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Ubehlo to veľmi rýchlo a dnes 
je tu adventné obdobie a prípra
va na najkrajšie sviatky v  roku – 
Vianoce. Hoci sa z adventu stalo 
obdobie nákupnej horúčky, stále 
patrí do zimného obdobia s naj
dlhšími večermi a ešte počas ne
dávnej  minulosti sa v  tradičnej 
ľudovej kultúre prelínal so Stri
džími dňami.

Už katarína (25. novembra) 
ohla sovala jeho príchod známou 
pranostikou, ktorá hovorí, že kata-
rína zaviera muziky. I v súčasnosti 
katarínskymi zábavami končia na 
obdobie štyroch týždňov všetky 
diskotéky a svadby. Advent začína 
vždy najbližšou nedeľou ku dňu 
ondreja (30. novembra) a končí po 
západe slnka na Štedrý večer.

Počas štyroch adventných nedieľ, 
symbolizujúcich mýtický čas 4000 
rokov od biblického stvorenia sveta 
sa postupne zapaľujú tmavomodré 
alebo fialové sviečky na adventnom 
venci. Plamienky horiacich svie-
čok symbolizujú blížiaci sa príchod 
kris ta, pretože on rozptyľuje tem-
notu a strach, je „svetlom sveta”.

 Vážení čitatelia, 
želáme Vám, 
krásne a radostné 
vianočné sviatky 
plné lásky, pohody, 
pokoja a v ďalšom 
roku úspech, šťastie, 
zdravie a božie 
požehnanie.

redakcia

Čas adventný, pokoj vianočný

Pokračovanie na 3. strane Pokračovanie na 4. strane

Vážení 
spoluobčania!
Blíži sa koniec roka, a preto som  
sa rozhodol vás aj touto formou 
informovať tom, čo sa nám v kon
čiacom sa roku podarilo a čo nie 
z plánov,  ktoré sme mali.

Rok 2019 bol prvým zo štyroch 
rokov, na ktoré som bol ja a poslan-
ci vami občanmi obce zvolení vo 
voľbách v novembri 2018. Za kľú-
čové považujem v tomto roku dve 
investičné akcie, ktoré sa nám po-
darilo zrealizovať. Bola to v prvom 
rade rekonštrukcia našej budovy 
na futbalovom štadióne, kde prišlo 
po viac ako 30 rokoch k  jej kom-
plexnej obnove z vnútra aj z von-
ku. Rekonštrukciu sme zrealizova-
li takmer celú z vlastných zdrojov 
obce. Dnes sa už náš obecný špor-
tový klub nemusí hanbiť za svoje 
domovské priestory a  dovolím si 
povedať, že sú jedny z najkrajších 
na celom Záhorí. Aj touto cestou 
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
aktívne zapojili do procesu a prilo-
žili ruku k dielu. osobitne pánovi 
Pavlovi Chmelovi, ktorý koordi-
noval celý priebeh prác a  sám sa 
v rámci svojho voľného času aktív-
ne zapojil bezplatne hlavne do prác 
pri rekonštrukcii elektrických roz-
vodov v budove.

V  poradí druhou bola určite 
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V sobotu 19. októbra sa konala 
hodová ľudová zábava v  priesto-
roch miestnej základnej školy. na 
tanečnej zábave vystúpila skupina 
Bečkovi chlapci aj s  ich dvorným 

DJ-om.  Program trval do 01.30 h 
a parket bol stále plný vďaka skvelej 
hudbe a programu, ktorý si nachys-
tali hudobní hostia z Malaciek.

Týmto sa chceme poďakovať sa-

motnej skupine, ale aj všetkým náv-
števníkom podujatia a veríme, že sa 
budúci rok opäť spolu uvidíme.

Jozef Praženec, 
predseda kultúrnej komisie

Hodová ľudová zábava s Bečkovými 
chlapcami zabavila Lábjanov

Poďakovanie 
predsedu 
kultúrnej 
komisie

Chcel by som poďakovať sta-
rostovi obce Mariánovi Moravčí-
kovi, kolegom z  kultúrnej komi-
sie, poslancom, miestnym hasičom 
a všetkým, ktorí pomohli zorgani-
zovať kultúrne akcie v  roku 2019. 
Teším sa na spoluprácu aj v  no-
vom roku. Ľuďom, ktorí tieto ak-
cie podporili svojou účasťou, patrí 
najväčšia vďaka. 

Dovoľte mi preto 
všetkým vám  
zaželať príjemné 
a pokojné prežitie 
vianočných 
sviatkov a veselý 
Silvester.

Vidíme sa v roku 2020.
Jozef Praženec, 

predseda kultúrnej komisie

Úcta k starším
V priestoroch ZŠ láb sme si uctili obyvateľov lábu, ktorí už dovŕšili vek 70 

rokov programom, o ktorý sa postarali žiaci MŠ a ZŠ láb a miestny folklórny 
súbor lábjan s nádherným tanečným vystúpením. o moderovanie októbrového 
nedeľného popoludnia sa postaral starosta obce Marián Moravčík. sme veľmi radi, 
že táto tradícia prejavu úcty k starším má svoje miesto v programe kultúrnych akcií, 
ktoré organizuje miestny obecný úrad a jeho kultúrna komisia. Ďakujeme a praje-
me našim seniorom veľa zdravia a lásky.

Jozef Praženec, predseda kultúrnej komisie

UDIAlo sA
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skupiny IMT smile, kollárovci, Ine-
kafe (ktoré oslávi 25. výročie svojho 
vzniku), ale aj sanchez Amsterdam 
či Graeme Mark and the natives sa 
postarajú o  hudobný program tohto 
skvelého kultúrneho dňa. Postupne vás 
budeme informovať o novinkách festi-
valu. stačí nás sledovať na sociálnych 
sieťach. lístky sa budú postupne zvy-
šovať až do samotného dňa majálesu. 
Začíname špeciálnou cenou 14 €, ktorá 
platí len do Vianoc 24. 12. 2019. Potom 
sa bude cena postupne zvyšovať. lístky 
si môžete kúpiť cez predpredaj.sk. 

Veríme, že programom sme vám 
uro bili radosť a že sa spolu uvidíme na 
tejto už tradičnej lábskej akcii.

Jozef Praženec, 
predseda kultúrnej komisie

čo nÁs čAkÁ

StaroSta oBce LáB VáS SrdeČne PozýVa 
na 6. rePrezentaČný PLeS oBce LáB, 
ktorý sa uskutoční v priestoroch zŠ Láb a na ktorom vystúpi skvelý 
Sway Band s hlavným hosťom večera speváčkou Beátou dubasovou. 
Pripravená bude aj obľúbená tombola s bohatými cenami. o mode
rovanie tanečného večera sa postará starosta obce Marián Moravčík 
spolu s predsedom kultúrnej komisie Jozefom Pražencom. 

Lístky na ples si môžete zakúpiť v obecnom úrade v Lábe. Vstupné 
je 39 € a zahŕňa večeru, pol litra vína a malé občerstvenie. tešíme sa 
na vás!

Lábsky Majáles vstúpi do svojho 4. ročníka 23. mája 2020

Atmosféra štyroch adventných 
týždňov sa niesla v znamení očaká-
vania druhého príchodu a  radosti 
zo stretnutia Ježiša pri jasliach. Ľu-
dia sa dôkladne duchovne pripra-
vovali na vianočné sviatky.

V  kresťanskej liturgii je advent 
začiatkom roka, charakteristic-
ký  dvojitým očakávaním sviat-
ku narodenia Ježiša krista a  jeho 
druhého príchodu na konci času.

Rorátnymi  omšami  sa  v  chrá-
moch prejavuje úcta i  Ježišovej 
Matke. V  prvú adventnú nedeľu 
sa čítali evanjeliá vzťahujúce sa na 
príchod spasiteľa, počas druhej 
a  tretej na Jána krstiteľa a  štvrtej 
na udalosti bezprostrednej prípravy.

čítania zo starého zákona tvoria 
proroctvá o Mesiášovi od proroka 
Izaiáša.

Zatváranie okien a  dverí kres-
ťanská viera vysvetľuje ako ochranu 
pred zimou a  hlukom, vytváranie 
a prežívanie času ticha.

Pojem advent pochádza z  latin-
ského pojmu adventus – zjavenie 
a  označoval príchod božstva do 
chrámu alebo návštevu kráľa.

Jeho obdobie síce má kajúci cha-
rakter, ale nechápe sa ako pokánie 
formou pôstu. Prípravy na oslavy 
narodenia Pána sa rozšírili v 4. sto-
ročí, už za pápeža leva I., z kres-
ťanského východu do Galie a Špa-
nielska.

V Galii začínal advent od 5. sto-
ročia už na sv. Martina a v Španiel-
sku 24. novembra. Rímska  liturgia 

sa pripravovala na kristov príchod 
len dva týždne. V  začiatkoch ad-
ventu sa teda oslavovalo až 2–6 ad-
ventných nedieľ. Až Pápež Gregor 
Veľký určil adventný čas na 4 týžd-
ne, hoci pravoslávna cirkev dodnes 
dodržiava rozsah šiestich advent-
ných týždňov ako obdobie pôstu.

Farba pre toto obdobie je fialová, 
len počas 3. adventnej nedele môže 
byť ružová a takú farbu by mali mať 
aj sviečky na adventnom venci.

Adventný veniec i  kalendár 
vznikli v 19. storočí v germánskych 
krajinách a odtiaľ sa dostali k nám. 
V  súčasnosti je adventný veniec 
moderným doplnkom domácností, 
vešia sa na vchodové dvere alebo 
pokladá na stôl ako symbol prichá-
dzajúcich Vianoc.

časy, keď ženy i muži kráčali na 
roráty s lampášom v ruke, večer sa 
čítalo Písmo sväté, spievali sa ad-
ventné piesne a chystali sa jasličky, 
sú už nenávratne preč. Hoci dnešná 
konzumná spoločnosť už nedokáže 
z hĺbky duše vnímať advent ako čas 
ticha a pokoja, ľudia toto obdobie 
pociťujú ako zvyk vyzdobiť si do-
mácnosť v  duchu prichádzajúcich 
Vianoc. Väčšina z  nás adventné 
vence i kalendáre kupuje a s rých-
losťou doby takmer vymizla ich tra-
dičná domáca výroba.

skúste si vychutnať toto obdo-
bie tak trochu starosvetsky, venuj-
te dlhé zimné večery svojej rodi-
ne a  domácnosti, užívajte si ticho 
a čaro predvianočných dní.

redakcia

Čas adventný, 
pokoj vianočný
dokončenie z 1. strany
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ani sme sa nenazdali a  sú za nami 
prvé tri mesiace školského roku 
2019/2020. aj tento čas bol bohatý 
na súťaže a rôzne akcie.

V októbri sme sa prihlásili do pro-
jektu Dajme spolu gól. Realizátorom 
projektu je slovenský futbalový zväz. 
slovenský futbalový zväz v  škol-
skom roku 2019/2020 rozšíril projekt 
o  možnosť zapojenia detí 1. ročníka 
základných škôl. Projekt je zameraný  
na popularizáciu futbalu a aj pohybo-
vo-športových aktivít u detí predškol-
ského veku a  u  prvákov základných 
škôl. Dostali sme športové pomôcky 
a krásne dresy. A  tak hurá do tréno-
vania.

Tak ako každý rok aj tento sme 
pred lábskymi hodami usporiadali 
výstavu výtvorov z  tekvíc. súťažilo sa  
o  najkrajšiu tekvičku. Porotu tvorili 
učitelia a  žiaci Základnej školy láb. 
Bolo ocenených 10 tekvičiek. najviac 
hlasov získala čierna mačka od žiačky 
3. ročníka Zary Fajtákovej.

23. októbra sa odohralo okresné ko - 
lo v malom futbale mladších žiakov – 
Školský pohár slovenskej sporiteľne. 
našu školu reprezentovalo 9 žiakov: 
Š. Habuda, I. Hrebeň, M. Janek, V. A.  
koleda, k. kuch, D. lukáček, M. Maj - 
zún, M. Moravčík a A. Pír. na domá-
cej pôde sa podarilo chlapcom zí skať  
1. miesto a postup do ďalšieho ko la.

25. októbra bolo v obidvoch prvých 
triedach rušno už od rána. V  tento 
deň boli pasovaní za žiakov Základ-
nej školy láb. Deviataci si pripravili 
podmienky, ktoré museli prváci spl-
niť (napr. prejsť po kladine...). Potom 
ich kráľ a kráľovná pasovali za žiakov 
a nakoniec sa všetci prváci podpísali 
do pamätných listín. keďže tento rok 
máme dve prvé triedy, tak každá trieda 
má svoju pamätnú listinu. Ďalej dis-
kotéka pokračovala tancom, súťažami 
a losovaním tomboly. 

Zapojili sme sa do súťaže Jeseň oča-
mi detí. organizátorom bolo CVč  
Malacky. Jedna naša práca s názvom 
Tanečnica, bola medzi ocenenými 
prácami.

11. novembra sme si pripomenuli  
101. výročie ukončenia 1. svetovej voj - 
ny. Žiaci 1. B triedy a 4. triedy sa zú-
častnili pietnej spomienky pri Pomní-
ku padlých v obci.

14. novembra písali žiaci 8. a 9. roč - 
níka cvičné testovanie komparo 2019. 
Je to príprava na Testovanie 9.

15. novembra navštívili našich prvá - 
kov ich kamaráti z MŠ láb. Detičky 
zo škôlky sa zapojili do vyučovacieho 
procesu a veľmi sa im to páčilo.

prístavba a  rekonštrukcia požiar-
nej zbrojnice. naši hasiči už dávno 
potrebovali priestor na parkova-
nie hasičskej techniky a  to hlav-
ne po tom, ako naša obec dostala 
bezplatne z  Ministerstva vnútra 
SR takmer nové hasičské auto. Tu 
patrí poďakovanie všetkým, ktorí 
sa podieľali na realizácii a nezištne 
vo svojom voľnom čase pomáhali. 
Hlavným organizátorom bol, sa-
mozrejme, pán Marián kovár, kto-
rý má určite najväčšiu zásluhu na 
úspešnej realizácii.

Určité zmeny sme v tomto roku 
zaregistrovali aj pri fungovaní čis-
tičky odpadových vôd. 

naša čoV tiež potrebovala ur-
čité úpravy po jej dlhodobom po-
užívaní. Prevádzku a  chod čoV 
a  prečerpávacích šácht si riešime 
svojpomocne s pracovníkmi obec-
ného úradu, aby sme ušetrili fi-
nančné prostriedky. V  lete sme 
opäť prečisťovali kalové nádrže, 
ktoré boli sčasti zanesené, a  tým 
sa účinnosť čoV znižovala. Den-
ne náš pracovník kontroluje chod 
čističky a vykonáva sedimentá-
ciu vzoriek. Prečerpávacie stani-
ce, ktoré musíme neustále čistiť 
vďaka nezodpovedným občanom, 
ktorí splachujú vlhčené plátenné 
servítky a iný hygienický materiál,  
nám zaberie veľa času, ktorý by 
sme mohli využiť efektívnejšie 
v prospech obce. Táto situácia pre- 
trváva vďaka nezodpovedným ob-
čanom stále napriek mnohým na-
šim upo zorneniam. 

To však nie je jediný problém.
Ako postupne zisťujeme, v  nie-
ktorých lokalitách, hlavne v  časti  
stránky, si niektorí občania zame - 
nili splaškovú kanalizáciu s dažďo-
vou a napriek tomu, že pripoje nie 
dažďovej kanalizácie na splaškovú  
je zakázané, v rozpore s  týmto zá-
kazom si takto dažďovú kanalizáciu 
napojili. následok tých to napojení 
je v  konečnom dôsledku ten, že 
takmer po každom výdatnejšom  
daždi nám dažďová voda steká  
veľkým prietokom do čoV, a tam 
vyplaví baktérie, ktoré majú za úlo-
hu vyčistenie vody. následne musí 
obec zakupovať nové a tento proces 
sa neustále opakuje. Prijali sme nie-
koľko opatre ní, ako postupne odha-
ľovať týchto nezodpovedných obča-
nov a bu deme voči nim vyvodzovať  
dôsledky. 

Rok 2019 bol z môjho pohľadu 
hlavne rokom príprav. obec zno-

vu podala žiadosť na dobudovanie 
ďalšej časti kanalizačnej vetvy, ten-
tokrát v časti Drahy. Po jej schvále-
ní, ktoré predpokladáme do konca 
tohto kalendárneho roka, budeme 
v prvom polroku 2020 túto vetvu 
budovať. 

Ďalšou pripravovanou investí-
ciou, ktorú plánujeme realizovať 
v  prvom polroku 2020 je rekon-
štrukcia Domu smútku, ktorý to 
už tiež potrebuje. Po schválení 
našej žiadosti na príspevok pred-
pokladáme realizáciu takisto v pr-
vom  polroku  2020.  Rekonštruk-
cia pozostáva z výmeny strešnej 
kryti ny, nakoľko strecha zateká  
a z kompletnej výmeny okien, kto-
ré sú už nevyhovujúce. 

koncom tohto roka sme sa pus-
tili svojpomocne s pracovníkmi 
obecného úradu do prestavby klu-
bu dôchodcov tak, aby v budúcnos-
ti mohol slúžiť aj Jednote dôchod-
cov, ktorá úspešne pôsobí v  našej 
obci. Akciu plánujeme dokočiť 
v  prie behu februára 2020 a  odo-
vzdať späť do prevádzky.

Aj v roku 2019 obec, samozrej-
me, organizovala množstvo kul-
túrnych podujati, pripomeniem 
niektoré.

Prvé minuty roka sme strávili   
v  obecnom parku pri varenom 
vín ku a  pohľade na silvestrovský 
ohňo stroj, kde sme si zaželali všet-
ko dobré a veľa síl do roku 2019.

Určite spomeniem 5. Reprezen
tačný ples obce láb, ktorý sa ko-
nal v priestoroch ZŠ. Vystúpili na 
ňom skvelí členovia kapely Fun-
kiez spolu s  hlavným hosťom ve-
čera Igorom kmeťom a  jeho sku-
pinou kmeťoband. Večer plný 
tanca, hudby, výbornej nálady a at-
mosféry si určite opäť zopakujeme 
aj v novom roku. o moderovanie 
som sa postaral spolu s  Jozefom 
Pražencom, ktorý pôsobí ako pred-
seda kultúrnej komisie v našej obci. 
Rád prezradím, že na 6. Reprezen-
tačnom plese obce láb vystúpi ako 
hlavný hosť slovenská speváčka 
Beáta Dubasová.

V marci sme oslávili aj Deň uči-
teľov spoločnou večerou so súčas-
nými, ale aj bývalými učiteľmi a za-
mestnancami ZŠ a MŠ.

koncom štvrtého mesiaca sa 
konal 3. ročník veľkého kultúr-
neho podujatia lábsky majáles. 
Medzi najväčšie ťaháky tohto jed-
nodňového festivalu patrili skupi-
ny Desmod s charizmatickým spe - 

vákom kulym, Polemic, už tradič-
ný hosť majálesu skupina Inekafe  
a  na záver aj revivalová skupina  
Rammstein z Košíc. Som rád, že sa 
nám podarí pokračovať s lábskym 
majálesom ďalej vďaka vysokej 
účasti, našim sponzorom a partne - 
rom festivalu. V  roku 2020 priví-
tame ďalšie veľmi výrazné mená 
ako IMT smile alebo kollárovcov.

Priestory telocvične v našej zá-
kladnej škole často využívame na 
obecné kultúrne akcie a  nebo-
lo tomu inak ani na Deň Matiek, 
na ktorom sa zúčastnili so svojím 
programom žiaci ZŠ a MŠ.

Deň detí bol tento rok veľmi  
veselý. V  areáli miestneho futba-
lového štadióna sa deti tešili z vý-
stavy policajnej techniky, policaj-
nej kynológie v  podobe šteniatok 
a  konského doprovodu. Príjemné 
a  súťažné popoludnie ukončila 
svojím koncertom detská speváčka 
Dúhalka, po ktorej sa deti vyská-
kali ešte na detskej diskotéke.

V júni sa konal aj obľúbený kro-
jovaný deň. Bohatý program plný 
folklóru, tanca, spevu a ľudovej kul-
túry tu bude aj budúci rok, pretože 
nám záleží na obecných kultúrnych 
tradíciach.

Začiatkom septembra sa obec 
láb zapojila aj do osláv 90. výročia 
vzniku oŠk láb. naši futbalisti 
si v  tento deň zmerali sily v maj-
strovskom derby proti futbalistom 
z  Jakubova, no predtým sme si 
zaspomínali aj na našich „starých 
pánov”, ktorí sú súčasťou histórie 
miestneho futbalového klubu. Vý-
ber starých pánov lábu sa postavil 
proti výberu futbalových legiend 
Šk slovan Bratislava, ktorí sa pri-
pojili medzi gratulantov nášmu 
obecnému športovému klubu.

na záver spomeniem ešte tra-
dičné obecné hody v našom obec-
nom parku, ľudovú zábavu na Ven-
delínkove hody, na ktorej vystúpili 
Bečkovi chlapci z  Malaciek, úctu 
k starším či príchod Mikuláša spo-
lu s vianočnými trhmi a rozsviete-
ním obecného vianočného strom-
čeka.

Vážení spoluobčania, 
dovoľte, aby som vám 
aj touto cestou zaželal 
v roku 2020 veľa zdravia
a úspechov. 
Všetkým želám príjemné
prežitie vianočných sviatkov,
veľa lásky a pohody. 
A, samozrejme, 
veľa darčekov.

M. Moravčík, 
starosta obce Láb

Vážení spoluobčania!
dokončenie z 1. strany

Prvý
SAMOSPRÁVA / ŠKOLSTVO
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20. novembra písali žiaci 5. ročníka 
Testovanie 5. Podľa výsledkov zistia, čo 
sa naučili z matematiky a zo slovenské-
ho jazyka za prvé štyri roky na základnej 
škole (primárne vzdelávanie).

Dňa 21. novembra  sa žiaci 7., 8. a 9. 
ročníka zúčastnili na predstavení s pro-
tidrogovou tematikou The Dark Trip 
(Drogy sú cesta do tmy). Predstavenie 
sa uskutočnilo v kultúrnom dome vo 
Veľkých levároch.

26. novembra  prišli do telocvične 
herci občianskeho združenia Clipper-
ton a zahrali nám divadielko snehu-
lienka a sedem trpaslíkov. Dobre sme 
sa zabavili.

29. novembra k nám do školy prišli 
herci-rozprávači a  ukázali nám našu 
vlasť slovensko trochu inak. Dozvede-
li sme sa, koľko má slovensko hradov 
a zámkov, koľko je na slovensku jaskýň 
a ďalšie zaujímavosti.

Mgr. Margita kolandrová, 
zástupkyňa riaditeľ ky školy

štvrťrok školského roku 2019/2020
ŠkolsTVo
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V septembri sme v  našej MŠ 
zre alizovali revitalizáciu školského 
dvora v rámci projektu vyhláseného 
Úradom vlády SR So športom do 
sveta detí. V spolupráci so spolufi-
nancovaním  cez OZ RZ  pri MŠ 
láb bol školský dvor doplnený o dva 
nové hracie prvky a dopadové plo-
chy pod existujúce prvky.

Myslíme aj na zdravý životný štýl  
našich detí, a tak sa materská škola 
zapojila do Európskeho programu 
podpory spotreby ovocia a zeleni-
ny v  školách Školské ovocie a ze
lenina. Cieľom programu je najmä 
vplyv na zmenu stravovacích návy - 
kov. Zároveň sme zaradení do Eu-
róp skeho programu Školské mlie
ko, ktorý je zameraný na zvýšenie 
spotreby mlieka a mliečnych výrob - 
kov s dôrazom na zdravú vý živu de - 
tí. Projekty fungujú s finančnou pod - 
porou európskeho spoločenstva.

Detičky v  našej škôlke stihli 
medzičasom toho neúrekom. V 
októb ri nám prišli zahrať a zaspie-
vať naši kamaráti Fidlikanti, pred-

školáci si vďaka rodine Hasičkovej 
užili bohatú jesennú atmosféru 
v  PosPo láb, o  bezpečnosti na 
ceste nám v rámci akcie dopravá
čik prišli porozprávať pani Ľubka 
Dankovičová a pán Roman Mízner 
z  Policajného  zboru  SR.  Potešilo 
nás i divadelné predstavenie dan
ka a Janka a naši predškoláci zase 

v poslednú októbrovú nedeľu pote-
šili pekným pásmom básní a piesní 
našich spoluobčanov pri príležitos-
ti mesiaca úcty k starším.

V  tomto mesiaci sme zároveň 
za čali s  cvičením zameraným na 
zdravý vývoj detských chodidiel 
– nôžky naše zdravé pod záštitou 
lektorky pani Zuzany Pálinkášovej, 

ktorej patrí veľká vďaka za odbor-
né a  zážitkové vedenie kurzu. ku 
krúžku anglického jazyka sa v ok-
tóbri pridal aj krúžok nemeckého 
jazyka realizovaného cez Enviro-
park Pomoravie. 

V novembri sa deti z tried Včie-
lok a Motýlikov zapojili do progra-
mu dental alarm. Počas štyroch 

 Jeseň v našej skôlke
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Pred nastúpenými hasičmi po-
myselnú slávnostnú pásku prestri-
hol a zbrojnicu nám odovzdal pán 
starosta obce láb Marián Morav-
čík. Po tomto akte a po prehliadke 
novej garáže sme zasadli za stoly 
a  pochutnali si na špeciálne uva-
renom guláši našimi členmi. Po 
tom predseda DHZ láb oboz-
námil  prítomných s  priebehom 

prístavby a  renovácie hasičskej 
zbrojnice a spomenul  množstvo 
brigádnických hodín, ktoré odpra-
covali členovia DHZ a poďakoval 
sponzorom, ktorí prispeli svojím 
spôsobom na prístavbu novej ga-
ráže, odovzdal im aj so starostom 
obce upomienkové plakety. Prí-
stavbu hasičskej zbrojnice finan-
coval obecný úrad láb z  vlast-

ných zdrojov. obnova, zateplenie, 
výmena okien, dverí,  garážových 
brán bola financovaná z  dotácie 

Ministerstva vnútra 
SR.  Lábski  hasiči 
si veľmi cenia dotá-
ciu na  obnove ha-

sičskej zbrojnice od ministerstva 
vnútra, financovanie prístavby od 
obecného úradu, ako aj nezištnú 
pomoc  od sponzorov. Tešíme sa 
z nových priestorov, ako aj z krás-
neho, nového vzhľadu našej hasič-
skej zbrojnice.

ŠKOLSTVO / OBECNÉ ORGANIZÁCIE

Prístavba a obnova hasičskej zbrojnice
Mesiac október bol pre dHz Láb slávnostný. Po pätnástich mesia
coch nám bola slávnostne predaná do užívania pristavená a vynovená 
hasičská zbrojnica.

školení s odbornou inštruktážou sa 
deti naučia pravidelnému a  správ-
nemu čisteniu zúbkov. Zároveň 
sme sa zapojili do recyklácie pou-
žitých zubných kefiek. 

Ako už býva zvykom, aj tento 
rok boli v  rámci otvorenej hodiny 
v ZŠ láb naši predškoláci navští-
viť svojich kamarátov – prváči-
kov. Mali tak možnosť vyskúšať si 
ozajstnú hodinu slovenčiny, ktorá 
sa im veľmi páčila. 

Prihlásili sme sa aj do výzvy 
zdravé oči už v škôlke, ktorý Únia 

nevidiacich a slabozrakých sloven-
ska organizuje v spolupráci so spo-
ločnosťou BIllA slovensko, o. z., 
pod záštitou, ktorej prebehne v de-
cembri bezplatné meranie zraku 
detí.

Toho času sa už naše detičky 
svedomito pripravujú na príchod 
sv. Mikuláša, ktorý nám pripra-
ví radostnú atmosféru najkrajších 
sviatkov v roku. Dovtedy nás však 
čaká ešte veľa pekných, náučných 
a tvorivých aktivít.

Janette Števáková

V sobotu 14. 12. 2019 sa usku-
točnila v  telocvični základnej školy 
prvá Vianočná fitness párty s bo-
hatým programom plným inten-
zívneho pohybu. klasický Jumping, 
vysokofrekvenčné cvičenie ToTAl 
Body, Fluiball – horúca svetová no-
vinka, Body Balance – rovnováha 
v  každom pohybe. Ťahákom bolo 

nové cvičenie HIIT Jump, tréning 
s  vysokou intenzitou a  s využitím 
trampolín, ktoré bude pravidelne 
prebiehať podľa aktuálneho rozpi-
su cvičení „Move & Think“ (Fa-
cebook: Cvicko lAB). Pripojte sa 
k nám, vaše telo, ale aj myseľ dosta-
nú u nás poriadne zabrať. 

zuzana Pálinkášová

Vianočná fitness párty 
alebo zbierka na Bosochodníček pre MŠ Láb
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Zostalo ticho, potom sa z  nás 
zosypali otázniky. čo ďalej? Po-
kračujeme? Pôjde to aj bez pani 
Marišky? Posedeli sme, podumali 
sme. A potom sme otázniky vyho-
dili von oknom. nič iné ako defe-
nestráciu si nezaslúžili. odpoveď 
bola jediná možná – ideme ďalej, 
aj pre pani Marišku. Urobili sme 
interný audit, prerozdelili úlohy 
a pustili sa do ďalších nácvikov. 

Rozmrazili  sme  úsmevy,  roz-
hýbali končatiny, choreografka 
Zlatka Greliková priniesla nové 
piesne a  nové tanečné nápady. 
Rozhodli sme sa,  iste čiastočne aj 
pod tlakom okolností, pre menej 
verejných vystúpení a  väčší dô-
raz na nácvik nových tancov. no 
i  tak sme osobne doručili krojo-
vané pozdravy dôchodcom na ich 
okresnom stretnutí v  Malackách, 
či učiteľom na plese v Perneku. Už 
tradične sme prijali pozvanie na 
folklórny festival Mravenec v Pla-
veckom Štvrtku, aby sme tancom 
odovzdali pozdravy od susedov 
lábjanov. V  októbri sme sa tan-
com prihovorili našim lábskym 
seniorom. no a  naposledy sme 
roztancovali pozdravy posledných 
padajúcich listov neskorej jesene 
na poľovníckej zábave v Jakubove.

A  zrazu sú za rohom Viano-
ce a  koniec roka. čas bilancovať 
a  dávať si predsavzatia. nuž, bol 
to zvláštny rok, trochu to hojdalo. 
Ale predsa sa podarilo pár celkom 
vydarených vystúpení. A  vidiac 
dobrú partiu a  veľkú chuť ísť do 
nových vecí dáva nádej na dobrý 
štart do ďalšieho roka. Veď na stole 

už leží pozvanie na ples v Zoho-
re a nová výzva, tradičné Fašiangy 
v lábe. 

Ps:
Zdá sa, že my sme ten spolok 

cvokov, ktorí sa ďalej bavia tancom. 
Taká malá poskakujúca kopa, kto-
rá pýta viac. Pribudla k nám nová 
tanečnica, no v skriniach stále visia 
kroje, ktoré nemá kto vziať do tan-
ca. A preto či si mládenec, či zrelý 
muž, vyskúšaj si jeden a  rozhýbať 
ho skús. Dočkať sa nevie ani belasá 
sukienka, ktorú roztočí tancachtivá 
matka alebo mladá študentka.

Pokojné Vianoce 
a úspešný rok 2020 
prajú členovia 
FS Lábjan

FOLKLÓR – TRADÍCIE / VOĽNÝ ČAS

krojované 
pozdravy... 
celkom prvý právom putuje do nebies pani Mariške 
Vicenovej, duši aj telu znovuzrodenia folklórnej skupi
ny Lábjan. Pani Mariška nás, žiaľ, v máji opustila a bola 
to veľ ká strata. zrazu chýbal jej entuziazmus pre lábsky 
folklór, jej radosť z každého vydareného tanca, ale aj jej 
ruky, čo šili, prali, škrobili a žehlili kroje a pred vystúpe
niami nás obliekali a  starostlivo upravovali. V  tých JeJ 
krojoch sme ju odprevadili na poslednej ceste. Česť jej  
pamiatke!

cesta do rozprávkového sveta
Pozývame všetky deti na koncert obľúbených Paci Pac, ktorý bude 

26. januára 2020 od 16.00 h v telocvični zŠ Láb. Lístky si môžete zakúpiť 
v obecnom úrade Láb alebo na stránke predpredaj.sk. obľúbené dvojice 
Paci a Pac prídu s úplne novými chytľavými pesničkami, veselými posta
vičkami a krásnymi kulisami, ktoré vás zoberú do rozprávkového sveta.



LÁBSKE NOVINY  •  4/2019 9

Stojka 
Handstand
Street wourkout alebo kalistenika, 
cvičenie pre mladých? a nie len pre 
nich... „Move & think” urobilo spo
lu s  lektorom a  trénerom kalisteni
ky Michalom ružekom ďalší krok 
smerom k mladej generácii. 

Ráno 9. 11. bolo venované inverz-
ným pozíciám, silovému tréningu, 
rôznym variantom a tréningovým po-
stupom, ako zvládnuť stojku. Záujem 
bol veľký. so silovými tréningami za-
meranými na rôzne prvky nekončíme, 
práve naopak. Vítaní sú všetci, ktorí 
chcú na sebe pracovať a nehľadajú in-
stantné riešenia. 

(Viac info na FB: Cvicko lAB) 
zuzana Pálinkášová

na začiatku bola, ako to často 
býva, chuť zmeniť životný príbeh. 
Posunúť sa od atraktívneho, no ab-
straktného marketingu. Výsledkom 
je prvý pohľad fádne, ale hmotné 
voňavé jablko. Miesto na uskutoč-
nenie svojho sna našiel zakladateľ 
Michal černay kúsok za lábom, 
v starých borovicových lesoch. Pod-
ľa jeho slov, jabloniam plne vyhovuje 
nám dobre známe suché záhorácke 
pieskové podložie. V tomto podne-
bí sa nedarí múčnatke a iným škod-
com, ktorí sú predsa len odkázaní na 
vyššiu vlhkosť. okolité zachované 
vysoké borovice zase chránia mladé 
stromčeky pred mrazom a vetrami. 
Potrebnú vzácnu vodu rozvádza 
priamo ku koreňom stromčekov 
závlahový kvapkový systém z vlast-
nej studne. Tá poskytuje dostatok 
vlahy pre takmer 1500 stromov. Ide 
o aromatické zimné odrody Pinova, 
Idared, Topaz a Rubinola. 

Pôda mala počas výstavby dosť 
času na očistu od predchádzajúce-
ho používania hnojív a ochranných 
prostriedkov. V  tomto trende mie-
ni Michal pokračovať aj do budúc-
na – celý výrobný reťazec je a bude 
striktne bez použitia akejkoľvek 
chémie, hnojív, postrekov a  aditív, 
éčok a konzervantov. „ovocný sad”, 
čo je mimochodom aj názov sadu, 
sa neobmedzí len na pestovanie 

a  predaj jabĺk. Bude pokračovať aj 
spracovaním a vyrobením všetkého 
možného, čo len z jablka vyrobiť ide. 

okrem sušeného ovocia, ktoré 
je v  plánoch, sme už teraz mohli 
ochutnať jablkové želé, jablkový 
mušt a tiež cider – skvasený jablko-
vý mušt. nápoj pôvodom z Bretón-
ska, Walesu a Škótska. spolu s roz-
vojom turistiky, prirodzenou migrá-
ciou a  hospodárskou výmenou sa 
popularita cideru rozšírila aj mimo 
krajín jeho vzniku. osviežujúci, po 
jablkách voňajúci mok v  posled-
ných rokoch, zažíva nebývalú obľu-

bu. Jeho spotreba nielen u nás stále 
rastie. Popularitu cideru si, samo-
zrejme, všimli aj oba u nás pôsobia-
ce nadnárodné pivovarské giganty. 
kto ale skúsil cider z lábu, rozdiel 
pozná. Po pár dúškoch je to jasné. 
Ten z ovocného sadu sa na nič ne-
hrá, odhalí svoju úprimnú záhorác-

ku dušu. nepotrebuje sa maskovať 
za pridaný cukor. svoju jablkovosť 
nemusí dokazovať pestrým obráz-
kom na obale. k podopretiu chuti 
netreba poprosiť o pomoc kyseliny 
citrónovú. Ak ho riadne zachladí-
te, v  pohároch zaperlí ako kvalit-
ný sekt, bublinkuje dlho a  krásne. 
čiže ak napríklad hľadáte originál-
ny darček z lábu, naozaj regionál-
ny produkt, tak darovaním cideru 
z  ovocného sadu nič nepokazíte. 

svoje miesto si zastane pri každej 
slávnostnej príležitosti. 

oživením sadu sú sadenice mo-
ruše čiernej. Polozabudnutý kultúr-
ny strom, ktorý poskytuje množstvo 
sladkých plodov sýto červenej farby. 
Plody sú vhodné na šťavy, kompóty, 
lekvár a dofarbenie čohokoľvek na 
červený odtieň. Pozorný návštevník 
sadu môže nájsť veľký strom moruše 
neďaleko, stačí mať otvorené oči. 

nedeliteľnou častou sadu je bu-
dova, s  krásnym krytým výhľadom 
na jablone, hospodárskou a  spolo-
čenskou časťou. Poskytne dosta-
tok priestoru pre rodinné oslavy, 
stretnutia známych, alebo pre popu-
lárne firemné teambuildingy. 

ovocný sad pekne nadviazal na 
tradíciu ovocinárstva v  našej obci. 
láb bol známy najmä zeleninou, 
ale za obcou boli aj rozsiahle ovocné 
sady – jeden z najväčších bol za krí-
žom smerom na lábske jazero.

Poprajme ovocnému sadu veľa 
spokojných zákazníkov, nech sa čer-
venajú len ich jablká a tešme sa na 
ďalšiu návštevu.

A na záver recept na diviačí gu-
láš s jablkami, ktorý sa podával pri 
príležitosti návštevného dňa: na 
oleji alebo bravčovej masti dusíme 
pol kila nakrájanej cibule, pridáme 
dve kilá na kocky nakrájanej divi-
ny, keď sa mäso zatiahne, zalejeme 
štvrť litrom červeného vína. Pridá-
me trochu rajčinového pretlaku, do-
koreníme, osolíme. Podľa potreby 
podlievame vývarom alebo horúcou 
vodou. Do hotového jedla pridáme 
asi kilo nakrájaných jabĺk a asi 5 mi-
nút spolu prehrejeme. Dobrú chuť!

ing. Marián Benkovič

zrodenie „ovocného sadu”
Počas novembrových dní sa pre obyvateľov našej obce otvoril areál jab
loňových sadov a  priľahlého objektu. Po troch rokoch budovania tak 
mali návštevníci možnosť otestovať výsledky premeny pieskového poľa 
na doslova kvitnúci sad. 

EKOLÓGIA / VOĽNÝ ČAS
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HISTÓRIA OBCE

severná vetva potoka je 
nad Plaveckým Štvrtkom, 
ktorej prameň sa nachádza  
v časti chotára s názvom 
Bezedné. Je to severnejšie  
nad územím s názvom Ci-
gáni. Potok sa pred želez-
ničnou traťou rozvetvuje na 
dva potoky, ktoré pod že-
lezničnou traťou pretekajú 
pod dvomi samostatnými 
mostami. Za železničnou 
traťou smerom k lábu sa 
obidve vetvy potoka znova 
spoja. V území pod názvom 
Vampíl je to už len jedna, 
severná vetva potoka oliva. 
Toto územie sa nachádza 
nad Dolným koncom Pla-
veckého Štvrtka.

Južná vetva potoka je pod 
Plaveckým Štvrtkom, ktorej 

prameň sa nachádza v časti  
chotára Mláka, neďaleko fut-
balového štadióna. V tomto  
priestore sa nachádza aj 
stud ňa, ktorá slúži ako zdroj 
pitnej vody pre združený vo - 
dovod Plavecký Štvrtok – 
láb. Potok krátko od pra-
meňa prechádza pod mos-
tom železnice na druhú 
stranu. Potom potok preteká 
smerom na láb cez územie 
nazvané Pod rybníkom, pre-
tína ulicu Chríb, pri prud-
kej zákrute pretína cestu na  
láb. nakoniec preteká hum - 
nami Dolného konca Pla-
veckého Štvrtku, kde na je-
ho konci pod Vampílom sa 
obidve vetve spájajú do jed-
ného potoka, ktorý smeruje 
na láb.

od Plaveckého Štvrtku 
potok smeruje k Vŕšku, ale 
na konci Bahien urobí veľ-
ký oblúk a smeruje na juh a 
na stave urobí opačný oblúk 
a smeruje na západ. kolmo 
pod mostom pri benzínovej 
pumpe pretína cestu na Vŕ-
šok. Takto smeruje na Haj-
né a znova veľkým oblúkom 
smeruje zase na juh, pretína 
cestu smerom ku krížu a za 
mostom sa zlieva druhým 
potokom Štumpoch, dnes 
Močiarka.

V minulosti potok tiekol 
vo svojom prirodzenom ko-
ryte a po obidvoch stranách 
potoka boli lúky a mokrade. 
len niekoľko obrábaných 
rolí končilo v blízkosti po-
toka. Tvar potoka nebola 
priamka. každý meter bre-
hu potoka bol iný a síce 
taký, ako ho tvarovala tečú-
ca voda bez zásahu človeka, 
ale len v závislosti od kvali-
ty pôdy, od vodných rastlín, 
ako aj stromov, ktorých pne 
a korene často zasahovali do 
toku vo dy a vytvárali rôzne 
nepra videlnosti v šírke toku. 
V dôsledku toho vznikali 
„hlbočiny”, resp. „plytčiny”. 
Hlavne „hlbočiny” pri ko-
reňoch stromov boli zaují-
mavé, lebo sa tam obyčajne 
zdržiavali rybičky.

Bahná boli v minulos-
ti jedny z najväčších celo-
ročných lábskych mokradí.  
V dolnej časti sa nachádza-
la aj súvislá vodná plocha. 
Po okrajoch bola zarastená 
trstinou a rezlákovou trávou. 
Bol to raj pre vodné vtáky, 
ale hlavne pre divoké kačice, 
a tým aj pre poľovníkov. Pri 
starom majeri (cez cestu) sa  
v minulosti nachádzalo ma-

lé jazierko a v jeho okolí bo-
li tiež mokrade. Z jazierka  
voda vytekala kanálom, kto-
rý cez malý mostík križoval 
štátnu cestu vedúcu do Ja-
kubova. Tento kanál sa tia-
hol cez celé Bahná, a tým 
sotva viditeľným pohybom 
odvádzal vodu z vodných 
plôch a mokradí do potoka  
v priestore Pod Vendelín-
kom.

obdobne aj v Hajnom 
bo li pozdĺž potoka mokrade.  
Tieto však neboli celoroč-
né ako v Bahnách. Voda  
v nich dosahovala len nie-
koľko centimetrov a to len v 
mokrých rokoch, po veľkých 
dažďoch, resp. po topení 
sne hu.

Lábske potoky boli 
v minulosti dennodennou 
súčasťou dediny 
ako celku

Hlavným predpokladom 
pre uvedenú skutočnosť bo-
lo, že vtedy voda v obidvoch 
lábskych potokoch bola tak  
čistá a nezávadná, že bola 
pitná. V tom čase ešte ne-
existoval verejný vodovod, 
preto väčšina domácností sa 
zásobovala vodou zo svojich 
studní. kvalita tejto vody 
bola rozdielna a veľmi často 
bola voda nepitná. Hlavne  
sa to vyskytovalo u väčších  
sedliakov tým, že mali na 
svojich dvoroch veľké hno-
jiská v blízkosti svojich 
studní. situáciu čiastočne 
vylepšili tri verejné studne. 
Jedna bola u Florianka, dru-
há pred hostincom Hanúska 
a tretia na Chríbe u „Hricú”. 
Preto časť domácností na 
pitie a varenie používala vo-
du z potokov. 

• Poznámka, ktorá potvr-
dzuje uvedenú skutočnosť:

Aj moja teta pani Mária 
sú keníková, ktorá bývala na  
začiatku Rádku  (oproti  krí-
žu) používala na pitie a vare-
nie potočnú vodu. Vždy, keď 
som ju navštívil, išiel som 
sa do špajze napiť potočnej 
vody, lebo táto voda bola 
mäkšia, a tým mala aj inú 
chuť. Taktiež túto skutočnosť 
mi v rámci rozhovoru o po-
točnej vode potvrdila aj pani 
učiteľka na dôchodku Mária 
Pírová (rodená Hrebeňová). 
Povedala: „Keď moja mamka 
chcela uvariť dobrú fazuľo-
vú alebo hovädziu polievku, 
poslala ma po vodu na potok.”

Pranie bielizne sa usku-
točňovalo ručne v drevenom 
koryte. Ako mydlo sa pou-
žívalo tzv. „Šichtové mydlo”. 
často si mydlo uvarili gaz-
dinky aj samy. spotrebovali  
tým rôzne mastnoty zo zabí - 
jačiek, do ktorých primiešali 
lúh sodný. Uvarenú hmotu  
vyliali do koryta a po vy-
chladnutí a stuhnutí ho po- 
krájali na veľké kocky. Vlast-
né pranie prádla sa uskutoč-
ňovalo jeho kmitavým po-
hybom po tzv. „mašine”. Zá- 
klad mašiny bola tabuľka  
vlnitého plechu zabudovaná  
v drevenom ráme. Ale plá-
kať prádlo chodili gazdin-
ky na potok. Prádlo dali 
do veľkých vajdlínov a tra-
gačom si ho priviezli k po-
toku. Pri moste „u Štefkov” 
na strane prítoku vody boli 
vybudované dva príjazdové 
chodníky. Zo strany dediny 
mal chodník menší spád, 
zo strany Vŕšku bol oveľa 
strmší.

Pri vlastnom potoku boli 
do brehov v tomto mieste 
zabudované hranoly, ktoré 
umožňovali bezpečné stá-
tie pri plákaní resp. nabera-
ní vody na pitie. Zúžením 
prietokového profilu poto ka  
v tomto priestore sa dosiah-
la zvýšená rýchlosť a hĺb ka 
vody, čo bolo vhodné pri 
plákaní prádla ako aj pri na-
beraní vody do vedier. sú-
časťou plákania prádla v po-
toku bolo aj jeho žmýkanie  
a udieranie naň tzv. „pie-

Potok oliva v minulosti a dnes [2]

Potok (Oliva) na území chotára a obce Láb – mapa z roku 1955

Pramene Potoka (Oliva) – mapa z roku 1955

Potok oliva má dva pramene. obidva sú v chotári obce 
Plavecký Štvrtok. zaujímavosťou je, že obidva sa nachá
dzajú východne od obce v priestore medzi železničnou 
traťou a cestou vedúcou z Malaciek do Bratislavy.
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stom”, čo bola drevená lo-
pat ka oveľa hmotnejšia ako 
používame pri stolovaní. 
Týmto sa dosiahlo väčšie 
vy pudenie mydlín z prádla. 
Za tým účelom boli na obi-
dvoch vstupoch tesne nad 
vodou do brehov zabudova-
né drevené kláty zo stromov 
priemeru cca 60–70 cm. Ich 
horná plocha bola zošikme-
ná smerom k potoku za úče-
lom rýchlejšieho odtoku vy-
pudenej vody z prádla.

Potok na výtokovej strane 
mosta bol určený pre hospo-
dárske účely. Do potoka boli 
vybudované na obidvoch 
brehoch široké a pohodlné 
vjazdy. To umožnilo vojsť 
do potoka aj s vozom na 
ceste do poľa, resp. po ná-
vrate z poľa, a tým umožniť 
napojenie konského, resp. 
kravského poťahu. Zároveň  
sa mohli „napiť vodou” aj 
drevené časti kolies voza, 
kto ré sa hlavne v horúcom 
lete viacej vysušovali. V stre-
de betónového telesa mosta 
boli zabudované dve železné 
oká, o ktoré sa priväzova-
li koníky, keď ich gazdovia 
umývali a nakoniec česali 
oceľovými kartáčmi.

na strane od Drah bol 
potok rozšírený, a tým aj 
plytkejší s pomalším prú-
dom vody. Tento priestor 
bol eldorádo pre kúpajúce 
sa husi. Husi mali výborné 

orientačné vlastnosti. stači-
lo ich párkrát zaviesť k po-
toku a z potoka priviesť do-
mov. Potom im stačilo už  
len otvoriť bránu a k poto-
ku a z potoka pochodova-
li samy. svoj príchod pred 
bránou ohlásili gazdinke 
hlasným gagotaním, ako ke-
by sa hádali.

kúpanie v Potoku 
na stavje boli najvhod-

nejšie podmienky na kúpa-
nie sa v potoku počas leta. 
Potok tam bol mierne rozší-
rený a aj dostatočne hlboký. 
Bolo to v dôsledku toho, že 
pri výtoku zo stavu bol po-
tok zúžený a do koryta na 
obidvoch brehoch zasaho-
vali svojimi koreňmi dva 
stromy. To v minulosti vy-
užívali lábski rybári. občas  
za pomoci drevených fošní 
uložených na sebe a opre-
tých o uvedené korene stro-
mov, na určitý čas podstatne 
znížili hladinu vody v po-
toku za touto haťou. To im 
umožňovalo chytať ryby do 
košov. odtiaľ bolo aj odvo-
dené pomenovanie tohto  
priestoru ako „stav”. okrem 
uvedených okolností kúpa-
nie na stavje bolo obľúbené 
aj z toho dôvodu, že pri po-
toku sa nachádzala aj krásna 
zelená lúka, ktorá umožňo-
vala aj ležanie na dekách. 
Táto lúka bola za „Jurových 

stodolou”, ktorá stála pri 
ceste do Plaveckého Štvrtka. 
My, deti, sme celé dni trávi-
li kúpaním a šantením na 
lúke. V podvečerných ho - 
di nách sa sem často prišli  
„oplaviť” aj dospelí. stav bol 
obľúbený aj z toho dôvodu, 
že sa nachádzal blízko de-
diny.

lábskou raritou bol ryb-
ník v záhrade rodiny obuvní-
ka Štefeka. Záhrada bola si- 
tuovaná medzi potokom a 
cestou do Plaveckého Štvrt-
ka.  Rybník  bol  štvorcový  
a na chádzal sa úplne na kon - 
ci záhrady. Voda v rybníku  
bola veľmi čistá, lebo do ryb - 
níka trvale cez vtokový otvor 
z potoka pritekala čerstvá 
voda. odtokovým otvorom 
taktiež trvale odtekala z ryb-
níka opotrebovaná voda.

V rybníku sa chovali kap - 
ry a tiež štuky, aby bol v ryb-
níku aj nejaký pohyb. obi-
dva otvory boli opatrené si - 
tom, aby ryby neutiekli a tak - 
tiež, aby sa do rybníka ne-
dostávali mechanické nečis-
toty. Plot okolo rybníka bol  
z oceľového pletiva, čo z ces-
ty umožnilo sledovať pláva-
júce ryby, a tak v nedeľu, keď 
sa konal futbalový zápas, ne-
bola o obdivovateľov, hlavne 
detí, núdza. V súčasnosti je 
na tom istom mieste betó-
nová plocha benzínovej 
pum py.

zimné bruslenie 
My sme vtedy ešte u nás 

na dedine nepoznali pojem 
korčuľovanie. My sme sa 
bruslili a mali sme brusle. 
Tieto sa upevňovali na celé 
topánky za pomoci dvoch 
„pakní”. Pakňa bola malý 
zveráčik, ktorý mal dve če-
ľuste. Ich posuvný pohyb 
bolo ovládaný hriadeľkou, 
ktorá mala pre jednu če-
ľusť, ľavý a druhú pravý zá-
vit. Hriadeľka bola vyvedená 
do vnútornej strany topánky 
a mala štvorcový prierez. 
ovládanie hriadeľky bolo 
malým kľúčikom. keď sa 
kľúčikom točilo doprava, 
čeľuste sa pohybovali k sebe 
a zovreli topánku a keď sa 
ním točilo doľava, čeľuste 
sa pohybovali od seba, tým 
topánku uvoľnili. na každej 
brusli boli dve pakne, jed-
na v prednej časti topánky  
a zadná zvierala pätu topán-
ky. Tieto brusle mali názov 
aj kvinťáky, od slova kvint = 
závit. Inými slovami čeľus-
te boli ovládaná závitmi na 
hriadeľke. kto sa učil brus-
liť, tak si pri učení často po-
máhal tak, že vyhol nohu 
smerom dovnútra a hria-
deľkou sa oprel o ľad, aby sa 
posunul ďalej a tým si za-
bezpečil zároveň aj stabilitu.

na súvislé bruslenie bol 
najvýhodnejší kanál, ktorý 
sa tiahol celými Bahnami. 
ním sa dalo dostať až po 
mostík na ceste do Jaku-
bova. Jedine bolo potrebne 
prejsť po zemi jednu ces-
tičku v strede Bahien. Ho-
kej sme hrávali na veľkých 
plochách v Bahnách alebo  
v Hajnom.

Súčasný stav 
Potoka (oliva)

Prirodzená forma poto-
ka v minulosti je nahradená 
umele vykopaným kanálom, 
ktorého každý meter, resp. 
kilometer je rovnaký a z hľa-
diska estetiky krajiny jed-
notvárny a tým v podstate 
nezaujímavý a vhodný len 
na prechádzku pri venčení 
psa. Voda v potoku nie je 

čistá, napriek tomu, že čis-
tiarne v Plaveckom Štvrtku 
a v lábe permanentne do 
neho vypúšťajú „prečistenú” 
vodu.

Celkove sa zmenil štýl  
a spôsob života. Dnes ni-
koho vôbec nenapadne, aby 
pre domácnosť potreboval 
vodu z potoka, iba ak len 
na polievanie. Aj to len pre 
obmedzené potreby. Voda 
v dobrej kvalite pre všetky 
potreby v domácnosti ako  
aj pre zvieratá je k dispozí cii 
z vodovodnej siete. Praktic-
ky sa stalo bezpredmetné aj 
napájanie poťahov v potoku. 
Zmenený spôsob a štýl ži-
vota logicky má za následok, 
že potok nie je dennou po-
trebou a záujmom obyvateľ-
stva. Má však naďalej stra-
tegický význam v prípade 
požiaru.

Ale my, starší pamätníci, 
máme však šťastie, že sme  
s naším Potokom v minu-
losti zažívali absolútne iné, 
ale hlavne prirodzené situá-
cie.

na obr. 2 je vidieť, že láb 
bol vo svojej hornej časti  
v minulosti obkolesený na 
3/4 mokraďami, ktoré sú v 
mape vyznačené krátkymi 
modrými vodorovnými čiar-
kami. Mokrade v Bah nách 
a Hajnom sú dnes „zme - 
liorované”, a tým zbavené 
prirodzenej vlhkosti v kraji-
ne. Z uvedeného vyplýva, že 
nielen „tamtí iní” spôsobili 
a spôsobujú súčasnú klima-
tickú krízu, ale aj náš láb 
s uvedenými opatreniami  
v nedávnej minulosti „prišiel 
so svojou troškou do mly-
na.” V súčasnosti však už sa 
ľudia aj príslušné inštitúcie 
začínajú prebúdzať a razí sa 
zásada, že prirodzenej vody 
z dažďov, resp. prameňov sa 
nezbavovať, ale ju v krajine 
čo najviacej zadržiavať.

ing. Vojtech Sirota

V ďalšom čísle Lábskych novín 
bude záverečná 3. časť pod ná
zvom: Potok Štumpoch (Mo
čiarka).



ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme si vás informovať o čin-
nosti obecného športového klubu 
v lábe (ďalej oŠk), v regionál nych 
súťažiach Bratislavského futbalové-
ho zväzu (ďalej BFZ) a obFZ Bra-
tislava-vidiek v súťažnom ročníku 
2019/2020. oŠk prihlásil do súťa-
ží družstvo prípravky ročník 2009 
a  mladší, mužstvo starších žiakov 
a A-mužstvo seniorov.

amužstvo seniorov v súťažnom 
ročníku 2019/2020 bolo zaradené  
do IV. ligy riadenou BFZ. Pod ve-
dením realizačného tímu, ktorý pra-
cuje v zložení: p. Gábriš I. – tréner, 
Kain R. –  asistent  trénera, Strolka 
D. – vedúci mužstva, staško M. – fy-
zioterapeut, sa po jesennej časti sú - 
ťaže mužstvo umiestnilo na 2. mies-
te s počtom 29 b, skóre 32:22 gólov  
(podrobné výsledky sú na interneto-
vej stránke www.futbalnet.sk). Z vý-
sledku môžeme kon štatovať, že muž - 
stvo svoje ciele úspešne splnilo a vy-
tvorilo si dobré predpoklady účinko - 
vania v jarnej časti súťažného roční-
ka.

družstvo starších žiakov bolo 
za radené v súťažnom ročníku 2019/ 
2020 do súťaže sZV. Pod vedením 
realizačného tímu, ktorý pracuje  
v zložení: p. Hrebeň I. – tréner, kuch 
R. – vedúci družstva, sa po jesennej 
časti umiestnilo na druhom mieste 
s  počtom 21 b, skóre 24:10 gólov 
(podrobné výsledky sú na inter- 
netovej stránke www.futbalnet.sk). 
Prínosom je vytvorenie spoločných 
družstiev mladších a starších žiakov 
s TJ Záhoran Jakubov a spolupráca 
s trénerom p. kalakayom P. V spo-
ločnom družstve mladších žiakov, 
ktorí hrajú pod hlavičkou TJ Záho-
ran Jakubov pôsobia naši hráči: Ha - 
buda Šimon, Pír Artur, Majzún Ma - 
rek.

družstvo prípraviek bolo zarade- 
né v  súťažnom ročníku 2019/2020 
do  súťaže PRMA U11. Realizačný 
tím pracuje v  zložení: p. Pollák I.,  
Zivčák M., Moravčík M., ondriáš l.  
Po jesennej časti súťaže družstvo sa 
umiestnilo na 6. mieste s počtom 6 
b, skóre 27:35 gólov (podrobné vý-
sledky sú na internetovej stránke 
www.futbalnet.sk). Do tréningové ho  
procesu sa zapája cca 15 až 20 detí, 
ktoré sú rozdelené podľa ročníkov 
staršia prípravka (2009 a  mladší)  
a mladšia prípravka (2011 – a mlad-
ší).

Pre zaujímavosť a vašu informá-
ciu vám predkladáme zoznam mlá-
dežníckych odchovancov oŠk, kto- 
rí pôsobia v  iných mládežníckych 

kluboch: Dufek Filip a Hrebeň kris - 
tián– Žolík Malacky, Habuda Ma-
túš a Macík David– TJ Záhoran Ja-
kubov, Ďurica Patrik a Dávid luká-
ček– Fk Inter Bratislava.

Veríme, že chlapci budú futbalo-
vo rásť, bude sa im dariť a nezabud-
nú, kde vyrastali.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
rok 2019 bol rokom 90. výročia zalo- 
ženia organizovaného futbalu v na-
šej obci. oŠk v spolupráci s obec-
ným úradom v lábe si pripomenul 
výročie 12. 10. 2019 v predvečer láb-
skych hodov a  zorganizoval futba-
lový sviatok, na ktorom sa zúčastnili 
všetky generácie našich futbalistov. 
V priebehu dňa boli odohrané zá-
pasy: prípravka oŠk láb – IMAs 
Stupava, starší žiaci OŠK Láb – Ro-
hožník, old Boys slovan Bratislava 
– starí páni lábu, A-mužstvo oŠk 
láb – TJ Záhoran Jakubov.

Exhibičný zápas medzi mužstva-

mi old Boys slovana Bratislava 
a starých pánov lábu nám ponúkol 
možnosť vidieť viaceré osobnosti 
slovenského futbalu a reprezentan-
tov na čele s  kapitánom Ing. Iva-
nom Hrdličkom. V  mužstve lábu 
sa predstavil rodák a bývalý hráč 
Lá bu,    internacionál Róbert Kafka. 
na ihrisku sme mali možnosť vidieť 
kvalitné a obetavé výkony, za ktoré 
všetkým účastníkom ďakujeme. Zá-
pasy priniesli množstvo gólov, ute-
šených futbalových akcií a potešili 
každého prítomného účastníka 
osláv, ktorým za ich priazeň ďaku-
jeme.

V príhovore bola vykonaná spo-
mienka na všetkých nežijúcich 
funkcionárov, ktorí svojou činnos-
ťou prispeli v 90-ročnej histórii or-
ganizovaného futbalu v  lábe. Pa-
mätný diplom za celoživotný prínos 
v  lábskom futbale si prevzali žijúci 
funkcionári nad 70 rokov. Tí, kto-
rí z  rôznych dôvodov si neprevzali 
diplomy, môžu kontaktovať členov 

výboru a následne budú odovzdané 
na členskej schôdzi. Poďakovanie 
patrí všetkým žijúcim funkcioná-
rom, ktorí ešte nedovŕšili hranicu 70 
rokov, za činnosť a podiel na dote-
rajšej činnosti lábskeho futbalu. 

V priebehu osláv bola  sprístup-
nená videoprojekcia, ktorá zachytá-
va 90-ročnú históriu lábskeho fut-
balu. Autorom je bývalý hráč a ob-
čan lábu doc. Ing. Marian Božik, 
PhD. Za vytvorenie tohto jedineč-
ného a historicky významného do-
kumentu mu patrí uznanie a poďa-
kovanie.

osobitné poďakovanie patrí pá-
novi starostovi, poslancom ocZ, 
zamestnancom ocÚ, DHZ v lábe, 
PZ Malina v lábe a všetkým spon-
zorom, ktorí prispeli po finančnej, 
resp. naturálnej forme k dôstojnému 
priebehu osláv.

Pri príležitosti osláv boli ukon-
čené stavebné úpravy priestorov 
prízemia tribúny, čím boli vytvore-
né dôstojné podmienky mužstvam 
oŠk, ktoré zodpovedajú kritériám 
a požiadavkám pre túto činnosť.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
predložili sme vám informáciu 
o činnosti oŠk za uplynulé obdo-
bie, ktorá sa do vašich rúk dostane 
v  čase najkrajších sviatkov roka –  
Vianoc. Tie sú charakterizované 
ako sviatky pokoja, ľudského poro-
zumenia, lásky a  spolupatričnosti. 
Dovoľte nám popriať vám pokojné 
prežitie vianočných sviatkov a  veľa 
zdravia, lásky, šťastia a  úspechov 
v novom roku 2020.

Výbor oŠk

Horný rad zľava: Hirko M., Jančovič P., Pochaba J Chvíla M., Kinier V., Haraslín J., Frišták J., Honz O., Hrdlička I., 
Meszároš L., Fišan S., Šabíková E.- as. rozhodcu, Pollak I. člen výboru OŠK, Hlavenka J.- rozhodca, Gabriš O., Sokol M., 
Pír F., Zábojník L., Chrupka P., Kafka R., Zivčák M., Jurík M., Bartalský P.
Dolný rad zľava: Ježik M., Kuráň J., Műller M., Karnas M., Kozmer L., Sedlák P., Vitek R., Ledník B., Ondrovič P., Dufek 
M., Strna J., Moravčík M., Vorčák M., Lukáček J. Kain M.

Zľava: p Hlavena –moderátor, Zálesňák R. st., Gerthofer M., Lazar J., Pollak I. 
- člen výboru OŠK, Višváder F., Pír F. st., Klíma M., Moravčík M.- starosta obce, 
Danihel P. Gabriš O., Pír R., Benkovič J.

oŠk Láb – súťažný ročník 2019/2020/jeseň
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