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Oslávili
sme
Deň
matiek

CENA 0 Sk

sko hľadá superstar” Jakub Petra
ník, aby zaspieval pár pesničiek.
Milé mamičky,
týmto programom sme vám
chceli spolu s vašimi deťmi a vnú
čatami vyjadriť veľkú vďaku za va
šu obetavosť a trpezlivosť a praje
me vám veľa zdravia, šťastia, aby
sme sa takto o rok zasa mohli
stretnúť.
Poďakovanie patrí aj našej spo
luorganizátorke pani Anežke Šťast
nej, ktorá nám umožnila tento
program uskutočniť.

Dňa 13. mája 2007 sa konal v na
šej obci ,,Deň matiek”. Bolo to
v krásnu slnečnú nedeľu, keď deti
z materskej školy a základnej ško
ly cupkali do sály U Tomáša, aby
mohli svojimi básňami, tancami,
spevom a pekným slovom potešiť
svoju drahú mamičku.

S. Vajarská

M. Rázusová-Martáková

Moja mamka
Slniečko si zabudlo raz domov
pobrať lúče,
naša mať ich pozbierala všetky do náruče.
Ja som neraz rozmýšľala,
aké sú v tom čary,
že jej náruč aj objatie takým teplom žiari.
Niekdy dávno padali zas
hviezdy na úbočí,
dve z nich padli našej mamke
do jej dobrých očí.
Už je stará, už je slabá,
slabšia ako dieťa,
no tie hviezdy v modrých očiach
stále krásne svietia.

Toto pekné podujatie modero
vala mladá dvojica Kristína Pírová
a Daniel Prokop. Po príhovore sta
rostky deti vystúpili so svojim dl
hým programom. Nacvičili to s ni
mi pani učiteľky. Bolo to veľmi pek
né, a preto im ďakujeme za trpezli
vosť pri nacvičovaní. Pri vchode
mamičky dostali od detí malý dar
ček, ktorí vlastnoručne vyrábali.
V závere programu prišiel hudob
ný hosť exfinalista súťaže ,,Sloven

Vážení čitatelia našich novín!
Dovoľte, aby som vás stručne oboz
námila s dianí v našej obci.
V apríli sa nám konečne podarilo
spustiť skúšobnú prevádzku ČOV a ka
nalizácie. Pre všetkých to znamená zní
ženie nákladov za vývoz fekálií, ktoré sa
doteraz likvidovali v susednej obci Vy
soká pri Morave. Naďalej ju vyváža pán
Klubník, nakoľko obec ešte nemá zakú
pené vlastné vozidlo. Dohodnutá cena je
800 Sk a v prípade záujmu treba kon
taktovať priamo pána Klubníka na te
lefónnom čísle 0903 78 70 66.
Časť domácností je napojená na I.
etapu kanalizácie, musím však pripo
menúť, že podľa § 23 ods. 2 zákona
NR SR č. 442/2002 Z. z. (vodný zá
kon) sú všetci občania, ktorým sa ka
nalizácia vybudovala, povinní pripojiť!
Iste ste si všimli, že naše cesty sú roz
kopané v dôsledku výmeny plynového

•

potrubia, ktoré potrvá do augusta, pre
to žiadam občanov o trpezlivosť. Pracu
je sa etapovite, začiatok bol v časti Vrbo
vec a postupuje sa smerom do centra ob
ce. Poškodené časti vozovky sa dajú do
pôvodného stavu až po skončení prác.
V minulom volebnom období sa po
dalo niekoľko žiadostí o pridelenie fi
nančných prostriedkov z rôznych fon
dov.
Medzi úspešné zaraďujeme:
• Propagačný materiál obce Láb na
prilákanie turistov – cena 723.630 Sk,
• Program sociálneho a hospodárske
ho rozvoja obce Láb – cena 410.000 Sk,
• Revitalizácia verejných priestran
stiev s multifunkčným využitím v obci
Láb (zaujímavosťou projektu je, že minis
terstvo výstavby vyčlenilo z eurofondov
sumu 10.730404,50 Sk, a výberové ko
nanie na realizáciu vyhrala firma, ktorá

predložila rozpočet na 12.758.063 Sk!)
• Ekolen – štúdia komplexného vy
užitia technických odrôd repky olejnej
na energetické účely s overením alter
natívnych technológií – cena 6.899.700
Sk.
Projekty, ktoré boli zamietnuté:
• Výstavba nízkonákladového a níz
koenergetického bytového domu – cena
482 280 euro zamietnuté v dôsledku
nesplnenia kritérií!
• Kanalizácia II. etapa – zamietnu
tá v dôsledku nesplnenia kritérií opráv
nenosti, cena 35.384 402,67 Sk!
• Ambrov mlyn – odvedenie dažďo
vých vôd a revitalizácia verejných prie
stranstiev – cena 9.205 460,15 Sk za
mietnutá pre nesplnenie kritérií. Pro
jekt nezískal v bodovom hodnotení mini
málny počet bodov, lebo realizácia splaš
kovej kanalizácie nie je oprávnená aktivi

ta v rámci opatrenia Obnova a rozvoj
obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.
Samozrejme každý projekt si vyžadu
je minimálne 5 % spolufinancovanie ob
ce a pokrytie neoprávnených nákladov,
ktoré neodsúhlasilo ministerstvo a uhrá
dza ich obec z rozpočtu! Čo nás čaká?
V prvom rade zakúpime fekálny voz,
čím sa opäť znížia náklady na vývoz pre
občanov. Postupne začíname opravovať
cesty a obnovujeme dopravné značenia
v obci. Začali sme na „Malej lúke”, po
kračujeme „Ambrovým mlynom” a os
tatnými poškodenými cestami. V priesto
roch materskej školy prebiehajú rekonš
trukčné práce, nakoľko budova bola po
stavená pred 30 rokmi a vyžaduje si
opravu.
Čaká nás mnoho práce na skrášlení
obce, buďme však trpezliví a spoločne
prispejme aspoň starostlivosťou o tie
priestranstvá, ktoré máme pred svojim
obydlím. Všetkým vopred ďakujem!
starostka obce
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Bývať v Lábe je luxus
Keď som tento rok išla zaplatiť
miestny poplatok za komunálny od
pad a drobné stavebné odpady za
rok 2007 zostala som v šoku. Sme
dve osoby máme 120 l nádobu (le
bo je na kolieskach – s 110 l nádo
bou bez koliesok, ktorú máme už
niekoľko rokov, sa v staršom veku,
horšie manipuluje), chcem vývoz
4-krát mesačne takže treba zapla
tiť 2 075 Sk.
Stalo sa. Toto mi dalo podnet
porovnať ceny s okolitými dedina
mi. Nevypisujem vám všetky dediny,
nakoľko v niektorých dedinách je
umožnený vývoz najviac 2-krát me
sačne (napr. Kuchyňa, Suchohrad,
Záhorská Ves).
V tabuľke vám porovnávam s na
šou krásnou dedinkou Láb len de
diny, kde je možný vývoz komunál
neho odpadu 4-krát mesačne t. j.
„nadštandartný vývoz”. V uvede
ných dedinách sa platí, aj Malac
kách, ako keby žili v domácnosti 4
osoby, len v Lábe je to bez 15 Sk 5

Láb
Láb
Láb
Láb
Pl. Štvrtok
Malacky
Kostolište
Zohor

Počet členov
domácnosti
2 občania 120 l
4 občania 120 l
5 občanov 120 l
2 občania 120 l
2 občania 120 l
2 občania 120 l
2 občania 120 l
Platí sa od objemu nádoby, nie
od počtu členov
v domácnosti

osôb v domácnosti. Je to výpočet
ešte z čias ex-starostu.
Vážení poslanci,
zamyslite sa nad miestnymi po
platkami, neleťte do extrémov a na
pravte chyby minulosti. Konštatu
jem, že bude lepšie si do domác
nosti nahlásiť ďalšie dve čierne oso
by a ušetríte! Alebo máte v úmysle
týmito poplatkami zvýšiť populáciu
v dedine? A potom mám ešte jednu
otázku. Nebolo by lacnejšie, keby
vývoz robila jedna firma? Tekos vo
zí náš odpad na skládku do Zoho
ru, je to skládka firmy ASSA, tie ki
lometre čo prejdú z Malaciek do
Lábu a potom Zohoru a späť sú
lacnejšie, ako zo Zohoru do Lábu
a späť? Tekos nám ich nefakturuje?
Ďalej skládka patrí ASSE, Tekos vo
zí odpad na ich skládku. Nie sú za
to tiež poplatky? Určite, ak bude
vyvážať komunálny odpad jedna
firma, budete mať tiež vytvorený
priestor na vyjednávanie množstev
ného rabatu.
Mgr. Viera Adamovičová

Interval
vývozu
2-krát mesačne
4-krát mesačne
4-krát mesačne
4-krát mesačne
4-krát mesačne
4-krát mesačne
4-krát mesačne

Vývoz +
prenájom v Sk
1 050 + 140
1 650 + 140
1 950 + 140
2 075
1 683
1 625
1 785

4-krát mesačne
120 l

1105

Nová internetová stránka
obce Láb

Koncerty v našom kostole

Nezabudnuteľné zážitky sme si odniesli z koncertu Jendruchovcov, kto
rý bol 22. 4. 2007 v našom kostole. Súbor súrodencov Jendruchovcov tvo
rí 9 detí – šesť dcér a traja synovia Milana a Márie Jendruchovcov. Každý
z nich hrá na hudobný nástroj a spieva. Tento súbor vznikol v roku 1994
a predstavil sa na vyše 100 rôznych vystúpeniach na Slovensku, vo via
cerých Európskych krajinách ale aj v Austrálii a USA.
Ďalší koncert bol 26. 5. 2007 tiež v našom kostole. Bola to hudobná
skupina Kapucíni a Stenly. Z ich repertoáru sme počuli rôzne piesne – na
še, zahraničné ale aj detské. Bol to pekný hubobný zážitok.
Koncert súboru Lúčnica bol 17. 6. 2007. V tomto súbore spieva aj na
ša organistka Zuzka Valovičová.
Tešíme sa na koncerty, vtedy čo i len na chvíľu zabudneme na denné
starosti a započúvame sa do krásnych melódií, ktoré dokážu šikovní ľudia
zahrať a zaspievať. Vďaka všetkým.		
J. Vicenová

Drahí bratia a sestry,
milí obyvatelia Lábu!
Sväté ľudové misie, ktoré sa konali v našej farnosti po 66 rokoch boli pre
nás príležitosťou duchovne sa obohatiť vo viere, ktorá sa prejavuje láskou
k Bohu i ľuďom. Procesia na Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Krista Pá
na nám umožnila nielen obliecť sa do pekných krojov, ale aj osobitným spô
sobom prejaviť lásku k Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý je prítomný v Oltárnej
sviatosti. Sviatosť birmovania nás vyzýva otvoriť sa Duchu Svätému, lebo tí
sú synmi Božími, ktorých vedie Boží Duch.
S láskou v Kristovi a Márii
Juraj Augustín, farár – duchovný otec farnosti.
farnosť 900 67 Láb tel./fax: 034/779 03 27, www.fara.sk/lab

V priebehu júla bude nasadená nová internetová stránka obce Láb
www.obeclab.sk, ktorej hlavný cieľ je priblížiť občanov Lábu s miest
nou samosprávou a aktívne ich aj zapojiť do tohto procesu. Okrem no
vého vzhľadu je doplnený obsah hlavne o povinné a odporúčané in
formácie zo zákona. Napríklad časť úradná tabuľa obsahuje pozvánky
a zápisnice zo zasadaní komisií, obecnej rady a obecného zastupiteľ
stva, obecnú legislatívu, rozpočet obce, územný plán obce, účasť po
slancov na zasadnutiach, informácie o aktuálnych projektoch atď..
Z doplnkových informácií vyberiem hlavne dôležité oznamy miestneho
rozhlasu, úradné hodiny inštitúcií v obci a podstránku materskej školy.
Stránka bude pravidelne aktualizovaná a aj na základe vašich podne
tov. Aktualizovať stránku budú zamestnanci obecného úradu, čo bude
výrazne rýchlejšie a efektívnejšie ako doteraz.
P. Majzún
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Prečo meníme stánky,
odpadové koše
a stojany na bicykle
Mnohí občania nechápavo krútia
hlavami nad zmenami, ktoré prebie
hajú na verejných priestranstvách.
Prišiel čas, milí spoluobčania, aby
ste vedeli podstatu problému.
Po úspešnom schválení projektu
„Revitalizácie verejných priestran
stiev obce Láb” nastal čas vykonania
práce podľa projektu, ktorý navrhol
Ateliér Olympia z Bratislavy. Práve
tento projekt schválilo ministerstvo
a pre nich je smerodatným doku
mentom od začiatku realizácie pro
jektu až po jeho ukončenie. Obsahu
je nielen súpis prác, materiálu ale aj
presné typy mobiláru (fotografie a ty
pové značenia jednotlivých prvkov, ktoré
dopĺňajú vybavenie verejných priestran
stiev). Na základe toho boli vyčlenené
finančné prostriedky na každú jednu
položku od zámkovej dlažby až po
smetné koše, stánky či stojany na bi
cykle. Podľa zmluvy, ktorú podpísal
vtedajší starosta obce s Minister
stvom výstavby a regionálneho rozvo
ja SR, sa malo postupovať presne
podľa schváleného projektu a aké
koľvek zmeny, ktoré sa plánovali us
kutočniť, museli byť podané písom
nou formou a konzultované s minis
terstvom. To sa však nestalo! V prie
behu realizácie prác sa ktosi svojvoľ
ne rozhodol meniť projekt podľa svo

Jún – mesiac
poľovníctva

jich predstáv a potrieb, ba dokonca
sa vytvoril nový realizačný projekt,
ktorý ministerstvu obec Láb na čele
so starostom obce vôbec nepredlo
žila a práce pokračovali už podľa no
vého realizáčného projektu, výsled
kom čoho je nesúlad skutočného
a realizačného projektu. Pritom sta
čilo predložiť realizačný projekt mi
nisterstvu, ktoré by ho schválilo a ne
bol by žiadny problém. A čo sa asi
stalo, keď prišla kontrola? Zobrali
projekt Ateliéru Olympia do ruky,
kontrolovali položku po položke, po
rovnávali fotografie mobiláru s reál
nymi vecami na verejných priestran
stvách a s hrôzou zistili, že mnohé
veci sú v nesúlade, nesedia typy jed
notlivých výrobkov a samozrejme ani
cena nie je v súlade. Pre informáciu
uvediem pár príkladov: stojany na bi
cykle značky Ciclos kovové s betóno
vými krajmi v dĺžke 1950 mm boli na
hradené kovovými pre 2 bicykle, trho
vý stánok typu Art v hodnote 160 ti
síc Sk bol nahradený výrobkom, kto
rý sa ani trochu nepodobal napro
jektovanému typu, smetné koše Bra
vo antico sa nahradili iba typom Bra
vo, chýba zeleň, časť uloženej zám
kovej dlažby... V podstate ide o veľký
nesúlad, ktorý má dopad na vyčer
pané financie z prostriedkov fondov

Mesiac poľovníctva a ochrany prí
rody – aj také označenie má jún. Je
ho základnou úlohou je vytvárať
kladný vzťah k prírode nielen u do
spelých, ale aj mládeže. Má neza
stupiteľné miesto pri ochrane ži
Predovšetkým v tomto období
votného prostredia.
by sme sa mali snažiť, aby zver ma
la pokoj pri hniezdení, rodení. Ne
Pripomeňme si, že práve teraz mali by sme ju rušiť hlučným sprá
je obdobie, keď prichádza na svet vaním sa. Neznečisťovať prostredie
nové potomstvo väčšiny z druhov odpadkami. Príroda sa dokáže od
u nás žijúcich zvierat, a preto sú vďačiť tým, že nám poskytne oázu
oveľa citlivejšie na prítomnosť člo pokoja, ktorú v tomto pretechni
veka.
zovanom svete všetci potrebujeme
Slnko a pekné počasie láka ľudí a aj vyhľadávame.
do prírody, škoda len, že sa v nej Podporte našu snahu, aby sme
všetci nesprávajú šetrne a ohľadu pre budúce generácie zachovali
plne. Bolo by dobré zamyslieť sa naše poľovné revíry aspoň v ta
nad tým, že aj človek je jej súčasťou kom stave, v akom sú v súčas
a uvedomiť si, k čomu ho to zavä nosti.
zuje.
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EÚ. Znamená to, že ak je tam napro
jektovaný stojan presnej značky a ty
pu, ministerská kontrola tam chce vi
dieť presne ten stojan a žiadny iný, le
bo peniaze sa poskytli práve na ten
konkrétny stojan! Už nám zostáva
len pár dní na opravu a robíme všet
ko preto, aby skutočnosť bola v súla
de s projektovou dokumentáciou.
Zatiaľ nám ministerstvo pozastavilo
platby posledných 2 splátok v celko
vej sume 2 milióny Sk až do odstrá
nenia zistených nedostatkov. A toto
však nie je posledná kontrola, ešte
nasleduje kontrola z EÚ, ktorá po
zistení nesúladu môže dokonca vy
máhať od obce za porušenie pod
mienok zmluvy celkovú sumu a to je
úctihodných 10 miliónov Sk! Vážení
občania, viete si predstaviť, čo bude
s našou obcou, ak sa zadĺžime do ta
kejto závratnej sumy? Po pravde, ja
som obec nedostala do týchto prob
lémov, ale je v záujme mojom i ostat
ných spolupracovníkov a poslancov,
aby sme našli cestu nápravy a úspeš
ne ukončili tento projekt. Tento prob
lém vznikol nezodpovedným prístu
pom a podcenením situácie predchá
dzajuceho vedenia obce za spoluú
časti projektového managera, ktorí
ako kompetentné osoby projektu ve
deli o všetkých porušeniach a nedo
statkoch realizácie.
Záverom mi dovoľte poďakovať
všetkým, ktorí sú mi nápomocní pri
riešení tejto ťažkej situácie a pevne
verím, že spoločnými silami zvládne
me aj tento problém doriešiť do
úspešného konca.
Starostka obce

Lábe, Lábe,
pjekná
dzedzinko?
Jedného dňa som išla na návštevu
a bola som prekvapená vzhľadom
našej obce. Doľahol na mňa smú
tok za peknou, čistou dedinou, kto
rou Láb bol ešte pred pár rokmi.
Vyrastená tráva skoro po pás,
stavebný materiál pred domom, vy
hodený kovový sud pred bránou ro
dinného domu, v ktorom sa v minu
losti hasilo vápno, odstavené vra
ky, parkujúce autá na chodníkoch.
Nebol to príjemný pohľad. Nie tak
dávno bolo dobrým zvykom, že sa
občania starali o vzhľad a čistotu
okolia svojho domu. Čo sa zmeni
lo? Veď ľudia bývajú v dedine tí istí.
Čo sa stalo, že zmenili svoj prístup
a nevadí im neporiadok, ako sa po
vie, pred vlastným prahom? Povin
nosťou každého človeka je starať sa
o svoje životné prostredie. Nečakaj
me, kým starostka obce začne vyu
žívať zákonom stanovené možnosti
na postih občanov, ktorí porušujú
pravidlá obce. Chceme ísť touto
cestou? Tých pár lastovičiek leto ne
urobí. Preto sa zamyslime a prilož
me všetci ruku k skrášľovaniu našej
dedinky, aby sa opäť naplnili slová
pesničky: „Lábe, Lábe, pjekná dze
dzinko...“
		
EM

PZ Malina Láb
Lábski poľovníci usporiadali pri
príležitosti mesiaca poľovníctva
na znovuotvorenej strelnici stre
lecké preteky, spojené s tanečnou
zábavou. Táto akcia sa uskutočni
la v príjemnom prostredí na po
ľovníckej chate 16. júna 2007.
Ďakujeme všetkým návštevníkom
tohto podujatia, že svojou účasťou
ako strelec, alebo ako hosť, priamo
podporil rozvoj poľovníctva a ochra
ny životného prostredia v Lábe. Do
minantnou zverou v minulosti bola
drobná zver, ako je zajac a bažant.
Za posledné roky stavy drobnej zveri
si vyžadujú ochranu a zvýšenú cho
vateľskú pozornosť. Odstrel zajaca
je minimálny, alebo žiadny, odstrel
bažanta je tiež obmedzený na nevy
hnutné chovateľské stavy.
Drobná zver, srnčia zver je v me
siacoch jún, júl najviac zraniteľná, le
bo je to obdobie liahnutia mláďat,
preto je mesiac jún pomenovaný me

siacom poľovníctva. Ďakujeme všet
kým občanom a sponzorom, ktorí
nás podporujú na poľovníckych ak
ciách, ako aj dodržiavajú VZN OU
o vychádzkach so svojimi psíkmi. Pes
musí byť na vôdzke, musí mať košík,
nesmie sa prechádzať po celom re
víre, ale po určených lokalitách.
V Lábe je to staré ihrisko a parcela
strany t. j. cesta na smetisko.
Každý pes je od prírody predátor
a snaží sa zver uloviť, preto zver na
háňa a takáto štvaná zver niekoľko
krát za deň opúšťa svoje mláďatá,
opúšťa hniezda, lebo je vystavená
veľkému stresu. Svojou disciplinova
nosťou nám môžete pomôcť zacho
vať uvedené druhy zveri v našom re
víre pre ďalšie generácie. Ďalšie po
ľovnícke podujatie plánujeme v no
vembri, tradičnú Katarínsku zábavu,
na ktorú vás srdečne pozývame.
Podpredseda PZ Malina Kolandra
Jozef



ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
V piatok 1. júna 2007 sme sa zišli
na školskom dvore. Už táto vec da
la tušiť, že tento deň nie je obyčaj
ným školským dňom.

dičovské združenie pri ZŠ v Lábe.
Kto patril k najrýchlejším dostal aj
kartičky s násobilkou, vybranými
slovami so slovnými druhmi, s roz

Oslavovali sme Deň detí

Tento deň sme sa rozhodli stráviť
súťažami a hrami. Žiaci i deti z ob
ce si u triednych učiteliek vyzdvihli
kartičky, do ktorých sa zapisovali
body za splnenie jednotlivých sú
ťažných úloh. Úlohy plnili vo viace
rých súťažiach: pohyblivý chodník,
triafanie plechoviek, hádzanie lop
tičkou do kruhov alebo do otvorov
v zavesených rozprávkových posta
vičkách a zvieratkách, navliekanie
korálikov, stavanie kociek, prenáša
nie loptičky na lyžičke, nosenie vecí
na hlave po kľukatej dráhe, beh vo
dvojici so zaviazanými nohami. Tak
tiež si mohli zahrať futbal na škol
skom dvore a volejbal v telocvični.
Za splnenie súťažných úloh
a športovú aktivitu dostali všetci
žiaci balíčky so sladkosťami a škol
skými potrebami na zakúpenie kto
rých prispel Obecný úrad Láb a Ro

vrhom hodín... Na našu oslavu pri
šli aj mamičky s svojimi ratolesťami,
s ktorými sú na materskej dovolen
ke. Zasúťažiť si mohli aj títo budúci
školáci, pričom im pomáhali ma

Čo sme dokázali
Priblížil sa koniec školského roku 2006/2007.
Tak ako všade, keď sa priblíži koniec jednej eta
py, nastane čas bilancovania. Chceli by sme sa
podeliť so všetkými, ktorí sa zaujímajú o chod
školy, o svoje úspechy v oblasti rôznych súťaží:
• Martin Strolka sa zúčastnil krajského kola
v plávaní, na 100 metrov voľný spôsob skončil na
2. mieste a 50 metrov voľný spôsob na nepopu
lárnom 4. mieste.
• V okresnom kole v Geografickej olympiáde
(zemepis) Jakub Dufek získal 3. miesto.
• V okresnom kole Pytagoriády sme mali
dvoch úspešných riešiteľov: Jakuba Živnu zo 4.
ročníka a Jakuba Dufka z 8. ročníka. Jakub Du
fek obsadil pekné 6. miesto.
• Na okresnom kole Matematickej olympiády
sme mali úspešnú riešiteľku. Bola ňou Valéria Ju
ricová zo 7. ročníka. Obsadila 5. miesto.
• Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaži Ma
tematický Klokan a Matematický Klokanko. Ma
li sme 8 úspešných riešiteľov. V Matematickom
Klokankovi (1. stupeň) Samuel Bartalský, Jakub
Živna, Eduard Šimunič, v Matematickom Kloka
novi (2. stupeň) piatich: Valéria Juricová, Katarí
na Višvaderová, Jakub Dufek, Martin Strolka,
Jakub Nemec.
• Rodičia Lucie Čermákovej prihlásili svoju
dcéru na bežecká súťaž s názvom Beh oslobode
nia. Lucka urobila svojim rodičom radosť pek
ným 4. miestom.
• V atletike sa 10 žiakov zúčastnilo okresného
kola v kategórii mladší žiaci. Najlepšie výsledky
dosiahli Martina Zálesňáková na 300 metrov
a Radoslav Sovadina na 1000 metrov. Obidvaja



mičky alebo starší súrodenci. Na
školský dvor prišlo tiež hasičské au
to. Žiaci si ho mohli celé prezrieť,
vo vnútri aj zvonka. Niektorí sa do
konca obliekli do požiarnických ob
lekov. Prišiel aj pán policajt kap. Ró
bert Peťko. I keď prišiel len na chví

u nás v tomto čase plnila povinnú
prax. Pri občerstvení pomáhali pani
Jozinka Vicenová a pani Silvia Vajar
ská. O oheň sa starali pán Jozef Du
fek a pán Jozef Benkovič. Všetkými
patrí veľké poďakovanie.

Poďakovať treba aj
• Obecnému úradu s pani sta
rostkou PaedDr. Monikou Valúcho
vou za peňažný dar, ktorý bol pou
žitý na nákup školských potrieb do
balíčkov pre žiakov (fixky, ceruzky,
perá),
• Rodičovskému združeniu s pa
ni predsedkyňou Janou Zálesňáko
vou za sladkosti do balíčkov,
• Pekárni Gama Plavecký Štvrtok
a hlavne pani Martine Novotnej za
chlebíky pre žiakov.
• Pánovi Rybnikárovi a celému
Dobrovoľnému hasičskému zboru
Láb
Pravdaže poďakovanie patrí všet
ľočku, deti pri odchode potešil za kým, ktorí sa podieľali na hladkom
pnutou policajnou sirénou.
priebehu Dňa detí a tak naši žiaci
Súťaže pre žiakov pripravili všet povedali, že tento deň bol zaujíma
ky pani učiteľky, pani vychovávateľ vý a už sa tešia na budúci rok.
Mgr. Margita Kolandrová
ka a aj Adelka Greliková, ktorá si

obsadili 5. miesto. Štafeta dievčat na 4 x 60 met
rov získala 6. miesto. Členkami tejto štafety bol
Barbora Bublincová, Dominika Sedláková, Bri
gita Blechová a Martina Zálesňáková.
V rámci celého okresu dievčatá získali 6. miesto
a chlapci 9. miesto.
• Z okresného kola súťaže „Na bicykli bezpeč
ne“ z mája 2007 postúpila do krajského kola
štvorica žiakov – družstvo, Kristína Vajarská, Ve
ronika Chmelová, Peter Koporec a Dominik
Spusta. Tu sme obsadili krásne 2. miesto.
• 15. júna sa v našej škole uskutočnilo okres
né kolo súťaže Mladý záchranár CO. V konku
rencii 9 základných škôl sa naše družstvo v zlo
žení Simona Guničová, Lívia Sovadinová, Filip
Kubej, Michal Sovadina umiestnilo na 2. mieste.
Veľmi dobré postavenie medzi našimi žiakmi
má štvorica šachistov. Na šachových súťažiach
našu školu v tomto školskom roku pravidelne re
prezentujú títo žiaci: Natália Kubejová, Stanislav

Sloboda, Jakub Dufek a Filip Kubej. Na okres
nom kole v šachu, kde okrem spomínanej štvo
rice žiakov hrala aj Simona Fumačová, Natália
Kubejová tu obsadila 2. miesto a postúpila do
krajského kola a v ňom obsadila 4. miesto. V ja
nuári sa všetci štyria zúčastnili Šachového novo
ročného turnaja chlapcov a dievčat v Rohožníku.
Natália medzi dievčatami a Filip medzi chlapca
mi obsadili 4. miesto. V marci si všetci štyria
zahrali na Predveľkonočnom šachovom turnaji
vo Veľkých Levároch. Najlepší výsledok tu dosia
hol Jakub Dufek, ktorý získal 3. miesto. V apríli
na Veľkonočnom turnaji šachových nádejí v Bra
tislave hrali len 2 z nich. Darilo sa Stanislavovi
Slobodovi, ktorý obsadil 10. miesto. V máji sa
všetci štyria zúčastnili turnaja O Putovný pohár
MDD, kde Natália Kubejová získala medzi diev
čatami 3. miesto a družstvo Jakub Dufek – Sta
nislav Sloboda 2. miesto. Okrem týchto žiackych
súťaží sa ich snaží Ing. Merka zapájať aj do tur
naja s dospelými. V bu
dúcnosti by chcel aby tí
to žiaci hrali za šachový
klub Láb v slovenskej li
ge šachistov.
Ďakujeme za vzornú
reprezentáciu – sme na
vás hrdí. Želáme všet
kým krásne a príjemné
prázdniny, rodičom prí
jemnú dovolenku.
Ak chcete vedieť viac,
prečítajte si školské no
viny SOS prestávka, ale
bo na
www.zslab.edupage.sk.
Mgr. M. Kolandrová
LÁBSKE NOVINY • 2/2007

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Na dvore býva
sliepočka
naša...

Naša škôlka
pri žirafe
Takýto neoficiálny názov dostala naša škôlka od
nášho kamaráta Šaša Maroša, ktorý nás prišiel rozveseliť na oslavu Dňa detí 2. júna v našej škôlke.

Dvor, ktorý sme navštívili v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu,
neobývali len sliepočky, ale hlavne
hospodárske zvieratá, ktoré mnohé deti poznajú len z obrázkovej
knihy.
Okrem Disko parády Šaša Maro
ša sa deti dosýta vyšantili v skáka
com hrade, mohli vyhrať tombolu
a dobre sa občerstviť. Popoludnie
bolo plné radosti a veselosti, tak,
ako si to naši najmenší zaslúžia.  
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
nám pomohli tento krásny deň pre
deti pripraviť. Hlavným sponzorom
všetkých akcií v tomto roku je Na
dácia SPP, ktorá finančne podporila
i tento projekt.
Ďakujeme všetkým rodičom, OcÚ
a miestnym podnikateľom, ktorí
nám ochotne prispeli do tomboly,
alebo sladkosťou pre deti: pani Čem
bová kvetinárstvo, pani Divičanová
potraviny, rodina Lenky Habudovej,
rodina Jána Galoviča, pani Kolandro
vá Agrokvet, pani Mifkovičová po
traviny, pán Michalčík drogéria, pán
Michalčík st. víno, pani Murínová
FOFO Vysoká pri Morave, pani Rau
scherová, rodina Siváková, pani Má
ria Vicenová a potraviny Maja. Ďa
kujeme rodine Róberta Zálesňáka
a Gama pekárni Plavecký Štvrtok.

Ahoj škôlka, škola volá...

li príprave na školu, aby deti tento
veľký krok v ich živote zvládli čo naj
lepšie. Nasvedčuje tomu i dojímavá
„My sme smelí indiáni,
školákmi. Dňa 22. júna sa u nás pa rozlúčka so škôlkou, ktorá sa niesla
so škôlkou sa lúčime.
sovalo 14 škôlkarov na žiakov – pr v duchu indiánskej osady, kde deti
Zbohom deti, zbohom všetci,
vákov, ktorí v septembri pripravení, ukázali, že sú naozaj veľkí školáci.
už od Vás odchádzame.“
oddýchnutí a s veľkou chuťou na
stúpia do základných škôl. Pani uči
Stalo sa tradíciou a veľkou uda teľky Zuzana Hrončeková a Júlia
losťou v našej škôlke lúčiť sa s pred Kopčová sa celý školský rok venova

V utorok 12. júna sme navštívili
POSPO Láb. Pani Hasičková nám
pripravila zaujímavú exkurziu po
celom areáli. Detičky si mohli po
hladkať koníka, spoznali ustajnenie
a výbehy kravičiek, teliatok, prasníc
a prasiatok, ba dokonca aj novú
poľnohospodársku techniku – trak
tory a kombajny. Na záver sme ma
li pripravené bohaté občerstvenie
v jedálni, kde si detičky oddýchli
a načerpali nové sily na cestu späť
do škôlky. Ďakujeme pani Hasičko
vej, za hodnotnú prehliadku, občer
stvenie i čas, ktorý nám venovala.
Stalo sa už zvykom ďakovať pro
stredníctvom Lábskych novín, preto i tentoraz chceme poďakovať
všetkým, ktorí nám ochotne pomáhajú skvalitňovať nielen výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej
škole. Ďakujeme pánovi Jánovi Galovičovi za obetavú prácu pri rekonštrukcii hospodárskej časti
škôlky (plastové okná a murárske
práce), pánovi Rudolfovi Hrončekovi, pánovi Miroslavovi Chmelovi,
Rodičovskému združeniu, a všet
kým rodičom a dobrým ľuďom, kto
rí nám venovali 2 % zo zaplatenej
dane a prajeme vám všetkým príjemné, teplé leto plné radosti.

Nádherné privítanie leta!
Dňa 16. 6. 2007 zorganizovala MŠ Láb pre deti zo škôlky a ich rodičov
spoločný výlet do Bojníc.

V krásnom prostredí bojnického zámku sme sa stretli so Zla
tovláskou, Popolvárom, Tromi zhavranenými bratmi aj „ozajst
ným“ drakom a mnohými ďalšími postavami s Dobšinského zbier
ky rozprávok. Počasie nám prialo, a tak sme si individuálne užili
všetko, čo sa dalo: ZOO, rytierske hry, skákací hrad aj lezeckú ste
nu. Pochutnali sme si na pestrej ponuke špecialít z grilu a detičky
sme si spestrili maľovaním na tvár. Vychutnali sme si jazdu na oslí
kovi aj na konskom záprahu...a najmä – užili sme si blízkosť svojho
dieťaťa, smiech a radosť.
Bol to ozaj krásny výlet, domov sme prišli unavení ale šťastní.
Za to všetko ĎAKUJEME!
za spokojných rodičov Kovárová
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Z ohlasov čitateľov na knihu Mgr. Emílie Štefekovej
Lábe, Lábe... s podtitulom

Lábsky nárečový slovník
a všetko krásne, čo s ním súvisí

– ,,od 800. výročia – parádnej
oslavy v Lábe vstúpila kniha do po
vedomia nielen miestnych obyvate
ľov, ale aj cezpoľných hostí, ktorí
ochutnali z lábskeho koláča ume
nia. Kúzlo reči, ktorou vravievali
prapradedkovia dostalo písanie
podobu po 40 rokoch trpezlivého
zbierania slovíčka po slovíčku. Vý
kladový slovník tak narástol do úc
tyhodných rozmerov – 324 strán.
V slovníku nájdeme ,,všehochuť“.

Od výkladového slovníka až po
krátke príbehy láskavého humoru
zo života dedinskej pospolitosti.
Autorka neodpočúvala rodný ja
zyk iba pasívne, ale sama vyhľadá
vala rôzne príležitosti na kontakt
s ľuďmi, s ich životom, s ich rados
ťami i trápeniami.
Keď sa do knižky Lábe, Lábe za
hĺbite, akiste si túto svojráznu de
dinku obľúbite.“
M. Machovička, Petržalka

Vaša kniha ma nadchla
Čítam ju dookola a podrobne. Nahlas čítam frazeologizmy aj s celou
rodinou. Ďakujem, vrátili ste ma do mladosti. Urobili ste veľký kus práce,
pochopila som, že je to srdcová záležitosť – celoživotná. Vašou zásluhou
sa cítim šťastná. Čítala som rôzne slovníky. Ale Váš je môjmu srdcu naj
bližší. Ďakujem za Váš čas, ktorý ste slovníku venovali.
Dnes sa chodí po celom svete, všetko k nám príde až do obývačky, pre
to sa pomiešali aj ľudia aj reč.
Nevadí! Pokrok nezastavíme, ale korene!
Mali by sme vedieť, odkiaľ sme prišli. Nepoznám Vás osobne, ale mys
lím si, že ste správny človek a Vaša práca si zaslúži pozornosť nielen naj
bližších. Ešte raz vďaka!
Prajem Vám ešte ,,veľa chuti do ďalšej tvorivej činnosti“.
Nadšená čitateľka M. K. zo Skalice

A basta! A je to!
Takto sa otvára Lábsky nárečový autorka s vtipom sebe vlastným po
slovmík, ktorý pripravila rodáčka znamenala:
Mgr. Emília Štefeková.
,,Lábske dzeci už možú nadávat
podla slovníka.“
A je to! Takmer paradox, že slov
ník sa začína slastným vydýchnutím
Mgr. Štefeková sa ,,bachua“ do
po dobre vykonanej práci. Kto však svojej obce, jej reči, zvykov, ľudovej
osobne pozná autorku, tomu sa to slovesnosti, skutočne do všetkého
ako paradox rozhodne vidieť nebu krásneho v nej, poriadne hlboko.
de. Skôr si predstaví, ako sa poteši A slovníkom sa potvrdzuje fakt, že
la tejto náhode, ktoré jej prajné láb každá skutočná láska prináša krás
ske – záhorácke nárečie ponúklo.
ne plody. Mňa osobne očarilo, že
Hneď z prvého kontaktu (po Záhorák je cícící čovjek.“ Naozaj cí
emotívnom a múdrom príhovore címe čovječinu, tú skutočnú, ľud
k svojim rodákom) možno vycítiť jej skú, neteatrálnu, ale žitú na ,,sto
typický, akoby metaforický humor honú.“ Ak ma začnú oblizovať je
aj v slovníku, čo sa všeobecne po senné depresie z nedostatku svetla,
važuje v jazykovede za najsuchopár otváram si slovník na hociktorej
nejšie (nech mi jazykovedci prepá strane a zabúdam, že pre takéto
čia).
prípady mám kdesi v zásuvke Ele
Chceš sa okrem poznávania aj nium. Unikám do vlastného det
pobaviť? Tak bacha! ( V spojení dať stva i so slovníkom prežiareným
si pozor.) Priam bernolákovským niečím dôverne známym a hreji
spôsobom vsádza slová do vetného vým.
kontextu ako diamantové očko do
zlatého prsteňa tohto írečitého zá
A basta! A je to! Nech sa všetkým
horáckeho nárečia. A je čo čítať, je (nielen) v Lábe darí aj naďalej. Ďa
nad čím sa usmievať, je čo vychut kujeme.“
návať v celej slovnej zásobe. (Ako
Prof. PhDr. E. Fordinálová, CSc.



Boli sme pri tom...
Dňa 10. mája 2007 sa uskutočnilo príjemné posedenie s autorom pri
pravovanej básnickej zbierky Jožka Benkoviča. Náladu tohto podujatia
umožnila čarovná májová príroda Smrdáky s jeho pacientmi, obyvateľ
mi a hosťami. Atmosféru krásneho jarného večera si každý priniesol do
spoločenskej sály, kde sa celé podujatie odohralo. Hudba sa striedala
s veršami bohatými na citové zážitky autora a spolupacientov, ktoré ne
nechali poslucháčov ľahostajnými a z duše sa im prihovárali. Na záver
sa nám žiada povedať: ,,Bolesť ľudí zbližuje“ a záleží len na nás, ako sa
dokážeme s ňou vyrovnať a ako nás dokáže obohatiť. Autorovi prajeme
veľa zdravia a želanie, aby sa poézia života nevytratila z jeho všedných
i sviatočných dní.
Účastníčky Večera poézie

Žena, ktorá Lábu darovala
kus srdca
Žena, ktorú ste mnohí poznali. Žena s veľkou dušou. Pričinila sa nielen
o rozvoj a zviditeľnenie našej obce v oblasti folklóru, ale bola aj významným politickým činiteľom.

Eva Bence
Narodila sa v r. 1915 do chudob
nej rodiny ako jedno zo šiestich de
tí. Vychodila 6 ľudových a 3 meš
tianske triedy. Potom však musela
školu nechať a začať pracovať.
Eva sa už ako 9–10-ročné diev
čatko začala politicky angažovať.
Ako? Bratovi Františkovi pomáhala
predávať po dedine komunistický
časopis. Jej život však práve pre po
litického ducha nebol ľahký. Za
druhej svetovej vojny mali ako mno
hí iní dom plný Nemcov. A... pres
ne vtedy ukrývali žida. Určite si všet
ci vieme predstaviť, koľko vnútornej
sily, strachu a odvahy ich to muselo
stáť. A predsa to dokázali.
Bola členkou KSS (Komunistická
strana Slovenska), predsedníčkou
slovenského zväzu žien, spoluzakla
dateľkou mnohých spolkov (medzi
inými aj iste dobre známeho žen
ského spolku Živena). Za svoju ce
loživotnú prácu obdržala množ

stvo čestných uznaní a plakiet. V na
šej obci založila a viedla folklórnu
skupinu“ Lábjan“. A o tom, že ich
výsledky boli skutočne výborné,
svedčí aj fakt, že ich pozývali na
mnohé významné slávnosti. Z toho
obrovského radu spomeniem as
poň niektoré: Folklórne slávnosti
vo Východnej, v Krakovanoch, Mie
rové slávnosti na Kamennom mly
ne, Dožinky, Agrokomplex v Nitre,
Vinobranie v Modre, Záhorácky
ples... Krásu nášho kroja obdivova
li nielen na Slovensku, ale aj v za
hraničí (Japonsko, USA).
Sme hrdí, že v našej obci žila ta
káto vzácna osobnosť. Zanechala
za sebou bohatú úrodu pre nás
všetkých. Každý by mal žiť tak, aby
ďalšie generácie po nás mohli po
vedať: Toto bol naozaj veľký človek.
My to o Eve Bence rozhodne pove
dať môžeme.
A. Greliková
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Osudy Lábskych stodôl

Pri rozdeľovaní pôdy (komasácii)
v Lábe r. 1871–1872 sa pôda delila
panstvu, sedliakom a roľníkom.
Panstvu bola pridelená vo veľkých
parcelách. Sedliaci a roľníci dostali
v malom. Tak, ako boli obytné do
my, tak sa im prideľovala pôda za
domom a vznikali humná, kde sa
stavali stodoly.
Tieto oddeľovali hospodársky
dvor a boli súčasťou gazdovania.
Spočiatku sa stavali drevené po
kryté slamou, neskôr pokryté škrid
lou a dobrí gazdovia už stavali mu
rované z tehál. Z kroník sa dozvedá
me, že práve stodoly pokryté sla
mou najviac ničili požiare.
Takéto stodoly boli u  každého
gazdu v Grínave až po Kút, v Dedi
ne, v Ulici, v humnách od Bencov až
po cintorín. Tie domy, ktoré nemali
za domom pôdu, alebo mali iba ma
lú záhradku, dostali ju okolo de
diny. Tá sa viedla ako humno k do
mu, kde si postavili stodoly. Mali tu
skládky dreva, kopce slamy a všetko
to, čo nemalo na dvore miesta. Čas
to sa tieto stodoly prenajímali aj
tým, čo nemali žiadne, napr.: pri
zvážaní a mlátení obilia. Takto si

spoločne vypomáhali pri týchto
prácach.
Pamätáme na stodoly za Sv. Já
nom: Juricových, Vícenových, Jožku
Kovára,TeodoraKolandru,Zoboko
vých. Na druhej strane Vajarských
(dnes Koporcových) a Kováričko
vých. Na Malej Lúčke pokračovali:
Pírových, Emricha Vícenu, Ignáca
Míznera, Františka Osuského,
Chrupkových a pokračovali na Lúč
ku. Dnes sú tu už postavené rodin
né domy.
Smerom na Pl. Štvrtok na Strán
ke ešte stojí pekná murovaná sto
dola po Jozefovi Súkeníkovi. A na
vŕšku boli hneď za potokom Kop

čových, Hrebeňových, Sirotových,
Januárových a Chmelových. Aj na
týchto miestach sú postavené ro
dinné domy. Posledná tu bola Já
nošíkových. Tá vyhorela v deväťde
siatych rokoch min. storočia. Bolo
šťastím, že vietor fúkal von z dediny,
len tak sa ochránili okolité domy.
Kto zapálil stodolu verejne nie je
známe, len sa hovorilo, že pán boh
sa už nemohol na to pozerať, aké
nemravnosti sa tam konali, tvrdili
susedia. Pri ihrisku bola Kovárových
(Jurčových), Chmelových (Demia
na). Kde majú postavený dom Volte
marovci bola stodola (Demových),
aj to bol raj pre deti z dediny.
V päťdesia
tych rokoch pri
založení JRD
niektoré stodo
ly slúžili na
ustajnenie do
bytka a ošípa
ných než sa po
stavil hospo
dársky dvor.
Boli to stodoly:
Ondreja Záles
ňáka na Vŕšku,
Hrebeňových

Ako sme fotili Lábsky kroj...
Keby som mala opísať celý dej
a všetky svoje dojmy z tohto pred
poludnia, isto by mi nestačili ani
tieto noviny a už vôbec nie jedno
pero. Preto nebudem opisovať na
še pátranie v Bratislave po štúdiu,
do ktorého máme ísť, ale začnem
hneď tam, ako sme už vošli autom
do vjazdu pri celkom parádnom
dome...
A práve vtedy mi hlavou lietala
myšlienka vôbec nevystúpiť z auta.
Prečo? Nuž...privítať nás totiž pri
šiel pes. Pravda, ešte aký pes?! Veľ
kosťou sa ponášal na menšieho ko
ňa. Ale keďže vystúpili aj ostatní
členovia našej družiny (p. Kainová,
p. Bartalský a Danko môj spolubo
jovník), odhodlala som sa teda aj
ja. Dvaja páni (fotograf a grafik),
čo vyšli krátko za psom sa čudovali
našej ,,výbave“. Taký kroj má totiž
veľa častí. Konečne sme vošli do
ateliéru a zavreli dvere. Teraz som
sa cítila pred tým obrovitánskym
psom v bezpečí. Teda, až do chvíle,
kým som nezistila, že si vie tie dvere
otvoriť. Po mnohých úpravách,
skúškach dopadu svetla na nás
LÁBSKE NOVINY • 2/2007

oboch a nastavení reflektorov už iš
lo do tuhého. Spočiatku nás fotil
oboch spolu, potom každého
zvlášť. Ale nemyslite si, že je to také
jednoduché. Že len stojíte a usmie
vate sa do objektívu. Tie fotky mu
sia byť proste úplne podľa gusta fo
tografa: ,,Lakeť trocha vyššie. Nie,
nie, to je veľa. Teraz už je to zase má
lo. Fajn. Teraz je to dobré. Tú nohu
viac dopredu, nie až tak, menej.
A úsmev. Ale ty sa nesmeješ, ty sa
chichoceš! Len taký mierny úsmev.
A teraz sa mi zatoč. Vieš sa točiť?“
(Jasné, že sa viem. Točila som sa
asi 12x za sebou. Stuhy, ktoré majú
byť na chrbte, som mala na bru
chu, vypadlo mi slabo pripevnené
pierko a skoro som pristála na ze
mi, lebo sa mi nohy zamotali do
plátna, ktoré som mala pred se
bou. Slúžilo ako pozadie.)
Tak takýmito príkazmi sa na nás
stále niečo vylepšovalo.
No najväčšia zábava nás ešte len
čakala. Zrazu Dankovi pán fotograf
oznámil, že ma má zobrať do ná
ručia. Najväčší šok to bol asi pre
mňa. Vyvalila som naňho oči, no
akosi to nezabralo. Nebála som sa

ani tak o seba ako o Dankovo zdra
vie. Veď moja váha sa v tom ťažkom
kroji podstatne zvýšila. Ale, čo sa
dalo robiť? Šéf je šéf. Celé to dví
hanie, držanie a skladanie sme opa
kovali tuším 3-krát. V takejto situá
cii mi bolo dosť ťažko tváriť sa váž
ne, alebo sa len mierne usmievať.
Až ma brucho bolelo od toho, ako
veľmi sa mi chcelo smiať. Tak, ale
prežili sme to. Ja určite a Danko
možno s menšou či väčšou svalovi
cou na rukách. Potom už pár fotiek
a ... Skončili sme!!! Konečne som
sa obliekla do svojich normálnych
šiat. Cítila som, akoby zo mňa opad
lo prinajmenšom sto kíl. S rados
ťou som sa z auta dívala na vzďa
ľujúceho sa psa, ktorý nás, samo
zrejme, vyšiel odprevadiť. Vôbec ne
závidím modelkám či herečkám,
ktoré stoja dennodenne pred ob
jektívom alebo kamerou. Musia sa
tváriť, obliekať, dokonca aj usmie
vať tak, ako to vyhovuje iným ľu
ďom. Myslím si však, že to bol zá
žitok, na ktorý sa nezabúda a ktorý
sa nám, obyčajným smrteľníkom,
ponúkne len raz za život.

a Chmelových na Rádku. A niekto
ré slúžili tiež na skladovanie umelé
ho hnojiva.
Dnes stodoly využíva len niekoľ
ko poľnohospodárov v dedine. Ur
čite sú potrebné pre každého far
mára. Ale mnoho je takých, že je
v nich samé haraburdie a neporia
dok, čo je dobrá skrýša pre kuny.
Staré stodoly sa neopravujú a tak
každá, ktorú poznačil zub času, ma
jitelia zbúrajú, alebo spadne sama.
A. Zálesňáková

Spoločenská kronika
Narodení od 1. 1. do 30. 6. 2007:
1. Kainová Mária Anna 13. 1.
2. Kimlička Matej
4. 2.
3. Kimlička Ján
4. 2.
4. Hrebeň Ivan
25. 2.
5. Majzún Marek
8. 3.
6. Trenčanský Stanislav 1. 6.
Zomrelí od 1. 1. do 30. 6.:
1. Vachová Mária
2. Benceová Eva
3. Bartalská Mária
4. Kovár Jozef
5. Slaninka Emil
6. Zámečníková Anežka
7. Rigotty Marcel
8. Sofka Matej
9. Slobodová Terézia
10. Šiša Štefan
11. Kerepecký Juraj

14. 1.
16. 1.
15. 3.
14. 4.
25. 4.
20. 5.
29. 5.
1. 6.
6. 6.
6.6.
20.6.

Zosobášní od 1. 1. do 30. 6.:
Stanislav Trenčanský
a Mária Sedláčková
Vlastimil Vícena
a Dušana Chvílová
František Fráz
a Katarína Kovárová
Jozef Muranský
a Lucia Holečková
Rastislav Rell
a Soňa Petrášová
Milan Zivčák
a Veronika Pírová
Julián Lukáček
a Jana Baumanová

13. 1.
7. 3.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
16. 6.
23. 6.

Jubilanti v roku:
95 r. – Sofka František
90 r. – Mostabuerová Rozália
85 r. – 	Kovárová Alžbeta
Žaludná Františka
80 r. – Duffková Magdaléna
Chmelová Mária
Janská Rozália
Kainová Mária
Lazarová Júlia
Malinovská Anna
Martincová Karolína
Pír Rudolf

A. Greliková
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Máme trojnásobného
majstra Slovenska!
Sezóna športových súťaží pomaly
končí a prichádza čas regenerácie
a oddychu. Niektorí športovci ju
uzavreli spokojní, iní s vedomím, že
musia viac zabojovať, aby boli vý
borné výsledky.

Hasiči súťažili

Rok sa s rokom zišiel a na Láb
skom ihrisku znovu súťažili hasiči.
V sobotu 26. mája 2007 sme orga
nizovali už 12. ročník ,,Memoriál To
biáša Ondroviča” v hasičskom špor
te. Za pekného počasia veliteľ DHZ
Láb spolu s pani starostkou obce
privítali 11.hasičských družstiev zo ši
rokého okolia. Nesmieme zabudnúť
ani na našich priateľov z Moravy.
Ako každý rok prišli Řičanský ha
siči na našu súťaž s dvomi druž
stvami. Ďakujem touto cestou pani
Hasičkovej, pani starostke obce za
zakúpenie pohárov pre súťažiace
družstvá.
Ďakujem taktiež všetkým obča
nom, ktorý prišli podporiť Lábskych
hasičov. Súťažné družstvá ukončili
súťaž v tomto poradí: 1. Šenkvice,
2. Dúbravka, 3. Láb I. a ďalej Hrn
čiarovce, Láb II., Řičany I., Plavecký
Štvrtok, Zohor, Řičany II., Vysoká
pri Morave, Záhorská Ves.
9. júna dopoludnia sa Lábsky ha
siči zúčastnili previerky pripravenos
ti v Studienke, ktorú poriadal Okres
ný výbor Malacky, kde sme obsadili
3. miesto a poobede už súťažili v Ři
čanoch na ich pohárovej súťaži.
M. Kovár , veliteľ DHZ Láb

Ôsmy rok činnosti šachového klubu Láb, bol v jeho doterajšej činnosti

najúspešnejším rokom šachistov

Jedným s tých, ktorí môžu spo
kojne prázdninovať, je Alex Farmer,
ktorý sa už niekoľko rokov venuje
šermu. Sezónu hodnotí ako veľmi
vydarenú, nakoľko sa zúčastnil na
niekoľkých súťažiach a viackrát zís
kal ten najcennejší kov. Úspešná se
zóna vyvrcholila pre Alexa v apríli,
keď v Nemeckom Klagenfurte získal
3. miesto.
Na júnových majstrovstvách
,,Mladé nádeje 2007” v kategórii
starších žiakov získal 2. medajly.
No najväčšie úspechy prišli na
majstrovstvách Slovenska, kde sa
stal v šerme kordom absolútnym
majstrom Slovenska nielen v kate
górii starších a mladších žiakov, ale
i v súťaži družstiev!
Alexovi gratulujeme a želáme ve
ľa zdravia a chuti do športu.
S. Vajarska

Rok sme začali tradičným Troj
kráľovým turnajom v hostinci U To
máša na ktorom sa zúčastnilo 64
šachistov zo širokého okolia. Pora
die: 1. Hartl Ján, Kš Pezinok, 2. Po
láčik Igor, Šk Doprastav, Bratislava,
3. Kleman Miroslav, Šk Doprastav,
Bratislava.
V rámci turnaja sa uskutočnilo
majstrovstvo okresu Malacky v ša
chu jednotlivcov. Majstrom okresu
pre rok 2007 je Kahánek Jaroslav, 2.
Juza Štefan, 3. Chabada Tomáš st.
V sezóne 2006/2007, ktorá bola
našou 7. ligovou sezónou si naše
družstvá úspešne počínali v súťa
žiach družstiev Bratislavského ša
chového zväzu.
Družstvo Láb A hralo druhú se
zónu v 4. lige, papierovo 11. nasade
né z 12-tich družstiev sa z len dvomi
prehrami umiestnilo na výbornom

Zhodnotenie futbalovej sezóny

Naše družstvo žiakov skončilo
v konečnej tabuľke na 6. mieste. Na
začiatku sezóny sa chlapcom darilo
oveľa viac ako pri konci. Pán Ledník
už dohrával sezónu s mladšími žiak
mi. V neskorších prestupových ter
mínoch mu niektorí odišli do Ma
laciek do Československej futbalo
vej akadémie. Nič to, vyrastajú tu
ďalší šikovní hráči.
Dievčatá skončili na 9. mieste.
Hrať v tejto lige proti chlapcom im
veľmi pomohlo. Je to pre nás taký
odrazový mostík do 1. ligy žien
a žiačok. Bude to tvrdý oriešok,

hlavne prvý rok. Zázraky zo začiat
ku čakať asi nebudeme, ale tiež sa
tak lacno nevzdáme.
Muži skončili v tabuľke na po
slednom mieste a zostupujú do pia
tej ligy. Boli zápasy, v ktorých po
dali dobré výkony, ale nepremenili
vyložené šance, takže úspech sa ne
dostavil.
Hovorí sa, že v dobrej dedine mu
sí byť škola, kostol, krčma a futbal.
A my všetci veľmi dobre vieme, že
Láb je dobrá dedina, takže mužský
futbal sa u nás bude hrať aj naďalej.
Veríme, že futbal u  nás začne po

Lábske futbalistky vzbudili obdiv a rešpekt
Futbalovú sezónu sme zakončili
turnajom junioriek do 19 rokov
v Pelhřimove. Bojovalo sa o PO
HÁR MESTA PELHŘIMOV.

Bol to trojdňový turnaj, od piatku
do nedele. Cestovali sme už vo štvr
tok navečer. Na druhý deň, v piatok,
po úvodných zmätkoch, sme na
stúpili na úvodný zápas. Hrali sme
ustráchane. Hoci hráčky z Boleslavy
sme zatlačili na ich polovičku, na
bránku sme strieľali málo a šance
nevyužili. Súperky ponúknuté dve
šance využili a my sme prehrali 0:2.
Pred ďalším zápasom trénerka za
velila, že takto to nepôjde. Musia na
bránku strieľať a nie sa so streľbou
ponúkať. A prišlo to. Stretnutie
s Kunštátom sme vyhrali 4:2. Ďalší
zápas sme hrali s Drnovicami. Naše



dievčatá naštartovali gólostroj a Dr
novice sme deklasovali 10:0. To bo
lo po prvom dni. Ostatné družstvá
začali za nami chodiť, že odkiaľ sme,
kde je ten Láb a akú súťaž hráme,
keď také mladé dievčatá a tak dobre
hrajú. Získali sme si veľký rešpekt.
Na druhý deň zase nemilé pre
kvapenie. Zmenili rozlosovanie. Hra
li sme po sebe dva 60-minútové zá
pasy a ďalší o hodinu neskôr. Nepo
mohli ani protesty. Prvý zápas sme
hrali s Ivančicami a vyhrali sme zase
4:2. Po desiatich minútach sme na
stúpili na ďalší zápas s domácim Pel
hřimovom. Dievčatá hrali discipli
novane, plnili príkazy trénerky a po
darilo sa nám s ťažkým súperom
uhrať remízu 2:2. O hodinu sme na
stupovali na ďalší náročný zápas. Už
sme toho mali plné zuby. Odohrať

tri zápasy po sebe, to nehrajú ani mu
ži. Naše do toho dali všetko, siahli
na dno svojich síl, boli odhodlané
bojovať do konca a s Moravskými
Budějovicami sme zase remizovali
2:2. Týmto výkonom si získali obrov
ský obdiv a rešpekt. Zrazu sa z malé
ho Lábu stalo favorizované, obáva
né a obdivované družstvo. Za dva ro
ky práce na sebe, tu zúročili všetko,
čo sa naučili – nádherné kľučky, sťa
hovačky, vypichnutie lopty, kombi
načná hra, zakončovanie a odhodla
nie vydať zo seba maximum. Bolo
nádherné sa na nich pozerať. Svojou
hrou privádzali súperky do šialen
stva. Hrali ako z veľkej knihy.
V nedeľu bola v Lábe birmovka,
preto v sobotu večer polovica druž
stva odišla domov. Veľmi sa im ne
chcelo, keď to tam mali tak dobre

5. mieste. Družstvá Láb B a Láb C
bojovali o umiestnenie v 5. lige – Bra
tislava-vidiek, umiestnili sa na 2. a 3.
mieste.
V tejto sezóne sme rozšírili naše
aktivity v oblasti starostlivosti o mlá
dež, počas školského roku naši hrá
či organizujú šachové krúžky pri ZŠ
Láb a v CVČ Malacky. V máji a júni
prebehol základný kurz šachu v pred
školských triedach MŠ v Lábe a Ma
lackách. Do budúcej sezóny sme pri
pravili pre šikovných žiakov možnosť
zúčastňovať sa na medzikrajských
turnajoch Bratislavského a Trnav
ského kraja a zahrať si v ligovej sú
ťaži.
Výbor šachového klubu chce po
ďakovať Ing. Petrovi Merkovi, Ing.
Eduardovi Šimkovičovi a Tomášovi
Chabadovi za chod šachového klu
bu.		
Ján Zálesňák

stupne znova napredovať. Prispejú
k tomu hráči, noví tréneri aj vy, naši
fanúšikovia.
Chceme sa poďakovať všetkým
priaznivcom futbalu, hráčom a os
tatným, ktorí nám nezištne pomohli
a podieľali sa na chode klubu.
Dalo by sa o futbale žiakov, žien
a mužov písať ešte veľa, ale najlep
šie bude, keď prídete priamo na zá
pasy, sami uvidíte a zhodnotíte.
Pozývame vás na zápasy v ďalšej
futbalovej sezóne! Všetci ste srdeč
ne vítaní!

Výbor ŠK Láb

rozohrané, ale nedalo sa nič robiť,
odišli. Osem dievčat nastúpilo v ne
deľu na dva posledné a ťažké zápa
sy. Čakali nás dve obávané družstvá
– Žilina a Malá Skála. Povedali sme
si, že to musíme dôstojne odohrať.
Žiadne debakle. Zápas so Žilinou
sme prehrali 0:4. V zápase s Malou
Skálou naše dievčatá hrali zase od
hodlane a s predsavzatím zápas ús
pešne dohrať. Vydali zo seba maxi
mum, siahli na dno svojich síl. Spo
za čiary dostávali neustále od tréner
ky pokyny a povzbudenia a zápas
dotiahli do víťazného konca. Láb–
Malá Skála 1:0. Po záverečnom hviz
de rozhodcu dievčatá jasali a tešili
sa, ako ešte nikdy. Za 4. miesto sme
dostali viac gratulácií ako prví traja.
Tento turnaj bol pre nás veľká skú
senosť a určite chceme pokračovať
vo víťaznom ťažení aj naďalej.
H. Rauscherová, vedúca družstva
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