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Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. 
Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch 
tak často, ako je to len možné.  
Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov  
mnohými požehnaniami. Prajeme všetkým milostiplné 
prežitie vianočných sviatkov a úspešný krok 
v novom roku 2018.         redakcia

Svätý Mikuláš bol biskupom  
v My re. Patrí k svätým, ktorí  

požívajú úctu po celom svete.  
Svedčia o tom mnohé kostoly  
a oltáre, postavené na jeho česť. 
Narodil sa pravdepodobne v Pa
tare v Lýcii (Malá Ázia). Bol zná
my vďaka svojej mimoriadnej  
zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. 
Rodičia zomreli, keď bol ešte mla
dým mužom. Po sebe však zane
chali taký majetok, že Mikuláš sa 
nemusel báť o svoje živobytie. On 
sa však rozhodol všetko venovať 
chudobným. Svätý Mikuláš je po
važovaný za patróna detí, peká
rov, námorníkov, majiteľov zálož
ní, lekárnikov, rybárov.

Pán starosta, blíži sa koniec roka, 
skúste nám v stručnosti po vedať, 
čo z toho, čo ste sľubovali obča
nom, sa Vám v tomto roku poda
rilo splniť a čo nás ešte čaká?

Rok 2017 bol z môjho pohľadu  
jedným  z  najúspešnejších  rokov 
v no vodobej histórii obce. Za kľú
čové považujem tri investičné ak 
 cie, ktoré sa nám podarili zrealizo
vať. Bola to v prvom rade prístavba 
a  zateplenie  základnej  školy. Prí
stavbou  vzniklo  v  základnej  ško  
le 5. nových tried, ktoré sme vzhľa
dom  na  dlhodobo  rastúci  po čet 
žia kov tak veľmi potrebovali.

V  poradí  druhou  bolo  určite 
zhotovenie  kompletnej  projekto
vej dokumentácie kanalizácie celej 
obce. Projektovanie trvalo viac ako 
päť mesiacov  a  predchádzala mu 
precízna  práca  geodetov.  Po  ro
koch rozprávania sa o tom, či bu  
deme mať kanalizáciu, to bol ko
nečne prvý zásadný krok potrebný  
na to, aby sa kanalizácia da la do
budovať.  Súčasťou  projektu  je  aj 
od hadovaná  cena,  za  ktorú  bude 
možné kanalizáciu vybudovať. Pri 
úrovni cien v roku 2017 je predpo
kladaná výška investičných nákla
dov cca 3 100 000 €.

Treťou  významnou  investíciou 
pre obec bola realizácia prvej eta
py výstavby kanalizácie na zákla
de novej projektovej dokumentá
cie,  ktorej  hlavným  cieľom  bolo 
odkanalizovanie  základnej  školy, 
ktorá sa toho dožila po 40. rokoch 
od jej výstavby.

Na  zateplenie  základnej  školy 
a vybudovanie prvej etapy kanali

zácie sa nám podarilo, na základe 
nami pripravených projektov, zís
kať od štátu spolu 290 000 €.

Pri  každodennej mravčej  práci 
bol  ich  neoddeliteľnou  súčasťou 
zá stupca starostu p. Pavol Chmela.

Pán Chmela, ako z Vášho po
hľadu hodnotíte rok 2017?

Po  úspešných  rokoch  2015  aj 
2016, kedy sme úspešne realizova
li  projekty,  teraz  spomeniem  len 

tie  veľké,  ako  likvidáciu  bývalé
ho  smetiska,  vybudovanie  mul
tifunkčného  ihriska,  zateplenie 
materskej školy, prístavba a úpra
vu  celého  areálu materskej  školy.  
V  tomto  roku  sme  sa  pustili  do 
nových  výziev.  V  prvej  polovici 
roka to vyzeralo, že sa nič nedeje, 
my sme však intenzívne pracovali 
na  príprave  toho,  čo nasledovalo 
v druhom polroku.

V  spolupráci  s  firmou Hydro
team sú pripravené, ako spomínal 
pán  starosta,  kompletné projekty 
na dobudovanie kanalizácie v na

šej obci. Nebolo to vôbec jednodu
ché,  ale  veľmi potrebné,  aby  sme  
boli pripravení na realizáciu tejto 
finančne náročnej  stavby. Veľkou 
pomocou nám prispela naša býva
lá rodáčka Ing. Anna Kim ličková, 
ktorá  za  spoločnosť  Hydroteam 
úspešne riadila tento projekt.

Ďalej sme mali pripravené pro
jekty  na  zateplenie  a  nadstavbu 
základnej  školy.  Keďže  sa  nám 
podarilo získať od  štátu  finančné 
prostriedky  na  zateplenie,  nad
stavba by bola pre náš rozpočet fi
nančne neúnosná, rozhodli sme sa 
pre prístavbu, ktorá bola finančne 
dostupná.  Pribudlo  päť  nových 
tried a celý areál sa podarilo v ter
míne dokončiť  tak,  aby  žiaci  zá
kladnej školy mohli 4. septembra 
začať  školský  rok.  Súčasťou  bola 
čiastočná  rekonštrukcia  telocvič
ne,  nový  drevený  strop,  výmena 
okien,  vymaľovanie,  zateplenie 
a vý mena strešnej krytiny.

Súčasne s touto realizáciou, po
čas  dvoch prázdninových mesia
cov, sme realizovali projekt kana
lizácie časti obce Vŕšok, bohužiaľ, 

Zhodnotenie roku 2017

Blíži sa koniec roka, a preto sme 
sa rozhodli spýtať sa predstavi
teľov našej obce, čo sa im v obci 
v  končiacom sa roku podarilo 
a čo nie, z plánov, o ktorých nám 
na začiatku ich volebného obdo
bia rozprávali a ktorých splnenie 
nám sľubovali. Zaujímalo nás 
aj to, ako oni sami vnímajú svo
je pôsobenie a život v obci. Ako 
prvý nám na  naše otázky odpo
vedal starosta obce Marián Mo
ravčík.

Foto školy s nápisom ZŠ Láb

OPýtAli sMe sA ZA Vás
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financie  postačili  len  po  školu. 
Sme  však  zároveň  veľmi  radi,  že 
sme  odkanalizovali  našu  školu, 
ktorej pôvodný septik bol v hava
rijnom stave. Novo pripojení ob
čania tiež uvítali možnosť napoje
nia sa na kanalizáciu.

Ďalším veľkým prínosom bolo 
vysporiadanie futbalového ihriska.  
S majiteľmi nevysporiadaných po
zemkov prebehli rokovania a po
stupne  sme pozemky odkupovali 
podľa  znalcom  stanovenej  ceny. 
Nepodarilo  sa  odkúpiť  pozemok 
manželky Ing. Milana Gerthofe
ra,  kde  zatiaľ  stroskotali  všetky 
po kusy. Je to na škodu futbalové
ho klubu a celej obce, pretože ak  
vyjde výzva na rekonštrukciu fut
balového  ihriska,  a  obec  nie  je 
100 % vlastníkom ihriska, nebudú 
nám financie poskytnuté. Projek
ty  a možnú  štúdiu  vypracoval  vo 
svojom voľnom čase bezodplatne 
predseda  stavebnej  komisie  Ing. 
Milan Vorčák. Napriek všetkému 
sme  v  spolupráci  s  OŠK  urobili 
určité  úpravy,  posunulo  sa  záb
radlie, aby sa zefektívnila plocha, 
namontovali sa nové bránky a la
pače za bránkou. Viac pozornosti 
sa  venuje  údržbe  trávnika,  polie
vaniu, koseniu, aby naši futbalisti, 
ktorí nám robia radosť a výborne 
reprezentujú našu obec, mali kva
litný trávnik a podmienky.

Popri  týchto,  môžem  povedať 
veľkých  a  úspešných  projektoch, 
sme  súbežne  riešili  aj  menšie 
pro jekty. Zrealizovali  sme  chod
ník pred kaplnkou  sv. Vendelína. 
Tou to cestou ďakujem p. Galovi
čovi,  ktorý  sponzorsky  zrealizo
val  aj  chodník pri  kostole  oproti 
Pomníku  padlých.  V  tejto  časti 
obce nám pribudlo pri starej škole 
parkovisko pre 9 áut, ktoré je veľ
mi potrebné pre parkovanie obča
nov využívajúcich priestory starej 
školy. Spomínané parkovisko nám 
sponzorsky vybudovala firma MP 
stavby – Michal Kain a Pavol Va
jarský.  Touto  cestou  im  taktiež 
veľmi pekne ďakujem.

Po  návrhu  p.  Milana  Vicenu, 
aby sme osvetlili uličku pri kosto
le, sme zakúpili 2 LED svietidlá, 
ktoré  namontoval  Jožko  Bukov
ský,  ktorý  bezodplatne  pomáha 
obci  pri  drobných  opravách  ve
rejného osvetlenia,  za  čo mu ďa
kujeme. Na Dome smútku sa zub 
času podpísal na drevenom obkla
de,  ktorý bol  z  väčšej  časti  v de
zolátnom stave. Preto sme rýchlo 
pristúpili k výmene žľabov, úprave  
a ob nove fasády.

Pán  Pavol  Šidlovský  nám  vy
pracoval najlepšiu a najnižšiu ce
novú ponuku, pričom našou pod
mienkou bolo  ukončiť  tieto  prá
ce  do  sviatku  Pamiatky  zosnu
lých.  Náš  Dom  smútku  opeknel 
a po prikúpení a výmene pozem
ku na  cintoríne,  ktorý  sme  zrea
lizovali  začiatkom  roka,  sa  bude 
v  budúcom  roku  rozširovať  tak, 
aby  kapacitne  spĺňal  požiadavky 
občanov.

Určité zmeny sme zaregistro
vali aj pri fungovaní čističky od
padových vôd, čo sa tam zmeni
lo?

Naša ČOV tiež potrebovala ur
čité úpravy po jej dlhodobom po
užívaní. Prevádzku  a  chod ČOV 
a prečerpávacích  šácht  si  riešime  
svojpomocne s pracovníkmi obec
ného  úradu,  aby  sme  ušetrili  fi
nančné prostriedky. V lete sme vy
čistili všetky kalové nádrže, ktoré 
boli  po  rokoch  sčasti  zaplnené, 
a tým sa účinnosť ČOV znižovala. 
Denne  náš  pracovník  kontroluje 
chod čističky a vykonáva sedimen

táciu vzoriek. Prečerpávacie stani
ce,  ktoré  musíme  neustále  čis  tiť 
kvôli  nezodpovedným  občanom, 
ktorí  splachujú  vlhčené plátenné 
servítky  a  iný  hygienický  mate
riál, nám zaberie veľa času, ktorý 
by sme mohli využiť efektívnejšie 
v  prospech  obce.  Preto  sme  ich 
postupne prerobili na systém sig
nalizácie  a  pomocou SIMkariet 
nám  hlásia  poruchu.  Nemusí me 
čakať, až nám občania budú vo lať, 
že neodteká kanalizácia. S prá cou 
zamestnancov  obecného  úradu, 
ktorí  pracujú  v  teréne,  som  spo
kojný, lebo sa zodpovedne starajú 
o chod ČOV a príslušenstva, ďalej 
udržiavajú  čistotu  v  obci,  rozvá
žajú obedy dôchodcom, pri  všet
kých  kultúrnych  akciách  zabez
pečia naše mobilné pódium,  sta
ny,  lavice  a  všetko potrebné. Ro  
bia to častokrát v sobotu aj v ne

deľu a sme im vďační, že to takto 
výborne funguje.

Ďalším poslancom obecného 
zastupiteľstva ktorý odpovedal 
na naše otázky, bol predseda kul
túrnej komisie pán Ján Mundok. 

Pán Mundok, aké kultúrne  
po dujatia obec organizovala 
v ro ku 2017?

1. 1. sme privítali Nový rok oh
ňostrojom.

9.  2.  sa  uskutočnil  3.  ročník 
obec ného  plesu,  kde  nám  hra
la  skupina Zajačkovci  a hlavným 
hosťom bola pani Eva Máziková, 
ktorá  určite  nezostala  svojej  po
vesti nič dlžná.

Fašiangové obdobie sme ukon
čili 3. ročníkom krojovanej zábavy, 
kde do tanca a na počúvanie hra
la dychová hudba Záhorienka. Aj 
na tejto akcii nám prišiel obohatiť 
program Folklórny súbor Lábjan, 
za čo im pekne ďakujeme.

Ďalšou novou  tradíciou máme 
strelecké preteky o pohár  staros

tu obce Láb na poľovníckej chate. 
Aj tento rok bola účasť záujemcov 
o strieľanie veľká a najlepší strelci 
si opäť odniesli na pamiatku pek
né poháre pre víťazov. Týmto ďa
kujeme Poľovníckemu  združeniu 
Malina za spoluprácu a technické 
zabezpečenie celej ak cie.

Novinkou  tohto  roka  v  našej 
de dine bol prvý ročník celodennej 
kultúrnej  akcie  Lábsky  Majáles, 
ktorý sa konal 13. mája na našom 
ihrisku v hojnom počte cca 3500 
návštevníkov z  celého Slovenska. 
Na Majálese nám vystúpili známe 
kapely  Inekafe,  Medial  Banana, 
Horkýže slíže a ďalší hostia.

Pevne veríme že sme začali pí
sať tradíciu jedinečného podujatia 
na Záhorí v našej obci.

Medzi  veľmi  úspešne  poduja
tia  chcem  určite  zaradiť  športo
vokultúrnu akciu ukončenie leta 

– Sami proci sebje. Napriek tomu, 
že  nám  počasie  veľmi  neprialo, 
bola akcia úspešná a tí, ktorí prišli, 
neoľutovali.  Súťažilo  sa,  zabávalo 
sa i tancovalo v sprievode vynika
júco hrajúcej kapely z Bratislavy.

Ako každý rok aj tento rok, sme 
nezabudli  na  sviatok  mamičiek  
v peknom spoločenskom zariade
ní Gallkafe. O program pre ma
mič ky sa postarali deti z materskej 
školy, základnej školy a Folklórny 
súbor Lábjan. Mamičky boli ob
darované  kvietkom a  sponzorsky 
príjemným  občerstvením  a  hud
bou od reštaurácie Gallcafe.

Začiatkom júna sme nezabudli 
ani na naše deti. Akcia sa konala 
v  novovybudovanom  športovom 
areáli, kde sme pre deti pripravili 
aj súťaže. Na tejto akcii sa deti vy
šantili, vyšportovali a k tomu boli 
obdarované aj cenami.

3. ročník akcie s názvom Krojo
vaný deň je ďalšia naša lábska pý
cha, ktorá prezentuje ľudové ume
nie  v  kroji,  v  tanci  a  speve.  Sme 
ra di,  že  pre hojný počet  účinku
júcich a divákov, sa naša obec zvi
diteľňuje.

Ani  náš  dobrovoľný  hasičský  
zbor sa nedal zahanbiť a už tradič
ne zorganizoval Memoriál T. On
droviča a Lábsky pajšel – aj touto  
cestou sa chceme poďakovať DHZ 
 za spoluprácu na kultúrnych ak
ciách v našej obci.

Koncom novembra sme sa v hoj  
nom počte stret li v našej zrekon
štruovanej telocvični s dôchodca
mi nad 70 rokov. Našim starým ro  
dičom  prišli  vystúpiť  deti  z  ma
terskej  školy  a  žiaci  zo  základnej 
školy,  mladá  nádejná  gymnastka 
z  našej  dediny  Katy  Matyasová 
a Fol klórny súbor Lábjan. Celým 
ve čerom nás sprevádzala hudobná 
skupina DUO LINC a moderátor 
pán starosta Marián Moravčík.

3.  12.  2017  sme  privítali,  ako 
každý  rok,  Mikuláša  v  obecnom 
parku,  kde  nám  spríjemňovali 
chví le krásnym vystúpením deti z 
materskej školy a základnej školy. 
Mikuláš  urobil  radosť  našim de
ťom nielen  svojou  prítomnosťou, 
ale aj sladkým balíčkom a dospelí  
si  mohli  urobiť  radosť  nákupom 
vianočných dekorácií  vlastnej  vý
roby a občerstvením, ktoré boli sú
časťou podujatia.

touto cestou vás srdečne po
zývame na  ukončenie roka a pri
víta nie Nového roka, ktoré bude 
spre vádzané ohňostrojom pred 
„Pohostinstvom U Marty” na sil
vestra 31. 12. 2017.

Pýtala sa RNDr. Valéria Šimáková
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teKOs, spol. s r. o., Malacky:
Interval vývozu (mesačne)

Dátum 1x 
(žltá)

2x 
(zelená)

4x 
(červená)

23. 12. 2017 sobota   x x
2. 1. 2018 utorok x x x
8. 1. 2018 pondelok   x x

FCC slovensko, s. r. o., Zohor  (bývalá A.S.A. Slovensko, spol. s r. o.)
Interval vývozu (mesačne)

Dátum 1x 
(žltá)

2x 
(zelená)

4x 
(červená)

26. 12. 2017 utorok   x x
2. 1. 2018 utorok     x
8. 1. 2018 pondelok x x x

Obec, resp. vedenie obce ani v je
seni nezaháľalo a k  sviatočným 
jesenným udalostiam ako sú hody 
a  Všechsvätých, prispelo svojim 
dielom. 

Pred hodami vzniklo nové par
kovisko  a  opravený  chodník  po

pri kostole. A urobili sa úpravy pri 
pomníku padlých za prvej svetovej 
vojny.

Pred sviatkom Všetkých svätých 
sa  stihol  vynoviť  dom  smútku na 
miestnom  cintoríne. Získal  farbu 
obce – zelenú a vo sviatočné veče
ry žiari s novým osvetlením.

  A  netreba  zabúdať  na  to,  že 
v tomto roku sme sa všetci museli 
vyrovnať s kalamitnými situáciami, 
ktoré  vznikli  v  dôsledku  silných 
vetrov.  Dolámané  stromy  neboli 
len v záhradách , ale aj pri komu
nikáciách.  Boli  tu  požiare  a  po
škodené  strechy. Teda prácu mali 

aj naši požiarnici a pracovná čata. 
To počasie nám všetkým „brnka
lo na city“. Hody boli daždivé a na 
Všechsvätých to bolo až katastro
fické. Ale urobilo sa zase kus práce, 
za čo patrí vedeniu obce poďako
vanie.

RNDr. Valéria Šimáková

Čarovná mnohofarebná a pracovná jeseň

V  decembri  sme  mali  výročnú 
členskú schôdzu a bilancovali sme 
našu činnosť, a preto chcem aj ve
rejnosť oboznámiť s našou činnos
ťou,  ktorá  nespočíva  iba  v  hasení 
požiarov, ale aj v pomoci pri živel
ných  pohromách,  uvádzam  nie
koľko  faktov. Všetci  viete,  že  nás 
tento rok postihla dvakrát veterná 
kalamita, pri ktorej sme zasahovali 
i napriek tomu, že pri prvej  fúkal 
silný  vietor  a  bolo  okolo  polnoci 
a my sme aj napriek tomu museli 
odstraňovať  stromy  z  ciest  okolo 
obce, pri druhej zasa silno pršalo.

Požiarov sme nemali až tak ve
ľa v porovnaním s minulosťou, ale 
zato sme mali ten najväčší v okre
se, pri ceste na  Jakubov a  ten nás 
veľmi potrápil. Bolo nutné povo
lať množstvo hasičských jednotiek 
a  hasilo  sa  niekoľko  dní.  Ďalšou 
činnosťou je príprava našich hasi
čov, do ktorej patrí školenie zása
hovej jednotky, kondičné jazdy vo
dičov hasičských vozidiel, preško
lenie nosičov dýchacích prístrojov. 
Nácviky  hasičského  družstva  na 
súťaže  sú  tiež  súčasťou  výcviku. 
Na ši  hasiči musia  pravidelne  ab

solvovať  aj  psychotesty  na  vede
nie  vozidiel  pod majákom,  ale  aj 
skúšky  pre  prácu  s  motorovou 
pí lou.  Taktiež  si  uctievame  naše 
ženy, ktoré sú členkami, pri príle
žitosti MDŽ pripravíme posede
nie pri kávičke, čaji v družnej de
bate  a  spomienkach.  Pri  príleži

tosti  svätého  Floriá na,  patróna 
ha sičov,  pripravujeme  každoroč
ne deň  otvorených dverí  pre  žia
kov  materskej  a  základnej  školy.  
V priebehu  žatvy nás môžete  vi
dieť  doprevádzať  kombajny,  lebo 
pri žatve je potrebný hasičský do
hľad. Taktiež  nás  vídate  pri  rôz
nych akciách, kde je potrebná ha
sičská asistencia.

Marián Kovár, veliteľ DHZ láb

Rok u lábskych hasičov

Vývoz komunálneho odpadu 
počas vianočných sviatkov a na začiatku roka 2018

Odpadové nádoby s intervalom vývozu 2x do mesiaca sa budú aj naďa
lej vyvážať každý párny týždeň. 

SAMOSPRÁVA / OZNAMY
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Otázka: 
Aký bol dôvod, že v Lá be, v de

dine  strednej  veľkosti,  ležiacej na 
záhoráckej rovine a bez akéhokoľ
vek  strategického  významu,  ne
mecká armáda vybudovala munič
ný sklad?

Odpoveď dáva história: 
Slovenský štát vznikol 14. mar

ca  v  roku  1939. A  už  19. marca 
1939 podpísal prezident Jozef Ti
so  vo  Viedni  vazalskú  „Zmluvu  
o ochrannom pomere medzi Ne
meckou  ríšou  a Slovenským  štá
tom”.  Táto  zmluva  umožňovala 
Nemecku  na  pohraničnom  úze
mí  Slovenska  zriaďovať  vojenské 
objekty a držať  ich obsadené vo
jenskou  silou.  Jednalo  sa  o  úze
mie  Záhoria,  Malých  a  Bielych 
Karpát  a  Ja vorníkov,  ktoré  tvori

lo tzv. Nemec ké ochra nné pásmo, 
nazývané  ako  SCHUTZ ZONE 
(ochranná  zóna).  Toto  územie 
pred stavovalo  významný  prvok 
v  ob rane  tzv.  Veľkonemeckého 
priestoru, do ktorého patrili aj dve 
krajiny  susediace  so Slovenskom: 
Anektované Rakúsko a Protekto
rát Čechy, Morava a Sliezsko. 

V  rámci  tejto  zmluvy  boli  na 
obidvoch  stranách  uvedených 
pohorí  vybudované  rôzne  druhy 
opevnení, poľné nemocnice, opra
vovne  vojenskej  techniky,  poľné 
letisko a muničné sklady. 

Muničný sklad láb 
Nemecká armáda ho začala bu

dovať  koncom  zimy  vo  februári  
v ro ku 1943 napriek tomu, že pô

vodne Láb  ako dedina nebol  za
hrnutý do ochrannej zóny, s ohľa
dom na jeho polohu voči Malým 
Karpatom.

Rozhodnutie  vybudovať  mu
ničný  sklad  Láb  vyplynulo  zo 
skutočnosti,  že  2.  februára  1943 
Červená  armáda  vybojovala  ví
ťaznú bitku pri Stalingrade. Táto 
bitka  znamenala  podstatný  zvrat 
vo vývoji východnej fronty ako aj 
2. svetovej vojny ako celku v tom 
zmysle, že Červe ná armáda zača la 
po  tejto bitke postupovať  západ

ným smerom, a tým nemecká ar
máda musela začať ustupovať. 

Do  Lábu  prišla  nemecká  jed
notka  spolu  so  skupinou  vojno
vých zajatcov, ktorí tvorili hlavnú 
pracovnú  silu  pri  budovaní  skla
du.  Hlavná  časť  jednotky  bola 
ubytova ná v hostincoch u Šimko
vičov  a  Ma linovských  a  v  škole.  
Oba  hostince  mali  veľké  sály. 
Dôstojníci sa ubytovali na súkro
mí v gazdovských domoch. 

U  Šim kovičov  v  stodole  boli 
ustajnené kone a za stodolou bola 
umiestnená poľná kuchyňa. 

Muničný  sklad bo umiestnený  
v dobre vyrastenom a hustom bo
rovicovom  lese,  po  pravej  strane 
cesty do Jakubova, hneď za býva
lým mostom nad kanálom, ktorý 
viedol  cez  Bahná  a  za  miernou 
zá krutou  doprava.  (Dnes  torzo 
ka nála končí pri ceste a most bol 
zrušený).

Muničný sklad z lábskej strany 
ohraničovala  poľná  cesta,  vedúca  
k  bývalej  tehelni  Malinovských. 
Cez  les  viedla  lesná  cesta,  kto
rá  bola  kolmá na  cestu do  Jaku
bova a bola  situovaná cca 200 m 
od okraja lesa. Vjazd na túto ces
tičku z cesty do Jakubova bol cez 
mostík  nad  priekopou.  Hneď  za 
mostíkom bola  postavená  rampa 
a  prístrešok  pre  strážnu  službu. 
Na  kraji  lesa  bol  postavený  dre
vený  barak,  pre  vedenie  skladu,  
strážnu  službu  a  opravu  zbraní.  
Uve dená  lesná  cesta  tvorila  zá
klad nú  komunikáciu  muničného 
skladu. 

Vlastný  muničný  sklad  tvorili 
viaceré skládky munície, roztrúse
né po lese. Skládky nemali strechu 
a drevené debny naplnené muní
ciou  boli  v  nej  voľne  naskladané 
jedna na druhú, vo viacerých pod
lažiach. Okolo každej skládky bol 
z dôvodov protipožiarnej ochrany, 
vytvorený  pieskový  val  s  úzkou 
medzerou pre vchod do skládky. 

Predposledné vojnové 
Vianoce v roku 1943 
boli v lábe dramatické 
Vianoce vnímame ako sviatky pokoja. Vojna sama o sebe je obdo
bím nepokoja, nedobrovoľným a strastiplným pohybom ľudí, ma
teriálu, majetkov, ktoré prinášajú rôzne spoločenské zmeny a ľud
ské tragédie. Dramatickosť Vianoc 1943 spočívala v tom, že veli
teľ nemeckej vojenskej jednotky umiestnenej v lábe, vydal prísny 
rozkaz pre všetkých majiteľov koní, aby na Štedrý deň a ďalšie dva 
vianočné sviatky začali voziť svojimi povozmi muníciu z prista
vených vagónov na stanici Plavecký Štvrtok, do práve dobudova
ného muničného skladu v lábe.

Cesta smerom na Jakubov

HISTÓRIA
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Pri stavbe muničného skladu sa  
z  dôvodov  utajenia  prísne  dbalo 
na to, aby bol len v krajnom prípa
de zrezaný borovicový strom. 

Pamätám si, že koncom februá
ra v roku 1943 bolo toľko snehu, 
že  cestu  do  skladu,  ktorá  viedla 
okolo nášho domu na Vŕšku, ne
bolo  možné  odhrnúť  pomocou 
obecného  snehového  pluhu,  ťa
haného párom koní. Sneh z cesty 
preto  museli  odhadzovať  vojno
ví  zajatci  ručne  lopatami. Údaj  o 
vysokom  snehu  v  januári  a  feb
ruári 1943 mi potvrdil pracovník 
SHMÚ. 

Ako bolo v úvode uvedené, prí
kaz  na  navážanie  skladu  muní
ciou bol vydaný na Vianoce 1943. 
V  tejto  súvislosti  budem osobný. 
Jedným  z  furmanov,  ktorí  vozili 
muníciu  zo  stanice  v  Plaveckom 
Štvrtku, bol môj strýko Štefan Sú
keník. Raz  sa  zastavil  pri  našom 
dome na Vŕšku a pýtal si od mojej 
mamky teplý čaj, nakoľko bol celý 
do kosti  premrznutý. Na  saniach 
mal  naloženú  jednu  veľkú  deb
nu,  veľkosti  truhly,  v  ktorej  bola 
umiestnená  veľká  bomba.  Celý 
rok  1944  muničný  sklad  fungo
val normálne ako každý iný sklad, 
čo znamená, raz sa určitá mu nícia 
priviezla, resp. iná sa zase od viezla, 
podľa požiadaviek frontu, ktorý sa 
však rýchle blížil.

Koncom marca  1945  však na
stal v sklade čulý ruch. Nemci za
čali zo skladu hromadne odvážať 
muníciu, aby sa munícia nedostala 
do  rúk  sovietskej armáde. V  tom 
čase cesta od mosta nad potokom 
„u  Štefkov”,  cez  „Vŕšek”,  až  po 
Jakubov,  mala  charakter  poľnej, 
ne udržovanej  cesty,  bez  štrkové
ho  spevnenia.  Daždivé  počasie 
spôsobilo, že cesta bola rozbahne
ná,  a preto nemecká  armáda po
užívala na ťahanie vlečiek plných 
munície pásové  ťahače. Dokonca  
v  Bahnách,  na  úrovni  terajšieho 
Čapáša,  kde  cesta  prechádzala 
malou  dolinkou,  musela  byť  vy
stužená  borovicovými  kmeňmi, 
ktoré  boli  položené  naprieč  cez 
cestu. Toto opatrenie zabraňovalo 
zapadnutie dopravnej techniky. 

Taktiež v tejto súvislosti budem  
osobný  –  začiatkom  apríla  1945 
bo la  Veľká  noc.  Moja  starenka, 
Al bína Sirotová,  ktorá bola dob
rá kuchárka (často piekla a vari la 
aj  na  svadbách)  mi  upiekla  veľ
konočného baránka. S  týmto ba
ránkom som sa vracal po zablate
nej ceste domov. Pod „Vŕš kem” ma 
dobehol  nemecký  pásový  ťa hač, 
kto rého vodič mi dovolil si sadnúť 

na  tyč  trčiacu  z  vlečky,  a  tak mi 
uľahčil  cestu  domov  na  „Vŕšek”. 
Paradoxná  situácia, 9ročný  chla
pec  s  veľkonočným  baránkom 
v ná ručí na nemeckom vojenskom 
ťa hači.

Boj o Láb sa začal 5. apríla 1945 
v skorých ranných hodinách. So
vietska armáda obsadila Láb o 18.  
hodi ne. Počas ústupu nemecká ar
máda  zapálila  v muničnom  skla
de  všetky  baraky  ako  aj  časť  ne
odvezenej  munície,  ktorá  začala 
vybuchovať. Značná časť munície 
však zostala nedotknutá. Po urči
tom  čase,  keď  sa  situácia  okolo 
mu ničného skladu ustálila, mnohí 
ľudia, ako aj my deti, sme sa osme
lili a začali sme do skladu chodiť, 
s  cieľom  získať  rôzne  technické 
súčiastky. Veľký záujem bol o dre
vené debny v ktorých bola ulože
ná nedotknutá munícia. Muníciu 
sme  jednoducho vysypali na zem 
a debny sme si zobrali domov. Na 
fotografii  je moja debna, v ktorej 
boli  uložené míny. Mnohí  ľudia, 
ako aj deti, si určité druhy muní
cie  zobrali  domov. Malo  to  však 
aj  tragické  následky.  Spolužiaka 
Ruda Zedeka zabil granát pri love 
rýb. Ďalším dvom kamarátom vy
buchla v rukách rozbuška z graná
tu a poranila im ruky a brucho. 

Súčasný stav borovicového lesa,  
v ktorom bol muničný sklad, je na  
druhej  fotografii.  Pôvodný  boro
vicový les bol zrezaný v dvoch ča
sových etapách. Vľavo od pôvod nej 
hlavnej komunikácie skladu je už 
nový  borovicový  les,  cca  30roč
ný. Vpravo je tiež nový borovicový 
les, ten je len cca 10ročný. Vpra
vo  je možné  vidieť  ešte niekoľko 
starých  pôvodných  borovicových 
stromov.

Na záver dve prekvapivé 
skutočnosti:

1.  Pred  písaním  tohto  článku, 
som  sa  obrátil  na  Vojenský  his
torický  ústav  (VHÚ)  v Bratisla
ve s po žiadavkou, aby mi poskytli 
odbor né údaje o muničnom skla
de v Lábe. Citujem ich odpoveď: 
„Údaje o mu ničnom sklade medzi 
Lábom a Jakubovom sme v archív
nych dokumentoch nenašli”. O na
šom  muničnom  sklade  sa  týmto 
dozvedeli až na základe mojej po
žiadavky. Ja som im prisľúbil ďal
šiu spoluprácu. 

2. Nová kniha o Lábe v kapito
le Druhá svetová vojna na str. 249 
uvádza, citujem: „Takmer počas ce
lej vojny sa nemecké vojsko v Lábe 
nezdržiavalo. Dovalilo sa, až keď 
sa front „strategicky skracoval” (ako  
to  nazývali  v  novinách)  24. de
cembra 1944, teda na Štedrý deň”. 
Dovolím  si  tvrdiť,  že  tento  dá
tum  nemôže  byť  pravdivý.  Láb  
bol  oslobodený  sovietskou  armá
dou  5. apríla 1945. Z  uvedeného 
by vy plývalo, že nemecká jednot
ka by mala muničný  sklad  vybu
dovať, sprevádzkovať a aj ho zni čiť 
v  priebehu 3  a  1/4 mesiaca,  a  to 
všetko v zimných mesiacoch. Tú
to  otázku  som  konzultoval  aj  so 
svojím rovesníkom a spolužiakom 
pá nom  Robertom  Zálesňakom, 
kto rý  býva  na  Vŕšku.  Prišli  sme 
k  ná zoru,  že  nemecká  vojenská 
jed notka prišla do Lábu budovať 
muničný  sklad už  v  januári,  resp. 
februári  roku 1943. Vtedy,  v  tom 
období, bolo veľa snehu a ako už 
bolo uvedené, museli cestu do lesa 
cez „Vŕšek” odhadzovať ručne. To 
je v súlade aj s potvrdením meteo
rológov SHMÚ.

ing. Vojtech sirota

Harmonogram 
kultúrnych 
a spoločenských 
podujatí 
na rok 2018
JANUáR
1. 1.– Vítanie Nového roka 
(ohňostroj)
20. 1.– 4. Obecný ples

FeBRUáR
Krojová ľudová zábava
13. 2. – ukončenie fašiangov

MAReC
Zápis novonarodených detí
28. 3. – Deň učiteľov

APRÍl
21. 4. – Deň Zeme
28. 4. – Obecné strelecké preteky
30. 4. – Stavanie máji

MáJ
13. 5. – Deň matiek
19. 5. – Majáles (rockový festival)

JÚN
  2. 6. – Deň detí
  9. 6. – Krojovaný deň
16. 6. – Memorial DHZ

JÚl
28. 7. – Olympijský deň

sePteMBeR
1. 9. – Ukončenie leta
Hubertova jazda

OKtÓBeR
14. 10. – Hody
21. 10. – Vendelínkove hody
27. 10. – Úcta k starším

NOVeMBeR
30. 11. – Ondrejský lampiónový

sprievod
DeCeMBeR
  6. 12. – Mikuláš
26. 12. – Štefanský turnaj
31. 12. – Silvester – Nový rok 
(ohňostroj)

Kultúrna komisia

Prosíme ostatné organizácie  
a združenia o doloženie ter
mínov akcií, ktoré pripravujú, 
aby sa mohli zapracovať do 
prog ramu.

Ďakujeme.

Október – mesiac 
úcty k starším

Koncom mesiaca október sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov 
nad 70 rokov, ktorých v novozrekonštruovaných priestoroch telo
cvične privítal a príhovorom pozdravil pán starosta.

Ako prvé  s programom vystúpili deti MŠ a žiaci ZŠ v Lábe. 
Prekvapením  programu,  počas  chutnej  večere,  bolo  vystúpenie 
majsterky Slovenska Katy Matyášovej v akrobatickom tanci a po
čas celého poobedia k spevu a k tancu vyhrávala živá hudba.

Na záver akcie vo večerných hodinách vystúpil FS Lábjan, za čo 
im naši dôchodcovia pekne zatlieskali a spokojní sa rozišli domov. 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa, že sa stretneme v takom hojnom 
počte aj budúci rok.

Jana Zálesňáková

HISTÓRIA / KULTÚRA / OZNAMY
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Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka 2017, a tak bi
lancujeme našu polročnú činnosť. 
sme len mladučká organizácia 
a  podmienky na činnosť ešte len 
budujeme.

Nezačnem  chronologicky.  Me
siac október bol mesiac úcty k star
ším. Mali sme slávnostnú 1. členskú 
schôdzu, na ktorej  sme tiež zhod
notili  našu  činnosť.  Zišli  sme  sa 
v peknom počte v Hostinci u Mar
ty. Pozvanie prijali aj predstavitelia 
obce – starosta pán Marian Morav
čík a pán Pavol Chmela Táto schô
dza bola mimoriadna v tom, že ok
tóber sa označuje ako mesiac úcty 
k  starším, hoci  si myslím, že zlatý 
vek si je treba ctiť celý rok. Záslu
hy seniorov sú neoceni teľné. Máme 

ešte dosť  energie,  aby  sme  sa  cíti
li potrební a hlavne sami zo sebou 
spokojní.  Založili  sme  si  Jednotu 
dôchodcov, aby sme sa mohli spo
lu  stretávať, navzájom  si pomáhať, 
tešiť  sa  a  rešpektovať  sa.  Členmi 
zvolený  výbor  pripravuje  aktivity, 
z ktorých si každý nájde niečo pre 
seba. Ale,  žiaľ, musím povedať,  že 
nám je už pritesno. V tomto čase je  
nás už 90 členov a spoločné aktivi ty 
je už náročné zvládať a kvôli prie
storom sa nemôžeme už ďalej roz
širovať. Chcem vás  oboznámiť,  čo 
sme za ten krátky čas – 6 mesiacov 
už všetko stihli.

• Naše členky cvičia jogu pre se
niorov 2krát do týždňa, vedie ich 
podpredsedníčka Mária Merková. 

• V auguste sa konala celosloven
ská  výstava  krojovaných  bábik 
v Piešťanoch. Obec Láb reprezen
tovala  vzácna  35ročná  krojovaná 
bá bika pani Márie Kainovej. Za jej 
pomoc, múdrosť,  skúsenosti,  ktoré  
ochotne posunie ďalej, jej patrí veľ
ká vďaka a uznanie. Som veľmi ra
da, že máme už viac takýchto ľudí 
v našej ZO.

• 7. 9. bol pre nás veľkou výzvou, 
ktorej sme sa zhostili veľmi dobre. 
Usporiadali  sme  okresnú  zábavu 
pre 210 hostí z 15 obcí, privítali sme 
10 hostí – vrcholných predstaviteľov 
kraja, okresu a obcí. 30 našich čle
nov  svedomito zabezpečovalo celý 

priebeh zábavy. Za túto spoluprácu  
všetkým zo  srdca ďakujem. Touto  
cestou ďakujem aj poľovnému zdru
ženiu  Malina  Láb  za  sponzorský 
dar.  Chceme  aj  naďalej  spolupra
covať  a myslím  si,  že  sa môžeme 
vzácne dopĺňať. Vďaka patrí aj na
šim hasičom a našim podnikateľom 
v Lábe za poskytnuté dary do tom
boly, veď  mnohí aj z toho mála čo 
majú,  nám výrazne  pomohli. Veľa 
cien do tomboly venovali aj členo
via  JDS Láb.  Spolu  bolo  60  cien 
v tombole.

• 9. 9. skupinka našich členov vy
stúpila na Plavecký hrad a v ten istý 
deň sme boli pozvaní od pána sta
rostu Plaveckého Štvrtka na detský 
Folklórny festival Mravenec. Festi
val mal  vysokú úroveň. Zúčastnili 
sa ho aj predstavitelia okresu.

• 25. 9. sa konal základný semi
nár „Bylinky dary zeme” a absolvo
valo ho 22 našich členiek. Pre veľký 
záujem pripravujeme pokračovanie.

• 28. 9. Ďalšia pekná akcia bola 
súťaž vo varení gulášu v Studienke. 
Obstáli sme na výbornú. Zúčastne
ným patrí veľká vďaka.

•  13.–15.  10.  sa  konala  výstava 
Trenčín, mesto módy. V pavilóne č. 
1 bola celoslovenská výstava  (Zla
té  ruky).  Podujatie  je  vrcholným 
podujatím, kde seniori predstavujú 
svoje  výrobky  z  každého  regiónu 
Slovenska. Prezentujú  tu  svoju  ši
kovnosť, tvorivosť a zároveň ucho
vávajú  tradičné  pracovné  postupy 
pre ďalšie generácie. Gestorom vý
stavy bolo ústredie JDS s podporou 
Ministerstva kultúry SR. Naša ZO 
Láb vystavovala  lábsky kroj  s par

tou,  krojovanú bábiku,  5 krásnych 
vyšívaných  obrusov,  3  prekrásne 
vy šívané obrazy. Naše exponáty  sa 
tešili  veľkému obdivu. Túto výsta
vu prezentovali v relácii RTVS 2 – 
Generácia. Tento  program dávam 
do pozornosti.  Je  to  relácia  veno
vaná seniorom a naše aktivity tam 
môžete často vidieť.

•  2.  10.  Bola  brigáda  na  vyčis
tenie Pamätníka 1. Svetovej vojny. 
Okolie a pamätník sme mechanic
ky  vyčistili,  ohradu  ošmirgľovali 
a na treli. Ďalšie úpravy sochy a ka
meňa musí previesť  odborník,  aby 
sa nepoškodil. Takto sme Pamätník 
pripravili  na  dôstojnú  spomienku 
na padlých vojakov v 1. svetovej voj
ny, ktorá mala celorepublikový ná
zov „Červené maky”. Z našej malej 
dedinky Láb odviedli na bojisko 70 
občanov,  25  sa už nikdy nevrátilo 
a tí, čo sa vrátili, prišli s podlome
ným zdravím a skoro zapĺňali cin
toríny.

Dňa 11.  11.  2017 o 11:11 h  sa 
rozozvučali  na  lábskom  kostole 
zvony a následne po krátkom prí
hovore, sme položili veniec z červe
ných makov ako spomienku na pre
liatu  krv  našich  padlých  predkov  
a  spoluobčanov. Trocha nám bolo 
smutno, že sa spomienky nezúčast
nil nikto z predstaviteľov ob ce. Mys
lím, že sa to týka nás všet kých, lebo 
keby sme dôsledne pátrali, tak kaž
dý by tam našiel niekoho z rodiny. 
A hlavne títo hrdinovia bojovali za 
všetkých  bez  výnimky.  Po  tomto 
obrade  sme  sa  odobrali  do  klubu 
dô chodcov, kde sme si pri čaji a bá
bovke  zaspomínali  s  pamätníkmi 
na časy minulé. Poznatky z besedy 
sú zapísané.

• 26. 10. Dostal náš Dom smútku 
nový šat. Prisľúbili sme pomoc pri 

Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Lábe

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
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Aj keď upršané, ale veselé boli 
naše tohtoročné Vendelínkove 
hody. 

Už v sobotu pri stavaní prístreš
kov od rána smoklilo. Po obede sa 
na chvíľu vyčasilo, a tak začala prí
prava na nedeľnú slávnosť. Zbehlo 
sa  zopár  šikovných Vŕškanov, ka
plnku  sme  vyčistili,  lavice  utreli, 
vyprášili koberce, všetko pripravili, 
zakryli a čakali na druhý deň.

V nedeľu pri posledných úpra
vách,  sme  s  obavou  otáčali  hlavy 
k nebu, či vydrží počasie. Rozprša
lo sa. No čo už, lavice boli zastreše
né, ako aj obetný stôl, muzikanti aj 
občerstvenie,  ktoré  aj  tohto  roku 
bolo pripravené.

Keď začali prichádzať prví hos
tia,  začali  sa  zapĺňať  lavice,  veľmi 
nás  to tešilo. Prišla dychovka a aj 
tohto roku nám náš duchovný otec 
priviedol vzácneho hosťa Mariána 

Béra, riaditeľa Klubu priateľov te
le vízie Lux, ktorý svojím srdečným 
slovom prispel k sviatočnej ná lade. 
Túto  krásnu  slávnosť  okrem  dy
chovky sprevádzala spevom a hrou 
naša nová milá pani organistka pa
ni Alenka, mamička troch malých 
detí. Ďakujeme za jej obetavosť!

Po slávnostnej svätej omši, moji 
milí Vŕškané a Drahané, pripravili 
bohaté občerstvenie. Dychovka za
čala s našou hymnou „Na tem na
šem Vŕšku”, a potom vyhrávala do 
poobedia.

Moje  veľké  poďakovanie  patrí 
vdp.  nášmu  duchovnému  otcovi 
ako aj hosťovi za povzbudivé slo
vá. Ďalej veľká vďaka pracovníkom 
obecného úradu na čele so zástup
com starostu p. Chmelom, za sta
ny,  lavice, ako aj za úpravu okolia 
kaplnky  s  novým  chodníkom,  čo 
vyzdvihol  aj  poďakoval  dôstojný  

otec  a  nakoniec  veľké  „ďaku
jem”  pa trí Vŕškanom,  Drahanom 
a všet kým dobrým ľuďom, ktorí sa 
o toto vydarené dopoludnie posta
rali,  napiekli  a  uhostili  hodovní
kov, ktorí aj napriek usmoklenému 
počasiu prišli v hojnom počte.

Viera turečková

upratovaní Domu smútku – spl nili 
sme tak sľub daný obci. Som dojatá 
ochotou našich členov. Nebolo tre
ba nikoho presviedčať. Dom smút
ku prešiel  veľkou očistou.  Interiér 
potrebuje ešte oveľa väčšiu úpravu. 
Niektoré veci sú už rokmi opo tre
bované.  Dom  smútku  je  priestor, 
kde sa lúčime s našimi milovanými. 
Potrebuje  ho  každý,  a  preto musí 
byť čistučký a dôstojný. 

• 13. 11. sme prežili pekné chvíle 
v Lanžhote u Osičkovcov.  51  čle
nov sa zabavilo pri krásnej hudbe, 
dobrom jedle a vínečku.

• 3. 12. sme sa podieľali na Miku
lášskej oslave. Prispeli sme na Mi
kulášsky trh.

• 6. 12. bolo 10 členov na rekon
dičnom  pobyte  v  Piešťanoch,  kde 
sme  navštívili  výstavu  PARTY 
v 21.  storočí,  kde  je  prezentovaná 
aj  lábska  PARTA.  Výstava  je  ve
novaná na počesť profesora Nosá
ľa  v  Kultúrnom  stredisku  v  Pieš
ťanoch  v  sídle  Lúčnice.  Súbežne 
prebieha  aj  výstava  v  Slovenskom 
kultúrnom inštitúte vo Viedni , kde 
víta návštevníkov lábska krojovaná 
bábika.

Všetky  naše  aktivity  zazname
návame  v  kronike,  založenej  pri 
vzniku  našej  Jednoty  dôchodcov 
Slovenska v Lábe dňa 16. 6. 2017.

Na záver chcem poďakovať všet
kým členom za úsilie a tak vaše zla
té  ruky okrášlili  náš  zlatý  vek. Za 
mňa aj za celý výbor našej ZO JDS 
Láb prajem všetkým ľuďom dobrej 
vôle,  šťastné  prežitie  vianočných 
sviatkov, Božie požehnanie a šťast
ný Nový rok.

Mária Kovárová, 
predsedníčka ZO JDs láb 

Hody pri kaplnke sv. Vendelína

Na zamyslenie 
Bola som na Vendelíkových ho

doch pri kaplnke sv. Vendelína. 
Veľmi pekná slávnosť, dokonale 
pripravená, ako každý rok. Až na  
ten pokus o krojované deti. To čo  
bolo? „Sukňa, fertoch a rifle?” Ke
dy sa na slávnosť alebo hody takto 
obliekalo? Veď lábsky kroj je jeden 
z najkrajších na celom Záhorí. To 
bolo jediné sklamanie.

Deťom ďakujem, že sa zapoji
li, krásne čítali prosby, ako aj od
niesli obetné dary. Boli milé, ale 
do kostola patrí slávnostný kroj 
a nie zozbierané kúsky. Dospelí, 
zamyslite sa nad tým.

obyvateľ ka lábu

Dňa 8. 12. 2017 sme sa zúčastni
li výstavy, ktorá bola vyvrcholením 
projektu Záhorského múzea v Ska
lici pod vedením PhDr. Richarda 
Držku v spolupráci s obcou Láb, 
kto rú reprezentovala Jana Zálesňá
ková, ktorá zapožičala kroj a zhoto
vila originálny rozmarínový veniec. 
V čase priprav projektu poskytla his
torické fotografie lábskeho oblečenia, 
ktoré sa stali súčasťou archívu Zá
horského múzea v Skalici. Ako ne
vesty boli oblečené Lucia Čermáko
vá a Kristína Kolandrová. Láb pre
zentoval s veľkým úspechom jeden  
z piatich regiónov Záhoria. Výstava 
potrvá do 23. 2. 2018.

J. Zálesňáková

Výstava ľudových a svadobných 
odevov na Záhorí

Vážený/á  neznámy/á  občan/ka  
Lábu, ktorá ste vyjadrili svoj ná
zor na vystúpenie detí v kroji. Je 
smutné, že ho viete vyjadriť ako 
anonym a nie ako človek so svo
jím názorom. Čo sa týka Vášho 
vyjadrenia na oblečenie detí,  že 
mali  pod  krojom  rifle,  tak  by 
som Vám chcel dať do povedo
mia, že  rifle  sa pod krojom ne
nosia  a  áno,  máte  pravdu,  ani  
v  minulosti  sa  nenosili,  ale 
vzhľa dom na to, že toto bola vý
nimočná situácia – počasie bolo 
veľmi nepriaznivé – sme nemali 
to  srdce nechať deti  vystupovať 
len v kroji.

Za kultúrnu komisiu Ján Mundok
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Otecko, mamička, 
ba aj náš pes,
náladu sviatočnú 
majú už dnes.
Ocko sa raduje, 
mamka sa usmieva,
vianočné koledy 
s radosťou zaspieva.
Nie je tu žiaden hnev,
nie sú tu hádky,
preto mám najradšej 
vianočné sviatky.

Ako  sa nám blížia  tieto  sviat
ky pokoja, pripomíname  si,  čo  je 
pre nás naozaj  to najdôležitejšie. 
Samozrejme,  že  deti  by  odvetili, 
že sú to darčeky, ale čo by boli aj 
tie najkrajšie darčeky, keď by nám 
srdce nezahriali i tie ušľachtilejšie 
city.  Preto  sa  v  predvianočnom 
zho ne skúste zastaviť a pozrieť aj 
okolo seba, koľko krásy a lásky sa 
ukrýva v každom z nás. My máme 
to šťastie, že denne vidíme tie naj
väčšie poklady, vaše detičky. Kaž
dý v sebe ukrýva celý svet, všetku 
nádej  i  kus  srdca  svojich  rodičov 
a my sa o ne staráme s rovnakou 
láskou, trpezlivosťou a nehou.

Predvianočné  prípravy  pohlti
li  aj  našu  škôlku,  výzdoba,  pies

ne,  vinše,  pečenie  a,  samozrejme, 
starostlivo napísané  listy  Ježiško
vi. Medzi povinnosťami sme sa aj  
dobre  zabavili  na  koncerte  v  zá
kladnej  škole,  pravidelných diva
dielkach v našej škôlke. 

Prišli k nám i Sokoliari s ukáž
kou okrídlených dravcov, my sme 
zase  boli  skontrolovať  POSPO, 
kde sme s pani Hasičkovou strá
vili  príjemné  dopoludnie.  Nao
zajstní ujovia z polície nám pred
viedli  špeciálne vozidlá, putá,  vy
sielačky a iné policajné vybavenie 
a  preve rili  naše dopravné  schop
nosti.  Svo je  nadanie  ukázali  deti 
z  triedy  včielok na  vystúpení pre 
našich dôchodcov. Nezaháľali ani 
rodičia. V materskej škole vyčistili 

dvor  a  obnovili  preliezačky,  kto
ré už „ohlodal zub času”. Posled
ný novembrový deň sme spolu so 
základnou školou rozsvietili  lam
piónmi  našu  obec.  Mamičky  sa 
spolu s nami pustili aj do prípravy 
k vianočným trhom, tvorili a vyrá
bali kúzelné ručné práce. Tretieho 
decembra  sme  v  obecnom parku 
privítali Mikuláša, ktorý napokon 
zavítal aj do našej škôlky. Vianoč
nou  akadémiou  sme  ako  vždy 
v krásnych priestoroch Gall caffe 
ukončili tento rok.

Sme radi, že máme okolo seba 
také množstvo  šikovných, milých 
a pracovitých ľudí. Za všetko vám 
ďakujeme  a  k  nadchádzajúcim 
sviat kom  prajeme  predovšetkým 
každému pokoj v duši a do nového 
roku len tie správne voľby, zdravie 
a rodinnú pohodu.      Vaša škôlka :)

Denne vidíme tie najväčšie poklady

Rok 2017 sa pre Folklórny súbor  
Lábjan niesol v  znamení trénin
gov a vystúpení. Celkovo sme vy
stupovali s  programom 13krát. 
Po čas leta sa k  nám pridali nové 
ta nečníčky, študentky, a Dominika 
Malá, s ktorými sme nacvičili dva 
dievčenské tance: „Čia to rolička” 
a „A ja taká dzivočka”. S pásmom 
„Čepčenie nevesty” sme prvýkrát 
vystúpili na Krojovanom dni 
a potom na svadbách v Malackách 
a v Lá be. K nášmu repertoáru pri
budli tance Dedinôčka a  Sokoly, 
s  ktorými sme spríjemnili posede
nie telesne postihnutých „Viktória” 
v  Malackách, Hodové slávnosti 
v  Plaveckom Štvrtku, slávnos

ti „Bezchleba” v  Závode, jarmok 
v  Gajaroch a  kultúrne podujatia 
v  našej obci. Veľká vďaka patrí  
vám  skvelí tanečníci spolu s  ve
dúcou a zároveň krajčírkou p. Vi
cenovou, že ste dôstojne reprezento
vali náš lábsky folklór aj mimo obce.

Ďakujeme všetkým našim priaz
nivcom, ktorí nás podporujú, pomá
hajú nám zachovať ľudové tradície 
a  uchovať kultúrne dedič stvo pre 
ďalšie generácie. Zároveň ďakujeme  
Bratislavskému samosprávnemu 
kra ju za poskytnutie dotácie vo výš
ke 1500 € a Obecnému úradu Láb 
za poskytnutie dotácie z  rozpočtu 
obce vo výške 300 €.

Zlatka Greliková

Súbor Lábjan roznášal radosť a potešenie
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Správna odpoveď krížovky z čísla 3/2017 znie: Kto neskoro chodí, vyhne sa zodpovednosti. Správnu odpoveď krížovky po slali čitatelia: Erika 
Tothová a Robo Hruboš. Výhercom srdečne blahoželáme! Výhru si môžu pre vziať v Obecnom úrade Láb počas úradných ho dín do 31. 1. 2018. 
Zároveň oznamujeme čitateľom, že správnu odpoveď z tejto krížovky môžu posielať na email: redakcia.labskenoviny@gmail.com alebo ju vho
diť do poš tovej schránky umiestnenej na budove Obecného úradu Láb. Tešíme sa opäť na vaše odpovede!

skratka pre 
lavatore

preclieval

koža na ru-
kavice, useň

indián, 
Vinnetou
uštval, 

vyčerpal

slovenská 
politická 
strana

značka ná-
kladných áut

sibírska rieka

1

futbalista 
Bayernu 
Mníchov

skratka pre 
valutu

 nadaný člo-
vek, mudrc

KTO SA SMEJE  NAPOSLEDY VÄČŠINOU TO UŽ MÁ SPOČÍTANÉ                                 Ján Čižmár
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ALABA, 
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LEOLT, 
ROBUR, 
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zahasiť, 
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antipatia
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Vernov hrdina
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ázijský druh 
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pracuje, 
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potomok

turistická 
cesta

býv. ŠPZ 
Košíc

Dobrý  deň,  v  prvom  rade  by 
som chcel poďakovať za možnosť 
a za priestor predstaviť vám zdru
ženie  Plavčík  v  Lábskych  novi
nách.

Začal  by  som  trochu  zoširoka. 
Keď som prvý raz zbadal Pieskov
ňu, bola  to  láska na prvý pohľad. 
Nádherné prostredie jazera obklo
peného bo rovicovým  lesom,  pie 
soč naté  pláže,  nádherná  fauna, 
fló ra,  a  napokon  neopakovateľná 
vôňa  lesa, zapôsobili na mňa do
slova magicky. 

Odvtedy sme spolu s manželkou 
a s deťmi trávili nejeden deň pre
chádzkami  okolo  Pieskovne.  Pri 
týchto prechádzkach  sme  si  však 
všímali,  ako  v  lese pribúdajú od
padky, miznú stromy a prostredie  
jazera  sa mení  z  oázy  pokoja  na 
nekultúrne prostredie, ktoré si je

ho návštevníci  nevážia. Odpadky 
sme pravidelne  zbierali,  dokonca 
sme zorganizovali brigádu na ich 
zber a odvoz. Pravidelné a mnoho
početné rozhovory s návštevníkmi 
Pieskovne nás však utvrdili v tom, 
že založenie občianskeho združe
nia, ktoré sa bude o Pieskovňu sta
rať, má opodstatnenie. A tak sme  
na  jar  roku 2016  začali  uvažovať 
o  vzniku občian skeho  združenia, 
o tom, ako by malo združenie fun
govať, čo všetko by malo byť je ho 
náplňou  a  ako  by  sa malo  volať. 
Z viacerých návrhov vyšiel víťazne  
názov Plavčík. Prečo Plavčík? Pre
do všetkým preto, že kto iný by sa 
mal starať o poriadok na vode a jej 
okolí, ak nie Plavčík. Chrániť toto 
miesto, aby sa neutopilo v odpad
koch, pozorne sledovať všetko na  
vôkol,  vedieť  rýchlo  zasiahnuť  

a ne nechať problémy len tak plávať. 
Pri  tejto  príležitosti  mi  dovoľte  
po  ďakovať  pani Radke Gbelskej, 
kto rá nám ochotne pomohla s ná
zvom  a  Katke  Noskajovej,  ktorá 
je  jeho  autor kou.  Autorom  loga 
sa  stal  fotograf  a  grafik Mi chael 
Durcsok,  ktorému  touto  cestou 
tiež srdečne ďakujeme. Vráťme sa  
však k náplni a k činnostiam, kto
ré má OZ Plavčík vykonávať. OZ 
Plavčík  bude  stáť  na  štyroch  zá
kladných pilieroch: 
1.  Ekológia  a  životné  prostredie 

v biotope Pieskovňa; 
2.  Vzdelávanie detí v oblasti život

ného prostredia; 
3.  Budovanie komunity, ktorá má 

záujem  o  udržiavanie  biotopu 
Pieskovňa; 

4.  Rozvoj Pieskovne napríklad for
mou  informačných  webových 
stránok, info tabuľami, prí padne 
náučného chodníka a podobne.
Uvedomujeme  si  však  fakt,  že  

mnohí  z  obyvateľov  obcí  Láb  
a Pla  vecký Štvrtok považujú Pies
kovňu za svoje jazero. Mnohí z vás 
tam  vyrástli,  strávili  nezabudnu

teľné  a  neopakovateľné  chvíle  
a ma jú nezabudnuteľné spomien
ky. Neradi by sme preto necitlivo 
zasahovali bez akejkoľvek spätnej 
väzby a chceme, aby sa OZ Plav
čík stalo vecou verejnou a aby akti
vitám, ktoré plánujeme realizovať 
spoločne s vami, predchádzala ob
čianska aj odborná diskusia. Pozý
vame teda všetkých vás, ktorí máte 
záujem a chuť zapojiť sa do týchto 
verejnoprospešných aktivít, ozvite 
sa nám a príďte medzi nás so svo
jimi nápadmi  a  podnetmi. Priví
tame dobrovoľníkov v  akejkoľvek 
oblasti,  dôležitá  je  chuť,  ochota  
a zapálenie pre spoločnú vec. Náj
dete nás na 

www.facebook.com/ozplavcik. 
Postupne plánujeme publikovať 

aj webovú stránku a časom otvo
riť  pobočku OZ Plavčík. Dovte
dy  sa  budeme  pravidelne  vídať 
na  našich  akciách.  Nasledujúcou 
z nich je čistenie Pieskovne, ktoré 
sa uskutoční na jar 2018 na Pies
kovni. Všetkých vás srdečne pozý
vame!
Želám vám pekný koniec 
roku 2017 a všetko najlepšie
v roku 2018.

Martin Mlynka

Občianske združenie Plavčík
V roku 2017 začalo v Plaveckom Štvrtku a v lá
be, predovšetkým však na Pieskovni, pôsobiť 
nové občianske združenie Plavčík. Pýtali sme  
sa preto jeho zakladateľa ing. Martina Mlynku, 
čo ho viedlo k založeniu združenia, aké sú jeho 
ciele a plány združenia a čo toto združenie pri
nesie nášmu regiónu.

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE / KRÍŽOVKA

mailto:redakcia.labskenoviny@gmail.com
http://www.facebook.com/ozplavcik
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V rokoch 1958–1967 sme spo
loč ne drali školské lavice v zá
kladnej škole. Neuve riteľne 
rýchlo plynúci čas nás zas spo  
 jil na stretávke po 50 rokoch  
v Ha bánskom dome v lábe. 

Spolu so svojou bývalou tried
nou učiteľkou Mgr. Leopoldínou 
Trutzovou  sme  položením  ky
tíc  uctili  pamiatku našich menej 
šťastných  spolužiakov  na  cinto
ríne.  Medzi  nami  už  nezasadnú 
Jaroslav Hanúsek,  Jozef Chmela, 
Anna DrahošováBartalská,  Bo
ris Zálesňák. V čase písania tých
to  riadkov  odišla  do  večnosti  aj 
Anna SlobodováŠimonyiová.

Potom sme už vo veselšom du
chu  zasadli  za  stôl.  Počas  nášho 
školského  života  sa  nahromadilo 
množstvo zážitkov a spomienkam 
nebolo  konca.  Polnočný  čas  nás 
vyzval  rozísť. Návrh,  aby  sme  sa 
stretali  častejšie,  bol  vítaný.  Do
videnia v roku 2020! 

Mária Juricová

Horný rad zľava: Ing. Ján Dufek, Milan Hyka, Marián Kovár, Gregor Pír, Zita KovárováHrebeňová, Jozef Blažek, 
Viera ChmelováJežovičová, Miroslav Pír, Štefan Hrebeň, Oľga FilípkováZbraneková, Ján Rigotti, František Mravík, 
Anton Kliment, Jozef Gerthofer; Dolný rad: Helena JurovýchČernáková, Matilda BartalskáHanúsková, triedna učiteľ
ka Mgr. Leopoldína Trutzová, Mgr. Mária ChrupkováJuricová, Miloslava MalinovskáBrauneckerová, Ema Štefko
váRohlíčková, František Šim kovič.

spoločné posedenie spolužiakov

vzdychli sme si, keď sme v schrán
kach našli pozvánku na stretnutie 
spolužiakov z lábu a z Plavecké
ho Štvrtka. 19. 10. v Habánskom 
dvore, posedenie 80ročných ju
bilantov. tak sme sa stretli. Akí? 
Rovnakí i zmenení, utrápení i ra
dostní... 

Žijeme vo svojich trápeniach ako 
najlepšie vieme. Ešte včera sme boli 

mladí, dom plný det ské  ho smiechu 
a zrazu sme osame li. Babičky, ded
kovia,  tak nás na zý  vajú. Nespláca
me pôžičky, ani ne  vstávame o pred
písanej hodine. Dych máme pokoj
nejší, no naše myš lienky krúžia ako 
poslovia lásky.

Nepochybne  je aj v  starobe dô
ležité vybrať si správny životný štýl. 
Ešte  dôležitejšie  je  však  naplniť 

ho láskou, aby sme z neho nemali 
osoh len my, ale aj naši blízki. Ne
váhajme byť pozorní voči druhým, 
chytiť  rúčku  vnúčaťa,  naslúchať 
a rozprávať. Premáhajme mrzutosť 
a  bolesti  vďakou  za  každý prežitý 
deň. Buďme  svetlom,  ku  ktorému 
sa  budú  ľudia  radi  obracať  a  uka
zujme  cestu  ku  Svetlu,  ktoré  nás 
presahuje.

A  radujme  sa  zo  všetkého,  čo 
má me. Aj z ďalších spoločných po
sedení!              spolužiaci

od 22. 9. do 6. 12. 2017
Narodení: 
Marcus Kovár, Alexandra Grei
fová, Nella Greifová, Ján Lojan, 
Jonáš Kain
Opustili nás:
Janka Olahová (53), Marta Zá
lesňáková (76)

JUBilANti 
1. 1. do 31. 3. 2018
60roční:
Amália Hanzlová, Eva Mraví
ková, Jaroslav Mráz, Oľga Kis
sová, Katarína Míznerová, Bra
nislav  Šteffek,  Štefan  Nemec, 
Pavol  Kain,  Rudolf  Kolan dra, 
Vladimír Krchník
65roční:
Františka Pírová, Anna Mrač
ková, Helena Prokopová, Vero
nika  Mifkovičová,  Vladimír 
Mer ka, Terézia Švehlová, Miro
slav Zálesňák, Jozef Šimek
70roční:
Emília Adamovičová, Antónia 
Žaludná, Mária Pírová
75roční:
Štefánia  Benkovičová,  Franti
šek Pír
80roční:
Jozef Kusala, Ján Drahoš, Mária 
Chrupková, Jozefína Vicenová

sPOlOČeNsKá 
KRONiKAAko ten čas letí,

KRONIKA
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Po 
Vianociach 
do pôstu
Po vianočných sviatkoch nastá
va obdobie veselosti, radosti, čas 
fašiangu. Je to medziobdobie po 
Vianociach do pôstu. A ako sa vte
dy žilo v Lábe? 

Ket sa šiški jedzá na ulici, vajca 
sa budú jest pri peci – pranostika 
rokma viskúšaná našíma pretkama. 
Fašank sa někedi uvádzau aj takto:

Fašanku, fašanku, šak ťa je na 
má le, jako tej rosičce na zelenej trá
vje.

Tá suáma na zemi znamená, že 
dneska je pro nás zábava skončená.

Fašanku, fašanku, svátku preveli
kí, basu pochováme, je konec muzi ki.

V Lábu sa basa volakedi nepocho
vávaua. Fašank začau v  ňedze
lu poobjedze zábavú. V  pondze
lí a  v  úterí sa pokračovauo dicki 
v  dru hém šenku, abi si aj šenkéri 
došli na svoje. V  úterí biu prúvod 
masek. Maškare sa slézali tam, de 
mjeli plac. Potom obešli dzedzinu, 
de sa zastavili, tam ích obdarovali 
(vajca, suaňinu, šiški). Podarúnku  
f šenku prodali a propili. Tancovauo 
sa a veseliuo tri dňi. V takích věčších 
rodzinách moheu ít na Fašank enem 
ten, komu sa podariuo uchmatnút 
bo ti. Ten ich moheu za tri dňi aj 
ze drat. Komu sa neušli, tak mjeu 
smouu a ostau doma. V úterí sa pret 
pú nocú na zábavje zjavili dvá gaz
dé aj z gazdzinama. Pod pažú dr
žali prázdňí oklep suámi. Zatanco
vau sa posledňí tanec, gazdé suámu 
porozhadzovali po sáli. Tanečňíci sa  
rozutekali, abi už o pú noci bili do
ma. Ráno moseli ít šeci do kosteua na 
Popelec.

Z Novej knihy o lábe

Cirkevný zbor 
Credo Vás 
srdečne pozýva 
na vianočný 
koncert 
25. 12. 2017 
o 15.00 h 
v Kostole 
Všetkých svätých 
v lábe. 

KRONIKA / TRADÍCIE / ŠPORT

V utorok 26. 12. 2017 sa v te
locvični ZŠ v Lábe uskutoční tra
dičný  futbalový Štefanský  turnaj. 
Začiatok turnaja je 9.00 h a finálo
vý zápas je na plánovaný o 15.00 h. 

Príďte pozrieť na skvelé špor tové 
výkony a spríjemniť si po vianočné 
chvíle a podporiť futbal. 

O  občerstvenie  je  postarané. 
Nebude  chýbať  vianočný  punč,

varené vínko a niečo chutné pod 
zub.

Pre bližšie informácie a regis
tráciu kontaktujte JUDr. Mare
ka Chovana – tel. 0902 61 78 73.

Štefanský futbalový turnaj 
o pohár starostu obce láb

Ako voda ubehlo päť rokov od 
nášho posledného  stretnutia  spo
lužiakov Základnej  školy  v Lábe. 
30.  septembra  sme  sa  stretli  na 
mieste  posledného  odpočinku 
našich  spolužiakov,  ktorých  nie 
je málo. Iste, že sme mohli už len 
spomínať a položiť kvety na ich pa
miatku. „17” – vysoké číslo. Každé 
jedno  je  spomienka na zosnulých 

spolužiakov  –  Jozefa  Švajdlenku, 
Milana Hrebeňa, Henricha Siro
tu,  Jána Kovára,  Jozefa  Lukáčka, 
Jozefa Kovára ml., Pavla Adamo
viča,  Viliama  Chmelu,  Antona 
Kafku,  Jána  Chmelu,  Františka 
Orta,  Jozefa  Bukovského,  Fran
tiška  Hromádku,  Alojza  Juricu, 
Danku BalažovičovúHanúskovú, 
Marcela  Rigottiho,  Gitku  Kuče

ravúValúchovú. Odchádzali  sme 
so  spomienkami  v  srdci.  V  Ha
bánskom dome sme pospomínali, 
čo  sa udialo za posledné obdobie 
a čo máme nové. Dobrá nálada a 
veselé  spomienky  rezonovali me
dzi nami,  pri  príjemnej hudbe  sa 
tiež zatancovalo. Už sa zase tešíme 
o päť rokov a možno aj skôr.

Mária Vicenová

stretli sa 70roční spolužiaci 

Lýdia Kolandro
váKarovičová, 
Jo zef Kovár st.,  
Darina Petríko
váDrahošová, 
Viera Horecká
Ma túš  ková, Fran
tišek Kli ment, 
Mária Viceno
váGerthoferová, 
Jo zef Šablica, 
Zitka Vlč ková
Bartalská, On
drej Filípek, 
Viera Tomaso
váOrtKrajčíro
vá, Pavol Danihel, 
Helena Voltemaro
váVasarábová.

tel:0902%20617%20873
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme sa k vám prihovoriť 

a informovať vás o činnosti Obec
ného  športového  klubu  v  Lábe 
(ďalej len „OŠK”) po ukončení je
sennej  časti  majstrovských  fut
balových  súťaží  OBFZ  Bratisla
vavidiek ročníka 2017/ 2018.

Družstvo prípraviek
pod vedením realizačného týmu 

v  zložení  Ing. Pollák  I., Lukáček 
M.,  Hrebeň  I.,  Ing.  Ondriaš  L., 
skončilo v okresnej súťaži prípra
viek PRMA na 1. mieste v celko
vom  počte  34  bodov  so  skóre 
79:14. Družstvo  prípravky  tvoria 
hráči  ročníkov 2007–2008, druž
stvo  pred  prípravky  tvoria  hráči 
ročníkov 2009 a mladší. Celkovo 
sa  tréningového  procesu  prípra
viek zúčastňuje cca 28 detí.

Družstvo mladších žiakov
pod vedením realizačného týmu 

pp. Siváka D., Siváka Š., Píra R., 
Moravčíka M. skončilo v okresnej 
súťaži mladších  žiakov SZV U12 
na 7. mieste s počtom 14 bodov, so  
skóre  43:19.  Družstvo  je  zložené 
z hráčov futbalových klubov OŠK 
Láb, FC Zohor, OFK Vysoká pri 
Morave. Na výsledkoch mužstva sa  
prejavila nesystémovosť v  jeho ve

dení tréningového procesu. Druž  
stvo bolo dopĺňané hráčmi príprav
ky a  začleňované do tréningového 
procesu s prípravkami. Vďa ka spo
ločnému  úsiliu  stávajúceho  reali
začného  tímu  a  trénerov príprav
ky ku koncu  jesennej  časti  súťaže 
sa mužstvo  stabilizovalo. Stabilné 
personálne obsadenie tré nera bude 
riešené počas zimnej prípravy.

Družstvo dorastencov
pod  vedením  trénera  p.  Malí

ka B., bolo vylúčené zo súťaže IV. 
liga Dorast SD 4V z dôvodu troch 
kontumačných  prehier.  I  napriek 
veľkej  snahe  trénera  p.  Malíka 
(patrí mu poďakovanie –  s muž
stvom  pracoval  od  prípravky) 
a výboru OŠK sa nepodarilo po
čas jesennej časti konsolidovať ká
der mužstva,  tréningovú morál ku 
a prístup všetkých hráčov k futba
lovým povinnostiam. Neudržanie 
družstva  dorastencov  v  súťaži  je 
najväčším  sklamaním  v  činnosti 
OŠK. Sme si vedomí, že kategó
ria dorastu je najzložitejšou v mlá
dežníckom futbale a z toho dôvo
du  výbor  musí  vykonať  analýzu 
prí čin a poučiť sa z toho, aby sa ta
kýto stav v budúcnosti neopakoval 
u ostatných družstiev OŠK.

K  oslabeniu  dorastu  a  žiakov 
ne malou  mierou  prispel  odchod 

najtalentovanejších hráčov z mlá
dežníckych  kategórií  OŠK  do 
iných klubov  z  rôznych dôvodov, 
patria medzi nich títo hráči: Strol
ka (Devínska Nová Ves), Hranko, 
Hrebeň M.,  (Bernolákovo). Duf
ek,  Hrebeň  K.,  Ďurica,  Macík 
(Žolík Malacky), Šulc (Inter). Ve
ríme, že títo hráči v prípade nena
plnenia ich futbalových snov, náj
du  cestu  späť  tam, kde  futbalovo 
vyrastali, radi ich privítame.

Družstvo seniorov
pod vedením realizačného týmu 

v zložení: pp. Gábriša, Kovára P., 
Benkoviča J., ako nováčik úspešne 
vstúpilo do okresnej súťaži V. liga 
Seniori S5V, bez prehry  skončilo 
na 2. mieste  s  počtom 28 bodov, 
skóre 41:12. Pozoruhodný  je zisk 
plusových bodov  (19) na  súpero
vých  ihriskách.  Káder  družstva 
tvorí  celkovo  22  hráčov,  trénin
gová morálka vzhľadom k pracov
ným  povinnostiam  hráčov  je  na 
dobrej  úrovni. Družstvo  absolvo
valo  súťaž  v  zložení: Lenner M., 
Juriga R., Miklušičák E., Kostka 
R., Matyáš M., Ďurica M., Ga
lajda Martin., Pálka S., Juriga M., 
Venglár P., Galajda Miro, Kinčok 
B., Osuský F., Varga Š., Ščasný M., 
Galajda  Marian.,  Hýll  A.,  Kain 
R., Gábriš I. – tréner, 

V kádri mužstva  sú  ešte hráči: 
Kostka R., Šimunič E., Dufek M.,

Po ukončení majstrovských zá
pasov  jesennej  časti  súťažného 
ročníka  2017/2018  mládežnícke 
mužstvá  predprípravky,  príprav
ky a mladších žiakov sa zúčastnia 
zimnej  halovej  ligy  v Malackách 
a mužstvo seniorov plánuje zahá
jiť zimnú prípravu v prvej polovici 
januára 2018.

Podrobné  výsledky  všetkých 
mužstiev  sú uverejnené na  inter
netovej  stránke  Bratislavského 
futbalového zväzu www.futbalbfz. 
sk.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
výbor OŠK si  vás dovoľuje  in

formovať  o  svojej  mimo  športo
vej  činnosti.  Komplexne  organi
začne,  finančne a administratívne 
zabezpečuje  činnosť  OŠK  ako 
celku. V mimo  súťažnom období 
v  spolupráci  s  obecným  úradom 
plánu je rozpočet klubu, prevádzku 
a údržbu  športového  areálu,  spo
lupracuje a zúčastňuje sa na tvor
be dotačnej a sponzorskej politiky. 
V  súlade  so  stanovami OŠK dô
ležitou oblasťou je rozvoj členskej 
základne  a  zabezpečenie konania 
členskej  schôdze  v  stanovených 
termínoch.  Nasledujúca  riadna 
členská schôdza je plánovaná naj
neskôr  do  31.  mája  2018,  kedy 
končí dvojročné funkčné obdobie 
výboru OŠK  zvoleného  na  usta
novujúcej schôdzi OŠK.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
čas vianočných sviatkov, koniec 

roka, vstup do Nového roku je ob
dobím bilancovania, zamyslenia sa 
nad svojou činnosťou a predsavza
tiami do budúcnosti. Pri tejto prí
ležitosti  nám  dovoľte  poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali v roku 
2017  na  činnosti  OŠK,  zároveň 
vám prajeme veľa  zdravia,  šťastia, 
lásky a úspechov v roku 2018. 

Výbor OŠK

OŠK v lábe – futbalový ročník 
2017/2018 – jeseň

Rad zľava: Sivák J., Muller M., Jakub J., Ivák R., Hrebeň I., Omyliak P., Habuda Š., Lukáček D., Kuch T., Surý L., Maj
zún M., Kovár M., Šebastian S.
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