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Hosanna...
Ukrižuj ho...
Aleluja...
milí čitatelia,
bratia
a sestry,

V obecnom úrade
opäť veselo
28. januára 2012 sa v úrade ozýval
štebot novonarodených detí, ktorých
privítala starostka M. Valúchová s mat
rikárkou M. Lisou a poslancom D. Pro
kopom. Slávnostne sme uvítali do života
deti s trvalým pobytom v obci, narodených
v 2. polroku 2011. Okrem príhovoru spo

jeného s kultúrnym programom boli na
ši hostia obdarovaní kvetinou a certif iká
tom pre najmenších od PRIMA banky
Slovensko. V nej im bol uložený základný
vklad na detskej knižke vo výške 33 €.
Želáme našim malým občanom veľa
zdravia a ešte viac krásnych chvíľ.

armády (ČA) vstúpili na územie
Bratislavy dňa 4. apríla 1945. Už
vtedy bola väčšina slovenského
územia oslobodená od nacistic
kých vojsk. Láb oslobodili o deň
neskôr. Vtedajšia kronikárka na
šej obce, pani učiteľka Anna Maš
trlová, túto významnú udalosť za

tak prevolávalo mesto Jeruzalem.
Na Kvetnú nedeľu vítajú Krista s ja
sotom a chcú ho urobiť kráľom.
On však neprijal túto ponuku. Keď
sa ho zbičovaného pri vyšetrovaní
na Veľký piatok pýtal Pilát, či je
kráľom, odpovedal: Áno, som kráľ
a nato som sa narodil a nato
som prišiel na svet, aby som vydal
svedectvo pravde. Kto je priateľom
pravdy, počúva môj hlas. A vtedy
mesto Jeruzalem tomu istému Kris
tovi volalo: Ukrižuj ho...
V hlavnom mesta Jeruzalem je vo
veľkonočnej dobe národ zhromaž
dený preto, aby slávil pamiatku
vyslobodenia z Egyptského otroc
tva. Pán Ježiš sem prichádza, aby vy
slobodil ľud z iného otroctva, aby
nastolil Božie kráľovstvo, ktoré
ohlasoval. Vo štvrtok slávi s apoš
tolmi veľkonočnú večeru, názorne
im ukazuje svoju náuku. Berie si zá
steru a umýva im nohy: Dal som
vám príklad, aby ste aj vy jeden
druhému slúžili. Prikázanie nové
vám dávam, aby ste sa milovali na
vzájom, ako som vás ja miloval.
Dnes všetci utečiete odo mňa, ba
dokonca, jeden z vás ma zradí.
Zradca Judáš sa už predtým tajne
dojednal s nepriateľmi, že im Krista
pomôže zatknúť za 30 striebor
ných. Kristus sa ponúka Bohu ako
obeta za ľudstvo, aby vyslobodil člo
veka z moci hriechu, smrti a uro-

Pokračovanie na 6. strane

Pokračovanie na 4. strane

K radu ďalších vinšovníkov
aj nám podľa dobrých zvykov
pripojiť chceme– keď nie inšie –
aspoň naše skromné vinše:
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
Našim občanom a čitateľom
želajú poslanci OcZ v Lábe

Pamätný deň: 5. apríl 1945
V tomto roku si pripomíname muničný sklad. Počas ich pobytu
významnú udalosť z histórie našej boli občania vystavení rôznym
obce – 67. výročie oslobodenia.
nástrahám. Naši obyvatelia nacis
tom ukradli guľomet a iné zbrane
V priebehu II. svetovej vojny na pre partizánske hnutie, ktoré sa
cistické vojská okupovali územia začalo vytvárať z radov ruských
Európy. Na Štedrý deň 24. decem vojakov. Za túto krádež hrozilo,
bra 1944 prišlo do našej obce že z Lábu bude vyvezených 300
nemecké vojsko. Obsadilo obec občanov, o ktorých sa vedelo, že
nú školu, z ktorej si urobilo veli nie sú priateľmi Nemcov. V roku
teľstvo a kultúrne sály Tomáša 1945 skončila II. svetová vojna ka
Malinovského a Pavla Šimkoviča pituláciou fašistického Nemecka.
(bývalá kinosála). Niektorí vojaci sa Rok predtým začína rozsiahlu
ubytovali v súkromných domoch. expanziu na území Československa
Okupanti si v Lábe vytvorili veľký sovietska ofenzíva. Vojská Červenej

Pozývame všetky mamičky, babičky, prababičky na oslavy
Dňa matiek, ktoré sa v našej obci uskutočnia 13. 5. 2012.

Vážení občania, čitatelia,

pre mnohých z nás je jar najkrajším ročným obdobím. Stromy a kríky začínajú
pučať, príchod jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky, ktoré sa k nám po dlhej
ceste znova vracajú. Na jar sa začína aj práca v záhradkách, viniciach a poliach.
S príchodom jari je spojené i slávenie veľkonočných sviatkov.
Želáme vám, aby ste si v tomto období, kedy všetko ožíva a dostáva nový
nádych, upriamili pozornosť i sami na seba a svojich blízkych, aby ste tento čas
prežili v spoločnej harmónii, láske a ľudskom pokoji. 		
redakcia

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA, OZNAMY

Uznesenia 10. a 11. zasadnutia OcZ Láb
Pri záujme o prijatie, ktorý pre
V roku 2011 OcZ zasadalo 11x.
Prinášame vám uznesenia z po kračuje kapacitu materskej školy,
zohľadňuje riaditeľ materskej ško
sledných dvoch zasadnutí:
ly nasledovné podmienky na pred
nostné prijímanie detí:
10. zasadnutie OcZ
a) ktoré dovŕšili piaty rok veku,
14. 12. 2011
b) s odloženou povinnou škol
skou dochádzkou
Schválenie VZN obce Láb
c) s dodatočne odloženou povin
č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti
nou školskou dochádzkou,
na kalendárny rok 2012.
d) s trvalým pobytom dieťaťa
OcZ schvaľuje VZN obce Láb
č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti na a oboch rodičov v obci Láb,
kalendárny rok 2012 s pripomien
e) deti nie mladšie ako 3 roky.
kou: v § 6 Oslobodenie od dane
V prípade uvoľnenia miesta po
a zníženie dane ods. 3, písm. c), e) čas školského roka rozhodne ria
znížiť vekovú hranicu občanov zo diteľ o prijatí tých detí, ktoré splnili
„starších ako 70 rokov” na „star kritériá na prijatie podľa bodu 1,
ších ako 65 rokov“ a prijať sadzby ale z kapacitných dôvodov nebolo
možné ich žiadosti vyhovieť.
tak, aby ich zvýšenie bolo 30 %.
Hlasovanie: za – 6; proti – 2; zdržal
Hlasovanie: za – 7; proti – 0; zdržali
sa – 0; neprítomný – 1
sa – 2;
Schválenie VZN obce Láb
č. 5/2011 o miestnom poplatku
za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
na kalendárny rok 2012.
OcZ schvaľuje VZN obce Láb č.
5/2011 o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný sta
vebný odpad na kalendárny rok
2012 nasledovne: Určuje sa výška
poplatku pre fyzickú osobu a fy
zickú osobu podnikateľa a práv
nickú osobu na 0,013 €/liter. Urču
je sa interval vývozu pre 1 osobu
jedenkrát mesačne a pre 2 a viac
osôb dvakrát až štyrikrát mesačne.
Hlasovanie: za – 7; proti – 1; zdržal
sa – 0; neprítomný – 1

11. zasadnutie OcZ
21. 12. 2011
Návrh rozpočtu obce Láb
na roky 2012, 2013, 2014.
Stanovisko kontrolóra
k návrhu rozpočtu.
OcZ schvaľuje návrh rozpočtu ob
ce Láb na rok 2012 s pripomienkou:
• zahrnúť hospodársky výsle
dok LÁBINVESTU za rok 2010 vo
výške 73 446,78 € (HV ponížený
o vyplatený podiel v roku 2011
o 13 200,00 €)
• zahrnúť do rozpočtu všetky
výdavky prenesené z r. 2011, pričom
predpokladaný HV tak bude
prebytkový vo výške 53 100,00 €.
• v programe 11 upraviť riadok 4
a 5 (mzdy a odvody) na 65 000,00 €
a 22 880,00 €.
OcZ berie na vedomie Progra
mový rozpočet obce Láb na roky
2012, 2013 a 2014.
OcZ berie na vedomie Stanovis
ko kontrolóra k návrhu viacročné
ho programového rozpočtu obce
Láb na roky 2012, 2013 a 2014
a návrhu programového rozpočtu
obce Láb na rok 2012.
OcZ ukladá obecnému úradu
predkladať pri návrhoch rozpočtu
vždy predchádzajúce rozpočtové
obdobie.
Hlasovanie: za – 7; proti – 0; zdržali
sa – 2

Schválenie VZN obce Láb
č. 6/2011 o prijímaní detí
do Materskej školy Láb.
OcZ schvaľuje VZN obce Láb
č. 6/2011 o prijímaní detí do Ma
terskej školy Láb, nasledovne: Aby
bola zabezpečená požiadavka na
predprimárne vzdelávanie, naplne
nie účelu zriadenia materskej ško
ly a neprekročenie kapacity stano
vuje Obec Láb tieto kritéria pre
prijímanie detí. V prvom rade sú
do materskej školy prijímané:
a) deti, ktoré majú v nasledujú
com roku plniť povinnú školskú
dochádzku, deti s odloženou škol
skou dochádzkou,
b) deti, o ktoré sa stará matka sa
1. zasadnutie OcZ
moživiteľka a je zamestnaná,
18. 1. 2012
c) deti, u ktorých sú obaja rodi
čia zamestnaní,
Výstavba nájomných bytov.
d) deti, u ktorých je zamestnaný
OcZ schvaľuje
aspoň jeden rodič
1. výšku dotácie v celkovej sume
e) ostatné deti
93 533,12 €.



2. výšku úveru v celkovej sume
280 599,34 €.
3. celkové náklady 374 132,46 €.
OcZ konštatuje, že v návrhu roz
počtu na príslušný kalendárny rok
sú vyčlenené splátky.
Splátky budú zapracované do
rozpočtu obce počas trvania zmluv
ného vzťahu so ŠFRB na dobu 30
rokov.
OcZ schvaľuje nájomný charak
ter bytu počas zmluvného vzťahu
so ŠFRB.
OcZ schvaľuje zabezpečenie zá
väzku nehnuteľnosťou na základe
znaleckého posudku.
OcZ schvaľuje zhotoviteľa stavby
spoločnosť LÁBINVEST, s. r. o., so
sídlom Láb č. 503, 900 67 Láb,
IČO 44510543 na základe zmluvy
o diele. Spoločnosť zabezpečí do
dávateľa v zmysle zákona o verej
nom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za – 7; neprítomní – 2

Schválenie VZN obce Láb
č. 1/2012 upravujúce spôsob
prenájmu obecných nájomných
bytov.
OcZ schvaľuje VZN obce Láb
č. 1/2012 upravujúce spôsob pre
nájmu obecných nájomných bytov.
OcZ ukladá starostke vypracovať
dodatok k VZN č. 1/2012 so za
pracovaním výšky nájomného na
výhľad 30 rokov.
Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1
Schválenie plánu
protipožiarnych kontrol
na rok 2012.
OcZ schvaľuje plán preventívnych
protipožiarnych kontrol v obci Láb
na rok 2012 nasledovne:

kontrolná jednotka:
Výbor DHZ Láb
kontrolovaný subjekt:
rodinné domy od čísla 401 do
čísla 500; podnikateľské subjekty
v obci, SHR
Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1

Daň z nehnuteľnosti
OcZ v decembri na svojom pred
poslednom zasadnutí prijalo nové
VZN o dani z nehnuteľnosti na
kalendárny rok 2012. Poslanci sú
povinní k takémuto kroku pristúpiť
raz do roka, a to buď prijatím plat
ného nariadenia, alebo schválením
nového.
Na základe rozhodnutia Národ
nej rady SR, zníženému výnosu
na daniach kvôli celosvetovej
hospodárskej kríze a vysokým zá
väzkom voči právnickým a fyzic
kým osobám, boli poslanci nútení
prijať zvýšenie sadzby za daň z ne
hnuteľnosti, ktoré pomôže čias
točne pokryť deficit na príjme z po
dielových daní.
Obecný úrad predložil návrh
zvýšenia o 40 %. Poslanci tento ná
vrh neschválili, ale navrhli pro
tinávrh zvýšenia „len” o 30 % pri
hliadajúc na finančnú záťaž pre
našich občanov. Ďalej bol prijatý
návrh zníženia vekovej hranice
v oslobodení zo 70 na 65 rokov.
To znamená, že správca dane po
skytuje zníženie dane z bytov a sta-
vieb vo výške 50 % z daňovej povin-
nosti na stavby na bývanie a byty
vo vlastníctve občanov starších
ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich tr-
valé bývanie. O úľavu z titulu veku
sa nemusí žiadať. Iné žiadosti o úľa
vy sa podávajú do 31. januára.
Obecné zastupiteľstvo

Harmonogram zasadnutí OcZ v Lábe
Riadne zasadnutia

Termín

Komisie

16. 5. 2012

Obecné zastupiteľstvo + Obecná rada

23. 5. 2012

Komisie

15. 8. 2012

Obecné zastupiteľstvo + Obecná rada

22. 8. 2012

Komisie

12. 9. 2012

Obecné zastupiteľstvo + Obecná rada

19. 9. 2012

Komisie

07. 11. 2012

Obecné zastupiteľstvo + Obecná rada

14. 11. 2012

Komisie
Obecné zastupiteľstvo + Obecná rada

5. 12. 2012
12. 12. 2012
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AK TUALIT Y ZO ŽIVOTA OBCE
Zápisnica o priebehu a výsledku
hlasovania v obci Láb vo voľbách do
NR SR 10. 3. 2012.
Okrsková volebná komisia zistila
tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov vo volebnom okrsku
1231
Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní
756
Počet voličov, ktorí zaslali
návratnú obálku z cudziny
–
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 30
756
Počet platných odovzdaných
hlasov
739

Voľby do
NR SR 2012

Počet platných hlasov odovzdaných
pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu nájdete v pri
loženej tabuľke.

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST – HÍD
99 % – občiansky hlas
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
STRANA +1 HLAS
Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia
SDKÚ – DS
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

–
52
1
35
128
58
2
1
4
11
313
7
6
3
–
16
14
4
–
4
2
68
2
–
8
–

Rozpočet obce Láb na rok 2012 schválený obecným zastupiteľst vom:
BEŽNÉ PRÍJMY tvorené z:

762 803 €

- podiel daní FO a PO

+325 847 €

- daň z nehnuteľností					

+57 070 €

- domáce dane za tovary a služby			

+44 850 €

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		

+24 940 €

- administratívne a iné poplatky a platby		

+37 930 €

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu, HV Lábinvestu)

+272 167 €

Kapitálové príjmy (výstavba nájomných bytov – dotácia zo ŠFRB, predaj pozemkov)

+453 000 €

Finančné operácie – príjmy 			
PRÍJMY SPOLU		

			

BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:
- plánovanie, manažment, kontrola (reprezentačné náklady starostky, poplatok za audit, členské
príspevky)
- interné služby obce (odmeny poslancom, zástupcovi, poistenie majetku, údržba budov,
autodoprava a iné)

0€
1 215 803 €
698 352 €
–8 110 €
–27 200 €

- služby občanom (matrika, dom smútku – energie, obecné noviny)

–6 750 €

- bezpečnosť a poriadok (hasiči)		

–5 830 €

- odpadové hospodárstvo (ČOV-energie, oprava, vývoz septikov, komunálny odpad)
- pozemné komunikácie (údržba ciest)
- vzdelávanie (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD)		

–70 860 €
–2 500 €
–354 451 €

- kultúra, šport (kultúrne podujatia, ŠK Láb, DFK, knižnica a ich energie a prev. náklady)

–12 440 €

- prostredie pre život (verejné osvetlenie, stavebný úrad, úprava zelene)

–69 480 €

- sociálne služby (opatrovateľská služba, klub dôchodcov, jednorazové soc. príspevky)

–11 160 €

- administratíva (obecný úrad – mzdy, energie, materiál, prevádzkové náklady)

–129 570 €

Kapitálové výdavky (výstavba nájomných bytov)			

–452 000 €

Finančné operácie – výdavky
VÝDAVKY SPOLU				
PREDPOKLADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – PREBYTKOVÝ
Podrobnejší popis obecného rozpočtu je uverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obecného úradu.
LÁBSKE NOVINY • 1/2012

–12 340 €
1 162 692 €
+ 53 111 €

Požiarovosť
v Lábe klesá

Naši hasiči zasahovali v roku 2011
pri požiaroch len 3x, technických
zásahov sme mali 13 – pretláčanie
kanalizácie, čerpanie vody, pílenie
padnutých stromov a pod. Nastá
va jarné obdobie, preto prosíme
občanov, aby pri jarnom upratovaní
nevypaľovali živelne starú trávu, ale
túto vyhrabali a skompostovali.
Za hasičov ďakuje veliteľ DHZ.

Pozvánka
DHZ Láb vás srdečne pozýva
na ďalší ročník
Memoriálu
Tobiáša Ondroviča,
12. 5. 2012 na ihrisku ŠK Láb.
Príďte a strávte sobotňajšie po
poludnie s nami. Priveďte rodinu,
priateľov a známych. O program
a občerstvenie bude postarané.
Výbor DHZ

OZNAM

o vývoze
splaškov

Vývoz zabezpečuje firma Širecom
zo Zohoru, cena za vývoz:
do 3 m³ = 9,00 €
do 6 m³ = 16,00 €
do 7 m³ = 18,50 €
do 8 m³ = 21,00 €
do 9 m³ = 23,00 €
objednávky na tel. 0911 62 32 01.
Ďalším zmluvným partnerom obce
je pán Frišlovič (momentálne je pre
technickú poruchu mimo prevádzky),
objednávky na tel. 0908 12 68 56
Zmena termínu vývozu TKO
počas veľkonočných sviatkov:
Na Veľkonočný pondelok 9. 4.
2012 sa TKO nevyváža. Vývoz sa
uskutoční v náhradnom termíne:
Firma A.S.A., s. r. o., Slovensko,
Zohor – v utorok 10. 4. 2012
Firma Tekos, s. r. o., Malacky –
v stredu 11. 4. 2012

Vážení občania!

Obecný úrad v Lábe vás pozýva
na akciu pri príležitosti Dňa Zeme
VYČISTIME SI SLOVENSKO
2012. Cieľom je zber odpadu v na
šej obci a vyčistenie prírody. Zraz
účastníkov je 21. 4. 2012 o 9.30 h
pred obecným úradom. Každý
účastník dostane gumené rukavice.
Ďakujeme vám za zveľaďovanie pro
stredia, v ktorom bývame.



AK TUALIT Y ZO ŽIVOTA OBCE

Hosanna...Ukrižuj ho...Aleluja...
milí čitatelia, bratia a sestry
Dokončenie z 1. strany

 il ho členom svojho božieho krá
b
ľovstva. Berie do rúk chlieb a hovorí:
Toto je moje telo, ktoré sa obetuje
za vás. Po večeri berie kalich s ví
nom a hovorí: Toto je moja krv,
ktorá sa vylieva za vás i za všetkých
na odpustenie hriechov. Toto robte
na moju pamiatku. Kedykoľvek to
budete konať, budete zvestovať mo
ju smrť. Táto Kristova obeť sa pre
nás sprítomňuje vo svätej omši. Je
to vrcholný prejav Kristovej lásky
k nám a my pritom spájame svoj ži
vot s Kristom a túžime, aby nás pre
mieňal viac a viac na svojich bratov
a sestry.
Po večeri odchádza s apoštolmi
do Getsemanskej záhrady, kde
podľahnú únave. Ježiš zostáva sám
a vidí všetkých ľudí všetkých čias,
každého človeka, teba i mňa. Vidí
všetku biedu, ktorú berie na seba.
Toľko tragédií, mravných katastrof,
u toľkých márnosť svojej pomoci,
večnú záhubu tých, čo ho opustili
a zradili. To všetko ho naplňuje nesmiernym zármutkom až sa na je
ho tvári objavuje krvavý pot. Mod
lí sa: Otče, ak je možné, nech ma
minie tento kalich, avšak nie mo
ja, ale tvoja vôľa nech sa stane.
Prichádza Judáš s vojakmi a boz
káva Krista. Priateľu, bozkom ma
zrádzaš? Apoštoli utekajú a Ježiš
je zatknutý a vedený k súdu. Nema
jú dôkazy na jeho odsúdenie. Na
koniec sa veľkňaz Kajfáš pýta: Povedz nám pred Bohom, si ty Vyku
piteľ, Syn Boží? Ježiš odpovedá:
Áno, som, ako si povedal. Kajfáš so
strojenou horlivosťou vykríkne:
Počujete to rúhanie?! Na čo ešte
V akom štádiu je vyšetrovanie
poškodenej sochy sv. Floriána?
Na základe uznesenia OR PZ v Ma
lackách zo dňa 10. 10. 2011 je začaté
trestné stíhanie za prečin poškodzovania
cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného
zákona na neznámeho páchateľa. Podľa
informácie polície sa čaká na znalecký
posudok, ktorý vyčísli výšku spôsobenej
škody. Doposiaľ nebol vypracovaný. Z to
ho dôvodu nie možné robiť žiadne opra
vy, zásahy a s rekonštrukciou sochy treba
počkať. A hlavne ten, kto škodu spôso
bil, nie je oprávnený k voľbe nároku na
náhradu škody, ktorá prislúcha poškode
nému za splnenie zákonných podmienok.
Prečo sa nebuduje ďalej kanali
zácia v obci?
Ako sme už spomínali, kanalizácia



potrebujeme svedkov? Tento člo
vek sa robí Bohom a za to je trest
smrti! Ježiš je odvedený do žalára
a Peter medzi tým zbabelo zapiera,
že patrí ku Kristovi. Ráno vedú Kris
ta k Pilátovi, aby potvrdil rozsu
dok. Ten jasne vidí Kristovu nevinu
a chce ho prepustiť. Dáva Židom
možnosť vybrať si, koho chcú pre
pustiť, zločinca Barabáša alebo
Ježiša. Sfanatizovaný dav žiada
smrť pre Krista: Ukrižuj ho... Pilát
nakoniec podlieha nátlaku Židov
a vydáva im Ježiša na smrť. Kristus
nesie kríž na miesto popravy zvané
Golgota, čiže Kalvária. Tam je zba
vený rúcha a pribitý na kríž. Hroz
ná poloha na kríži mu bráni v dý
chaní, a tak je nútený chvíľu sa
vzpierať na nohách a zas chvíľu spo
čívať na rukách. Nepriatelia sa mu
vysmievajú, avšak Ježiš im odpúšťa
slovami: Otče, odpusť im, lebo ne
vedia čo robia. Pod krížom stojí aj
jeho Matka, Panna Mária, ktorú
zveruje apoštolovi Jánovi: Hľa, Mat
ka tvoja. Žena, hľa tvoj syn. Spolu
s Kristom sú ukrižovaní aj dvaja
zločinci. Ten napravo uznáva svoju
vinu a prosí Krista, aby si spomenul
na neho vo svojom kráľovstve.
Ježiš na tento veľký prejav viery
odpovedá: Ešte dnes budeš so
mnou v raji! Umiera so slovami:
Otče, do tvojich rúk porúčam svoj
ho ducha. Zdá sa, akoby to bola
totálna porážka, no v skutočnosti
je to najväčšie víťazstvo, na tretí
deň Kristus vstáva zmŕtvych. V Jeru
zaleme, v celom svete i v našich srd
ciach nech zaznieva veľkonočné
Aleluja...             Juraj Augustín

PRIPOMÍNAME SI
Chceme touto cestou poďako
vať za prácu pri výchove a vzde
lávaní mladej generácie, za od
vahu a trpezlivosť, za námahu
a úsilie.

28. marec –

Deň
učiteľov

Vážené panie učiteľky,
pracovníci škôl!
Snáď nie je iné také povolanie,
ako to Vaše, ktoré by dennoden
ne, rok za rokom, vždy v ďalších
a ďalších mladých srdciach za
paľovalo iskru, túžby poznania,
pestovalo schopnosť, vnímať
život, seba, dobro a zlo, vnímať
a tvoriť harmóniu a krásu.
Ste ľudia, ktorí podstatne
ovplyvnili a ovplyvňujú smerova
nie a prácu celých generácií ľudí,
ktorí si aj po rokoch dokážu
sprítomniť vaše tváre, hlas, lás
kavé slovo, pokarhanie – ale čas
tejšie povzbudenie.

Ďakujeme vám.
Nie s vedomím povinnosti,
ale predovšetkým s úprimnou,
úctivou radosťou, že ste tu, že
ste zotrvali na ťažkej ceste peda
góga, skromní a obetaví.
Želáme vám pevné zdravie,
veľa tvorivých síl, mnoho šťastia
a osobných úspechov.
S úctou a vďakou
Monika Valúchová

farár – duchovný otec farnosti

O B Č A N I A S A P Ý TA J Ú
STAROSTKA ODPOVEDÁ
sa buduje v spolupráci so súkromnými
investormi v novovytvorených zónach.
Takto sa odkanalizovala nová štvrť na
Vŕšku i na Bahnách. Obec nie je opráv
neným žiadateľom o dotácie z fondov
európskeho spoločenstva, to znamená, že
nám nikto nedá peniaze na budovanie.
Z obecného rozpočtu to nie je možné, le
bo toľko peňazí nedostávame zo štátneho
rozpočtu. Sme radi, že dokážeme zabez
pečiť základný chod obce, financovať ško
lu, škôlku, podporovať šport a kultúru.
Možno sa mala budovať kanalizácia vte
dy, keď boli peniaze a dalo sa. Podobne,
ako to urobili okolité obce…
Je pravda, že sa ide otvárať nová
stavebná zóna na Stránkach?

Výstavba na Stránkach sa plánuje.
Realizuje ju opäť súkromný investor na
súkromných pozemkoch. Podľa pred
loženej štúdie obecnému úradu ide
o 96 pozemkov s kompletnou infraštruk
túrou.
Prečo obec poskytuje služby aj
občanom, ktorí nemajú trvalý po
byt v Lábe?
Naše peniaze idú aj občanom, ktorí
nemajú trvalý pobyt v obci a naplno vy
užívajú servis obce. Štát prerozdeľuje
podielové dane podľa počtu obyvateľov
s trvalým pobytom na území obce. Keby
sa všetci, ktorí tu žijú, a využívajú na
še služby, prihlásili k trvalému poby
tu, určite by sa nám ľahšie žilo. Zatiaľ,

VÁŽENÍ
RODIČIA,

SPOLUOBČANIA A PRIATELIA
MATERSKEJ ŠKOLY LÁB
V tomto roku je opäť možné
poskytnúť 2 % z daní fyzických
a právnických osôb za kalen
dárny rok 2011.
Z týchto finančných prostried
kov, ktoré ste nám poukázali
v minulom roku Rodičovské
združenie pri MŠ Láb zakúpilo
množstvo výchovno-vzdelávacích,
didaktických a pracovných po
môcok, ktoré sú nevyhnutnou sú
časťou pre všestranný a harmo
nický rozvoj detí.
Veríme milí rodičia,
spoluobčania a priatelia, že
viete, ako veľmi materská škola
tieto prostriedky potrebuje a po
môžete nám.
Vopred vám všetkým ďakuje
me.
Údaje
o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov:
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
PRI MŠ LÁB
Sídlo:
LÁB č. 223
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO prijímateľa: 17319617
SID: 228
Tlačivá si môžete stiahnuť na
http://mslab.edupage.org/
Krásne prežitie veľkonočných
sviatkov, veľa lásky a rodinnej
pohody praje MŠ Láb
bohužiaľ, peniaze, ktoré by mohli dať do
obce Láb dávajú inde, kde nebývajú a my
prichádzame o nemalé štátne dotácie. Je
to nespravodlivé voči našim občanom,
ale neexistuje zákon, ktorý by takýchto
obyvateľov prinútil k prihláseniu. Ale
pevne verím, že sa to zlepší.
Bude sa stavať nájomný byt v
obci?
Výstavba nájomného bytu s 8 bytovými
jednotkami je v pláne. Podali sme žiadosť
o finančný príspevok na Štátny fond
rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby o
dotáciu. Sme v čase, kedy sa vyhodnocujú
a schvaľujú žiadosti. Výsledok budeme
vedieť až v apríli. Ak dostaneme financie,
začne sa s výstavbou, nakoľko je vydané
právoplatné stavebné povolenie.
LÁBSKE NOVINY • 1/2012

ŠKOLST VO V OBCI

Čo je nové v škole?

Chystajte si deti masky, bude
smiech a špás, fašiangový karneval
dnes prišiel medzi nás...,

k nám do škôlky prišiel 17. februára a naozaj bolo smiechu
a zábavy. Krásne masky, bohatá tombola, chutné koláče
a veselá hudba. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa
ochotne obliekli do kostýmov, ktorí prispeli do tomboly
a napiekli chutné koláče. Osobitne ďakujeme pani Anežke Ščas
nej za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie akcie plné radosti.

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Naša škola otvorila svoje dvere
novým prváčikom 27. 1. 2012. Od
15. hodiny pani učiteľky čakali v pek
ne vyzdobenej triede na budúcich
prváčikov, s kopou pekných darče
kov, ktoré pre nich pripravili starší
žiaci. Na zápise, samozrejme, nechý
bala pani psychologička Čermá
ková, ktorá poradila a usmernila
rodičov a pomohla aj pani učiteľ
kám. Deti boli veľmi milé, nedočka
vé, šikovné a usmiate. Každé poho

tovo odpovedalo na otázky, písali,
kreslili a recitovali pekné básničky.
Kým deti usilovne pracovali, rodičia
vypĺňali prihlášky. Pre budúci škol
ský rok sme zapísali 18 žiakov. Z to
ho 12 dievčat a 6 chlapcov.
Budúci prváčikovia odchádzali
zo školy s dobrou náladou a darče
kom v ruke. Dúfame, že takýto
usmiati a nedočkaví prídu a sadnú
si v septembri do školských lavíc.
Všetci sa na nich už veľmi tešíme.

Deň otvorených dverí

Aké je moje dieťa v škole? Akí sú kamaráti, s ktorými trávi každý deň?
Na tieto a iné otázky si mohli odpovedať rodičia, ktorí 9.2.2012 prišli
na Deň otvorených dverí do našej školy. A že záujem z ich strany bol
nemalý, sa potvrdil tento rok zvýšeným počtom návštevníkov.

Prišli oteckovia, mamičky, ale
objavili sa aj starí rodičia. Už ráno
mnohí z nich zasadli na zadné
stoličky v triede. Niektorí si možno
spomenuli na svoje školské časy,
iní pozorne sledovali ako pani
učiteľka vysvetľuje, pozorovali svo
je dieťa pri práci a pozorne vnímali
postup vyučujúcej na hodine. Bolo
zaujímavé vidieť ako sa niekedy
vžívali do hodiny, ako za starých
čias, snažili sa našepkávať a občas
aj im uletela ruka a prihlásili sa od
povedať.
LÁBSKE NOVINY • 1/2012

Stalo sa už akousi tradíciou, že
zatiaľ čo ostatní rekonštruujú,
opravujú počas veľkých prázdnin,
v našej škole všetko stíhame počas
týždňových jarných prázdnin.
Tento rok sa nám podarilo
úspešne ukončiť výmenu okien na
budove školy a začali sme už aj so
šatňou. Zostala nám telocvičňa,
ktorá bude dosť tvrdý oriešok, ale
najmä finančne náročný. Konečne
sme vymenili aj vchodové dvere,
cez ktoré nám nielen fúkalo ale aj
pršalo. Pre túto po
slednú výmenu bolo
potrebné vysťahovať
štyri kabinety, za čo
ďakujem pani uči
teľkám ale aj žiakom,
ktorí pomáhali. Zá
roveň s výmenou
okien sme aj zmenili
počítačovú učebňu.
Vytvorili sme nový
modernejší priestor,
ktor ý zodpovedá
čoraz náročnejším
požiadavkám na vý
učbu.
Začali sme aj s re
konštrukciou škol
skej jedálne, okrem
novej umývačky ria
du sa nám podarilo
vymeniť polovicu
okien so vstupnými dvermi.
Chceme peknú nielen školu ale aj
vynovené učebné pomôcky. Vďaka
Slovenskej sporiteľni, Obecnému
úradu v Lábe, Rodičovskému zdru
ženiu, či sponzorom sa nám poda
rilo nakúpiť nové športové náradie
– fit lopty, luky. Trochu nás mrzí
prístup našich žiakov, ktorí si nie
kedy nevedia vážiť nové dvere,
stoličky, žalúzie na oknách, a už

po dvoch rokoch ich musíme dá
vať opravovať. V tomto školskom
roku sme museli v jednej triede
meniť dvere už trikrát. A tak okrem
vzdelávacej činnosti sa musíme
čoraz viac venovať výchove a úcte
k novým veciam a k ľuďom.
Chcem všetkým poďakovať, kto
rí nám pomohli. Pán Voltemar spo
lu s pánom Ďurďovičom opravili
tabule v 3. a 4. triede, pán Bar
talský pomohol s elektrickým ve
dením a ďakujem všetkým, ktorí

nám pomáhajú a šíria dobré me
no našej školy. Ešte raz chcem po
ďakovať všetkým, ktorí nám pris
peli 2 %, za ktoré môžeme ďalej
skrášľovať prostredie a nakupovať
novšie učebné pomôcky pre naše
deti a skvalitňovať vyučovací proces
na našej škole.
Mgr. Ľubica Chovanová,
riaditeľka školy

Najneobyčajnejším hosťom bo
la pani ježibaba, ktorá lietala na
metle z triedy do triedy. Čarovne
uvoľňovala atmosféru v triedach
všetkým pripomenula, že poobede
nemajú zabudnúť prísť na karne
val.
•••
Tento deň bol najviac náročný
pre pani učiteľky, a preto im veľmi
dobre padli slová poďakovania zo
strany rodičov. Veď nič nie je pre
učiteľa väčšou odmenou ako rodič,
ktorý si váži jeho prácu.



VOĽNÝ ČAS / SPONZORING / HISTÓRIA

Tanec s radosťou

Dňa 5. 3. 2012 sa otvorila taneč
ná škola LÁBIK v Lábe, ktorá sa
nachádza v bývalej starej škole
v miestnosti, kde bolo centrum
Slniečko.
Túto školu bolo možné otvoriť
hlavne aj vďaka pani starostke,
ktorá nám poskytla priestory
a sama nám pomohla priestor
upraviť a zveľadiť, touto cestou sa
jej chceme veľmi poďakovať.
Na zápis prišlo 31 detí vo vekovej
kategórií od 3–15 rokov.
Tanečnú školu založila bývala
Bratislavčanka Silvia Kromerová,
ktorá sa pred rokom prisťahovala
do Lábu. Silvia má za sebou 3 roky
tancovanie v tanečnej skupine
Different Collor, a potom si otvo
rila v Bratislave v Petržalke tanečný
krúžok pre menšie detičky. Spolu
so Silviou učí aj Katka z Bratislavy,
ktorá má za sebou tanečné konzer
vatórium, niekoľko vystúpení v za
hraničí a 10 rokov pôsobila v Slo
venskom národnom divadle.
Prečo sa rozhodla otvoriť ta
nečnú školu aj v Lábe: „Mám dve
detičky, ktoré majú strašne rady
hudbu a veľmi rady tancujú (Lu
rinka 4 roky a Maťko 1 rok), zisti
la som, že v Lábe je veľa detí, kto
ré nemajú možnosť cestovať za
krúžkom mimo Lábu, tak som sa
rozhodla, že to budeme mať tu
u nás a možno raz budeme tak
slávni, že k nám budú chodiť aj
detičky z iných obcí alebo miest.
Pre detičky máme naplánované
vystúpenia aj tu v Lábe aj v iných
miestach. Detičky budú rozdelené
do troch skupín:
1. skupina – Hríbik (najmenší)
• cvičenie zamerané na správne
držanie tela a schopnosť vyvi

núť a posilniť hudobnú a ryt
mickú pamäť dieťaťa
• cvičenie formou hry (loptičky,
plyšové hračky, varešky)
• rozvíjanie orientácie a pohybu
v priestore
• jednoduché tanečné hry a rie
kanky
• nácvik jednoduchých tančekov
na možné vystúpenie
• obohatiť deti o teoretickú časť,
naučiť ich obsahu jednotlivých
baletov a nenáročnou formou
rozvinúť vzťah k umeniu
2. skupina – Kvietok
Takže kto má chuť tancovať, cvi
• rozvoj správneho držania tela čiť a blázniť sa, príďte k nám, naše
• r ozvíjanie orientácie v priestore heslo znie:
• tanečné hry a riekanky
„Tancuj a smej sa všade, kde si, lebo
• tréning základných prvkov to je základ zdravia a šťastia”.
klasického tanca, baletu, hip
hop/street-dance
• vytvorenie jednoduchých cho
reografií na možné vystúpenie
3. skupina – Hviezda (najstarší)
• rozcvičenie jednotlivých častí
tela
• v ýučba základných prvkov
klasického, scénického, moder
ného a ľudového tanca
• tancovanie ucelených choreo
grafií na možné vystúpenie

písala do kroniky takto: „Obec
Láb oslobodili vojská maršala
Malinovského dňa 5. apríla 1945
krátko po 18. hodine. Prví vojaci
vnikli do obce po 17. hodine, ktorí
sa doplazili korytom potoka Hajné
od Plaveckého Štvrtka. Preliezli
cez múr v obytnom dome Pavla
Lukáčka a odtiaľ uvoľnili cestu
od Plaveckého Štvrtka, ktorú
chránili nemeckí guľometníci. Po
oslobodení cesty začal sa boj v uli
ciach, ktorý sa skončil behom ho
diny. Najtvrdšie sa Nemci bránili

Žijeme v dobe, keď sa vo väčšine
oblastí prejavuje nedostatok fi
nančných prostriedkov. Ani naša
obec nie je výnimkou. Aj my sme
po celý rok 2011 zápasili s nedostat
Detičky stále prerozdeľujeme, kom financií. Napriek tomu mô
nakoľko musíme zistiť ich pohybo žem konštatovať, že záver roka
vé schopnosti a postupne ich pode bol veľmi úspešný v získavaní mi
líme na tieto tri skupinky.
morozpočtových dotácií.
Tanečná škola je otvorená v pon
delok a v stredu od 16.00–18.00 h
Vďaka poskytnutým finančným
a stále prijíma detičky, ktoré majú príspevkom vo výške 12 000 € od
spoločnosti EUSTREAM, a. s.,
chuť cvičiť, tancovať a hrať sa.
Sme strašne radi, že je veľký zá a Nadácií SPP máme možnosť
ujem a budeme robiť všetko preto, skvalitniť život v obci. Tento prí
aby boli spokojné hlavne detičky, spevok bude použitý podľa vo
pred schváleného projektu na
ale aj ich rodičia.



na Vendelínku, odkiaľ mali roz
hľad proti ruskej línii. Na povale
obytného domu Ondreja Záles
ňáka mali umiestnené guľomety
a mínomety a sústavnou paľbou
zadržiavali postup Červenej ar
mády, ktorá sa pohybovala bez
akéhokoľvek krytia. Priame zásahy
obytného domu Ondreja Záles
ňáka, tiež kaplnky Vendelína zo
strany ČA, donútili Nemcov k ústu
pu a zabezpečili prístup ČA k ob
ci. Akonáhle počuli občania hlasy
sovietskych vojakov, vybiehali
z úkrytov a srdečne vítali svojich

Silvia a Katka

Spoločnosť EUSTREAM
a Nadácia SPP
skvalitňujú život v Lábe

Pamätný deň: 5. apríl 1945
Dokončenie z 1. strany

V prípade informácií nás,
prosím, kontaktujte na e-mail:
tanec.labik@gmail.com
Tešíme sa na vás!

osloboditeľov. Vojaci prehliadli na
rýchlo každý dom a hnali sa ďalej
za utekajúcimi Nemcami. Obec za
čala slobodne žiť. Ešte v ten deň
v neskorých večerných hodinách
prišiel František Zálesňák do by
tu Rudolfa Maštrlu v obecnej ško
le, kde sa radili na utvorení revo
lučného národného výboru a o jeho
úlohách.”
Podľa ďalších záznamov máme
správy, že si Nemci pri pobyte v obci
stačili zobrať 33 koní, 35 kráv, 24
svíň, 30 vozov, 43 párov postrojov,
25 kachiel a sporákov, 3 telefonické

zveľaďovanie areálu materskej
školy – osadenie nových hracích
prvkov, ako kolotoč a multifunkč
ná preliezačka, obnovu mobiliá
ru a zelene, na realizáciu novej
autobusovej zastávky pri kostole
a mobiliáru, osadenie informač
ných tabúľ a obnovu priestoru pre
separovaný zber v priestoroch zá
kladnej školy.
Poďakovanie patrí spoločnosti
EUSTREAM, a. s., a Nadácii SPP.
Tešíme sa, že opäť môžeme spo
ločne vynoviť ďalší kúsok našej krás
nej obce Láb.
Monika Valúchová,
starostka obce

aparáty, 60 prikrývok a náčinie
z kováčskej dielne. Oslobodenie si
vyžiadalo zistených 7 obetí z radov
ČA a tiež toľko z radov okupantov.
Telá vojakov boli nájdené priamo
na území našej obce. Podľa kroni
kárskeho záznamu, z radu civilné
ho obyvateľstva za prechodu fronty
neprišiel o život nikto. Celý prie
beh okupácie a oslobodenia naši
občania prežili poväčšine v piv
niciach. Boj o Láb síce trval jeden
deň, ale znamenal novú budúc
nosť. Mnohí starší občania túto
skutočnosť majú dodnes v živej pa
mäti.
Zozbierané z obecnej kroniky
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KULTÚRNE TRADÍCIE / MATRIKA

Fašangu, fašangu, šak ťa je na mále
jako tej rosičky, na zelenej trávje...
Fašiangy sú sviatky, počas ktorých
sa ľudia viac ako obvykle stretávajú
vospolok a pri hudbe, speve, tanci
a dobrej nálade si spestrujú všedné
dni. 18. februára sme v našej obci
uskutočnili fašiangovú zábavu spo
jenú s pochovaním basy. O veselú
zábavu a príjemnú atmosféru sa
počas celej noci starali DJ Stano
Trenčanský a Peťo Ort. O polnoci
sme spoločne pochovali basu. Po
chovával náš rodák Jožko Benko

vič a týmto tradičným, symbolic
kým aktom sme zavŕšili toto bujaré
obdobie a pripravili sa na štyridsať
dňový pôst pred Veľkou nocou.
Touto cestou sa chcem v prvom
rade poďakovať všetkým sponzo
rom, ktorí prispeli hodnotnými ce
nami do tomboly alebo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o spo
luorganizáciu tohto podujatia. Sú
to: obecný úrad, kultúrne zariade
nie „U Tomáša” – PaedDr. Anež

ka Ščasná; Čerpacia stanica LÚČ
– Ing. Ľubomír Čermák; Recykling
– Danka Siváková; Vinotéka – Zit
ka Michalčíková; TAMAT – Peter
Michalčík; Pohostinstvo Čapáš –
Slávka Petřeková; Potraviny Zuzka
– Zuzka Vicenová; V.R.P. Lekáreň
Láb; HOBBY – Ing. Peter Chovan;
Kvetinárstvo – Janka Fumačová;
Pekáreň GAMA Plavecký Štvrtok;
MUDr. Lešková Plavecký Štvrtok;
Manželia Jeans Christiansen a Bo

žena Hradňanská; Rodina Jána Ga
loviča; Rodina Miroslava Kovára;
Rodina Jany Kolandrovej; Rodina
Ing. Dušana Vavrinca; Rodina Šte
fana a Vierky Osuských; Kolektív za
mestnancov Materskej školy Láb.
Zároveň ďakujem za výbornú spo
luprácu členom a aktivistom kultúr
nej komisie: Darinke Hrebeňovej,
Milenke Zálesňákovej, Janke Záles
ňákovej, Katke Kovárovej, Adelke
Grelikovej, Romanovi Cíchovi. Ďaku
jem za prípravu rozhlasovej relácie
pani učiteľke Mgr. Milke Štefekovej.
A, samozrejme, ďakujem našim aj
susedným spoluobčanom za účasť
a priazeň.
Daniel Prokop

Spoločenská kronika
od 22. 11. 2011 do 7. 3. 2012
Narodení:
Šulc Oliver
22. 11. 2011
Múčková Hanka
6. 12. 2011
Varkondová Lenka 16. 12. 2011
Friedman Matej
21. 2. 2012
Pírová Anna
29. 2. 2012
Zomrelí:
Lukáček Ján
Zbranek Ján
Frázová Helena
Malinovská Anna
Hrica Miroslav

Čože je to
šesťdesiatka?
Ako by to vyzeralo, keby sa na konci Fašiangov ne
stretli „Lábjané a Štvrčané“, bývalí absolventi lábskej
meštianky? Ani tohtoročný február nemohol byť výnim
kou, hoci pre spomínaných priateľov bol do istej miery
výnimočný. V roku 2012 slávia totiž šesťdesiat rokov
ukončenia základnej školy. Bolo to presne v roku 1952,
keď ju mladí, plní elánu, nadšenia a veľkých plánov
opustili. Nech sa ich životné cesty kľukatili kamkoľvek,
tí, ktorí môžu, radi prichádzajú každý rok v zime do
LÁBSKE NOVINY • 1/2012

20. 12. 2011
29. 12. 2011
8. 1. 2012
12. 1. 2012
12. 2. 2012

Jubilanti od 1. 3. do 31. 5. 2012

Lábu a v lete do Štvrtka na pravidelné stretnutia.
Dátum, kedy sa Pizzeria v Lábe zaplnila radostnou
vravou a smiechom, stanovili organizátori na 9. 2.
2012. Zišli sa šestnásti, aby sa potešili, porozprávali
a povzbudili do ďalších dní.
Počasie vyšlo, jesť bolo čo, „u suchánkú“ tiež nese
deli, a spomienky? O ne medzi priateľmi, ktorí spolu
prežili kus života, nikdy nie je núdza.
A. Greliková

60-roční
Žaludná Jarmila, Pírová Mária,
Pírová Mária, Mgr. Adamovičová
Viera, Zálesňáková Anastázia,
Juricová Mária, Kafková Marta,
Kovárová Viera, Mízner Ján
70-roční
Bartalský Milan
Všetkým jubilantom srdečne bla
hoželáme a želáme ešte mnoho
pekných a pokojných dní plných
zdravia!



ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Tabuľka II. ligy žien po jesennej časti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ŠK Selce
OFK Dunajská Lužná
TJ Skloplast Trnava
TJ Spartak Myjava
Lady Team Bratislava „B“
TJ Kovo Beluša
Spartak Bánovce nad Bebrabou
Termál Diakovce
Dynamo Orlové
DFC Láb
FKM Karlova Ves
ŠK Vrakuňa Bratislava
FC Čaka

Hráčky DFK Láb:
Klára Chmelová – Láb
Romana Vícenová – Láb
Kristína Kolandrová – Láb
Martina Zálesňáková – Láb
Pavlína Zálesňáková – Láb
Simona Guničová – Láb

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
8
7
7
5
4
4
3
2
2
1

2
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
0
0

1
1
2
3
3
4
5
6
6
7
9
10
11

41
28
33
34
23
22
30
24
24
9
16
4
4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
10
7
8
21
7
19
17
19
22
48
58
49

29
27
26
25
23
22
17
14
14
11
7
6
3

ROZPIS ZÁPASOV DFK LÁB V ROKU 2012
24. 3.
1. 4.
8. 4.
14. 4.
21. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

TJ Kovo Beluša – DFK Láb
DFK Láb – TJ Dynamo Orlové
FC Čaka – DFK Láb
DFK Láb – FKM Karlova Ves
Lady Team Bratislava „B“ – DFK Láb
ŠK Vrakuňa – DFK Láb
DFK Láb – ŠK Selce
TJ Skloplast Trnava – DFK Láb
DFK Láb – OFK Dunajská Lužná
Spartak Bánovce nad Bebravou – DFK Láb
TJ Termál Diakovce – DFK Láb
TJ Spartak Myjava – DFK Láb

Zápasy sa odohrajú na futbalovom ihrisku o 15.00 h.

Lucia Čupcová – Malacky
Karolína Chválová – Záhorská Ves
Veronika Kimličková – Studienka
Monika Poláková – Studienka
Natália Turňová – Malacky
Petra Chrupková – Malacky
Paulína Zolnianska – Bratislava

Barbora Kopčová – Láb
Lenka Kovárová - Zohor
Henrieta Žáčková – Malacky
Dominika Romanová – Malacky
Jarmila Brandejsová – Malacka
Veronika Malíková – Kostolište

Šachový turnaj v Lábe
Dňa 7. januára 2012 sa
uskutočnil 8. ročník tra
dičného novoročného tur
naja v šachu. Turnaja sa
zúčastnilo 47 šachistov,
z toho 19 zo zahraničia (9
z Maďarska, 8 z Chorvát
ska, 2 z Českej republiky).
Hralo sa systémom Rapid
šach na 9 kôl, v rámci turnaja sa uskutočnilo maj
strovstvo z okresu Malac
ky.
J. I. Zálesňák

Hlavný turnaj
1. Verteties Attila
2. Relja Marin
3. Gyurkovicz Bence
4. Pribila Gerhard
5. Štefan Mario
6. Kolesár Milan
7. Chabada Tomáš
8. Ďurovka Štefan
9. Malinovský Peter
10. Jachym Dorina

9
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5

HU
HR
HU
SK
HR
SK-BA
SK-MA
SK-BA
ČR
HU

Prebor okresu
1. Chabada Tomáš
2. Šimkovič Eduard
3. Hruboš Milan
4. Kahánek Jaroslav
5. Podmajerský Ján

6
5,5
5
5
4,5

Malacky
Láb
V. Leváre
Stupava
Stupava

Súčasne šachový klub Láb hrá v súťažiach
družstiev Bratislavského kraja – A muž
stvo hrá 4. ligu. B mužstvo hrá 5. ligu.Sú
ťaže končia koncom apríla, potom budú
zverejnené konečné tabuľky.

Kaviareň GALL CAFFE

Radi by sme Vás privítali v našej
kaviarni GALL CAFFE, ktorá je
otvorená od 8. 3. 2012.
Kaviareň je zariadená v elegant
nom, luxusnom štýle a je rozdelená
na nefajčiarsku a fajčiarsku časť.
Letná terasa bude k dispozícii
hneď, ako nám to počasie dovolí.
Tu sa do sýtosti vyšantia vaše de
tičky na upravenom detskom ih
risku, zatiaľ čo vy si vychutnáte prí
jemné posedenie u nás.
Nájdete u nás skvelú taliansku
kávu Musetti, pestrý výber alko
holických aj nealkoholických nápo
jov, Valtické vínka z Moravy aj sla
dučké dezertíky pre maškrtné
jazýčky, horúcu čokoládu, zmrzli
nové poháre so šľahačkou, mlieč
ne kokteily, fresh 100 % džúsiky
z čerstvo odšťaveného ovocia.

GRILL MAX
PÁRTY 2012
Prihláste sa na uvádzací ročník
Majstrovstiev v grilovaní brav
čových rebierok a vyhrajte nie
ktorú z cien značky

12. 5. 2012 od 9.00 h
Pohostinstvo Čapáš v Lábe

Počet súťažných tímov: 25
Štartovné na jeden tím: 10 €
O dobrú atmosféru sa postará živá
hudba. Návštevníci si budú môcť
kúpiť alko, nealko nápoje a čerstvé
špeciality z grilu: rebrá a krídla.
Informácie: www.grillmax.sk
a v pohostinstve Čapáš.

Osviežiť sa môžete miešanými ná
pojmi. Kaviarnička ponúka príjem
né a kľudné miesto na posedenia
a stretnutia s rodinkou, priateľmi
či obchodnými partnermi. Vybave
nosťou a štýlom spĺňa všetky Vaše požiadavky na menšie spoločenské stretnutia. Catteringove služby
sú samozrejmosťou.

OTVÁRACIE HODINY
Po–Št 10.00–22.00
Pi
10.00–23.00
So
14.00–23.00
Ne
14.00–22.00
Tešíme sa na Vás!
Vaša kaviarnička GALL CAFFE
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