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Keď jar prichádza
Čas pre zimu vyhradený
už sa plní,
Že už končí citiť to,
bo v stálosti vlní.
I zimnú perinku príroda
vplyvom slnka stráca,
Aj na mráz to pôsobí cítiť to,
že sa postupne vytráca.
Čo bolo tuhosťou zovreté,
k životu sa budí.
Tú príchodiacú zmenu
badať i u ľudí.
To jar prichádza k nástupu sa hlási,
Tak to usudzujeme,
je to výhľad na teplejšie časy.
Keďže tak je, dobré priateľstvo
sa kvetom tvrdí,
PRED 60. ROKMI SA V EURÓPE SKONČILA NAJVÄČŠIA VOJNA V DEJINÁCH ĽUDSTVA – DRUHÁ SVE- Príroda to spĺňa,
TOVÁ. VYŽIADALA SI SMRŤ 55 MILIÓNOV ĽUDÍ ZO 61 ŠTÁTOV. ŠESŤDESIAT ROKOV ZNAMENÁ VEĽKÝ má pre nás snežienky
a tými sa hrdí.
KUS ĽUDSKÉHO ŽIVOTA, ALE PAMÄTNÍCI TÝCH ČIAS, KTORÍ SÚ MEDZI NAMI, NEZABÚDAJÚ.

Pamätné záznamy zo života obce Láb
Počas druhej svetovej vojny od
roku 1938 do roku 1945 žila každá
obec v znamení rôznych pamätných
udalostí, rôznych reforiem, politických a kultúrnych, čo malo veľký
vplyv na vývoj obce a na usmerňovanie jej celkového života.
Keďže obec Láb leží pomerne blízko rakúskych hraníc, blízko hlavnej
trate Bratislava–Kúty a blízko hlavného mesta Bratislavy, musela prežívať
veľmi vzrušujúce chvíle počas leteckých náletov na Viedeň, na Bratislavu, letisko Kuchyňa atď. Priamo nad
chotárom a obcou Láb viedla letecká linka, ktorou preletelo denne stovky anglických a amerických lietadiel
zapojených do boja proti Nemcom.
Niektoré lietadlá, keď boli poškodené, zbavovali sa nákladu. Tak sa stalo, že v chotári našej obce, v bezprostrednej blízkosti obytných domov na
Drahách, padli tri bomby, V Ortových mlyne 4 a pri kanáli v poli 7
bômb, ktoré vyryli hlboké jamy.
Obytné domy poškodené neboli, iba
stodola Ferdinanda Dufka z Drah,
ktorá stála vonku v poli, kde sú dnes
maštale poľnohospodárskeho družstva. Pri páde bômb neďaleko Orto-

A čo jej my, ľudia,
na znak priateľstva dáme,
Ona sa chrániť nemôže,
vých mlyna vyleteli niektoré obloky pravej strane v lesíku smerom na Ja- avšak my, ľudia, tú
na obytných domoch vo Vrbovci. kubov. Keď spomíname obete vojny, možnosť pre ňu máme.
Straty na ľudských životoch sa nevyPokračovanie na 2. strane
VRBOVČAN
skytli. Až v jeseni 1944 za náletu na
Malacky, zahynul 14-ročný Tomáš
ho a ostali ako mŕtvi” (Mt 28, 2–4). Obe
Dufek, syn Ferdinanda Dufka, ktorý
strany, rímski vojaci a židovskí veľkňazi, sa
navštevoval 4. triedu meštianskej škoKristovo víťazstvo nad smrťou je príči- však dohodli, že prípad zamlčia, presne
ly v Malackách. Za leteckého popla- nou radosti a šťastia pre všetkých ľudí, nie tak ako boli predtým zajedno v tom, že Jechu vybehla školská mládež do poľa iba pre kresťanov. Všetci musíme zomrieť, žiša usmrtia. Je to veľmi vážna okolnosť.
a ukrývala sa v stohoch a stodolách. takže všetci musíme aj vstať zmŕtvych, nie- Starý svet historicky vykryštalizoval do
Jedna zo stodôl bola zasiahnutá ktorí, aby žili večne s Bohom, iní zase, aby dvoch podstatných zložiek: rímska ríša a žia práve tu medzi inými bol Tomáš žili večne ďaleko od Boha. V konečnom dô- dovské náboženstvo. V rímskej ríši sa zjedDufek ťažko ranený črepinou. Sama- sledku, pravým zmyslom života je vybrať notilo filozofické, sociálne a kultúrne hnuritánska služba mu poskytla prvú po- si, s kým chceme byť po smrti.
tie v staroveku. Židovská starozákonná tramoc a záchranou bol odvezený do
V súčasnosti mnohí popierajú Ježišovo dícia je súhrnom toho, čo Boh zjavil a vynemocnice v Skalici, ale na operač- zmŕtvychvstanie. Hovoria, že správy o tejto konal preto, aby ľudí pripravil pre príchod
nom stole skonal. Po skončení vojny udalosti sú príliš stručné i v samotnom Krista. Obe tieto zložky sa Krista zriekli
v roku 1945 pri žatevných prácach evanjeliu. Okrem toho, prvé informácie a jeho vzkriesenie zamlčali. Takže víťazv okrese Trnava tragicky zahynul Šte- pochádzajú od jednoduchých žien z ľudu stvom Krista nad smrťou začína nová éra
fan Štefek z ulice Vrbove, ktorý ko- a od apoštolov možno ľahko ovplyvnených a jeho posolstvo sa obráti niekam inam.
sou narazil na mínu a táto ho roztr- davovou psychózou. A predsa sa zabúda Zaujímavé však je, že sa tento vývoj v dejihala. Zahynul aj žiak 3. ročníka ná- na to, že prvými svedkami zmŕtvychvstania nách stále opakuje. Nové národy nastupurodnej školy Ondrej Zedek, ktorý na- boli úradníci: vojenská hliadka, ako repre- jú na scénu sveta, keď staré Krista zapiešiel granát, použil ho na chytanie rýb zentanti verejnej autority, ktorí okamžite rajú, nepokrstení vyznávajú vieru v Zmŕta na mieste ho usmrtil.
podali správu veľkňazom. V Matúšovom vychvstalého a dávajú sa krstiť, zatiaľ čo
Na území obce Láb sa našlo nebez- evanjeliu čítame: „V tom nastalo veľké ze- niektorí pokrstení sa stávajú ateistami...
pečného vojnového materiálu veľa, metrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anNech nám veľkonočné sviatky pomôžu
lebo za okupácie Nemcami, ktorí pri- jel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. nájsť odpoveď na otázku, či chceme žiť
šli do Lábu 24. 12. 1944, vytvorili veľ- Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely večne s Bohom, alebo ďaleko od Boha.
ké muničné skladište za dedinou, na ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neJOZEF KEMP, správca farnosti

Milí priatelia,
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Pokračovanie z 1. strany

rukou nemeckých vrahov zahynul
Martin Kimlička. Bol zajatý v povstaní a zo Žiliny transportovaný do Nemecka, odkiaľ sa viac nevrátil.
Okupácia Lábu Nemcami
Keď sa občania chystali sláviť štedrý večer 24. 12. 1944, prišlo do obce
Láb nemecké vojsko. Veliteľstvo nariadilo hneď pracovnú povinnosť pre
všetkých občanov, ktorí vlastnili konské poťahy, aby odvážali zásoby streliva zo stanice Plavecký Štvrtok a uskladňovali ho smerom na Jakubov.

rili šaty a dopomohli im k úteku.
Koncom marca 1945 prebehlo 9 zajatcov k partizánom do lozorských
hôr. Vtedy už Nemcom bilo na päty
a nebolo času na mimoriadne opatrenia. Iba zosilnili hliadky s vycvičenými psami. Pád nemeckých okupantov sa blížil.
Práve na Zelený Štvrtok pred Veľkou nocou sa obcou rozletel chýr, že
maďarské vojská zložili zbrane. Netrvalo dlho a celé kolóny maďarských
zajatcov sa hnali cez našu obec za
hranice Moravy. Hneď potom začali
Nemci odvážať zásoby a muníciu zo

Oslobodenie obce Láb ČA
Obec Láb oslobodili vojská Maršála Malinovského 5. apríla krátko
po 18. hodine. Prví vojaci vnikli do
obce po 17. hodine. Doplazili sa korytom potoka Hajné od Plaveckého
Štvrtka. Preliezli cez múr v obytnom
dome Pavla Lukáčka a odtiaľ uvoľnili cestu od Plaveckého Štvrtka, ktorú
chránili nemeckí guľometčíci. Po oslobodení cesty sa začal boj v uliciach,
ktorý sa skončil behom hodiny. Najtvrdšie sa bránili Nemci na Vendelínku, odkiaľ mali rozhľad. Na povale
obytného domu Ondreja Zálesňáka

Pamätné záznamy zo života obce Láb
V obci obsadili obecnú školu a kultúrne sály Tomáša Malinovského a Pavla Šimkoviča. Ďalšie vojsko, menovite s vyššími hodnosťami, sa ubytovalo na súkromných domoch. Neďaleko muničného skladu na okraji lesa
si postavili Nemci drevené baráky,
ktoré pri svojom odchode vypálili.
Do 5. apríla 1945 trvala okupácia
obce Nemcami. Pobyt okupantov
zapríčinil nejednému občanovi trpké
chvíle. Na jar 1945 sa stratil z muničného skladišťa umiestneného u Rudolfa Kovára guľomet a iné zbrane
pre partizánske hnutie, ktoré sa začalo vytvárať z radov ruských vojakov
preoblečených v civile a zdržujúcich
sa ako sluhovia u Ondreja Zálesňáka
a Tomáša Malinovského. Za túto krádež boli vyšetrovaní Augustín Nemec, Jozef Klíma a Anton Klíma, lebo všetky stopy nasvedčovali, že oni
boli páchatelia. Keď vyšetrovanie
skončilo bezúspešne, obec dostala
ultimátum, že bude vyvezených 300
občanov, o ktorých sa vedelo, že nie
sú priateľmi Nemcov. Ilegálna skupina miestnych občanov, menovite
František Zálesňák, Rudolf Maštrla
a Ondrej Zálesňák nepovažovali za
vhodné, aby bolo toľko občanov vystavených perzekúcii, preto varovali
organizátorov partizánskeho hnutia
o úmysle Nemcov. Guľomet bol položený do uličky vedľa Matúša Drahoša, kde ho našiel náhodou pán
Chmela a nález hlásil na veliteľstve.
Vtedy sa už okupácia Nemcov chýlila
ku koncu, no ešte zabrali Nemci
v marci 1945 aj budovu rímsko-katolíckej školy, kde umiestnili skladište
potravín. V kinosále umiestnili vojakov z radov Vlasovej armády „Vlasovcov” a dávali im výcvik, aby ich nasadili do bojov proti ČA. Títo vojaci
museli kopať zákopy okolo školskej
budovy a na námestí obce a iných
uliciach. Niektorí z nich boli v spojení s ilegálnou skupinou, títo im opat-
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skladov, ale pritom ich prekvapil
rýchly postup ČA.
Dňa 4. apríla v skorých ranných
hodinách prišlo frontové vojsko unavené a zničené. V takomto stave si
pripravilo palebné a obranné postavenie.
Boj o Láb
sa začal 5. apríla 1945 v skorých
ranných hodinách. ČA postupovala
smerom od Plaveckého Štvrtka cez
otvorené pole, čo sťažovalo jej postup. Okolo poludnia pri Jurových
stodole zabili Nemci sovietskeho kapitána, ktorý išiel autom od Plaveckého Štvrtka a nezbadal výstrahu, že
za Plaveckým Štvrtkom je ešte nepriateľské územie. Na nemeckom veliteľstve, ktoré bolo v obecnej škole
oslávili Nemci zabitie sovietskeho kapitána a jeho vraha povýšili. Zápisník aj s mapou, ktorý bol presiaknutý krvou spálili na kope dreva na
školskom dvore. Z veselej zábavy ich
okolo 16. hodiny vyrušili ruské lietadlá – začal sa skutočný boj o Láb, ktorý skončil krátko po 18. hodine, keď
sa poslední okupanti dali na bezhlavý útek. Napriek tomu odvliekli z obce: 33 koní, 35 kráv, 24 svíň, 30 vozov, 43 párov postrojov, 3 telefonické aparáty, 60 pokrývok a z kováčskej dielne všetko náčinie. Jeden
prchajúci voz zasiahla mína v Trenčanských uličke a zabila kone i s vojakom, ktorý držal pod pazuchou
kohúta. Na voze boli naložené ošípané, ktoré sa rozpŕchli a potom
vrátili majiteľom.
Boj o Láb trval jeden deň. Vyžiadal si zistených 7 obetí z radov ČA
a 7 z radov okupantov. Obete boli
nájdené priamo na našom území.
Z civilného obyvateľstva za prechodu
frontu neprišla o život ani jedna osoba. Prechod frontu občania prežili
poväčšine v pivniciach. Mimoriadne
kryty v obci vôbec neboli.

mali umiestnené guľomety a mínomety a sústavnou paľbou zadržiavali
postup ČA, ktorá sa pohybovala na
rovine bez akéhokoľvek krytia. Priame zásahy obytného domu Ondreja
Zálesňáka, tiež kaplnky Vendelínka
zo strany ČA donútili Nemcov k ústupu. Akonáhle počuli občania hlasy
sovietskych vojakov, vybiehali z úkrytov domov a srdečne vítali svojich
osloboditeľov. Vojaci narýchlo prehliadli každý obytný dom a hnali sa
ďalej za utekajúcimi Nemcami. Obec
začala slobodne žiť. Ešte 5. apríla
v neskorých večerných hodinách prišiel František Zálesňák do bytu Rudolfa Maštrlu v obecnej škole, kde sa
radili na utvorení revolučného národného výboru a o jeho úlohách.
Revolučný národný výbor
bol ustanovený 6. apríla 1945. Prvých členov ustanovil a zvolal František Zálesňák a Rudolf Maštrla po
spoločnej dohode hneď po oslobodení obce ČA. Za členov boli navrhnutí v prvom rade tí občania, ktorí
sa aktívne zapojili do miestneho ilegálneho hnutia. Boli to: František
Zálesňák, roľník; Rudolf Maštrla,
učiteľ; Pavel Pavle, prednosta pošty;
Ignác Slezák, listonoš; Karol Martinec, roľník; Teodor Kolandra, roľník;
Pavel Chmela, roľník; Ondrej Zobok,
pekár; Karol Lazar, roľník; Ondrej
Vícena, roľník; Dávid Chmela, roľník; Damas Dávid, roľník; Pavel Šimkovič, roľník; Jozef Jánský, železničiar;
Jozef Klíma, pošt. zriadenec; Pavel
Kain, roľník; Ondrej Zálesňák, obchodník a Izidor Kuchyňka, roľník.
Dňa 6. apríla 1945 začal RNV svoju činnosť. Najnaliehavejšie boli zásobovania a rekonštrukčné práce.
Naša obec pre zásobovanie ČA poskytla 125 ks dobytka, 150 q zemiakov, 6000 vajec, 150 sliepok, 19 kg
masti, 890 q obilia, 800 q sena, 700
litrov mlieka a 30 m3 dreva.

Rekonštrukčné práce
si vyžiadali veľa síl miestneho obyvateľstva, lebo boli zničené všetky
mosty cez rieku Moravu vzdialené 7
až 15 km od obce Láb. Tiež boli vyhodené všetky mosty na trati Bratislava–Kúty, ktoré bolo treba čo najskôr zrekonštruovať. Oprava, respektívne znovuvýstavba mostov si vyžiadala 15 dní s 80 pracovníkmi denne.
Práca na železničnej trati trvala 14
dní priemerne so 100 pracovníkmi
denne. Ženy boli zadelené k ľahším
prácam. Vyprali 4–5 tisíc kusov prádla, krajčírky a krajčíri šili pre potrebu
ČA. Mŕtvoly sovietskych vojakov boli
pochované do spoločného hrobu pri
kostole. V júli 1945 však boli z obce
odvezené. Mŕtvoly nemeckých vojakov boli pochované na tvári miesta,
označené dreveným krížom a na ňom
bola položená helma.
Úplný odchod ČA z našej obce
bol 22. apríla 1945.
8. apríla vo večerných hodinách
dve nemecké lietadlá nadleteli nad
našu obec a zhodili bomby ľahšieho
kalibru priamo pred kostol. Poškodený bol vchod do kostola a murivo
prednej steny. Dvere boli vytrhnuté
a odhodené až k oltáru. Všetky obloky boli vybité a lavice poškodené.
OBECNÁ KRONIKA

Po niekoľkých desaťročiach sa do našej dediny vrátil pekný novoročný
zvyk, keď na sviatok Troch kráľov náš
dôstojný pán farár Jozef Kemp aj
s miništrantmi navštevavali naše príbytky. Stalo sa tak určite aj zásluhou
kostolníčky pani Márie Kainovej.
Peknou vianočnou piesňou, krátkou
pobožnosťou, požehnaním príbytku
a Trojkráľovským nápisom kriedou
„20+G–M–B+05” sa ukončilo vianočné obdobie. A tak aj malý podarúnok, ktorí dostali, svedčí o tom, či
v minulosti alebo dnes, že Lábjané si
dokážu vážiť a udržať kňaza. To isté
platí aj o chlapcoch miništrantoch.
Malá finančná podpora ich vždy potešila. Pretože ten, kto lepšie pozná život na našej fare, môže len potvrdiť,
že čo sa na faru donesie, vždy sa aj
rozdelí.
A.Z.
Lábski veriaci ďakujú za peknú výzdobu kostola na Vianočné sviatky. Pekné ihličnaté stromy darovali
rodiny Bartalská a Turečková. Pani kvetinárka Čembová urobila
veľký pekný svietnik k obetnému
oltáru. Poďakovanie patrí p. Kainovej, ktorá nielen výzdobu plánuje, ale aj realizuje. Mali sme dobrý
pocit z peknej výzdoby.
VĎAČNÍ VERIACI
LÁBSKE NOVINY • 1/2005
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Vážení občania,
máme desať rokov!

Monitor 9–2005

Áno, je to presne 10 rokov, čo ste držali v rukách prvé číslo Lábskych
novín. Raz lepšie, raz horšie, nie vždy podľa každého gusta. Vydržali sme
však 10 rokov a chceli by sme určite ešte aspoň 100!
Bez obetavej práce redakčného kolektívu, ktorý sa menil, bez sponzorov, a najmä bez vás, Lábjanov, ktorým stále záleží na našej obci, by to
nebolo možné.
ĎAKUJEME VŠETKÝM,
ktorí tvorili noviny počas týchto 10
rokov. Do budúcnosti im želáme plné pero, ostrú myseľ a chuť spolupracovať s nami i naďalej.
OSOBITNE ĎAKUJEME
pánovi Ľubomírovi Lisému, ktorý
sponzoroval vydávanie Lábskych no-

vín celých 10 rokov. Aj vďaka tomu
mohli byť noviny zdarma dodané do
každej domácnosti v Lábe. Dúfame,
že tak bude i naďalej.
•••
Vážení občania,
nemôžeme byť všade a o všetkom
vedieť, preto nám dajte vedieť a my
vám pomôžeme spracovať vaše príspevky, pripomienky, dobré nápady,
spýtame sa za vás.
REDAKCIA

Jarné upratovanie
Opäť sa hlási jar. Vyvoláva v nás
rozličné pocity, podnecuje nás do
aktivity, pripomína povinnosti.
Azda všetci v tomto čase intenzívnejšie vnímame vonkajší svet, zatúžime po tom, aby nič nerušilo krásu prírody a oblažovala nás jej čistota.
Či už pod vplyvom tradície alebo
v súvislosti s jedným z najväčších
sviatkov v roku Veľkou nocou, dobrovoľne berieme do rúk handry,
vedrá, lopaty, aby sme zo svojho
okolia odstránili všetko, čo nám odhalil slnečný jas, odkryl topiaci sa
sneh.
Nik z nás nechce, aby mu radosť
a estetický zážitok z prebúdzajúcej
sa prírody kazili smeti a odpad.
Poznám mnoho ľudí, ktorí si raz

Veľkonočný
poriadok
Aký je to poriadok?
Na veľkonočný pondelok,
chlapci berú korbáče,
„Mara si to odskáče”.
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Ľ.CH.

Kam ďalej na štúdiá?
Keď sme boli malými deťmi, mali sme už predstavu, respektíve sny, čo
budeme robiť keď budeme „veľkí”. Jeden chcel byť lekárom, druhá
archeologičkou, tretí kozmonautom... Z roka na rok sme sa menili my,
takže sa menili aj naše sny, vždy na iné „povolanie”.
A teraz už vstupujeme do reality. Pripadá na nás povinnosť vybrať si školu, na ktorej chceme študovať. Ako naša pani učiteľka hovorí, vyberme si takú cestu, po ktorej v živote chceme ísť. Sme teda už
pevne rozhodnutí. Prvú skúšku máme už za sebou. Druhého februára
sme všetci deviataci absolvovali
monitoring (písomnú prijímaciu
formu zo Slovenského jazyka, lite-

ratúry a matematiky). Druhá, už
naozaj rozhodujúca skúška nás
čaká začiatkom mája, ktorá nás
vovedie do sveta reality. Pevne verím, že ju všetci bezproblémovo
zvládneme.
Svojím spolužiakom, ako i sebe,
držím palce a nech nám v živote
vychádza všetko tak, ako si naplánujeme.
D.P.

Láb na Slovakiatour 2005
V dňoch 20.–23. 1. 2005 prebiehal v Bratislave v Inchebe medzinárodný
veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour. Spoločná expozícia Záhoria mala
podobu samostatnej stavby na ploche 80 m2, kde sa prezentovali Podpajštúnsky región, Malacky, Gbely, Holíč a Senica.
Ani Láb na tomto podujatí nemohol chýbať. Prezentoval sa v Podpajštúnskom regióne Novou knihou o Lábe, pohľadnicami, vlajkou a inými
propagačnými materiálmi o obci.
–zch–

Náučný chodník nivou Moravy

Náučný chodník nivou
Moravy je najdlhší náučný
chodník na Slovensku –
vedie od Devína až
po Moravský Svätý Ján.
Bol budovaný od roku
1996 z domácich i zahraničných zdrojov. Náučný chodník meria 80 km a tvorí ho
39 informačných tabúľ.
Osemnásta informačná
tabuľa je umiestnená v katastri obce Láb pri Lábskom
jazere. Prináša informácie
o obci a jej atrakciách v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, ktoré sú doplnené zaujímavým obrazovým materiálom.

Zametať a povysávať,
kvôli oknám skoro vstávať.
Jedla, pitia v komore
kohúta nieť na dvore.

Výskot počuť zdola, zhora,
skryť sa túži každá stvora.
Nepomôže lamentovať,
voda musí účinkovať.

za čas dôsledne „vyčistia svoj stôl”.
Viem o takých, čo si sporadicky nájdu čas na to, aby si v pokoji „upratali myšlienky”, urobili vo veciach
jasno. Všetci majú jediný cieľ, zbaviť
sa balastu, špiny, nečistôt, ktoré sa
im v každodennom živote nakopili.
Vedia, že ak sa ich včas nezbavia,
zabránia im v rozklade, zakalia zrak,
nedovolia jasno vidieť slnko.
Veď len ten, kto má poriadok vo
svojej duši, koho obklopujú ľudia
s čistými úmyslami, koho rodina zasadá k čistému stolu a koho priatelia si upratali aj pred vlastným prahom, môžu sa úprimne tešiť zo života.

Začiatkom marca všetky školy v našej republike dostali výsledky testov
zo SJ a matematiky, ktoré by mali postupne nahradiť prijímacie pohovory
našich deviatakov na strednú školu. Prvá skúška dopadla dobre.
Z matematiky získali naši deviataci 76,2 %, pričom celoslovenský priemer bol 65,1 %. Zo Slovenského jazyka a literatúry získali naši 86,1 %
oproti 71,1 %, čo bol celoslovenský priemer. Gratulujem všetkým k dosiahnutým výsledkom, nech všetkým vydrží ich pracovné nasadenie a potom sa sny stanú skutočnosťou.

–zch–
A.G.
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Fašiangy sa skončili, čas ide ďalej
Nastáva obdobie pokoja, pôstu tor Greš pekne o nás napísal aj
a príprav na Veľkú noc. Zostali len nafotografoval. Je už tradíciou, že
spomienky.
každým rokom v Lábe sa odbavuje koniec fašiangov. Piaty raz si
Môžeme sa pochváliť, že taký KLŽ na čele s D. Petríkovou zopekný koniec fašiangov nebol ani bral na starosť pripraviť pekný
v okolitých obciach. Masiek bolo koniec fašiangov. Nebolo to
tak ako aj minulý rok a že to boli jednoduché. P. Kainová už memasky pekné a nápadité svedčí aj siac dopredu navštívila občazáujem z časopisu Slovenka. Redak- nov, aby sa pripravili do sprie-

vodu a aby si pripravili masky.
Okrem toho navštívila pána starostu a všetkých podnikateľov či sa môže prísť k nim s maškarným sprievodom. Bolo treba zaistiť muzikantov. Členky KLŽ
pripravili sálu, pomohli s výzdobou,
zaistili tombolu a občerstvenie. Pani A.
Ščasná vyšla v ústrety
s prepožičaním sály.
Veľké poďakovanie
patrí p. D. Petríkovej,
M. Kainovej, J. Benkovíčovi, A. Ščasnej, muzikantom, tým, ktorí prijali maškarný sprievod
a občerstvili nielen masky,
ale všetkých, ktorí boli v sprievode.
Všetkým maskám za ich snahu
a ochotu prísť do sprievodu vo veľmi pekných maskách.
Či sa nám to podarilo, mali ste
možnosť posúdiť sami. Či sa nám to
podarí aj o rok, záleží na všetkých
nás. (Pripravujme si masky.) Premýšľajme už teraz, s akou maskou by
sme prekvapili.
Členky KLŽ

Fašiangový
karneval
Estetický krúžok pripravil na fare
pre naše deti fašiangový karneval,
na ktorý prišlo veľa detí. Všetky
boli poobliekané do masiek. Mali
sme tam čerta, vodníka, kovboja,
líšku, pudlíky, barbie a rôzne rozprávkové postavičky. Deti na fantázii nešetrili. Tancovalo sa a hrali sa
rôzne súťažné hry. Bolo pripravené
bohaté občerstvenie a do tanca im
hrala moderná hudba.
S. VAJARSKÁ
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Naše včielky a žabky z MŠ
Išlo prasa, krava, kôň,
kohút, sliepka, pes.
Išli všetky zvieratká
na maškarný ples.
Aj takto sa naše deti pripravovali
na veľkú udalosť v našej materskej
škole – KARNEVAL. A naozaj, masky
boli od výmyslu sveta. Princezné, spajdrmeni, Herry Potter, Pikaču, ale aj
macko a iné zvieratká a rozprávkový
hrdinovia. Pestrá hostina, tombola
a diskotéka pre deti i rodičov.
Úsmev, hudbu, dobrú náladu,
spokojnosť a žiarivé očká priniesol
tento deň našim deťom.
Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom materskej školy a našim sponzorom za pomoc pri realizácii tejto
milej akcie.
Materská škola v Lábe oznamuje
rodičom, že v marci 2005 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy
v Lábe pre šk. rok 2005/2006.
Prihlášky si môžete denne vyzdvihnúť v budove materskej školy.

Touto cestou chceme v mene detí
našej materskej školy poďakovať
všetkým, ktorí nám poukázali 2 %
z daní fyzických aj právnických osôb
za kalendárny rok 2004.
Veríme, milí rodičia, spoluobčania a priatelia našej materskej školy,
že viete, ako veľmi tieto prostriedky
naša materská škola potrebuje, preto prosíme, ak ste sa ešte nerozhodli komu poukážete 2 % z daní, venujte ich našim deťom.
Údaje o prijímateľovi:
Rodičovské združenie
pri Materskej škole Láb

Partnerské obce slovenskej a rakúskej strany Klimatickej aliancie

Ochrana klímy (projekt EÚ)

Sídlo: Láb č. 223
Forma: Občianske združenie
IČO: 15/173196172117
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť
v MŠ Láb
Ešte raz
veľmi pekne ďakujeme.
Kolektív MŠ v Lábe

Obecný úrad žiada občanov, aby si poopravovali poštovné schránky,
nakoľko sú problémy pri doručovaní Lábskych novín a písomností
z obecného úradu. Ďakujeme.

Búrlivák
Nebola bohviečo – ani veľmi múdra
ani krásavica, skrátka taká tuctová.
Povedali jej, že keď sa narodila bola
veľká búrka a v búrke sa rodia búrlivé
deti. Na ňu to sedelo. Vždy sa proti niekomu a niečomu búrila. Raz to bolo
v škôlke za hračky, v škole za učivo a oblečenie kvôli ktorému ju aj poslali domov
prezliecť sa. Vlasy si začala farbiť všelijako už v šiestej triede. Mama si už nevedela s ňou rady, otec chodil na montáže
a také veci ho vôbec nezaujímali. Doma
ich bolo šesť súrodencov a každý sa
zväčša staral sám o seba. Mali sa radi,
ale veľmi nemali k sebe blízko. S odstupom času si spomínala na večery strávené v kruhu rodiny, ktorá jej pripadala
ako roboty. Mama dala na stôl večeru,
posadali si, zjedli čo mali, mama upratala. A každý zmizol za svojimi záujmami.
Rozliezli sa po celom dome, ako myši.
Nikdy sa nerozprávali, čo bolo v škole, čo
robili, ako sa cítia, tak ako to bývalo
u susedov, keď tam náhodou bola. Páčilo sa jej to, ako sa na seba pozerajú,
a keď jeden vravel, ostatní boli ticho,
a až potom sa pridali. Doma také niečo
nepoznala. Pripadala si stále cudzejšia
LÁBSKE NOVINY • 1/2005

a búrlivejšia. Keď mala sedemnásť otehotnela. Stalo sa čo nechcela. Jedna diskotéka, jedna divoká noc a jedna malá
dcérka. Zase sa vzbúrila, nešla na potrat. Svoje pocity, nálady potláčala ako
sa dalo, až po narodení malej dcérky sa
vzbúrila proti celej rodine. Každému povedala svoje. Chcela ich mať všetkých
spolu, chcela ich vidieť spolu sa rozprávať
o kadečom, ale nepodarilo sa to. Zatrpkla na svoju rodinu. Mala starú tetu
a k nej sa s maličkou nasťahovala. Od
malička sa malej prihovárala, všetko
spolu s ňou prediskutovala i keď jej malá
ešte vôbec nerozumela. Stará teta mala
známu a tá mala vnuka a slovo dalo slovo začal k nim chodievať.
Najprv len pokosiť trávnik a kadečo
opraviť. Potom iba len na kávu alebo
čaj. Niekedy sa len s malou pohrať. Najviac sa tešila, keď prišiel na večeru a pri
nej sa debatovalo o kadečom. Tie chvíle
si chcela ukryť do trezoru. Najkrajšie
chvíle, ako u susedov. Po roku sa vzali
a za ďalší rok bol na svete synček. Ľúbili
sa všetci spolu. A hlavne vedia sa rozprávať o všetkom a to je základ hodný zlata.
Dnes má už strieborné vlasy, svoju veľkú
rodinu. Už sa búri len proti starobe.
Kedysi sa búrila, ako sama vraví na nesprávnych miestach.

29. januára 2005 sa v obci Lassee
v Rakúsku uskutočnilo pilotné podujatie Klimatickej aliancie pod názvom: Ťažisko ochrany klímy v mikroregióne Marchfeld a obciach
v okolí Stupavy.
Cieľom Klimatickej aliancie, ktorej členmi je 6 obcí zo Záhoria (Stupava, Láb, Zohor, Lozorno, Záhorská Bystrica a Marianka) a 8 obcí
z rakúskej oblasti Weinviertel, je
udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, znižovanie emisií,
koncepcia triedenia odpadu s cieľom znižovať ekologickú záťaž, ktorú predstavujú skládky odpadov,
ekologicky šetrné poľnohospodár-

stvo, znižovanie energetickej náročnosti budov, ktoré sú vo vlastníctve
samosprávy s cieľom dosiahnuť úsporu energií, a tým prispieť k úspore fosílnych palív a zvýšiť záujem verejnosti o využívanie alternatívnych
– obnoviteľných zdrojov energie.
Súčasťou podujatia bol aj regionálny biobufet, kde boli prezentované produkty z rakúskych biofariem.
Ale ani Záhoráci sa nedali zahanbiť
a domáce koláče, nátierky, pagáče
a „zelé”, mali v rakúsku veľký úspech. Láb, vďaka šikovným občanom, prispel do biobufetu orechovými a makovými „štrúdlami” a pagáčikmi a do tomboly drevenou dózou.
Z. Chmelová, foto: I. Kovárová

Mrkva chutí aj lieči

Pre vzácne obsahové látky zaraďujeme mrkvu za liečivú. Patrí k najbohatším zdrojom provitamínu A, potrebného pre zdravý vzhľad pokožky, jemnú pleť a dobrý zrak. Prispieva očnej šošovke a rohovke. Pomáha aj pri šeroslepote. Konzumácia jednej mrkvy denne nám poskytne dostatok betakaroténu, ktorý je účinnejší ako samotný vitamín A.
Mrkva obsahuje veľké množstvo draslíka, menej sodíka, vápnika, horčíka, síry, fosforu a malé množstvo mangánu, železa, medi, zinku, jódu,
bóru a kobaltu. Obsah minerálnych látok napomáha na dobré trávenie.
Aj mrkvová šťava je dobrým liečiteľom. Priam zázračne účinkuje pri
autolýze vredov. Chráni pred viacerými druhmi rakoviny. Je dokázaný
účinok pri liečbe rakoviny hrubého čreva. Pravidelná konzumácia mrkvy, okolo 200 gramov znižuje hladinu cholesterolu v krvi o 11 %. Vyzerá
to tak, že mrkva je liekom na všetko. Je veľmi dôležitou zložkou výživy
detí školského veku, lebo podporuje pamäť. Pri chrípke je vhodné deťom pripravovať strúhanú mrkvu s medom a citrónovou šťavou. Je
vhodná pre diabetikov. Obsahuje vlákninu a je dobrou ochranou proti
srdcocievnym ochoreniam.
Zdravotníci odporúčajú každému skonzumovať aspoň dve mrkvy
denne, čo by predstavovalo asi 70 kg za rok. Naše štatistiky udávajú, že
na Slovensku skonzumuje dospelý človek asi 6 kg za rok, čo nie je ani
jedna desatina odporúčaného množstva.
I.M.

O.D.
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Separuj odpad, príroda Ti poďakuje!

Uvedomili ste si niekedy, čo všetko hádžete do smetného koša? Koľko smetí by ešte po recyklácii našlo
svoje uplatnenie? Svoje okolie a životné prostredie máme iba jedno, tak si ho nesmieme vedome ničiť.
Prieskumy ukázali, že až 80 % z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli využiť.
Pozrime sa, ako to vyzerá v smetnom koši a čo by sa ešte dalo využiť:
45 % – biologický odpad – využiteľný kompostovaním
20 % – papier – dobre recyklovateľný
12 % – sklo – dobre recyklovateľné
7 % – plasty – dobre reckylovateľné (PET fľaše, fólie, igelitové sáčky, kelínky...)
4 % – textil – recyklovateľné v obmedzenej miere
4 % – kovy – dobre recyklovateľné
4 % – anorganický odpad – dobre recyklovateľný
3 % – drevo, guma, koža – recyklovateľné v obmedzenej miere
1 % – nebezpečný odpad – recyklovateľný v obmedzenej miere
PREVZATÉ Z INFORMAČNÉHO LETÁKU SPOLOČNOSTI PRIATEĽOV ZEME

Aj v našej obci sú ľudia, ktorí separujú dopad. Skôr, či neskôr však
budeme musieť začať separovať
všetci, pretože podľa zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších noviel od roku 2006
budeme musieť separovať biologický odpad a od roku 2010 všetok
komunálny odpad. Prečo však čakať? Začnime čím skôr! Veď to nie
je tak zložité hodiť fľašu, či obal
z mlieka nie do koša, ale do osobitného plastového vrecka...
Poviete si, ale čo z toho budem
mať ja osobne? Ten kto sa zapojí do
separovaného zberu zníži náklady
obce podľa ktorých sa stanovujú
poplatky za TKO a okrem toho
dobrý pocit, že som urobil niečo
pre prírodu je nevyčísliteľný.
Obecný úrad by sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa v Lábe zapájajú do zberu skla a plastových fliaš. Bolo by dobré, keby vrchnáky nenechávali na plastových fľašiach, ale aby ich odskrutkované
dali do vreca, či zbernej nádoby
k plastovým fľašiam. Obecný úrad
sa za aktívnej účasti občanov bude
snažiť neustále skvalitňovať a rozširovať separovaný zber v našej obci.
Takto všetci spolu pomôžeme životnému prostrediu, ale aj k zvýšeniu
kvality života v našej obci.

Členovia Klimatickej aliancie, čali najprv v školách zberom obalov
ktorú zastrešuje mesto Stupava TetraPak a papiera. Zapájajú sa aj
a okolité obce (z ktorých jednou je tí najmenší – v materských školách
aj obec Láb) sa zúčastnili exkurzie zbierajú vrchnáky z PET fliaš. A pov Palárikove a Šuranoch o separácii stupne sa táto myšlienka ujala aj
a opakovanom využití odpadov.
u rodičov a ostatných občanov.
Úspešnú bitku s odpadom vyhra- V súčasnosti sa separuje a cez firmy
lo Palárikovo – tu je zapojených do spracováva papier, plasty, PET fľaseparovaného zberu vyše 90 % do- še, nebezpečný odpad...
mácností. Zbierajú vari všetko, čo
V praxi to vyzerá tak, že domácsa dá – PET fľaše, papier, sklo, plas- nosť dostane igelitové vrecia, do
• papiera a kartonáže,
ty, kovy, nebezpečný odpad a teraz ktorých separuje odpad a tie potom
• plastových fliaš, (PET fliaš od sa pripravujú na kompostovanie.
obecní pracovníci v určitých interminerálok, malinoviek, čistiacich
V Šuranoch zase stavili na mla- valoch zvážajú na zberné miesto.
prostriedkov, saponátov, aviváží... dých. So separovaným zberom zaZUZANA CHMELOVÁ
vymytých vodou),
• skla,
A.S.A. Slovensko – rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Láb pre I. polrok 2005
• kovového šrotu,
• opotrebovaných batérií a automobilových akumulátorov,
Interval zvozu Interval zvozu Interval zvozu
DÁTUM
• opotrebovaných pneumatík,
1 x mesačne
2 x mesačne 4 x mesačne
• odpadov z plastov, (penový
polystyrén, tégliky od jogurtov, po10. január
Pondelok
x
x
mazánok, igelitové tašky, bedničky,
17. január
Pondelok
x
záhradný nábytok, vaničky, misky,
24. január
Pondelok
x
x
x
bandasky...),
31. január
Pondelok
x
• starých vozidiel,
7. február Pondelok
x
x
• spotrebnej elektroniky a elek14. február Pondelok
x
trospotrebičov,
21. február Pondelok
x
x
x
• nadrozmerného odpadu, (ná28. február Pondelok
x
bytok, matrace, umývadlá, vane,
7. marec
Pondelok
x
x
WC misy...)
14. marec
Pondelok
x
21. marec
Pondelok
x
x
x
29. marec
Utorok
x
4. apríl
Pondelok
x
x
11. apríl
Pondelok
x
18. 4. 2005
18. apríl
Pondelok
x
x
x
Majír, Vŕšek, Drahy, Grinava, Kút
25. apríl
Pondelok
x
19. 4. 2005
2. máj
Pondelok
x
x
Dzedzina, Malý Chríb,
9. máj
Pondelok
x
Velký Chríb, Rádek
16. máj
Pondelok
x
x
x
20. 4. 2005
23. máj
Pondelok
x
Lúčka, Ambrúv mlýn, Vrbovec,
30. máj
Pondelok
x
x
Stránky, Za hriskem, Ortúv mlýn
6. jún
Pondelok
x
13. jún
Pondelok
x
x
x
Objemný odpad nahláste
20. jún
Pondelok
x
na OcÚ,
27. jún
Pondelok
x
x
tel.: 779 05 09, 779 03 33
OBECNÝ ÚRAD V LÁBE
OZNAMUJE OBČANOM

Zber
separovaného
odpadu

bude
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Odpady v skratke

Návrat
k prírode

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci
zabezpečujú firmy:
TEKOS, spol. s r. o. Malacky,
tel.: 034/772 20 60
počet vývozov

farba nálepky

vývoz sa uskutočňuje

1x mesačne
žltá
prvý pondelok v mesiaci
2x mesačne
zelená
párny pondelok
4x mesačne
červená
pondelok
• vývoz sa uskutočňuje v pondelok od 7.00 do 18.00 h.
A.S.A. Slovensko spol. s r. o., prevádzkareň Zohor,
tel.: 02/65 96 18 15–17
počet vývozov

farba nálepky

1x mesačne
2x mesačne
4x mesačne

červená, vývoz (rozpis zvozu KO na 6. strane)
modrá
zelená

• vývoz sa uskutočňuje v pondelok od 6.00 do 22.00 h.
Zmeny z organizačných alebo technických príčin budú oznámené
občanom miestnym rozhlasom.
ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ,
PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ,
PRE NAŠE DETI.
• Postup pri zmene vývozu
TKO:
Zmenu vývozu TKO treba nahlásiť správcovi miestnych daní
a miestneho poplatku na OcÚ v Lábe. Zároveň treba priniesť na výmenu nálepku z poplnice označujúcu
počet vývozov KO. Zmena vývozu sa
uskutoční až po odovzdaní nálepky
a nalepení novej na popolnicu.
POZOR: Z tohto dôvodu na zmenu vývozu TKO oznámenej OcÚ na
tlačive „Ohlasovacia povinnosť...”
sa nemôže prihliadať.
TRIEDENÍM ZÍSKAME
SUROVINY, OCHRÁNIME
PRÍRODNÉ ZDROJE,
ŠETRÍME PRÍRODU.
• Autobatérie a veľkoobjemný
odpad ako nábytok, pračky, ladničky, televízory, sporáky... môžete po
telefonickom nahlásení na OcÚ priviezť na zberný dvor, ktorý sa nachádza oproti OcÚ v priebehu celého
roka. Šetríte tým naše polia a lesy!
NETRIEDENÍM STRÁCAME
PENIAZE, DEVASTUJEME
NAŠE OKOLIE, BUDÚCIM
GENERÁCIAM VYTVÁRAME
PROBLÉMY.
• Kam so starým vrakom?
Povinnosťou občana, ktorý je
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držiteľom starého vozidla (ktorý je
odpadom), je zabezpečiť bezodkladné odovzdanie vraku osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo
spravcovateľovi starých vozidiel.
Držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol, alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho
spracovateľovi starých vozidiel
v spracovateľskom zariadení má
nárok na finančnú odmenu vo výške
1.000,– Sk v zmysle par. 52 ods. 3
zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov. V našom regióne má schválenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel spoločnosť AUTO-AZ,
spol. s r. o., ktorá má stredisko v Zohore, Bratislavská 20.
Bližšie informácie získate na tel.:
02/65 45 83 11–12.
EVA MRÁZOVÁ

ZÁSADY TRVALE
UDRŽATEĽNÉHO ŽIVOTA
• Separuj odpad v maximálnej miere, za účelom recyklácie.
• Kompostuj bioodpady.
• Znovu používaj veci, ktoré
sa ešte dajú použiť.
• Pri nákupoch uprednostňuj
vratné obaly.
• Neplytvaj vodou a energiou.
• Maj rozumnú spotrebu.
• Vysádzaj stromy, maj k nim
úctu a súcit.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa čoraz intenzívnejšie prejavuje trend návratu ľudí k prírode a k prirodzenému štýlu života. Súčasťou túžby návratu
k prírode je aj záujem o kone a ich chov. Elegantný pohyb, krása, grancióznosť učarovali aj mne. O koňoch sa popísalo hodne a mohla by som aj ja
popísať strany, ale to nie je cieľom tohto článku. Chcem len týmito pár
riadkami vyjadriť svoj obdiv a lásku k týmto ušľachtilým tvorom, ktoré mi
v mnohom lásku a starostlivosť opätujú. Okrem toho ma naučili trpezlivosti a pokore. Začínam sa stávať súčasťou prírody.
FARMEROVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
RUBÍNOVÚ SVADBU 40. VÝROČIE SOBÁŠA oslávili vo februári manželia Irena Vícenová a Jozef Vícen. Želáme všetko najlepšie, veľa lásky a porozumenia, radosť z vnúčat.
REDAKCIA
Vďaka Bohu za požehnaných 90 rokov, ktorých sa dožila naša občianka
vážená pani Františka Lukáčková. Narodila sa 25. februára 1915 vo Vysokej pri Morave. V roku 1935 sa vydala a spolu s manželom vychovali tri
deti. Z Vysokej pri Morave sa presťahovali do Lábu v roku 1948. Tu žili
spoločným životom až do roku 1995, kedy manžel zomrel. Teraz žije u svojej dcéry Anny.
V živote sú rôzne chvíle,
šťastia, žiaľu, nádeje.
Týždne smútku, roky milé,
každý žne jak zaseje.
Želáme Vám veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania.
REDAKCIA

Lekárska služba prvej pomoci LSPP
Pohotovosť pre DETI A DORAST

Pohotovosť pre DOSPELÝCH

ordinačné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

15.00–21.00
15.00–21.00
15.00–21.00
15.00–21.00
15.00–21.00
9.00–21.00
9.00–21.00

ordinačné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
7.00–19.00
7.00–19.00

Budova dispečingu pri vrátnici, I. p. Budova dispečingu pri vrátnici, I. p.
Tel.: 034/772 29 65 kl. 322
Tel.: 034/772 29 65–9 kl. 324
V prípade naliehavých stavov
v nočných hodinách je k dispozícii
LSPP pre deti v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch!
LSPP = pohotovosť je zriadená pre naliehavé a neodkladné zdravotné
problémy vyžadujúce lekárske vyšetrenie a ošetrenie! Stavy, ktoré neohrozujú pacienta trvalým poškodením zdravia sú stavy, ktoré majú byť
ošetrené v ambulancii lekára v čase jeho riadnych ordinačných hodín!
Život ohrozujúce stavy občanov rieši záchranná zdravotná služba
tel.: 034/772 24 44, 772 53 23 a 0904/26 87 79
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ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
PO JESENNEJ ČASTI V ŠK LÁB
Prípravka
1. ŠK Láb chl.
2. ŠK Plavecký Mikuláš
3. ŠK Gajary
4. TJ Vysoká pri Morave
5. DFK Rauscher Láb
6. ŠK Plavecký Štvrtok
7. TJ Záhoran Kostolište
8. Žolík Malacky
9. TJ Záhoran Jakubov

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
5
4
3
2
2
1

0
1
1
0
1
1
0
0
0

Žiaci – skupina A
1 48:18 21
2 56:17 16
2 33:31 16
3 52:21 15
3
31:19 13
4 21:55 10
6 25:49
6
6
24:41
6
7 13:52
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ČSFA A
Plavecký Štvrtok
ŠK Láb
ČSFA B
Lozorno
Jakubov
Závod
Zohor
Suchohrad
Kuchyňa
Plavecký Mikuláš
Jabloňové
Studienka
Malé Leváre
Vysoká
Plavecké Podhradie

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
13
13
10
10
9
9
8
6
4
4
4
4
3
2
1

0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
1

0
1
2
4
5
6
6
7
7
10
10
10
10
12
12
13

178:9
107:25
69:24
59:30
80:46
72:52
34:38
42:38
21:31
41:65
40:77
22:63
23:68
18:83
19:87
11:100

45
40
39
31
30
27
27
24
20
13
13
13
13
9
7
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Lamač
ŠK VTJ Ružinov
ŠK Slovan B
FK Rača
ŠK SFM Senec
MŠK I. Petržalka
Inter B
OKŠK Dunajská Lužná
FC ŠKP
ŠK Láb
ŠK Svätý Jur
PŠC Pezinok
ŠK Vrakuňa
FC Zohor
ŠFK Jablonec
Veľké Leváre

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15

11
9
9
8
8
8
6
6
5
5
6
4
4
2
2
0

4
4
2
4
3
3
5
4
6
6
1
2
1
3
2
2

0
2
4
2
4
4
4
5
4
4
8
9
9
10
11
13

34:4
27:11
37:18
42:12
39:17
24:14
26:12
21:15
26:20
13:15
24:30
20:31
23:29
9:27
13:50
8:81

37
31
29
28
27
27
23
22
21
21
19
14
13
9
8
2

Muži III. liga
Do jarnej časti sa pustíme so zmenami: odišli Čičvara, Doktor, Kováč,
Baják, prišli Cipov Braňo. Vari sa podarí nabehnúť do novej časti sezóny
aj Rasťovi Salbotovi, ktorý mal zlomeninu v členku. Braňo Kovár si nešťastne zranil koleno na začiatku jesene.
Nabehol do zimnej prípravy a verí, že
k prvému zápasu bude pripravený.
Občianske združenie ŠK Láb touto
cestou oslovuje všetkých daňovníkov,
ktorý by mohli venovať zo zákona 2 %
z daní na športové účely. Veď prečo
by sme nechávali všetky dane štátu,
keď 2 % z nich môžeme darovať? Pomohli by ste tým zabezpečiť lepšie
podmienky na športovú činnosť v našej obci. Informácie a tlačivá vám budú poskytnuté na Obecnom úrade.
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Upozorňujeme, že tlačivá musia byť
odoslané na daňový úrad najneskôr
do 30. 4. 2005. Podnikatelia a sponzori môžu pomôcť aj uzavretím zmluvy o prenájme priestoru na reklamu.
Vopred ďakujeme občanom, ktorí
prispejú. Tým, ktorí tak už pomohli,
ďakujeme.
R.L.

Správa o činnosti DHZ
Láb za rok 2004

DHZ má 90 členov, z toho 59 mužov a 31 žien. Na minulom VVZ sme si
dali úlohy, ktoré sme sa snažili počas roka splniť. Boli sme na VVZD HZ
v susedných obciach a našej družobnej organizácii v Říčanoch, aby sme
sa dozvedeli o ich práci a takisto získali nové poznatky k našej práci.
V oblasti prevencie venujeme zvýšenú pozornosť. V minulom roku boli uskutočnené 4 výjazdy, čo bolo menej ako v roku 2003. Je smutné, že
naši spoluobčania nerešpektujú zákaz vypaľovania trávy a slamy, a tým
ohrozujú svoj majetok i seba samých.
Ďalším bodom je práca s mládežou.
Žiaľ z dôvodu nezáujmu detí sa nám
túto úlohu nedarí plniť.
V minulom roku sa muži zúčastnili viacerých súťaží v rámci okresu.
Mali sme i účasť v brannom preteku
ZŠ Láb a pri príležitosti MDD sme
poskytli ukážku našej techniky. Nezabudli sme ani na naše členky a pri
príležitosti MDD sme im pripravili
malé posedenie. Za našu povinnosť
považujeme účasť na cirkevných obradoch – Veľkú noc a Božie telo.
Asistenčnú službu sme mali na hodovej zábave usporiadanú futbalistami a pri ohňostroji na konci roka.
Našim členom patrí poďakovanie za
obetavú prácu pri kontrole, opravách a vylepšovaní našej techniky,

Cykloturistický deň

Občianske združenie „Lábjan” uskutočnilo niekoľko
vydarených cykloturistických dní, a preto chceme
v tomto roku v nich pokračovať. Chcete sa stať aj vy
návštevníkom a milovníkom „prírody bez hraníc”?
Zahoďte svoje každodenné starosti a venujte teraz
jednu jarnú sobotu „len pre seba a svoje zdravie”.
Vybrali sme pre vás výnimočnú trasu slovensko-rakúskeho projektu po cyklistických a náučných chodníkoch. Je pre milovníkov prírody, ktorá približuje zaují-

ktorej venujú veľa svojho voľného
času, čím odpracovali veľa brigádnických hodín. I tento rok sme usporiadali už tradične „Memoriál T.
Ondroviča”, ktorého sa zúčastnili
okrem našich družstiev i družstvá
z okolitých zborov.
Vďaka za sponozorovanie patrí
PO-SPO p. Hasičkovej, rodine Farmerovej a Obecnému úradu Láb.
V roku 2004 nám zakúpil OcÚ Láb
4 pneumatiky na CAS 25, kompresor a 3 hadice C.
Žiaľ i v tomto roku bol smutný
deň, keď naše rady opustil náš dlhoročný člen Pavol Jarásek, ktorý zostane navždy v našich spomienkach.
Už dlhé roky je neodmysliteľnou
súčasťou našej organizácie priateľstvo s Moravskými hasičmi z Ríčan.
Nevynecháme ani jednu možnosť
stretnutia či už v súťažiach alebo
spoločensky. Veríme, že naše priateľstvo nás bude spájať i naďalej.
Veliteľ DHZ

mavosti nivy rieky Moravy počas celého roka. Slovensko-rakúske Pomoravie, je územie, ktoré sa svojou prírodovedeckou, historickou a kultúrnou hodnotou
zaraďuje medzi najvýznamnejšie regióny v strednej
Európe. Každé ročné obdobie nám umožňuje objavovanie krás prírody, ponúka rozmanité možnosti.
Dátum: 7. mája 2005 o 10.00 h odchod od OcÚ
v Lábe, smer: Láb–Gajary–Malé Leváre–kompa Auring a cez Rakúsko späť na Záhorskú Ves–Láb.
Čo k tomu potrebujete? Pojazdný bicykel a dobrú
náladu.
M.V.
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