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nebolo v  minulosti vidiecke-
ho domu, v ktorom by dievča 

či žena nevedeli vyšívať. S  touto 
zručnosťou sa počítalo ako s  vro-
denou danosťou. Ľudová výšivka 
sa stala jednou z  najvýraznejších 
a  naj roz šírenejších foriem ich vý-
tvarnej se ba realizácie. Uplatnila sa 
predovšetkým ako výrazná ozdoba 
odevov a bytových textílií. 

Juhozápadné časti slovenska 
majú dlhú a  bohatú tradíciu, kto-
rá vo veľkej miere súvisela s vyššou 
životnou úrovňou. Táto bola pod-
mienená výnosnosťou poľnohospo-
dárstva a  blízkosťou priemyslu. To 
tvorilo dobré podmienky pre rôzne 
činnosti, tak aj pre vznik bohatej, 
jemnej a náročnej výšivky. Celá ob-
lasť západného slovenska je známa 
najväčšou bohatosťou techník a vzo-
rov, kde dominuje výšivka podľa 
predkresleného vzoru. A tu v našom 

okolí sú to zložité techniky na veľ-
mi jemnom materiáli – dierky, gatry, 
vyšívané na  šifó ne, batiste a hlavne 
na vapére. To sú tie prekrásne kro-
jové zástery na záhoráckych krojoch.

Tieto výšivky ovládali len tie naj-
šikovnejšie vyšívačky. náš kroj nie 
je pestrý. samotný kroj je biely, len 
doplnky ako lajblíky, mašle sú mod-
ré, prípadne ružové. lábsky kroj je 
s modrými mašľami, vysočanský má 
ružové mašle a tmavočervený same-
tový lajblík, ale výšivky sú rovnakých 

vzorov aj na rovnakých materiáloch.
Môžeme povedať, že kroje boli 

vždy výstavnou „skriňou” krajo-
vých výšiviek. A vždy tu bola túžba 
ukázať tú krásu všetkým. V  dáv-
nejšej minulosti to boli nedeľné 
omše, procesie a v nemalej miere aj 
svetské príležitosti, ako fašiangové 
zábavy a plesy, na ktoré sa chodi-
lo v parádnych krojoch. s moder-
nizáciou bežného života sa kroje 
vytrácali, ale túžba ich predviesť 
stále žila. našli si svoje uplatnenie 
v  rámci folklórnych súborov, pri 
oživovaní folklórnych tradícií, ako 
napr. tradičné svadby, odobierky 
nevesty od rodičov, rôzne zvyklosti 
vítania jari a podobne. sme svedka-
mi oživenia tradícií na rôznych fes-
tivaloch, ktoré majú na slovensku 
dlhú tradíciu. Aj láb má v  tomto 
smere nejakú históriu, ktorá je ob-
čas prerušovaná. oživenie folklóru, 
jeho udržovanie si vždy žiada zapá-
leného a obetavého človeka, ktorý 
veľmi aktívne pracuje s  nadšenca-
mi, vie kde hľadať korene aj kroje 
a ich zvyšky, opatrovať ich a udržia-
vať. nemôže to byť len orientácia 
na  nejakú jednu konkrét nu uda-
losť. V minulosti, niekde na začiat-
ku formovania folklórnej skupiny 
v lábe, bola takouto osobou pani 
Eva Benceová. na toto obdobie si 
spomína:

„V Lábe vznikla folklórna skupi-
na v roku 1972. Vtedy sme prvýkrát 
obliekli do nášho krásneho kroja pár 
Danku Katerincovú a Bo risa Záles-
ňáka a išli súťažiť o najkrajší obleče-
ný pár na Kamenom mlyne. A získali 
sme prvú cenu”.

To bolo veľké povzbudenie a im-
pulz k  tomu, aby sa začali vyťaho-
vať zabudnuté kroje. Bolo to zložité 
obdobie. najkrajšie kroje boli v bo-
hatých sedliackych rodinách. Tieto 
prešli tortúrou združstevňo va nia 
a to dosť poznačilo vzťahy v de dine. 
Ale nakoniec zvíťazila túž ba ukázať 
tú krásu a že sa podarila veľká vec, 
ukázalo sa už v roku 1973. Folklór-
na skupina pripravila veľkolepú fol-
klórnu slávnosť uprostred dediny – 
starodávnu lábsku svadbu. Ženy 
pri pravili aj výstavu Krása ži vota 
s  ukážkami výšiviek na  tradičných 
predmetoch, ako boli kútne plach-
ty, konopné obrusy a  plachty, ko-
šele, rubáše. Túto výstavu pripravili 
predovšetkým vtedajšie učiteľky 
pp.  súkeníková, Štefeková, Šišová, 
čermáková a  Maštrlovci. Bola to 
krásna ukážka krojov a úžitkových 
výšiviek.

Tieto úspešné akcie boli záro-
veň pozvánkou na vystúpenia v júni 
na  akcii „Tichá krása” v  krakova-
noch aj v Piešťanoch. A hneď na to 

Tradície 
folklóru 
v Lábe

Dokončenie na 2. stane

Eva Bence
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lábsky Majáles je jedinečnou 
kultúrnou akciou na Záhorí v obci 
láb len 30 km od Bratislavy. na dru-
hom ročníku tohto jednodňového 
festivalu vystúpia opäť tie najlepšie 
slovenské rockové hudobné skupiny. 
no name, Iné kafe, Horkýže slí-
že, smola a Hrušky, ale aj skupiny 
Problém  a  Rebelent  sa  postup-
ne vystriedajú na  hlavnom pódiu.   
Festival sa začne už od 13.00 hodi-
ny futbalovým zápasom organizá-
torov udalosti Doda z InEkAFE 
so svojím výberom a mužstvom 
starostu obce Mariána Moravčíka. 

organizátori majálesu mysleli aj 
na tých najmenších, preto od 14.30 
vystúpi na  špeciálnom pódiu, hneď 
vedľa kolotočov, populárna detská 
skupina Paci Pac s ich hodinovým 
programom. od 16.00 začne hlavný 
hudobný program, ktorý po po pol-
noci ukončí oldies diskotéka. 

oproti prvému ročníku sa výraz-
ne posilnia aj služby na  festivale. 
na návštevníkov bude čakať množ-
stvo výčapov s alko a nealko nápoj-
mi, ale aj stánkov s rôznymi dob-
rotami a klasickými festivalovými 
jedlami. Počet mobilných toaliet sa 
tiež navýši, aby sa fanúšik lábske-

ho Majálesu cítil počas celého dňa 
a večera čo najlepšie. Cena lístka je 
9,90,- v predpredaji.sk a 13,-Eur v 
deň majálesu. obec láb a agentú-
ra True Believers Music agency Vás 
pozývaju na  túto udalosť a tešia sa 
na Vašu návštevu.

Tradície folklóru v Lábe
v júli vo Východnej. Tieto vystúpe-
nia sa každoročne opakovali vďa-
ka pozvánkam veľkého folkloristu 
Ing. Arch Viliama Grusku. Držal 
nad folklórnou skupinou z  lábu 
ochrannú ruku a posúval ju dopre-
du. Veľká vďaka mu za to. Postupne 
pribúdali vystúpenia aj na  ďalších 
festivaloch – na Myjave a nakoniec 
aj na celoštátnom festivale v stráž-
nici. V tom čase to bola veľká skupi-
na 42 krojovaných párov.

Pani Eva takto spomína na ďalšie 
roky: „Postupom rokov sa mladí za-

čali ženiť, dievčatá vydávať a  sku-
pina sa zmenšovala, až nás v  80. 
rokoch ostalo len 8–10 párov. Ale 
i tak sme sa ešte zúčastnili po 2-krát 
v Martine na oslavách Matice slo-
venskej a  na  oslavách 100. výro-
čia narodenia slovenského maliara 
Martina Benku. Na  začiatku bolo 
veľa zapálených pre folklór, ale po-
stupne sa naša skupina zmenšovala. 
Musím spomenúť verných, ktorí vy-
držali. Boli to okrem mňa M. Bar-
talská, R. Lukáčková, M. Kovárová 
a jej dve dievčence Rózka Lukáčko-
vá, jej dcéra Mária, Blažena Din-
ková, Jozefka Vicenová, Fr. Benko-

vičová a  niektoré ďalšie. Toto naše 
úspešné obdobie trvalo do roku 1988, 
kedy som ja už, vzhľadom na  svoj 
vek, nevládala. S nádejou v srdci som 
hľadala niekoho, komu by som odo-
vzdala štafetu. Je mi ťažko z  toho, 
ako vidím, že tá práca akoby vychá-
dzala nazmar. Niet pokračovateľa. 
Sporadické príležitostné vystupova-
nia jednotlivcov nestačia. To si vy-
žaduje sústavnú prácu, nacvičovanie 
a hľadanie ďalších zdrojov zvyklostí 
a predovšetkým veľa obetavosti.”

Toľko zo spomienok pani Evy 
Bence.

RNDr. Valéria Šimáková

Dokončenie z 1. stany

Lábsky 
Majáles

Názvy ulíc 
v obci 
schválené
oznamujeme občanom, že obec-
ným zastupiteľstvom boli schvále-
né názvy ulíc v obci láb z dôvo-
du lepšej orientácie občanov a zá-
chranných zložiek. 
Všeobecne zá väzné nariadenie č. 
2/2017 o označovaní ulíc je plat-
né od 1. 1. 2018. To znamená, že 
názvy ulíc je možné v osobnom 
aj úradnom styku pou žívať. Pri-
deľovanie orientačných čísiel do-
mom v jednotlivých uliciach aj 
ná sledné zmeny adries sa budú 
vy konávať postupne podľa jednot-
livých ulíc. Začne sa ulicami v no-
vých lokalitách – Topoľová ulica 
a lipová ulica. občanov budeme 
informovať o vykonaných zme-
nách na internetovej stránke obce, 
obecným rozhlasom a písomne. 
následná výmena občianskeho 
pre ukazu z dôvodu zmeny adresy 
je bezplatná a  možno ju vykonať 
po ukončení platnosti občianskeho 
preukazu v okresnom riaditeľstve 
policajného zboru v Malackách.
  •

V prípade nejasností môžete za-
telefonovať pracovníčke ocÚ Má-
rii lisej na  034/779 03 33 alebo 
napísať na maria.lisa@obeclab.sk.

Prosíme občanov o trpezlivosť 
pri prideľovaní nových orientač-
ných čísiel domom a následnej 
zmene v centrálnej ohlasovni a re-
gistri adries.

Mária Lisá

AkTUAlITY

mailto:maria.lisa@obeclab.sk
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oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci  
zabezpečuje obec láb. Vývoz nahlasujte na tel. čísle 0948 12 89 66.
CENY ZA VÝVOZ:  VÝVOZNÉ DNI:
do 5 m3 12 €  PO, UT, ŠT, PI 8.00–15.00 h
do 8 m3 20 €  ST 8.00–18.00 h
    SO 8.00–13.00 h
V prípade riešenia otázok k vý vo zu fekálií kontaktujte 
Mgr. P. Chmelu na telefónnom čísle 0905 35 86 26.

Tanečná a ľudová zábava so sku-
pinou, ktorá dokáže zabaviť ľudí 
všetkých generácií, sa v lábe usku-
toční v so botu 26. mája od 19.00 h. 
Miesto zábavy bude zverejnené tes-
ne pred samotnou zábavou. V prí-
pade priaznivého počasia bude celé 
podujatie na miestnom futbalovom 
ihrisku. Ak nám počasie nebude 
priať, bude táto zábava presunutá  
do telocvične miestnej ZŠ.

okrem senzusu vystúpi aj DJ 
Ras ty,  preto  predpokladáme  ko-
niec udalosti okolo 02:00 h ráno. 
služby pre návštevníkov ľudovej  
a tanečnej zábavy budú posilnené  
(bufety, jedlo, nápoje). Tešíme sa na 
vás a veríme, že sa spolu zaba víme 
na hitoch senzi senzusu. Vstup né 
je 10 € a môžete si ho kúpiť priamo 
v obecnom úrade v lábe alebo na 
telefónnom čísle 0911 11 67 00

 Ďakujeme 
všetkým dobro
voľníkom, rodi
čom, deťom, or
ganizáciám za 
účasť na uprato
vaní našej obce 
pri príležitosti 
Dňa Zeme dňa 
21. 4. 2018.

Po  zime nás v domácnostiach 
čaká upratovanie v šopách, garážach 
a podobne. Pri týchto činnostiach, 
vždy je treba niečo spáliť. To vytvá-
ra zvýšené nebezpečenstvo požia-
ru. najviac požiarov vzniká na jar. 
Z týchto dôvodov sa na vás znovu 
obracajú dobrovoľní hasiči, s cie-
ľom upozorniť vás a poskytnúť rady, 
ako požiarom predchádzať. najviac 
požiarov vzniká a súvisí s nezod-
povednosťou ľudí a podceňovaním 
požiarneho ne bezpečenstva pri vy-
paľovaní trávnatých porastov, kríkov  

a zakladaní ohňa v prírode. keď  
začne horieť les, je už neskoro. lik-
vidácia týchto požiarov je veľmi ná-
ročná, vyžaduje si veľké množstvo 
techniky, ľudí a trvá dlho.

Dôrazne upozorňujeme, že je  
v platnosti trvalý zákaz vypaľova
nia trávy a suchých porastov. 

Preto vás DHZ žiada o dôsled-
né dodržovanie zásad požiarnej 
bezpečnosti. spaľovanie väčšieho  
množstva od padu je treba nahlásiť 
Riaditeľ stvu Hasičského a záchran-
ného zbo ru v Malackách.  ts

Senzi zábava 
so Senzusom v Lábe

Zásady požiarnej
bezpečnosti

OZNAM

Rozpis vývozu 
separovaného odpadu 
v obci Láb na rok 2018

Dátum Deň PET Papier
10/01/2018 streda X
24/01/2018 streda X
07/03/2018 streda X
21/03/2018 streda X
16/05/2018 streda X
30/05/2018 streda X
13/06/2018 streda X
11/07/2018 streda X
25/07/2018 streda X
08/08/2018 streda X
05/09/2018 streda X
19/09/2018 streda X
14/11/2018 streda X
28/11/2018 streda X

Sklo sa bude vyvážať v každý druhý (nepárny) mesiac.            Vypracoval Slezák

V novembri 2017 sa Tomáš Chme la písomne vzdal mandátu poslan-
ca ocZ. Ako náhradník na voľné miesto poslanca, podľa poradia zís-
kaných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy miest a ob cí z roku 
2014, bol zvolený Pavol Bartalský, ktorý voľbu náhradníka prijal, 
neskôr ju písomne odmietol. Ďalším náhradníkom bola Ing. Mária 
Hasičková, ktorá voľbu náhradníka prijala a 18. 4. 2018 na 2. ve-
rejnom zasadnutí ocZ zložila zákonom predpísaný sľub poslanca. 
Poslankyňa Ing. Mária Hasičková bola zvolená za členku komisie 
ekonomickej, finančnej a ochrany verejného záujmu a komisie kul-
túry, športu, školstva a sociálnych vecí.

O
ZN

AM
AkTUAlITY
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Základná škola v  Lábe má za  se
bou 8 mesiacov vo vynovenej, za
teplenej budove. Azda budete so 
mnou súhlasiť, že máme najkraj
šiu základnú školu v okolí! Veľ ké 
ďakujem patrí starostovi p.  Mo
ravčíkovi, p. podstarostovi Chme
lovi, ale i  všetkým poslancom, 
ktorí podporili myšlienku rekon
štrukcie základnej školy, máme sa 
čím chváliť! O to viac sa snažíme, 
aby aj vyučovanie v  takej krásnej 
škole bolo nielen „povinné”, ale 
i zábavné a poučné. 

V  januári si žiaci 3. a 4. ročníka 
zmerali svoje sily v  prehadzovanej 
so žiakmi ZŠ Zohor. 23. 1. sme 
odohrali 1. kolo v ZŠ Zohor a  30. 1.  
sme v našej telocvični privítali druž-
stvá zo Zohoru. V 1. kole zvíťazili 
žiaci družstva láb „B” a  2. kole žiaci 
družstva láb „A”. Vo februári sa žia-
ci 1.–6. ročníka zahrali na hodinách 
prvouky a prírodovedy hru kráľov-
stvo včiel, ktorú našej škole poskytlo 
Centrum environmentálnej a  etic-

kej výchovy Živica. Deti sa hravou 
formou zoznámili s  tým, ako žijú 
včely od jari až do zimy, čo sa deje 
v  úli, čo včelám pomáha, ale aj čo 
im škodí. Počas hry poznávali me-
donosné rastliny, opelivý hmyz, rie-
šili bludisko určujúc škodcov v úli, 
zatancovali si včelí tanec. na záver 
si mohli vyskúšať včelársky klobúk 
a pozrieť dymák, včelie plásty, pro-
polis i peľ. Aj v našej škole sa fašian-
gový karneval stal už milou tradí-
ciou, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. 
Tohtoročný karneval sa konal vo 
štvrtok 8. februára 2018 v priesto-
roch telocvične. Žiaci 8. triedy sa 
zodpovedne ujali svojej úlohy orga-
nizátora karnevalu. Všetci sa zmenili 
na princezné, zvieratká, bojovníkov, 
čarodejnice, pirátov. nechýbala im 
kreativita, vďaka ktorej mohli všet-
ci obdivovať zručnosť a nápaditosť 
ich tvorcov. Bolo veľmi ťažké vybrať 
najkrajšiu masku, preto nakoniec 
bolo drobným darčekom odmene-
ných až osem masiek. nechýbala už 
tradične bohatá tombola, ďakujeme 

Tohto roku nás zima troška po
trápila, a  to nie len mrazmi, ale 
hlavne chorobami. Chrípka po
ložila do  postieľok postupne 
takmer všetky detičky a tiež os
tatných zamestnancov škôlky. 
Ešteže už prišla jar a spolu so sl
niečkom vyhnali choroby, zimu 
a nečas. 

Pochmúrnu náladu sme však 
nemali. Zabavil nás Príbeh jed
ného rytiera,  tiež  veľký  Roz
právkový karneval, divadelné 
spracovanie zimnej rozprávky 
O  rukavičke. svoje korčuliarske 
schopnosti si zdokonalili deti po-
čas celého februára na Korčulko
ve. V skupinovom  orientačnom 
vyšetrení uspeli naše Včielky nad 
očakávanie dobre a tiež navštívi-

li kamarátov v prvej triede v ZŠ 
láb. spolu s  Motýlikmi absol-
vovali hodinovú školu cirkusové-
ho umenia v divadle Malá scéna 
v  Bratislave. Aj teta Zdenka k 
nám prišla do škôlky porozprávať, 
ako sa správne starať o svoje zúb-
ky, no, a rodičia zasa besedovali 
na  prednáške o  školskej zrelosti 
v spolupráci s CPPPaP Malacky. 
Pani učiteľky zo základnej školy 
im zasa porozprávali, čo čaká bu-
dúcich prváčikov vo veľkej škole 
od  septembra. no, ešte nás čaká 
veľa práce a taktiež aj zábavy, ani 
sa nenazdáme a bude tu opäť tep-
lučké leto. Všetkým srdečne ďa-
kujeme za podporu a spoluprácu 
pri organizovaní akcií pre naše 
deti. 

 Ešteže už prišla 
 jar...

Riaditeľka Materskej školy Láb oznamuje rodičom, že

zápis detí do materskej školy 
na školský rok 2018–2019
sa uskutoční 17. mája 2018 od 14.00 do 17.00 h
v budove MŠ v pavilóne B – trieda Žabky.
Deti sa do materskej školy prijímajú na zá klade písomnej žiados-
ti zákonného zástupcu. Žiadosť o priatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie si rodičia môžu denne vyzdvihnúť v budove materskej 
školy, alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ láb, kde sú zverejnené 
podmienky prijímania aj ostatné dôležité informácie. 

Vynovená škola
ŠkolsTVo
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všetkým, ktorí nám do nej prispeli. 
Tak ako po  iné roky, aj tento sme 
sa od 19.–23. 2. vybrali brázdiť za-
snežené kopce – konal sa lyžiarsky 
výcvik. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov  
2. stupňa, v lyžiarskom stredisku Tá-
le. Ubytovaní sme boli v obci Bystrá 
– v penzióne Dúhový pstruh. Pod 
vedením už skúsených inštrukto-
rov – učiteľov z  našej školy, všetci 
účastníci kurzu objavili krásu našich 
hôr ale i krásu lyžiarskeho umenia. 
naša základná škola využíva aj naj-
novšie poznatky IkT. Vo všetkých 
triedach, ktorých prebieha vyučova-
nie, máme nainštalované interaktív-
ne ta bule. kabinet informatiky s 20 
po  čítačmi je maximálne využívaný. 
Zdokonaľovať svoje zručnosti si 
mu  sia i učitelia, aby mohli odovzdá-
vať najnovšie poznatky žiakom. Dva 
dni v  poobedňajších hodinách až 
do večera sa zoznamovali s progra-
mom office 365, ktorý postupne 
implementujú do vyučovania. Tento 
program je veľmi rôznorodý. Mô-
žeme pomocou neho spolu komu-
nikovať žiak–učiteľ, učiteľ–rodič. 
Mailová schránka má  kapacitu 50 
GB. 

Ďalšou funkciou sú webové ver-
zie programov Word, Power Point, 
Excel, onenote a  outlook. Plní 
funkciu aj UsB kľúča, poznámko-
vého bloku, kvízov a plní aj ochranu 
dát pred únikom. 

Ešte raz ďakujeme všetkým za 
podporu našej školy.

Mgr. Ľubica Chovanová

motivuje k dobrým výsledkom

Som zapísaný!
Dátum piatok 13. 4. 2018 by mohol niektorých 
vystrašiť, pre 30 predškolákov to bol deň výni
močný. V našej základnej škole sa konal zápis 
detí narodených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 do 
1. ročníka v školskom roku 2018/2019. 

Prvými boli Maťko a Deniska. spolu so sne-
hulienkou, Vedkom, kýblikom, Hapčíkom, 
Plaškom, Dudrošom, Šťastkom i  spachtošom 
písali, počítali, hľadali správnu cestu v bludisku. 
Predviedli, že sú pripravení na boj so všetký-
mi písmenkami, číslami a sú pripravení opustiť 
brány škôlky. Tak už len kúpiť  školskú aktovku 
a tešíme sa na vás 1. septembra!

ŠkolsTVo
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Príbeh Vianoc je príbehom, siahajúcim 
až  k  stvoreniu sve ta. Jeho dopady zasa
hujú do večnosti. Aby ktokoľvek mal ná
dej, že porozumie jeho kráse, sile a váhe, 
musí byť vyrozprávaný rovnako ako všet
ky skutočné príbehy: Od začiatku...

narodeniny ktorékoľvek člena rodiny 
sú vždy udalosťou. Torta, sviečky, darčeky, 
dobré jedlo – to všetko hovorí – ďakujeme 
za tvoj život. si pre nás požehnaním. si pre 
nás darom. narodeniny Boha, ktorý sa stal 
človekom, aby pomohol ľuďom poznať, po-
chopiť a milovať otca, si pripomínajú mi-
lióny ľudí. každý rok. na Vianoce. 

Už po  tretí raz pripravili členovia Cir-
kevného zboru Credo vianočný koncert. 
Tentokrát s  myšlienkou „noc zázrakov”. 
našou tortou pre Ježiška bola viera, svieč-
kami nádej, darčekmi láska a dobrým jed-
lom čas, ktorý sme trávili spolu s vami pri 
Ježiškových jasliach. koncert odznel 25. de-
cembra v kostole Všetkých svätých v lábe 
a  6. januára v kostole nanebovzatej Pan-
ny Márie v Plaveckom Štvrtku. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohli. Vďaka vám, milí priate lia, za vašu 

účasť a  priazeň nášmu zboru. Veľmi si to 
vážime. A ak by ste sa chceli pridať, bude-
me sa tešiť. 

       vaši zboristi

Cirkevný zbor Credo ďakuje Farskému 
úradu a  Obecnému úradu Láb za  pod
poru a finančnú pomoc v roku 2017.

 Koncert Cirkevného 
zboru Credo

správna odpoveď krížovky z čísla 4/2017 znie: Naposledy väčšinou to už spočítané. správnu odpoveď nám poslali čitatelia Juraj Duchaj, 
Mária Bielichová, Michal olejnik. Výhercom srdečne blahoželáme! Výhru si môžu prevziať v obecnom úrade láb počas úradných hodín do 
30. 6. 2018. Zároveň oznamujeme čitateľom, že správnu odpoveď z tejto krížovky môžu posielať na e-mail: redakcia.labskenoviny@gmail.com 
alebo ju vhodiť do poštovej schránky na budo ve obecného úradu láb. opäť sa te šíme na vaše odpovede!

4. obecný ples
sa v našej malebnej dedinke konal 20. 1. 2018.  
V priestoroch ZŠ láb sme sa stretli v hojnom poč-
te. Do tanca hrala skupina Party Beat Cover Band 
a dobrú náladu nám prišiel spríjemniť hosť Juraj 
Bača. Touto cestou ďakujem v mene kultúrnej ko-
misie všetkým sponzorom za sponzorské dary, kto-
rými prispeli do tomboly a ľudom, ktorí nám po-
mohli s prípravami plesu. Zároveň ďakujem mode-
rátorovi a skvelému zabávačovi Richadrovi Vrable-
covi za skvelú atmosféru. V neposlednom ra de 
patrí vďaka pánovi starostovi, že aj v našej obci sa  
uskutočňujú takéto kultúrne akcie.         Ján Mundok

L

časť cesty, 
etapa

zn. talian. 
kuchýň

poslanie, 
úloha

Olympique 
Lyon

2

ženské meno, 
22.2.

EČV 
Bratislavy

spojka

víťazstvo v 
boxe

slovenský 
prezident

partner bábiky 
Barbie

domácke 
meno Albíny, 

Aliny

stav snehu     
na jar

vylučuj, roň 
slzy

vábiť, 
priťahovať

ukladá sa do 
postele

náhle, vtom, 
naraz

Európska 
energetická 
spoločnosť

spečenie, 
miesto 

spečenia

žijeme, 
existujeme

zrno      na 
siatie

zvodná, 
vábivá, lákavá

prístroj na 
určovanie 
svetových 

strán

pás ku 
kimonu

spodok 
dverného 

otvoru

jeden z 
vodičov bez 

napätia

samoty, 
osady

liečivá rastlina

Lit. Hudob. 
Múzeum

značka 
ruských 
lietadiel

1 väčšia 
nádoba

méta, koniec 
pretekov

tým 
spôsobom

3

BASTAD, ILVE, 
NICK, YZOP

švédske 
mesto

polovica 
hracej karty

bulharský 
maliar

lyžiarske 
stredisko v 

USA

nič, kaz, 
zabraňuj

nezhotovil 
šitím

prikrývka       
stola

zaústenie     
do komína

vystri ruky 
bokom
značka 

žuvačiek

značka pre 
hektoliter

značka pre 
hektár

mužské 
meno, 5.11.

hrádza z 
prútia

snoval

tatko, tatík, 
hypok.

z, zo, po 
francúzsky
Slov. nár. 
povstanie

samec kozy

koval, 
podkúval

šat, odev, 
oblečenie

robia svadbu 
syna

zárez, po 
anglicky

staršia ŠPZ 
Martina

NAŠE TRADÍCIE / KRÍŽOVkA

mailto:redakcia.labskenoviny@gmail.com
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Základná škola v Lábe sa aj v tom
to ročníku prihlásila do  súťaže 
McDONALD CUP 2018, ktorý 
organizuje Ministerstvo školstva 
SR v  spolupráci so  Slovenským 
futbalovým zväzom. Súťaže sa zú
častňujú päťčlenné družstvá (roč
ník 2008), v ktorých musí byť za
stúpené minimálne jedno dievča.

súťaž sa hrala dvojkolovo: 
I. kolo sa uskutočnilo na  ihrisku 

oŠk v lábe za účasti družstiev ZŠ 
Zohor, ZŠ Jakubov, ZŠ Záhorská 
Ves, ZŠ láb. Do II. kola postúpili 
družstvá ZŠ láb a ZŠ Jakubov.

II. kolo sa uskutočnilo na ihrisku 
Záhoran Jakubov za účasti družstiev 

ZŠ láb, ZŠ Jakubov, ZŠ lozorno, 
ZŠ sološnica, ZŠ Štúrová, Malacky, 
sŠ sv. F. Assiského, Malacky. 

Víťazom turnaja sa po  vyrovna-
ných bojoch stalo družstvo ZŠ láb 
a vybojovalo si postup do krajského 
finále, ktoré sa uskutoční 9. mája 
2018 na štadióne ŠkP v Dúbravke.

o tento úspech sa zaslúžili Dávid 
lukáček, kamil kuch, Šimon Ha-
buda, Artur Pír, Martin Moravčík, 
Mário Janek, Adam kovár, Anneta 
Iváková, Vanesa Valúchová, Anička 
Galbavá a  lilly Zivčáková, tréneri 
Mgr. Hýll, Ing. Pollák.

Ďakujeme za  vzornú reprezen-
táciu školy, obce a športového klubu.

Ing. Ivan Pollak

LÁBSKE NOVINY – časopis obec-
ného zastupiteľstva a  občanov lábu 
• Vydavateľ:  Obec  Láb,  Obecný  úrad 
Láb 503,  900 67 Láb,  IČO: 304883  • 
Periodi cita:  štvrťročník  •  Registračné 
číslo:  ISSN 1339-0090  • EV 3083/09 
• Distribuované  zdarma  v  obci Láb  • 
Uzávierka pre zasielanie príspevkov 
do  nasledujú ceho čísla 2/2018: 30. 6. 
2018  • Šéfredaktor: Mgr. Daniel Pro-
kop • Redakčná rada:  PaedDr. Moni-
ka Valúchová, Mgr. Pavel Chmela, Ján 
Mundok,  RNDr.  Valéria  Šimáková, 
Mgr. Miriam Vicenová, Mgr. Ľubica 
Chovanová,  Jana Zálesňáková    •  tele-
fón: 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 korektú-
rou.  •  Nevyžiadané príspevky nearchi-
vujeme a nevraciame.

6. 12. 2017do 23. 4. 2018
Narodení: 
sofia lennerová, kristián Daniel, 
Dominik Hanečka, Júlia Podma-
jerská, Emily Harculová, Martin 
Trochca, Anton kečkéš, Adam 
Špoták, Melánia kralovič

Opustili nás:
Rudolf  Ledník  (91),  Mária 
Šteffeková (82), Emília slanin-
ková (87), Anna ortová (68), 
Jozef sofka (85), Mária kainová, 
r.Hrebeňová (85), Štefánia Vís-
meková (62)

Zosobášení:
Michal Bozseník a Viktória Myt-
niková, Martin Bartalský a  Jaro-
slava  Šúryová,  Richard  Pikálek 
a Michaela lazárová

JUBILANTI 
od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018

60-roční:
Ján Ďurica, Štefan sivák, An-
ton Pír, Jana Dynková, Vladimír 
lukačovič

70-roční:
Mária Šablicová, Tomáš lukáček, 
Jozef Bartalský, Elena Illiková

75-roční:
Mária Zálesňáková, Matilda Bel-
ková, Štefánia koporcová

80-roční:
Antónia Hoozová

90-roční:
Júlia Mifkovičová
 Mária Lisá, matrikárka

SPOLOčENSKá 
KRONIKA

Počet obyvateľov obce 
k 31. 12. 2017 1790
Počet prisťahovaných občanov 90
Počet odsťahovaných občanov 35
Počet narodených detí 30
z toho 17 chlapcov, 13 dievčat 
Počet zomrelých občanov 15
z toho 12 mužov, 3 ženy
Počet sobášov 10

Mária Lisá

Štatistické údaje –
evidencia obyvateľstva 
obce Láb k 31. 12. 2017

Uvítanie detí
V sobotu 14. apríla sme slávnostne uvítali do živo-

ta dvanásť mladých lábčanov – Michael Berger, Juraj 
knoško, olívia Grobárová, Marcus kovár, Jonáš kain, 

Ján lojan, sofia lennerová, kristián Daniel, Domi nik 
Hanečka, Júlia Podmajerská, Emily Harculová, Martin 
Trochca. 

Deťom želáme veľa radosti a zdravia, rodičom trpez-
livosti, aby ich ratolesti boli im na radosť a spoločnosti 
na osoh.            redakcia

McDONALD CUP 2018 – 
sme majstri okresu Malacky

Uctili sme 
si naše
hasičky
V nedeľu 11. marca 2018 sme sa 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien znovu stretli s našimi 
ženičkamihasičkami.

schádza sa nás stále menej, 
ale o  to srdečnejšie sú tieto naše 
stretnutia. V družnej debate a spo-
mienkach na minulosť, ale aj úva-
hách o budúcnosti nášho hasičské-
ho  zboru, sme zotrvali do  večer-
ných hodín. Po obdarovaní našich 
hasičiek sme sa rozchádzali s  tým, 
že sa o rok stretneme znovu.

M. Kovár, predseda DHZ Láb

MATRIKA / ŠPORT



Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme sa k  vám prihovoriť 

a  informovať vás o  činnosti obec-
ného športového klubu v lábe (ďa-
lej len „oŠk”) v I. volebnom období 
rokov 2016–2018, ktorý si na svojej 
ustanovujúcej schôdzi 28. 5. 2016 
zvolil svoj výbor a stanovil si hlavné 
ciele svojej činnosti.

V  I. volebnom období na  roky 
2016–2018 boli do výboru zvolení:

Ing. Koporec – predseda oŠk, 
štatutárny zástupca; p.  Majzún –  
podpredseda oŠk ekonomicko-
hos podársko-technický úsek; Ing. 
Pollák – manažér oŠk, športovo-
-tré nersko-metodický úsek; Ing. 
Strolka – kontrolór oŠk, ad minis-
tra tívno-správny úsek; p.  Lukáček 
– člen za  ocÚ, predseda kontrol-
nej komisie; Mgr. Chmela – člen, 
zástupca obecného úradu; p. Sivák 
– člen

Medzi hlavné ciele vo svojom 
pro grame sme si stanovili:

• vybudovanie mužstva seniorov, 
prihlásenie do súťaží oBFZ Brati-
slava-vidiek, postup do V. ligy.

• udržanie a rozvoj mládežnícke-
ho futbalu – družstiev dorastu, žia-
kov, prípraviek.

Ako sme splnili vytýčené ciele, 
posúďte sami.

Športová oblasť
Mužstvo seniorov v  súťažnom 

ročníku 2016/2017 – VI. ligy obFZ 
Bratislava-vidiek skončilo na 1. 
mies te a postúpilo do V. ligy obFZ 
Bratislava-vidiek. V  jesennej časti  
súťažného ročníka 2017/2018 V. li-
gy obFZ Bratislava-vidiek je na 2. 
mieste, s cieľom postupu do IV. ligy 
obFZ Bratislava-vidiek. najväčším 
pozitívom je, že mužstvo seniorov 
dokázalo vytvoriť kolektív, ktorý 
pri lákal na štadión fanúšikov z našej 
obce aj  okolitých obcí. na  výsled-
koch mužstva počas hodnoteného 
obdobia sa podieľali pp. Gábriš I., 
Chrupka P., Zábojník l., kovár P., 
Benkovič J. k dosiahnutým výsled-
kom vo významnej miere prispela 
sponzorská činnosť.

Výsledky v mládežníckych kate-
góriách boli nasledovné: 

Družstvo prípraviek, vo svojej sú-
ťaži PRMA U 11 v súťažných roč-
níkoch 2016/2017 a 2017/2018 – je-
seň je na 1. mieste. Do tréningového 

procesu sa zapája cca 25 až 30 detí, 
ktoré sú rozdelené podľa ročníkov 
staršia prípravka (2007 a  mladší) 
a mladšia prípravka (2010 a mlad-
ší). na  výsledkoch mužstva počas 
hodnoteného obdobia sa podieľali 
pp. Pollák I., lukáček M., Hrebeň 
I., ondriáš l.

oŠk v  spolupráci s  ocÚ láb 
organizuje 23. 6. 2018 V. ročník fut-
balových prípraviek a  predprípra-
viek o  pohár starostu a  ocZ obce 
láb, za účasti cca 20 mužstiev.

Družstvo mladších žiakov je no-
vo vytvorené a zložené z  hráčov 
oŠk láb (6), FC Zohor (2), ok 
Vysoká pri Morave (1), dopĺňané 
hráčmi staršej prípravky vo svojej 
súťaži sZV U  12 v jesennej časti 
ročníka 2017/2018 je na 7. mieste. 
Mužstvo v budúcom ročníku po do-
plnení hráčov staršej prípravky má 
dobrú perspektívu. na  výsledkoch 
mužstva počas hodnoteného ob-
dobia sa podieľali pp. Galajda M., 
Hrebeň I., lukáček M., sivák Š., 
Sivák D., Pír R.

Družstvo dorastu svoju súťaž  
nedohralo. Príčinou bol nedo-
statočný počet hráčov v  mužstve 
i napriek tomu, že tréner mužstva 
p.  Malík B. vyvinul maximálne 
úsilie, aby sa dohrala jesenná časť 
súťaže. Pozitívom je, že traja hráči 
sa zapojili do  tréningového pro-
cesu mužstva seniorov. Trénerovi 
p.  Malíkovi B. patrí poďakovanie 
za jeho 9-ročnú činnosť, ktorú od-
viedol pri práci s mládežou v oŠk 
láb.

Braňo, ďakujeme!

Finančná oblasť
Základným zdrojom príjmov 

oŠk boli dotácie z  rozpočtu obce 
láb, ktoré pokrývali prevádzko-
vé, materiálne a   technické nákla-
dy na  prevádzku športového areá-
lu. Za ústretový prístup a podporu 
patrí poďakovanie pánovi starostovi 
Mariánovi Moravčíkovi a  členom 
zastupiteľstva obce láb, zároveň 
patrí poďakovanie za  pochopenie 
všetkým občanom lábu.

Druhým zdrojom boli príjmy 
z činnosti oŠk (vstupné, prenájom, 
bufet), z členských príspevkov, ktoré 
sú obmedzené počtom členov oŠk. 

Ďalšími príjmami boli dary od 
darcov a sponzorov, ktorí význam-
nou mierou prispeli a  pomohli 
v činnosti oŠk, patrí im veľká vďa-
ka.

Ostatná činnosť
oŠk v súčinnosti s  obecným 

úradom v lábe riešila technický stav 
a  morálne opotrebenie nehnuteľ-
ností športového areálu. Technické 

zariadenia sú technicky a  morálne 
opotrebované používaním. V  roku 
2016 bola vybudovaná multifunkč-
ná plocha, ktorá slúži pre všetkých 
občanov obce, ale najmä pre potreby 
oŠk. V roku 2017 bola spracovaná 
Ing. Vorčákom „Vízia reštruktura-
lizácie športového areálu v  lábe”, 
ktorá bola rozdelená na tri etapy:

1. etapa – posun a normalizova-
nie hracej plochy (105x68), výme-
na lapačov, obnova trávnatej plochy, 
presuny striedačiek, zábradlia. Bola 
vykonaná jún až september 2017.

2. etapa – zabezpečenie automa-
tického zavlažovania hracej plochy, 
dobudovanie priľahlých tribún, do-
budovanie vonkajších športových 
plôch. Predpokladaná realizácia 
r. 2018, 2019. Pre  rok 2018 bola 
pri delená dotácia sFZ vo výške 
10  000,00 € na  projekt automati-
zovanej závlahy hracej plochy.

3. etapa – komplexná rekonštruk-
cie priestorov stávajúcej tribúny. 
Predpokladaná realizácia 2019, 
2020.  Realizácie  jednotlivých  etáp 
sú podmienené pridelením dotácií  
z VÚC, sFZ a iných orgánov štát-
nej správy.

Vytváranie dôstojných podmie-
nok v  športovom areáli je popri 
športových činnostiach jednou 
z hlav ných úloh oŠk. Túto činnosť 
oŠk zabezpečuje v súčinnosti s ve-
dením obce láb.

Volebné obdobie a členská 
schôdza OŠK

V  súlade s  platnými stanovami 
oŠk, podľa čl. VI. bod 2 „Funkč-
né obdobie výboru je dvojročné”. 
členská schôdza, ktorá bude voliť 
členov výboru a  stanoví si hlavné 
ciele v II. volebnom období na roky 
2018–2020 sa uskutoční 17. júna 
2018 o  18.00 h v  sobášnej sieni 
obecného úradu v lábe. Vyzývame 
všetkých priaznivcov, ktorým nie je 
ľahostajné športové dianie v  našej 
obci a záujemcov o prácu vo výbo-
re oŠk, nech sa prihlásia u terajších 
členov výboru oŠk. Zároveň všet-
kých pozývame na majstrovské zá-
pasy a  športovo kultúrne podujatia 
konané v  športovom areáli v  roku 
2018.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
predložili sme vám odpočet 

úloh našej činnosti, v ktorej kladie-
me na  prvé miesto šport, ktorý je 
zákla dom zdravia celej našej popu-
lácie a najmä detí a mládeže. Preto 
urobíme maximum, aby naše deti 
a  mládež športovali v  dôstojných 
podmienkach. Z  toho dôvodu sa 
snažíme získať potrebné finančné 
prostriedky. Ďakujeme za  každý 
prí spevok vo forme sponzorského 
daru alebo 2 % z ročného zúčtova-
nia dane z príjmu za rok 2017.

Ďakujeme!
Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe – 
I. volebné obdobie 2016–2018
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