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V lete v lese

Božie Telo
Tak ako v minulosti, aj dnes sa
na sviatok Božieho Tela koná v dedine veľká procesia. Kňaz pod baldachýnom s Oltárnou Sviatosťou
vykonáva obrady pri štyroch oltároch postavených za týmto účelom v rôznych častiach obce. Majú
symbolizovať štyri svetové strany.
Sprievodu sa zúčastňuje mládež
v krojoch, hasiči a dychová hudba,
ktorá sprievod sprevádzala vyhrávaním náboženských piesní.
V uliciach, kadiaľ sprievod prechádza, obyvatelia vyzdobia okná
a zapália sviece. Za minulého režimu boli procesie zakázané, dnes ich

Zachováme zvyky a tradície
však môžeme vykonávať bez obmedzenia.
Farský úrad Láb ďakuje všetkým
spoluobčanom, veriacim, ktorí sa
zúčastnili a podieľali na príprave
procesie Božieho Tela.
Poďakovanie patrí všetkým kro-

jovaným deťom a mládeži, i tým,
ktorí ich do kroja obliekali, mužom, ktorí niesli baldachýn, zástavy
a lampáše, muzikantom, hasičom,
rodinám, ktoré si pripravili oltáre
a všetkým ostatným farníkom, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu

sviatku Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi.
Božia muka
Po stopäťdesiatich ôsmich rokoch sme na sviatok svätých Petra
a Pavla – 29. júna 2013 opäť posvätili obraz zrekonštruovanej Božej
muky pri ceste na Zohor. Po svätej
omši sa sprievod veriacich za spevu
mariánskych piesní pobral na toto
miesto, kde dôstojný pán farár posvätil obraz lurdskej Panny Márie.
Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli k oprave Božej
muky.
História Božej muky
Tento stĺp dal postaviť a v ňom
obraz Nepoškvrnenej Panny Márie
vysvätiť v roku 1855 po vyhlásení
dogmy (pravdy viery) o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Ignác
Juračka, dekan-farár. Opatril ho aj
základinou 20 zlatých, ktorá bola
schválená v roku 1856. Na pomníku bol latinský nápis tohto znenia:
„K úcte bezpoškvrny počatej Panny
a vznešenej Kráľovnej neba túto tabuľu venoval a vysvätil farár lábsky”.

Voňajú ti vlasy letom,
prázdninuje slnko v nich,
je to výlet do neznáma,
krásne telo, rýchly dych
Moje prsty preplietajú
tmavé vlasy s púpavou,
pokožka sa zoznamuje
s nežnou dlaňou túlavou
Medzi hebké pery kladiem
lesnú príchuť ovocia,
kvapky rosy zachytia sa
v rohoch tvojho obočia
V slnečnici schovávaš sa,
tancujeme po lúkach,
brodíme sa riečiskami,
ja ťa držím na rukách
Nie je stromu v našej púti,
v ceste láske nestoja,
rukou v ruke zisťujeme,
že už nie si nesvoja
Chladnej vody z horskej studne
z dlaní napiť rád ti dám,
užime si tieto chvíle,
keď celý svet patrí nám
Prechádzame po kamienkoch
potok plný zlatých rýb,
idylická scéna značí,
strelil do nás Amor šíp
Dáva pozor, stráži túžby,
hľadá srdciam spoločnosť,
čo sa predtým nepoznali,
na spoločnú budúcnosť
Pod čerešňou rozkvitnutou,
skúmať s tebou hviezdy chcem,
po nádhernom milovaní
snívame náš letný sen.

Vážení spoluobčania,
srdečne vás pozývame na 3. ročník
kultúrno-spoločenského podujatia

Letné lábske
slávnosti
24. a 25. augusta

so zaujímavým
programom.

Vážené pani učiteľ ky, milé deti

Prišiel čas prázdnin, zaslúženého oddychu po 10-mesačnej práci.
Prajeme vám, aby ste si užívali každého letného dňa, aby ste načerpali
veľa síl a tvorivých nápadov do nového školského roka. Ďakujeme
vám, pani učiteľky, za vašu prácu a obetavosť.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, OZNAMY

Vyhlásenie niektorých
poslancov OcZ:

Poslanci Jana Kolandrová, Miro
slav Kovár, Bc. Marek Chovan
a Milan Gerthofer vyhlasujú, že
nehlasovali za zámer odpredaja Cigánskeho vŕška s výmerou 6 456 m2
za necelých 6 €/m2 podľa znalecké
ho posudku, ktoré odsúhlasilo OcZ.
Peniaze za odpredaj chce pani starostka použiť na prestavbu Materskej školy Láb a zvýšiť kapacitu
škôlky. Súhlasíme s prestavbou MŠ,
ale myslíme si, že peniaze treba hľadať inde a nie odpredajom takého
veľkého pozem
ku súkromníkovi.

Myslíme si, že tento pozemok sa dá
predať za ďaleko viac, a to v hodnote stavebného pozemku a chceme
poukázať na to, že postup našich
kolegov nie je v súlade chránenia
obecného majetku.
Poznámka redakcie:
OcZ toho času ešte nehlasovalo
za predaj, čiže ani za výšku ceny,
pričom vyčíslená cena je minimálna cena znaleckého posudku, ktorá
sa podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva v prípade predaja môže
alebo nemusí navýšiť.

Ing. Milan Buday:

Ale realita je iná!
Začiatkom roka som oslovil obec
s tým, že moja spoločnosť ZVARKON, s. r. o., potrebuje vybudovať
nové priemyselné priestory, v ktorých by sme naďalej rozvíjali svoju
činnosť. Vzhľadom k tomu, že sa
zaoberáme kovovýrobou, ideálne by
bolo miesto, ktoré sa nenachádza
v blízkosti ľudských obydlí. Ako alternatíva nám bolo ponúknuté riešenie priemyselnej zóny, nachádzajúcej sa v lokalite Cigánsky vršok.

vyjadrenie
k vyhláseniu
Necelých 36 rokov, čo je môj fy
zický vek, som celý život prežil
v obci Láb. Narodil som sa tu,
chodil do školy a žijem tu dopo
siaľ s manželkou a rodinou. Dlho
som zvažoval, čí sa k odpredaju
Cigánskeho vršku budem vôbec
vyjadrovať. Počúvajúc ľudí okolo
seba, som dospel k záveru vyjad
riť svoj postoj aj zámer, a tým za
brániť zámernému šíreniu dezin
formácií.

Kúpiť, dotiahnuť inžinierske siete
rozparcelovať a takto vyrobiť stavebné pozemky. Alebo dotiahnuť inžinierske siete, postaviť rodinné domy,
najlepšie vily, dať tam peknú prístupovú rampu oranžovej farby, v strede utešené námestie s fontánou ako
s filmu Dušana Rapoša – Fontána
pre Zuzanu, v blízkosti Helipost
s výhľadom na elektrifikačnú sústavu slovenských elektrární. Ako bonusový pozemok bude ten, ktorý sa
nachádza na pomedzí elektrického
vedenia a plynovej stredotlakovej
rúry, ktorá sa nachádza v blízkosti
pozemku. Z blízkeho lesa sa urobí
lukratívny poľovný revír, kde priamo
z okien rodinných domov sa budú
stretať jelene obyčajne. Ďalej sa tam
vybuduje lokálne metro s tromi zastávkami, potraviny, škola a šenk.
A na tomto všetkom sa budú nabaľovať ľudia blízki starostke obce Láb.
A vlastne aj ja samotný. Aj takto to
vidia naši spoluobčania...
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Rozšírenie kapacity
Materskej školy Láb
Obecné zastupiteľstvo na svojom
V. zasadnutí 29. 5. 2013 schválilo
zámer rozšírenia kapacity Mater
skej školy Láb prestavaním existu
júcich nebytových priestorov.

Materská škola od 31. 3. 2013
eviduje 24 žiadostí o prijatí detí
na predprimárne vzdelávanie. Súčasný kapacitný stav škôlky umožnil vyhovieť len 14 žiadostiam.
Zrýchlený demografický vývoj
Asi od roku 2007 je uvedená ob- v našej obci podmienil rozhodnulasť prostredníctvom realitných tie rozšíriť kapacitu materskej škokancelárii ponúkaná na odpredaj.
Jediný a skutočný zámer mojej
investície do tejto oblasti je ten, že
potrebujeme vybudovať vlastné
priemyselné priestory, v ktorých
chceme realizovať našu činnosť,
Vážení občania,
rozvíjať svoj podnikateľský zámer.
poľovné združenie sa vám prihoA preto, ako rodák a občan Lábu,
mám osobný záujem na tom, aby vára pri príležitosti mesiaca poľovsom moju firmu vybudoval tu, me níctva. V prírode práve prebieha čas
dzi ľuďmi, ktorých poznám, po kladenia mláďat a nového života.
skytol ľuďom prácu a v neposled Prosíme občanov, aby zbytočne nenom rade z mojej činnosti bude rušili zver pri vychádzkach a nechyprofitovať aj samotná obec. Toto tali do rúk nájdené mláďatá v preje jediný môj zámer, o ktorom svedčení, že sú opustené. Takisto
nech si urobí úsudok každý sám. treba pripomenúť, že podľa zákona

ly. Rekonštrukcia sa má uskutočniť
v existujúcich priestoroch (kotolňa,
sklady) hospodárskej časti budovy,
kde sa má vybudovať jedna stabilná spálňa, jedna trieda, šatňa a sociálne zariadenia. Zo súčasnej kapacity 55 detí sa tak kapacita zvýši
na 75 detí. Rekonštrukčné práce sa
začnú po získaní finančných prostriedkov a po zabezpečení úkonov
pre samotné vykonanie diela, ktoré
bude financované z vlastných zdrojov obce a z účtu verejnej zbierky,
ktorá je založená na tento účel.

Vypúšťanie psov
v poľovnom revíre

Ak sa chce niekto živiť na nezmyselných hlúpostiach prostredníc
tvom rozosielania rôznych schránkových petícii, článkových vyhláse
ní, dezinformovaní verejnosti, ohováraním starostky obce, nech to
pokojne robí. Ale bol by som ozaj
rád, keby aj títo ľudia aspoň trocha
prispeli k lepšiemu žitiu v našej obci
tak, ako to robí moja firma, ktorá
v plnej miere vychádza v ústrety potrebám obce v oblasti kovovýroby
a strojárenstva.

NR SR č. 294/2009 Z. z. o poľovníctve je zakázané voľné vypúšťanie
psov v poľovnom revíre. Poľovníci v tomto období venujú zvýšenú
pozornosť ochrane zveri a revíru a hlavne tlmeniu škodnej zveri
a pytliactvu!
PZ Malina Láb vám ďakuje za
pochopenie a spoluprácu.
LOVU A LESU ZDAR!

Prečo nepostrekujeme
proti komárom?

Bratislavský samosprávny kraj ponúkol finančnú pomoc obciam,
ktorých postihli povodne, na postrekovanie ložísk komárov v rámci riadenia povodňových záchranárskych prác. Nakoľko v našej obci
nebol vyhlásený žiadny stupeň povodňovej aktivity – nemali sme povodne, obec nemá nárok čerpať tieto prostriedky. I napriek tomu sme
požiadali BSK o postrekové pozemné práce proti výskytu komárov.
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Starostka obce
opäť odmeňuje
žiakov za zber
druhotných
surovín

AKTUALITY
2. Paťko Ďurica, 3. ročník – 1016 kg
3. Maroš Valúch a Lucia Valúchová, 3. ročník –
po 556 kg
4. Terézia Šišová, 6. ročník – 415 kg
5. Viktória Živnová, 2. ročník – 408 kg
6. Dorotka Dujničová, 1. ročník – 380 kg
7. Samo Voltemar, 3. ročník – 370 kg
8. Jakub Sivák, 2. ročník – 320 kg
9. Natália Hasičková, 5. ročník - 305 kg
10. Dominik Kočiš, 5. ročník a Dávid Bartalský, 3. ročník – po 250 kg
11. Marko Hrebeň, 7. ročník – 245 kg

Už po piatykrát obecný úrad vyhlásil v základnej Zber tetrapakov:
škole zber druhotných surovín pre žiakov školy. 1. Natália Kováčová – 940 kusov
Počas školského roka deti zbierajú papier a tet 2. Michal Sovadina – 925 kusov
rapaky. Rozvíjajú tým svoje enviromentálne cí 3. Timotej Kuch - 840 kusov
tenie a ich práca prináša aj finančné prostriedky 4. Klaudia Čizmárová – 770 kusov
do školy. Starostka obce každý rok odmeňuje naj 5. Igor Voltemar – 630 kusov
lepších „zberačov” druhotných surovín. Táto sú 6. Samo Voltemar – 630 kusov
ťaž sa stala už tradíciou, ktorej sa venujú rodičia, 7. Martin Trenčanský – 550 kusov
8. Barbora Klimentová – 550 kusov
ba aj celé rodiny.
9. Jakub Sivák – 511 kusov
10. Terezka Novotná – 500 kusov
Toho roku sa najlepšími v zbere papiera
stali:
Všetkým srdečne blahoželáme!
Absolútnym víťazom sa stal Matúš Valovič, ktorý
nazbieral 2000 kg papiera.

Čo sme mali a čo máme?
Vážení spoluobčania,
na úvod mi dovoľte, aby som sa vám
prihovorila touto formou. Som občianka Lábu a žijem tu celý život, takisto aj veľa generácií mojich predkov.
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale zistila
som, že našej mladej generácii, prisťahovaným spoluobčanom a poslancom
určite nie sú známe dôležité skutočnosti o našej obci. Usudzujem tak preto, lebo niektoré rozhodnutia našich
poslancov sú pre mňa nepochopiteľné.
V našej obci žili a ešte žijú veľmi pracovití a slušní ľudia. Začnem od amerických Slovákov, ktorí sa vysťahovali
za prácou do Ameriky, svojimi zárobkami podporovali rodiny, ktoré zostali
pracovať doma na roličkách. Americkí
Lábjané prispievali finančnými darmi (napr. na kostol, kupovali roličky
rodinným príslušníkom a pod.).
Veľmi často som počúvala zo susedných dedín: ,,No, pravdaže, Lábjané,
tak ako to vy dokážete, to nikto nedokáže”. Tak si trocha zaspomínajme.

Dnes je z našej dediny šedá myška.
Okolité dediny skrásneli, upravené
cesty sú porobené. Myslím, že je načase
sa zamyslieť, čo sme mali a čo máme,
ako sme zveľadili dedičstvo našich
predkov, čo Láb mal! Základná škola
– 2 budovy + 2 byty. Vysoká úroveň
školy, ktorú aj predtým spravovala
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obec (Kde sme vzali peniaze?). Učitelia sa zapájali do kultúry a športu.
V dedine bolo úžasné ochotnícke divadlo (Anička Kováčová, Rozmarín,
Hrob lásky, atď.) Obrovská energia
a nadšenie SZŽ, ktoré vedela majstrovsky zmobilizovať p. Petríková.
Akcie ako: Spieva celá dedina, Spartakiáda v Prahe a Lábsky folklórny súbor (veľmi kvalitný). Pri MKS – kino
zrekonštruované 1988, kde sa konali
filmové festivaly a rôzne iné podujatia. V KD veľké množstvo podujatí:
Duchoň, Jožka Černý, Spieva celá dedina, Čaje, diskotéky, hudobná skupina Stimul (Marián Čermák), Lábska
dychová hudba (pán Kain), Majálesy
(Veľký tanečný parket), Strelecké preteky (Moravanka) atď. Poľovníci chodili pravidelne do ZŠ – júl. V Lábe
je nespočetné množstvo darcov krvi,
o ktorých dnes nikto nevie. ČK veľmi dobre fungoval pod vedením pani
Dufekovej. Ďalej, čo sme ešte v Lábe
mali? Detské jasle, kde bolo cca 37
detí. Materská škola – 60 detí, všetko na slušnej úrovni. Knižnica, pekná
sobášna miestnosť. Poďme kúsok ďalej.
Potraviny, priemyselný tovar, odevy
a textil, mäsiarstvo a, predstavte, si aj
banku, JRD, v ktorom hlavne na začiatku nechalo veľa ľudí zdravie, svoje
majetky a niektorí dokonca aj život.
Dnes je to všetko zabudnuté! Mali

M. Valúchová

4 000 € Lábu

Ochrana časti obce Láb je názov
projektu, ktorý vypracovala a podala
starostka obce M. Valúchová v januári na Obvodný úrad Bratislava.
Reagovala tak na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie proti kriminalite. Cieľom bolo získať
financie na kamerový systém, ktorý
bude rozmiestnený v kritických častiach centrálnej zóny obce.
Požadovaná dotácia bola vo výške 9 520 €. Obec nezískala dotáciu
v plnej výške. Získali sme 4 000 €,
k tejto čiastke prispievame z vlastných zdrojov sumu 2 400 €. V najbližších dňoch, po podpísaní zmluvy, sa začnú realizovať práce. Touto
cestou ďakujeme za ochotu Obvodnému úradu v Malackách i v Bratislave, ako aj ďalším odborníkom,
ktorí s nami spolupracovali.

Spoločnosť NAFTA, a. s.,
upozorňuje, že

úmyselné
poškodenie
alebo
krádež
našich plynárenských zariadení mô

sme park plný stromov, dedinu plnú
ruží. Veľmi ma srdce bolí za takouto dedinou. Naši predkovia sa musia
v hroboch obracať.
že mať za následok jeho znefunkčnenie, čo sa kvalifikuje podľa trestČo nám v Lábe pribudlo?!
ného zákona ako trestný čin. PoškoAk chceme niečo postaviť (ten ho- denie alebo akákoľvek neoprávnená
lubník), tak zadĺžime obec na 30 ro- manipulácia s energetickými zakov. To je jedna generácia! Keď potre- riadeniami môže mať za následok
bujeme rozšíriť škôlku, musíme predať ohrozenie života, zdravia a životné(darovať) cigánsky vŕšok! A na záver ho prostredia. Zároveň si dovoľujesi neodpustím spomenúť futbalové me oznámiť, že akékoľvek poškodeihrisko, ktoré je nevyužité. Veď stálo nie našich zariadení bude nahlásené
nemalé financie a obrovskú námahu. na najbližšie oddelenie policajného
Verte, viem o čom hovorím. Položme zboru. Akékoľvek poškodenie zariasi otázku, ako to robili naši otcovia, dení môžu občania hlásiť na havadedovia. Boli snáď šikovnejší, múd- rijnú linku 0800 12 30 88.
rejší a čestnejší? Niekedy sa mi zdá,
že snívam. Mám taký pocit, že z cudzieho krv netečie. Priala by som si, I N F O S ERV I S
aby sa kompetentní zamysleli, čo by • V najbližších mesiacoch bude
sme mohli pre našu dedinku urobiť, v našej obci prebiehať nakrúcaaby sme sa nemuseli hanbiť. Ja verím, nie rodinného seriálu. Využijú sa
že sa z tohto sna prebudíme a odhodí- priestory občanov obce i verejné
me ľahostajnosť nabok. V Lábe je veľa priestranstvá. Počas nakrúcania neskvelých ľudí. Mám taký dojem, akoby príde k obmedzovaniu občanov ani
ľudia rezignovali a mysleli si, že nám činnosti.
už nič nepomôže. Zamyslite sa pri • Prosíme rodičov detí, ktorí využíďalších voľbách komu dáte svoj hlas. vajú verejné detské ihriská na odNech majú naše životy zmysel.
dych a trávenie voľného času, aby
Prepáčte mi, ak som niečo nespome- pre bezpečnosť svojich detí a z dônula, bolo by ešte o čom písať. Každý si vodu udržiavania čistého verejného
je strojcom svojho šťastia.
priestranstva zahadzovali všetky odLábjanka padky do koša! Ďakujeme.
Vaši spoluobčania
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LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM

Deň
detí
Už je to raz tak, máme Deň matiek, Deň otcov ale máme aj Deň detí

a ten sa teda na našej škole oslavuje, a to poriadne. Vďaka rodičovskému
združeniu, rodine Kafkovej, Ranincovej, Voltemarovej sme sa do sýtosti
najedli špekáčikov a napili kofoly. Vďaka obecnému úradu sme mali super program v podaní šaša Lea, ale vďaka pani učiteľkám aj nepedagogickým pracovníčkam, sme mali množstvo súťaží dopoludnia aj poobede. Len
tomu počasiu nemôžeme poďakovať, to nás potrápilo. Ale úsmev a dobrá
nálada nechýbala. Poobede sme súťažili aj s rodičmi a najviac rodičov sa
zapojilo z 2. a 3. triedy za čo bola odmenou pre ich deti super torta.

Naše športu
chtivé deti
vo veku od
2 do 9 rokov
sa vďaka prí
spevku spol.
POZAGAS,
a. s., a podni
kateľov obce
Láb zúčastni
li 11. mája
na nábreží
Dunaja
v Bratislave
3. ročníka
behu River
PARK RUN
2013.

S POZAGAS-om
úspešný detský beh
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
na tejto skvelej akcii pre naše detičky podieľali. Veľké ďakujem patrí
pánovi Paľkovi Bartalskému, ktorý
nám pre detičky daroval množstvo
sladkostí a pozval úžasný Detský
folklórny súbor Štvrčánek a Klnka,
kde tancujú naši bývalí aj súčasní
škôlkári. Ďakujeme pánovi Petrovi
Ranincovi, ktorý nám zabezpečil
cigánske pečienky, páni starostke
PaedDr. Monike Valúchovej, spoločnosti POZAGAS, pánovi Richardovi Rauscherovi, pani Marcelke Galbavej, pánovi Otovi Gabrišovi, ako aj pani kuchárke Elenke

Fumačovej za úžasnú sladkú tortu
a pánovi Stanovi Trenčaskému ďakujeme za super ozvučenie celej
akcie.
Veľká vďaka patrí pedagogickému zboru materskej školy, pani
vedúcej školskej jedálne, pani kuchárkam a pani upratovačke, ako aj
ostatným rodičom za krásne popoludnie pre naše detičky.
Dovoľte nám poďakovať všetkým za spoluprácu, rodičom, pani
starostke, obecnému zastupiteľstvu
a zaželať príjemný oddych počas
letných dovoleniek a prázdninových dní.

Deň otvorených dverí vo First farms

Prijali sme pozvanie od firmy First farms na deň otvorených dverí a 7. 6.
detičky zažili úžasné dopoludnie. Okrem zábavy, sladkého pohostenia
a darčeka spoznali bežný chod farmy. Ďakujeme za pozvanie.
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Najmenšie deti bežali trasu 110
metrov v sprievode rodičov. Naše
reprezentantky Linda Vajarská, Ela
Pírová a Lea Siváková bojovali počas celej trate nielen so zimou, ale
hlavne so silnými súperkami. Všetci sme im nahlas fandili, kričali, čo
prinieslo obrovský úspech. V silnej
konkurencii prevažne bratislavských bežcov vyhrala Ela Pírová,
2. skončila Linda Vajarská a hneď
za tretím miestom dobehla aj Lea
Siváková. V kategórii mladších
chlapcov sa na 2. mieste umiestnil Kamil Kuch a medzi staršími
chlapcami si 2. miesto vybojoval
aj Dávid Macík. Celkovo bežalo
28 detí z Lábu. Niektorých prišli
podporiť aj rodičia, ktorým patrí
vďaka za vytvorenie neuveriteľnej
športovej atmosféry. Tento beh bol
súčasťou „Lábskych olympijských
hier” a práve tu si deti mohli vyskúšať atmosféru ozajstných pre-

tekov. Všetky deti vyhrali medailu
a dostali malé darčeky. Na záver
sa celý bežecký tím odfotografoval
s moderátorom Sajfom, z čoho ma
li radosť hlavne naše dievčatá. Dokonca Paťko Ďurica mal dôležitý
rozhovor so Sajfom, kde si vysvetlili, ako byť úspešným maratóncom.
A to sa hoci komu veru nepodarí.
Celý projekt detskej olympiády bol
vypracovaný a úspešne realizovaný
starostkou obce a podporený hlavným partnerom

a podnikateľmi obce Láb. Patró
nom bola majsterka sveta v kanoistike Janka Dukátová. Sme veľmi
radi, že spolupráca obecného úradu,
rodičov a podnikateľov obce priniesla takýto úspech našich malých
športovcov. Opäť sme dokázali, že
spolu všetko zvládneme!

Materská škola bilancuje

Skončil sa ďalší školský rok a my
sa obzeráme dozadu. Hodnotíme,
porovnávame, konštatujeme. Pozeráme sa na dieťa, učiteľov, zamestnancov, rodičov, sponzorov... Sme si
vedomí, že materská škola je zložitý
komplex, kde všetko so všetkým súvisí. Rešpekt, vzájomná úcta, otvorenosť a dobrá spolupráca boli hlavným cieľom našej materskej školy
v školskom roku 2012/2013.
Okrem predprimárneho vzdelávania naše deti mali možnosť zažiť
aj množstvo zaujímavých podujatí,
ktoré sú nielen zábavné, ale v pr- V Deň narcisov 12. apríla vyzbierali
vom rade dopĺňajú a obohacujú vý- naše deti spolu s pani učiteľkami 255 €.
chovno-vzdelávací proces.
Ďakujeme.
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Škola v prírode
V dlho očakávaný deň – 20. mája,
sa žiaci 2., 3. a 4. triedy vybrali do
školy v prírode v Bezovci v pohorí
Považský Inovec. Už skoro ráno čakal autobus s vodičom na školskom
dvore prvých malých cestovateľov.
Po rozlúčke a posledných bozkoch
od rodičov sa autobus s 38 deťmi
a 4 p. učiteľkami vybral brázdiť cesty
nášho krásneho Slovenska.
V hlavnom meste Bratislava sme
obdivovali veľkosť rieky Dunaj
a majestátne sa týčiaci hrad. Postupovali sme diaľnicou smerom na severovýchod a okolo obeda sme dorazili do Trenčína, kde sme si prezreli
Trenčiansky hrad. V podhradí sme si
vlastnoručne razili mince, zastrieľali
z luku a kúpili suveníry.
Unavení a plní zážitkov z prehliadky sme cestovali do Bezovca,
kde nás už nedočkavo očakával personál penziónu Bezovec s pripraveným obedom. Len čo sme sa po výdatnom obede ubytovali a za pomoci
p. učiteliek vybalili do útulne zaria
dených izieb, čakali na nás slečny
animátorky z CK Wachamba s pri
praveným programom.
Každý deň sme začínali tanečnou rozcvičkou, ktorú pripravili na
še skvelé animátorky. Naučili sme
sa tancovať 4 veľmi zábavné tance.
Po rozcvičke sme sa pripravili na raňajky, ale ešte pred tým sme si upratali izby, pretože sa súťažilo o najčistejšiu a najkrajšie upratanú izbu.
Doobedia sme strávili s p. učiteľkami, ktoré pre nás pripravili bohatý
program. Dokázali sme zdolať 4 km
túru na zrúcaninu hradu Tematín.
Počas túry sme sa si upevňovali vedomosti z vlastivedy a prírodovedy.
Cestovali sme hromadnou dopravou,
aby sme si v obci Modrová prezreli
ZOO Farmu Nový Zéland. Na farme sme videli rôzne zvieratá, ale naj-
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viac nás zaujali klokany s mláďatkami. Spoločnosť pri prehliadke nám
robila aj dotieravá lama. V priestoroch farmy sme si prezreli aj filmové
ateliéry, ktoré slúžili pri tvorbe filmu
Pán prsteňov. V bufete pri farme sme
kúpili a napísali rodičom pohľadnice.
Každý deň sme sa veľmi tešili na
program, ktorý po obede až do neskorého večera pre nás pripravovali
animátorky. Boli sme rozdelení do 4
skupín, ktoré predstavovali ročné ob
dobia v prírode. Za rôzne vedomost
né súťaže sme získavali body a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí, ktoré sa dejú v prírode. Atraktívna bola
„Bútľavá vŕba”, do ktorej sme mohli
vkladať odkazy, čo sa nám páči alebo
čo nás trápi.
Nezabudnuteľný bol aj nočný po
chod v lesíku pri penzióne. Cestu
nám pomáhali hľadať bludičky, pani
učiteľky, ale aj tak sme sa niektorí
báli. Nevzdali sme sa a pochod sme
všetci šťastne dokončili.
Ani sme sa nenazdali a prišiel čas
odchodu. Večer pred odchodom sme
sa zabávali na nezabudnuteľnej diskotéke, na ktorej tancoval celý penzión. Počas prestávok boli odmenení
žiaci a žiačky za najkrajšie upratané
izby a za pekné stolovanie. Každý
bol odmenený pekným darčekom,
ktorý vyhral v tombole. Smutno nám
bolo pri lúčení so skvelými animátorkami, padlo i nemálo slzičiek.
V piatok ráno sme sa za pomoci
pani učiteliek pobalili a očakávali príchod autobusu. Cestou domov sme
si prezreli Matúšovo kráľovstvo –
Park miniatúr v obci Podolie a Mohylu M. R. Štefánika. Unavení a plní
nezabudnuteľných zážitkov sme sa
v neskorých poobedných hodinách
šťastne vrátili domov, kde nás už netrpezlivo očakávali naši najbližší.

Olympijská premiéra
v Lábe s majsterkou sveta
Janou Dukátovou

Takúto možnosť sme dopriali všetkým deťom Základnej a Mater
skej školy v Lábe 2. mája 2013 na 1. Lábskych olympijských hrách.
Bol to deň plný emócií. Na otváracom ceremoniáli nechýbal bežec
s ohňom, vlajkonosiči, ba ani predsedovia lábskeho olympijského
výboru Ľubica Chovanová a Mirka Vicenová (mimochodom riadi
teľ ky škôl), ktoré sa športovcom prihovorili a odštartovali tak sa
motné hry.

Po sľube rozhodcov a športovcov sa všetci rozbehli na jednotlivé
disciplíny. Prišli všetci, čo vládali
- malí škôlkári i školáci, ba aj budúci športovci v kočíkoch, medzi
ktorými bol najmladší Ondrejko.
Športovci skákali, šprintovali, hádzali, behali štafety, no najviac si
vychutnali „jazdu na kanoe medzi prekážkami”, na ktoré osobne
dohliadala patrónka celých hier,
majsterka sveta Janka Dukátová.
Tajomstvá bojového umenia „judo”
deťom ukázala bronzová medailistŽiaci 3. triedy a J. Šimeková ka z majstrovstiev Európy a bývalá
aktívna judistka Karin Dinušová
(Hefková), s ktorou deti bojovali
na žinenkách ako o život.
Všestrannosť, rýchlosť a vytrva
losť – to všetko sme videli i napriek nepriaznivému počasiu, začo
prítomní diváci ocenili športovcov
obrovským potleskom a neustálym
fandením. Zapotili sa ozaj všetci, aj
pani učiteľky Jarka, Katka, Martina, Lenka, pracovníčky obecného
úradu Mariška, Katka, Karin, Evka,
ba aj bežecký tím Janky Dukátovej
– Karin, Peťa, Monika, ktoré taktiež súťažili v štafetových behoch
spolu s výberom žiakov. Najlepší
boli odmenení medailami, trička
mi, sladkosťami a podpisovými

kartami Janky. No najdôležitejšie
bolo, že zvíťazil každí, kto sa zapojili do súťaží a domov odchádzali
všetci s olympijskými medailami
na krku, ktoré im celý čas strážil
ujo Igor.
Bol to krásny pohľad pozerať
na kráčajúce deti zo školy s veľkými zlatými medailami a pre väčšinu
to bola prvá olympijská medaila!
Pevne veríme, že nie posledná.
Za sponzorské dary
ďakujeme:
POZAGAS, a. s., Obec Láb,
spol. LÁBINVEST, s. r. o., Hostinec U Tomáša – p. A. Ščasná,
Recykling Láb, MM BUILD Láb,
kaderníctvo p. Smejová Láb, DOKARO, Galmistav, s. r. o., P. Bartalský, potraviny Zuzka, MP Stav
Láb, KOVOSTAV 98 SK – P. Habuda, H. Rauscherová, POSPO
Láb – p. Anna Hasičková, TOP
ACCOUNTING SERVISE, Peter Čermák.
•••
Ďakujeme všetkým pedagógom
i nepedagógom, dobrým ľuďom,
ktorí nám pomáhali a našej kamarátke olympioničke Janke Dukátovej.
M. Valúchová
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Profesor Lazar,
je štvrtým Slovákom
s patentom z USA

Medzi mnohých lábskych vzde ných masívov pomôže uskladniť
lancov sa radí aj plukovník jadrový odpad vo väčšom množ
prof. Ing. Tobiáš Lazar, Dr.Sc., stve, no hlavne bezpečnejšie.
narodený 30. 5. 1935 v Lábe.
Ide o patent koncepcie strojového
zariadenia, ktoré pracuje autonómne
Svoju životnú profesnú cestu na- bez prítomnosti človeka. „Je vybavesmeroval na vojenskú dráhu. Za- né všetkým tým, čím sa vyznačujú inčal študovať v škole pre leteckých teligentné roboty. Človek vystupuje len
mechanikov v Poprade. Vyštudoval ako kontrolný orgán,” hovorí Tobiáš
elektroinžinierstvo na Vysokej ško- Lazar. Samotný stroj zatiaľ ešte nie
le technickej v Bratislave. Po získaní je vyhotovený. Bol vyrobený elemenhy a zažívali sme neskutočnú sran- docentúry sa stal dekanom Fakul- tárny stredový článok, ktorý rozrudu. Až po deviatich rokoch sme si ty vojensko-leteckého inžinierstva šuje horninu. „Výkonový člen stroja
uvedomili, že nám nikto nechcel zle Vysokej škole leteckej v Košiciach. predstavuje valcové zariadenie, ktoré
– len sa nás všetci snažili pripraviť V roku 1986 ho menovali vysoko má prednú časť rozšírenú na komolý
na skutočný život. Za ten čas sme školským profesorom na Vojenskej kužeľ a potom zadná časť, na ktorú sa
získali nielen nové skúsenosti, ale akadémii v Brne. V roku 1988 ob- pripájajú kontrolné, riadime a napáaj krásne spomienky, na ktoré ni- hájil doktorskú dizertáciu na titul jacie zariadenia.” Rozmery hĺbeného
kdy nezabudneme. Všetkým vám doktora technických vied. V rokoch diela stanovuje jeho užívateľ – zaďakujeme za podporu a aj keď už 1985–1990 bol prorektorom pre ve- riadenie napríklad vyhĺbi jamu hlnebudeme žiaci tejto školy, budeme deckú činnosť Vysokej vojenskej le- bokú 5 km s kruhovým priemerom
na vás spomínať v dobrom.
teckej školy v Košiciach. Je členom 12 metrov. Predpokladá sa, že stroj
kolektív 9. triedy komisie pre obhajobu doktorských vyhĺbi valcovitú dieru do skál, kde
a kandidátskych prác. Vychoval 5 môže byť uložený jadrový odpad –
profesorov, 6 doktorov vied, desiat- urán – používaný ako palivo v jadroku kandidátov vied, napísal viac ako vej elektroenergetike. Na hĺbení jám
Mária Juricová a Nicol Víťazko- 120 vedeckých štúdii a prác. Na svo- dnes pracujú stovky až tisícky ľudí.
vá – Gymnázium Malacky; Kevin jom konte má 20 vynálezov. Pracuje Patentovaná koncepcia stroja využíva tepelnú energiu, ktorú pri hĺbení
Laboš – kuchár, Plavecký Štvrtok; v Košiciach.
Prof. Lazar, významný vedecko- mení na energiu tlakovú a zvukovú.
Benjamín Čech – elektrotechnika,
Bratislava; Anetka Chmelová – Ob -pedagogický pracovník, získal vla
Profesor Lazar sa touto problema
chodná akadémia, Bratislava; Klau ni ako štvrtý Slovák patent v USA. tikou zaoberá už 21rokov. Podnetom
dia Piteková – cukrár, Bratislava.
Jeho stroj na hĺbenie jám do skal bola účasť na riešení podobných
úloh v Ústave geotechniky SAV,
ktoré vtedy riadil prof. Ing. Félix SeEnviropark Pomoravie, n. o., hľadá
kula, DrSc.
Počas spolupráce s patentovým
úradom
v Bratislave sa začali o prona vyučovanie nemčiny v materských a základných školách v rámci
fesorovo zariadenie zaujímať aj USA.
mikroregiónu Enviropark Pomoravie.
Vyučovanie nemeckého jazyka je hlavnou aktivitou projektu s názvom In- Patent nakoniec získal práve tam.
terkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov, ktorý bol schválený „Pri preberaní mi bolo povedané, že
v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika–Rakúsko som len štvrtým Slovákom, ktorý získal patent v Amerike.”
2007–2013.
V týchto dňoch profesor pripra
Požiadavky: doklad preukazujúci vzdelanie v oblasti nemeckého jazyka vuje podmienky pre vybudovanie
(certifikát, diplom Bc, Mgr.) • pedagogické minimum • radosť z práce termobarokomory v Košiciach, kde
s deťmi, kreativita • časová flexibilita, možnosť pracovať v doobedňaj- bude skúmať teplotné, zvukové a tlaších a poobedňajších hodinách • nástup september 2013 • vlastné auto kové efekty zariadenia. Záujemcov
• skúsenosti s prácou s deťmi sú vítané (nie je podmienkou)
o zariadenie je hneď niekoľko. ProPonúkame: pracovnú pozíciu lektor • dohodu o pracovnej činnosti • 40 fesor Lazar v súčasnosti z patentu
hodín mesačne • preplatenie cestovných náhrad • perspektívu zamest- neprofituje. Situácia by sa mohla
nania do júna 2014 • pozíciu vhodnú pre matky na materskej dovolen- zmeniť, keď stroj so spoločníkom
vyrobia a predajú. To je ale otázkou
ke, osoby s čiastočnými pracovnými úväzkami
minimálne 3–4 rokov.
Žiadosť o zamestnanie zašlite alebo prineste do 31. 7. 2013 na adresu:
„Mám takmer 80 rokov, už sa toho
Enviropark Pomoravie, n. o.,
nedožijem. Ale to je v poriadku, necíHlavná 67, 900 61 Gajary
tim sa nedocenený. Mňa táto probleTel.: 0903/52 00 71, e-mail: enviropark@gajary.sk
matika zaujala. Žijem ňou. Nemôžem
Kontaktná osoba: Zuzana Caunerová
ináč, je to náplň môjho života.”

Naši deviataci
Naše mozgy sa naplno zapli v tej
chvíli, keď sme po prvý raz vstúpili
do areálu školy. Boli sme nervózni, lebo sme nevedeli čo nás čaká.
Predovšetkým sme sa tešili na nových kamarátov a na plno nových
zážitkov. Každý ročník pre nás znamenal veľké dobrodružstvo, ktoré sme vždy skoro zvládli. Tým, že
nás bolo tak málo, držali sme stále
spolu ako rodina. Navzájom sme si
pomáhali, odpisovali si od seba úlo-

Koniec
školského
roku
2012/2013

A je to tu – dva mesiace voľna,
plné slniečka, kúpajúcich sa detí,
oddychu. Veď, čakali sme na ne celých 10 mesiacov. Niektorí sa naučili
čo je to ráno vstávať, pripravovať sa
do školy, načerpali nové vedomosti, niektorí sa trápili a mysliac si, že
inde to bude ľahšie, opúšťajú brány
našej školy. Treba však povedať, že
tak ako aj predchádzajúce roky sme
si predsavzali mnoho úloh, podarilo sa nám ich splniť. Zapojili sme sa
do mnohých súťaží, projektov a získali sme mnohé ocenenia.
Chcem sa poďakovať všetkým
pedagogickým aj nepedagogickým
pracovníkom za výbornú prácu
v tomto školskom roku. Rodičom
a priateľom našej školy ďakujem
za trpezlivosť, všetkým sponzorom
za podporu či už finančnú alebo
morálnu, veď všetkým nám ide o to,
aby z našich detí vyrástli šťastní
a vzdelaní „dospeláci”.
Mgr. Ľubica Chovanová,
riaditeľka ZŠ Láb
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Kde sme sa dostali?

lektora/lektorku nemeckého jazyka

Prevzaté z časopisu Korzár
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21 detí prijalo prvé
sväté prijímanie

Slávnostne vyzdobený kostol plný ľudí, dychová hudba, zvuk organu,
radostné očakávanie... V takejto atmosfére prijalo 21 detí v polovici
júna prvýkrát Kristovo telo.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na príprave a slávení pre deti tak veľkého dňa. Prvoprijímajúcim prajeme, nech túžba stretávať sa s Ježišom v Eucharistii čo najčastejšie ostane
v ich srdciach stále živá. Hoci vonkajšia nádhera Prvého svätého prijímania pominie, podstata zostáva nezmenená pri každej svätej omši. Lebo
„dobre vidíme iba srdcom. To, čo je podstatné, je očiam neviditeľné”
(Exupéry).				
A. Greliková

Veľká slávnosť na Morave

Dňa 22. júna sa lábski hasiči zúčastnili oslavy 125. rokov založenia Hasičského zboru v Říčanoch pri Brne. Pri tejto príležitosti im bolo odovzda
né hasičské auto ako aj nový hasičský prápor. Tejto milej udalosti sa na pozvanie obecného úradu ako aj hasičov z Říčan za našu obec zúčastnila
22-členná hasičská delegácia spolu s pani starostkou.
Veliteľ DHZ Láb

Jubilejný ročník

LÁBSKA MATRika
OD 13. 3. do 26. 6. 2013
Narodení:
Zálesňáková Simona 28. 4. 2013
Opustili nás:
Koporec František
Hrica Jozef
Chmelová Alžbeta

22. 3. 2013
21. 4. 2013
7. 6. 2013

Zosobášení:
Javor Marián a Ježovičová Lenka
(8.6. 2013); Lukáček Marek a Šte
ffeková Michaela – 16. 6. 2013
JUBILANTI
od 1. 6. do 30. 9. 2013

60-roční
Ďurďovičová Jarmila, Chmela Peter
70-roční
Koporcová Štefánia, Duffeková
Františka, Vícen Milan
80-roční
Kafka Ján, Gerthoferová Helena,
Kolandra Jozef
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme ešte veľa pekných a pokojných dní plných zdravia.
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Uvítanie detí narodených v pr
vom polroku 2013 bude 3. 8.
v budove sobášnej miestnosti.
Všetkých rodičov budeme po
zývať písomnou pozvánkou.

Jožko, je nám
za Tebou
smutno...

Dobrovoľný hasičský
zbor a Obecný úrad
v Lábe venujú tichú
spomienku nášmu
kolegovi, kamarátovi a vzor
nému členovi hasičského zbo
ru Jozefovi Hricovi, ktorý nás
21. apríla 2013 náhle opustil.
Ako člen hasičského zboru sa
venoval hlavne práci s mláde
žou. Bol zodpovedný a ochot
ný pomáhať každému, kto po
moc potreboval.
So smútkom na neho spomí
najú aj hasiči z Říčan, ktorí sa
zúčastnili poslednej rozlúčky
tu v Lábe.
„Človek odchádza, ale
zostáva v spomienkach”.

Dňa 18. mája sme usporiadali
jubilejný 20. ročník Memoriálu Tobiáša Ondroviča – pohárovú súťaž
v hasičskom útoku s vodou. Spočiatku nám trochu pršalo, neskôr sa
vyčasilo, a preto súťaž mohla začať
v plnom prúde. Štartová listina obsahovala desať družstiev mužov a tri
ženské družstvá. Po dvojkolovom
zápolení víťazmi sa stali družstvá
mužov i žien zo Sekúl. Ako každý

rok aj teraz sa našej súťaže zúčastnilo družstvo našich priateľov – hasičov z Říčan pri Brne.
Sme vďační našim spoluobčanom, že v hojnom počte prišli pozrieť na hasičský šport a povzbudili
súťažiacich hasičov. Poďakovanie
patrí Obecnému úradu Láb ako
aj pani Illíkovej za sponzoring pre
našu súťaž.
Veliteľ DHZ Láb

Stretávka po 25 rokoch

hore zľava: Barbora Urbaničová (Šablicová), Helena Guničová (Kovárová), Anežka
Kubejová (Vajarská), Vierka Gregorčíková (Turečková), Igor Sirota, Mário Sovadina,
Martina Pírová (Havranová), Janka Vyčítalová (Adamovičová), Ivan Hrebeň, Róbert
Jurica, Silvia Zváčová (Mravíková), dole zľava: Radovan Buday, Pavol Laboš, Mária
Višňovská (Sirotová), Petra Labošová (Kovárová), Milka Badrnová (Švehlová), Zuzka Písečná (Hrebeňová), Katka Klímová (Belková), Vierka Miklušičáková (Pírová)

V sobotu 8. júna sa stretlo 19 spolužiakov zo ZŠ Láb. V príjemnom prostredí lábskej pizzérie sme si zaspomínali na školské časy. Zábava a príjemná atmosféra boli spoločníkmi na celý večer. Naše stretnutie sme zakončili
v Clube History s tým, že o päť rokov sa stretneme znova. A keď sa podarí,
možno to bude aj skôr! Už teraz sa všetci tešíme!
Petra Labošová

7

ŠPORT

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

Družstvo
Lady Team Bratislava B
DFK Láb
FKM Karlova Ves Bratislava
ŠK Vrakuňa Bratislava
ŠK Svätý Jur
FC Petržalka 1898 (odstúp.)

Z = zápasy; V = výhra; R = remíza; P = prehra

DFK
LÁB

Ako sme úspešne skončili jesennú časť sezóny 2012/2013, tak
sme s elánom vstúpili i do jej jarnej časti. Tu sa nám v celku darilo. Z odohraných ôsmich zápasov
sme sedem vyhrali a jeden prehrali 1:0 s víťazom našej skupiny.
Skončili sme teda na peknom 2.
mieste tabuľ ky II. ligy žien Slovensko – skupina Bratislava, kde
sme zaostali o 5 bodov od prvého
družstva a 16 bodov pred treťou
Karlovkou.
Úspešné umiestnenie v tabuľke
nás posúvalo hrať baráž s víťazmi
ostatných skupín, a to: TJ KOVO
Beluša, Z W.F.G. Trebišov a Spartak Myjava B o postup do I. ligy
žien.
Po zvážení danej možnosti sme
nakoniec túto ponuku odmietli.
Čomu sa najviac tešíme?
No, hlavne, že sme dokázali prekonať náš dlhodobý hendikep, ktorý nás sprevádzal, a to málo strieľaných gólov. Konečne naše doposiaľ tesné víťazstva sme zmenili
niekedy na 5:1, 7:0 či 9:0 a celkovo
za sezónu sme nastrieľali 42 gólov.
Úspešné strelkyne: Chválová – 6

lepšiu, o čom svedčí aj jej bilancia –
14 gólov, a to ešte 7 nebolo jej.
Z V R P Skóre Body
Samozrejme, veľkú zásluhu
16 14 0 2 94:14
42 na našich úspechoch majú najmä –
16 12 1 3 42:14
37 naši už asi trpezliví tréneri – Miro16 7 0 9 29:37
21 slav a Ľubomír Vicen, ktorí si pre
16 2 2 12 9:49
8 nás vždy našli čas a dokázali vždy
16 1 2 13 7:67
5 motivovať a čo-to poradiť.
0 0 0 0 0:0
0
Tajne dúfame, že im to ešte akútú chvíľu vydrží.
Jednoducho sme nevypočítateľné baby, ale futbal nás baví a chcególov, po 5 gólov – Lisá, Žáčková, me naďalej hrať!
4 góly – Malíková, Zálesňáková,
Vicenová, Chmelová a po jednom A ako ďalej?
góle Bujdáková a šikovná mladuč
Po tejto úspešnej sezóne chceká Natália Čermáková. Dievčatá me pokračovať v ďalšom ročníku
góly zbierali celú sezónu, ale na ženskej ligy a budeme robiť všetnajlepšiu strelkyňu Lapinovú s 8 ko preto, aby naše úspechy boli ešte
gólmi jednoducho nemali šancu, kvalitnejšie ako doteraz. Touto cesa to si zahrala len jarnú časť.
tou by sme sa chceli poďakovať aj
Vyhrávali sme, samozrejme, nie našim fanúšikom, ktorí pri nás stolen zásluhou nich, ale aj zásluhou ja a podporujú, aj keď sa nám možostatných hráčok, ktoré odvá- no občas nedarilo. Veríme, že nás
dzali perfektnú prácu v obrane aj
v strede ihriska. A v bránke naša
gólmanka Simona nás nejedenkrát podržala, čo v neveľkej miere
rozhodovalo o samotnom priebehu konečného výsledku. Vieme, že
brankárku máme len jednu, ale o to
+/–

Futbalisti,
ďakujeme!

Ďakujeme trénerom, asisten
tom a dobrovoľníkom, ktorí pod
porujú futbal v Lábe
a napomáhajú ďalšiemu rozvoju. Ďaku
jeme hráčkam DFK
Láb za výbornú reprezentáciu
obce, gratulujeme ku skvelému
2. miestu v II. SFLŽ.
Ďakujeme aj prípravkárom
i žiakom za výborné výkony
i mužstvu starých pánov či
„Šenkovému výberu”, že hrajú ten náš futbal, ktorý im aj
nám prináša radosť. Ďakujem
aj odchádzajúcemu prezidentovi Rudkovi Ledníkovi za spoluprácu. Prajem všetkým veľa zdaru a športových úspechov!
Monika Valúchová, starostka

Záchrana
ŠK Láb

Hľadáme aktivistov, dobrovoľníkov, športových priaznivcov, ktorí by pomohli vedeniu
Športového klubu Láb opätovne
obnoviť futbal seniorov. Žiadame vás, aby ste sa prihlásili priamo u prezidenta klubu Rudolfa
Ledníka ml. alebo na obecnom
úrade. Privítame partie futbalových nadšencov, hráčov, každého, kto pomôže s napredovaním
lábskeho futbalu.

budú i naďalej podporovať. Na záver ďakujeme sponzorom a ostatným spriazneným dušiam, ktoré sa
starajú o to, aby sme spokojne hrali
a futbalový zážitok bol ešte kvalitnejší ako doteraz.
VAŠE BABY

Lábska prípravka
učiteľa anglického jazyka je naša pýcha!
pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň)
Základná škola Láb prijme od 1. 9. 2013

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláš
ky MŠ SR č. 437/2009
Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní
Kontakty: Základná škola, Láb č. 489
Tel.: 034/779 04 84
e-mail: zsvlabe@stonline.sk

V tejto sezóne 2012/2013 sa veľmi úspešne darilo
našim chlapcom vo futbalovom tíme ŠK Láb prípravka. Vďaka profesionálnemu, ochotnému a obetavému
prístupu trénerov vybojovali naše „malé futbalové talenty” spomedzi 10 družstiev krásne 2. miesto v oblastnej lige PRMA. Zúčastnili sa futbalových turnajov, na ktorých sa im vždy podarilo získať medailové umiestnenie.
Veľké ďakujeme patrí našim trénerom
Marekovi  Dufekovi a Ivanovi Polákovi!				
Rodičia

Dovoľte, aby sme vás
pozvali do novootvo
reného kaderníctva,
ktoré sa nachádza
v budove Gall Caffe.
O vaše vlásky sa od
borne postará talian
ska vlasová kozmetika
značky One concept,
ktorá dopraje vašim
vláskom výnimočný
zážitok a splní sny stať
sa ešte krajšími a prí
ťažlivejšími.
Poskytujeme starostli
vosť pre dámy, pánov
aj detičky.
Otváracia doba:
Po–Pi: 10.30–19.30 h
So–Ne: na objednávky
Tešíme sa na vás!

NO INHIBITION

Tabuľka II. liga žien

Štvrťročník Lábske noviny vydáva Obec Láb  •  Sídlo vydavateľa: Obecný úrad v Lábe, Láb č. 503, 900 67 Láb, tel.: 034/779 03 33, e-mail: starosta@obeclab.sk,
prokop.daniel1@gmail.com  •  IČO: 00304883  •  Šéfredaktor: Daniel Prokop  •  Redakčná rada: Bc. Adela Greliková, Milena Zálesňáková, Darina Hrebeňová,
Jana Kolandrová  •  Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin, max 15, s. r. o.  •  Tlač: Public  •  Neprešlo jazykovou korektúrou  •  Nevyžiadané rukopisy
nearchivujeme a nevraciame  •  Uzávierka nasledujúceho čísla 3/2013 je 6. 9. 2013  • Pridelené registračné číslo: ISSN 1339-0090, EV 3083/09

