
poskytol svojich zamestnancov a 
pracovnú techniku. Spoločne s pá
nom Zá lesňákom B. organizova
li a pracovali na realizácii I. etapy 
re konštrukčných prác. Ukončenie 
bolo plánované na 24. 9. 2017, kedy 
na našom ihrisku odohrali všetky 
mužstvá svoje majstrovské zápasy.

Záverom si dovolíme konštato

vať, že vykonané úpravy v  I. etape 
a  v  budúcich následných etapách 
rekonštrukcie športového areálu 
vytvoria dôstojné podmienky pre 
športovorelaxačnú činnosť najmä 
mládeže a  všetkých občanov našej 
obce. Veríme, že cestu na štadión si 
nájdu i tí, ktorí z rôznych dôvodov 
odišli do iných klubov, radi ich pri
vítame späť, bude ich tu čakať prí
jemné prostredie.

Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe
súťažný ročník 2017/2018 – jeseň

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

http://www.futbalbfz.sk
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	Životné jubileum

	7. strana
	Lábsky pajšl
	Hubertova jazda
	Jednota dôchodcov Slovenska v Lábe
	Ľudová zábava
	Spoločenská kronika

	8. strana
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