
  22. februára tohto roka slnkom 
zaliatou dedinou sa ťahal nie veľký, 
ale ani malý, hlučný, pestrý a vese-
lý sprievod masiek od starej školy 
až do reštaurácie GallCafe, kde sa 
masky zdržali až do druhej hodiny 
rannej. A ešte mnoho ďalších prišlo, 
že nakoniec aj plno bolo v sále. 

Celý čas hrala muzika, spievalo 
sa a tancovalo tak intenzívne, ako 
by to malo byť naposledy. A veru-
že, svojím spôsobom aj bolo. Veď 
to boli posledné hodiny tohtoročnej 

plesovej sezóny, karnevalov a fašian-
gov. Divoké finále pred 40-dňovým 
pôstom, ktorý po polnoci mal nastať 
pochovaním basy. Nápad na oži-
venie tejto vraj kedysi obzvlášť po-
pulárnej tradície v Lábe po rokoch 
vznikol ešte na jeseň v miestnej jed-
note dôchodcov. Tí potom s myš-
lienkou oslovili členov FS Lábjan 
a už bolo zamiešané na cesto. Or-
ganizačne to bola veľká výzva, bolo 
sa čo obracať. Pospomínať, ako to 
celé kedysi vyzeralo, dohľadať staré 

masky, kostýmy, rekvizity a texty, 
podorábať kúsky, ktoré už zhrýzol 
zub času. Rozdeliť si úlohy, objednať 
muziku, tanečnú sálu, vyrobiť a roz-
vešať letáky, napiecť šišky a zohnať 
dobré duše, u ktorých by fašiangový 

sprievod mal zastavenia a nejakú tu 
škodu by dobrovoľne niesli (ako pár 
klobások, bok slaniny či šišky na-
pichnúť husárom v čele sprievodu 
na šable, alebo maskám voľačo te-
kuté do hrdiel naliať). A hlavne pre-
svedčiť pána Benkoviča, čoby rokmi 
ošľahaného nositeľa miestnej po-
doby tejto (a nie len tejto) tradície, 
aby sa napriek úctyhodnému veku 
postavil do čela sprievodu a stal sa 
jeho veselou, takpovediac hubou 
nevymáchanou. A potom, aby aj o 
polnoci ako fašiangový farár, tragi-
komicky za srdcervúceho kvílenia 
zástupu plačiek, basu pochoval. Keď 
prikývol, pochybnosti o tom, či to 
vyjde, opadli. Už len dúfať zostalo, 
že počasie bude prajné a ľuďom prí-

de chuť sa do masiek navliekať. 
Vrátiac sa na začiatok textu, napí-

sane tam je, že celé sa to tak aj stalo. 
O rok by tak už obavy byť nemali, 
event bol znovu nahodený, masky 
by sa mali už len množiť. K spokoj-
nosti všetkých z jednoty dôchodcov 
a členov FS Lábjan, ktorí tento rok 
priložili ruku k dielu, hoc išlo o po-
kus po rokoch, a preto bez záruky 
na úspech. Od nich letí na záver po-
ďakovanie ku všetkým, ktorí k tra-
dičnej veselosti nejako prispeli - na 
prvom mieste pánovi Benkovičovi 
za stopercentný scenár a herecký 
výkon, reštaurácií GallCafe za po-
skytnutie sály, Habánskemu domu, 
pani Marii Kovárovej, rodine Siro-
tovej a Anežke a Jurajovi Ščasným 
a miestnym dobrovoľným hasičom 
za hrejivé prijatia masiek v ich dvo-
roch a, pravdaže, všetkým aktívnym 
maskám v sprievode.
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Fašiangové tradície 
po rokoch aj v Lábe
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1550
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1158
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1148
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 10
Počet platných odovzdaných hlasov 1147

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú 
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 2
Dobrá voľba 34
Sloboda a Solidarita 87
SME RODINA 147
Za Ľudí 93
MÁME TOHO DOSŤ! 2
Slovenská národná strana 35
OBYčAJNí ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 330
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska 
demokracia 103
Kresťanskodemokratické hnutie 23
Slovenská liga 1
VLASŤ 36
MOST – HíD 2
SMER – sociálna demokracia 149
HLAS ĽUDU 2
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná
spolupatričnosť 1
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 96
Socialisti.sk 4

Volebná komisia

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 29. 2. 2020 v Lábe

Zber VOO, elektronického 
a kovového odpadu
Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu 2x ročne v čase rozpisu. 

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu:
• jarný vývoz bude 4. 4. 2020 
• jesenný vývoz bude 3. 10. 2020

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční:
• jarný vývoz bude od 31. 3. do 2. 4. 2020
• jesenný vývoz bude od 29. 9. do 1. 10. 2020

TEKOS Malacky 
1. polrok 2020

Rozpis zvozu separovaného 
odpadu v Lábe na rok 2020

Dátum Deň Vývoz 1x 
mesačne

Vývoz 1x 
mesačne

13. 1. pondelok   x
27. 1. pondelok x x
10. 2. pondelok   x
24. 2. pondelok x x
9. 3. pondelok   x

23. 3. pondelok x x
6. 4. pondelok   x

20. 4. pondelok x x
4. 5. pondelok   x

18. 5. pondelok x x
1. 6. pondelok   x

15. 6. pondelok x x
29. 6. pondelok   x

Dátum Deň Pet Papier
10. 1. piatok x  
11. 1. sobota   x
5. 3. štvrtok x  
6. 3. piatok   x
14. 5. štvrtok x  
15. 5. piatok   x
15. 6. pondelok x  
9. 7. štvrtok x  
10. 7. piatok   x
14. 8. piatok x  
4. 9. piatok x  
5. 9. sobota   x

12. 11. štvrtok x  
13. 11. piatok   x

Sklo sa bude vyvážať každý druhý nepárny mesiac.

Dátum Deň Vývoz 1x 
mesačne

Vývoz 1x 
mesačne

7. 1. Utorok x x
13. 1. Pondelok    
20. 1. Pondelok   x
27. 1. Pondelok     
3. 2. Pondelok x x
10. 2. Pondelok    
17. 2. Pondelok   x
24. 2. Pondelok    
2. 3. Pondelok x x
9. 3. Pondelok    
16. 3. Pondelok   x
23. 3. Pondelok    
30. 3. Pondelok x x
6. 4. Pondelok    
14. 4. Utorok   x
20. 4. Pondelok    
27. 4. Pondelok x x
4. 5. Pondelok    
11. 5. Pondelok   x
18. 5. Pondelok    
25. 5. Pondelok x x
1. 6. Pondelok    
8. 6. Pondelok   x
15. 6. Pondelok    
22. 6. Pondelok x x
29. 6. Pondelok    

FCC Zohor – rozpis zvozu komunálneho od
padu v Lábe na I.polrok 2020

SAMOSPRÁVA
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Nový rok v  škôlke sme zahájili 
nielen predsavzatiami ale aj envi-
ronmentálnou osvetou. Postarali 
sme sa o vtáčiky, ktoré si na našom 
školskom dvore našli poživeň v kŕ-
midlách a  prostredníctvom ekodi-
vadielka Malý princ sme sa obo-
známili o  tom, ako máme správne 
separovať odpad a  chrániť prírodu. 
Pamätáme aj na seba a svoje zúbky. 
O  dôležitosti prevencie pred zub-

ným kazom nám v  rámci aktivity 
Zdravý úsmev prišla porozprávať 
dentálna hygienička Rebeka.

Február sme privítali LEGO vý
letom do škôlky. Prostredníctvom 
zážitkového programu si deti roz-
víjali technickú gramotnosť a kon-
štrukčné zručnosti. Ako inak, škôl-
ka v  tomto období žila i  fašianga-

mi a  Rozprávkovým karnevalom. 
Bol to deň plný zábavy, prekvapení 
a skvelej nálady už od samého rána. 
Vďačíme šašovi Jarovi, ktorého súťa-
že a kúzla očarili malých i veľkých. 
Koncom mesiaca sa pozornosť de-
tičiek upriamila k prebúdzajúcej sa 
prírode a v každej triede tak vznikla 
Detská záhradka. Malí pestovate-
lia toho času sledujú prvé výsledky 
svojej práce a pozorujú zelený svet 

zblízka. Nezabudli sme ani na šport 
a naše tradičné Korčuľ kovo. Opäť 
po roku sa pre deti z tried Motýli-
kov a  Včielok otvorili brány IICE 
Areny na Zimnom štadióne v La-
mači. Deti si pod dohľadom špor-
tových trénerov rozvíjali obratnosť, 
silu a koordináciu pohybu na ľade. 
Počas dvojtýždňového kurzu kor-

čuľovania si odnášali nielen príjem-
nú únavu, ale hlavne veľa nových 
skúseností a zážitkov.

Marec sa niesol v znamení knihy 
od najmladších po najstarších. Už 
v predškolskom veku v deťoch pod-
necujeme prirodzený záujem o číta-
nie ako nástroj jazykových spôsobi-
lostí, vedomostí a poznatkov. Túto 

myšlienku prišli podporiť aj naše 
milé „babičky” z  Jednoty dôchod-
cov v Lábe. Veľká vďaka za ochotu 
a srdečný prístup v rámci interného 
projektu Babičkine rozprávky patrí 
pani Márii Kovárovej, Daniele Si-
vákovej a Kornélii Polákovej.

V  marci sme mali v  pláne tiež 
orientačné vyšetrenie školskej zre-
losti predškolákov pod vedením 
CPPPaP Malacky, stretnutie s det-
skou spisovateľkou Zuzanou Štel-
baskou,  divadelné predstavenie 
Kapitán Kotvička a odbornú pred-
nášku o  školskej zrelosti pre rodi-
čov v spolupráci CPPPaP Malacky 
a ZŠ Láb. Všetky aktivity však boli 
zrušené v dôsledku dočasne preru-
šenej prevádzky materskej školy na-
riadením vlády Slovenskej republi-
ky z dôvodu karanténnych opatrení 
týkajúcich sa závažného typu respi-
račného ochorenia.

Veríme, že sa čoskoro všetci stret-
neme, aby sme mohli spoločne v pl-
nom zdraví pokračovať v napĺňaní 
našich predsavzatí a cieľov.

Janette Števáková

Kým sme v škôlke 
privítali jar

ŠKOLSTVO
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SPEKTRUM

Dňa 18. 1. 2020 sa konala VčS 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Láb. Organizácia má momentálne 
46 členov, z toho 11 žien. Naša práca 
sa v tomto roku odvíjala podľa roč-
ného plánu úloh. Vý bor sa stretáva 
pravidelne počas celého roku, kde si 
určujeme krátkodobejší plán, ako aj 
dlhodobé ciele. Dobrovoľná požiar-
na ochrana je zameraná hlavne na 
prevenciu aj my sme sa znovu veno-
vali prevažne tejto činnosti.

Okrem iného, pravidelne prispie-
vame do Lábskych novín článkami  
či už informatívnymi alebo varov ný-
mi v rizikových obdobiach a o čin-
nosti nášho dobrovoľného hasič-
ského zboru. Okrem prevencie naša 
činnosť pozostáva:

•  zo zásahovej činnosti k  požia-
rom, technickým zásahom a po-
vodniam, 

•  pomoci občanom v obci,
•  vzdelávacej činnosti členov, 
•  reprezentačnej činnosti našej or-

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

športe a výkonnostných sťaží.
Len útržkovo spomeniem niekto-

ré činnosti z roku 2019.
Začiatkom roka sme sa už tra-

dične zúčastnili Hasičského plesu 
v  Říčanoch. Samozrejme, že neza-
búdame ani na naše ženy, korým 
vždy pripravíme malé občerstvenie 
a aj malý darček k MDŽ. V máji sa 
tradične a  s  radosťou zúčastňujeme 
prvej hasičskej súťaže v  roku, Me-

moriálu Jozefa Pavlíčka, ktorá sa 
koná v Říčanoch.

Pre školákov a predškolákov sme 
pripravili pri príležitosti sviatku náš-
ho patróna sv. Floriána deň otvore-
ných dverí, kde sa snažíme de ti zá-
bavnou formou upozorniť na po-
žiarne nebezpečie nielen v  prírode 
ale aj v domácnosti.

Našej obci ďalej vypomáhame pri 
kultúrnych podujatiach ako napr. 
Krojované slávnosti, Lábske dni, 
lampiónový sprievod, asistencia pri 
ohňostroji na Silvestra, ako aj iných 
obecných podujatí. Ďalej sa dobro-
voľne zúčastňujeme verejne prospeš-
ných akcií ako Deň zeme – Očis-
time si Láb atď. Zúčastňujeme sa 
a pomáhame pri organizovaní Me-
dzinárodného stretnutia mladých 
hasičov s  názvom Mosty, ktorá sa 
konala vo Vysokej pri Morave.

V lete sme sa na žiadosť pani Ha-
sičkovej zúčastnili žatevných prác. 
Aj v minulom roku sa pri tejto čin-
nosti vystriedalo niekoľko našich 

chlapcov a celá žatva sa zaobišla bez 
zásahu.

Ďalšia nemalá aktivita pokračo-
vala počas celého roku, dokončenie 
prístavby novej hasičskej garáže. Za-
čali sme 11. 7. 2018 a po intenzívnej 
práci nám ju v septembri 2019 odo-
vzdal do užívania pán starosta Ma-
rián Moravčík. Stovky brigádnic-
kých hodín, nezhody a hádky čo kde  
bude, ako to bude vyzerať, pot a kopa 
minerálky... Ďalej nás čakalo veľké 
upratovanie celej hasičskej zbrojni-
ce, vymaľovanie komplet interiéru aj 
s no vými toaletami. Vybavenie ga-
ráží odsávaním výfukových splodín, 
aby sa nám lepšie dýchalo, vybavenie 
zbrojnice zabezpečovacím zariade-
ním, aby sa nám lepšie spávalo.

Lábsky „pajšl”, Říčanská „plíce”, 
Lampiónový sprievod pre deti už 
tradične patria k  príjemnému za-
končeniu nášho roku.

Ani v zimných mesiacoch však ne - 
zaháľame a udržujeme hasičskú 
tech niku v  zásahuschopnom stave. 

V roku 2019 sa nám podarilo získať  
financie z  OcU na rekonštrukciu 
čerpadla, vyvarenie skorodovaných 
častí karosérie a  nadstavby a  nový 
nástrek kompletného vozidla Š-706. 

Tento rok by sme ešte chceli vy-
riešiť za pomoci OcU nájazdy do ga - 
ráží, ktoré sa nám pomaly rozpadajú 
a parkovaciu plochu pri pamätníku 
padlých pre účely DHZ Láb, keďže 
pri výjazde jednotky k požiarom je 
v okolí zbrojnice nedostatok parko-
vacích miest.

A  keďže sa nám obec utešene 
rozrastá, je treba myslieť na nedosta-
točný tlak vo  vodovodnom vedení, 
v  prípade nutnosti použiť hydran-
tovú sieť v  obci, a  tým začať riešiť 
dostatočný vodný zdroj: napr. stáv-
nica pri pumpe s prístupovou cestou. 

Na záver by sme chceli poďa-
kovať členom výboru za celoročnú 
prácu, členom súťažného družstva 
za reprezentáciu DHZ a obce Láb, 
celému výjazdovému družstvu a, sa - 
mozrejme, všetkým prispievajúcim 
členom, sponzorom za podporu a po- 
moc nášmu dobrovoľnému hasičské-
mu zboru.            DHZ Láb

Vek 75 rokov je pre človeka priemer dožitia, 
a predsa sa ho veľa našich spolužiakov nedo
žilo. V krátkosti vypíšeme údaje z našej kroni
ky, ktorú sme písali pri výročitých stretnutiach.

V  roku 1949 nám už bolo umožnené chodiť 
do detskej opatrovne (škôlky), ktorá bola v dome 
po Židoch, dnes je tam materská škola. Kto ne-
mal peniaze na zaplatenie, rodičia dávali mlieko,  

vajcia, zeleninu aj mäso. Hračky sme si nosili 
z domu. Do 1. ročníka v roku 1951 nás nastúpilo  
35 žiakov. Učila nás pani učiteľka Maštrlová. 
Chodili sme do národnej školy na dve zmeny.

V 6. ročníku do Lábu pribudli žiaci z Plavecké-
ho Štvrtka. Rozdelili nás na dve triedy. Vyučovalo 
sa v starej škole aj v niektorých domoch. Štvrča-
nov sme prijali za svojich, čo zotrvalo až doteraz.
Spolužiaci, ktorí žijú v Lábe: Margita Miznero-
vá, Štefan Pet rík, Helena Ri gottiová, Anton Siro-
ta, Anna Surovičová, Eva Šte -fková. 
Spolužiaci, ktorí nebývajú v Lábe: Táňa Frázová, 
Bratislava; Ange la Juricová, Doľany; Iván Kovár, 
Šaštín; Rozka Kovárová, Praha; Ružena Križa-
nová, Záhorská Ves; Michal Mízner, Plavecký 
Štvrtok; Mária Poláková, Rastislavice; Justína Va-
lúchová, Bratislava; Mária Valúchová, Lozorno; 
Mária Vojáčková, Malacky; Antónia Valovičová, 
USA; Štefan Štefek, † 24. 12. 2019.

Prostredníctvom Lábskych novín posielame 
pozdrav 75ročným spolužiakom a ich rodinám 
do Plaveckého Štvrtka a spolužiakom, ktorí ne
žijú v Lábe. Pozývame všetkých v sobotu 10. ok
tóbra 2020 pred lábskymi hodami o 16.00 h do 
Habánskeho domu na kávu.

Štefan Petrík, Anna Zálesňáková

So súhlasom a na požiadanie zá-
konného zástupcu dieťaťa, uverej-
ňujeme oznam o narodení dieťaťa 
podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR 
č. 18/2018 Z. z.:
Martin Grobár – 27. 12. 2019 
(matka Valéria Grobárová)
Diana Miškovičová – 3. 1. 2020 
(mat ka Katarína Kovárová)

Spomienky 75ročných spolužiakov

Prvoprijímajúci na starej fare v školskom roku 1952/1953 – v strede pán farár Cyril Tomašovič

Smutný začiatok roku u hasičov
Rok 2020 začal pre hasičov smutno, opustili nás tri členky, ktoré od 

mladosti boli verné nášmu hasičskému zboru. 
Amália Lazarová – naša Amálka, bola členkou od roku 1951. Bola 

dlhoročná členka výboru, pokiaľ jej to zdravie dovolilo sa zaujímala o 
dianie u hasičov. Emília Štefeková – naša Milka, taktiež od  roku 1957 
sa venovala hasičstvu , ako členka výboru pomáhala pri výchove hasič-
skej mládeže. Alžbeta Kovárová bola radová členka od roku 1951.
česť vašej pamiatke!                Marián Kovár, predseda

Výročná členská schôdza DHZ Láb

SPOLOčENSKá KRONIKA
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Bojujeme proti nákaze tým,
že ostávame doma.

Mydlíme si ruky pri každej 
príležitosti.

Na zdravie! Kašleme a kýchame 
len do vreckoviek či do lakťa.

Pri príznakoch kontaktujeme
lekárov len telefonicky.

Nevytvárame veľké skupiny,
pretože sa v nich vírus 

najľahšie šíri.

Seniorom pomáhame 
s najväčšou opatrnosťou, 

pretože sú najzraniteľnejší.

Zdravíme sa 
bezdotykovo.

Chránime seba a svoje okolie 
rúškou či šatkou.

Vieme, že je dôležité rozprávať
sa  s deťmi aj o koronavíruse.

Naša jediná vakcína je disciplína.

Dôležité infolinky:
Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234
Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682
Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva: Bratislava – 0917 426 075

AKTUALITY
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* * * 
Láska Zeleného štvrtka, 
viera Veľkého piatka, 
nádej Bielej soboty 
a víťazstvo 
Veľkonočnej nedele 
nech Vás posilní a naplní 
pokojom a dôverou. 
Požehnané 
veľkonočné sviatky 
v kruhu rodiny a blízkych 
všetkým čitateľom 
Lábskych novín 
a občanom obce Láb 

želá redakcia.

* * * 

V sobotu 25. januára sa v priesto
roch ZŠ Láb konal už šiesty Re
prezentačný ples obce Láb.

Starosta obce Marián Morav-
čík zahájil otvorenie plesu o  19. 
hodine, kedy sa naplnil tanečný 
parket pri tradičnom valčíku. Hu-
dobná skupina Sway Band, partia 
talentovaných muzikantov na čele 

s  Jurajom Halaškom a  Veronikou 
Danišovou, ktorú poznáme aj z  jej 
pôsobenia v  obľúbenej Superstar, 
zahrali počas večera tri fantastické 
kolá rôznych žánrov. Ich vystúpenie 
dopĺňal aj DJ Marek, no najväčšia 
pozornosť sa sústredila na hlav-
nú hviezdu večera, speváčku Beátu 
Dubasovú. Okolo 23.00 h zaspie-
vala svoje najznámejšie hity, ktoré 

ľudia ocenili tancom a  skvelou at-
mosférou. Hostia obecného plesu 
sa potešili aj energickému vystú-
peniu tanečníka Dominika Šípoša 
s  partnerkou. Moderátori večera 
Marián Moravčík a Jozef Praženec 
sa postarali o  vyhlásenie výhercov 
tombolových cien, ktoré poskytli 
miestni občania, podnikatelia, kto-
rým by sme radi aj touto cestou 

opäť poďakovali. O  veľmi chutnú 
večeru a neskôr aj studený bufet sa  
postarala reštaurácia Habánsky dom.  
Radi by sme sa teda poďakovali 
všetkým, ktorí pomohli so samot-
ným priebehom večera, ktorí ho 
podporili, všetkým hudobným hos-
ťom, ale najmä návštevníkom 6. Re-
prezentačného plesu obce Láb.

organizačný tím

KULTÚRA

Lábsky 
majáles

Priatelia, situácia s koronavíru-
som je naozaj vážna, preto momen-
tálne riešim nový termín pre usku-
točnenie Lábskeho Majálesu. Mys-
lím, že zatiaľ naozaj nikto nevie, 
ke dy sa nám podarí poraziť tento 
ví rus, a tak najbezpečnejšie riešenie 
bude presunúť LM na rok 2021.

S in terpetmi, partnermi, obcou 
Láb, ale aj pracovníkmi festivalu 
som už predbežne dohodnutý. Ak 
LM presuniem, tak 22. 5. 2021 sa 
podujatie uskutoční s rovnakým 
programom, čo je veľmi pozitívna 
správa. Definitívne rozhodnutie 
padne druhý aprílový týždeň a bu-
dem vás o tom informovať aj spo-
ločne s predajcom predpredaj.sk

Lístky by zostali, samozrejme, 
platné na rok 2021, ale pokiaľ by 
chcel niekto lístok vrátiť, tak mu 
bez problémov vyhovieme. O tom 
napíšem podrobnosti po definitív-
nom rozhodnutí na našom facebo-
oku (facebook.com/labskymajales) 
Ďakujem za pochopenie.

Jozef Praženec,
 predseda kultúrnej komisie

Príhovor 
predsedu 
kultúrnej 
komisie

Vážení spolu-
občania, rád by 
som sa vám pri-
hovoril a  vyjadril 
k  najbližšiemu 
kultúrnemu dia-
niu v  našej obci. 
Žiaľ, kvôli šíreniu nákazy novým 
koronavírusom a prijatím všetkých 
opatrení, ktoré prijal krízový štáb, 
sme pozastavili na dobu neurčitú 
všetky kultúrne a  spoločenské ak-
cie v  obci Láb. Veríme, že zodpo-
vedným prístupom každého z  nás 
k danej záležitosti sa situácia zlepší 
v priebehu niekoľkých týždňov. Rád 
by som aj ja poprosil a vyzval ľudí, 
aby nepodceňovali vzniknutú situá-
ciu a dodržiavali všetky nariadenia, 
preventívne a hygienické opatrenia. 
Ďakujem.

Jozef Praženec, 
predseda kultúrnej komisie

Obecný ples
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V turistických sprievodcoch a ma-
pách je Láb označovaný ako typic - 
ká záhorácka dedina. Nuž teda, na-
rodil som sa v Lábe v dome s vtedaj-
ším popisným číslom 86 v roku 1935.  
Otcom mi bol Blažej, rodom z Lá-
bu, syn Dobiaša Lazara a jeho man-
želky Jozefiny, rodenej Sivákovej. 
Matkou mi bola Mária, rodným 
priezviskom Mundoková, pôvodom  
z Lozorna. Dedov pôvod bol roľníc-
ky, t. j. typický spôsob obživy láb-
skych rodín v minulých dobách a 
mal dedičný charakter. Náš rod sa 
vyznačoval mnohodetnosťou, ktorá 
sa prejavila v postupnom jeho roz-
drobení.

Svoje detstvo som prežíval s po  - 
četnými súrodencami v malom 1-iz- 
 bo vom domku s vtedajším popis-
ným číslom 255 na ulici Chríb, bo-
hatou na deti – synov a dcér maloroľ - 
níkov a pracujúcich robotníkov. Ro-
dičia dbali o naše pokojné žitie v da - 
ných podmienkach. Otcom i ma-
mou sme boli vedení k pracovitej 
sa mostatnosti. Elementárnu školu 
som vo vojnových rokoch abslvoval 
na vtedajšej „Novej škole” pod lás-
kavým a staroslivým vedením pani 
učiteľky Maštrlovej, ktorá ako prvá 
vo mne prebudila túžbu po vzdelaní. 
Prvé dva roky „meštianky” som vy-

chodil v Malackách, ostatné v Lábe 
na „Starej rímsko-katolckej škole”. 
Popri plnení domácich pracovných 
poviností som pravidelne navštevo-
val obecnú knižnicu, ktorú si držím 
v úcte doteraz. Počet kamarátov,  
s kto rými som sa pri detských hrách 

stretával v školskom aj prírodnom 
prostredí, bol nielen početný ale aj 
šantivý. Kultúrne a prírodné prostre-
die vo mne aj po uplynulých rokoch 
vyvoláva pocit hrdosti, pokoja a túž - 
by nestratiť lábské podvedomie. Som  
v Lábe a Láb je vo mne.

Detstvo mi skončilo odchodom 
do vtdajšej čSĽA v r. 1950, kedy sa  
začalo budovať letectvo na báze no-
vých technológií. Moje rozhodnutie 
pre tento krok bolo vyvolané túžbou 
po vzdelaní v spojení finančného 
od ľahčenia rodičov. Pracovitosť a ve - 

domie môjho pôvodu v spojení so 
zdedenou roľníckou trpezlivosťou 
mi otvárali dvere do siene leteckých 
vied a spolu s nimi získavať autoritu.

Prvý kontakt s Košicami, mo jím 
terajším bydliskom, sa uskutočnil v r.  
1952, v podobe exkurzie na jeho 
no vom letisku, kde pristali prvé 
prúdové lietadla typu Jak. Povoj-
nové Košice pôsobili pochmúrne a 
vzniklo vo mne predsavzatie, že tu 
by som nechcel žiť ani nebudem. 
Predsavzatie vydržalo do konca 60-
tych rokov. V danom období som 
sa venoval štú diu svetovej literatú-
ry v obore leteckej kybernetiky a po  
absolvovani graduovaného vysoko-
školského vzdelania som bol v roku 
1970 vyslaný do vzniknutej vysokej  
leteckej školy letectva, zriadenej  
v Ko  šiciach. Nepomohlo moje pred-
savzatie „nikdy do Košíc”, lebo na-
riadenie je pre vojaka zákonom. Pre 
rozvoj vedeckej tvorivosti je po trebné 
pokojné rodinné zázemie, ktoré som  
nachádzal u manželky a sy na. Svo-
ju náklonnosť k leteckým vedám 
som prenášal do svojho kolegiál-
neho oko lia rozvojom inžinierskych 
letec kých vied. Venoval som tiež 
po zornosť príprave nositeľov akade-
mických a a špeciálnych (leteckých) 
vied (DrSc., Prof., Doc.). Získal 
som viaceré významné ocenenia, 
kto ré si nesmierne vážim. Bol som 
tiež zaradený do vybranej skupiny 
pípravy kozmonautov. 

Cesta, na ktorú som sa vydal, ne-
mala podobu teplých pieskových 
lábskych chodníkov, ktoré v mojej 
predstave nikdy nezarastú.

Tobíáš Lazar, (V.Š.)

Spomienky prof. 
Tobiáša Lazara

VÝZNAMNí RODÁCI
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 Potok
SAMOSPRÁVA / HISTÓRIA

Zima bola zvláštna, nezvykle teplá a bez snehu. Menej 
náročná na kúrenie a dá sa povedať, že k nám všetkým 
ústretová. Nemuseli sme odpratávať sneh, ale vďaka 
dobrému počasiu sme mohli veľa vecí upratať, poscho
vávať, záhradkári všetko vyhrabať, pozberať a v pohode 
orezať stromy a  kríky. Daň za tú pohodovú zimu bez  
snehu bude zrejme suchý rok.

V obci sa tiež stihli ďalšie nové úpravy a vylepšenia. Po 
získaní priestorov a  prestavbe pre nové zdravotné stre-
disko sa získal priestor pre ďalšie verejné aktivity. Predtým 
hluchý priestor sa zmenil na pekné a bezpečné parkovisko. 
Stred obce, resp. námestie opeknelo. V budove obecného 
úradu sa tiež urobili úpravy ústretové voči občanom. Kan-
celárie určené na služby občanom sa po úpravách premiest-
nili na prízemie. Schodisko, ktoré nie je veľmi bezpečné, 
hlavne pri schádzaní dolu, už netreba pri bežnom styku 
s OcÚ prekonávať. Na prízemí teraz sídli stavebný úrad, 
pokladňa, podateľňa a matrika. Pre všetkých je to pohodl-
né, ľahšie prístupné. Aj pre naše usmiate úradníčky, aj pre 
nás všetkých.

Asi najväčšia „ryba” tejto zimy je upravený priestor po 
zdravotnom stredisku. Všetci sme si to mohli obhliadnuť 
pri významnej udalosti tohto roku, pri voľbách do Národ-
nej rady SR 29. februára 2020.

RNDr. Valéria Šimáková

Hasiči 
zasahovali

Jednotka Dobrovoľného ha-
sičského zboru Láb bola 4. feb-
ruára 2020 vyslaná krajským 
operačným strediskom k  spad-
nutému stromu na ceste z Lá bu 
do Jakubova. 

Po príchode na miesto sme 
zistili, že ide o strom s prieme-
rom cca 30 cm v kmeni, ktorý 
blokoval jeden jazdný pruh. 
Strom sme porezali, odstráni-
li, vozovku očistili a sprejazdni-
li.           Peter Kovár, veliteľ

Pracovná zima

Na úvod niekoľ ko slov o názve 
tohto potoka. Prastarý názov po
toka bol Stummbach. Jeho doslov
ný preklad z nemčiny do slovenči
ny znamená Tichý potok. Výslov
nosťou a nárečovo bol však tento 
názov skreslený a foneticky ustá
lený na Štumpach. Tak bol uvá
dzaný aj v starých mapách. Po po
litickom prevrate v roku 1948 boli 
v „päťdesiatych rokoch” nemecké 
ako aj maďarské geografické názvy 
dedín, vrchov, potokov a pod. na
hradené približnými prekladmi do 
slovenčiny. Veľmi často sa však pô
vodné názvy neprekladali, ale do
stali úplne nové názvy, bez vzťahu 
na pôvodný názov.

Napríklad: 
Dedina Dinburg sa volá dnes Su-

chohrad, Hochštetno zase Vysoká 
pri Morave.

Tieto slovenské názvy v podstate 
zodpovedajú pôvodným nemeckým 
názvom napriek tomu, že tieto boli 
tiež výslovnosťou a nárečovo skres-
lené. Avšak dedina Uhorská Ves do-
stala nový, nepreložený názov Zá-
horská Ves. Nakoľko aj náš potok 
Štumpach mal tiež „kádrovo nevy-
hovujúci názov”, bol nazvaný ako 
Močiarka. Tento jeho názov abso-
lútne nekore šponduje s jeho pôvod-
ným nemeckým názvom Štumpach.

Poznámka – Wikipédia uvádza slo-
vo Močiarka takto?
1.  Močiarka (prítok Maliny), zastara-

lo Štumpach, je ľavostranný prítok 
Maliny 

2. Močiarka živorodná, ulitník.

Potok má dva menšie pramene tzv. 
zdrojnice, v lokalite Strelcovské, pod 
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vrchom Kaňkovské (451 m n. m.)  
v blízkosti obce Jablonové. Prvá 
zdrojnica pramení vo výške 405 m 
n. m., má dĺžku 70 m. Druhá zdroj-
nica pramení vo výške 400 m n. m., 
má dĺžku 60 m. Po sútoku zdrojníc 
potok pokračuje údolím na severo-
západ, podteká pod cestou II/501 
a pod železničnou traťou Zohor – 
Plavecký Mikuláš. Nad Jablonovým 
sa veľkým oblúkom postupne stáča 
na západ. Pri hájovni „Na Štumba-
chu“ do neho z ľavej strany priteká 
potok od Jablonového. Zaujímavos-
ťou je, že hájovňa „Na Štumbachu“ 
nebola premenovaná a zachovala si 
svoj pôvodný názov z minulosti. Po-
tok naďalej smeruje na západ a na 
kóte 179,5 m n.m. do neho z ľavej 
strany ústi Rudanický potok.

Tu zároveň potok vstupuje na 
územie „Vojenského výcvikového 
priestoru Záhorie“ a z pravej strany 
do neho ústi tzv. Hviezdny potok. 
Tečie borovicovým lesom a na via-
tych záhoráckych pieskoch pri dome 
Kopča sa delí na dve rovnobežné ra-
mená. Pred hájovňou Kopča sa ra-
mená opäť spoja do jedného koryta 
a tu zároveň opúšťa VVP Záhorie. 
Následne podteká pod hlavnú ces-
tu Bratislava – Malacky a za cestou 
vstupuje do Kamenného mlyna. 

Kamenný mlyn 
Je to lokalita, v ktorej okrem vlast-

ného mlyna bol vybudovaný hos-

tinec a neskoršie aj kúpalisko. Pre 
blízkosť cesty a železničnej stanice 
Plavecký Štvrtok sa Kamenný mlyn 
stal príjemným a vyhľadávaným vý-
letným miestom až doteraz. V súčas-
nosti vlastný mlyn na škodu veci je 
už len ruina.

V tomto úseku sa na potoku Mo-
čiarka nachádzajú tri mlyny: Orto-
vých (M1), Ambrových (M2) a Pin - 
drových (M3). Prapôvodne boli všet- 
 ky prietočné bez mlynských náho-
nov. Mlyn Ortových a Ambrových 
mali mlynské koleso na vrchnú vodu 
a Pindrových mlyn mal koleso na 
spodnú vodu. Tento stav bol zobra-
zený na mape „Vojenské mapovanie 
1 z roku 1783“ a uverejnený v LN 
3/2019 obr.3.

Na mape z r. 1955 je situácia iná. 
1. Ortových mlyn obdobne ako Ka-
menný mlyn bol modernizovaný 
a mlynské koleso bolo nahradené 
prietočnou Francisovou turbínou*. 

Aby bolo možné túto rekonštrukciu 
realizovať, bol v priestore Ortových 
mlyna vybudovaný umelý derivač-
ný kanál. Na odberovom objekte na 
potoku pred mlynom bol začiatok 
tohto kanála. Pomocou šúpatiek na 
tomto objekte bolo možné regulovať 
množstvo vody v potoku a v kanáli. 
V prípade potreby aj úplne odstaviť 
vodu v potoku pre mlyn. Za mly-
nom bol tento kanál zaústený opäť 
do potoka.

2. V tomto bode bol vybudovaný 
ďalší odberový objekt zo šúpatkami. 
Tam začínal ďalší umelý derivačný 
kanál, situovaný južne od obce Láb. 
Končil v Hajnom na sútoku s po-
tokom Oliva. Šupátkami bolo opäť 
možné regulovať množstvo vody v 
kanáli a v potoku, ktorý od tohto 

miesta tiekol severozápadným sme-
rom do dediny na Ambrových mlyn. 
Okrem toho tento kanál plnil aj 
ochranu obce Láb pred zatopením 
pri veľkej vode tým, že voda tiekla 
paralelne dvomi korytami.

Od Ambrových mlyna potok tie-
kol cez záhrady a humná domov s te - 
rajším názvom číslo 17 – Ulica Ka-
rola Salixa, číslo 18 – Ambrov mlyn  
a číslo 19 – Lúčka. V hornej časti 
uli ce číslo 20 – Ulica Ignáca Jurač-
ku, po starom v Ulici, potok tiekol 
dokonca priamo pozdĺž cesty tejto 
ulice. Preto sa tento potok nazýval 
aj „Uličný”. Na križovatke Ulíc Ig-

náca Juračku a Lúčka bol betónový 
most s oceľovým zábradlím. Pred 
mostom bol potok rozšírený a stal 
sa tak plytkejší. Tým vznikla väčšia 
vodná plocha, ktorá bola eldorádom 
na čľaptanie sa husí, kačíc a tiež na 
napájanie dobytka. Pod mostom 
prešiel potok na druhú stranu ulice 
Lúčka. Za mostom sa potok stočil 
smerom na juhozápad a cez humná 
a záhrady domov južnej strany Uli-
ce Ignáca Juračku až k mostu ces-
ty, vedúcej do Zohoru. Na západnej 
strane mosta bol potok rozšírený  
a na obidvoch brehoch boli urobe-
né vjazdy pre vozy so záprahom. To 
umožnilo napájať konské poťahy 
vozov pri jazde do polí alebo z polí. 
Na tejto strane mosta boli do jeho 
konštrukcie zapracované tiež skoby, 
čo umožnilo uviazanie dobytka pri 
jeho čistení v potoku.

Od mosta tiekol najprv juhozá-
padne, ale postupne sa veľkým ob-
lúkom stočil na západ. V podsta-
te kopíroval poľnú cestu k jazeru  
a Vysokej pri Morave. Nad jazier-
kom, zvaným Močidlo, sa v Hájnom 
do neho z pravej strany vlieval po-
tok Oliva. Predtým však pod mos-
tíkom križoval cestu, ktorá išla do 
polí z ulice Na kúte. Pred mostíkom 
stál Pindrov mlyn s mlynským kole-
som na spodnú vodu.

Cesta potoka Močiarka po krát-
kom úseku južne od sútoku s Oli-
vou skončila zaústením do Maliny 
ako jej ľavostranný prítok.

Ing. Vojtech Sirota

Močiarka v minulosti a dnes – 1. časť

Potok v minulosti je zobrazený na troch obrázkoch z „Topografickej mapy 1:25000 
z roku 1955”. Od prameňa v Jablonovom po sútok s Rudanickým potokom.

Od Rudanického potoka po Kamenný mlyn. 

Od Kamenného mlyna po kanál Malina.

Poznámka: 
Vzhľadom na rozsahlosť té my,  
záver článku uverejníme v budú-
com čísle Lábskych novín 2/2020

*  Vynález Francisovej turbíny je rok 
1849 

(Zdroj: Wikipédia)

HISTÓRIA

Na mapke je detailne znázornené ako tiekol potok cez dedinu.
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
dovoľujeme si  vás informovať 

o  činnosti Obecného športového 
klubu v Lábe („OŠK”) v  regionál-
nych súťažiach Bratislavského fut-
balového zväzu („BFZ”) a ObFZ 
Bratislava-vidiek v súťažnom roční-
ku 2019/2020. Jesennú časť súťaží 
odohrali družstvá nasledovne:

Amužstvo seniorov 
v  súťažnom ročníku 2019/2020 

bolo zaradené do IV. ligy riadenou  
BFZ, po jesennej časti súťaže sa 
umiestnilo na 2. mieste s počtom 29 
bodov, skóre 32:22 gólov (podrobné 
výsledky sú na internetovej stránke 
www.futbalnet.sk). Z  uvedeného 
vý sledku môžeme konštatovať, že 
muž stvo svoje ciele úspešne splnilo  
a  vytvorilo si dobré predpoklady 

účinkovania v  jarnej časti súťažné-
ho ročníka. V schválenom rozpočte 
obce na rok 2020 bolo rozhodnu-
tím poslancov obce krátená dotá-
cia o  50 %. Z  uvedeného dôvodu 
výbor rozhodol o znížení výdavkov 
na činnosť A-mužstva. V  januári 
2020 bola ukončená spolupráca 
s  trénerom A-mužstva p. Igorom 
Gábrišom a od mužstva odišli šty-
ria hráči, dvaja hráči sa nezapojili do 
prípravy. Mužstvo – 14 hráčov – za-
hájilo prípravu 15. 1. 2020 v domá-
com prostredí pod vedením nového 
realizačného tímu: tréner Zábojník 
L:, asistenti trénera Kain R., Galaj-
da Ma., vedúci mužstva Strolka D., 
fyzioterapeut p. Staško. V priebehu 
zimnej prípravy mužstvo odohralo 
5 prípravných zápasov s mužstvami 
Malaciek, Holíča, Jaroviec, Rohož-
níka, Lozorna. 

Družstvo starších žiakov 
bolo zaradené v súťažnom roční-

ku 2019/2020 do súťaže SZV. Pod 
vedením realizačného tímu, ktorý 
pra cuje v  zložení: Hrebeň I. – tré-
ner, Kuch R. – vedúci družstva, sa po  
jesennej časti umiestnilo na 2. mie-
ste s počtom 21 bodov, skóre 24:10 
gólov (podrobné výsledky sú na 
strán ke www.futbalnet.sk). V  zim-
nom období mužstvo trénovalo v te - 
locvični základnej školy a  absolvo-
valo zimnú halovú ligu v  Malac-
kách. Do tréningového procesu sa 
zapája 12 chlapcov. Za účasti desia-
tich kvalitných mužstiev skončili na 
štvrtom mieste.

Družstvo staršej prípravky
(2009 a  mladší) bolo zaradené 

v  súťažnom ročníku 2019/2020 do 
súťaže PRMA U11. Družstvo pra-

cuje pod vedením: Zivčák M., Mo-
ravčík M., Ondriaš L. Po jesennej 
časti súťaže družstvo sa umiestnilo 
na 6. mieste s počtom 6 bodov, skó-
re 27:35 gólov (podrobné výsledky 
sú na stránke www.futbalnet.sk). 
V  zimnom období mužstvo tré-
novalo v  telocvični základnej ško-
ly a absolvovalo zimnú halovú ligu 
v Malackách. Za účasti dvanástich 
kvalitných mužstiev skončili na 6. 
mie ste. Do tréningového procesu sa 
zapojilo cca 11 detí mladšej príprav-
ky (2012 a mladší). Družstvo pracu-
je pod vedením: Pollák I., Sivák M., 
Bakaľár M.

Z  dôvodu vyhlásených opatrení 
proti šíreniu nového koronavírusu 
COVID-19 bola príprava všetkých 
mužstiev prerušená do odvolania, 
o ďalšom priebehu vás budeme in-
formovať.

 OŠK v Lábe – súťažný ročník 2019/2020 – jar

Vážení spoluobčania milí športoví priatelia, 
do nášho života nám zasiahla zákerná pandémia 
COVID-19, jej vplyvy sa nedajú vopred predvídať, 
je možné ich len minimalizovať svojou disciplino-
vanosťou, dôsledným plnením prijatých opatrení 
za účelom ochrany svojho zdravia a zdravia všet-
kých občanov. Predvídať môžeme najmä ekonomic-
ké vplyvy a  reguláciu finančných prostriedkov na 
rozvoj a  činnosť OŠK, ktorý má v pláne pokračo-
vať v revitalizácii športového areálu (dobudovanie 
striedačiek, úprava priestorov vrchnej časti tribú-
ny, sedenia pre divákov, dobudovanie zázemia pre 
občerstvenie). Medzi hlavné ciele OŠK patria roz-
voj a udržanie mládežníckeho a seniorského futba-

lu v obci. K splneniu týchto cieľov sa obraciame na 
vedenie obce, právnické a  fyzické osoby, sponzorov 
o  podporu vo f inančnej, resp. naturálnej forme. 
Zároveň vám oznamujeme, že OŠK splnila všetky 
zákonné podmienky na poukázanie 2 % z príjmu 
právnických a fyzických osôb za rok 2019.

OŠK v  súlade so stanovami oznamuje svoj-
im členom, že členské na rok 2020 je vo výške 5 €,  
ktoré je treba zaplatiť  hotovosti do pokladne OŠK, 
resp. na účet OŠK najneskôr do konania výročnej 
členskej schôdze, ktorá sa uskutoční v čo najbližšom 
možnom termíne. Informácie o podmienkach mož-
nosti poukázania 2 % a o platbe členského príspevku 
vám poskytne Ing. Hasičková Mária.

Kontaktné údaje:
Obecný športový klub
Láb 472,
IčO 50158732
číslo účtu: SK8709000000005113276807
PSč 90067 Láb

Vážení spoluobčania, milí športoví priatelia, 
pred ložili sme vám informáciu o  činnosti OŠK za 
uply nulé obdobie, vzhľadom na zložitú situáciu 
s pan démiou COVID-19 veríme, že spoločne ju po-
razíme a vrátime sa k plnohodnotnému životu a ob-
noví sa kultúrny, spoločenský a športový život v na-
šej obci.              Výbor OŠK

Nádeje a budúcnosť Lábskeho futbalu

Horný rad zľava: Martin Hollý, Tobias Petrík, Andrejko Hollý, Jurko Žáček, 
Mely Hurbanová, Filip Hájek, Jakub Bakaľár, Martin Sivák, ležiaci Adrian 
Pír. Do družstva patria: Matias Tóth, SebastianBrauneker.

Horný rad zľava: Jonatan čech, Luka Zivčák, Alex Ondriaš, Mário Janek, 
Danko Strna, Adam Ondriaš, Martin Moravčík, ležiaci Lukáš Solčanský. Do 
družstva patria Martin a Oliver Šulcovci.

ŠPORT A VOĽNÝ čAS
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