
Deň detí 
v Lábe
V sobotu 1. júna 2019 sme spolu 
s  deťmi oslávili Deň detí a bola  
to skvelá a vydarená oslava. Od 
14. hodiny sa na futbalovom ih
risku stretli deti, aby si zasúťažili 
a spolu zabavili.

Hneď po otvorení podujatia si 
mohli návštevníci pozrieť výstavu 
policajnej techniky, ktorú pre vás 
zorganizoval Roman Mizner. 

Vďaka ProAssist a MV SR pri
šli do našej obce rôzne stroje, mo
torky, autá, ale aj koníky a  psíci, 
ktorí pomáhajú našim policajtom 
pri ich práci.

Deti, ale aj dospelí, si naozaj 
pri šli na svoje, pretože vidieť tie
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Už sa stalo tradíciou, a  5. ročník 
Krojovaného dňa v Lábe to potvr
dzuje, že v Lábe je snaha o udrža
nie tradícií, zvlášť zviditeľnenie 
nádherných krojov našich pred
kov.

Aj počasie doprialo 8. júna 2019 
záujemcom o túto už lábsku tradíciu 
vychutnať si vystúpenie detského 
folklórneho súboru červené jabĺčko 
z Rovinky, oZ luskModra a det
ského súboru z lábu. krásne vese
lé tance predviedli Folklórny súbor 

Hasprúňan a Štvrtčan. Spestrením 
bolo vystúpenie speváckeho súboru 
Mužáci z lanžhota. o dobrú náladu 
sa postarali aj dychové hudby Ma
lačané a  Váhovanka. Samozrejme, 
najväčším spestrením bolo vystúpe
nie For Bratislava Junior, detského   
dychového orchestra, ktorý excelent  
ne predviedol klasiku aj popové kús
ky, čo iste mnohým polahodilo. Sú
bor vystupoval pod vedením libora 
Zálesňáka a Vladimíra Dianišku. Je 
potrebné pripomenúť, že libor Zá
lesňák je rodákom z lábu a  že na 

láb nezabudol, keď orchester odo
hral aj z jeho tvorby o lábe ,,na tem  
lábskem vŕšku”.

Ďakujeme hlavne Janke Záles ňá 
 kovej, autorovi a tvorcovi tohto vyda
reného podujatia, starosto vi ob ce p. 
Mariánovi Moravčíkovi,  kultúrnej 
komisii obce láb i moderátorke po
dujatia Mgr. Ľubici Chovanovej.

Vďaka patrí BSk za poskytnutie 
dotácie vo výške 1000 €, oc ocÚ  
láb, PZ Malina a Expresu u Petruš
ky za ich významný podiel na úspe
chu podujatia. Ešte raz ďakujeme 
a tešíme sa na ďalší úspešný ročník 
krojovaného dňa v lábe.

Janka a Štefan Adamovičovi

 Krojovaný deň
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Dňa 22. júna navečer po búrli
vom prívale dažďa zostala naša obec 
zatopená. lokality ako lúčka, Grí
nava, Ambrov mlyn, nové lokality 
lipová ulica a  Topoľová, miestne 
ihrisko a  iné časti obce zostali pod 
vodou. Zaplavené boli cesty, chod
níky, predzáhradky. 

na pomoc prišli dobrovoľní hasi
či z lábu, Plaveckého Štvrtka, Per
neku a  Rohožníka, ktorí pomohli 
odčerpávať vodu z pozemkov a do

mov jednotlivých občanov. Dobro
voľným hasičom ďakujeme za po

moc a prácu pri záchrane občanov 
a majetku.

Starosta obce spolu s členmi 
kul túrnej komisie sa po dohode  
s riaditeľom Mufuzy p. Gálisom 
rozhodli presunúť celodennú ak
ciu Deň s Mufuzou v Lábe na  
budúci rok. Dôvodom je nepo
tvrdenie finančného partnera.  
Akcia sa presúva na budúci rok, 
kedy budeme naďalej hľadať 
partnera na podporu tejto špor
tovokultúrnej akcie. Môžeme 
však prezradiť, že 90. výročie 
futbalového klubu Láb oslávime 
veľmi atraktívnym priateľským 
zápasom spolu s ľudovou zába
vou v náhradnom termíne. De
taily sa dozviete už onedlho.

Výsledky 
volieb do EP 
v našej obci 
zo dňa 
25. 5. 2019
Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov: 1509
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní: 396
Počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku: 395
Počet platných odovzdaných 
hlasov: 392

Počet platných hlasov odovzda
ných pre každú politickú stranu:
SMER – sociálna demokracia 52
kresťanská demokracia – Život
a prosperita 1
kotleba – Ľudová strana 
naše Slovensko 57
koREkTÚRA – Andrej Hryc 2
Slovenská národná strana 12
SME RoDInA – Boris kollár 19
obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oĽAno) 24
Starostovia a nezávislí kandidáti 1
Hlas ľudu 1
Doprava 1
kresťanskodemokratické hnutie 30
Strana zelených Slovenska 4
Strana maďarskej komunity 1
DoMA DoBRE 2
Európska demokratická strana 3
Sloboda a Solidarita 51
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku 2
kresťanská únia 32
koalícia Progresívne Slovensko
a SPolU – občianska 
demokracia 97

Okrsková volebná komisia

Dňa 12. júna 2019 sa uskutočni
lo výberové konanie na obsade
nie mie sta riaditeľa Materskej 
školy v Lábe vyhlásené Obcou 
Láb ako zriaďovateľom.
na základe rozhodnutia výbero
vej komisie (Rady školy pri MŠ) 
bol výsledok výberového konania 
nasledovný:
1. Mgr. Dagmar Šteffeková
2. PaedDr. Silvia Gabrielová
Starosta obce Marián Moravčík 
vymenoval do funk cie riaditeľky 
Materskej školy láb Mgr. Dag
mar Štefekovú s  nástupom od  
1. júla 2019.

Výberové konanie

Povodeň 
v Lábe

 Každoročné športové 
hry ZO JDS Láb 2019

Ďakujeme obecnému úradu za pomoc pri organizovaní športových hier 
a pani Marte kafkovej so synom za skvelé občerstvenie! Tešíme sa z každé
ho, kto sa zapojil a zúčastnil. krásne leto.          Maruška Kovárová
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Zľava: Mária Hurbanová, Maruška Kovárová, Milan Zeman, Jarka Ďurďovi-
čová, Mária Merková, Oto Gábriš, Mária Sirotová, Milan Vicen, Edita Madero-
vá, František Karovič, Jozef Žalúdny, Tamara Havranová, Glória Havranová, 
Štefka Benkovičová, Miroslav Kovár
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to mašiny na vlastné oči je veľmi 
zaujímavé, a preto sa počas celého 
popoludnia nebáli skrývať svoju 
radosť a dobrú náladu.

o  jednotlivé súťaže sa postarali  
učiteľky z našej školy a škôlky a, sa
mozrejme, naši hasiči. Deti sa vy
striedali v troch disciplínach a mno
hé z detí si ešte pridávali.

Ďakujeme ZŠ, MŠ a DHZ láb 
za svoj prínos na akcii.

Post moderátora zaujal staros
ta obce Marián Moravčík, ktorý aj 

privítal na pódiu obľúbenú speváč
ku pre deti Dúhalku. Jej hodinové 
vystúpenie si deti náramne užili 
a  mnohí z  nich zostali naďalej na 
tanečnom parkete, kde sa hneď po 
Dúhalke pustila detská diskotéka. 
Rozdali sa aj rôzne darčeky, ktoré 
zabezpečili naši partneri poduja
tia obec láb, lidl, o2, ProAssist,  
Todos, Maxsport, BSk.

Radi by sme sa poďakovali všet
kým, ktorí pomohli zorganizovať 
túto akciu a hlavne vám, že ste prišli 
a zabavili ste sa.

Dokončenie z 1. strany

Brány miestneho futbalového 
štadióna sa otvorili o 13.00 h, kedy 
si mohli prví návštevníci pozrieť už 
tradičný futbalový zápas medzi vý
bermi starostu obce láb Mariána 
Moravčíka a hlavného organizáto

ra festivalu Jozefa Doda Praženca.
Po hodinkovom zápase sa zrak 

hlavne tých najmenších upriamil 
na skvelú animátorku, ktorá po
zabávala deti rôznymi športovými 
aktivitami.

návštevníci lábskeho Majálesu 
mohli ochutnať opäť rôzne dob
roty, ale aj nápoje, ktorých bolo aj 
tento rok dostatok a bufety šliapali 
ako hodinky.

Hlavný hudobný program začal 

po šestnástej hodine a  predstavili 
sa v ňom postupne Martinský Ro
ger out, Zoči Voči z nitry, už tra
dične skupina Inekafe, ale aj hlavný  
hosť večera kapela Desmod s cha
rizmatickým kulym za mikrofó

nom, večne pozitívne naladení 
cha lani z Polemicu a na záver show  
v podaní Rammstein Revival Band 
Sk.

Program bežal podľa plánu 
a  každá kapela si zaslúžila naozaj 

potlesk za predvedený výkon. lá
bom sa ozývali hity ako Vyrobená  
pre mňa, lavíny, ona je taká, 
komplikovaná, Ráno, Ružová Zá
hrada a  atmosféra, ktorú vytvorili 
Záhoráci, bola znovu vynikajúca.

Počasie aj tretí ročník po sebe 
naozaj vyšlo. Bolo možno v  noci 
trošku chladnejšie, ale ľudia sa vy
tancovali a vyspievali, ako keby bolo  
30 stupňov.

Veríme, že aj budúci rok nám 
počasie bude priať, a  tak sa opäť 
uvidíme v máji na futbalovom ih
risku v našej obci láb.

obec zas a znova bola veľmi dô
ležitou súčasťou príprav lábskeho 
Majálesu, za čo jej patrí veľká vďaka.  
Starosta obce láb spolu s poslan
cami, ale aj zamestnancami obec
ného úradu, našimi hasičmi sa po
dieľali na akcii, ktorá sa na Záhorí 
stáva už ostrieľanou regionálnou 
akciou, začo sme veľmi radi, keď
že to robíme pre vás, obyvateľov 
Záhoria. Ďakujeme naozaj všet
kým, ktorí pomohli! Ďakujeme, že 
ste prišli v takom veľkom počte na 
lábsky Majáles a tešíme sa na bu
dúci, už štvrtý ročník.

organizačný tím

Deň detí v Lábe

Lábsky Majáles 
a jeho tretí ročník
Poslednú aprílovú sobotu prebehol v Lábe Majáles, na ktorom 
tento jednodňový festival privítal opäť to najlepšie z domácej 
scény.
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Slniečko nás vonku hreje, 
o zábavu núdza nie je. 
Detský džavot, smiech a radosť, 
je to veru vítaný hosť. 
Kým sa však škôlka 
pred prázdninami zatvorila, 
ešte nám toho veľa dožičila.

V apríli nás navštívilo Divadielko 
pod Hríbikom s poučným príbehom 
o  Jurkovi a prasiatkach. o empatii 
a ľuďoch, ktorí majú srdce na mieste 
sa deti z našej škôlky presvedčili aj 
prostredníctvom jedinečnej verejno
prospešnej finančnej zbierky 
v  rámci Dňa narcisov. Usilovným 
predškolákom sa podarilo vyzbierať 
591 €. Vďaka patrí všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ktorí aj takto idú 
príkladom našim najmenším. Tento 
mesiac bol výnimočný aj zápisom 
našich predškolákov do ZŠ láb. 
k septembru sa rozlúčime s 32 de
tičkami, ktoré sa už v plnom odhod
laní tešia do školských lavíc. Apríl sa 
niesol aj v  znamení veľkonočných 
sviatkov a to nielen v podobe príprav 
jarnej dekorácie a kraslíc. na školský 
dvor zavítal sám veľkonočný zajko, 
ktorý nám poskrýval kindervajcia 
do tých najtajnejších zákutí. Bolo 
že to zábavy, kým deti ponachádzali 
všetky dobroty, ktoré si potom od
niesli domov. A keď sladkosti, po
tom aj poučenie o  zdravých zúb
koch. o tých nám prišla porozprávať 
naša milá zúbková víla Zdenka 
Ha sičková spolu s  pani doktorkou 
So bolíkovou. Ďakujeme skvelým 
dámam za úžasnú interakciu s naši
mi deťmi.

Máj nebol na udalosti v  našej 
MŠ o  nič chudobnejší. na zápise 
sme spoznali 39 nováčikov, z  toho 

36 detí privítame v  školskom roku 
2019/2020 a spolu nás všetkých bu
de 87 v štyroch triedach. Tento deň 
nám zároveň spestrila sokoliarska 
skupina Falconarii a  oboznámila 
nás so životom denných i nočných  
dravcov nielen z  našej prírody ale 
aj zo zahraničia. Zdá sa, že tento 
mesiac nám prial vrchovato. Dosta  
li sme skvelú správu – oznámenie  
o  schválení projektu „So športom 
do sveta detí” pod záštitou gestora 
programu Podpora rozvoja športu  
2019. Spolu s RZ sa tak veľmi teší
me úspechu a možnosti revitalizácie 
nášho školského dvora vďaka dotá
cie vo výške 8 000 €. V nasledujú
cich dňoch predškoláci absolvo
vali plavecký výcvik v  ŠH Malina 
v Malackách. o žblnkajúce zážitky 
a dobrodružstvá plavcov bolo posta
rané. Jarný mesiac bol už tradične 
zavŕšený fotografovaním detí celej 
materskej školy.

no a mesiac jún, to je už obdo
bie, ktoré pomaly ale isto sľubuje 
nástup leta a s ním spojených rado
vánok. Tešíme sa detskému smiechu 
a spokojnosti. nie je nad to, keď sa 
v očiach detí zračí radosť a očaká
vanie. Vnímame to každoročne pri 
príležitosti slávenia MDD v  areáli 
našej škôlky. V tento deň si naši milí 
okrem pohybových a tanečných zá
žitkov odniesli aj balíček plný slad
kostí. Environmentálna výchova 
tiež patrí k našim prioritám a  jed
nou z aktivít bolo pozorovanie vývo
ja motýľov, ktoré sme v jeden krásny 
slnečný deň slávnostne vypustili do 
prírody. Deti boli priebehom celého 
procesu doslova nadšené. Rovnako 
boli naši predškoláci natešení z po
bytu v  bojnickom Hlbokom, kde 

trávili týždeň školy v prírode. Den
ne ich sprevádzal pestrý program, 
z ktorého si domov odniesli parádne 
zážitky. Pekné okamihy nenútene 
pokračovali. V  júni boli najmenšie 
deti z tried lienok a Žabiek pozrieť 
zvieratká v stupavskej Biofarme 
a koncom mesiaca zase staršie deti 
z tried Motýlikov a Včielok zavíta
li na Plavecký hrad. Záver letného 
mesiaca v našej materskej škole už 
roky patrí čarovnej noci. Tento raz 
deti spoznávali cestu „Z  rozprávky 
do rozprávky”. Prítomná bola víla 

Zlomila, ktorá sa vraj už polepšila, 
kuchárka Makarónka, ktorá deti na 
rozprávkovej ceste pohostila, ale aj 
babička z červenej čiapočky, ktorá 
si pozornosť detí overila, Šípková 
Ruženka, ktorá vyslobodením detí 
po 100 rokoch ožila i  Ježibaba, čo 
s  deťmi medovníkovú chalúpku 
zdobila. Bolo krásne ocitnúť sa spo
ločne s deťmi vo svete rozprávok.

• • •
...jedna rozprávka však končí, 

druhá začína. Aj takto sa dá nazvať 
etapa života, kedy naši predškoláci 
opúšťajú brány škôlky. Poslednému 
stisnutiu kľučky ešte predchádzala 
tradičná Rozlúčka s predškolákmi...

Janette Števáková

Záver školského roka bol tentokrát s prímesou nostalgie. Lúčili sme sa totiž 
s dôležitými ľuďmi nášho pracovného tímu. V prvom rade s našou úžasnou 
pani riaditeľkou Mgr. Mirkou Vicenovou, ktorá roky riadila nielen ko
lektív, ale zveľa ďovala materskú školu po všetkých stránkach. Deťom bola 
druhou mamou a nám priateľkou a vždy veľkou oporou. Za celé tie roky 
obetavej práce jej patrí veľká vďaka. Rovnako sme sa rozlúčili s našimi 
skvelými kolegyňa mi, zodpovednými za stravovanie – Helkou Sovadino
vou a Majkou Juricovou. Svoju prácu po celý čas robili zodpovedne a srd
com. Ďakujeme vám, dievčatá, a prajeme vám veľa úspechov v nasledujú
cej kariére.         Kolektív MŠ Láb

Vitaj, 
leto!
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Pytagoriáda 2019
Aj v tomto školskom roku sme sa 

zapojili do matematickej súťaže Py
tagoriáda. V decembri sa uskutočni
lo školské kolo a 9 žiakov postúpi
lo do okresného kola. V okresnom 
kole 26. a 27. 3. v Malackách sme 
mali 3 úspešných riešiteľov: Michal 
Šulc, Viktória Hanáková a  Tomáš 
Bartalský. Tomáš Bartalský vo svojej 
kategórii obsadil 1. miesto! keďže 
na celoslovenské kolo mohol nastú
piť len obmedzený počet riešiteľov, 
Tomáš sa do súpisky nedostal. Chý
bal mu len malý krôčik.

Mladý záchranár CO 2019
Dňa 9. mája sa naši žiaci – Matúš 

Habuda, lea Pírová, lucia Fuma
čová a  Jakub Dudek (družstvo A), 
Viktória Živnová, Hana Illíková, Ja
kub Sivák a Dominik Šimek (druž
stvo B) zúčastnili okresného kola 
súťaže Mladý záchranár Co v Zá
mockom parku v Malackách. na 
súťaž sa veľmi zodpovedne pripra
vovali spolu s pani učiteľkami, ktoré 
im venovali každú voľnú chvíľu. Sú
ťaž pozostávala z disciplín: 1. Testy. 
2. Použitie ochrannej masky. 3. Im
provizované PIo. 4. Evakuačná ba
tožina. 5. Rozoznávanie varovných 

signálov. 6. Streľba zo vzduchovej 
pušky. 7. Hasenie malých požiarov.  
8. ošetrenie úrazu. 9. Volanie na 
tiesňovú linku. 10. Pohyb a  pobyt  
v prírode – orientácia na mape po
mocou buzoly, určenie azimutu. 
Meranie vzdialenosti na mape. od
had vzdialenosti v teréne. Určovanie 
svetových strán v teréne. Družstvo 
A získalo 3. miesto a družstvo B 11. 
miesto. Družstvo A  postúpilo do 
krajského kola.

Dňa 22. mája sa uskutočnilo kraj  
ské kolo, súťažilo sa znovu v Zámoc
kom parku v Malackách. našim žia

kom lee Pírovej, lucii Fumačovej, 
Matúšovi Habudovi a Jakubovi Du
dekovi len o pár bodov utiekol po
stup do celoslovenského kola – ob  
sadili 5. miesto. Aj tak ďakujeme.

Škola v prírode
každoročne pre žiakov organizu

jeme Školu v prírode. Tento rok sa  
od 13. do 17. mája konala v krás nom  
horskom prostre dí na králi koch 
v penzióne Horec. Zúčastnilo sa jej 
37 žiakov 2., 3. a 4. ročníka. V do
obedných hodinách sa žiaci vzdelá
vali zážitkovým učením a poobede 
získavali nové vedomosti výchovno
vzdelávacou činnosťou pod vedením 
skúsených animátorov spoločnosti 
Fajnovo. Cestou domov sme si pre
zreli pamätník SnP a expozíciu vo
jenskej techniky v Banskej Bystrici. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu 
žiaci odchádzali s kopou nezabud
nuteľných zážitkov.

Na bicykli bezpečne
Prevencia detskej dopravnej ne

hodovosti v najširšom slova zmysle 
má mimoriadny význam. Výchovný 
a vzdelávací systém sa aj v tejto oblas
ti neustále zdokonaľuje a pripravuje 
žiakov na život v cestnej premávke. 

Škola je základnou a najdôležitejšou 
zložkou tohto systému. Základné 
vedomosti, zručnosti a  návyky za
merané na bezpečné správanie sa  
v  rôznych dopravných situáciách 
získavajú žiaci najmä prostredníc
tvom školskej dopravnej výchovy 
a praktického výcviku na detských 
dopravných ihriskách. Tak ako 
v predchádzajúcich rokoch aj v roku 
2019 Ministerstvo školstva, vedy, vý
skumu a športu Slovenskej repub liky 
vyhlásilo Detskú dopravnú súťaž na 
bicykli bezpečne 2019, ktorá je po
stupovou súťažou do Európskej do

pravnovýchovnej súťaže FIA. Sú  
ťažné družstvá žiakov základných 
škôl (dvaja chlapci, dve dievčatá) 
súťažia v praktickej jazde na bicyk
li, v jazde na bicykli podľa pravidiel 
cestnej premávky a svoje vedomosti 
preukazujú aj z  teoretických vedo
mostí z pravidiel cestnej premávky.

16. mája 2019 sa na našej škole  
konalo okresné kolo dopravnej sú
ťa že. našu školu reprezentovali 
Ma rek Majzún, Ivan Hrebeň, Ane
ta Iváková a nina Tóthová. Po exce
lentnej príprave pod vedením p. uč. 
Strolkovej obsadili 1. miesto!

31. mája sa v Bratislave uskutoč
nilo krajské kolo. Aj tu naša štvori
ca podala najlepší výkon. okrem 1. 
miesta vyhrali aj postup do celoslo
venského kola. To sa uskutočnilo 20. 
a 21. júna v liptovskom Mikuláši. 
Všetci budeme držať palce a možno 
... európske kolo sa koná vo Švaj
čiarsku!

Športové akcie
Žiaci 4. ročníka milo prekvapili 

úspechmi v  športových súťažiach. 
V  1. polroku sa vo vybíjanej Mix 
prebojovali do krajského kola, kde 
sa umiestnili na peknom 4. mieste.  
Druhý polrok sa zamerali na pre

hadzovanú Mix. Po troch kolách 
sa prebojovali do oblastného kola, 
ktoré sa uskutoční 26. 6. v areáli ZŠ 
Studienka. nezaostávali ani vo fut
bale. V krajskom kole o pohár Slo
venskej poisťovne dosiahli najvyššiu 
priečku.

Tanečný krúžok – DFS Lábjan
Tento školský rok sme začali vy

stúpením na Mravenci v  Plavec
kom Štvrtku, kde sme okrem iného 
mohli obdivovať pestré kroje ta
neč níkov z Panamy. V Gajaroch sa 
v  septembri konal 1. ročník Záho
ráckeho festivalu, kde sme vystúpi
li s  programom Jarné zvyky. naše 
babičky a  dedkov sme potešili ve
selým programom na Posedení pre 
dôchodcov v našej školskej telocvič
ni. Pod záštitou Matice slovenskej 
sa konal v apríli už 2. ročník súťaže 
Folklórna jar Juraja Jánošíka, kde 
naše dievčatá obsadili 2. miesto. 
Dru há májová nedeľa patrí tradične 
našim mamičkám, ktorým sme sa 
tančekmi a pesničkami poďakovali 
za ich lásku a starostlivosť. na po
zvanie organizácie pre telesne po
stihnutých Viktória v  Malackách  
sme im predviedli naše lábske tan
ce a riekanky v pásme My sme ma
ué kuchárečky. Vy stúpenia našich 
malých tanečníčok vyvrcholili na 
krojovanom dni, kde sa mohli nie
len lábjané, ale aj ostatní milov
níci folklórneho umenia pokochať 
krásou ľudových krojov. So starý mi 

vareškami a  plechovými hrn
čekmi nám dievčatká „uvarili” 
hrniec ve selých riekaniek, vyčí
taniek, pesničiek tak, ako sa to  
voľakedy hráva li ich babky či 
prababky. Vďaka ochotným ma
mičkám sa naše taneč nice pred
viedli v  krásne naškro bených 
modrých a  červených kro joch. 
Mladšie žiačky z  tanečného 
krúžku pokračujú v usilovnom 
na cvičovaní, aby mohli svojim 
pro gramom reprezentovať našu 
školu.

Základná škola má za sebou 
rok plný úspechov
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Časť 2 – Prevádzka historických 
rádií (pokračovanie z LN 1/2019)

Príjem magnetických vĺn 
z vysielačov

každá rozhlasová stanica mala 
svoj vysielač, ktorý do éteru šíril 
pro gram vo forme magnetických 
vĺn, ktorých dĺžka bola pre každú 
stanicu iná. Základným predpokla
dom pre kvalitný príjem historic
kých rádií bol vyhovujúci vonkajší 
anténny systém a uzemnenie vlast
ného rádia. Tieto dve požiadavky 
sú graficky znázornené na fotogra
fi zadného krytu rádia Tungsram 
T333. na pripojenie vonkajšej an
tény a uzemnenia rádia slúžia dve 
svorky. okrem toho sú tam ešte dve 
svorky na pripojenie vonkajšieho re
produktora. Taktiež je tam päť pá
rov svoriek, ktoré umožňujú rádio 
napájať aj iným napätím ako 220 
striedavých.

Husté dierovanie zadného krytu 
rádia umožňuje intenzívny odvod 
tepla zo skrinky rádia, termickým 
prúdením vzduchu (teplý vzduch 
v skrinke stúpal nahor a  cez dier
ky unikal von zo skrinky). Zdro
jom tepla v rádiu bol transformátor, 
usmerňovač, ale hlavne elektrónky, 
ktoré pre svoju činnosť museli byť 
žhavené, čím vznikalo veľa tepla.

V našom prípade vonkajšiu anté
nu tvorilo oceľové lanko bez izolá
cie, ktoré bolo upevnené na dvoch 
drevených stĺpoch, výšky cca 6–8 m. 
od stĺpov bolo elektricky oddelené 
porcelánovými izolátormi. Antén
ny zvod tvorilo izolované medené 
lanko. na okne medzi vonkajším  
a vnútorným oknom bol umiestne
ný pákový anténny prepínač. Za 
priaznivých poveternostných pod

mienkach bola anténa pripojená na  
rádio cez izolovaný vodič. V prípade  
väčších búrok sa v atmosfére vysky
tujú elektrické výboje, ktoré by škŕ
kaním rušili príjem v rádiu. Preto 
sa prepínač prepol do polohy, že 
pripojil anténu na uzemnenie. To 
umožnilo prípadné výboje zviesť do 
zeme. Rádio malo vlastné uzemne
nie, kto ré sa bežne pripojilo na ko
vové vodovodné potrubie, resp. na 
kovo vé potrubie ústredného kúre
nia. nakoľko sme také zariadenia 
vtedy ešte nemali, tak rádio muselo 
mať samostatné uzemnenie.

Počúvanie rádia
Dobre urobená anténa a uzemne

nie rádia umožnili dobré a nerušené 
počúvanie naladením príslušnej sta
nice. V období rokoch 1944 a za  
čiatku roku 1945, okrem bežného 
počúvania rádia, bolo dôležité mať 
rádio aj z iných dôvodov. Vojnové 
udalosti sa začali dotýkať poma
ly aj nášho teritória. Spojenecké 
letec tvo čoraz častejšie prichádzalo  
bombardovať susedné Rakúsko, 
kto ré bolo súčasťou Veľkonemeckej 
ríše. V predmestí Viedne bola veľká  
rafinéria, ktorá vyrábala pohonné 
hmoty a v povodí rieky Moravy sa 
nachádzali aktívne naftové polia. 
Spojenecké letectvo po náletoch na 
uvedené ropné zariadenia a  mesto 
Viedeň sa vracalo naspäť a nad Zá
horím sa otáčalo a vracalo sa späť 
nad Rakúsko. Tieto letecké zväzy 
často nad naším územím odhadzo
vali vyprázdnené benzínové nádrže 

a zranené lietadla sa často zbavova
li bômb. Jedna takáto bomba pad
la v lábe na Drahách do priesto
ru dnešného RD. Cez kopec je to 
vzdušná vzdialenosť od nášho domu 
necelý 1 km.

A o týchto náletoch nás včas va
roval oficiálny Slovenský rozhlas, 
ktorý ohlasoval začiatok a koniec 
ná letov v troch rečiach: slovensky, 
nemecky a maďarsky: „Pozor, pozor, 

správy o vzdušnej situácii....”, „Ach
tung, Achtung, die luftlagemel
dung...”.

Večer zase rádio umožňovalo po  
čúvať správy o stave frontových uda
lostí zo zahraničia, lebo oficiálne 
domáce spravodajstvo Slovenského 
rozhlasu mnohé udalosti buď skres
lilo, resp. zamlčalo.

na krátkych vlnách kV to bol 
„Hlas Ameriky” resp. „Volá lon
dýn”, na dlhých vlnách DV to bola 
„Gavarit Moskva”.

Môj otec počúval takmer denne  
londýn, ktorý začínal vysielanie 
bubnovou znelkou: Bum, bum, bum,  
bum: „Volá londýn, vysílaní v české 
a slovenské řeči”.

Potom nasledovali rôzne správy 
a, samozrejme, komentáre. najzná
mejším komentátorom bol Angli
čan sir Brus lokhard, ktorý hovoril 
plynule česky, nakoľko pôsobil pred 
vojnou v Prahe dlhé roky ako dip
lomat a aj ako novinár. V londýne 
sa opäť pohyboval v blízkosti prezi
denta Beneša. Vysielanie z londý
na sa končilo vetou: „Dobrou noc  
a pevnou naději”.

Frontoví vojaci a fronta cez láb 
prešla v priebehu jednej noci a ná
sledného dňa 5. apríla 1945. Po 
frontovej armáde prišlo a na určitý 
čas sa v lábe usadilo tylové vojsko, 
ktorého cieľom bolo opravovať po
škodené mosty, cesty, a tak zo záze
mia zabezpečiť plynulé zásobovanie 
frontových línií. V našom dome sa 
usadil veliteľ takejto jednotky. na 
fasáde nášho domu bolo napísané 
ruským písmom červenou farbou 
slovo „DUB.” Písmo bolo vysoké 
cca 70 cm. Bolo to bolo krycie meno 
a znamenalo, že v tomto dome sídli 
veliteľstvo tejto časti vojska.

Veliteľ mal hodnosť plukovníka, 
podľa veku bol už záložný dôstoj
ník. Celý deň sa zdržoval v skri
ňovom aute, ktoré stálo na dvore.  
V ňom mal svoju pojazdnú kancelá
riu a svojho radistu, ktorý obsluho
val vysielačku. Večer však prišiel do 
našej obývačky a celý večer počúval 
naše rádio. V noci spával na gauči v 
obývačke, vedľa spálne. Tým, že blo
koval aj vchod do spálne, tak my dve 
deti, dvaja naši rodičia, ako aj rodina  
otcovho kolegu p. khandla s man
želkou a štyrmi deťmi, sme muse
li spávať v pivnici pod obývačkou. 
Táto rodina, ktorá mala štyri deti, 
musela sa pred prechodom frontu 
z Bratislavy evakuovať na vidiek. 
Jedného dňa sa však ruská jednotka 
zbalila a aj s veliteľom odišla.

Ale s veliteľom odišlo aj naše per
fektné rádio TUnGSRAM T 255  
a na našom dome ešte dlho po veli
teľstve zostal len nápis DUB.

Zamyslenie sa na záver:
Ako bolo uvedené, aby rádio 

„hra lo”, bol potrebný rozsiahly an
ténny a  uzemňovací systém a,  sa
mozrejme, samotné rádio, ktoré tiež 
malo svoje rozmery a aj hmotnosť.

Počúvanie rádia poslucháča in
formovalo, zabávalo a tým ho vzde
lávalo, robilo ho rozhľadenejším, 
kultivovanejším a teda kultúrnejším. 
nakoľko v tých prvopočiatkoch bo
lo v rodine obyčajne len jedno rádio, 
tak hlavne vo večerných hodinách 
rádio kolektívne počúvala celá rodi
na, často aj v troch generáciách. Uve  
dená skutočnosť rodinu utužovalo, 
lebo spoločne celá rodina „zdieľala” 
príslušnú reláciu.

V dnešnej dobe už každý tínedžer 
má vo vrecku SMARTFon. Bez 
akejkoľvek vonkajšej antény môže 
tento prístroj použiť ako telefón, 
mô že posielať a prijímať SMSky, 
maily. okrem toho je rádiom aj te
levízorom – môže online počúvať 
resp. pozerať akýkoľvek prenos.

Samozrejme, cez GooGlE si  
môže vyhľadať akúkoľvek radu, za
ujímavosť, hudbu z  celého sveta 
atď. Prostredníctvom tohto prístro
ja si môže veci objednávať, kupovať 
a platiť. Taktiež mu to umožňuje na 
diaľku rôzne deje sledovať, riadiť 
a spätne na diaľku ovplyvňovať.

Jednou vetou povedané, je to za
riadenie, ktoré poskytuje úžasné 
možnosti, keď sa správne používa 
hlavne ako nástroj na prácu, resp. 
informovanie aj zábavu a  pritom 
je ho  majiteľ nepodlieha závislosti. 
Všetko uvedené poskytuje súčas
ný stav technológie 21. storočia. 
A práve tieto možnosti robia často 
z majiteľov týchto zariadení závis
lými tým, že im táto technológia 
umožňuje  kedykoľvek a  kdekoľvek 
v  týchto zariadeniach neustále lis
tovať. Tejto závislosti v  súčasnosti 
podlieha už značná časť ľudstva vo 
všetkých generáciách. Táto skutoč
nosť má ďalekosiahle spoločenské 
ná sledky – ľudia prestávajú normál
ne ľudsky komunikovať s  reálnymi 
ľuďmi v  svojom okolí, ale komuni
kujú neustále často s  virtuálnymi 
ľuďmi, ktorých ani nepoznajú.

Bohužiaľ, že už tejto závislosti 
prepadávajú aj deti, ktoré to odvádza 
od pestovania rôznych telesných,  
resp. iných tvorivých aktivít, ako aj 

 Rádiá v minulosti a spôsob ich prevádzky
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Podporte svoje zdravie 
dostupnými potravinami
„Skvelé publikum s výbornou atmosférou, ďakujem boli ste úžasní.” 
Takto ohodnotila naše spoločné piatkové popoludnie lektorka a od
borníčka na výživu Zdenka Havettová, ktorá k nám do Lábu priniesla 
kúsok zo svojho projektu „Ide o tvoje zdravie”.

na prednáške sme sa naučili ako správne kombinovať a pripraviť po
traviny, ako podporiť zdravie pomocou kvalitných potravín tak, aby to 
trvalo čo najdlhšie. Ďalšou z mnohých tém, aktuálnych najmä pre letné 
mesiace, bola voda a tekutiny v strave. nechýbala ani ochutnávka s ná
padmi pre zdravé a chutné raňajky pre naše zdravie. Miestne združenie 
Move & Think ďakuje všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru 
a zároveň pozýva všetkých nadšencov zdravého pohybu na pravidelné 
cvičenie na multifunkčnom ihrisku v mesiacoch júl a august. Tešíme 
sa na vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na 
telefónnom čísle 0902 12 52 94.

Zuzana Palinkášová

Neďaleko spustnutej a  opuste
nej horárne, v poraste statných 

agá tov a  vysokej žihľavy sa skrýva 
as faltovobetónová plocha. Je zapa
daná lístím, okraje prekrýva vegetá
cia, z nánosov prachu semtam vy 
rastajú rastliny. Povrch je ale pre
kvapivo hladký a pevný, bez bublín 
a prasklín, ktoré by sme mohli po toľ 

kých rokoch očakávať. Majstri od
viedli naozaj dobrú prácu. Dá sa 
predpokladať, že po vyčistení a sprí
stupnení by bez problémov mohla 
slúžiť na čo bola určená – na tanec 
a zábavu.

Poľovníci v  Lábe usporadúvajú  
dlhé roky strelecké preteky, vyhľadá
vané strelcami zo širokého okolia. 

Zúčastniť sa mohla aj verejnosť –
bola to unikátna možnosť vystreliť  
si z  brokovnice a  predviesť ostrú 
muš ku v  streľbe na asfaltového ho
lu ba. Občerstvenie bolo tiež veľkým 
lákadlom – divina nebola bežne do
stupná a guláš z nej patril k veľ kým 
špecialitám. Po ukončení streľby pri
šla veľká chvíľa pre deti. Tie sa roz
behli do lesíka a vyschnutého jazier
ka hľadať neporušené as faltové terče. 
Dali sa nimi umazať nedeľné šaty, 
alebo ich odovzdať poľovníkom vý
menou za limonádu alebo inú dobro
tu. Alebo ich len tak rozbiť kame ňom 
z praku alebo vrhnutím do diaľ ky.

Večer sa rozsvietila svetelná reťaz 
z  farebných žiaroviek, muzikanti 
fúkli do nástrojov a parket patril až 
do rána tanečným párom, krúžiacim 
do rytmu osvedčených šlágrov.

Marián Benkovič

Už dvadsiaty šiestykrát
V sobotu 15. júna za krásneho horúceho počasia sa konala najstaršia 

hasičská súťaž v našom okolí.  Bol to 26. ročník memoriálu T. ondroviča, 
za účasti šiestich mužských a dvoch ženských družstiev. Chcem poďakovať 
všetkým zúčastneným družstvám, členom hasičského zboru za prípravu  
a úspešný priebeh celej akcie. našim priateľom z Řičan za časomieru, pani 
Hasičkovej za zakúpenie pohárov pre víťazov.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli povzbudiť hasičov v ich súbojoch s časom 
a horúčavou, a tým podporili lábskych hasičov.

Marián Kovár, predseda DHZ

od bežnej komunikácie so svojimi 
rovesníkmi. Došlo to už tak ďaleko, 
že keď prídu vnúčatá, resp. pravnú
čatá na návštevu k  svojej babičke, 
musí táto po príchode detí najprv 
od detí do košíka pozbierať mobil
né telefóny, aby návšteva prebiehala 
v  milej komunikácii všetkých prí
tomných.

Bohužiaľ, uvedené komplexné 
komunikačné zariadenia sa v súčas
nej dobe využívajú aj  v politických 
a hospodárskych súbojoch v  rámci 
príslušnej krajiny ako aj medzi kra
jinami. Taktiež sa hojne využívajú 
aj riadení teroristických akcií. Preto 
nastal čas legislatívne a kontrolnými 
formami tieto záležitosti usmerniť 
do normálneho a hlavne bezpečné
ho rámca.

Ing. Vojtech Sirota

Lesný parket



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

a informovať vás o činnosti obecné
ho športového klubu v lábe (ďalej 
„oŠk”), v  regionálnych súťažiach 
obFZ Bratislavavidiek v súťažnom 
ročníku 2018/2019. oŠk prihlásil 
do súťaží družstvo prípravky ročník 
2008 a  mladší, mužstvo mladších 
žia kov a Amužstvo seniorov.

Amužstvo seniorov v súťažnom 
ročníku 2018/2019, bolo zaradené 
do V. ligy obFZ Bratislavavidiek. 
Svoju súťaž suverénne vyhralo s ná
skokom 17 bodov, celkovo 67 bodov, 
skóre 146:20 (podrobné výsledky sú 
na www.futbalnet.sk).

o  tento mimoriadny úspech sa 
zaslúžili títo hráči: pp. Arpáš Ma
rek, Brodzianský Robert, Ďurica 
Mário, Gábriš Igor, Galajda Mar
tin, Galajda Miroslav, Hýll Andrej, 
Horváth Roman, Juriga Milan, Juri
ga Radovan, kain Anton, kain Ró
bert, kostka Roman, lenner Mar
tin, Matyáš Milan, Miklušičák Erik, 
novotný Alex, Saból Adrian, Staško 
Marek, Toman Branislav, Varga Šte 
 fan, Voltemar Sebastian na čele s rea  
lizačným tímom v zlože ní pp. Gáb
riš I. – tréner; kain R. – asistent tré  
nera; lenner M. – tréner brankárov,  
Zálesňák B. – vedúci mužstva, Staš
ko M. – fyzioterapeut.

Športovým cieľom mužstva bol  
postup do IV. ligy obFZ Brati
sla vavidiek. Spoločenským cieľom  
mužstva je prilákať na štadión čo 
najväčší počet divákov a spoluvytvá 
 rať príjemnú atmosféru. na  do
siah nutie uvedených cieľov prispela  
práca všetkých členov výboru a vy
tváranie finančných a materiálnych 
podmienok v  klube. Poďakovanie 
patrí poslancom na čele s  pánom 
starostom Moravčíkom, zamest
nancom ocÚ a všetkým sponzorom 
a občanom, ktorí prispeli k dosiah
nutiu tohto úspechu

Pri tejto príležitosti p. Benkovič 
zložil a uviedol novú hymnu oŠk 
láb, ktorá bola prijatá s nadšením 
všetkými prítomnými priateľmi 
športu v lábe. Jozef, ďakujeme!

Družstvo mladších žiakov v  sú
ťažnom ročníku 2018/2019 MZV 
U12 okres Malacky dosiahlo mi
moriadny úspech, skončilo na pr
vom mieste s  počtom bodov 79 

a  celko vým skóre 79:20. Finálový 
zápas o  celkového víťaza tejto ka
tegórie sa uskutočnil v  Malinove 
medzi rovesníkmi z Modry, v kto
rom sme podľahli 1:0. Dôležitým 
momentom a prínosom je spoluprá
ca s Fk Jakubov a dopĺňanie hráč
mi staršej prípravky. káder mužstva 
tvoria títo hráči: Jakub Jánoš, Müller 
Mário, kuch Timotej, Ivák Richard, 
Hrebeň Ivan, Majzún Marek, ko
vár Matej, omyliak Peter, Pancurák 
Sebastian, Havlík Dominik, Ulman  
David, kuch kamil, Habuda Ši
mon. (podrobné výsledky sú na 
www.futbalnet.sk).

Mužstvo vedie tréner p. Hrebeň 
I., v spolupráci s trénermi prípravok 
p. Pollákom (láb) a kalakayom ( Ja
kubov). Realizačné tímy prípraviek 
a  ml. žiakov je potrebné rozšíriť, 
tou to ces tou oslovujeme záujemcov, 
najmä mladých ľudí o prácu s mlá
dežou, aby sa prihlásili na výbore 
oŠk.

Družstvo prípraviek v súťažnom 
ročníku 2018/2019 súťaže PRMA 

U11 skončilo na 5. mieste s počtom 
53 bodov, skóre 151:57 (podrobné 
výsledky sú na www.futbalnet.sk).

Do tréningového procesu sa za  
pája cca 15 až 20 detí, ktoré sú 
rozdele né podľa ročníkov staršia 
prípravka (2008 a mladší) a mladšia 
prípravka (2010 a  mladší) a  tvo
ria ho títo hráči: kuch kamil, Pír 
Artur, Habuda Šimon, Moravčík 
Martin, Janek Mário, Živčák luka, 
Vaníček David, čech Jonatán, on
driaš Alex, ondriaš Adam, kovár 
Adam, kuchová lujza, Majzún 
An drej, Strna Daniel, Valúch To
bias, Polák Jarko, Sivák Martin, 
Šimkovič oskar, Petrík Tobias, 
Šulc Michal, Šulc oliver, Pír An
drej, Mislovič E.

Realizačný tím pracuje v zložení: 
pp. Pollák I., Zivčák M., Moravčík 
M., ondriáš l.

Spoločným cieľom družstiev prí
praviek je prilákať najmladšiu ge
neráciu na náš štadión, vybudovať 
u  nich kladný vzťah k  športu, vy
chovávať ich a učiť športovej etike 
so zmyslom pre fairplay.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
oŠk v súčinnosti s ocÚ v lábe 

pokračuje najmä v  rie šení fyzické
ho a  morálneho opotrebenia ne
hnuteľností športového areálu. 
V uplynulom období bo li vykonané  
rozsiahle práce na re vitalizácii hra
cej plochy (jesenná údržba – verti fi 
kácia, pieskovanie, podsiatie, hnoje
nie, jarná údržba – vertikutácia, hno 
 jenie), zároveň bol komplexne vy
budovaný auto ma tizovaný závlaho
vý systém. Pra videlne je vykonáva
ná údržba tech nických zariadení, 
bola vykonaná svojpomocne oprava 
osvetlenia hra cej plochy. V  súčas
nosti sa začali stavebné úpravy prí
zemných priestorov tribúny, ktoré 
sú bezpodmienečne nutné pre pôso
benie Amužstva vo vyššej súťaži.  
Realizácia je stanovená tak, aby 
bo la úspešne ukončená k  ter mínu 
osláv 90. výročia založe nia futbalu 
a športu v obci láb, ktoré by sa mali 
konať 31. 8.–1. 9. 2019. o priebehu 
osláv vás budeme včas informovať.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
predložili sme vám informáciu 

o činnosti oŠk za uplynulé obdo
bie a načrtli sme naše plány na bu
dúce obdobie. Sme si vedomí, že bez 
finančnej pomoci nás všetkých nie 
je možné tieto plány realizovať. Do
voľte nám poďakovať všetkým, kto
rí prispeli k rozvoju a popularizácii 
športu v našej obci, osobitne ďaku
jeme obecnému zastupiteľstvu obce 
láb pod vedením pána starostu. na  
še poďakovanie si zaslúžia všet ci pod
nikatelia, živnostníci a  fyzické oso
by, ktorí nám poukázali v sú lade so  
zákonom podiel vo výške 2 % zo za
platenej dane z príjmu za zdaňovacie 
obdobie roku 2017. Zároveň si vás  
do voľujeme informovať, že oŠk 
spl nila zákonné podmienky na 
prijí manie podielu zaplatenej dane 
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 
2018 v  zmysle zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v  znení ne
skorších predpisov. Tlačivá sú k dis
pozícii u členov výboru oŠk.

Ďalšie poďakovanie patrí všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli vo finanč 
 nej resp. materiálnej forme (zápasové 
lopty a iné športové potreby).

Šport je základom zdravia celej  
populácie a  najmä detí a mládeže. 
Urobme maximum, aby občania na
šej obce, naša mládež a deti športovali 
v dôstojných podmienkach. Zároveň 
vás pozývame na všet ky majstrovské 
zápasy a poduja tia konané v našom 
športovom are áli. Ďakujeme!

Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe –  
súťažný ročník 2018/2019
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