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Letné
lábske
slávnosti
2014
Pozývame všetkých
občanov na 4. ročník
kultúrno-športového
podujatia,
ktoré sa uskutoční
23. a 24. augusta 2014
so zaujímavým
programom.

Prvá svetová vojna v našej obci
Tento rok si pripomíname 100. výročie začiat
ku 1. svetovej vojny. Preto sme sa rozhodli zve
rejniť v novinách informácie a poznatky, ktoré
sú zapísané v obecnej kronike o tejto vojnovej
udalosti. V minulom vydaní Lábskych novín
ste sa mohli dočítať o všeobecných informá
ciách a obetiach vojny v našej obci. Teraz pri
nášame stručný, ale výstižný obraz každo
denného života občanov, ktorí museli zápasiť
o prežitie, nie ako vojaci na bojovom poli, ale
ako zajatci hladu a finančnej krízy štátu.

Aká bola situácia
pred 100 rokmi v našej obci
počas 1. svetovej vojny?

Manželky vojakov, nakoľko výživa rodiny závisela na zárobku hlavy rodiny, taktiež nemajetní
rodičia, dostávali príspevky na výživu 85 halierov
denne. Hneď na začiatku vojny zmizli z obehu
zlaté, neskôr strieborné a konečne všetky kovové peniaze. Drobné peniaze boli nahradené
papierovými korunami a dvojkorunami, tiež

Vážení občania,

Poľovné združenie sa vám prihovára pri
príležitosti mesiaca poľovníctva. V prí
rode práve prebieha čas kladenia mláďat
a zrod nového života. Prosíme občanov,

razením dvadsať a dvojhaliernikov zo železa.
V roku 1916 sa dostavil nedostatok potravín,
čo prinieslo zdražovanie denných potrieb, ktoré napriek nariadeniu rýchle stúpalo až do konca
vojny. V roku 1917 a 1918 sa už dostavil hlad.
Ľudia z miest húfne chodili zháňať jedlo na vidiek. V tom období sa zrodilo aj keťasovanie.
Štát rekviroval obilie, zemiaky, dobytok, strukoviny, mak, seno, slamu atď. Ľudia všetko kupovali na lístky, vydávané chlebovými komisiami.
Na lístky sa kupoval chlieb, múka, cukor, masť,
mydlo, tabak, soľ, káva, petrolej a iné. Obilie sa
mlelo na mlecie výkazy. V mlynoch bývali časté
prehliadky, a keď sa našlo obilie nekryté mlecím
výkazom, bez náhrady bolo zhabané.
V roku 1915 bolo zakázané pečenie pečiva,
v roku 1917 boli zavedené bezmäsité dni. Bol
nedostatok mlieka. Slovom bola bieda všetkého.
Najhoršie časy prežívali fajčiari, lebo štát prideľoval málo tabaku. Ten bol väčšinou predávaný
pod rukou, alebo vymenený v mlyne alebo v hospodárstve. Niektorí fajčiari pestovali tabak doma
alebo si ho nahradzovali listami z buka, otruskami sena, listami z repíčka.

aby zbytočne nerušili zver pri vychádz
kach a nechytali do rúk nájdené mláďatá
v presvedčení, že sú opustené. Takisto tre
ba pripomenúť, že podľa zákona NR SR č.
294/2009 Z. z. o poľovníctve je zakázané
voľné vypúšťanie psov v poľovnom revíre.
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K vojnovým účelom vypisovali vojnové pôžičky, ktoré boli nútení platiť zvlášť tí, čo boli
od vojny oslobodení.
Pre zaujímavosť uvedieme, ako stúpali ceny
(sú v korunách) životných potrieb:
Tovar

rok 1914

1 kg pšenice
18
1 kg zemiakov
5–6
1 kg múky
0,30
1 kg hovädzieho mäsa
1,20
1 kg bravčového mäsa
1,60
1 kg masti, sadla
1,80
1 kg masla
2,00
1 l mlieka
0,15
1 ks vajce
0,05
kôň
300–400
krava
200–500
prasa
10
topánky
11–15
oblek
50

rok 1918

300–800
300
15–30
14
20
80
60
3
2
10–20-tisíc
3–5-tisíc
300–500
300–500
800–1300
kronika obce

Poľovníci v tomto období venujú zvýšenú
pozornosť ochrane zveri a revíru a hlavne
tlmeniu škodnej zveri a pytliactvu! PZ Ma
lina Láb vám ďakuje za pochopenie a spo
luprácu.
LOVU A LESU ZDAR!

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU A ZASTUPITEĽSTVA
Vývoz odpadového oleja v obci Láb
Rok

Odpadový olej a tuky v kg

Príjem za odovzdaný olej v €

2013

149,00

22,35

2012

297,50

44,62

Čo s kuchynským
odpadom?
V našej obci je cca 500 domácnos
tí, v ktorej sa varí, kuchtí, vypeká.
Pri tejto činnosti prichádza aj
k spaľovaniu kuchynských olejov
a tukov, ktoré sa už nedajú v do
mácnosti využiť a stane sa z nich
odpad. Niekto olej vyleje na hno
jisko, niekto do WC, niekto
do výlevky. Tým si sami znečis
ťujeme životné prostredie a zne
hodnocujme odpadové potrubia
v domácnosti.

Opotrebovaný olej patrí do kategórie odpadov, preto s ním treba zaobchádzať opatrne. V obci je
od roku 2012 zabezpečený jeho
odber firmou, ktorá ho recykluje.
Obec sa zmluvne zaviazala, že za
bezpečí, aby sa v kontajneri ne
na
chádzali iné zložky odpadu,
v opač
nom prípade bude obec
postihovaná sankciou. Pri každom
odbere sme firmou žiadaní, aby ob
čania nevhadzovali do kontajne
ra iný odpad ako napr.: krabičky

5 000 € na úspešný
projekt
V našej krásnej obci Láb je stále
čo vylepšovať, obnovovať a skultúrňovať. Keďže financie zo štátu nie sú
postačujúce, neustále pripravujem
projekty na získavanie mimorozpočtových dotácií. Zamerala som sa
na menšie finančné projekty, pripravili sme niekoľko štúdií, zabezpečila
v zmysle stavebného zákona povolenia a robím všetko preto, aby sme
tie dotácie aj dostali. Vďaka úspešnému projektu sme získali 5000 €
od spoločnosti NAFTA, a. s., a Nadácie SPP na obnovu malého parku. Projekt zahŕňa obnovu cestného kríža z r. 1884, úpravu zelene,

osadenie lavičiek, odpadových košov, informačnej tabule a realizáciu
chodníka. Tento projekt podporil aj
Bratislavský samosprávny kraj finančnou dotáciou 2 000 €. Realizá
cia už prebieha, začali sme opravou
kríža a postupne budeme pokračovať v ďalších prácach.
Chcela by som poďakovať občanom, ktorí nám ponúkajú svoju pomoc, pomáhajú pri prácach. Každý
je vítaný, budeme veľmi radi, keď
spoločne priložíme ruku k dielu.
Veď to robíme pre seba a naše ďalšie
generácie.

• Výmena zostávajúcich častí
dverí domu smútku a oprava podhľadu okolo domu smútku.
• Výmena častí okien telocvične
základnej školy, na ktoré som získala dotáciu 4084,39 € od spoločnosti
POZAGAS, a. s.
• Rekonštrukcia odvodňovacieho
kanála dažďových vôd pred hostincom.
• Výmena chodníka okolo kostola Všetkých svätých. Projekt nebol schválený stavebnou komisiou
OcÚ – komisia neodporúča realizo
vať investíciu, i napriek tomu som
spracovala žiadosť o pridelenie mimorozpočtových dotácií.
• V júli budeme v spolupráci
s BSK a Regionálnymi cestami re
ali
zovať svetelný priechod pre

chodcov na hlavnej ceste pred OcÚ.
• Začneme s opravou mosta na
štátnej ceste pred futbalovým štadiónom, je most porušený, má trhliny a môže byť ohrozená bezpečnosť.
• Naďalej priebežne odstraňujeme havarijné stavy na majetku obce,
naposledy sme okrem pravidelných
porúch v ČOV riešili opravu odvá
dzania odpadových vôd zo školskej
jedálne, obecného bytu č. 292 a následné napojenie na kanalizáciu
obce.
V súčasnosti mám rozpracovaných a podaných niekoľko žiadostí
o získanie mimorozpočtových dotácií. Pevne verím, že budú úspešné
a spoločne opäť skrášlime časť našej
obce.

kuje obec Láb, obecný úrad. Nové
• hrobové miesto E do šírky 300
VZN je k dispozícii k nahliadnutiu cm a do dĺžky 250 cm – 50 €
na webe obce a úradnej tabuli OcÚ.
Chodníky medzi hrobmi majú
mať min. 30 cm. Cintorín je prístup
Prehľad rozmerov a poplatkov:
ný návštevníkom od 1. 4. do 31. 8. od
• hrobové miesto A do šírky 60 7.00 do 21.00 h a od 1. 9. do 31. 3. od
cm a do dĺžky 60 cm (urna) – 6 €
7.00 do 19.00 h. Počas dní Pamiat• hrobové miesto B do šírky 80 cm ky zosnulých je cintorín otvorený do
21.00 h. Stavby, výkopy a iné zemné
a do dĺžky 150 cm – 7 €
• hrobové miesto C do šírky 130 práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov sa môže vykonávať len
cm a do dĺžky 250 cm – 15 €
• hrobové miesto D do šírky 220 po predchádzajúcom súhlase pre
vádzkovateľa cintorína – OcÚ Láb.
cm a do dĺžky 250 cm – 30 €

Nájomca je povinný hrobové miesto
udržiavať v riadnom stave, sviečky
na hroboch musia byť umiestnené
tak, aby nevznikol požiar. Na cintoríne sa zakazuje odhadzovať odpad
mimo kontajnerov, robiť neprimeraný hluk, vodiť psov a mačky, jazdiť na
bicykli, kolieskových korčuliach, fajčiť a telefonovať počas pohrebných
aktov, stáť na iných hroboch a používať alkoholické nápoje. Taktiež je
zakázaný vstup motorových vozidiel
do areálu cintorína.

od cigariet, plechovky od piva, použité hygienické vreckovky, šupky
z pomarančov, obaly z cukríkov
a keksov, fľaše s motorovým olejom,
sklené poháre od zaváranín.
Niektoré fľašky – najmä tie od
octa boli zle uzatvorené, veľa oleja bolo vytečeného v kontajneri.
Z tohto dôvodu vás žiadame o lepšiu spoluprácu s nakladaním odpadového oleja. Do kontajnera na
vývoz odpadového oleja sa môžu
vhadzovať len fľaše s odpadovým
kuchynským olejom alebo tukmi
(masť, margaríny, maslo...).
Kontajner sa nachádza vo dvore školskej jedálne pri informačnej
nástenke. Občanom boli vydávané lieviky na uľahčenie manipulácie s odpadovým olejom. Pre domácnosti, ktoré si ich nevyzdvihli
a chcú sa odovzdávania odpado
vého oleja v obci zúčastniť, sú
k dispozícii v obecnom úrade.
Eva Mrázová
referentka OcÚ

Ďalšie financie
v obecnej pokladnici

Spoločnosť LÁBINVEST, s. r. o., na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia spoločnosti prerozdelila hospodársky výsledok za rok 2013
vo výške 64 620,21 €. Do obce sme tým získali 42 649,34 €.
Financie budú účelne, hospodárne použité pre potreby obce.
starostka obce

Monika Valúchová, starostka

Pripravené
a plánované aktivity
na obnovu obce

Monika Valúchová, starostka

Nové VZN o správe a prevádzkovaní cintorína
Na 5. zasadnutí OcZ 28. mája po
slanci schválili nové VZN o správe
a prevádzkovaní cintorína. Sú v ňom
upravené rozmery hrobových miest
a cena nájmu na ďalších 10 rokov.
V roku 2013 vypršala lehota nájmu
hrobových miest. V týchto mesiacoch budú občanom zaslané nové
nájomné zmluvy za hrobové miesta
na ďalších 10 rokov. Vlastníkom
pozemkov pod cintorínom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Všetkých
svätých v Lábe, cintorín prevádz-
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AKTUALITY

U prezidenta SR

Prácu dobrovoľného hasičského zboru si vie málokto oceniť. Sú to obeta
ví ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú službe iným, často v rizikových pod
mienkach, bez nároku na odmenu. Lábski hasiči majú dlhoročnú tradí
ciu, bez nich si nevieme predstaviť náš život. Pod vedením pána Mariána
Kovára pomáhajú nielen občanom, ale aj obecnému úradu.

Ocenenie ministra
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
16. ročník verejnej neanonymnej
súťaže Progresívne, cenovo do
stupné bývanie, je súťažou riešení
bytov, ktoré sú progresívne, este
tické a finančne nenáročné. Pred
metom súťaže boli bytové budovy
dokončené a skolaudované v roku
2013.

O ocenenie sa uchádzalo celkovo 27 stavieb v troch kategóriách.
Odborná 9-členná porota na čele
s predsedníčkou doc. Ing. Andreou Bacovou, PhD., posúdila súťažné návrhy v dvoch kolách. Náš
bytový dom, kategória A – bytové
domy s úsporným riešením bytov sa dostal do užšieho výberu
a zároveň bol nominovaný medzi
LÁBSKE NOVINY • 2/2014

najlepšie na udelenie ceny. V konečnom dôsledku sme získali ako
jediní Čestné uznanie Ministra
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR za kvalitnú komplexnú
realizáciu stavebného diela s nápaditým riešením strešných okien
zabezpečujúcich vizuálny kontakt
s okolitým prostredím. Ďakujem
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva v terajšom i minulom
volebnom období za podporu môjho zámeru realizácie nájomných
bytov a hlavne realizátorovi diela:
CHRÁNENÉ PRACOVISKO.
eu, Ivánka pri Dunaji a projektantom spol. S.A.B.A., s. r. o., Prievidza.
Monika Valúchová, starostka

V predvečer sviatku sv. Floriá
na, patróna hasičov, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci
v Bratislave delegáciu dobrovoľných hasičov, ktorí sa svojou aktívnou prácou zúčastňujú na rozvoji
humánnej činnosti Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR. Túto vysokú poctu dostal aj náš veliteľ DHZ
Láb pán Marián Kovár, ktorý bol
vybraný spomedzi dobrovoľných
hasičov z celého Slovenska. Za
obetavú prácu a snahu v dobrovoľ-

nom hasičskom zbore získal oce
nenie prezidenta republiky. Obec
Láb na tomto slávnostnom akte
bola zastúpená starostkou obce
Monikou Valúchovou a predsedom kultúrnej komisie Danielom
Prokopom. Bolo nám cťou zúčast
niť sa na tejto slávnosti po boku
pána Mariána Kovára, veď získať
ocenenie prezidenta SR sa nedostáva každý deň. V mene občanov
obce prajeme nášmu veliteľovi veľa
zdaru v ďalšej práci.
Monika Valúchová, starostka

na zamyslenie
V poslednom čase sme čoraz
častejšie svedkami narušených
medziľudských, susedských, ba aj
rodinných vzťahov. Všímame si
viac len chyby, ohovárame a zatracujeme tých, ktorí sa niečím
(často aj nechtiac) previnili. Hľadáme chyby len druhých, aby sme
zakrývali
naše osobné
nedostatky
a zlyhania.
Strácame
úctu k človeku. Náhlime sa za
majetkom, peniazmi, od rána do
večera len pracujeme a zabúdame, že sme ľudia. Máme rodiny,
deti, kamarátov alebo už len konštatujem, že sme mali kamarátov.
Zavádzame spoluobčanov nezmyselnými klamstvami, poštové
schránky zapĺňame po večeroch
anonymnými ohováraniami! Pý-

tam sa, prečo, aký to má zmysel?!
Veď život je taký krátky. Človek
je citlivý, formovateľný, ale aj
ovplyvniteľný tvor. Skúsme hľadať v ľuďoch aj to dobré, spríjemňujme si každodenné starosti peknými chvíľami, úsmevom
a pozdravom. Podporme tých,
ktorí našu
pomoc potrebujú, aby
sa nebáli plnohodnotne
žiť. Veď nechceme nič ťažké, len
aby sa dobro vrátilo medzi ľudí.
Začnime krajší deň s myšlienkou,
že dnes to bude lepšie a uchráňme si to, čo máme najcennejšie – ľudskosť, úctu a toleranciu
k iným. Niekedy stačí len úsmev
a milé slovo. Nech sa nám všetkým darí!

Vráťme dobro
medzi ľudí

Monika Valúchová
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Detská dopravná súťaž

Na bicykli
bezpečne
2014

Dňa 3. júna 2014 sa v našej ško
le už tradične uskutočnilo okres
né kolo detskej dopravnej súťaže
Na bicykli bezpečne 2014.
Žiaci dokázali znalosť predpisov
cestnej premávky a technickú zručnosť v jazde na bicykli. Našu školu
reprezentovalo štvorčlenné družstvo piatakov:
Janka Hianiková, Hanka Juricová, Peter Fumač a Matúš Valovič,
ktoré si vybojovalo postup do krajského kola v Bratislave.

Dovidenia milá škôlka,
my už nie sme malí.
Preč sú chvíle,
keď sme všetci
poobede spali...

Aj touto milou piesňou sa
s nami lúčili naši predškoláci.
Áno je to tak!
Osemnásť detí od nás odchádza, a preto sa s nami aj patrične
rozlúčili. Prišli pani učiteľky zo
základnej školy a tie ich pekne
pasovali na prvákov. Takže dovidenia a želáme, aby sa vám vo
veľkej škole páčilo a boli ste tí
najlepší školáci.
Miriam Vicenová

Naďalej zveľaďujme našu škôlku
V októbri sme otvorili novú triedu, prijali 68 detí
a k septembru zapísali 75 detí. Triedy máme krásne,
čisté, vymaľované a vybavené didaktickými aj inte
raktívnymi pomôckami, hračkami, novým nábyt
kom. Ale čo so školským dvorom?

Ten pre naše deti nebol lákavý ani dostačujúci.
Hoci nám rodičia pomohli obnoviť nátery na plotoch, lavičkách, pieskovisku. Chýbajú preliezky, hracie
zostavy, ale najmä finančné prostriedky. Neostávalo
nám nič iné, len vypracovať zaujímavý projekt a poslať
osvedčeným sponzorom a skúsiť osloviť aj iných.
No, a podarilo sa!
Už keď sme nedúfali, že sa na nás usmeje šťastie,
zrazu prišlo:

Oznámenie o pridelení finančných
prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR

Rozhodnutím predsedu vlády SR Roberta Fica vám
bolo dňa 7. mája 2014 odsúhlasené poskytnutie dotácie
na „Príspevok na realizáciu projektu: Školský dvor –
oáza radosti” v sume 5.000 € (slovom päťtisíc €).
Veľmi si to ceníme a ďakujeme. Ďakujeme všetkým,
ktorí nás po celý školský rok podporovali a spolupra
covali s nami. Najmä rodičom veľmi ďakujeme za spoluprácu. Ďakujeme pani starostke PaedDr. Monike
Valúchovej, ktorá ako náš zriaďovateľ, sa o nás stará
a pomáha pri realizácii našich projektov, ďakujeme
všetkým spoluobčanom a želáme krásne slnečné leto.
Kolektív a deti z MŠ Láb

No a je to tu – koniec školského roka
Niečo sa nám podarilo, niečo sme
nestihli, ale čo je najdôležitejšie
– naše deti sú zasa o rok staršími,
múdrejšími, či bystrejšími.

Veľa sa toho naučili, veľa poznali a zažili. Prvýkrát naše Lienočky
vystupovali ku Dňu matiek, niektorí to zvládli, iní určite na budúci
rok. Zato Žabky a Včielky ukázali,
že sú skúsení recitátori. V máji sa
naše detičky učili pod dohľadom
trénerky plávať v Maline v Malackách a tiež sme navštívili Kunovskú priehradu, kde sme týždeň
v rámci školy v prírode absolvovali Maxiherňu. Posledný májový
deň bola škôlka plná pirátov, ktorí Pipi ukradli mapu k pokladu.
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Spolu s deťmi sa ju Pipi vybrala
hľadať a našli nielen mapu, ale aj
poklad – truhlu plnú zlata a sladkostí. No a prvý jún sme oslávili
v oblakoch, totiž na lanovej dráhe,
ale iba tí najodvážnejší a tých bolo
veru neúrekom. Tiež sme okukli
First Farms v Plaveckom Štvrtku,
najviac nás potešili maxi traktory
a tiež milé tety a ujovia, ktorí pre
nás pripravili občerstvenie, balóniky a balíčky plné prekvapenia. No
a už teraz sa tešíme, že po prázdninách nás určite v škôlke čaká veľa
zážitkov a zábavy.
Všetkým vám želáme krásne teplučké leto, aby sme sa oddýchnutí v septembri vrátili späť
do škôlky.
LÁBSKE NOVINY • 2/2014

ŠKOLSTVO

Program
Zelená škola
v ZŠ Láb

Počas školských rokov 2012/2013
a 2013/2014 sme v našej škole
realizovali certifikačno-vzdeláva
cí program Zelená škola. Našou
prioritnou témou bol ODPAD.

Deň detí

1. jún vyšiel tento rok na nedeľu,
Dobre postarané bolo aj o naše
a tak sme sa rozhodli osláviť Deň brušká. Vďaka pánovi Ranincovi
detí v škole už v piatok.
rozvoniavali už od rána špekáčiky.
Lábska Samoška priviezla kečup
Deň plný zábavy sa začal behom, a horčicu a rodina Kafková zabezv ktorom sme spomedzi všetkých
hľadali „budúceho olympionika”.
Bežali malí, väčší, aj tí najväčší. Pani
učiteľky pripravili veľa hier a súťaží.
Tí, čo nechceli behať vo vreci „vešali bielizeň“, iní zhadzovali plechovky, či testovali svoje zručnosti
na bicykli... možností, ako sa zabaviť, bolo neúrekom. V telocvični
prebiehali športové turnaje, a ak
bolo aj to niekomu málo, maľovalo sa kriedou na chodník, cestu, aj
plechovú búdu.

pečila čapovanú kofolu. Naše milé
pani kuchárky zo školskej jedálne
urobili horúci čaj, takže aj keď nám
počasie veľmi neprialo, všetci sme
sa nakoniec dobre zabavili.

Spolupráca s viedenskou školou
V našej škole sa žiaci 1. stupňa učia okrem povinného
anglického jazyka aj nemecký jazyk. V rámci Projektu
Pomoravie Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov
a pedagógov bola nadviazaná spolupráca so žiakmi
z viedenskej školy.

števe Schönbrunnu a ZOO vo Viedni. Hoci komunikácia bola niekedy viac rukami ako slovami, pri prezeraní klietok so zvieratkami si deti spolu veľmi dobre
rozumeli. Najlepší bol však záver prehliadky, pretože
stánky so suvenírmi boli tak neodolateľné, že žiaci
prekonali jazykovú bariéru a rozprávali s predavačom
Dňa 24. 4. 2014 sa uskutočnilo prvé spoločné po nemecky. Ďalšie kooperatívne stretnutie sa uskustretnutie žiakov v Rakúsku. Znalosti, ktoré tretiaci točnilo 25. 6. 2014, kedy prišli rakúske deti k nám
nadobudli za tri roky učenia si mohli overiť pri náv- a spoločne sme si prezreli naše hlavné mesto.

Prvým cieľom v Environmen
tálnom akčnom pláne bolo znížiť
množstvo komunálneho odpadu,
ktorý sa tvorí v škole o 10 % do
konca decembra 2013. V triedach
sme začali separovať papier a plas
ty a počas celého roka sme zaznamenávali pri každom vývoze počet
a naplnenie popolníc na komunálny odpad, ktorý sa v škole vytváral.
Podľa záznamov sme zistili, že jeho
objem klesol o cca 28 %.
Naším druhým cieľom bolo za
pojiť do separovaného zberu papie
ra, tetrapakov, batérií a elektroo
dpadu viac žiakov, než v minulom
roku. Porovnaním počtov zapo
jených detí v oboch školských ro
koch sme zistili nárast počtu žiakov o cca 10 %. Okruh separované
ho odpadu v škole sme rozšírili
o zber vrchnáčikov z plastových
fliaš a v triedach sme zaviedli aj
triedenie bioodpadu.
V priebehu dvoch školských
rokov sme zrealizovali množstvo
aktivít, z ktorých fotografie a komentáre sú umiestnené v Kronike
Zelenej školy. V programe sme postupovali podľa metodiky 7 krokov,
v súčasnosti pracujeme na 7. kroku,
ktorým je tvorba Ekokódexu Zelenej školy. V polovici júna, po ukončení 2-ročného certifikačného obdobia, nás čakalo záverečné hod
notenie.

V školskom roku 2013/2014 máme v 9. ročníku desať chlapcov a tri dievčatá.
Všetci žiaci boli prijatí na nimi vybrané stredné školy.

Samuel Bartalský
SPŠ elektrotechnická, Zochova
9, Bratislava, odbor: elektrotechnika
Lucia Čermáková
Obchodná akadémia, Račianska
107, Bratislava, odbor: obchodná
akadémia
Roman Július Černák
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, odbor: gymnázium – bilingválne štúdium, nemecký jazyk
Radovan Ďurďovič
SPŠ elektrotechnická, Zochova
9, Bratislava, odbor: elektrotechnika
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Peter Gregorčík
SPŠ dopravná, Kvačalova 20,
Bratislava, odbor: prevádzka a ekonomika dopravy
Slávka Hianiková
Hotelová akadémia, Mikovíniho
1, Bratislava, odbor: hotelová akadémia
Veronika Klimentová
Obchodná akadémia, Račianska
107, Bratislava, odbor: obchodná
akadémia
Alexej Novotný
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábre-

žie 5, Bratislava, odbor: strojárstvo
Štefan Novotný
SPŠ dopravná, Kvačalova 20,
Bratislava, odbor: prevádzka a ekonomika dopravy
František Olejník
SOŠ drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves, odbor: stolár
Alex Orth
SPŠ dopravná, Kvačalova 20,
Bratislava, odbor: technika a prevádzka dopravy
Timotej Pastorek
Gymnázium L. Novomeského,

Tomášikova 2, Bratislava, odbor:
gymnázium
Lukáš Tyuska
SPŠ dopravná, Kvačalova 20,
Bratislava, odbor: prevádzka a ekonomika dopravy
Jeden žiak 5. ročníka pokračuje
v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu.
Matúš Valovič
Gymnázium 1. mája 8, Malacky,
odbor: osemročné gymnázium
Želáme veľa zdravia, šťastia
a úspechov v ďalšom štúdiu.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI / VÝZNAMNÉ STRETNUTIA

Dôstojný
pán farár,
chceme sa Vám
poďakovať!

30. júna 2014 odišiel z lábskej far
nosti duchovný otec ThDr. Juraj
Augustín, PhD. Dôstojný pán
u nás pôsobil sedem rokov, po
čas ktorých sa na našom kostole
a kaplnke urobilo veľmi veľa prác.
Spomenieme:
• kompletné vymaľovanie interiéru
a exteriéru kostola a kaplnky s primaľovaním nových náboženských
motívov
• výmena dlažby v kostole
• zakúpenie nových kobercov, po
ťahov na lavice, nové stoličky, taburetky, poličky, sochy a iného inventára do kostola
• osadenie zámkovej dlažby v areá
li kostola
• oprava sôch, krížov a cirkevných
pamiatok v obci
• oprava a spustenie vežových hodín
• inštalovanie digitalných zvonov
na vežu
• otvorenie zbierky na opravu poškodených zvonov
• organizovanie duchovných kon
certov, misií
• príprava detí na prvé sväté prijímanie a birmovku, vyučovanie náboženstva v škole
• zriadenie detského kútika na fare
– zakúpenie športových a didaktických hier pre deti a mládež
Ďakujeme za obetavosť a pozdvihnutie duchovného života v našej obci. Želáme veľa Božieho po
žehnanie, zdravie a silu pri Vašej
misijnej činnosti v Afrike. Zároveň
medzi nami vítame vdp. Mgr. Lukáša Šlosára, ktorý prišiel do lábskej
farnosti 1. júla 2014. Zo srdca mu
prajeme vo farnosti Láb veľa Božích
milostí a ochranu Panny Márie.
vďační farníci

POĎAKOVANIE

Farský úrad Láb ďakuje všetkým
spoluobčanom, veriacim, ktorí sa
22. júna zúčastnili a podieľali na prí
prave procesie Božieho Tela. Poďa
kovanie patrí všetkým krojovaným
deťom a mládeži, i tým, ktorí ich do
kroja obliekali, mužom, ktorí niesli
baldachýn, zástavy a lampáše, mu
zikantom, hasičom, rodinám, ktoré
si pripravili oltáre a všetkým ostat
ným farníkom, ktorí prispeli k dôs
tojnému sláveniu sviatku Najsvätej
šieho Kristovho Tela a Krvi.
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Piate stretnutie rodiny
Gerthoferovcov v Lábe
V Lábe sa 24. mája už po piatykrát udialo tradičné stretnutie široko rozvetvenej rodiny Gerthoferovcov. Tradičné preto, lebo takmer
všetko, týkajúce sa stretnutí, je už
tradičné. Rodinní príslušníci, potomkovia súrodencov Vincenta
(nar. 1888), teda Františky (nar.
1873), Alexandra (nar. 1881) a Štefana (nar. 1875) sa stretli pred lábskym kostolom, v ktorom sa zúčastnili bohoslužby venovanej starým,
prastarým a praprastarým rodičom.
V pekne zrekonštruovanom kos
tole, ktorému možno prispela aj
spontánna zbierka z druhého rodinného stretnutia iniciovaná Terkou Švehlovou, odznel počas omše
aj príhovor pána farára, ktorý vyzdvihol potrebu veriť v rodinné
puto, vzťah, lásku a vzájomnú pomoc. Po bohoslužbe smerovali všetci k miestnemu cintorínu, ktorý pôsobí veľmi kultivovaným dojmom,
pripomenúť si všetkých zosnulých
rodu Gerthoferovcov a položiť
kvetinku, či sviečku na ich hroby.
Miestni znalci potom navigovali
„prespolných” k hrobom ostatných
zosnulých rodinných príslušníkov.
Po absolvovaní tak povediac tradičnej „povinnej jazdy” sa spoločnosť
presunula k miestu, ktoré tiež už
tradične patrí ku všetkým oslavám,
svadbám i stretnutiam, teda k sále
U Tomáša. Okolnosti priali, pretože
i napriek zlým predpovediam počasia si určite aj patrón oblakov, dažďa
a slniečka uvedomil, že má rodine
dopriať a slniečko pekne svietilo. Keď sa opäť celá rodina stretla
v sále, nasledovali krátke rozhovory

medzi tými, ktorí sa dlhšie nevideli, predstavovali sa noví „priženení”
členovia rodiny, pospomínali sa aj
zážitky z predošlých stretnutí.
Pozvanie prijal aj miestny pán farár, čo potešilo všetky jeho miestne
„ovečky a baránkov”, ale, samozrejme, aj všetkých ostatných.
Ešte pred podávaním typického
záhoráckeho obeda pripadla úloha
úvodného slova autorovi článku,
ktorý mal mimo privítania všetkých
aj milú povinnosť osobitne privítať
a pozdraviť najstarších prítomných,
tri dámy, ktoré sa dožili už viac ako
80 rokov, menovite Máriu Gerthoferovú (pôvod Štefan Gerthofer),
Helenku Gerthoferovú (Štefan
Gerthofer) a Štefániu Nemešovú
(Alexander Gerthofer), ktorá merala na stretnutie cestu až z Prahy a už pred desaťročiami dostala
prívlastok „kráčajúca česká história”. Všetky dámy boli potešené, že
venovaná kvetinka bola sprevádzaná aj božtekom na obe líčka mladým, ešte len 62-ročným moderátorom, ktorý si od všetkých vynútil
prísľub, že o pár rokov sa na ďalšom
stretnutí opäť zúčastnia! Spoločná modlitba, ktorú tiež už tradične začal pán farár, bola aj v zmysle
spomienok na všetkých príbuzných,
ktorí už medzi nimi nie sú. To, že
U Tomáša vedia variť, presvedčil
ďalší krok podávaním obeda.
Mnoho zúčastnených sa venovali tablu na pódiu, ktoré organizátorky na čele s Terkou Švehlovou
pripravili – fotografie z predošlého
stretnutia, doplnený rodokmeň, či
fotografie z dávnejšej minulosti.

Angažovaná „Gerthoferka”, Vierka
Balážová, oznámila zúčastneným,
že na základe komunikácie s archívom Matice slovenskej (MS) môžu
všetci posielať na jej adresu akékoľvek fotografie, záznamy, dokumenty za účelom archivovania iniciovaného MS, teda už vyššieho stupňa
zachovania tradícií v našej krajine.
„Nelábjani” a tá skôr narodená generácia mala už trochu problém
správne zaradiť najmladšiu generáciu, pričom bol zjavný záujem mladšej generácie o udržovanie kontaktov, čo je v dnešnej hektickej dobe
skôr raritou, ako pravidlom. Nuž
a ako inak, opäť už tradične – celá
spoločnosť sa presunula do zadnej
záhradnej časti, kde sa ako tak všetci na seba natlačili, aby sa zmestili
na jednu spoločnú fotku. V rôznych meniacich sa menších skupinkách si všetci vymieňali zážitky
z ostatných rokov, informácie o neprítomných, dopĺňali sa kontaktné
informácie, často so sprievodným
komentárom jedného z najveselších
„Lábjanú” – Milana Švehlu. Veselá
a milá atmosféra sprevádzala celú,
asi 80-člennú spoločnosť až do cca
21. hodiny, kedy sa pozvoľne spoločnosť s dobrým pocitom rozišla.
•••
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom za ich ochotu a čas,
ako aj časopisu Lábske noviny,
ktorý umožní zverejnením zmienky o stretnutí podporiť túto novú,
a, dúfajme, že periodickú tradičnú
udalosť.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Viliam Zelmanovic
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MATRIKA / ŠPORT
umiestnili na 2. mieste. Spestrením
hasičského popoludnia bola retrosúťaž so starými motorovými striekačkami. Súperili medzi sebou odvekí rivali – hasiči z Lábu a zo Zohora. Vyhralo družstvo domácich
a je zaujímavé, že náš dosiahnutý
čas bol lepší ako čas niektorých súťažných družstiev.
Lábski hasiči ďakujú pani Illíkovej za zakúpenie pohárov pre víťazov.
Ďakujeme občanom za peniaze
vyzbierané v zbierke na hasičské
auto na štadióne.
A na záver chcem poďakovať pa
ni starostke za plaketu hasiča, ktorú
mi udelila na záver súťaže.

spoločenská
kronika
od 20. 3. do 18. 6. 2014
Narodili sa:
Kovár Adam, Májek Samuel, Valovič Jakub, Javorová Lenka, Hollý
Andrej, Živica Adam
Opustili nás:
Nemec Milan (69), Švajdlenková
Mária (65), Hrebeňová Anna (68),
Kovárová Anna (87)
Zosobášili sa:
Divičan Peter a Ing. Dragúňová
Marianna, Fumač Michal a Kulagowska Daria Malgorzata, Lipka
Tomáš a Dávidová Martina, Hanzl
František a Poláková Petra
Jubilanti od 1. 7. do 30. 9. 2014
60-roční – Sopoligová Anna, Planková Mar
ta, Valúch Vladimír,
Gerthofer Ivan, Šimeková Anna
65-roční – Juricová Valéria, Valúch
Tomáš, Turečk Rudolf, Lukáčková
Viktória
70-roční – Klímová Mária, Bartalská Agnesa
75-roční – Ing. Dujnič Štefan, Rácová Mária
80-roční – Sofková Mária, Kopča Štefan, Kovár Marcel, Dávidová
Anna
85-ročná – Chmelová Mária
95-ročný – Bartalský František

Marián Kovár, veliteľ DHZ

Lábski hasiči víťazmi súťaží
Už 21. ročník hasičskej súťaže me
moriál T. Ondroviča sa konal 17.
mája. Na ihrisku ŠK Láb sa na
priek nevľúdnemu počasiu súťaži
lo 7 mužských a 2 ženské družstvá.

Samozrejme, nesmieme zabud
núť ani na našich moravských pria
teľov – hasičov z Říčan u Brna,
ktorí sa každoročne zúčastňujú našej pohárovej súťaže. Mužskú časť
súťaže vyhrali lábski hasiči, ženskú
časť vyhrali hasičky zo Zohoru, ale
po dlhšom čase sa predstavili aj lábske dievčatá a zhodou okolností sa

Rybárske preteky
na Pieskovni

Highheelsrun 2014

Druhý májový víkend sa stretli priaznivci rybolovu na Pieskovni. Ja
zero Pieskovňa sa nachádza na rozmedzí chotára obce Láb a Plavec
ký Štvrtok. Je to umelo vytvorené jazero, ktoré vzniklo z bagroviska
pri ťažbe piesku. História tejto rybárskej súťaže siaha až do roku 1983,
kedy sa uskutočnil jeden z prvých rybárskych pretekov.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách
počas dvoch dní. V sobotu 10. mája
sa uskutočnili preteky detí do 15
rokov. Pretekov sa zúčastnilo až
53 detí. Chytať bolo dovolené iba
na jednu udicu a hodnotil sa ulovený počet a najväčšia dĺžka uloveného kapra. Spolu bolo ulovených 6 kaprov a víťazný kúsok mal
mieru 60 cm. V nedeľné ráno sa
do pretekov zapojili aj ženy od 15
rokov, ktoré mohli loviť už na dve
udice. Počet súťažiacich bol iba
37, ale spolu chytili až 12 kaprov.
Ženám sa podaril uloviť najväčší
kapor o dĺžke 64 cm. Na priebeh
a prípravu súťaže dohliadali riadiLÁBSKE NOVINY • 2/2014

telia pretekov Rudolf Pecar a Karol
Chmela, hlavný rozhodca Marián
Žužič, hospodár Jozef Kleštinec
a ďalší dobrovoľníci, členovia rybárskeho zväzu.
Spolu 15 hodnotných cien do
súťaže darovali MO Záhorie a Peter Chovan z Lábu, ktorý prevádzkuje predajňu rybárskych a poľovníckych potrieb Hob
by (http://
www.hobbymalacky.sk/) v Malackách.
Prajeme vám veľa úspechov pri
tohtoročnej rybačke a tešíme sa na
ďalšie preteky a vašu účasť.
Petrov zdar!

Je názov netradičného charitatívneho behu, ktorý už druhý rok prebieha
v Bratislave. Beh je pre jednotlivcov i trojčlenné štafety, podmienkou sú minimálne 7 cm vysoké opätky na lodičkách. Našu obec po tvrdom tréningu
reprezentovali 1. júna tri štafetové družstvá. Po náročnom a životu nebezpečnom behu sme však uspeli – všetky tri miesta obsadili bežkyne z Lábu.
Srdečne gratulujem našim dievčatám a ďakujem za úspešnú reprezentáciu
obce. Výsledky štafety:
1. – Mária Kolandrová, Mária Petríková, Drahuška Lorinciová
2. – Alexandra Valúchová, Kristína Vajarská, Veronika Mošovská
Ondrej Štefek
3. – Veronika Živčáková, Monika Valúchová, Zuzana Pírová
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ŠPORT

Sen – či len
krása
okamihu?

Mladé baby, a ešte k tomu fešan
dy – kamže idú v tých sukničkách,
mašličkách či lodičkách? Škoda
sa za nimi neotočiť a ešte k tomu,
keď ich je 10, 13, skrátka – pekná
kopa. Chystá sa nejaká PÁRTY?
Na kraji dediny? Idem aj ja? Figu
borovú – na ihrisko idú – BABY-FUTBALISTKY.

Naši chlapci to dokázali!
Lábska prípravka tento rok vy
hrala hádam všetko, čo sa vyhrať
dalo. Chlapci získali prvé miesto
v sezóne 2013/2014 spôsobom,
ktorý je hodný zápisu do kroniky.
149-krát poslali loptu do súpe
rovej brány a len 11 ráz ju lovili
z vlastnej.
Zdrvujúci útok a nepriestrelná
obrana spolu s brankárom, nedali
svojim rovesníkom na Záhorí šancu. V krásnej juhomoravskej dedin-

ke Rakvice si poradili so všetkými
súpermi, ukázali neoblomný charakter tímu, a preto doviezli domov
pohár najcennejší. Dvaja lábski
odchovanci úspešne reprezentovali obec v tíme Bratislava-vidiek
na turnaji v Senci. Pomohli vybojovať krásne štvrté miesto v silnej
medzinárodnej konkurencii. Tieto úspechy nie sú náhodné, sú výsledkom dlhodobej a systematickej
práce. Preto veľká vďaka patrí trénerom Ivanovi Polákovi, Danovi

Beh je fenomén

Šport oddávna spája ľudí a je jedno, aký druh športu práve preferujeme. Niektorí chcú futbal, iní volejbal a čoraz častejšie sa naši mladí obyvatelia sústreďujú na rekreačný beh. Platí to aj v Lábe, kde sa beh
stretáva s obľubou detí a mamičiek. Dokázali sme to

Ako ďalej?

Slovenský futbalový klub pripravil opäť
reorganizáciu súťaže, samozrejme, k zlepšeniu a skvalitneniu a pochopiteľne k zvýšeniu nákladov pre kluby. Nariadil pre kluby
v II. lige žien podmienku vytvorenia žiačok.
Treba veľa odhodlania a sily, keď chceme
hrať, športovať či radovať sa z dobrej veci.
ĎAKUJEME našim fanúšikom, ktorí
pri nás stoja a podporujú a nakoniec po zápasoch sladko zatlieskajú, sponzorom a ostatným spriazneným dušiam, ktoré sa starajú o to – aby to nebol len sen, ale pekný
zážitok.			
vaše baby
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Sivákovi, Ivanovi Hrebeňovi za ich
vedenie s otcovským prístupom.
Lábjané do toho! Zvládneš to! Aj
takto podporovali rodičia svojich
malých futbalistov na ceste k úspechu. Patrí im za to veľká vďaka.
Ešte jedno víťazstvo, možno najdôležitejšie je potrebné spomenúť.
Futbal spája, tvorí priateľstvá, prináša radosť, boli sme toho súčasťou
túto sezónu.
Držme našim chlapcom palce!
rodičia

aj 5. mája, kedy sa 26 detí a rodičov zúčastnilo ČSOB
Bratislava maratónu. Šťastné deti, spokojní rodičia
a príjemná športová atmosféra nás sprevádzala celý
deň. Deti rôznych vekových kategórií bojovali z celej
sily na trati a po dobehnutí do cieľa dostali krásne
medaily. Mnohí sme si povedali, že začneme pravidelnejšie trénovať, aby sa naše výsledky zlepšovali
a hlavne chceme viac času venovať našim deťom.
Družstvo
FK Dúbravka Bratislava
ŠKFC Povoda
Spartak Myjava
DFK Láb
TJ Skloplast Trnava
OFK Dunajská Lužná
ŠK Svätý Jur
TJ Kopčany
FKM Karlova Ves Bratislava
FK Kuchyňa
ŠK Vrakuňa Bratislava (odstúp.)
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Nóóó, to je ale pekná vzácnosť.
A kto to nevie tomu pekne povie
me: Lábjanky podporované
dievčatami z okolia hrajú II. slovenskú ligu žien.
Tento súťažný ročník bola vytvorená v celku pekná súťaž s 11
družstvami, kde Dievčenský futbalový klub Láb bol nepríjemným
tímom na domácom i súperovom
ihrisku.
Po veľmi dobre rozohranej
jesennej časti sezóny sme zimovali na peknom 2. mieste. Do jarnej
časti sme nastúpili s handicapom
zranení, čo nám trochu komplikovalo zostavu. Absencia tréningov,
povinnosti maturantiek, vysokoškoláčok, nič nemenilo na odhodlaní, výkonnosti, ale najmä na skúsenostiach nášho družstva, ktoré sa
nám podarilo doplniť o mladé, šikovné a perspektívne hračky – Luciu Čermákovú a Sabrinu Petrušovú.
Postrachom sme boli aj pre trénovanejšie a silnejšie družstvá, ktoré si hlavu lámali nad Lábjankami,
ktoré im neraz pekne podkurovali
na ihrisku. Dve kolá pred koncom
bolo jasné, že v súťaži sa umiestnime – myslím na SUPER 4. mieste.
P
2
4
4
5
5
7
10
12
11
17
0

Skóre
99 : 15
91 : 19
95 : 29
49 : 17
34 : 17
56 : 50
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0:0
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