
So slovíčkom ekológia sa stretávame denne, všetci si želáme žiť v eko
logickom prostredí, mať k dispozícii ekologické potraviny. Vieme alebo 
aspoň tušíme jej význam a dosah na náš každodenný život. Ľudia jeho 
význam napĺňali a mnohokrát to slovo vôbec nepoznali. Každý sedliak 
dbal o čistotu svojej studne, pretože ak by si ju zamoril, ani statok by 
nenapojil. S pribúdajúcimi vymoženosťami doby a s tým spojené aj po
hodlie (vodovod, ústredné kúrenie) akosi ľudí vzďaľuje od pocitu zod
povednosti za dodržiavanie základných ekologických zásad.

Ruku na srdce, každá zmienka o 
novej výrobni, ktorá produkuje od-
pad aj ďaleko od nás, nás nenechá 
v kľude, ale koľko žúmp v dedine 
je zabezpečených proti presakova-
niu? A Sú to vždy skutočné žumpy? 
Nie sú to v mnohých prípadoch len 
už nepoužívané studne bez úprav  
a teda presakujúce? Chcem tým len 
povedať, že ekológmi musíme byť 
všetci a vždy. Či sú to odpady (viď. 
divoké skládky), voda, poriadok na 
dvore alebo záhradkárčenie. Práve 
k tomu poslednému by som chcela 
prispieť svojou skúsenosťou.

Je to už vyše 15 rokov, čo som tu 
o  tom už písala. Ale minuloročná 
skúsenosť ma vybudila k  tomu, že 
znova o  tom píšem. Ide o  využi-
tie jablčného octu ako ekologické-
ho prostriedku v boji s  červivosťou 
ovocia.

Je to už veľa rokov, čo som o tom 
čítala v  časopise Záhradkár. Jablč-
ný ocot (z letného ovocia, ktoré sa 
mno hokrát ani nedá úplne využiť) 
sa dá využiť ako „feronóm”, teda ako 
lákadlo pre lietajúci hmyz, spôsobu-
júci červivosť ovocia – napr. obaľo-
vače, piliarky, mušky, ktoré spôsobu-
jú červivosť čerešní.

Výroba jablčného octa
je jednoduchá.

Opadané ovocie sa poumýva a na - 
krája/pomelie na drobnejšie kúsky, 
dá sa do väčšej nádoby (mne sa 
osved čili väčšie plastové s  hrdlom 
tro cha širším, aby sa tam tie kúsky 
dali nasypať), zaliať vodou, prikryť 
plátnom (aby tam nenalietal hmyz 
a nenakládol vajíčka). Ovocie môže 
byť aj červivé, ale hnilé časti sa mu-
sia vykrojiť. Pri dostatočnej teplote 

je za pár dní ocot hotový. Zlejem ho, 
viackrát precedím cez plátno/gázu  
a uložím v demižóne do pivnice. 
Ale bo priamo použijem. Ja si cez le-
t o pripravím takto približne 50 lit-
rov octu a tento potom na jar začí-
nam dávať v umelohmotných nádo-
bách na stromy. Môže sa rozriediť 
1:1 s vodou. Malo by sa to rozvešať 
tak v 10–15 metrových odstupoch. 
Svojou vôňou ocot láka hmyz a ten 
sa utopí. Ocot sa vyvesuje (obnovuje 
várka) v čase, kedy vylietava hmyz, 
t. j. september a október, ak je tep-
lá jeseň. Ja osobne to robím tak, že 
pravidelne popozerám nádoby, ak je 
veľa hmyzu v nej, alebo je vyschnu-
tá, vylejem, opláchnem a nalejem 
novú várku. V záhrade mám rozve-
šaných permanentne asi 10 rôznych 
vedierok (napr. od Primalexu) a celú 
sezó nu sa snažím, aby tam ten ocot 
v nich bol. Podstatne sa mi znížila 
červivosť čerešní a tiež obaľovačov 
sa veľa pochytá. Prvý rok to boli do-
slova kila vrtivky čerešňovej. Dáv-
no som prestala striekať na ovocie. 
Postreky používam len na drevo - 
predjarný postrek, proti kučeravos-
ti broskýň a proti červivosti sliviek, 
keď spŕcha kvet.

Najlepšie by bolo, keby v každej 
záhrade boli povešané takéto ekolo-
gické „lapače”. Určite by sa podstat-
ne znížila červivosť ovocia bez ché-
mie. Chce to len trocha popracovať 
v lete s tým octom. Ale vyplatí sa!

Ako ďalšie ekologické doporu-
čenie mám tzv. mliečny sprej a zá-
hradnícky olej.

Mliečny sprej 
je účinný fungicíd proti plesniam 

(paradajky, uhorky, tekvice), ale mu-
síme ho aplikovať každý týždeň, 
pre tože polievaním alebo dažďom sa  
zmyje. Jeden diel plnotučného mlie-
ka zmiešame s 10 dielami vody. Naj-
lepšie striekať skoro ráno.

Záhradnícky olej 
pôsobí na veľké množstvo škodli-

vého hmyzu – vošky, húsenice, mo-
lice, červce, roztoče. Zarobíme si do 
fľaše1 hrnček – asi 0,25 l rastlinného 
oleja s  asi 60 ml saponátu na riad. 
Pred použitím si dáme 2 polievko-
vé lyžice tejto emulzie do 1 l vody 
a postrek máme hotový.

Želám veľa úspechov všetkým  
záhradkárom v Lábe.

RNDr. Valéria Šimáková
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 Ekológia je beh na dlhé trate

 Jarná báseň
Keď sa ráno zobudím 
na východ slnka, 
rieka pod oblokom 
tak krásne žblnká. 
 
Je krásne do rána sa zobudiť, 
púčiky jarných stromov prebudiť. 
 
Pozriem sa von, 
do tej krásnej prírody, 
keď sladkých jahôd boli veľké úrody. 
 
Keď po tráve chodím bosá, 
cítim, že napadla svieža rosa. 
 
Púčiky stromov tak krásne voňajú, 
že sa až mraky pred nimi klaňajú. 
 
Keď si ľahnem na trávu, 
Prebudí ma zo spánku, 
šum prijemného vánku. 
 
A na tráve znova zaspím, 
pri vôni lupienkov ľalie celý jarný 
deň prespím.
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Zdravotné stredisko získalo no-
vý priestor a pekné a bezpečné par-
kovisko. Stred obce, resp. námestie 
opeknelo.

Keď sa prejdeme kúsok ďalej 
sme rom k Habánskemu domu, ne - 
môžeme prehliadnuť rozšírenú a vy - 
novenú hasičskú zbrojnicu. Má 

no vú fasádu, novú a peknú bránu  
a ok ná. Chlapi priložili ruky k die-
lu, dokončili, čo sa začalo v  jeseni 
a  námestie získalo ďalšiu „okatú” 
vy novenú budovu.

RNDr. Valéria Šimáková

Voľby do Európskeho parlamen tu  
sa na Slovensku uskutočnia v so bo-
tu 25. mája 2019. V poradí 12. voľby 
do  Európskeho parlamentu, záro-
veň 4. na Slovensku, sa uskutočnia 
v EÚ v rámci celoeurópskych volieb 
do Európskeho parlamentu od 23. 
mája do 26. mája 2019. Novozvole-
ný  Európsky parlament  bude mať 
705 kresiel, Slovensko v ňom obsa-
dí 14 mandátov. 

za umožnenie obnovenia fa-
šiangového sprievodu, ktoré 
bolo niekoľko rokov preruše-
né. Zároveň sa chceme poďa-
kovať za srdečné privítanie aj 
hasičom, vinotéke, kolektívu 
samoobsluhy, pani Petrušovej  
z Espresa a reštaurácií Habán-
sky dom, kde sa na záver sprie-
vodu desať účastníkov obleče-
ných v dobových lábskych ša-
tách usadilo.

účastníci

Milan Rastislav Štefánik (*21. 7. 
1880; †4. 5. 1919) sa stal významným 
astronómom, vojenským pilotom, 
francúzskym generálom a jedným 
z prvých Slovákov, ktorí viackrát 
vystúpili na najvyšší vrch Álp a zá-
padnej Európy Mont Blanc.Výrazne 
sa zaslúžil o vznik medzivojnovej 
Československej republiky, keď spo - 
lu s Tomášom Garrigueom Masa ry-

kom a do určitej miery i Edvardom 
Benešom bol jej najvýznamnejším 
zakladateľom. Jeho závratnú, úspeš- 
 nú životnú cestu ukončila 4. mája 
1919 tragická letecká nehoda pri 
pri státí na rodnom území súčasného 
Slovenska. Túto tragickú udalosť si 
pripo meniem aj v našej obci kla de - 
ním vencov k buste gen. M. R. Šte-
fánika 4. mája v obecnom parku.

n kolo 16. 3. 2019
Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov 1502
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní 882
Počet voličov, ktorí 
odovzdali obálku 882
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov 878

Počet platných hlasov odovzda
ných pre jednotlivých kandidátov:
Béla Bugár 3
Zuzana Čaputová 454
Martin Daňo 3
Štefan Harabin 126
Eduard Chmelár 20
Marián Kotleba 83
Milan Krajniak 32
Jószef Menyhárt 0
František Mikloško 36
Robert Mistrík 0
Maroš Šefčovič 119
Róbert Švec 0
Bohumila Tauchmannová 1
Juraj Zábojník 1
Ivan Zuzula 0

n kolo 30. 3. 2019
Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov 1498
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní 747
Počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku 747
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov 731

Počet platných hlasov odovzda
ných pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová 499
Maroš Šefčovič 232

okrsková komisia

Výsledky volieb 
prezidenta SR 
v našej obci

Voľ by 
do Európskeho 
parlamentu

Dátum Deň Pet Papier
9. 1. streda x  
10. 1. štvrtok   x
6. 3. streda x  
7. 3. štvrtok   x
2. 5. štvrtok x  
3. 5. piatok   x
5. 6. streda x  
10. 7. streda x  
11. 7. štvrtok   x
2. 8. piatok x  
4. 9. streda x  
5. 9. štvrtok   x

13. 11. streda x  
14. 11. štvrtok   x

Rozpis zvozu separovaného 
odpadu v Obci Láb na rok 2019
Obec Láb oznamuje občanom, že 
od 1. 4. 2019 sú vyčlenené priesto
ry obecného dvora (vedľa budovy 
poš ty) na zber separovaného odpa
du: papier, plasty, sklo, kovy.

Obec stanovuje prevádzkové dni 
na tento zber nasledovne:

streda od 13.00 do 18.00 h
sobota od 8.00 do 11.00 h
Zároveň môžu občania uložiť 

bio logicky rozložiteľný odpad zo zá - 
hrad (konáre, trávu) na obcou pre-
najatý pozemok v lokalite Búrko vé. 
Tento odpad bude obec následne 
spracovávať.

Sklo sa bude vyvážať v každý 
dru hý (nepárny) mesiac.

100. výročie úmrtia 
generála M. R. Štefánika

Čo sa stihlo od jesene

Ďakujeme 
starostovi 
a kultúrnej 
komisii

Keď si pozrieme čísla našich novín z minulej jesene a porovnáme s tým, 
ako to vyzerá teraz na jar, musíme uznať, že sa zase urobilo kus práce. 

SAMOSPRÁVA
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Náš zbor má momentálne 49 čle- 
 nov, z toho 13 žien. V minulom ro-
ku sme do našich radov prijali troch 
nových členov.

Práca nášho zboru sa v tomto 
ro ku odvíjala podľa ročného plánu 
úloh. Výbor sa stretáva pravidelne 
počas celého roku, kde si určujeme 
krátkodobé ale aj dlhodobé ciele.

Okrem prevencie naša činnosť po - 
zostáva aj zo:
•  zásahovej činnosti pri  požiaroch 

a technických zásahoch
•  pomoci obyvateľom a obci
•  vzdelávacej činnosti členov muž-

stva
•  reprezentačnej činnosti našej or-

ganizácie a tým aj našej obce
•  športovej, prevažne v  hasičskom 

športe a výkonnostných sťaží

Len útržkovo spomenieme nie
ktoré činnosti z roku 2018.

Začiatkom roka sme sa už tra-
dične zúčastnili Hasičského plesu 
v Říčanoch. Samozrejme, že neza-
búdame ani na naše ženy, ktorým 
vždy pripravíme malé občerstvenie 
a aj malý darček k MDŽ. V apríli 
sa tradične a  s  radosťou zúčastňu-
jeme prvej hasičskej súťaže v roku – 
Memoriálu Jozefa Pavlíčka, ktorá 
sa koná v  Říčanoch. Pre školákov  
a predškolákov sme pripravili pri 
prí ležitosti sviatku nášho patróna sv.  

Floriána deň otvorených dverí, kde 
sa snažíme deti zábavnou formou 
upozorniť na požiarne nebezpečie 
v prírode aj v domácnosti.

V  máji 2018 usporiadala obec 
Láb 2. ročník hudobného festivalu 
Labský Majáles, na ktorom sme sa 
na požiadania obce zúčastnili ako 
poriadková služba.

Našej obci ďalej vypomáhame pri 
kultúrnych podujatiach ako napr. 
sta vanie máje, Krojované slávnos-
ti, Lábske dni, lampiónový sprie-
vod, asistencia pri ohňostroji na 
Silves  tra, ako aj pri iných obecných 
podu jatiach. Ďalej sa dobrovoľne 
zú čast ňujeme verejne prospešných 
akcií ako Deň zeme – očistíme si 
Láb. Musím pripomenúť, že v roku 
2018 sme organizovali už 26. ročník 
súťa že v hasičskom športe Memo-
riál Tobiáša Ondroviča.

Samozrejmosťou je aj účasť na 
cirkevnom podujatí Božie Telo či 
pri veľkonočných sviatkoch.

V minulom roku sme všetci oslá-
vili sté výročie vzniku Českosloven-
ska, ktoré sme si aj my uctili sláv-
nostným pochodom a kladením 
vencov na mohyle generála Milana 
Rastislava Štefánika na Bradle, kde 
sa okrem nás zúčastnilo 50 dobro-
voľných hasičských zborov, ktoré 
za stupovalo viac ako 700 hasičov 
z celého Slovenska.

Ďalšia nemalá aktivita začala po-
čas leta, a to prístavba novej hasič-
skej garáže. Začali sme 11. 7. 2018 
a po ôsmich mesiacoch intenzívnej 
práce máme dnes garáž takmer pri-
pravenú k nasťahovaniu.

A ako ste si iste všimli, s výstav-
bou novej garáže sme spojili aj 
úpravu a  rekonštrukciu existujúcej 

hasičskej zbrojnice, 
ktorá bola financo-
vaná z  pridelenej 
dotácie vo výške 
30 000 €, na zákla-

de výzvy o obnove hasičských zbroj-
níc z MV SR, o ktoré sme spoločne 
s obcou zabojovali.

Lábsky pajšel, Říčanská plíce, Hu - 
bertova jazda a Lampiónový sprie-
vod pre deti už tradične patria k prí-
jemnému zakončeniu nášho ro- 
 ku. Ani v zimných mesiacoch však 
nezaháľame a udržujeme hasičskú 
techniku v zásahu schopnom stave. 

Netreba zabúdať ani na našich 
najstarších členov. Preto musím pri - 
pomenúť pána Františka Rybniká-
ra, ktorý bol ocenený za dlhoročnú 
prácu v našom zbore. Ďakujeme.

V skratke
Minulý rok čo sa činností týka, 

bol náročnejší, ako ten predchádza-

júci, ale čo sa zásahov týka, bol 
omno ho lepší ako tie predchádza-
jú ce.

Na záver by som chceli poďako-
vať členom výboru za celoročnú prá-
cu, členom súťažného družstva za  
reprezentáciu DHZ a obce Láb a, 
samozrejme, všetkým prispievajú-
cim členom a sponzorom za pomoc 
a podporu nášho dobrovoľného ha-
sičského zboru.

Peter Kovár, veliteľ DHZ Láb

Výročná členská 
schôdza DHZ Láb
Dňa 9. februára sa konala Výročná členská schôdza členov 
DHZ Láb. Spoločne sme si zbilancovali rok 2018.

Po zime nás v domácnostiach ča-
ká upratovanie vo svojich šopách, 
garážach a podobne. Pri týchto 
činnostiach, vždy je niečo treba 
spáliť. Táto činnosť vytvára zvýše-
né nebezpečenstvo požiaru, najviac 
požia rov vzniká v jarných mesia-
coch. Z týchto dôvodov sa na vás 
znovu obracajú dobrovoľní hasiči, 
s cieľom upozorniť vás a poskytnúť 
rady, ako požiarom predchádzať.

Najviac požiarov vzniká a súvisí  
s nezodpovednosťou ľudí a podce-
ňovaním požiarneho nebezpečen-
stva pri vypaľovaní trávnatých poras - 

tov, kríkov a zakladaní ohňa v prí-
rode. Keď začne horieť les, je už ne-
skoro. Likvidácia týchto požiarov 
je veľmi náročná, vyžaduje si veľké 
množstvo techniky, ľudí a trvá dlho.

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

Spaľovanie väčšieho množstva 
odpadu treba nahlásiť riaditeľstvu 
Hasičského a záchranného zboru  
v Malackách.

Preto vás dobrovoľný hasičský 
zbor žiada o dôsledné dodržovanie 
zásad požiarnej bezpečnosti.

Zásady požiarnej bezpečnosti

Výjazd č. 1
Naša jednotka bola 16. januára 

2019 vyslaná Operačným stredis-
kom HaZZ Bratislava na odstrá-
nenie padnutého stromu na ceste  
Láb smer Jakubov. Po príchode na 
miesto bolo zistené, že ide o pad-
nu tý strom s priemerom kmeňa cca 
20 cm a  jeho koruna zasahuje do  
jazdného pruhu. Strom bol moto-
rovou pílou porezaný a od stránený 
z vozovky.

Výjazd č. 2
26. februára 2019 bola jednot-

ka náhodným okoloidúcim privo-
laná ku dymeniu z  rodinného do-
mu. Po príchode na miesto bolo 
prieskumom, za použitia autonóm-
nych dýchacích prístrojov zistené, že 
ide o  zahorenie odpadu pri piec ke 
na pevné palivo. Za pomoci jedné-
ho D-prúdu bol požiar rýchlo zlik- 
 vidovaný. Majiteľ domu bol into-
xikovaný splodinami horenia a odo-
vzdaný do starostlivosti RZP. Po 
kontrole požiaroviska termokame-
rou bol objekt odovzdaný majiteľo-
vi.            DHZ Láb

Hasiči zasahovali

SAMOSPRÁVA
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Úvod roka nám veľmi neprial. 
Mnohé detičky ale i  zamestnanci 
škôlky čelili zdĺhavým chorobám. 
Nevedeli sme sa preto dočkať pani 
jari. Kým však zasadla na svoj trón, 
ani chvíľu sme sa nenudili.

Našimi prvými tohtoročnými 
hosťami boli skvelí muzikanti Fidli-
kanti. Predviedli deťom ľudové hu-
dobné nástroje, zaspievali si s nimi 
známe detské piesne, detičky si vy-
skúšali klobúkový tanec i tanec Ča-
páš. Bolo že to u nás veselo!

Onedlho nato nás prišiel zabaviť 
náš dlhoročný kamarát pán Zetek 
s  divadielkom Snehuliačikovcov. 
Spievalo sa, hralo i smialo. O náladu,  
tentokrát športovú, sa vo februári  
postaral aj náš už tradičný kurz kor- 
čuľovania – Korčuľkovo. Deti sa zdo- 
konalili v  pohybe na ľade a  každý 
deň si so sebou priniesli veľa pek-
ných zážitkov. O  tie nebola núdza 
ani na našom rozprávkovom karne-

vale, roztancovať nás prišla opäť ka-
marátka Mia. Malí i veľkí sa i tento 
rok veselili v krásnych a nápaditých 

maskách. Fašiangovú atmosféru 
sme si všetci užili ako sa patrí. 

V marci nás navštívil Mr. Bubble 
so svojou bublinovou show. Detské 
očká nevedeli, kam sa skôr pozerať. 
Bolo to naozaj vydarené predstave-
nie plné bublinových záhad a pre-
kvapení.

Čaro atmosféry prváčikov zase  
zažili naše detičky v  rámci otvore-
nej hodiny v Základnej škole Láb. 
Predškoláci z tried Včielok a Motý-
likov sa tak ocitli v ozajst ných škol-
ských laviciach. Spolu so žiakmi 1. 
ročníka si overili svoju šikovnosť na 
hodine slovenského jazyka. Išlo im 
to na jednotku s hviezdičkou. 

Záverom marca nás potešil pek-
ný príbeh Gašparko a drak v podaní 
divadielka. Opäť sme sa niečo nové 
naučili a smiechom sme nešetrili.

Apríl bol tiež bohatý na zážitky. 
Do škôlky zavítal Jurko so svojimi 
prasiatkami a divadielkom Pod hrí-
bikom. 11. apríla sa tradične naša 

materská škôlka zapojila do projek-
tu Deň narcisov a  12. apríla mali 
naši predškoláci veľký deň – konal 
sa zápis do ZŠ Láb.

Do konca školského roka nás ča-
kajú ďalšie super akcie, medzi ktoré 

bezpochyby patrí plavecký výcvik, 
škola v prírode, čarovná noc a mno-
ho iných. O zážitky sa s  vami po-

delíme, či už na webovej stránke, 
sociálnej sieti materskej školy alebo 
v našich Lábskych novinách.

Želáme vám krásne 
a veselé veľkonočné sviatky.

Janette Števáková

Je tu jar...

Materská škola Láb oznamuje  
rodičom, že zápis do Materskej  
školy Láb na šk. rok 2019/2020 
sa bude konať 15. mája 2019  
od 14.00 h do 17.00 h v budove 
materskej školy pavilón B.

Vážení rodičia, 
spoluobčania a priatelia 
Materskej školy Láb 

Darujte nám, 
prosíme, 
2 % z vašich daní.

V tomto roku je opäť mož-
né poskytnúť 2 % z daní fyzic-
kých a právnických osôb za ka-
lendárny rok 2018. 

Z týchto finančných pro-
striedkov, ktoré ste nám pou-
kázali v  minulom roku Rodi-
čovské združenie pri MŠ Láb 
zakúpilo množstvo výchov-
no-vzdelávacích a didak tických  
pomôcok. Veríme, milí rodičia, 
spolu ob čania a priatelia, že vie - 
te, ako veľmi materská škola  
tie to prostriedky potrebuje a po - 
môžete nám.

 Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno alebo názov:
Rodičovské združenie 
pri MŠ Láb
Sídlo: 
Láb č. 223
Právna forma:
občianske združenie  

Identifikačné číslo prijímateľa 
(IČO):
173196170228

ŠKOLSTVO
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Čistenie potoka
V piatok 22. 3. 2019 žiaci 5. trie-

dy čistili potok pri ihrisku od plas-
tov a  nečistôt. Nazbierali 2 vrecia 
plastových fliaš a 3 vrecia odpadkov.

Deň vody
V piatok 22. 3. 2019 sme sa v rám-

ci Dňa vody zúčastnili výchovného 
koncertu „Živá voda”, kto rý pre nás  
usporiadala hudobná agen túra 
AMOS. Zaujímavá prednáška o dô-
ležitosti pitnej vody a  jej ochrane 
bola hudobne doplnená vhodnými 
piesňami, ktoré sme si spolu s nimi 
zaspievali. Cez veľkú prestávku sme 
sa modro odetí sústredili na škol-
skom dvore. Každý svojou kvapkou, 
ktorú si vyrobil, pri spel k vytvoreniu 
spoločného obrázka – dažďa. Star-
ší žiaci vytvorili aj veľké plagáty na 
tému voda v  prírode a  jej význam 
pre živé organizmy, ktoré umiestnili 
na vstupné dvere do svojich tried.

Spoločné učenie
Blíži sa čas zápisov do 1. ročníka. 

Preto sme si pozvali na návštevu do 
školy našich predškolákov. Chce-
li sme im ukázať, ako to v tej našej 
škole chodí. Pretože ich bolo veľa, 
prvá skupina nás prišla pozrieť 11. 
marca. Práve sme sa učili písmeno 
D. Spolu sme vymýšľali slová na D, 
kreslili domček pre draka, písali pre-
berané písmeno a tvorili vety. Druhá  
skupina k  nám zavítala 15. marca. 
Tú čakalo už písmeno R. Naše ja-
zýčky rapotali, trepotali a snažili sa 
správne vysloviť tú ťažkú hlásku. 
Ľahšie bolo asi to R napísať a vyfar-
biť obrázky slov začínajúcich na R. 
Vyhľadávali sme slová a tvorili vety. 
Naši budúci školáci sa vôbec nedali 

zahanbiť. Dvíhali ručičky a zapája-
li sa do hodiny. Dúfajme, že o pár 
mesiacov z nich budú naši šikovní 
a pracovití školáci. Už sa na nich te-
šíme.

Lyžiarsky kurz – Roháče 2019
V  dňoch 11.–15. 3. 2019 sa 38 

žia kov II. stupňa zúčastnilo lyžiar-
skeho kurzu v  lyžiarskom stredis-

ku Spálená Roháče. Päť dní strávili 
v  penzióne Roháčan, ktorý sa na-
chádza v obci Huty.

Žiaci plnili počas dňa výcvikový  
plán, okrem lyžovania ich čakalo  
množstvo zaujímavých aktivít. Boli  
rozdelení do 3 skupín podľa zdat-
nos ti v  lyžovaní. Všetci žiaci, ktorí 
stáli prvýkrát na lyžiach, sa naučili 
lyžovať a ostatní sa zdokonalili v ly-

žiarskych technikách, 
čo je hlavným cieľom 
LVK.

Vo voľnom čase sa 
žiaci venovali spo-
ločným aktivitám, 
ktoré sa organizovali 
v spolupráci s vyuču-
júcimi. Medzi žiak-
mi vládla vynikajúca 
atmosféra a  domov 
sa vrátili s mnohými 
zážitkami a  novými 
skúsenosťami. Už te-
raz sa nevieme doč-
kať návratu na za-
snežené svahy o rok.

Ekovýlety
Vo štvrtok 7. mar - 

ca sa žiaci 4.–9. roč-
ní ka zúčastnili pred- 
 nášok Andreja Popo 
 viča z  O. Z. EKO

VÝLETY. V  prednáške pod ná-
zvom V  kráľovstve bobra určenej 
pre 4. a 5. ročník sa žiaci dozvedeli 
veľa zaují mavostí zo života nášho  
najväčšieho vod ného hlodavca. 
Prednáška pre 6. a 7. ročník nazva-
ná Divy Slovenska bola zamera ná 
na zaujíma vosti a prírodné rekordy, 
ktoré sa na chádzajú na Sloven sku. 
Prednáška UNESCO na Sloven
sku sa uskutočnila pre žiakov 8. a 9. 
ročníka. Žiaci si obohatili infor má-
cie o Sloven sku o kultúrne pamiat-
ky a prírodné vzácnosti zaradené 
do svetového kultúrneho dedičstva. 
Prednášky žiakov za ujali a boli pre 
nich zaujímavým obohatením vyu-
čovania.

Lego roboty v škole
Nadácia Orange otvorila 4. roč-

ník grantového programu e-Školy 
pre budúcnosť, ktorý bol zameraný  
na využívanie digitálnych technoló-
gií vo vyučovacom procese i v kaž-
dodennom živote. V tomto roku 
roz šírili tému bezpečného používa-
nia digitálnych médií o ďalšie dôle-
žité témy súvisiace so získavaním 
digitálnych zručností. Cieľom gran - 
tového programu e-Školy pre bu-
dúcnosť bol podporiť projekty pe-
dagógov a mimovládnych organizá-
cií pôsobiacich v oblasti vzdelávania  
a spolupracujúcich so školami, kto-
ré chceli zodpovedné a  rozumné 
využívanie digitálnych technológií  
v špecifických témach šíriť na zák-
ladných a stredných školách na Slo - 
vensku. Vďaka ZŠ Jakubov, ktorá 
sa do tohto grantového programu 
za po jila, sme dostali finančný prí-
spevok na zakúpenie Lego robota. 
Ďalšieho robota nám zakúpilo RZ 
pri ZŠ Láb, za čo ďakujeme. V škole 
sa budeme hravou formou vzdelávať 
v oblasti programovania nielen na 2. 
stupni aj vďaka týmto robotom. Je to 
pre nás všetkých veľká výzva a dúfa-
me, že nám budete všetci držať pal-
ce.               ZŠ Láb

ŠKOLSTVO
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Časť 1 – Rádiá v minulosti
Pôvodne som mal do detailov pre
myslený iný článok, ale chýbalo mi 
to najdôležitejšie, ale aj najťažšie, 
dať ho na papier. Kto už písal v 
živote nejaký textový dokument, 
ten vie o čom hovorím. Iné okol
nosti spôsobili (o nich sa zmienim 
neskoršie), že píšem článok o pr
vých, dnes možno smelo povedať 
historických rádiách, napájaných 
elektrickým prúdom z verejnej 
rozvodnej siete v Lábe. 

Elektrifikácia obce Láb
Pred elektrifikáciou obce len 

niekoľko technicky zdatných oby-
vateľov v Lábe vlastnilo také histo-
rické prijímače, ktoré boli vtedy na-
pájané z batérií. Taktiež bolo mož-
né počúvať rozhlasové vysielanie  
za pomoci tzv. „kryštálky”. Táto ne-
potrebovala ani batériu a po sluch sa 
uskutočňoval cez slúchadlá.

Elektrifikácia obce, ktorá bola 
ukončená v roku 1940, spôsobila  
v obci Láb doslova technickú a, 
samozrejme, kultúrnu revolúciu. 
Zmenilo sa osvetlenie domácností, 
osvetlila sa dedina, čo predtým ne-
existovalo, elektromotory umožnili 
poháňať rôzne hospodárske za-
riadenia, do domácností pribudli 
rôzne elektrospotrebiče a, samo-
zrejme, rádiá – čo bol ab solútne 
nový fenomén.

Rádio prinieslo priamo do do-
mácnosti informovanosť o domá-
cich a, samozrejme, aj zahraničných 
udalostiach, hudbu rôzneho žánru, 
slovesnosť vo forme roz_právok pre 
deti a rozhlasových hier a pod.

Rádia však bolo po čase po-
trebné opravovať. V Lábe sa touto 
činnosťou po celý svoj život zao-
beral pán František Budaj, ktorý 
býval na Stránkach, vtedy v posled-
nom dome. Bol to veľký odborník  
v svo jom odbore a pritom usmie-
vavý a príjemný človek, ktorý vedel 
vždy poradiť a hlavne rádio opraviť.

Vinobranie 2018 v Modre
Tie okolnosti, ktoré spôsobili, 

že píšem v tomto článku o histo-
rických rádiách, boli síce prozaic-
ké, avšak veľmi zaujímavé a pritom 
príjemné. Totiž v nedeľu 2. októbra 
2018 som sa po dlhšom čase, zno-
va zúčastnil slávnosti Vinobrania 
v meste Modra. Čo sa týka vlast-
nej slávnosti Vinobrania, všetko 
bolo perfektne zorganizované. V 
alegorickom sprievode sa v svojich 

typických dobových odevoch pre-
zentovali všetky spoločenské vrstvy, 
spolky, organizácie a ustanovizne 
pôsobiace v Modre s pripomenu-
tím si výročia 100 rokov od vzniku 
Československej republiky.

Súčasťou slávnosti Vinobrania 
bolo aj veľké množstvo sprievod-
ných akcií v múzeách, galériách,  
v rôznych dvoroch, zákutiach a, sa-
mozrejme, vo vinných pivniciach. 
V jednej bočnej ulici som objavil  
v typickom vinohradníckom do me 
s veľkou drevenou bránou výklad, 
na skle, ktorého bola veľká fotogra-
fia majiteľa domu s týmto textom: 
„Galéria historických rádií Bra-
nislava Čepca” s podtitulom „Môj 
koníček je rádio”. Ako elektrotech-
nika, s úctou k his torickým artefak-
tom, som vstúpil do tohto domu.

Pod bránou a na nádvorí sa na-
chádzala skupina návštevníkov, 
ktorí sa živo bavili tak, ako sa na vi-
nobraní patrí. Pán domáci nás milo 
privítal a ponúkol občerstvením ty-
pickým pre vinobranie.

Pred prehliadkou jeho galérie sa  
uskutočnila vernisáž mini výstavy  
obrazov, ktoré namaľovala jeho 
vnučka, študentka gymnázia. Po 
tomto krátkom akte nás pozval pán  
Čepec na prehliadku hlavnej čas-
ti galérie v podkroví hospodárskej 
budovy na konci dvora.

To čo sme uvideli, nás ohromilo.  
Jeho zbierku momentálne tvorí 500 
historických rádií, rádiogramofó-
nov a gramofónov. Väčšina exponá-

tov je vo veľmi dobrom stave.
Charakteristickým znakom his-

torických rádií je, že skrinky sú 
vyrobené z pekného dreva. Ich 
reproduktory sú spredu prekryté 
vkusnými, hrubo tkanými textí-
liami. Mnohé rádia majú farebne 
rozlíšené stupnice pre rôzne vlnové 
rozsahy a na čele sú opatrené zele-
no svietiacim okom, ktoré slúži ako 
indikátor správneho naladenia prís-
lušnej stanice. Vo výsledku tieto rá-
diá pôsobia vysoko esteticky a majú 
dobrú reprodukciu.

Pre mňa osobne najväčším zá-
žitkom bolo, že medzi exponátmi 
som uvidel naše prvé rádio, značky 
TUNGSRAM T 255, vyrobené vo 

fabrike TUNGSRAM v Bratislave. 
Toto rádio kúpil môj otec Ján Siro-
ta, ako dar pre celú rodinu k Viano-
ciam 1943.

Tento typ rádia sa vyrábal v ro-
koch 1942–1943. Bol to superhet s 
tromi vlnovými rozsahmi (KV, SV, 
DV). Bolo osadené piatimi elek-
trónkami. Napájanie bolo zo strie-
davej siete 220V, 50 Hz. Skrinka 
bola drevená, stupnica bola sklene-
ná a pre každú vlnovú dĺžku bola 
podsvietená iným svetlom: krátke 
vlny červené, stredné vlny biele, 
dlhé vlny zelené. V strede nad stup-
nicami bol indikátor ladenia.

V spodnej časti boli tri ovláda-
cie gombíky: vľavo zapínanie a hla - 
sitosť, v strede voľba vlnovej dĺžky, 
vpravo ladenie staníc.

 Rádiá v minulosti a spôsob ich prevádzky
HISTÓRIA
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Oslavou Dňa učiteľov, ktorá sa uskutočnila slávnost
ným posedením učiteľov a zamestnancov ZŠ a MŠ v Lábe 
v reštaurácii Habánsky dom 28. 3. sme chceli vyjadriť úc
tu a vďaku ľuďom, ktorí sa starajú o vzdelanie našich detí. 
Zároveň vám chceme poďakovať za pomoc pri verejnom  
upratovaní našich okolitých lesov, prostredia v ktorom žije
me. Deň zeme sa uskutočnil 13. apríla. 

Ďalšia naplánovaná kultúrna akcia bude Lábsky Majá
les 27. 4. 2019. Organizačným informáciám venujeme na 
strane 8 samostatný článok.

Dňa 12. mája si pripomenieme naše matky. Infor má
cie ku dňu matiek zverejníme na obecných internetových 
stránkach v priebehu apríla.

Deň detí bude tento rok 1. júna spojený aj s atraktív
nou policajnou výstavou, na ktorej policajti predstavia 
okrem svojej práce rôzne stroje, autá, pomôcky, dopravné  
ihrisko, ale aj zvieratká, ktoré pomáhajú k zvýšeniu našej  
bezpečnosti. Na futbalovom štadióne sa od 13.00 hodiny 
prestriedajú aj rôzne vystúpenia pre deti, ktoré vyvrcholia 
detskou diskotékou a koncertom obľúbenej speváčky Dúhalky.

Krojovaný deň bude 8. júna. Už tradičná akcia, na kto
rej sa predstavia záhorácke folklórne skupiny a krojované 
sprievody sa odštartuje druhú júnovú sobotu. Viac organi
začných informácií nájdete na našej obecnej internetovej 

stránke v priebehu mája. Radi by sme ešte upozornili na 
Deň s MUFUZOU, ktorý plánujeme na 31. augusta a bude 
na futbalovom štadióne. Športovozábavný deň plný fut
balu, hudby a ďalších atrakcií je už zabehnutou kočovnou 
akciou,  na ktorej budete môcť vidieť aj obľúbených zabáva
čov, hercov, spevákov či športovcov. Viac sa dozviete tiež na 
internetovej stránke obce Láb.             Kultúrna komisia

Firma TUNGSRAM 
úč. spol., Bratislava

bola založená v roku 1937 ako 
sesterská firma maďarských firiem 
OSRAM a ORION v Budapešti. 
Zo začiatku jej prvé produkty (pre 
zábeh výroby) boli bežné žiarovky 
do domácnosti, špeciálne žiarovky 
(otrasu-vzdorné) pre automobily  
a elektrónky. Elektrónky v tom ob-
dobí boli základným komponen-
tom pri výrobe rádií. Prvé rádio 
bolo vyrobené v Bratislave v ro-
ku 1938 a malo názov Tungsram 
Orion – Triumf 404.

Po skončení 2. svetovej vojny bo-
la Firma Tungsram na základe Be-
nešových dekrétov v októb ri 1945 
znárodnená, dostala meno TESLA 
Bratislava a stala sa súčasťou ce-
loštátneho koncernu TESLA.

Od roku 1962 TESLA vyrába-
la len rádioprijímače. Aby čitatelia 
mali predstavu o výrobnej kapaci-
te tejto firmy, tak napr. v roku 1966 
ročná produkcia dosiahla uctyhod-
né číslo 300 000 kusov. Dosiahnuť 
takúto kapacitu výroby bolo možné 
len formou pásovej výroby. Po pre-
vrate v roku 1989, bol v roku 1990 
vyhlásený bankrot čo znamenalo, že 
výroba rádioprijímačov v Bratislave 
úplne zanikla.

Dve zaujímavé veci, ktoré sa tý-
kajú Firmy TUNGSRAM:

Pamätám si, že z Lábu v tejto 
fir me pracoval syn obecného háj-
nika Filípka, Miško Filípek. Mi-
mochodom, Miško Filípek patril 
do tzv. „Lábskej zelenej sedmičky”  
mladých lábskych elegánov a nie-
koľkých dievčat, z ktorých si ešte 
pamätám Ferka Vajarského z Ka-
meného mlyna, Miloša Malinov-
ského a Aničku Súkenikovú, títo 
dvaja poslední uzavreli neskoršie 
manželstvo.

Jedným z povojnových riadite ľov 
bol aj Ing. Lipšic, ktorého hob by 
bola poľovačka. Môj otec Ján Sirota, 
tiež poľovník, raz na malú poľovač-
ku pozval do Lábu skupinu svojich 
priateľov z Brati slavy a medzi nimi 
sa ocitol aj uve dený pán Ing. Lipšic. 
Neskoršie sme sa dozvedeli, že tra-
gicky zahynul vo Viedni, keď jeho 
auto v Ruskej zóne v noci narazilo 
na neosvetlený tank. (Viedeň až do 
podpísania dohody v roku 1955, bol 
obdobne ako Berlin, rozdelený na  
4 zóny víťazných mocností).

Časť 2 – Prevádzka historických 
rádií, pokračovanie článku bude 
v nasledujúcom čísle Lábskych 
novín.

Ing. Vojtech Sirota

Čo nás čaká najbližšie?

Vážení spoluobčania, chcem vás 
oboznámiť, že sme 13. 3. 2019 za
ložili v  Lábe základnú organizáciu 
Červený kríž.

V Lábe fungoval ČK veľmi dob-
re. Dlhé roky ho viedla pani Anna 
Dufková. Táto organizácia organi-
zovala darovanie krvi aj zdravotné 
prednášky. Organizácia mala silný 
sociálny program, úzko spolupraco-
vala najmä s hasičmi, Slovenským 
zväzom žien, organizovala kultúrne 
podujatia ako ochotnícke divadlo 
a  mnoho ďalších aktivít. V  spolu-
práci zo základnou školou vychová-
vala mladú generáciu – možno tam 
sa začal formovať aj môj pohľad na 
svet,  život a moju cestu. Zúčastňo-
vali sme na súťažiach zdravotníkov. 
Pani predsedníčka pracovala s  veľ-
kým tímom výboru, žiaľ, 90 percent 
z nich už nežije a patrí im veľká vďa - 
ka. Zanechali za sebou poriadny kus  
práce. K  týmto vzácnym ženám sa 
eš te vrátim v osobitnom článku. Me - 
dzi ešte žijúce patrí pani Amália 
Lazarová a  pani Anna Dávidová. 
Prajem im veľa zdravíčka a pokojnú  
jeseň života. Tridsaťročnú nečinnosť  
treba oživiť. Chcela by som osloviť  
občanov všetkých vekových kategó-
rií, hlavne mladú generáciu, aby pre-
vzali štafetu a  pomohli nám spolu 
urobiť svet krajší, zodpovednejší. 
Pred pár dňami som bola prijatá ria-
diteľkou stacionára v Zohore, mimo - 
chodom, je predsedníčka ČK. Krás-

ny čistučký priestor s  veľmi dob rou 
energiou. Je to úžasné, keď senior, 
ktorý je bezvládny, chorý a nevládze 
sa o neho nikto z blízkych postarať, 
nájde tu nádej na dôstojné dožitie. 
Sú to veľmi dobre investované pe-
niaze a energia.

Prevezmite si štafetu po svojich 
predkoch. Veľa z vás možno ani ne-
vie, čo vaša mama, starenka, babička 
už dokázala. Poďme spolu komuni-
kovať a nájdeme veľa spoločného. Je  
potrebné, aby tí šťastnejší a  silnej-
ší pomáhali slabším. Niekedy stačí  
úsmev. Neberme to tak, že ak má  
niekto iný názor, je to chyba. Nie,  
všetko je o dohode a slušnej komu-
nikácií. Mne ležia na srdci hlavne  
seniori. V poslednom čase sa všeo-
becne o tejto problematike veľa roz-
práva. Už je najvyšší čas sľuby plniť 
a  spolu urobiť svet krajší a  dôstoj-
nejší.

Prihlášky do ZO Červený kríž 
Láb budú k dispozícií u členov vý-
boru. Prvé stretnutie bude 26. 4. 
v  Klube dôchodcov o  18.00 h. Ste 
všetci srdečne vítaní! Členské sú 2 €. 
Členovia výboru:
Nataša Farmerová, predsedníčka
Mgr. Daniel Prokop, podpredseda 
Mária Kovárová, hospodár
Ing. arch. Laurie Ashley Farmer
Maruška Kovárová

Prajeme vám príjemné a požeh-
nané veľkonočné sviatky.

Maruška Kovárová 

Spolu to dokážeme Základná 
organizácia 
Jednoty 
dôchodcov 
Slovenska Láb
Milí členovia ZO JDS, aj tento 
rok sme pre vás pripravili veľa 
podujatí. Každý si môže vybrať, 
či kultúru, folklór, spev, šport, 
tanec a veľa, veľa stretnutí. 

Snažíme sa vás o  všetkom in-
formovať. Výbor sa snaží, aby si 
na šiel každý, čo má rád. Mali sme 
výročnú schôdzu, k dnešnému dňu  
je nás 110 členov. Ďakujem maji-
teľke Habánskeho domu za po-
skytnutie ich krásnych priestorov 
na uskutočnenie našej výročnej 
schô dze. Ešte raz veľká vďaka. 
Snáď sa nám splní sen a budeme 
mať vlastné, kapacitne dostačujúce 
priestory. Sme najväčšia organizá-
cia v obci. Veľmi som sa potešila, 
keď nám pán starosta oznámil, že sa 
nám chystajú rozšíriť priestor. Tak 
ušetríme financie a  naše akti vity 
môžu mať úplne inú úroveň. Som 
za to vďačná a   prosím aj na šich 
mladých poslancov, aby sa za pojili 
a premenili svoje sľuby na realitu. 
Prajem všetkým seniorom príjem-
né prežitie veľkonočných sviat-
kov, veľa, veľa zdravíčka, pohody,  
aby nebol nikto osamelý a zabud-
nutý.            Maruška Kovárová

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky,
hojnosť zdravia, šťastia a lásky 
vám praje redakcia Lábskych novín.

HISTÓRIA / KULTÚRA



LÁBSKE NOVINY  •  1/20198

Starosta obce v spoluprá
ci s kultúrnou komisiou 

usporiadal 5. re prezentačný 
ples, ktorý potešil, zabavil 
a teší sa na ďalšie ročníky.

V športových priestoroch 
miestnej Základnej školy 
v Lábe, ktoré sa zmenili na 
nepoznanie, sa uskutočnil 
už piatykrát reprezentačný 
obecný ples.

Privítali sme na ňom vyše 
170 ľudí, na ktorých čakal 
bohatý hudobný program. 
O  19.00 h sa moderátori 
ve čera – starosta obce Láb 

Marián Moravčík a predse-
da kultúrnej komisie Dodo 
Praženec prihovorili hos-
ťom, predstavili program 
a spoločným valčíkom zahá-
jili tanečný večer. 

Skupina Funkiez spustila 
svoje prvé tóny a na parkete  
sa veselo tancovalo. Svoje 
„nadupané” hudobné sety 
ponúkli ľuďom ešte v  ďal-
ších troch vstupoch. Okrem 
chutnej večery, ktorú zabez-
pečila reštaurácia Habánsky 
dom v  spolupráci s  našimi 
celovečernými kuchármi 

Da nom a  Petrom, sa ľudia 
mohli zapojiť aj do tomboly, 
v ktorej sa súťažilo o naozaj 
skvelé ceny, ako TV Sam-
sung, mobilný telefón, ale 
aj napríklad bicykel a  rôzne 
ďalšie balíčky, ktoré potešili 
výhercov. Týmto sa chceme 
poďakovať sponzorom, kto-
rí prispeli svojimi darmi do 
tomboly. O 23.00 h vystúpili  
hlav né hviezdy večera, a  to  
sku pina Kmeťoband s  cha-
rizmatickým spevákom a za - 
bávačom Igorom Kmeťom. 
Ich viac než hodinový kon-

cert zaplnil parket do po-
sledného miesta a  potvrdi-
li svoj umelecký výkon na 
pódiu. Počas celého večera 
si mohli hostia 5. reprezen-
tačného plesu obce Láb aj 
pochutnať na rôznych dob-
rotách, ktoré pripravovali 
priamo na mieste spomínaní 
kuchári. DJ Rasťo zakončil 
tento skvelý večer svojím hu - 
dobným setom a ľudia sa po-
maličky začali rozchádzať. 
Ďa kujeme, že ste prišli, že 
ste vytvorili tak úžasnú at-
mosféru. Chceme sa poďa-
kovať aj všetkým, ktorí po-
mohli v prípravách a samot-
nému chodu celého večera.

Kultúrna komisia

Na futbalovom štadióne  
v  Lábe 27. 4. 2019 odštar-
tuje už 3. ročník Lábskeho 
Majá lesu. Program celo den - 
nej akcie začína už o 13. ho - 
dine tradičným exhibičným  
futbalovým zápasom medzi  
tímom Doda Praženca (hlav - 
ného organizátora festivalu)  
a  tímom starostu ob ce Láb 
Mariána Moravčíka. Po 
14.30 h čaká na najmenších 
účastníkov majálesu detský 
program. Okrem kolotočov,  
skákacieho hradu, vystúpi aj  
zabávač a  žonglér Sližo, 
kto rého môžete poznať aj 
z účinkovania v súťa ži Česko 
Slovensko má talent. Po jeho 
hodinovom vy stúpení bude 
moderátor po dujatia SiFon 
z  rádia Anté na rock počas  
celého dňa a  večera súťažiť  
s naši mi návštevníkmi o rôz- 
 ne lákavé ceny ako bude napr.  
mobilný telefón, pre nosné re - 

produkto ry a  iné atraktív ne 
ceny. Od 16. hodi ny zač ne 
hlavný hudobný program, 
v  ktorom sa pred stavia po-
stupne skupiny Ro ger Out,  
Zoči Voči, Ine kafe, Desmod, 
Polemic a  skupina Ramm-
stein Revival SK so svojou 
pyro technickou show.

Stánky s občerstvením, bu- 
fety, súťaže, program pre de - 
ti, skvelý hudobný program, 
ale aj bezplatné parkovanie  
a skvelá festivalová atmosfé-

ra na vás čaká na Láb skom 
Majálese od 13. hodi ny. Viac  
sa dozviete na na šej face boo- 
 kovej stránke www.facebook. 
com/lábskymaja les, alebo na  
Instagrame.

Vstupenky na LM nájde te  
na stránke predpredaj.sk. 
Cena lístka je 13 € (ľudia 
s preukazom ZŤP a deti do 
10 rokov majú vstup zdarma). 
V spolupráci so starostom ob-
ce, kultúrnou komisiou, ha - 
sičmi a  obyvateľmi Lábu, 
vás chcem pozvať na tento 
výnimočný deň plný kultúry 
a zábavy.        Dodo Praženec

Lábsky Majáles štartuje od 13. hodiny!

Štatistické údaje obyvateľstva 
obce Láb k 31. 12. 2018
Počet obyvateľov obce 1891
Počet narodených detí – 14 dievčat a 15 chlapcov 29 
Počet zomrelých občanov – 8 mužov a 9 žien 17
Počet sobášov, počet zosobášených lábskych občanov 30 
Počet sobášov vykonaných v Lábe 12
(sú to aj cudzí ľudia sobášení v gallcaffe)
Počet prisťahovaných 48
Počet odsťahovaných 24

 Obecný ples

Zdravé nôžky doma
Jemné a voňavé, schopné a silné. Také sú detské nohy. 

I napriek tomu ich často podceňujeme, schovávame a 
obúvame do nesprávnych topánok. To sú slová uznávanej 
lektorky venujúcej sa pohybovému vývinu detí - Marcely 
Kramplovej, ktorá v našej obci v sobotu 9. marca viedla 
seminár Zdravé nôžky doma. Rodičia a deti sa naučili, že 
aj vážne cvičenie môže byť hravé a zábavné. Okrem toho 
sme si rozprávali o najčastejších starostiach detských no-
žičiek, vhodnej obuvi a v diskusii sa mamičky dozvedeli 
mnoho užitočného pre zdravý vývin ich ratolestí.

Seminár Zdravé nôžky doma organizovalo OZ Move 
and Think za finančnej podpory našej obce. Ďakujeme 
a veríme, že nájdeme aj ďalšiu cestu na spoluprácu. Teší-
me sa na aktuálne pripravovaný seminár o výžive a ďalšie 
aktivity pre našich občanov.

Zuzana Pálinkášová, hyb.sa.a.mysli@gmail.com

SPOLOČENSKÉ AKCIE / MATRIKA
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme sa k  vám prihovo
riť a  informovať vás o  činnos
ti Obecného športového klubu 
v Lábe (ďalej len „OŠK”), v regio
nálnych súťažiach ObFZ Brati
slavavidiek v súťažnom ročníku 
2018/2019. 

OŠK prihlásil do súťaží druž-
stvo prípravky ročník 2008 
a mladší, mužstvo mladších žiakov 
a A-muž stvo seniorov.

Amužstvo seniorov
v súťažnom ročníku 2018/2019,  

bolo zaradené do V. ligy ObFZ 
Bratislava-vidiek. Po jesennej 
časti súťaže skončilo na 1. mieste 
s  náskokom piatich bodov pred 
mužstvom TJ Slovan Vištuk (po-
drobné výsledky sú na internetovej 
stránke www.futbalnet.sk).

V  priebehu zimnej prestávky 
mužstvo opustili traja hráči a bolo 
doplnené štyrmi hráčmi. Súpisku 
tvorí týchto 22 hráčov:

Arpáš Marek, Brodzianský Ro-
bert, Ďurica Mário, Gábriš Igor, 
Galajda Martin, Galajda Miroslav, 
Hýll Andrej, Horváth Roman, Ju-
riga Milan, Juriga Radovan, Kain 
Anton, Kain Róbert, Kostka Ro-
man, Lenner Martin, Matyáš Mi-
lan, Miklušičák Erik, Novotný 
Alex, Saból Adrian, Staško Marek, 
Toman Branislav, Varga Štefan, 
Voltemar Sebastian.

Realizačný tím pracuje v  zlo-
žení pp. Gábriš I. – tréner, Kain 
R.– asistent trénera, Lenner M. 

– tréner brankárov, Zálesňák B. – 
vedúci mužstva, Staško M. – fyzio-
terapeut.

Zimnú prípravu mužstvo za-
hájilo 12. januára 2019 na domá-
com štadióne, následne vo febru-
á ri 2019 absolvovalo v  prostredí 
Nízkych Tatier 8-dňové kondičné 
sústredenie. V  priebehu zimnej 
prí pravy využívalo umelú hra-
ciu plo chu v  Plaveckom Štvrtku  
a odo hralo 6 prípravných zápasov 
s  mužstvami III. IV. ligy. Špor-
tovým cieľom mužstva je udrža-
nie a zvyšovanie športovej kvality, 
v  jarnej časti súťaže umiestnenie 
na prvom mieste a postup do vyš-
šej súťaže. Spoločenským cieľom 
mužstva je prilákať na štadión čo 
najväčší počet divákov a  spoluvy-
tvárať príjemnú atmosféru. Muž-
stvo do jarnej časti súťaže vstúpi-
lo úspešne. Po 15 kolách je na 1. 
mieste s  počtom 40 bodov (pod-
robné výsledky sú na internetovej 
stránke www.futbalnet.sk).

Družstvo prípraviek
bolo zaradené v  súťažnom roč-

níku 2018/2019 do súťaže PRMA 
U11. Po jesennej časti súťaže muž-
stvo sa umiestnilo na 6. mieste 
s počtom 23 bodov (podrobné vý-
sledky sú na internetovej stránke 
www.futbalnet.sk).

Do tréningového procesu sa za-
pája cca 15 až 20 detí, ktoré sú roz-
delené podľa ročníkov star šia prí-
pravka (2008 a mladší) a mladšia 
prípravka (2010 a mlad ší) a tvoria 
ho títo hráči:

Kuch Kamil, Pír Artur, Habuda 

Šimon, Moravčík Martin, Janek 
Mário, Živčák Luka, Vaníček Da-
vid, Čech Jonatán, Ondriaš Alex, 
Ondriaš Adam, Kovár Adam, 
Kuchová Lujza, Majzún Andrej, 
Strna Daniel, Valúch Tobias, Po-
lák Jarko, Sivák Martin, Šimkovič 
Oskar, Petrík Tobias, Šulc Michal, 
Šulc Oliver, Pír Andrej, Mislovič 
E.

Realizačný tím pracuje v zlože-
ní: pp. Pollák I., Zivčák M., Mo-
ravčík M., Ondriáš L.

Spoločným cieľom družstiev 
prí praviek je prilákať najmladšiu 
generáciu na náš štadión, vybudo-
vať u nich kladný vzťah k  športu, 
vychovávať ich a učiť športovej eti-
ke so zmyslom pre fair-play. Zim-
nú prestávku absolvovalo mužstvo 
v telocvični ZŠ. Obidve prípravky 
sa zúčastnili zimnej halovej ligy 
v  Malackách, kde si zmerali sily 
so svojimi rovesníkmi z okolia. Do 

jarnej časti súťaže omladené druž-
stvo vstúpilo úspešne (podrobné 
výsledky sú na internetovej stránke 
www.futbalnet.sk).

Družstvo mladších žiakov
bolo zaradené v  súťažnom roč-

níku 2018/2019 do súťaže MZV 
U12. Po jesennej časti skončilo na 
prvom mieste, prínosom je spolu-
práca s  FK Jakubov a dopĺňanie 
hráčmi staršej prípravky. Káder 
mužstva tvoria títo hráči: Jakub Já-
noš, Műller Mário, Kuch Timotej, 
Ivák Richard, Hrebeň Ivan, Maj-
zún Marek, Kovár Matej, Omyliak 
Peter, Pancurák Sebastian, Havlík 
Dominik, Ulman David,. Kuch 
Kamil, Habuda Šimon.

Zimnú prestávku mužstvo ab-
solvovalo v telocvični ZŠ a účasťou 
v zimnej halovej lige v Malackách, 
kde dosiahli mimoriadny úspech 
a  skončili na druhom mieste. 
Ukončenie zimnej prípravy absol-
vovali na turnaji v Stupave, kde sa 
zúčastnilo 6 kvalitných bratislav-
ských mužstiev, mužstvo skončilo 
na 1. mieste. Cieľom muž stva je 
stabilizácia výkonov a  potvrdenie 
umiestnenia. Do jarnej časti súťa-
že vstúpilo mužstvo úspešne (pod-
robné výsledky sú na internetovej 
stránke www.futbalnet.sk).

Mužstvo vedie tréner p. Hrebeň 
I., v spolupráci s  trénermi prípra-
vok p. Pollákom (Láb) a  Kala-
kayom ( Jakubov).

Realizačné tímy prípraviek 
a mladších žiakov je potrebné roz-
šíriť. Touto cestou oslovujeme záu-
jemcov, najmä mladých ľudí, o prá-
cu s mládežou, aby sa prihlásili na 
výbore OŠK.

Vážení spoluobčania, milí 
športoví priatelia, predložili sme 
vám informáciu o  činnosti OŠK 
za uplynulé obdobie a načrtli sme 

Obecný športový klub v Lábe – 
súťažný ročník 2018/2019 – jar

Pokračovanie na 10. strane

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS



naše plány na budúce obdobie. 
Sme si vedomí, že bez finančnej 
pomoci nás všetkých nie je možné 

tieto plány realizovať. Dovoľte 
nám poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k rozvoju a  popularizácii 
športu v  našej obci, osobitne 
ďakujeme znovuzvolenému pá no - 

vi starostovi a Obecnému zastu-
piteľstvu obce Láb. 

Naše poďakovanie si zaslúžia 
všetci podnikatelia, živnostníci 
a fyzické osoby, ktorí nám pouká-

za li v  súlade so zákonom podiel 
vo výške 2 % zo zaplatenej  dane 
z  príjmu za zdaňovacie obdobie 
roku 2017. Zároveň si vás dovo-
ľujeme informovať, že OŠK splnila 
zákonné podmienky na prijímanie 
podielu zaplatenej dane z  príjmu 
za zdaňovacie obdobie roku 2018 
v zmysle zákona NR SR číslo 595/ 
2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. Tlačivá sú 
k dispozícii u členov výboru OŠK.

Ďalšie poďakovanie patrí všet-
kým sponzorom, ktorí prispeli vo 
finančnej resp. naturálnej forme.

Šport je základom zdravia celej  
našej populácie a  najmä detí a 
mlá deže. Urobme maximum 
preto, aby občania našej obce, na ša 
mládež a deti športovali v dôstoj-
ných podmienkach. Zároveň vás 
pozývame na všetky majstrovské 
zápasy a podujatia konané v našom 
športovom areáli.

Ďakujeme!

Výbor OŠK
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4. liga Bratislavského kraja
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1 Strelec DNV B 12 9 2 1 29 66,5:29,5
2 ZŠK Láb 12 8 1 3 25 63,5:32,5
3 ŠK Doprastav F 12 8 1 3 25 55,5:40,5
4 ŠK Krasňany C 12 8 0 4 24 54:42
5 ŠK Apollo Slovnaft B 12 7 1 4 22 55,5:40,5
6 ŠK Slovan H 12 6 2 4 20 50:46
7 ŠK Lokomotíva Caissa B 12 6 1 5 19 49,5:46,5
8 ŠK Ružinov 12 5 4 3 19 49:47
9 ŠK Doprastav E 12 5 0 7 15 44,5:51,5

10 Tatran A 12 4 2 6 14 46:50
11 KŠ Pezinok C 12 4 1 7 13 46:50
12 ŠK Doprastav D 12 4 1 7 13 43:53
13 ŠK Tomášov 12 2 0 10 6 32:64
14 Tatran Tilgnerka A 12 0 0 12 0 17:79

5. liga okolie Bratislavy
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1 ZŠK Malacky A 8 8 0 0 16 14:6
2 ŠK Tureň 8 4 3 1 11 10,5:4,5
3 KŠ Pezinok D 8 4 3 1 11 13:7
4 KŠ Pezinok E 8 3 3 2 9 11,5:8,5
5 ŠK Senec C 8 3 3 2 9 11:9
6 ŠK Tomášov B 8 2 4 2 8     9,5:10,5
7 ŠK Svätý Jur B 8 2 2 4 6 10,5:9,5
8 ŠK Modra D 8 1 2 5 4     7:13
9 ZŠK Malacky B 8 2 0 6 4     6:14

10 SCD N.Dedinka 8 1 0 7 2     2:13

Pred posledným kolom 4.  ligy 
Bratislavského kraja je družstvo 
Lábskeho šachového klubu na 2. 
postupovom mieste do najvyššej 
krajskej súťaže. 

Na postup potrebuje v  po-
slednom kole vyhrať nad aktuál-

ne predposledným družstvom 
z  To mášova. Prvé miesto má už  
isté Devínska Nová Ves. Prvých  
osem kôl Láb všetky vyhral a bol  
prvý s  päťbodovým náskokom 
pred DNV. V 9. kole Láb len re-
mizoval, a potom ďalšie tri zápasy 
prehral. No predsa len mal v tejto 

športovej smole trochu šťastia 
v  pred poslednom kole, keď Do-
prastav F nečakane prehral, a  tak 
neodsunul Láb na 3. miesto. 

V 5. lige hrá náš klub v Malac-
kách, má tam dve družstvá, pred 
posledným kolom má A-družstvo 
isté 1. miesto a postup do 4. ligy.

5. januára 2019 zorganizoval  
klub otvorený šachový turnaj 
v Stu pave v Stupavskej krčme.

V rámci klubu a základnej ško-
ly funguje šachový krúžok pre 
žia kov. Každý piatok od 16.30 h 
si v  klube dôchodcov môžu prísť 
zahrať šach aj hráči mimo krúž-
ku – žiaci aj dospelí. O krúžku či 
klube sa môžete informovať na 
zsklab@gmail.com.

Náš šachový klub je úspešný

Ak sa ešte niekto nerozhodol, kam venuje 2 % z daní, 
môže ich venovať aj nášmu šachovému klubu. 
Funguje ako občianske združenie Záhorácky šachový klub.

Eduard Šimkovič

Obecný športový klub v Lábe – 
súťažný ročník 2018/2019 – jar
Dokončenie z 9. strany

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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