
 Vážení 
spoluobčania,

Tentokrát som dlhšie zvažoval 
ako a čím sa k vám prihovoriť. Som 
na tomto svete už viac ako 55 rokov  
a priznám sa, tak zlú atmosféru v na-
šej spoločnosti, teraz myslím všeobecne 
na Slovensku, si naozaj nepamätám. 
Preto mi nedá, aby som k  tejto téme 
nenapísal aj ja pár riadkov.

V živote každé-
ho z  nás sa spra-
vidla striedajú ra - 
dosť a  smútok, ús-
pe chy s neúspechmi,  
výhry aj prehry. 
Svojím konaním 

človek väčši nou môže ovplyvniť, čo 
v jeho živote prevyšuje. Ja osobne som 
mal to šťastie, že väčšinu svojho ži-
vota som prežil obklopený prevažne 
dobrými ľuďmi. V  poslednej dobe sa 
mi však zdá a nie som sám, že sprá-
vanie ľudí sa dosť mení. Áno, vždy 
boli ľudia, ktorí sú závistliví, záker-
ní a falošní. Ale ich prejav nebol tak 
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V mesiaci október 2021 dávame do 
prevádzky novú web-stránku obce 
Láb s  novými funkcionalitami, 
ktoré umožnia komfortnejší prí-
stup občanov k informáciám. Tak-
tiež návštevníci stránok, ktorí nie 
sú miestni, nájdu na nej historické, 
turistické a  iné informácie. Verí-
me, že sa vám bude stránka páčiť 
a budete ju radi používať.

Autori sa po analýze snažili za-
chovať čo najviac toho pozitívne-
ho, čo mala predchádzajúca verzia, 
napriek tomu nájdete pár položiek 
na nových miestach. novinkou je 
okrem iného lokalizácia obce na 
mape slovenska dostupná na kaž - 
dej stránke v hlavičke, mapa umiest-
není podnikateľských prevádzok 
– služieb a obchodov pre návštev-
níkov obce, ale i  jej nových obyva-
teľov, prehľadnejšie stránky i menu 
s  dobrou prístupnosťou k  obsahu 
i  na mobilných zariadeniach. Tak-
tiež nájdete doplnených viacero 
informácií, ktoré vám uľahčia život 

(napr. Vylož smeti) a  mnoho ďal-
ších detailov. nájdete na nej i obsah 
predchádzajúcich stránok – väčšina 
je v archíve.

na rozdiel od predchádzajúcej 
zmeny v roku 2016 nie je nutné ob - 
novovať svoje prihlasovacie údaje 
na odber noviniek o  dianí v  obci, 

ktoré vám budú chodiť pri zme-
nách na stránke do vašej e-mailovej 
schránky. V prípade, že ste sa ešte 
nezaregistrovali a chcete využiť túto 
službu, nájdete ju v  ľavom bočnom 
paneli dolu.

Jozef Praženec, Ján Tóth

Obec má novú web stránku
Pokračovanie na 3. strane17. október - slávnostná svätá omša pri Kaplnke svätého Vendelína. Svätý Vendelín, oroduj za nás.
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Rád by som v  tomto vydaní 
Lábskych novín pripomenul ak-
cie, ktoré sme v Lábe organizova - 
li počas leta 2021. Spomeniem as-
poň štyri veľmi výrazné poduja - 
tia.

Koncom júna, 
kedy okres Ma-
lacky prešiel ko-
nečne v  covid  
semafore do pred-
poslednej fázy 
pred monitorin-
gom, sme zorganizovali Vítanie 
leta. Účasť na akcii bola nad oča-
kávanie, preto sme radi, že si oby-
vatelia našej obce prišli do areálu 
futbalového ihriska podebatovať, 
zatancovať a hlavne sa zabaviť. 

Od skorého po obedia sme sa 
programom spojili so združením 
Move and Think a zorganizovali 
rôzne zábavné hry pre deti na 
multifunkčnom ihrisku. Patrí im  
zato veľká vďaka, pretože nielen 
detičky si to super užili. Pred ve- 

 čerom sme ešte otestovali dospe-
lých súťažiacich, ktorí sa zúčast-
nili pivo vých súťaží. Neskôr za-
hrala pár hu dobných kôl skve-
lá partia z  Nitry skupina Zeus  
a  roztancovala našich návštev-
níkov skoro až do polnoci. Me-
dzi hudobnými kolami týchto 
roc kových matadorov zahrala aj  
miest na skupina L.A.B. na čele so 
starostom obce Mariánom Mo-
ravčíkom. O moderovanie sa pos-
taral Štefan Fogl, ktorý nám aj 
„ukončil leto” v septembri.

Začiatkom júla sa v  jeden deň 
organizovali dve krásne akcie. 
V  doobedňajších hodinách sme 
oslavovali 130. výročie DHZ 
Láb. Sme veľmi radi, že sme boli 

pritom, pretože práca našich ha-
sičov je skôr poslaním, ktoré si  
mimoriadne vážime. Stačí si spo-
menúť na horúci júl, kedy aj nie-
koľkokrát za deň hasili po žiare 
v  obci a  jej okolí a  starali sa tak 
o našu bezpečnosť.

V ten istý deň sa poobede konal 
už siedmy ročník Krojovaného 
dňa. O ňom sa však viac dozvie-
te v  článku od organizátorky Ja - 
ny Zálesňákovej.

Na záver leta sme v  polovici 
septembra zorganizovali Ukon-
čenie le  ta v Lábe, kde sme sa s le-
tom defi nitívne rozlúčili. Na ak - 
cii, ktorá sa konala v  areáli fut-
balového ih riska, vystúpila coun-
try skupina Oukey a svoj priestor 

dostala aj miesta sku pina L.A.B. 
Účasť bola znovu úžasná ako 
pri Vítaní leta, preto mi dovoľte 
ešte raz sa za všetkých členov 
kultúrnej komisie veľmi pek ne 
poďakovať všetkým, ktorí sa zú-
častnili a zabavili počas všetkých 
akcií, ktoré sme organizovali.

Touto cestou by som hlavne rád 
poďakoval aj všetkým, ktorí sa  
podieľali na samotnom organizo-
vaní podujatí, a tak pomohli, aby 
sa akcie konali. Ďakujeme!

Do konca roka nás ešte čakajú:
- úcta k starším
- Mikuláš v obci
- Vianoce
Všetko však záleží od pande-

mickej situácie v  našom okrese 
a kul túrnom covid semafore, podľa 
ktorého sa riadime.

Jozef Praženec

Ako isto viete, okres Malacky, 
do ktorého patrí naša obec, sa do-
stal od pondelka 18. 10. do červenej 
fázy covidového automatu. Tento 
rok sme plánovali počas tretieho 
októbrového víkendu program pre 
našich seniorov už tradične v  in-
teriérových priestoroch ZŠ láb. 
keďže sa podmienky hromadnej 
akcie v  červenom okrese výraz-

ne sprísňujú (v  tomto prípade ide 
aj o  tú najohrozenejšiu skupinu 
obyva teľstva), sme sa rozhodli toto 
po dujatie  zrušiť.  Radi  by  sme  sa 
však aspoň touto cestou poďakovali  
našim seniorom za ich lásku, skú-
senosti a trpezlivosť. starší ľu dia si 
zasluhujú našu trvalú a bez medznú 
lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť 
a pomoc. kto nemá úctu k starším 

ľuďom, nemôže mať skutočnú úctu 
k nikomu a ničomu. Želáme vám 
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 
a radosti v kruhu vašich najbližších.

Veríme, že sme čiastočne na-
hradili sklamanie zo zrušenia ak-
cie aspoň malou pozornosťou  
v podobe balíčka.

Marián Moravčík, starosta obce Láb 
a kultúrna komisia

V máji tohto roku sme riaditeľ-
ke skalického múzea, pani Vierke 
Drahošovej, rod. lukáčkovej, odo-
vzdali vzácny drevený kríž od ľu-
dového umelca pána Chmelu. kríž 
darovali súrodenci Vierka a  Peter 
kimličkoví. Po odbornej rekon-
štrukcii bude kríž vystavený pre 
verejnosť. spolupráca so skalickým 
múzeom je pre nás veľmi zaujíma - 
vá a dôležitá.

Podarilo sa nám vydať 2. vydanie 
knihy lábe, lábe, ktorej autorkou  
je Emília Štefeková. Za podporu 
tejto myšlienky patrí srdečná vďa-
ka jej synovi Vladimírovi. Chcela 
by som zároveň poďakovať aj náš - 
mu rodákovi, pánovi nemcovi, za 
rýchle a cenovo prístupné vytlačenie 
knihy. Všade som sa stretla s veľkou 
ochotou. srdečne ďakujem.

Túto knihu nám odprezentovala 
riaditeľka skalického múzea na na-

šom spoločnom stretnutí na ihris - 
ku. Pri tejto príležitosti sme jej odo-
vzdali chýbajúce časti lábskeho kro-
ja. sukňu a  lajbl venovala naša ro-
dáčka Gitka Benkovičová. Je to pre 
našu dedinu veľká česť, že súčasťou 
zbierky tohto múzea je komplet-
ný lábsky kroj. Pri tejto príležitosti 
sme boli pozvaní do múzea v ska-
lici, kde sme prežili krásny spoločný 
výlet. Zamestnanci múzea sa nám 
venovali, ukázali nám vzácne zbier-
ky a  pripravili pre nás zaujímavý 
program.

25. júla sa konal v Holíči bene-
fičný koncert pre tornádom po-
stihnutú Moravu, ktorého sme sa 
zúčastnili. Hlavným usporiadate-
ľom bol Jaro Fišer – Záhorienka 
a jej hostia. JDs láb vyzbierala od 
svojich členov 330 €. Touto sumou 
sme prispeli ťažko postihnutým 
bratom na Morave. Veľmi si vážim 

vašu pomoc, že ste sa aj z toho mála 
podelili. koncert bol veľmi vydare-
ný.

okrem toho sme mali viacero 
spoločných aktivít. Brigádovali sme 

na cintoríne, pri kostole, postarali  
sme sa a  zveľadili sme Pamätník 
padlých, sochu Štefánika, či dva ka-
menné kríže. 

Teším sa na spoločné stretnutia 
pri kultúre, hudbe, športovaní. Všet-
kým nám prajem veľa zdravia a po-
hody.               Maruška

 Spomienky na aktivity JDS Láb

Príhovor  predsedu kultúrnej komisie

Klub JDS Láb bude od 1. 10. 2021 otvorený každý pondelok od 15.00 h. Srdečne Vás všetkých pozývame.  Výbor JDS Láb

Prosíme obyvateľov Lábu, 
kto rí ešte majú zimné jubky 
k láb skemu zimnému kroju, 
aby zvážili ich darovanie 
obecnému úradu. Ďakujeme.

Október – mesiac úcty k starším
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Takto nejako to začalo: Pár nad-
šených ľudí sa spojilo a s  jed nodu-
chou výbavou založilo hasič ský 
zbor. V roku 1891 sa miestny fa rár 
Ignác Juračka rozhodol, spolu so 45 
občanmi lábu, založiť Dobrovoľ - 
ný hasičský spolok. Toto bola prvá 
organizácia požiarnej ochrany v lá-
be. V roku 1905 sa konala posviacka 
prvého hasičského práporu. stuhu 
darovala pani Anastázia Malinov-
ská, ktorá bola krstnou matkou.

A pozrite sa kam sme to za tých 
130 rokov dopracovali. Máme mo-
dernú techniku, najkrajšiu zbrojnicu 
na okolí, super kolektív ľudí. samo-
zrejme, že by sme ešte chceli vy-
lepšiť nájazdy do garáži z Hlavnej 
cesty a novú betónovú podlahu do 
jednej z  garáží, ale všetko postup- 
ne. 

Ale vráťme sa k oslavám. 

Príjemnú teplú sobotu sme sa 
zišli v  našej hasičskej zbrojnici 
a za zvuku hudby sme sa presunu-
li k pomníku svätého Floriána, kde 
sme položili veniec na pamiatku 
nášho patróna. Ďalej nasledova-
la svätá omša v miestnom kostole, 
a potom slávnostná schôdza.

schôdzu otvoril svojim príhovo-
rom predseda pán Marián ko-
vár. Privítal prítomných hasičov 
a  hasič ky, hostí z  okolitých obcí 
a  okolitých štátov, samozrejme, 
mám na mysli našich bratov a ses-
try z  Říčan u  Brna, pána sta rostu  
a  pána riaditeľa z HaZZ v  Ma-
lackách. Ďalej nasledoval príhovor 
tajomníka, v  ktorom po písal našu 
históriu od začiatkov až po dnešné 
dni. následne boli našim členom 
odovzdané čestné uznania, me-
daily za príkladnú prácu a medaily 
za  vernosť:  napríklad  páni Rybni-
kár František a  kovár Marián sú 
členmi už neuveriteľných 50 rokov. 
samozrejme, že sme nezabudli ani 
na pána starostu a obecný úrad,  
ktorým bolo poďakované za vyni-
kajúcu spoluprácu a dobré vzťahy.

Po všetkých oficialitách a  prí-
hovoroch hostí, bola slávnostná 
schôdza ukončená a  nasledoval 
voľ ný program v hasičskej zbrojni-
ci kde už bolo pripravené občer-
stvenie. Ale ako býva zvykom, keď 
majú oslavu futbalisti – musia hrať 
futbal a  keď majú oslavu hasi či –  
musia hasiť. naša jednotka bola 
povolaná k veľkému požiaru obilia 
a lesa (na fotografii vedľa) v sused-
nej obci Jakubov. Po 4 hodinách  
náročného zásahu, bola naša jed-
notka poslaná na svoju základňu.  
Tu už bola pripravená večera, vy-
chladené pivo, skvelá nálada a hlav-
ne partia super ľudí. 

Vieme, že aj v budúcnosti bude 
náš zbor fungovať aspoň tak dob-
re, ako fungoval za posledných 130 
rokov a že aj naďalej budeme vždy 
nápomocní obci a  všetkým spolu-
občanom. 

Peter Kovár, veliteľ DHZ Láb

2. júla bola naša jednotka vysla-
ná k požiaru chatky v oblasti Feld, 
ako sa ukázalo, išlo o  úmysel né 
zapálenie. 7. júla 2021 sme zasaho-
vali pri po žiari priekopy a  lesa na 
ceste do Zohoru.

A  ešte raz Zohor, a  to 8. júla  
v  doobedňajších hodinách horela 
tráva v  objekte bývalého družstva. 
A  ešte jeden výjazd v  tento deň, 
a to 5-hodinový požiar obilia a lesa 
v katastri obce Záhorská Ves.

10. júla bola naša jednotka vysla-
ná opäť k požiaru obilia v katastri 
obce Gajary. Požiar veľkého poľa 
a  priľahlého lesa nám dal zabrať 
skoro 4 hodiny.

Zatiaľ posledný kuriózny vý-
jazd tohto roka – 5. septembra bola 
naša jednotka vyslaná krajským 
operačným strediskom k záchrane 
ma čiatka, uviaznutého na strome 
v chatovej oblasti Feld.

Peter Kovár, veliteľ

Naši hasiči oslávili
130-ročné pôsobenie
pri ochrane životov 
a majetku občanov
10. júla bol ten slávnostný deň, kedy sme si pripomenuli 130 rokov  
od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. 

 Hasiči zasahovali
Začiatkom leta nás potrápili požiare peľu pri moste – smer Ortov 
mlyn. Toto sa dialo v noci ale aj za bieleho dňa, a preto chcem poprosiť 
všetkých, hlavne deti, aby neskúšali ako peľ horí! A hlavne neskúša-
li našu trpezlivosť, inak budeme nútení túto situáciu postúpiť polícii.

markantný ako dnes. Väčšinou majú 
takíto ľudia ešte jednu spoločnú vlast-
nosť, a to zbabelosť.

Žijeme v období, keď sa celý náš ži-
vot neuveriteľným spôsobom zrýchľu-
je, k čomu, samozrejme, prispeli mo-
bilné telefóny a  internet. A  práve 
in ternet a  sociálne siete sa na ňom 
stávajú veľmi často, pre niektorých 
aj našich spoluobčanov, ktorých som 
opísal vyššie, živnou pôdou na šírenie 
„informácií”, ktoré sa nezakladajú na 
pravde a podnecujú k nenávisti a oso-
čovaniu. Samozrejme, tu nebudem 
uvádzať konkrétne príklady, ktoré 
sa týkali aj ľudí žijúcich v našej obci, 
mňa osobne a mojej manželky alebo 
obecného úradu, resp. môjho zástup-
cu či poslancov OcZ. Ale poznáte to, 
najväčšiu špinu treba hodiť vždy na 
toho, komu sa darí. Ten, komu sa ne-
darí, predsa nikoho nezaujíma.

Samozrejme, vždy budú ľudia, 
kto rí sú viac alebo menej spokojní 
s  činnosťou a  výsledkami práce ve-
denia obce. S tým musí každý triez-
vo uvažujúci človek počítať, keďže sa 
nedá vyhovieť každému vo všetkom 
– taká je, žiaľ, realita. V poslednom 
čase mám však pocit, a nie len ja ale  
aj väčšina poslancov obecného za-

stupiteľstva, že agresivita, nenávisť 
a faloš sa u nás v obci metastázujú ako 
rakovina. Samozrejme, nedeje sa toto 
na obecných akciách ani na brigádach 
pri skrášľovaní obce. Tam takých ľudí 
nestretnete alebo sa neprejavia. Deje 
sa to najmä práve na sociálnych sie-
ťach, kde pod rúškom zdanlivej ano-
nymity, či vyhnutiu sa priamej kon-
frontácie a  následnej argumentácie 
doma v obývačke, ľudia dokážu spo-
za klávesnice či smartfónu napísať 
čokoľvek. S pravidelnosťou ide u  ta-
kých ľudí, ktorí sa nikdy nepričinili 
o zveľadenie obce, či nápomoc pri jej 
aktivitách. Dokonca sa nezúčastňujú 
ani verejných zastupiteľstiev, kde sa 
môžu zapojiť priamo do diskusie s ve-
dením obce. Žiaľ, to nie je ani zďaleka 
všetko, kam až ľudská nenávisť a zlo-
ba dokáže zájsť. Dobrým príkladom 
je podanie trestného oznámenia na 
mňa ako starostu obce jedným oby-
vateľom z Lábu, alebo zrejme z rov-
nakej dielne anonym, ktorý adresoval 
anonymný list na ministerstvo život-
ného prostredia ohľadne našej čističky.

Napriek všetkému tomu, čo som 
napísal, alebo radšej ani nenapísal, 
verím, že drvivá väčšina vás – oby-
vateľov Lábu – nepodľahne a spolu so 
mnou, poslancami obecného zastu-
piteľstva a zamestnancami obecného 
úradu sa pričiníte o to, aby sa v našej 
obci dobre žilo a  nenarúšali sa me-
dziľudské vzťahy.

Marián Moravčík, starosta Obce Láb

Vážení 
spoluobčania,
Dokončenie z 1. strany
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Začnem hneď na úvod témou, 
ktorá sa týka hlavne obyvate-
ľov pôvodne osídlenej časti obce, 
a  to je kanalizácia. Ako som už 
informoval skôr, máme priprave-

nú kompletnú projektovú doku-
mentáciu na odkanalizovanie celej 
obce. Takisto som už v minulosti 
informoval, že reálne existovali 
v minulosti len dva možné zdroje 

financovania, a to enviromentálny 
fond a eurofondy. 

Eurofondové projekty, kto-
ré boli v  minulosti, však vylúčili 
z možnej podpory obce s vysoko 
ekonomicky rozvinutých regiónov, 
teda aj našu obec. Z  enviromen-
tálneho fondu sa nám zatiaľ poda-
rilo získať podporu jedenkrát.

V súčastnom období sa pripra-
vuje nové programové obdobie 
a plán obnovy, ktoré ak sa všetko 
podarí, dáva aj našej obci možnosť 
získať finančné prostriedky. Pri-
kladám tabuľku, ako zatiaľ v rám-
ci obcí na Záhorí je na tom naša 
obec. Údaje  sú z  Bsk.

Mohlo by vás zaujímať

Poradie Obec Neodkanalizovanosť Poradie Obec Neodkanalizovanosť
1 Záhorská Ves 100 % 14 láb 47 %
2 Jabloňové 100 % 15 studienka 49 %
3 Pernek 100 % 16 sološnica 29 %
4 Plavecký Mikuláš 100 % 17 Malé leváre 50 %
5 suchohrad 100 % 18 Malacky 1 %
6 Záhorie (vojenský obvod) 100 % 19 Rohožík 6 %
7 Veľké leváre 66 % 20 Zohor 13 %
8 kuchyňa 75 % 21 Gajary 10 %
9 kostolište 64 % 22 stupava 0 %

10 Plavecké Podhradie 61 % 23 Závod 19 %
11 Plavecký Štvrtok 26 % 24 lozorno 0 %
12 Vysoká pri Morave 49 % 25 Jakubov 5 %
13 Mariánka 27 % 26 Borinka 0 %

Poradie Obec Index inv. účinnosti Poradie Obec Index inv. účinnosti

1 kostolište 60 % 14 Závod 40 %
2 stupava 58 % 15 Rohožník 40 %
3 láb 50 % 16 Jabloňové 40 %
4 Záhorská Ves 49 % 17 Pl. Štvrtok 39 %
5 Malé leváre 48 % 18 suchohrad 39 %
6 kuchyňa 48 % 19 Gajary 39 %
7 Plavecké Podhradie 46 % 20 studienka 38 %
8 Malacky 46 % 21 Borinka 38 %
9 sološnica 45 % 22 Jakubov 38 %

10 Mariánka 45 % 23 lozorno 37 %
11 Veľké leváre 42 % 24 Pernek 36 %
12 Plavecký Mikuláš 42 % 25 Vysoká pri Morave 36 %
13 Zohor 40 % 26 Záhorie (vojensky obvod) 0 %

Budovanie základných škôl – aktuálna situácia a poradie obcí podľa multikriteriálneho hodnotenia

Ďalší veľký investičný projekt, 
ktorý v  súčasnosti riešime, je vý-
stavba školskej jedálne a  súčasne 
ďalších šesť tried v areáli základnej 
školy. 

na začiatku sme potrebovali 
vysporiadať pozemky, na ktorých 
stojí naša škola, čo sa nám poda-
rilo. Všetky sú dnes už majetkom 
obce. Po zverejnení výzvy sme 

okamžite zareagovali a  pripravili 
sme kompletnú projektovú do-
kumentáciu. Predpokladaná výš-
ka celej investičnej aktivity je cca 
1 800 000 €. 

V priloženej tabuľke môžete vi-
dieť zatiaľ aktuálne poradie našej 
obce pri hodnotiacich kritériách 
Bsk

V tomto článku sa vám pokúsim priblížiť najmä investičné aktivity, 
na ktorých s mojím zástupcom a niektorými poslancami momentál- 
ne pracujeme a  ktorých cieľom je  skvalitnenie  života  v  našej  obci. 

SAMOSPRÁVA
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Poradie Obec Index inv. účinnosti Poradie Obec Index inv. účinnosti
1 stupava 43 % 13 Pl. Štvrtok 29 %
2 Mariánka 43 % 14 Gajary 28 %
3 láb 40 % 15 Jabloňové 28 %
4 kostolište 39 % 16 Jakubov 27 %
5 Borinka 38 % 17 Zohor 27 %
6 Plavecké Podhradie 35 % 18 Vysoká pri Morave 27 %
7 Pernek 34 % 19 lozorno 27 %
8 Malé leváre 33 % 20 Plavecký Mikuláš 26 %
9 Malacky 32 % 21 Rohožník 25 %

10 sološnica 30 % 22 suchohrad 25 %
11 kuchyňa 29 % 23 studienka 25 %
12 Závod 29 % 24 Záhorská Ves 24 %

Budovanie materských škôl – aktuálna situácia a poradie obcí podľa multikriteriálneho hodnotenia

Určite si mnohí z  vás všimli aj in-
vestičné akcie, ktoré realizujem z vlast-
ných zdrojov obce. Ide o vybudovanie 
chodníka a  parkoviska pri základnej 
škole, realizácia novej asfaltovej cesty 
v jednom pruhu pri základnej škole. Pri 
základnej škole pripravujeme ešte pro-
jekt v  spolupráci s dopravným inžinie-
rom, ktorého cieľom bude vyriešiť  zlú 
dopravnú situáciu pri základnej skole 
hlavne v  raňajších hodinách. Do za-
čiatku zimy plánujeme ešte zrealizovať 
menšie úseky nového asfaltového po-
vrchu na obecných cestách a opravu  vý-
tlkov v celej obci.

o ďalších aktivitách sa, samo zrejme, 
môžete dozvedieť na obecných zastu-
piteľstvách alebo určite na našej novej 
obecnej web stránke.

M. Moravčík, starosta obce

nie menej aktuálna je aj situá-
cia pri našom ďalšom projekto-
vom zámere, ktorý sa týka do-
stavby materskej školy v  našej 

obci. Projektovú dokumentáciu 
už máme kompletne pripravenú 
a  takisto, ako pri základnej ško-
le, aj tu spúšťame inžiniering pre  

získanie stavebného povolenia. 
Projekt plánujeme podať do kon-
ca 10. mesiaca.

Takisto prikladám tabuľku, 

kto rá stanovuje aktuálne poradie 
našej obce podľa mutikriteriál-
neho hodnotenia Bsk.

SAMOSPRÁVA

Parkovisko pred základnou školouChodník na Vŕšku

Opravená cesta na Zohor
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Marec 2021 sa niesol v zname 
nní preventívnych opat rení 

CoVID-19, ktorými sa musela 
riadiť i  prevádzka našej mater-
skej školy – fungovaním v obme-
dzenom režime. Mnohé detičky 
tak prispievali nápaditými foto 
pozdravmi z  domu. na ich usi-
lovných príspevkoch však bolo 
poznať, že ani takáto situácia ich 
neodradila. Veľká vďaka patrí naj-
mä rodičom, príkladne spolupra-
cujúcim s  pani učiteľkami, ktoré 
v  elektronickej podobe sprístup-
nili podnetné materiály pre deti 
jednotlivých tried.

Úvodom roka sme sa zapojili do 
rozvojového projektu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR „Múdre hranie” o poskytnutie 
finančných prostriedkov na pod-
poru zlepšenia vybavenia mater-
ských škôl v oblasti detských kníh 
a didaktických pomôcok. V marci 
nás v  tejto súvislosti potešila vý-
borná správa o poskytnutí finanč-
nej podpory 999 €, za ktoré sme 
zakúpili didaktické pomôcky pre 
zdravé a  hravé rozvíjanie našich 
detičiek.

Jar sme sa toho času snažili pri-
volať aj veršovanou výzvou „Mám 
básničku na  jazýčku”. Malí umel-
ci si doma statočne precvičovali 
jazýčky, aby nám v  škôlke mohli 
predviesť svoju šikovnosť naživo. 
koncom marca sa totiž brány MŠ 
opäť otvorili pre všetky deti.

Plní energie sme sa pustili do 
ďalších aktivít podporených ra-
dosťou z  opätovného stretávania 
sa v  našej oáze hier, učenia a  zá-
bavy. V  tomto duchu sme sa naj - 
prv rozlúčili s  pani Zimou vyná-
šaním Moreny, ktorú vyrobili usi-
lovné deti z triedy Včielok pod ve-
dením svojich pani učiteliek. keď 
to už v  prírode zavoňalo ozajst-
ným jarným počasím, vybrali sme 
sa s  bádateľskými pomôckami do 

blízkeho lesa pozorovať hmyziu 
ríšu.

Za pomoci ochotných rodičov 
sa nám v  tomto období podarilo 
tiež upraviť prostredie školského 
dvora, osadiť bezpečnostné záb-
radlie na terasu a vyrobiť futbalo - 
vé brány pre deti.

Veľkú noc sme privítali farbami 
jari od kraslíc, bohaté tvorivé diel-
ničky, až po veľkonočné tradície, 
ktorými si deti zážitkovou formou 
upevňovali povedomie regionál-
nych zvykov.

Prvý májový týždeň sa konal  
zápis detí do našej MŠ a keďže máj 
je zároveň mesiacom, ktorého pr - 
vá nedeľa je sviatkom mamičiek, 

pripravili si detičky pre tie svo-
je nielen roztomilé darčeky, ale 
aj pásmo básní a  piesní. Hoci zo 
známych dôvodov odprezento-
vané formou videozáznamu, o  to  
srdečnejšie.

Jarné slnečné lúče nás aj v tom - 
to roku prilákali k myšlienke bri-
gády, ktorú sa nám podarilo zrea-
lizovať. s  významnou pomocou 
rodičov  a  RZ  pri  MŠ  Láb  sme  
zrevitalizovali areál materskej ško-

ly a  následne obnovili náter von-
kajšieho oplotenia MŠ. odvied-
li sme veľký kus práce. Vážime si 
každú účasť, ktorá bola tentokrát 
naozaj hojná. Ďakujeme!

V  mesiaci lásky nebola núdza 
ani o  zábavu. Prišiel nás navštíviť 
kamarát Tomík so svojimi baló-
novými kreáciami, bublinovou 
rybačkou, či výrobou bubli pizze. 
Radosť  detí  sa  niesla  celým  areá-
lom a  nebolo tomu inak ani po-

Zvesti 
našej 
škôlky

ŠkolsTVo
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čas nadchádzajúcej oslavy Me-
dzinárodného dňa detí. V  tento 
deň nám od rána prialo slnečné 
počasie, a  tak sme si spolu užili  
Detskú olympiádu plnú rozma-
nitých športových disciplín. Do-
datočným prekvapením pre našich 
škôlkarov bol interaktívny koncert 
plný farieb a  dobrej nálady pod 
taktovkou skvelej zabávačky Mie. 
Veselými tanečnými piesňami roz-
hýbala malých i veľkých.

Po zábave a  uvoľnení dostali  
priestor naše bystré hlavičky.  
V projekte „LEGO výlet do škôl-
ky”  pod  vedením  lektorky  si  ši-
kovníci zdokonaľovali jemnú mo-
toriku, priestorové videnie a v ne-
poslednom rade trpezlivosť pri 
hľadaní konštrukčných riešení. 

Výsledkom bola výstavka rozma-
nitých objektov podľa predlohy 
i vlastnej fantázie.

Pod záštitou Únie nevidiacich 
a slabozrakých slovenska v júni 
prebiehalo bezplatné meranie zra-
kových parametrov detičiek v našej 
materskej škole. Pomocou celosve-
tovo uznávaného binokulárneho 
autorefraktometra Plusoptix do-
kážu odborníci s vysokou mierou 
spoľahlivosti odhaliť existujúce 
alebo začínajúce vývinové poru - 
chy zraku. Vďačíme za takúto spo-
luprácu a  možnosť včasnej inter-
vencie.

Posledný júnový týždeň bolo 
u nás opäť veselo. Vďaka Divadlu 
Žihadlu a  pánovi Zetekovi sme 
mohli byť svedkami humorného 

príbehu o  zvedavom a  učenlivom 
zajkovi lajkovi a  jeho lesných 
kamarátoch.

Ako každé leto, aj to uplynulé 
nám prinieslo chvíle lúčenia s na-
šimi predškolákmi. V piatok 25. jú- 
 na v sprievode pani učiteliek a za  
účasti svojich rodičov nám detič ky 
predviedli milý program, v rám- 
 ci ktorého boli pasované pani ria-
diteľkou materskej školy za ško-
lákov. slávnosť bola ukončená 
pohostením a  nám neostalo iné, 
ako popriať  našim „veľkáčom”  ra-
dosť z učenia a nových poznatkov 
v školských laviciach.

A aký by to bol koniec školské-
ho roku bez spoločnej dobrodruž-
nej výpravy pred prázdninami? 
Brány škôlky sme opustili s batôž-
kami a dobrou náladou, aby sme sa 

vydali na cestu zážitkov do Mini 
Zoo Devín a  sokoliarstva čer-
vený rybník. Vďaka výletom sme  
sa dozvedeli veľa o chove zvieratiek 
a ochrane i výcviku dravých vtákov. 
Detičky mali jedinečnú možnosť 
priameho kontaktu s vystavenými 
exemplármi.

Parádnu bodku za školským 
rokom 2020/2021 sme si mohli 
dopriať vďaka DHZ láb. na 
školskom dvore sa detičky najprv 
osviežili sladkým melónom z pro-
jektu Školské ovocie, potom si 
zmerali sily v hasičských aktivitách 
a  zlatým klincom programu bola 
veľkolepá penová show. Dvorom 
sa ozýval veselý smiech a výskot 
šantiacich detí.

letné prázdniny v  MŠ nebo-

li len o  oddychu. Tento čas sme 
v  spolupráci so zriaďovateľom –  
obcou láb a  stavebnou komi-
siou využili na renováciu priesto-
rov materskej školy. Podarilo sa 
nám kompletne zrekonštruovať 
umyváreň v pavilóne C u Motýli-
kov. Zrekonštruovali sme podlahy 
v šatniach a povymieňali radiá-
tory v pavilóne C a v pavilóne D.  
na okná sme namontovali chýba-
júce siete proti hmyzu a v každej 
triede sme zabezpečili tepovanie 
kobercov a detských ležadiel. Pani 
upratovačky zároveň vydezinfiko-
vali všetky hračky a priestory MŠ.

naše poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí nám pomohli bez ná-
roku na finančné ohodnotenie: 
pánovi Marcelovi lančaričovi, pá-
novi  Rastislavovi  Rellovi,  pánovi 
Martinovi Gabrišovi , Janke a To-
mášovi klasovcom.

Vo vynovenom šate sme 2. sep-
tembra 2021 v  MŠ privítali 87, 
z toho 24 novoprijatých detí.

Úvod septembra nám spríjem-
nil aj úspech v projekte „Byť von - 
ku nás baví – chceme sa rozvíjať 
a  byť  zdraví”.  Tento  projekt  sa 
uskutočnil vďaka finančnej pod-
pore nadácie EPH. Cieľom bo-
lo doplniť školský dvor novým 
bezpečným a pre deti podnetným 
hracím prvkom. Vďaka projektu 
sme získali finančné prostriedky 
na zakúpenie hracej veže, ktorá je 
atraktívnym a motivačným prv-
kom pre našich najmenších a 
prispeje tak k ich zdravému te-
lesnému vývoju. Aj v mene na-
šich detí ďakujeme nadácií EPH  
za podporu nášho projektu. 

Poďakovanie patrí tiež občian-
skemu  združeniu  SRRZ-RZ 
pri Materskej škole láb za spo-
lufinancovanie a pani Mgr. karo-
líne kovačovicovej za spoluprácu 
na projekte.

V  tomto školskom roku máme 
za sebou už aj prvé divadelné 
predstavenie. Známu rozprávku 
o  červenej čiapočke prišlo do  
našej škôlky zahrať Bábkové di-
vadlo stražanovcov. Mnohé z detí 
videli klasické bábky s kulisami 
prvý raz, o to väčšie bolo ich nad-
šenie.

Veríme, že našim deťom máme 
čo ponúknuť aj v budúcnosti a po-
kiaľ nám opatrenia dovolia, teší - 
me sa na všetky spoločné ak-
cie, ktoré máme v  školskom roku 
2021/2022 naplánované. 

Všetkým vám prajeme úspešný 
školský rok, veľa zdravia a  opti-
mizmu do nadchádzajúcich dní.

Janette Števáková, učiteľ ka MŠ Láb

ŠkolsTVo
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september nás privítal od prvých 
dní veľmi príjemným a pekným po-
časím. Už v  prvý deň bolo krásne 
a  slnečno. Školský rok 2021/2022 

sme začali na školskom dvore. 
Po milých slovách   pani riaditeľ-
ky Ľ. Chovanovej,   pána starostu 
M.   Moravčíka a  pána predsedu 

rodičovského   združenia pri ZŠ 
láb M. Dufeka sa nám predstavili 
aj noví prváčikovia. Do dvoch pr-
vých tried A a B  nastúpilo spolu 30 

detí, 19 chlapcov a 11 dievčat.  Po 
novovybudovanom chodníku  bude 
v  tomto školskom roku prichádzať 
do školy 203 žiakov, ktorí budú zís-
kavať vedomosti opäť prezenčnou 
formou. okrem nových prváčikov 
pribudli 3 nové pani učiteľky. Všet-
ci sa tešíme a veríme, že „covid“ sa 
nám vyhne veľkým oblúkom. Počas 
prázdnin sme museli pripraviť 12 
tried na vyučovanie, pretože nám 
opäť jedna pribudla. Vďaka pánovi 
starostovi a obecnému úradu vznik-
lo pred školou upravené priestran-
stvo, ktoré bude slúžiť dúfam, že 
nielen ako parkovisko, ale i  ako 
chodník. Máme smelé plány pre 
tento školský rok. Šarkaniáda, tek-
vice, jablko s najväčšou hmotnosťou, 
pasovanie prvákov... držme si palce, 
aby všetko vyšlo ako má.

 Už 09.09.2021  sa žiaci 1. - 
5.  ročníka zúčastnili programu 
„Rozhýb  svoju  školu.“ Tak  sa  volá 
zábavný a  veľmi zaujímavý projekt 
spoločnosti octago v  spolupráci 
s  Tancom ulice. Cieľom skupiny 
mladých a nadšených trénerov bolo 
ukázať deťom čaro pohybu a tanca. 
Pohyb ako taký, má nezastupiteľnú 
úlohu nielen pri psychosomatic-
kom a  psychomotorickom vývine, 

Školský rok 2021/2022 
v Základnej škole Láb

ŠkolsTVo
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OLIJANKO
Olijanko, tanečná a pohybová prí-
prava, pozýva medzi seba nadané 
deti od 5 rokov.

Hodiny olIJAnkA sú úvodom 
do sveta pohybu a tanca. Hravou 
formou rozvíjajú základné pohy-
bové zručnosti, vytrvalosť, hudob-
né cítenie a orientáciu v priestore. 
Podporujú u detí tanečnú fantáziu 
a tvorivosť, zmysel pre tanec v ko-
lektíve.

Príprava je zameraná na všeobec-
ný tanečný rozvoj dieťaťa. na ho-
dinách sa naučia základy klasické-
ho tanca – baletu, základy ľudového 
tanca – tradičné tance, piesne, zvy - 
ky, základy gymnastiky a základy 
moderného scénického tanca.

Tanečné hodiny prebiehajú v ZŠ  
láb, 2x týždenne po 50 min. –  
v pondelok a v stredu od 14.30 h do 
15.20 h.

Hodiny vedie absolventka Ta-
nečného konzervatória Evy Jaczo-
vej   v Bratislave, tanečný pedagóg  
s 15 ročnou praxou na ZUŠ, vedú - 
ca detského tanečného súboru – 
oľga Šáliová, Dis. art.

Ak máte doma nadanú tanečni-
cu/tanečníka, veľmi radi ich priví-
tame medzi nami.

Už teraz sa na vás tešíme.

ale taktiež napĺňa dôležitú úlohu 
v  socializácii dieťaťa. Tréneri nám 
ukázali správnosť vykonávania jed-
notlivých cvikov pri rozcvičke a 
predviedli nám cvičenia s  vlastnou 
váhou na našom workoutovom ih-
risku,  pričom sme si jednotlivé cvi-

čenia vyskúšali pod dozorom pro-
fesionálnych trénerov. k dispozícií 
sme tiež mali kreatívnu a  náučnú 
zónu, kde nás okrem iného tréneri 
oboznámili so základmi zdravého 
stravovania.  A my sme im za to ne-
smierne vďační.

ŠkolsTVo
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Táto mapa je predovšetkým či-
tateľnejšia a po drobnejšia ako všet-
ky predchádzajúce mapy. 

Teraz trocha histórie:
Rok  1934  znamená,  že  prvá 

československá republika, zalo-
žená v  roku 1918, mala v  roku 
1934 už 16 rokov a  tým dosiah-
la už svoju určitú DosPElosŤ, 
aj keď nie ešte stopercentnú.  
V tomto období už prekonala det-
ské choroby a  som toho názoru, 
že prežívala svoj vrchol rozvoja 
a  rozkvetu. Bolo to vo všetkých 
sférach života, počnúc priemyslom  
a končiac umením a  kultúrou.  
s  oh ľadom na medzinárodnú si-
tuáciu, musela taktiež budovať 
a  súčasne vyzbrojovať svoju ar-
mádu. Vrchol preto, lebo udalos-
ti rok predtým, teda v roku 1933, 
kedy v susednom nemecku nástup 
kancelára Hitle ra k  moci, neveš-
til  nič  dobrého,  pre  prvú  ČSR. 
Dokonca znamenali smrteľné ne-
bezpečenstvo, ktoré vy vrcholilo 

rozpadom  ČSR  o  päť  rokov  ne-
skoršie, v  marci 1939. Vráť me sa 
však  k mape.  Rozvoj  nastal  aj  na 
Vŕšku výstavbou nových domov. 
na tejto mape sú znázornené prvé 
domy na Vŕšku, ale hlavne už aj  
areál na výrobu pálených tehál, 
lebo dopyt po tehlách narástol na 
základe rozvoja stavebníctva, nie-
len de diny láb, ale aj v susedných 
dedinách.

na pravej strane cesty pod Vŕš-
kom nad areálom stodôl a  pivníc  
je už dom rodiny Švarbovej. na - 
proti tomuto domu je vidieť úzku 
uličku na prechod medzi Vŕškom 
a  Drahami. na ľavej strane cesty 
na Vŕšok nad uličkou na Drahy sú 
domy rodiny lazarovej a Martin-
covej. Vedľa týchto domov až po 
kótu 157 m n. m. sa rozprestie-
ra areál na výrobu pálených tehál. 
Hneď vedľa uvedených dvoch do-
mov obďaleč od cesty je vlastná  
tehelňa. Mate riálové jamy, v  kto-
rých sa ťažila hli na obkolesujú ka-
plnku sv. Vendelínka z troch strán. 
To je vidieť ešte aj dnes, že táto 
kaplnka je akoby na polostrove, 
lebo terén okolo nej je podstatne 
nižší, ako terén na ktorom stojí.

Pri kóte 157 m n. m. je vidieť 
najväčšiu materiálovú jamu. na jej 
okraji je zakreslená budova. Bola 
to veľká vzdušná šopa, kde sa roz-
miesená hlina dávala do drevených 
foriem a tieto surové tehly sa v nej 
sušili. Po vysušení sa malými vo-
zíkmi po úzkych koľajniciach vozi-
li na vypálenie do budovy tehelne 
na vypálenie. na šopu nadväzoval 
aj malý dom, v ktorom bývala ob-

sluha tehelne. Celý popísaný are-
ál v okolí kaplnky vlastnila rodina 
Šinkovičová.

Poznámka: 
Náš rodinný dom bol postavený 

v  ro ku 1933 a  stojí presne napro-
ti naj vyššiemu bodu na Vŕšku, kóte  
157 m n. m. Táto mapa z roku 1934 
ho ešte nezobrazuje. Vyplýva to zo 
skutočnosti, že žiadna mapa v  dobe 
vydania už nezobrazuje 100 % da- 
nú skutočnosť, ale niekoľko rokov späť 
z dôvodov doby na jej výrobu.

Táto Mapa 25000 z  roku 1955 
zobrazuje na Vŕšku už všetky ob-
jekty a  terénne možnosti, ktoré 
som zažil od roku 1942, keď som 
mal ako dieťa 6 rokov až do roku 
1956, keď som mal 20 rokov, ako 
študent na vysokej škole. V  tom-
to roku sme sa aj odsťahovali do 
Bratislavy. Z  uvedeného vyplý-
va, že ranné, už uvedomelé det-
stvo a svoju mladosť som prežil na  

milovanom Vŕšku, obkolesený voľ-
nou prírodou a  rôznymi skutoč-
nosťami.

Boli to: Pod Vŕškom drevené 
stodoly so slamenými strechami 
a do svahu zapustené pivnice, ulič-
ka, ktorá spojovala Vŕšok s  Dra-
hami. Deväť domov roztrúsených 
od pr vého pri potoku, až po po-
sledný dom na konci dediny, sme-
rom na Jakubov. Areál tehelne na 
samom vrchole Vŕšku obkolesoval 
kaplnku sv. Vendelínka s  malou 
trávnatou plochou okolo kaplnky 

a  s  dvomi skutočne obrovskými 
lipami. Hlboké jamy, ktoré zostali 
po vyťažení hliny, v zime slúžili 
ako jediná možnosť pre sánkova-
nie a  lyžovanie v lábe. Areál píly, 
ktorého popis bude tvoriť samo-
statný článok. Výrobňa cemento-
vej škridly. Ako bonus pre nás de - 
ti bola Štrkovňa a  predovšetkým 
Pískovňa. V nej sme trávili veľa ča-
su hraním sa v „písku” a jeho „mle-
tím” z vyšnejších poschodí vysokej 
pieskovej steny nadol.

Z  uvedeného stručného popi-
su vidieť, že v minulosti na Vŕšku 
vládol čulý ruch počas celého roku. 
Areál Vŕšku tým, že bol rozľahlý, 
vzdušný a na konci dediny posky-
toval pre nÁs DETI veľké a pestré 
možnosti detských hier. Zaujímavé 
pre nás bola taktiež skutočnosť, že 
sme boli svedkami aj rôznorodej 
pracovnej a výrobnej činnosti.

Podrobný popis života a všet-
kých činností na Vŕšku v  uvede-
nom časovom období bude pred-
metom samostatného článku.

Pramene: Staré mapy, Wikipédia, 
Nová kniha o Lábe

Ing. Vojtech Sirota

Osídľovanie Vŕšku v zrkadle času – 2. časť
Vŕšok ako „LáBSKA ATLANDÍDA”

Mapa – vojenské mapovanie 3 z roku 
1934

Mapa 25000 z roku 1955

Keď srdce sa pousmeje, 
70 rokov poznať nie je.

Stretnutie 
spolužiakov

striebro vo vlasoch symbolizu-
júce múdrosť a skúsenosti prežitých 
rokov, elán a chuť žiť, zračiace sa  
v očiach charakterizovali stretnu-
tie tohtoročných sedemdesiatnikov. 
Trinásti z našej triedy sme sa zišli 
27. augusta v reštaurácii Habánsky 
dom v lábe a zaspomínali, pozho-
várali sa o živote a spoločne sa za-
bavili.

Tamara Havranová

HISTÓRIA
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Na Slovensku je približne 56-ti-
síc poľovníkov. Slovenský poľov-
nícky zväz každoročne udeľuje  
35 oce není Zlatý kamzík a asi  
100 zlatých medailí. Najvyššie 
zväzové ocenenie, vyznamenanie 
Zlatý kamzík, udeľuje Rada Slo-
venského poľovníckeho združe-
nia fyzickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sa mimoriadne 
zaslúžili o rozvoj slovenského 
poľovníctva činnosťou v jeho or-
gánoch, zodpovedným plnením 
úloh pri organizovaní a zabez-
pečovaní akcií celoslovenského 
alebo medzinárodného význa-
mu, vedeckou prácou, umelec-
kou tvorbou, úspešnou reprezen-
táciou slovenského poľovníctva, 
či plnením mimoriadnych úloh  
na úseku poľovníctva.

obvodná poľovnícka komora 
Poľovníckeho zväzu Malacky dňa 
30. 6. 2021 udelila toto význam-
né vyznamenanie Zlatý kamzík 
dlho ročnému členovi Poľovnícke-
ho združenia Malina a  občano-
vi  obce  Láb  Robertovi  Zálesňá-
kovi st. za jeho mimoriadne zá - 
sluhy na rozvoji poľovníctva, a  to 
nie len v obci láb, ale aj na okresnej 
úrovni.  Robert  Zá lesňák  pôsobil 
v  Poľovníckom zdru žení Malina 
ako tajomník, predseda, poľovnícky 
hospodár a  člen osvetovej komisie 
v  okrese Bratislava-vidiek. Počas 
jeho poľovníckej praxe vychoval 
niekoľko poľovníckych generácií 
a  odovzdával im jeho skúsenosti  
za čo mu úprimne ďakujeme. 

V mene členov Poľovníckeho 
združenia Malina blahoželáme 
Ro bertovi  Zálesňákovi  k  získaniu 
ocenenia, želáme pevné zdravie  
a veľa  poľovníckych úspechov.

Milan Gerthofer

Naše Poľovnícke združenie Ma  - 
lina dostalo opätovne dôveru a ma-
lo česť sa podieľať aj tento rok na 
Medzinárodne klubovej výstave 
jaz večíkov a oblastnej výstave 

psov všetkých plemien. Spoluprá-
ca na tejto súťaži je ocenením dl-
horočných skúsenosti pri organi-
zovaní každoročných farbiarskych 
skúšok stavačov a malých plemien 

a taktiež aj ideálnych podmienok 
okolia na šej poľovníckej chaty 
a strelnice.

Medzinárodnej klubovej výstavy 
jazvečíkov sa zúčastnilo 
43 jazvečíkov

Na výstave boli za stúpené všet-
ky plemená jazvečí kov. Celkovým 
víťazom Medzi národnej klubovej 
výstavy jazvečíkov sa stal jazve-

čík dlhosrs tý králičí MARVEL 
GREIT TA KARA s majiteľkou 
Lindou Kavalickou. Druhé miesto 
zís kal jazvečík dlhosrstý ZARIF 
AMERY s majiteľkou Marcelou 
Fridrichovou. Tretie miesto získal 
jazvečík dlhosrstý trpasličí AYRA 
KAMENNÉ MORIA s majiteľkou 
Vandou Kosňanskou.

Oblastnej výstavy psov všetkých 
plemien sa zúčastnilo 142 psov  
a za stúpených bolo 62 rôznych 
plemien.

Najpočetnejšou skupinou ple-
mien boli teriéry, retrievery a slie-
diče. Na výstave bolo možné vi-
dieť štyri z piatich slovenských ná-
rodných plemien (československý 
vlčiak, slovenský čuvač, slovenský 
hrubosrstý stavač a tatranský du-
rič). Najkrajším psom oblastnej 
výstavy psov všetkých plemien sa 
stala sučka jazvečíka dlhosrstého 
AGATTA BIG MARLEY s maji-
teľkou Luciou Molnárovou. Dru-
hé miesto získal čínsky chocho-
latý pes v dlhosrstej variante EL-
DORADO IZ SOZVEZDIYA 
KHANA s majiteľkou Vladimírou 
Machálekovou. Tretie miesto zís-
kal rottweiler CAM LIB-VACH  
s majiteľkou Dianou Hausknech-
tovou.

Milan Gerthofer

Medzinárodná klubová výstava jazvečíkov
a oblastná výstava psov všetkých plemien

Vyznamenanie Zlatý kamzík

Obvodná poľovnícka komora Malacky, Okresná organizácia Slo-
venského poľovníckeho zväzu Malacky a Poľovnícke združenie Ma-
li na Láb dňa 14. 8. 2021 v priestoroch strelnice Poľovníckeho zdru - 
ženia Malina organizovali po druhýkrát Medzinárodnú klu bovú  
výstavu jazvečíkov a oblastnú výstavu psov všetkých plemien.

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE



Workout 
a Petang 
v Lábe
V areáli futbalového ihriska pri-
budli ďalšie dve ihriská. Jedno 
slúži na moderné workoutové 
cvičenie, a to druhé pre všetkých 
milovníkov hry Petang. 
Veríme, že si obe ihriská vysk-
úšate a  využijete naplno. oba 
projekty boli financované z roz-
počtu obce láb.

Workoutové 
ih ris ko bolo 
podpo rené 
finančným 
príspevkom 
od Nadácie EPH 
vo výške 6 000 €. 
Celkové náklady 
na workoutové 
ihrisko boli 
vo výške 
9 079,59 € (tzn. 
obec z nich 
uhra dila 
3 079,59 €).
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