
Nie je to tak dávno, čo ste si 
vy, obyvatelia našej obce, zvolili 
za  starostu pre vás pomerne ne
známeho človeka. Keď som pred 
štyrmi rokmi prijal kandidatúru, 
ani mi nenapadlo, že môžem vy
hrať. Z  okraja našej dediny, kde 
dlhoročne bývam, som sa do  stal 
až do  centra najväčšieho diania. 
Na  obecný úrad! Poviem vám, 
boli to dobre strávené štyri roky. 
Možno som vám nebol na očiach 
každý deň, ale spolu s mnohými 
z vás, sa nám podarilo aj nemož
né. Básnik by možno napísal: 
„Naša obec dlho spala, až pri nás 

sa prebúdzala...” Mnohým z  vás 
teraz nabehol úsmev na tvári, ale 
keď sa obzriem za  seba, máme 
byť všetci na  čo hrdí. Máme za 
sebou veľa projektov, ktoré sme 
doviedli do  úspešného konca, 
zveľadili sme obecný majetok, vy
riešili niektoré dlhoročné problé
my, ale zároveň, nielen prácou je 
človek živý! Teší ma, že sme sa 
spo lu mohli aj zabaviť a dovolím 
si povedať, že to u nás žilo! Naši 
najmenší z materskej školy a mla
dí zo základnej školy podnikajú 
výlety a  zúčastňujú sa rôznych 
pro jektov či súťaží. My, dovolím 

si povedať, stredná generácia, zas 
občas podskočíme na nejakej tej 
tanečnej zábave a neostali v han
be ani naši seniori! Tí si založili 
organizáciu Jednoty dôchodcov 
Slovenska a  to je znak toho, že 
sú stále v plnej sile a  vedia nám 
po môcť, či poradiť, ako veci robiť 
lepšie.

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som na strán

kach našich obecných novín zhr
nul to, čo sa nám za  uplynulé 
šty ri roky podarilo s  tímom ľudí 
na obecnom úrade a  rovnako aj  

s mnoho ďalšími obyvateľmi, kto
rí nelenili a pridali ruku k dielu!

Keďže ste ma zvolili na sklon
ku roka 2014, ešte v tom ro ku sa  
podarilo zvolať obecné zastupi
teľstvo. A už vtedy mi hla vou za
čali lietať nápady na pro jekty, do  
ktorých sa v ďalšom roku pustíme! 
Hneď od začiatku roka 2015 za
čalo pracovať nové zastupiteľstvo. 
Ako jednu z prvých vecí, čo som 
považoval za dôležité, bolo na zá
klade doznievajúceho nešťastia, 
ktoré postihlo našu obec (mám 
na mysli spadnutú kostol nú vežu) 
riešil možnosť, ako obec môže 
po môcť s  jej výstavbou. Kostol
ná veža nebola majetkom obce, 
a  tak sa obec nemohla pria mo 
zapojiť do  jej novej výstavby. To 
však mňa ani poslancov nijako 
neodradilo. Boli sme priprave ní 
nájsť formu a spôsob, ako napo
môcť k tomu, aby bola veža opäť 
postavená. O to väčšie sklamanie 
pre nás ale nastalo, keď sme po 
niekoľkých stretnutiach najprv 
na fare v Lábe a neskôr v Brati
slave zistili že samotná cir kev ne
má žiadny záujem na  tom, aby 
sa kostolná veža znovu postavila. 
Napriek tomu som deklaroval, že  
obec je pripravená pomôcť akým
koľvek zákonným spôsobom k to  
mu, aby sa kostolná veža opäť po
stavila.

V ďalšom napredovaní bolo to 
pre nás dôležité zveľadenie pro
stredia, v ktorom bývame. Vďaka 
pracovníkom obecného úradu 
a  via cerým dobrovoľníkom sme 
spustili pravidelný zber odpadu 
a začali sme organizovať akcie za
merané na čistenie prírody v ob
ci a v  jej okolí. Za veľký úspech 
v tomto roku považujem tiež dl
hodobo neriešený problém čier
nej skládky v  lokalite „Burkové”, 
kde sa mi podarilo získať dotá
ciu z Environmentálneho fondu 
a celú čiernu skládku zlikvidovať. 
Ďalším krokom bolo zabezpeče
nie rozvozu obedov pre našich 
se niorov. Mnohým ich deťom 
ubud la neľahká povinnosť a naši 
seniori tak namiesto behania oko  
lo sporáku, mohli viac času veno
vať svojim záľubám, či svo jim vnú 
čatám.
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Jeseň je ten najvhodnejší čas ho-
voriť na tému ZELNINÁRSTVA 
ako takého. Jeseň znamená druhú 
žatvu pre poľnohospodárov, ktorí 
sa v podstatnej miere okrem os-
tatných plodín potrebných pre 
život, venujú pestovaniu zeleniny. 

Pestovanie zeleniny je dôležitá 
oblasť poľnohospodárstva. To všet
ci vieme, ale akosi sa nám to všet
ko „pomiešalo”. Chceme sa zdravo 
stravovať, ale nevadí nám , že mno
hé druhy zeleniny sa dovážajú z ďa

leka, rôzne sa upravujú, aby prežili 
cestu sem, hoci v minulosti sa hojne 
pestovali tu.

Narodil som sa v  Lábe,   prežil 
som tu svoje detstvo a  časť mla
dosti, pamätám si veľa z čias slávy 
Lábu ako zeleninárskej obce. Chcel 
by som upriamiť pozornosť, vás či
tateľov, tohto článku v dvoch sme
roch.

Predovšetkým chcem oboznámiť 
mladších, pôvodných obyvateľov 
Lábu a, samozrejme, aj nových oby
vateľov, ktorí nepochádzajú z Lábu, 

ale sa rozhodli bývať v Lábe s feno
ménom zeleninárstva v Lábe.

Lábsky chotár svojím charakte
rom a bonitou pôdy je prednostne 
vhodný na dorábanie zeleniny. 

V Novej knihe o Lábe je pod
robne opísaný rozmach a rozkvet 
zeleninárstva v Lábe v období 
Prvej československej republiky v 
rokoch 1928 až 1938. Vtedy zele
ninu vyvážali nielen do Bratislavy, 
ale i do Rakúska, hlavne do Vied
ne. Spočiatku to realizovali vybra

Pokračovanie na 6. strane Pokračovanie na 2. strane

Pripomenutie zašlej slávy 
zeleninárstva v Lábe

Štyri roky práce pre Láb
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V  obci už dlho pôsobí súbor 
Lábjan, s ktorým sme sa zhostili 
prvého ročníka Krojovaného dňa 
v Lábe. Keďže som sa za roky, čo 
bývam v Lábe presvedčil, že Lá
bjané sú plní energie a majú chuť 
sa zabávať, či športovať, uspo
riadali sme prvý ročník strelec
kých pretekov o  pohár starostu, 
zatancovali sme si na prvom re
prezentačnom plese, oprášili ste 
kroje a spolu sme sa nadšene pus
tili do udržiavania našich sloven
ských ľudových tradícií. V   roku 
2015 sme si ako každý ďalší rok 
uctili našich učiteľov za ich skve
lú prácu a naše mamy za ich ne
konečnú lásku, ktorú nám dávajú. 
A keďže k dobrej zábave patrí aj 
dobré jedlo, neostalo nám nič iné, 

ako tu obecnú sviňu zabiť a nasý
tiť z nej naše žalúdky na obecnej 
zabíjačke. 

Počas uplynulého roka som ve
ľakrát počul, že chlapom sa večer 
ide o čosi ťažšie z krčmy domov. 
Nie však kvôli tomu, že by sa 
viac potužili, ale že bola na  uli
ciach tma! V roku 2016 sme preto 
spustili rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, aby ich manželky už 
z diaľky videli!

Tí, ktorí neradi chodia do krč
my, si zas môžu zmerať sily na 
novom multifunkčnom ihrisku, 
na ktoré sa mi podarilo získať 
do táciu a ktoré sme v roku 2016 
vybudovali, zapojiť sa do  aktivít  
nového obecného športového klu 
 bu, ktorý bol za  podpory obce 
v tomto roku založený, či zabaviť 

sa na viacerých kultúrnych podu
jatiach, ktoré sme pre obyvateľov 
zorganizovali. 

Avšak, asi najväčšiu radosť mali 
v roku 2016 naše deti. V okolí sa 
už roznieslo, že žiť v Lábe je skve
lé a  pre zvyšujúci sa počet detí 
sme pristúpili nielen k rozšíreniu 
kapacity materskej škôlky, tým že 
sme pristavili na základe toho, že 
sa mi podarilo zabezpečiť dotáciu 
štátu ďalšiu budovu, ale podarilo 
sa nám aj zatepliť starú časť škôl
ky, vymeniť okná, vybudovať nové 
chodníky a revitalizovať trávnatú 
plochu  školského  dvora. Rovna
kú radosť, ako deti, mali určite aj 
nepedagogickí pracovníci, keďže  
sme rozšíreniu prispôsobili aj hos
podárske priestory ako kuchyňu,  
sklady, či práčovňu. Drobné úpra
vy sme začali aj priestoroch zá

kladnej školy, ktorú rovnaký osud 
ako materskú školu, čakal až o rok 
neskôr.

V roku 2017 sme totiž zrealizo
vali prístavbu a zateplili základnú 
školu, vzniklo 5 nových tried a tiež 
sme  kompletne vymaľovali. Ten,  
kto navštívil základnú školu, si 
ne mohol nevšimnúť aj vynovenú  
telocvičnú, ktorá dostala novú 
strechu miesto tej starej, zatekajú
cej. Deti sa nám za túto našu sna
hu odmenili víťazstvami v  rôz
nych súťažiach a robili tak dobré 
meno nielen škole, ale aj svojej 
ob ci.

Ale nielen mladými ľuďmi je 
obec živá! Všetci sme sa opäť za
bavili na  vynovenom Lábskom 
majálese a obecnom plese a naši 
hasiči nám svoje zručnosti ukázali 
v Lábskom pajšli na  futbalovom 

ih risku, ktoré sme konečne po ro
koch pozemkovo vysporiadali. 
Vy sporiadanie pozemkov v areáli 
futbalového ihriska osobne tiež 
po važujem za jedno z našich ma
lých víťazstiev – problém nevede
la obec vyriešiť viac ako 20 rokov.

Ďalším viac ako 10 rokov ne
rie šeným problémom obce je ka
na li zácia. Po  mojom nástupe do 
funkcie starostu bolo pre mňa až 
zdrvujúce zistenie, že kanalizácia 
v obci, tak ako si ju ľudia predsta
vovali, ani nikdy nemohla byť do
vtedy zrealizovaná. Obec totiž 
ne mala projekty na  jej realizáciu. 
Bola to pre mňa teda ďalšia výzva, 
ocitli sme sa v podstate takmer na 
začiatku.

V roku 2017 sa nám podarilo 
úspešne dokončiť celú projekto
vú dokumentáciu odkanalizova
nia celej obce a  získať pre túto 
stav bu stavebné povolenie. Bol to 
prvý predpoklad na  to, aby sme 
mohli vôbec uvažovať o  tom, že 
da jakú kanalizáciu vôbec budeme 

Dokončenie z 1. strany
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mať. Podarilo sa mi získať prvú 
do táciu od štátu a hneď sme sa 
pustili do prvej etapy jej výstav
by a v pláne máme jej pokračo
vanie. Dnes sú podľa môjho 
ná zoru dve možnosti, ako ďalej 
s budovaním kanalizácie. Pevne 
verím, že nové obecné zastupi
teľstvo sa tejto úlohy zhostí 
a do končí to, čo sme podľa mňa 
úspešne rozbehli.

Nikto z  nás tu nie je večne, 
a  pre to sme mysleli aj na  náš 
dom smútku, ktorý sme obnovili. 
Súčasne je na mieste povedať, že 
sa nám podarilo vykúpiť pozem
ky pre obec tak, že sa kapacita 
cintorína zvýšila o  minimálne 
ďalších 200 hrobových miest. Pri 
kaplnke sv. Vendelína sme zas 
urobili nový chodník. 

A  kým väčšina samospráv sa 
prebúdza až vo volebnom roku, 
vďaka množstvu aktivít sme my 
v tomto roku trochu len dokon
čovali rozbehnuté projekty obce. 
To však neznamená, že sme nič 
neurobili. Na  tento rok sme si 
dali za  cieľ spustiť rekonštruk
ciu a  modernizáciu obecného 
zdravotného strediska. A  záro
veň sme pokračovali v  tradícii  
starých i nových kultúrnych po  
dujatí ako Lábsky majáles, Kro
jovaný deň a obecný ples. Radosť 
nám urobili aj naši futbalis ti, 
ktorí si doniesli do Lábu ví ťaz
stvo na medzinárodnom futba
lovom turnaji.

Milí občania,
verím, že som za  štyri roky 

spl nil aspoň časť z toho, čo ste od  
nového starostu očakávali. Ne
bolo to ľahké, ale vďaka vám mô
žeme povedať, že máme za sebou 
štyri roky úspešných projektov, 
ktoré prispeli k zvýšeniu kvality 
života v  našej pre mňa krásnej 
obci.

Áno, vždy sa dá spraviť aj viac, 
ale koľko je dosť a koľko málo. 
Som rád, že som svoje skúsenos
ti, ktoré som vo svojom živote 
nadobudol, mohol zužitkovať 
v prospech obce.

Blížia sa komunálne voľby, kde  
si zvolíte vy, občania, svojich zá
stupcov do obecného zastupiteľ
stva a  svojho nového starostu. 
Že lám vám preto šťastnú ruku 
pri vašom výbere, aby naša obec 
mohla ďalej pokračovať v  tom, 
čo sa za štyri roky podarilo mne 
a poslancom obecného zastupi
teľstva v tejto obci vybudovať.

M. Moravčík, 
starosta obce Láb

Patrik Gunič, 46 r., 
prevádzkový montér, NEKA

Vážení spolu
občania, rodáci 
a  priatelia, do
voľte mi, aby 
som sa vám pri
hovoril v  obdo
bí, ktoré je po

značené odklonom od ľudskosti, 
kultúrnych tradícií a  ľahostajnosti 
k Lábčanom. Na základe viacerých 
okolností som sa rozhodol kandi
dovať na post starostu obce Láb. 
Uvedomujem si túto zodpovednosť 
a chcem vás ubezpečiť, že každý váš 
hlas, o ktorý sa uchádzam, bude pre  
mňa záväzkom. Záväzkom voči 
vám, spoluobčanom, rodákom, pria  
teľom a  rodine. Je čas na zmenu! 
Ďakujem za príležitosť a  vašu dô
veru.

Marián Moravčík, 53 r., 
starosta, NEKA

Vážení spolu
ob čania, po 
dlh šom zvá
žení som sa 
opäť rozhodol 
kandidovať na 
miesto staros

tu. O výsledkoch mojej práce a 
práce obecného zastupiteľstva pod 
mojim vedením sa môžete dočítať  
v týchto novinách.

Je na vás aby ste sa rozhodli, či 
chcete, aby obec pokračovala v na
stúpenej ceste zveľaďovania alebo...

Verím že sa rozhodnete správne 
a obec vložíte do rúk ľudí, ktorí ju 
dokážu viesť správnym smerom.

Ľubomír Pír, 42 r., 
podnikateľ SZČO, Doma dobre

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľ by starostu
Obce Láb
Obec Láb uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistro-
vaných pre voľ by starostu Obce Láb:

VOLEbNý ObVOD č. 1

Ing. arch. Laurie Ashley Farmer, 
56 r., podnikateľ, NEKA

Žije s  rodi nou  
v Lábe 23 rokov.  
Známy sloven
ský podnikateľ 
(jeho projekty, 
presa hujúce mi   
lión metrov 

štvor cových, mali dôležitý a  po
zitívny dopad na slovenský HDP) 
sa významne podieľal na roz voji 
športu a kultúry v obci.
Mojou prioritou ako poslanca bu
de uprednostňovanie kvality pred  
kvantitou v rozvoji našej obce. Rie
šenie primárnej a  sekundárnej in
fraštruktúry, namiesto nekvalitné
ho rozširovania obce bez nej. Rie šiť 

zlý stav vozoviek, kanalizač ný sys
tém. Chcem podporovať kultúru 
a na vrátiť našej dominante jej vežu.

Ján Galovič, 42 r., 
podnikateľ, Doma dobre

Vážení spolu
občania, rozho
dol som sa kan
didovať za po
slanca najmä 
preto, lebo dl
hodobo sa pre

hliadajú a neriešia základné potre
by občanov našej obce. Nastal čas, 
kedy je nanajvýš nutné investovať 
do dlhodobo podkapitalizovaných 
sfér života v  obci ako sú miestne 
komunikácie, chodníky, verejné 
priestranstvá, zeleň, detské ihriská. 
Je lepšie vytvoriť lepšie podmien

ky pre skvalitnenie starostlivosti 
o starých občanov a činnosti záuj
mových združení. Je čas na zmenu 
správania sa volených predstavite
ľov k občanom, je čas navrátiť ob
čanom lokálpatriotizmus, aby sme 
neprestali byť hrdí na to, že sme 
Lábjané. 

Marek Hrica, 32 r., 
operátor, Doma dobre

Vážení spolu
občania, roz
hodol som sa 
kandidovať za 
poslanca najmä 
preto, lebo dl
hodobo sa pre

hliadajú a neriešia základné potre
by občanov našej obce. Nastal čas, 

SAMOSPRÁVA

Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov pre voľ by poslancov 
do OcZ v Obci Láb
Obec Láb uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistro-
vaných pre voľ by do obecného zastupiteľstva Obce Láb podľa jednotlivých obvodov:
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kedy je nanajvýš nutné investovať 
do dlhodobo podkapitalizovaných 
sfér života v  obci ako sú miestne 
komunikácie, chodníky, verejné 
priestranstvá, zeleň, detské ihriská. 
Je lepšie vytvoriť lepšie podmien
ky pre skvalitnenie starostlivosti 
o starých občanov a činnosti záuj
mových združení. Je čas na zmenu 
správania sa volených predstavite
ľov k občanom, je čas navrátiť ob
čanom lokálpatriotizmus, aby sme 
neprestali byť hrdí na to, že sme 
Lábjané.

Mgr. Pavel Chmela, 54 r., 
SZČO, NEKA

Ako poslanec  
obecného za
stupiteľstva sa 
chcem aktívne  
podieľať na 
eko nomickom, 
k u l t ú r n o m 

a  hos podárskom rozvoji našej 
obce. Z  po zície predsedu OŠK 
Láb chcem spolu so starostom 
a  poslancami OcZ podporovať 
športové aktivity nášho futbalo
vého klubu. Prácu poslanca chcem 
vykonávať čestne a zodpovedne.

Andrea Chmelová, 54 r., 
podnikateľ ka, Doma dobre

Vážení spolu
občania, roz
hodla som sa 
kandidovať za 
poslankyňu naj
mä preto, le bo  
dlhodobo sa 

pre hliadajú a  neriešia základné 
potreby občanov našej obce. Na
stal čas, kedy je nanajvýš nutné 
investovať do dlhodobo podkapi
talizovaných sfér života v obci ako 
sú miestne komunikácie, chodníky, 
verejné priestranstvá, zeleň, det
ské ihriská. Je lepšie vytvoriť lepšie 
podmienky pre skvalitnenie sta
rostlivosti o starých občanov a čin
nosti záujmových združení. Je čas 
na zmenu správania sa volených 
predstaviteľov k  občanom, je čas 
navrátiť občanom lokálpatriotiz
mus, aby sme neprestali byť hrdí 
na to, že sme Lábjané.

JUDr. Marek Chovan, PhD., 28 r., 
právnik, Smer – sociálna 
demo kra cia, 
Slovenská národná strana

Moje znalosti 
a skúsenosti sú 
v oblasti práva a 
môžem pomá
hať ľudom zo 
svojho okolia 
mnohými spô

sobmi. Verím, že osobný kontakt 
s  občanmi je najdôležitejší. Od 
ma lička sa venujem športovým ak
tivitám. V obci podporujem rôzne  
športové aj kultúrne podujatia. 
Kaž doročne organizujem Štefan
ský futbalový turnaj počas sviat
kov. Som aktívny občan, ktorý po
zná našu obec a tradície, vždy ich 
budem pod porovať.

Edita Iváková, 42 r., 
opatrovateľ ka, Doma dobre

Vážení spolu
občania, roz
hodla som sa 
kandidovať za 
p o s l a n k y ň u 
naj mä preto, 
lebo dlhodobo 

sa prehliadajú a neriešia základné 
potreby občanov našej obce. Na
stal čas, kedy je nanajvýš nutné 
investovať do dlhodobo podkapi
talizovaných sfér ži vota v obci ako 
sú miestne komunikácie, chodníky, 
verejné priestranstvá, zeleň, det
ské ihriská. Je lepšie vytvoriť lepšie 
podmienky pre skvalitnenie sta
rostlivosti o starých občanov a čin
nosti záujmových združení. Je čas 
na zmenu správania sa volených 
predstaviteľov k  občanom, je čas 
navrátiť občanom lokálpatriotiz
mus, aby sme neprestali byť hrdí 
na to, že sme Lábjané.

Michal Kain, 34 r.,
SZČO, NEKA

Moje meno je 
Michal Kain, 
mám 34 rokov 
a pochádzam 
z obce Láb. Už 
viac ako 10 ro
kov pracujem 

v pozícii managera v  oblasti sta
vebníctva. Ako poslanec do obec
ného zastupiteľstva som sa rozho
dol kandidovať preto, lebo mám 
veľa skúseností a  nápadov, ktoré 
by prispeli k efektívnejšiemu fun
govaniu  našej  obce.  Rád  by  som 
podporil športové aktivity a  dô
chodcov z našej obce. Ďakujem za 
vašu podporu.

Marián Kovár, 66 r., 
dôchodca, NEKA

Prečo kandidu
jem? Lebo mi 
záleží na mojej 
rodnej dedine, 
som veľký lo
kálpatriot a ne
dám na Láb do  

pustiť. Všetci, čo ma poznajú, ve
dia, čo som pre našu obec urobil 
a čo stále robím. V tom chcem aj  
naďalej pokračovať, či už ako po
slanec alebo radový občan Lábu.

Ing. Peter Kovár, 35 r., 
predajca, NEKA

Mám 35 rokov 
a pracujem ako 
pre dajca v  že
leziarstve. Som 
rodený Lábjan 
a  rád by som 
v  tejto obci 

aj naďalej zostal žiť. Ako posla
nec budem podporovať racionál
ne projekty potrebné k  ďalšiemu 
rozvoju obce, ako je dobudovanie 
kanalizácie, rozvoj infraštruktúry, 
zveľaďovanie okolia obce. Chcem 
byť nápomocný pri zachováva
ní tradícií spoločenského života 
v  obci  pre  všetky  kategórie.  Rád 
by som naštartoval proces obnovy 
veže kostola, ktorá  bo la súčasťou 
siluety našej obce.

Roman Mízner, 43 r.,
štátny zamestnanec, NEKA

Ponúkam viac 
ako 20ročné 
odborné skú
senosti v oblas
ti bezpečnosti 
cestnej premáv
ky. Dynamic

ký rozvoj našej obce má za násle

dok zhustenie cestnej premávky, 
a s tým spojené vyššie nároky na 
bezpečnosť, na čo sa zabúda. Bu
dem presadzovať vybudovanie 
parkoviska pri ZŠ, zastávky ve
rejnej prepravy osôb v lokalite 
BahnáStránky, zavedenie bezpeč
nostných prvkov v kritických ob
lastiach obce (dopravné značenie, 
chodníky, dopravné zariadenia)  
a podporím každý verejnoprospeš
ný návrh. Viac čoskoro na mojom 
Facebook profile „Roman Mízner 
 nezávislý kandidát”.

Ján Mundok, 48 r., 
SZČO, NEKA

Volám sa Ján 
Mundok a roz
hodol som sa 
aj v  tomto vo
lebnom období 
kandidovať za 
poslanca. Vďa

ka vám, obyvateľom Lábu, som 
si vyskúšal prácu poslanca už dve 
volebné obdobia, tak viem, čo to 
obnáša, a  keď je to v  mojich si
lách, snažím sa byť nápomocný. 
Je pravda, že nie vždy všetko vy
chádza tak, ako si naplánujeme 
a chceme, ale dovolím si tvrdiť, že 
patrím k tým občanom našej obce, 
čo im nie je ľahostajné, ako sa naša 
obec vyvíja, resp. napreduje. Sledu
jem, čo sa v obci deje a aké sú cesty 
jej smerovania a  napredovania. 
Nechcem patriť k  tým, čo majú 
iba negatívny a kritický pohľad na 
dianie, resp. nedianie v našej obci. 
A  preto som sa rozhodol kandi
dovať. 

Marek Nemec, 33 r., 
údržbár-špecialista, Kotleba – 
ľudová strana naše Slovensko

Volám sa Marek 
 Nemec a mám 
32 rokov. Naro
dil som sa v ro
ku 1985 a  som 
rodák z Lábu. 
Študoval a  žil 

som v  zahraničí. Vyštudoval som 
projektového manažéra a  získal 
som tým znalosti v oblasti pro
jektovania zmlúv a časových po
stupností projektov. Obci chcem 
so svojimi skúsenosťami pomôcť 
účinne hospodáriť s verejnými fi
nanciami a zvyšné peniaze použiť 
v prospech obyvateľov obce. Pred
volebný program: 1. Konsolidácia 
verejných financií. 2. Rekonštruk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľ by do orgánov samosprávy Obce Láb
budú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

fotografiu
nedodala

fotografiu
nedodala

Pokračovanie z 3. strany
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cia ciest vedúcich z  a  do dediny. 
3. Podpora detí v mimoškolských 
aktivitách. 4. Ochrana životného 
prostredia v  obci. 5. Bankomat 
v obci.

Ľubomír Pír, 42 r., 
podnikateľ, Doma dobre

Vážení spolu ob
čania, rozhodol  
som sa kandi
dovať za po
slan ca najmä 
preto, lebo dl
hodobo sa pre

hliadajú a neriešia základné potre
by občanov našej obce. Nastal čas, 
kedy je nanajvýš nutné investovať 
do dlhodobo podkapitalizovaných 
sfér života v  obci ako sú miestne 
komunikácie, chodníky, verejné 
priestranstvá, zeleň, detské ihriská. 
Je lepšie vytvoriť lepšie podmien
ky pre skvalitnenie starostlivosti 
o starých občanov a činnosti záuj
mových združení. Je čas na zmenu 
správania sa volených predstavite
ľov k občanom, je čas navrátiť ob
čanom lokálpatriotizmus, aby sme 
neprestali byť hrdí na to, že sme 
Lábjané. 

Mgr. Martina Pírová, 44 r., 
učiteľ ka v materskej škole, 
NEKA

Pre kandidatú
ru na poslanky
ňu do obecné
ho zastupiteľ
stva som sa roz  
hodla preto, že  
som rodená  

Láb janka a  záleží mi na ďalšom  
napredovaní našej obce. Pre mňa, 
ako rodáčku tejto obce je dôleži
té, aby si obec zachovala svoje  
kultúrne, tradičné,  sociálne a prí  
rodné zázemie aj pre ďalšie gene
rácie. Preto chcem svoje sily 
a schopnosti odovzdať v prospech 
našich občanov a našej obce. 

Jozef Praženec, 37 r., 
hudobník, NEKA

Jozef Praženec, 
hudobník, orga
nizátor rôz nych 
kultúr nych ak
cií a  Láb skeho 
Ma jále su. Zá
kla dom úspeš

nej nezávislej práce po slanca je 
podľa môjho názoru komunikácia 
medzi obecným úradom a bežným 

občanom obce. Celý život sa pohy
bujem v prostredí, kde je dôležité 
si vytvárať a budovať vzťah medzi 
jednotlivcami aj možnými skupi
nami. Kultúra je spravidla defino
vaná ako súbor zvykov, vzťahov, 
inš titúcií, umenia a iných čŕt, kto
ré charakterizujú spoločnosť alebo 
sociálnu skupinu. A  práve kultú
ra je prostredie, kde sa cítim ako 
doma. Chcem pomôcť obci, aby sa 
podarilo pokračovať v  úspešných 
projektoch a naďalej zviditeľňovať 
Láb – našu obec. 

Mgr. Daniel Prokop, 28 r., 
učiteľ, NEKA

Vážení spolu
občania, som 
ro de ným Láb
janom a dve vo
lebné obdobia 
aj poslancom 
obecného za

stupiteľstva. Do ďalšieho obdobia 
sa znova uchádzam o  tento post, 
ktorý je pre mňa službou obča
nom. Aktívne sa chcem znova 
po dieľať na rozvoji obce v oblasti 
škol stva, výchovy, vzdelávania detí 
a  mládeže, záujmovým činnos
tiam, sociálnym službám pre ob
čanov a podporovať miestne zdru
ženia, spolky, cirkev, podieľať sa na 
zabezpečení poriadku a čistoty ve
rejných priestranstiev. Zachovávať 
ľudové zvyky a tradície našej dedi
ny s prihliadnutím na jej historický 
vývoj  a súčasnú perspektívu.  Ďa
kujem za prejavenú dôveru. 

Richard Rauscher, 37 r., 
podnikateľ, Doma dobre

Vážení spolu
občania, Láb ja  
né, 10. 11. 2018 
sa uskutočnia  
ko mu nálne voľ
by, ktoré roz
hodnú o  tom, 

kto bude najbližšie 4 roky poslan
com obecného zastupiteľstva. 
Som rodený Lábjan a  žijem tu  
s va mi 37 rokov. Žije tu moja bab
ka, mama, dieťa. Láb je dobrým 
miestom pre život. V  obci sa už 
ve ľa spravilo, ale na bezpečnosť, 
po ria dok a  čistotu treba neustále  
dohliadať. Nemalou úlohou obce 
je aj ochrana životného prostre
dia a zveľaďovanie verejného prie
stranstva. Som členom poľovníc
keho a ry bárskeho zväzu a aj preto 
mi veľmi záleží na čistote život

ného prostredia, v  ktorom žijeme 
a  ktorého ochranu budem trvalo 
presadzovať. Rád budem spolupra
covať s občanmi a v obci sa anga
žovať vo viacerých smeroch. Ako 
poslanec by som chcel podporiť čo 
najväčšie množstvo kultúrnych ak
cií, poriadaných našou obcou, ktoré 
pomôžu k  lepšiemu spoločenské
mu vyžitiu, a tým prispejú k pesto
vaniu hrdosti k našej obci. Kto je 
hrdý na svoju obec, nemôže dovoliť 
jej zničenie. Z týchto dôvodov som 
sa rozhodol kandidovať do obec
ného zastupiteľstva ako poslanec 
a pokúsiť sa tento stav zlepšiť. 

Peter Sivák, 29 r., 
vedúci prevádzky, Doma dobre

Vážení spolu
občania, roz
hodol som sa 
kandidovať za 
poslanca najmä 
preto, lebo dl
hodobo sa pre

hliadajú a neriešia základné potre
by občanov našej obce. Nastal čas, 
kedy je nanajvýš nutné investovať 
do dlhodobo podkapitalizovaných 
sfér života v  obci ako sú miestne 
komunikácie, chodníky, verejné 
priestranstvá, zeleň, detské ihriská. 
Je lepšie vytvoriť lepšie podmien
ky pre skvalitnenie starostlivosti 
o starých občanov a činnosti záuj
mových združení. Je čas na zmenu 
správania sa volených predstavite
ľov k občanom, je čas navrátiť ob
čanom lokálpatriotizmus, aby sme 
neprestali byť hrdí na to, že sme 
Lábjané. 

Pavol Vajarský, 35 r., 
SZČO – stavebná činnosť, 
NEKA

Volám sa Pavol 
Vajarský a mám 
35 rokov. Naro
dil som sa v tej 
 to krásnej de
dinke, takže ma 
väčšina obča

nov dobre pozná. Už 15 rokov  
pô sobím v stavebníctve, kde som 
nazbieral veľa skúseností a prax. 
Ako poslanec OcZ by som sa an
gažoval najmä v stavebnej komisii 
a v ďalšom rozvoji obce, ako aj za
chovaniu lábskych športových a 
kultúrnych podujatí. Budem dbať 
na to, aby sa nezabudlo ani na star
ších obyvateľov obce.  Ďakujem 
vám vopred za prejavenú dôveru.

Mário Vícen, 44 r., 
asistent riaditeľa, NEKA

Mám 44 rokov  
a celý svoj život 
žijem v  Lábe. 
Chcem tu žiť aj 
naďalej a  osob
ne sa pričiniť, 
aby bol Láb 

miestom, kde sa budeme cítiť všet
ci dobre. Rád by som sa aktívne ve
noval projektom pri podpore roz
voja v našej obci, reálne ovplyvňo
val veci nášho každodenného ži
vo ta, riešil problémy a  spoločne 
s vami hľadal cesty ako ich riešiť.

Ing. Milan Vorčák, 44 r., 
architekt – konateľ spoločnosti, 
NEKA

V  Lábe už ži
jem takmer 20 
rokov a obec mi 
veľmi prirástla  
k srdcu. Za po
sledné štyri ro
ky mo jej práce 

po slanca obecného zastupiteľstva 
som prenikol hlbšie do aktívneho 
života v obci. Svojimi vedomosti, 
zna losti a  skúsenosti som sa sna
žil pri spievať k  rozvoju a  napre
dovanie obce tak, aby ľudia boli 
spokojní a mali vytvorené každým 
rokom lepšie podmienky pre život 
v obci. Znovu kandidovať som sa 
rozhodol najmä preto, že by som 
rád pokračoval v začatej práci a na
ďalej pomáhal pri ďalšom rozvoji 
a zveľaďovaní obce. Verím, že ob
čania ocenia môj doterajší prínos  
a dostanem šancu aj v ďalšom vo
lebnom období.

Jana Zálesňáková, 50 r., 
SZČO, NEKA

Som rodená  
Lábjanka a roz
hodla som sa 
kandidovať za  
p o s l a n k y ň u 
obec ného zastu
piteľstva. Svo

ju prácu si predstavujem najmä 
v kultúrnej oblasti – zorganizova
la som štyri ročníky Krojovaného 
dňa, spolupracujem so Záhorským 
múzeom. Mám záujem pokračovať 
v šírení odkazu našich starých ro
dičov, udržiavaní ľudových tradícií, 
prezentovaní nášho kroja, a tak ší
riť dobré meno našej obce.

(NEKA – nezávislý kandidát)

pre voľ by poslancov do OcZ Obce Láb

fotografiu
nedodal
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ní gazdovia na upravených vozoch 
s konským záprahom a neskoršie 
aj nákladnými autami. Tento čulý 
obchod pri nie sol do  dediny príliv 
peňazí. Ale, ako uvádza menova
ná kniha, táto zlatá doba exportu 
zeleniny  do Rakúska  skončila  ro
kom 1938, pripojením (anšlusom) 
Rakúska Hitlerom k Nemeckej ríši.

Druhým mojím cieľom toh
to článku je priblížiť život v obci 
Láb v období rokoch 1940 až 1956  
z po hľadu a zážitkov už 4ročného 
chlapca až 20ročného vysokoško
láka, samozrejme, s dôrazom na ze
leninárstvo v Lábe.

V období rokov 1940 až 1948 bola 
štruktúra obyvateľstva z pohľadu 
zamestnania nasledovná. Väčšina 
obyvateľov pracovala doma v obci,  
a z toho podstatná časť ich praco
vala v poľnohospodárstve. Zákla
dom tohto stavu boli sedliaci veľkí, 
strední, ale aj malí. Na poliach vo 
väčšine pracovali všetci členovia ich 
rodín.

Sedliacke domy boli stavebne 
tak uspôsobené, že v nich obyčajne 
žili 3 generácie obyvateľov. Predná 
časť domu slúžila na  bývanie tak, 
že dve mladšie generácie obývali 
časť „do ulice” a najstaršia generácia 
mala „zadnú izbu”. Potom nasledo
vala hospodárska časť domu: maš
taľ s prípravňou na kŕmenie, chlie
vy, prístrešky pre voz a poľnostroje. 
Na konci dvora bola obyčajne sto
dola a za ňou aj humno, kde sa pes
tovali operatívne prístupné plodiny 
pre kuchyňu aj pre dobytok.

Veľkí sedliaci, ktorí bývali v stre
de dediny a nemali na dvore miesto 
na stodolu, mali stodolu umiestne
nú na  pozemku na  pokraji dedi
ny. Tak napríklad v priestore pod 
Vŕškom od domu rodiny Adamo
vičovej (pri potoku) až po  dom 
rodiny Švarbovej (oba domy ešte 
existujú) bolo postavených cca 8 
stodôl.

Okrem toho bola v dedine sku
pina obyvateľov tzv. „bezzemkov/
domkárov”, ktorí za finančnú úpla
tu pracovali u sedliakov ako „tova
richári”. často si títo ľudia od nie
ktorých vlastníkov prenajímali aj 
pôdu vo forme „árendy” – majiteľo
vi platili dohodnutú finančnú sumu 
alebo formou „z polovice” – majite
ľovi dávali polovicu úrody.

Značnú časť obyvateľov tvorili 
remeselníci, obchodníci a  hostin
skí (podrobne sú tieto kategórie 
popí sané v Novej knihe o Lábe). Z 
dediny odchádzala pracovať mimo 
len malá časť obyvateľov. Boli to 
zamestnanci železnice, pošty, rôzni 
robotníci zamestnaní v továrňach 
a niekoľko úradníkov. Aj sobáše sa 
vtedy konali v drvivej väčšine me
dzi mladými ľuďmi z Lábu. Bolo 
raritou, ak ženích, resp. nevesta, 
pochádzali mimo Lábu.

Uvedená štruktúra obyvateľstva 
bola nastavená tak preto, že kopíro
vala potreby obce a zamestnanosti 
jej obyvateľov. Pestovanie zeleniny 
vo veľkom si vyžadovalo v uvede

ných rokoch ešte veľa ručnej práce 
a tým veľa ľudí, nakoľko mechani
zácia pre zeleninárstvo bola mini
málna.

V prípade kampaňových prác pri 
sadení, siati, okopávaní ako aj pri 
zbere úrody, musela často vypomá
hať aj vzdialená rodina a priatelia, 
ale hlavne „tovarichári”.

Kolektívnosť a kolegiálnosť jed
notlivých sedliakov sa prejavila aj 
vo vzájomných výpomociach me
dzi sebou buď formou fyzickej prá
ce, zapožičaním poľnostroja a pod. 
Ten, ktorému bola táto pomoc po
skytnutá, to potom na oplátku vrá
til „odrobením”.

Vypestovanú zeleninu bolo po
trebné predať, a tak získať peniaze 
na  nákup tovarov, potrebných pre 
život rodiny, na nákup semien, resp. 
poľnotechniky.

Výkupom zeleniny podľa mojej 
pamäti sa v uvedenom období za
oberali tri zberne:

Ondrej Zálesňák mal zberňu 
na Riadku  v miestnosti  prenajatej 
od  hostinského Hanúska, vedľa 
vstupu do hostinca. 

Vícena (krstné meno si nepamä
tám) mal zberňu vo svojom dome 
uprostred dediny, naproti starej 
škole.

Tretiu zberňu malo Zeleninár
ske družstvo v miestnosti, ktorá 

bola súčasťou Družstevného domu. 
Dnes je v týchto priestoroch pre
dajňa potravín.

Títo uvedení „hlavní hráči” sa 
občas spoločne dohodli na  ceno
vých hladinách jednotlivých zeleni
nových komodít tak, aby si navzá
jom nekonkurovali.

Veľmi často sa však nedohodli.  
V tom období rôzne obecné ako 
aj súkromné správy „dával na zná
mosť” obecný bubeník pán Lipka, 
ktorý býval na Drahách.

Ak napríklad Ondrej Zálesňák 
dal „vybubnovať” cenu za  uhorky 
nakladačky a započul to Vícena 
(pred jeho domom uprostred dedi
ny bolo miesto, kde bubeník ozna
moval správy), tak Vícena dal bu
beníkovi „vybubnovať” svoju novú 
správu, v ktorej sľuboval za  pred
metný druh zeleniny o niečo vyššiu 
cenu, akú dával Zálesňák.

Zozbieranú zeleninu si vždy ve
čer odvážali nákladnými autami 
zmluvní partneri – veľkoobchodní
ci, konzervárne a pod.

Veľkoobjemovú zeleninu, ako 
kapustu, mrkvu a pod. si pestova
telia odvážali na  svojich vozoch 
priamo na  železničnú stanicu 
do Plavec kého Štvrtka. Tu bola cez 
výhybky z hlavnej trate zriadená 
„nákladná” koľaj (dnes už je zruše
ná), na ktorú železničná spoločnosť 
v dobe zvozu zeleniny pristavila 
vždy denne niekoľko nákladných 
vagónov. Na  stanici sa nachádzala 
vozová váha. Po príchode na stani
cu bol najprv každý voz odvážený 
„ako plný“ a pri odchode zo stanice 
zase „ako prázdny”. Pre predstavu, 
aké množstvo zeleniny bolo v Lábe 
vyprodukované uvádzam, že v špič
ke jesennej „žatvy” čakali plné vozy 
na  vykladanie do  vagónov aj nie
koľko hodín. Občas bola taká si
tuácia, že kolóna čakajúcich vozov 
siahala od  železničnej stanice až 
po cintorín v Plaveckom Štvrtku.

V priebehu roka, okrem tuhej 
zimy, časť zeleninárskej produk
cie speňažovali gazdinné tak, že ju 
chodili predávať na trhy do Mala
ciek, resp. do Bratislavy.

Pokiaľ nebolo autobusového 
spojenia z Lábu do  Plaveckého 
Štvrtka, ako prípoj k vlakom, tak 
vozenie gazdiniek na trhy do Ma
laciek ako aj Bratislavy vykonávali 
špeciálne upravenými nákladnými 

autami viacerí lábski dopravcovia. 
Úprava spočívala v tom, že auto 
malo zvýšené bočnice a na  korbe 
boli umiestnené lavičky, na  kto
rých počas dopravy sedeli schúle
né gazdinky. Najznámejší dopravca 
bol pán Gerthofer. Tovar mali gaz
dinky uložený v noške, ktorú počas 
chôdze niesli uviazanú na  chrb
te. Na  lepšie vyváženie a zvýšenie 
objemu prepravy zeleniny, vpredu 
mali ešte uviazaný košík. Na  tr
hovisku, resp. aj pri potravinár
skych obchodoch, zeleninu uložili 
na plachtu z nošky, ktorú najčastej
šie rozprestreli na zem.

Neskoršie, keď už bolo autobu
sové spojenie do Plaveckého Štvrt
ka, kde prestúpili na  vlak, chodili 
na trhy už najčastejšie individuálne.

Keď už boli v meste, obyčajne 
za časť tržby si do domácnosti na
kúpili to, čo v obchodoch v Lábe 
nebolo dostať.

Pri pozornom čítaní si uvedomí
me, že obec bola po mnohých strán
kach sebestačná. Dorobilo sa pre 
vlastnú spotrebu, predalo sa a bolo 
to všetko ako sa dnes hovorí „zma
nažované” aj bez nejakého konkrét
neho manažéra: Práca–Výkup–
Do prava. Jednou vetou povedané: 
„Každý člen uvedeného reťazca si 
svoje činnosti vykonával poctivou 
prácou, a  to, prosím, bez mobilov  
a bez počítačov!”

Z politického hľadiska a z hľa
diska štátoprávneho bolo toto ob
dobie členené nasledovne: 

Do roku 1945 to bola Slovenská 
republika (Slovenský štát), prezi
dentom bol Dr. Jozef Tiso.

Po  ukončení 2. svetovej vojny  
v ro ku 1945 to bola Druhá česko
slovenská republika s prezidentom 
Dr. Benešom. Vo februári 1948 
nastal zlom v celom živote čes
koslovenska, moc prevzala Komu
nistická strana československa a 
prezidentom sa stal Klement Got
twald. Tieto politické udalosti mali 
podstatný a silný vplyv na celý náš 
život nielen spoločenský, ale aj hos
podársky, vrátane poľnohospodár
stva a, samozrejme, aj zeleninárstva 
v Lábe.

Víťazný február znamenal ko
niec obdobia súkromne hospodá
riacich roľníkov. Cieľom vládnej 
moci bolo vytvorenie kolektívne
ho hospodárenia roľníkov v druž
stvách, podľa vzoru sovietskych 
kolchozov. Na  zatiaľ súkromne 
hospodáriacich roľníkov boli uva
lené kontingenty, podľa veľkosti 
výmery ich polí. Kontingent zna
menal povinné odovzdávanie poľ
nohospodárskych produktov štá

Pripomenutie zašlej slávy 
zeleninárstva v Lábe
Dokončenie z 1. strany

Poľnohospodárstvo 
je prá ca 

v dielni bez strechy!

TRADÍCIE
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V sobotu 15. septembra sa konal  
4. ročník záťažovej súťaže jednot-
livcov Lábsky pajšl.

30 účastníkov, z  toho 7 žien 
si zmeralo sily na trati dlhej 160 
metrov, rozdelenej na 4 úseky 
s  prekážkami. Bolo treba preniesť 
bandasky s vodou, preliezť tunelom, 
vytiahnuť na lešenie barel s vodou, 
pregúľať pneumatiku, odrezať drevo 
a  dôjsť do cieľa v  plnej zásahovej 
výstroji. To znamená, zásahový 
kabát,  nohavice, obuv, prilba, ru
kavice a k  tomu 14kilový dýchací 
prístroj na chrbte. 

Za pekného počasia, aj keď búrka 
nebola ďaleko, sa pretekalo v dobrej 
nálade. Súťažiaci zo Slovenska ale aj 
z čiech si nič nedarovali a niektorí 
si naozaj siahli až na dno svojich síl. 
Našťastie, zdravotná služba nemala 
žiadnu prácu. 

V  tejto náročnej súťaži, s dob
rým občerstvením a príjemnou at
mosférou, sa v ženskej kategórii na 
prvých dvoch miestach umiestni
li súťažiace z Vysokej pri Morave, 

a to 1. miesto Hana Maxiánová, 2. 
miesto Andrea Valterová a 3. mie
sto Bohumila Weismanová z  Vy
sokej pri Morave. 

Mužská kategória dopadla na
sledovne: 1. miesto Pavel Špatný – 
SDH Říčany, 2. miesto Jozef Ma
xián – DHZ Vysoká pri Morave,  
3. miesto Petr čandrla – SDH Po
dolí, ČR. Najlepší  z našich  členov 
bol na 4. mieste František Vícena.

Chcem poďakovať všetkým sú
ťažiacim a spoluobčanom, ktorí nás 
prišli podporiť a dúfam, že sa uvidí
me aj na budúci rok.

Peter Kovár, veliteľ DHZ Láb

tu za úradné/výkupné ceny, ktoré 
boli, samozrejme, veľmi nízke.

Tento nezmyselný a neúnosný 
tlak mal za následok prudký odliv 
ľudí z poľnohospodárstva do iných 
oblastí národného hospodárstva, 
čo prirodzene spôsobilo pokles 
poľnohospodárskej produkcie.

Štát túto záležitosť/tento prob
lém vyriešil zavedením lístkového 
systému na  základné potraviny: 
mlieko, chlieb a mäso. Týmto opat
rením sa snažil znížiť ich spotrebu. 
Vládna moc za túto situáciu vinila 
veľkých sedliakov, ktorých nazvala 
kulakmi, nepriateľmi a sabotérmi 
vytvárania družstevného spôsobu 
hospodárenia. Pre výstrahu iným, 
mnohí boli zatvorení a odsúdení 
do väzenia a taktiež im bol skon
fiškovaný majetok, vrátane potra
vinových zásob, ktoré boli priro
dzenou potrebou pre život sed
liackej rodiny.

Takto decimované poľnohospo
dárstvo ako celok znamenalo, 
samo zrejme, aj koniec preslá
veného obdobia zeleninárstva v 
Lábe. Celoobecné družstvo III. 
typu bolo založené 8. 10. 1952. 
Výroba bola rozdelená na rastlin
nú a živočíšnu. V rámci rastlinnej 
výroby bola jedna skupina zame
raná na  pestovanie zeleniny. Ani 
neskoršími opatreniami družstva 
v pestovaní zeleniny sa už nikdy 
nedosiahli také objemy, ktoré boli 
vyprodukované v minulosti. Určite 
to bolo „ovocie“ zmeny vlastnícke
ho vzťahu na zamestnanecký. Dô
sledky takejto zmeny si nesieme 
ako bremeno dodnes.

Tradičná bodka na záver:
V roku 1940 som mal 4 roky  

a začala sa elektrifikácia obce Láb. 
Ja som často sledoval prácu mon
térov na stĺpoch a ako sa na nich 
pohybovali za  pomoci stúpačiek. 
Zbieral som si kúsky elektric
kých vodičov, ktoré po  zapojení 
ako prebytočné odstrihli a padli 
na  zem. Tento zážitok z detstva 
neskoršie rozhodol, že som vyštu
doval za  elektrotechnického inži
niera.

V roku 1956 som mal 20 ro
kov a vtedy sme sa z Lábu odsťa
hovali. Ale zážitky a pozorovania 
z  tohto obdobia mi veľakrát po
máhajú triezvo uvažovať o  živo
te, o práci, o  povinnostiach voči 
sebe aj voči môjmu okoliu. Za  to 
som svojej dedine vďačný a svo
ju lásku k pôde vyjadrujem kon
krétne – celoživotnou prácou  
v záhradke.

Ing. Vojtech Sirota

Počas horúcich letných dní za
sahovala 18. júla jednotka DHZO 
Láb pri padnutom strome na po
zemnej komunikácii Láb smer Ja  
kubov. Osádka strom popílila a od  
stránila z vozovky.

V auguste sme opäť zasahova
li na ceste Láb smer Jakubov (13. 
a 24. 8.) pri požiaroch trávy a les
nej hrabanky a dvakrát na ces te  
Láb smer Zohor (17. a 23. 8.) opäť 
pri požiari trávy popri ceste a les

nej hrabanky. Po silnom daždi  
3. 9. jednotka odčerpávala vodu zo  
zatopenej Lipovej ulice a 13. 9. bo  
la naša jednotka krajským operač
ným strediskom vyslaná k požiaru 
lesného porastu na ceste Láb smer 

Jakubov. Našťastie 
bol požiar ma lého 
rozsahu a  vďaka 
rýchlemu zásahu 
hasičov z  Mala
ciek sa ho podari
lo za krátky čas 
zlik vidovať a  zá
sah našej jednotky 
nebol potrebný.

Takže vidíte, 
ani počas leta sme 
sa nenudili a  tep
lé počasie sme si  
užívali nielen od
dychom pri vode, 
ale aj zásahovou 
činnosťou.

Vaši hasiči

Hasiči v lete zasahovali sedemkrát

Lábsky pajšl 2018
TRADÍCIE / ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
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Len nedávno nás rodičia boli  
zapísať do školy a už sú z nás žia-
ci. Poctivo sedíme v prvej triede 
a zvykáme si na školu a povin-
nosti. Je nás dvadsaťtri, jedenásť 
chlapcov a dvanásť dievčat. 

Prvý deň bol dobrý. Pozreli 
sme si pani učiteľku, triedu a po
tom sme šli s rodičmi domov. 

Od utorka sme už začali pra
covať. Ešte dobre, že sme mali 
celý týždeň len tri hodiny. Aj to 
bolo veľa. Vydržať toľko hodín  

ticho a  pracovať. Naše brušká 
boli stá le hladné a  každú hodi
nu sme túžili ísť do telocvične si 
zabehať. Stále sme sa pýtali pani 
učiteľky, kedy pôjdeme obedo vať. 

Po tretej hodine sme išli do 
školského klubu. S radosťou sme 
sa vrhli na hračky a oddychovali. 
Už sme dostali rozvrh hodín. Po
stupne si zvyká me na prácu. Nie
komu to ide lepšie, niekto bude 
po trebovať viac času. Na konci 
ro ka vám sami napíšeme, ako to 
všetko dopadlo. Držte nám palce!

Privítali sme tiež nových kamarátov, kto
rým sa v škôlke veľmi páči. V nadchádzajú
com období nás čaká veľa spoločných úloh, 
ale najmä zaujímavých výchovnovzdelá
vacích povinností. Pokračujeme v  projekte 
BIG SKAT – hravé učenie nemeckého ja
zyka s  dôrazom na zážitkovú formu vzde
lávania v spolupráci s Neziskovou organizá
ciou Enviropark Pomoravie a tiež s výukou 
anglického jazyka. Už teraz sa veľmi tešíme 
sa na všetky mimoškolské aktivity, ktoré sú 
každý rok príjemným osviežením nielen pre 
naše detičky, ale aj ich rodičov. Medzi tie 
tradičné  zaručene  patria Rozlúčka  s  letom 
a  vyrezávanie strašidiel z  dziní, Vianočná 
akadémia, Karneval, Kurz korčuľovania, Pla
vecký výcvik, Škola v prírode a, samozrejme, 
školské výlety, divadielka, Čarovná noc, Roz
lúčka s predškolákmi a mnoho ďalších mi
lých podujatí, ktoré s láskou pre naše detičky 
pripravujeme.

Všetkým detičkám želáme hlavne radost
né a  úspešné okamihy v našej škôlke a  ro
dičom patrí srdečná vďaka za vždy ochotnú 
spoluprácu.

MŠ Láb

 A je to tu opäť! 

Počas prázdnin naši žiaci nielen oddychovali, ale sa aj aktívne zapája
li do rôznych činností. Boli to malí tanečníci, ktorí posledný augustový 
týždeň usilovne nacvičovali, aby mohli so svojím programom dô stojne 
reprezentovať našu školu a obec. Deti z  tanečného krúžku vystúpili 
v  sobotu 8. 9. na Folklórnom festivale Mravenec v Plaveckom Štvrtku. 
V pásme Jarné zvyky predviedli ako sa voľakedy chodievalo s Letečkom, 
s rapkáčmi a ako sa vynášala Morena. So starými hliníkovými ly žičkami 
zatancovali Lyžičkový tanec a na koniec v básni od Jozefa Moravčíka vy
svetlili, prečo k nám chodievajú Paščekári a dievčatá prezradili, akého by 
chceli muža. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí pomohli deťom 
pri obliekaní a pri odvoze autami.         ZŠ Láb

September nás opäť vrátil do škôlky

DFS Lábjanek vystúpil 
v Plaveckom Štvrtku

Stromy sfarbili lístie do rôzno farebna a  v  našej škole sa opäť  
rozozvučalo zvonenie. Dvadsaťtri prváčikov kráčalo s  otázkou  
a s hr dosťou prvý septembrový deň do školy. Čo to bude, čo nové 
sa dozviem?

Všetkých 169 žiakov našej školy čaká nový školský rok 2018/2019. 
Veľká rekonštrukcia sa konala v  lete 2017, ale ani toto leto nebolo 
v škole ticho. Rekonštruovali sme chlapčenské záchody na prízemí. 
Okrem nového di zajnu, sme museli vymeniť potru bia aj elektroinšta
láciu. Aktívne sme začali využívať nové triedy, ktoré sme zariadili aj 
vďaka finančnému príspevku ZSE. Prajem všetkým zamestnancom, 
žiakom aj rodičom, veľa dobrých nápadov a sily v zdolávaní nového 
školského roku.           ZŠ Láb

Naše prvé dojmy 
z prváckej lavice

V  školskom roku 2018/2019 sme v  štyroch triedach privítali 83 detí, o  ktoré sa stará  
osem pani učiteliek a šesť prevádzkových zamestnancov. Detičky, ktoré do škôlky cho-
dili, sa vrátili k svojim kamarátom, hračkám a pani učiteľ kám. 

ŠKOLSTVO
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Sobota 8. septembra 
bo la pre našich folkloris

tov pomerne náročná. 
Najprv vystú pili s dvoma  

tancami na lábske pesnič
ky na Fol klór nom festiva

le Mravenec v Plaveckom 
Štvrtku. Potom odchá
dzali do Jablonového, kde 
sa v  Seniorville Avalon 
konala slávnosť výročia 
založenia tohto domova 
pre dôchodcov. Tu s ho
dinovým programom Ve
seuo je na dzedzine sprí
jemnili popoludnie nie
len klientom, ale aj ich 
rodinným príslušníkom 
a návštevníkom. Poďako
vanie, úprimný potlesk, 
malá slzička na krajíčku 
a úsmev na líčku – to bola 
najväčšia odmena pre 
spo tených, ale spokojných  
tanečníkov, nehovoriac 
o  vynikajúcej šošovicovej  

polievke s  údeným mäs
kom.         Zlatica Greliková

Kto príde 
po nás?
Deti sú našou budúcnosťou a pla-
tí to aj pre dobrovoľných hasi-
čov. Je to už síce nejaký ten rok, 
čo v našej obci nemáme družstvo 
mladých hasičov, ale neprestáva-
me veriť, že sa nám aj takéto druž-
stvo podarí znovu obnoviť. Veď 
na ša obec sa rozrastá a aj detí je 
v obci viac.

Ak máte záujem o  spestrenie 
programu pre vaše ratolesti, opý
tajte sa ich, či sa chcú stať mladý mi 
hasičmi pri dobrovoľnom hasič
skom zbore (DHZ) pôsobiacom 
v  našej obci. V  prípade záuj mu 
a prihlásenia dostatočného počtu  
detí, sú členovia DHZ ochotní 
svoj čas venovať aj príprave a vý
chove mladých hasičov, vytvoriť 
im podmienky natrávenie voľné
ho času, odovzdať im získa né ve  
domosti a skúsenos ti. Deti sa mô
žu naučiť niečo nové, absol vo vať 
hasičské súťaže, vytvárať si nové 
priateľstvá, športo vať, hrať sa spo
ločenské hry a v rámci krát kych 
výletov do prírody, spoznávať 
oko lie obce. V našej organizá cii je  
možné program deťom prispôso
bovať a  okrem hasičskej prípra
vy majú možnosť rôznorodého 
programu. členom hasičskej mlá
deže sa môžu stať chlapci aj diev
čatá základnej školy, prípadne aj 
materskej školy a vítaní medzi na
mi sú aj dospelí, ktorí sa môžu stať 
členmi DHZ a prispieť k rozvoju 
našej činnosti v obci. V  prípade 
zá ujmu nás neváhajte kontaktovať 
na adrese  hasicilab@gmail.com, 
telefonicky na č. 0908 79 04 08.

Ing. Štefan Káloši, člen DHZ Láb

FS Lábjan rozdával radosť

V  sobotu 29. septembra 2018 sa 
v  Lábe uskutočnil už 8. ročník 
Hubertovej jazdy v  areáli spo-
ločnosti Pospo, s. r. o. Slávnosti 
Hubertovej jazdy sú zasvätené 
patrónovi poľovníkov a  jazdcov 
na koníkoch – svätému Huber-
tovi. Pre milovníkov jazdectva 
a  koní predstavovali symbolické 
ukončenie sezóny.

Na obľúbenom podujatí sa zišlo 
viac ako 70 koní s jazdcami a ne
chýbali ani 3 konské záprahy. „Ko

níčkári” prišli z  celého Záhoria, 
najmä jazdci z okolia Lábu, či Se
nice, podujatie však svojou účas
ťou poctili aj milovníci koní z Ra
kúska či blízkej Moravy. Na sláv
nostnom nástupe všetkých privítal 
pán Jozef Hasička. Následne sa 
pod vedením Milana Jurku a  je
ho „neodmysliteľnej pomocníčky” 
Karolínky Jurečkovej vydali kone 
s jazdcami na prechádzku po oko
lí. Líščí chvost tento rok mala 
Janka Jurečková na koni Roy. Vy
chádzku ukončili jazdci slávnost

ným sprievodom obcou a  popo
ludní prišla na rad súťaž koní, 
v  ktorej jazdci predviedli svoje 
zručnosti vo viacerých disciplí
nach. Hubertova jazda však nebo
la len o koníkoch. Organizátori sa 
postarali aj o chutné občerstvenie 
a  sprievodný program v  podaní 
vystúpenia dospelých z folklórne
ho súboru z Lábu. Martin a  jeho 
partnerka predviedli ukážky do
vedností koní z rytierskeho sveta. 
Večer podujatie vyvrcholilo coun
try zábavou. Účastníci Hubertovej 
jazdy prežili vydarený deň plný 
krásnych zážitkov.

Ing. Mária Hasičková

Hubertova jazda Láb

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
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Sen malého dievčatka, ktoré si 
ušilo z  handričiek bábiku, aby ju 
mohlo obliekať, sa zmenil na ži-
vobytie v  čase núdze. Základom 
šitia sa učila v  čase, keď už bola 
žiačka, u Hermínky, ktorá bývala 
blízo ich domu. Všetci poznáme 
pani Máriu Kainovú ako ženu so 
zlatými rukami. Na čo siahla, to sa 
jej darilo, hoci úprimne povedané, 
nemala ľahký život. Jej zručnosť, 
životaschopnosť a pracovitosť jej 
často pomohla prežiť s rodinou.

Po skončení 2. svetovej vojny 
začala chodiť do meštianky v Ma
lackách. To ale netrvalo dlho, sú
rodenci poodchádzali z  domu 
a bolo treba pracovať na majetku. 
Rodičia už mali svoje roky, a tak zo 
študentky sa stala aktívne sedliacke 
dievča so všetkým, čo k tomu patri
lo. Predovšetkým práca. Po čase sa 
vydala a do rodiny prišiel ako man
žel Pavol Kain. To bolo v  r. 1954. 
Po založení poľnohospodárske
ho družstva pracovala v kancelárii 
družstva a   manžel u  Nafty. Ale 
mal pech, ochorel, a potom mohol 
pracovať už len ako strážnik. Ľahká 
práca, malá pláca. Toto bol dôvod, 
že po práci sadala za šijací stroj, aby 
sa rodina akotak udržala nad vo
dou. Práca na družstve bola vtedy 
veľmi málo platená a manžel ako 
strážnik veľa nezarobil. Do rodiny 
postupne pribudli tri deti. Zlaté 
ruky a jej húževnatosť a pracovitosť 
našli plné uplatnenie. 

Najskôr šila bežné šaty, neskôr si 

už trúfla jaj na svadobné. Bola to 
náročná a  zodpovedná práca. Ne
pokaziť látku, aby šaty dobre sad
li a  aby sa, samozrejme, aj páčili. 
Chýr o  jej šikovnosti sa dostal aj 
do susedných obcí a jej klientela sa 
rozširovala. Po rokoch šetrenia sa 
im podarilo svojpomocne prestavať 
starší dom, v ktorom bývali s rodič
mi. Už do nového sa im narodilo 
tretie dieťa, syn Marián. 

Osobitný a  veľmi silný vzťah 
k  folklóru a  teda aj ku krojom, ju 
predurčil jej krajčírskymi zručnos
ťami k  tomu, že podstatnou mie
rou prispela k  obnove a  údržbe 
pôvodných krojov v Lábe. Po za
ložení folklórneho súboru Lábjan, 
povyťahovali sa z truhlíc staré kro
je, ktoré bolo treba poopravovať, aj 
podošíjať niektoré časti a dokonca 
aj ušiť celé nové kroje. 

Pani Kainová sa priznáva: „Mňa 
to vzalo za srdce a  snažila som sa 
doplniť, čo chýbalo. Keď sa na Bo-
žie Telo robila procesia, oprala som, 

vyžehlila a pripravila na ramienka 
kroje pre štyri dievčatá a poprosila 
ich, aby sa do nich obliekli. Tak za-
čala éra krojovaných procesií. Teraz 
je už iná doba, predsa je už viac pe-
ňazí a možno aj viac času. Aby kroj 
v Lábe nezanikol, prispeli k tomu aj 
ďalšie ženy: Mária Vicenová, Štefka 
Benkovičová, Mária Pírová, ne-
skôr Anička Zálesňáková s  dcérou 
Jankou. Porobila som strihy, skúšali 
sme to a vznikla úprava krojov viac 
vhodná na tanec. Neviem, kde sú 
teraz tie kroje. Neskôr som sa veno-
vala už len šitiu krojovaných bábik. 
Za ne som dostala aj nejaké ocene-
nia.“

Celý svoj život, detstvo, mladosť, 
aktívnu časť života, aj starobu pre
žila a prežíva tu v Lábe. Celý život 
sa aktívne zúčastňovala všetkého, 
čo sa tu dialo. Bola aktívnou a uži
točnou členkou Zväzu žien v Lábe. 

Bolo ich 13 a viedla ich pani Dari
na Petríková. 

Pripravili nejeden Deň detí s bo
hatým programom a gulášom. Or
ganizovali fašiangový sprievod de
dinou, so šestnástimi zastávkami, 
muzikou a pohostením. Končilo to  
pochovávaním basy. Ako roky šli, 
preberali to s  väčším aj menším 
úspechom mladší.

Pani Kainová má teraz 85 rokov. 
Jej život bol zaujímavý, pestrý, ale 
plný práce, a  to dosť ťažkej. Na 
družstve v poli odrobila 22 rokov, 
u  lesov 6 rokov. Doopatrovala 
svojich rodičov – otec žil 92 ro
kov a mama 90. Vychovala tri deti 
a  dožila sa 5 vnúčeniec a  5 prav
núčeniec. Ďakujeme jej za všetku 
prácu pre obec a pre ľudí a želáme 
jej ešte pár pekných rôčkov v pri
meranom zdraví.

RNDr. Valéria Šimáková

Život naplnený prácou a krásou
OSOBNOSTI OBCE
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Ak sa dnes rozhodujete, kde 
nsa cez horúce leto okúpať, 

máte niekoľ ko možností – od 
dovolenky pri mori, aquaparku, 
kúpaliska, alebo vodnú plochu 
v okolí. Asi nikto nezvažuje kú-
panie v  niektorom z  potokov 
pretekajúcich cez obec. Pritom 
nie tak dávno to bola voľ ba číslo 
jeden. 

Fotografia ukazuje tzv. „stávni
ce” – betónové bloky, ktoré zasa
hovali do vodného toku. V betóne 
boli osadené železné profily a do 
tých sa dali vložiť drevené dosky. 
Tie zadržali vodu, ktorá tak mohla 
stúpnuť až na skoro dva metre. 
Účelom bolo zrejme možnosť za
vlažovania okolitých polí, ale pre
važovalo rekreačné využitie. Deti 
si jednoducho vytvorili vodnú plo
chu na kúpanie, dospelí im ju po 
čase z neznámych príčin vypustili, 
deti ju opäť opravili, a tak to bolo 
až do konca prázdnin. Na potoku 
sa dajú nájsť štyri dostupné „stáv
nice” – jedna pod obecnou by
tovkou, druhá pri dnešnej čistič
ke a  tretia asi 500 m po prúde. 
Najviac sa využívali prvá a  tre
tia. Brehy potoka boli vykosené, 
bez tŕstia a  bolo dosť miesta na 
rozloženie diek alebo  uterákov. 
Atrakciami boli na fúknuté duše 
z  traktora, latexové nafukovačky 
a  adrenalínová discip lína bol 
prechod pod prepadom vo dy. 
Štvrtá v poradí sa nachádza hore 
prúdom, je trochu inak riešená 
než tri predchádzajúce. Prúd vody 
tu prekonával betónový stupeň 
a  tvoril mini vodopád. Kto bol 
frajer, tak sa vedel schovať pod 
prepadom. Tu nebolo treba nič 
prehradzovať, voda tvorila malú 
lagúnu, kde sa dalo skákať a spra
viť niekoľko temp.

Názov potoka je celkom zába
va. Obvykle ho voláme Štefkových 
po tok, podľa rodiny Šteffekovej, 
ktorej patril dom, kde je teraz 
benzínová pumpa. Keďže tečie do 
časti chotára Hajné, niekto ho volá 
aj Hajnácky potok. No a na mape, 
nevedno prečo, sa volá Oliva.

Náš potok s  tromi menami 
ústi do kanála Malina. Na sútoku 
dvoch tokov sa nachádzalo ďalšie 
miesto na kúpanie. Vody tam bolo 
tak po kolená, ale zaujímavý bol 
kontrast teplej, pomaly tečúcej 
vody v Maline a studenšej v po
toku. Malina bola celkom dobre 
zarybnená a plavcom sa neraz do 
plaviek zamotali drobné rybky. 
Toto miesto na kúpanie radi vy
užívali aj občania Zohoru.

Tesne pred ústím potoka sa 
dlho nachádzali pozostatky ma
sívnej du bovej hrádze – priehra
dy. Hrádza regulovala vodu pri 
výstavbe kanála Malina. Kto mal 
odvahu strčiť ruku do dier pod 
brehmi, mohol z nich ťahať raky.

Kanál Malina bol asi v polovici 
cesty na Lábske jazero, čo bol už 
seriózny celodenný výlet. Ces ta 
tam bola prašná, na nej jemný hl
boký piesok. S jednoprevodovými 
bicyklami to bol výkon podobný 
zdolaniu  Rallye  Dakar.  Asfalto
vá cesta tam pribudla až niekedy 
v 80. rokoch. Voda bola vhodná aj  
pre deti a neplavcov, bola plytká 
a teplá. Celé sme to volali Jednot
ka. O  kus ďalej bol ďalší, menej 
po užívaný vstup do vody, nazýva
ný Dvojka. Vody tam bolo viac 

a  vstup bol strmší. Kto dokázal 
pre plávať z  Jednotky na Dvojku, 
bol považovaný už za zdatného 
plavca. Pri brehu sa ako varovanie 
týčil kríž na pamiatku utopeného 
lábskeho chlapca. 

Dnes je Lábske jazero zaraste
né vodnými rastlinami, na lúke je 
chatová osada a využívajú ho naj
mä rybári.

Lokalitu Centnúz sme tiež po 
 va žovali za naše jazero, bola naj
ďa lej a  mala povesť hlbokej stu
denej vody pre otužilcov. Betóno
vá hrádza umožňovala skoky do 
vody zo sita, z betónu a top vyso
ké skoky z bubna. Na brehoch sa  
dalo stráviť noc pod stanom. Ob
ľubovali ho rybári a išli zvesti o ob
rovských nebezpečných sumcoch 
v hlbinách. Dnes je okolo chato

vá osada a dá sa tam stále kú pať. 
Voda je tmavá a príjemne teplá.

Bohužiaľ, najhorší osud mala 
pa radoxne vodná plocha najbliž
šie k  ob ci – štrkovňa Búrkové. 
Slúžila ako obrovské smetisko 
a kúpalo sa v nej veľmi málo.

V Lábe máme aj druhý potok –  
po lábsky Štumpach, na mapách 
Močiarka. Potok je nad Ortovým 
mlynom nezregulovaný, zaujíma
vo sa krúti a dokáže byť prekvapi
vo hlboký. Voda je čistá a chladivá, 
keďže jeho tok z Malých Karpát 
netečie cez obce. Veľmi často ho 
využili na občerstvenie ľudia pra
cujúci na poliach okolo.

K  napísaniu článku ma inšpi
rovala prechádzka popri potoku, 
publikovanie fotografie na face
bookovej skupine Láb a rozvinutá 
živá diskusia. 

Autorom dobovej fotografie je  
pán Dominik Blažíček. Za jej 
po skytnutie ďakujem pani Márii 
Bergerovej.

Ing. Marián benkovič

Lábske rezorty
(kde sme sa kúpavali)

Obľúbenosť Lábskeho jazera dokazuje aj táto fotografia. Na lúke bola deka na deke, vo vode hlava na hlave. 

OZNAM
Na základe nového zákona  
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov obec ne-
bude zverejňovať zoznam na-
ro dení, jubileí a úmrtí bez pí-
somného súhlasu dotknutej 
osoby. Preto, ak máte záujem 
zverejniť oznámenie o narodení 
dieťaťa, životné jubileum, alebo 
oznámenie o úmrtí osoby, mu-
síte podpísať súhlas so zverej-
nením osobných údajov. Tlači-
vo dostanete v OcÚ.

HISTÓRIA / KRONIKA



Vážení spoluobčania,
milí športoví priatelia,
dovoľujeme sa vám prihovoriť a in 

formovať vás o  činnosti Obecného 
športového klubu v Lábe (ďalej len 
„OŠK”), v  regionálnych súťažiach 
ObFZ Bratislavavidiek v súťažnom 
ročníku 2018/2019. OŠK prihlásil 
do súťaží družstvo prípravky ročník 
2008 a  mladší, mužstvo mladších 
žiakov a Amužstvo seniorov.

A-mužstvo seniorov v súťažnom 
ročníku 2018/2019, bolo zaradené 
do V. ligy ObFZ Bratislavavidiek. 
V  priebehu letnej prestávky bolo 
doplnené viacerými hráčmi, súpisku 
tvoria títo hráči: pp.: Ďurica Mário, 
Gábriš Igor, Galajda Martin, Ga
lajda Miroslav, Hýll Andrej, Juriga 
Milan,  Kain  Anton,  Kain  Róbert, 
Kinčok Boris, Kostka Roman, Lan
ner Martin, Matyáš Milan, Miklu
šičák Erik, Novotný Alex, Saból 
Adrian, Sloboda Denis, Tomášek 
Michal, Voltemar Sebastian.

Realizačný tým pracuje v zložení: 
pp. Gábriš I – tréner, Kain R. – asis
tent trénera, Kovár P. – vedúci muž
stva, Benkovič J. – fyzioterapeut.

Letnú prípravu mužstvo absol
vo valo na domácom štadióne. 
V rám ci letnej prípravy odohralo 6 
prípravných zápasov s  mužstvami 
VI., V., IV. ligy. Športovým cieľom 
mužstva je udržanie a  zvyšovanie 
športovej kvality, v  jesennej časti  
súťaže umiestnenie do 3. miesta s re
álnou možnosťou postupu do vyššej 
súťaže. Spoločenským cieľom muž
stva je prilákať na štadión čo naj
väčší počet divákov a spoluvytvárať 
príjemnú atmosféru. Mužstvo do 
súťaže vstúpilo úspešne po piatich 
kolách je na 1. mieste s počtom 15 
bodov (podrobné výsledky sú na 
stránke www.futbalnet.sk).

Družstvo prípraviek bolo zara
dené v  súťažnom ročníku 2018/ 
2019  do  súťaže  PRMA  U11.  Do 
tréningového procesu sa zapája 15 
až 20 detí, ktoré sú rozdelené pod
ľa ročníkov staršia prípravka (2008 
a mladší) a mladšia prípravka (2010 
– a  mladší) a  tvoria ho títo hráči: 
Kuch Kamil, Pír Artur, Habuda Ši
mon, Műller Denis, Morav čík Mar
tin, Janek Mário, Živčák Lu ka, Va

níček David, čech Jonatán, Ondriaš 
Alex, Ondriaš Adam, Kovár Adam, 
Kurz Sebastian, Majzún Andrej, 
Strna Daniel, Valúch Tobias, Po
lák Jarko, Sivák Martin, Šimkovič 
Oskar, Miško Orth, Lacko Orth, 
Petrík Tobias, 

Realizačný tým pracuje v zložení: 
pp. Pollák I., Ondriáš L., Zivčák M.

Spoločným cieľom družstva prí
praviek je prilákať a vychovávať naj
mladšiu generáciu na náš štadión, 
učiť ich športovej etiky so zmys
lom pre fairplay. Do svojej súťaže 
omladené družstvo vstúpilo úspeš
ne s tromi výhrami, jednou remízou 
a jednou prehrou (podrobné výsled
ky sú na internetovej stránke www.
futbalnet.sk ).

Družstvo mladších žiakov bolo  
zaradené v súťažnom ročníku 2018/ 
2019 do súťaže MZV U12. Na zá
klade dohody s  FK Jakubov o  vy
tvorení spoločných mládežníckych 
mužstiev je podľa potreby dopĺňané 
hráčmi FK Jakubova a  staršej prí

pravky. Káder mužstva tvoria títo 
hráči: Műller Mário, Kuch Timotej, 
Ivák Richard, Hrebeň Ivan, Majzún 
Marek, Kovár Matej, Pancurák Se
bastian, Havlík Dominik.

Tréningový proces sme začali po 
15. auguste 2018. Cieľom mužstva 

je stabilizácia výkonov a umiestne
nie v prvej polovici tabuľky. Do svo
jej súťaže vstúpilo úspešne s dvomi 
výhrami, jednou remízou a  jednou 
prehrou (podrobné výsledky sú na 
stránke www.futbalnet.sk).

Realizačný tým pracuje v zložení: 
pp. Hrebeň I., Lukáček M.,

Realizačné  tímy prípravky  a ml. 
žiakov je potrebné rozšíriť a  touto 
cestou oslovujeme záujemcov o prá
cu s mládežou, aby sa prihlásili na 
výbore OŠK.

OŠK v súčinnosti s  Obecným 
úra dom v Lábe pokračuje v riešení  
technického stavu a  morálneho 
opotrebenia nehnuteľností športo
vého areálu podľa Vízie reštruktu
ralizácie športového areálu v Lábe, 
spracovanej Ing. Vorčákom. V  sú
časnosti sa dopracúva projektová 
a rozpočtová dokumentácia staveb
ných úprav s  predpokladom zača
tia prác október 2018 a ukončenie 
marec 2019. Realizácia týchto úprav 
je podmienená pridelením dotácií 

z obce Láb, VÚC, SFZ a iných or
gánov štátnej správy.

Vytváranie dôstojných podmie
nok v  športovom areáli je popri 
športových činnostiach jednou 
z  hlav ných úloh OŠK. Túto čin
nosť OŠK zabezpečuje v súčinnos

ti s  vedením Obce Láb. Od 1. au
gusta 2018 bola uzavretá medzi 
ob cou Láb a OŠK zmluva o výpo
žičke športového areálu na dobu 
neurčitú, v ktorej prevádzkovateľom 
a zodpovedným správcom je OŠK. 
Uplatnenie zmluvy v praxi si vyžia
dalo zmeny v zabezpečení prevádz
kových činností (činnosť správcu, 
zabezpečenie bufetu a iné).

Vážení spoluobčania, milí špor
toví priatelia, nachádzame sa vo vo
lebnom roku 2018, kedy si bude me  
v  komunálnych voľbách voliť zá
stupcov, ktorí budú v budúcom ob
dobí štyroch rokov riadiť spoločen
ský, kultúrny a športový život v našej 
obci. Dovoľte nám poďa kovať všet
kým, ktorí v tomto vo leb nom obdo
bí prispeli k rozvoju a po pularizácií 
športu v našej obci. Šport je zákla
dom zdravia celej našej populácie 
a najmä detí a mládeže. Každý občan 
má právo zúčastniť sa volieb a zvoľ
me si zástupcov, ktorí budú záru
kou rozvoja týchto hodnôt. Urobme 

maximum preto, aby občania našej 
obce, naša mládež a deti športovali 
v  dôstojných podmienkach. Záro
veň vás pozývame na všetky maj
strovské zápasy a podujatia konané 
v našom športovom areáli.

Výbor OŠK
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