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Koniec volebného obdobia je pre nás 
vždy časom hodnotení, bilancovania, 
ale aj nových predsavzatí a vzdania  
vďaky. Je veľa ľudí – skupín, ale aj jed-
notlivcov, ktorým sa chcem touto ces-
tou úprimne poďakovať. Chcem sa po-
ďakovať každému jednému z Vás za to, 
že ste nám v tomto volebnom období 
pomáhali, aby sa naša obec sa rozvíjala  
a zveľaďovala.

Vážení spoluobčania, 
naša obec aj vďaka Vám, Vašej pomoci 

opeknela, stala sa zaujímavejšou, prejavu
je sa čoraz väčší záujem o výstavbu rodin
ných domov. 

Máme za sebou celkom úspešné štyri 

roky naplnené prácou a zrealizovaním väč
ších aj malých projektov ako napríklad:

• oprava časti okien, strechy, časti kú
renia základnej školy a materskej školy, 

• výmena častí okien v obecnom úra
de,

• obnova múru pri dome smútku a čas
tí vnútorných stien a stropu,

• rozšírenie športovej plochy pri futba
lovom štadióne,

• rekonštrukcia budovy športového 
klubu a výmena okien,

• budovanie miestnej komunikácie na 
Lúčke,

• vybudovanie chodníka na Vršku, 
• rekonštrukcia obecného bytu vedľa 

školskej jedálne,

• oprava elektroinštalácie a maľovanie 
jedálne základnej školy,

• oprava kaplnky Sv.Vendelína na Vrš
ku,

• zabezpečili sme niektorým našim ob
čanom opatrovateľskú službu a stravova
nie dôchodcom nad 70 rokov,

• pripravili sme projekt na realizáciu 
zberného dvora odpadov vrátane zabezpe
čenia techniky,

• trvalo sa nám darí aj vďaka Vám mi
lí spoluobčania udržiavať v celej obci a jej 
okolí čistotu a poriadok,

• vypracovali sme projekt Revitalizácia 
centra obce Láb, získali sme 285 655,02 € 

• máme vypracovanú projektovú do
kumentáciu na výstavbu a rozšírenie ka

nalizácie v časti obce Drahy. Na túto stav
bu máme vydané vodohospodárske povo
lenie. Žiadosť o poskytnutie dotácie opäť 
podávame Enviromentálnemu fondu Mi
nisterstva životného prostredia.

• vybudovali sme kompletnú infraštruk
túru v časti obce Bahná, kde začala vý
stavba rodinných domov.

•••
Chceli by sme pokračovať v ďalších pro

jektoch. Bude však záležať na dostatku fi
nančných prostriedkov, tie môžeme získať 
predajom pozemkov v lokalite Bahná. 

Vážení spoluobčania, vážené poslanky
ne a poslanci obecného zastupiteľstva,  
v záujme naplnenia našich cieľov, na zá
klade ktorých naša obec bude ešte krajšia 
a bohatšia Vás úprimne vyzývam na vzá
jomnú pomoc a spoluprácu.

 PaedDr. M.ValúchoVá

Ďakujem za každý jeden hlas

Tak aj naša kaplnka svätého Ven-
delína sa dočkala nového šatu, 
v podobe krásne vymaľovaného  
interiéru a novej fasády.

Ako už iste viete, v minulom roku 
sme sa pustili do obnovy našej ka
plnky. Na sklonku leta sa zišlo nie
koľko šikovných chlapov a otĺkli sta
rú vlhkú omietku, aby sa vysušili ste
ny a odkopali celý základ, ktorý ob
sypali štrkom. 

V  júni  tohto  roku  nám  podala 
pomocnú  ruku  obec  Láb.  Vďaka 
tomu  má  kaplnka  novú  omietku 
a vymenené staré okienka, ktoré sa 
rozpadávali.  Začiatkom  augusta 
bola  brigáda  a  šikovní  chlapi  pod 
taktovkou  tesárov postavili  lešenie 
okolo celej kaplnky. Nato prišli ma
liari  –  páni  Adamčík  a Lábský.  Zo 
dňa na deň sa interiér kaplnky me
nil. Pribúdali nádherné ornamenty 
a nástenné obrazy. Zvonka zasvieti
la kaplnka novou fasádou. 

Pri tomto všetkom sme zistili, že 
zub času poznačil odkvapové rúry, 
ktoré  sme  tiež  vymenili.  A  znova 
brigáda obetavých chlapov, rozob
rali a poodvážali lešenie.

14.  augusta  sa  už  konala  prvá 
svätá omša  spojená  s prehliadkou 
kaplnky.

Moja nesmierna vďaka patrí náš
mu  dôstojnému  pánovi  farárovi, 
Jurajovi Augustínovi, za jeho, či už 
fyzickú alebo duchovnú podporu.

• • •
„Vďaka” chlapom z Vŕška, Dráh, 

ale aj z Dediny za pomoc pri otĺka
ní, stavaní a rozoberaní lešenia. 

Obecnému  úradu  ďakujeme  za 
omietnutie kaplnky, rodinám a fir
mám  za  požičanie  lešenia,  za  po
skytnuté  energie,  vysokozdvižnú 
plošinu,  za osadenie odkvapových 
rúr,  a  to  všetko  bez  nároku  na  fi
nančnú odmenu.

Viera TurečkoVá
za farskú pastoračnú radu

Kaplnka sv. Vendelína 
v novom šate

Pozývame obyvateľov lábu na svätú omšu, ktorá bude v nedeľu  
24. októbra o 10.30 h pri kaplnke svätého Vendelína. Príďte na naše 
VenDelínkoVe hoDy „Vŕškané,  Drahané a šeci  dobrí  ludé...”.
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Podobne ako okolité obce, aj naša 
obec získala nenávratný finančný 
príspevok na obnovu centrálnej čas
ti. Vzhľadom na zmenu politickej si
tuácie prišlo nie vinou obce k posu
nu termínu začatia realizácie, pred
pokladáme v mesiaci október .Toho 
času čakáme na podpis zmluvy zo 
strany pána ministra, ktorý po ná
stupe do novej funkcie vykonáva 
pracovné úkony postupne.
Pre informáciu našich občanov uvá
dzame bližšie informácie pre revita
lizáciu obce.

Predmetný  investičný  zámer  vy
chádza  z  územného  plánu  obce  a 
bol pripravovaný dlhodobo. 

Pre  získanie  názoru  na  spôsob 
optimálneho riešenia bol v príprave 
projektu  na  stavebné  povolenie 
spracovaný  na  zadané  ťažiskové 
centrálne  priestory  obce  a  malého 
parku  urbanistickoarchitektonický 
návrh. 

•  Zámerom  obce  je  touto  sta
vebnou akciou :

•skvalitniť prostredie a zatraktív
niť centrálne časti obce,

• vytvoriť ponukové rekreačnood
dychové a obslužné aktivity pre oby
vateľov a dennú návštevnosť obce.

Využitie stavby  je orientované na 
denné a celoročné využitie obyvateľ

mi obce a ako súčasť základnej vy
bavenosti  rozvojového  programu 
cestovného ruchu v tomto atraktív
nom prostredí regiónu Záhoria. 

Architektonické riešenie úprav za
daných  priestorov  premieta  sledo
vané  skvalitnenie  a  zatraktívnenie 
prostredia centrálnej časti obce. 

Zvolenými vyjadrovacími prvkami 
dbá  na  zachovanie  charakteru  vi
dieckeho sídla a daného prostredia 
a jeho postupnú prestavbu navrhuje 
s modernými prvkami vyjadrené naj
mä  výberom  mobiliáru,  umiestne
ním drobnej architektúry a systémo
vými prvkami v návrhu sadovníckych 
úprav. 

Pešie chodníky vedené od námes
tia obce severným smerom sú rieše
né s použitím betónovej dlažby, ulo
žené v lôžku na betónovom podkla
de. Rovnaké konštrukčné riešenie je 
navrhnuté  pre  pešie  priestranstvo 
pred obecným úradom a samostat
né pešie chodníky prepájajúce tento 
priestor s uličnou zástavbou západ
nej časti obce.

Pešia zóna navrhovaná v priesto
re malého parku je konštrukčne rie
šená  ako  pojazdná  s  betónovou 
dlažbou,  lebo  sa  predpokladá,  že 
bude slúžiť aj pre dopravnú obsluhu 
časovo  obmedzenú  a  s  príslušným 
povolením vjazdu. 

  Peší  chodník  prepájajúci  malý 
park  s  autobusovou  zastávkou  na 
ulici  Radek  a priestor  pred  hostin
com u Marty bude konštrukčne rie
šený  s  použitím  betónovej  dlažby 
uloženej v lôžku na betónovom pod
klade.

Prestavba  autobusovej  zastávky 
autobusovej dopravy spočíva vo vy
tvorení  bezkolízneho  prístupu  ces
tujúcich k zastávke, plochy nástupiš
ťa s prístreškom a realizácii zastavo
vacieho pruhu širokého 3250 mm. 
Dĺžka nástupiskovej hrany je navrh
nutá 12000 mm.

Sadovnícky  návrh  plôch  verejnej 
zelene pred obecným úradom, v ma
lom parku a  v parčíku pri  zastávke 
autobusov spočíva v doplnení zele
ne na  vhodných plochách,  zakrytie 
a ozelenenie holých múrov a  stien, 
dotvorenie peších plôch, vytvorenie 
posedení v tieni pod stromami. 

Detské ihrisko pri malom parku je 
riešené  s hernými prvkami pre deti 
vo vekovej skupine 3–7 rokov vybra
tými z ponukových katalógov.

Exteriérový mobiliár – lavičky, od
padové nádoby, stojany na bicykle, 
informačné  tabule  obecného  úra
du,  informačné smerníky  je vybratý 
z ponukových katalógov, s jednodu
chým elegantným dizajnom, s vyso
kou odolnosťou voči vandalizmu. 

Svietidlá verejného osvetlenia pre 
pešie a parkové priestory sú vybraté 
so zreteľom na jednoduchosť, funkč
nosť a estetiku a nižšiu finančnú ná
ročnosť. Použité typy svietidiel elimi
nujú nevhodné osvecovanie priľah
lých  súkromných pozemkov a noč
nej oblohy.

láBinVeST, 
s. r. o.
dokončila inžinierske siete, komuni
káciu a zároveň ich kolauduje v  lo
kalite  Bahná. Ponúkame vám pre
hľad vykonaných prác a údajov pre 
túto lokalitu na základe skutočné
ho vyhotovenia.

Počet stavebných pozemkov: 45, 
z  toho sú 3 pozemky súčasťou  fut
balového ihriska

Počet  prípojok:  45,  (z  každého  
typu IS)

Výmera pozemkov na predaj: 
24240 m2, z toho výmera cestnej 

komunikácie: 3583 m2

výmera stavebných pozemkov: 
20657 m2

Výkony:
•  Geodetické  práce  –  výškopis  

a polohopis,

Revitalizácie 
verejných 
priestranstiev 
Obce Láb

AK TUALIT Y Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA
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•  Vyprojektovanie  inžinierskych 
sietí v rozsahu – Vodovod, Plynovod 
– lokalita, Plynovod – napojenie, Ka-
nalizácia – lokalita, Kanalizácia – vý-
tlačné  potrubie,  Cesty  a  spevnené 
plochy,  Elektrická  inštalácia  –  štyri 
objekty,  Protipožiarna  bezpečnosť 
stavby,  Architektonicko-urbanistic-
ká štúdia,

• Boli oslovené všetky zúčastnené 
organizácie a inštitúcie, ktorých vy-
jadrenia  sú  potrebné  na  vydanie 
územných rozhodnutí a stavebných 
povolení,

• Zapísanie geometrického plánu 
do katastra,

•  Nezávislou  spoločnosťou  bol 
vyhotovený výkaz/výmer na jednotli-
vé inžinierske siete,

• Zrealizovanie IS – prebieha pro-
ces  kolaudácie  IS  (IX/2010)  a  MK 
(XII/2010)

Financovanie: 
•  59,�  %  –  vlastnými  príjmami  

z výnosov z predaja stavebných po-
zemkov,

• �2,7% – kompenzáciou splate-
nia  vkladu  –  zápočtom  (spoločník  
z dôvodu  ručenia poskytne plnenie 
veriteľovi  za  spoločnosť  –  zákonná 
kompenzácia podľa OcZ)

• 8 % – vzájomným zápočtom ve-
riteľa a dlžníka (dohoda o započíta-
ní podľa OcZ)

Stav v odpredaji pozemkov 
k 31. júlu 2010:
• celková výmera: 24 240 m2 
    (42 pozemkov),
• rezervované a zmluvné:
    9.1�2,58 m2 (16 pozemkov),
•  prijaté  zálohové  platby  spolu: 

40�.294 €,
•  predpokladaný  príjem  po  ko-

laudácii IS: 6�6.5�9 €.

Predpokladáme, že po kolaudácii 
všetkých inžinierskych sietí sa v roku 
2011 zvýši aj predaj pozemkov, čím 
splníme naše  záväzky voči obyvate-
ľom obce a prispejeme k  zlepšeniu 
kvality života.

Obce využívajú tzv. nepriame for
my podnikania, a to prostredníc
tvom zakladania kapitálových spo
ločností.

Obec Láb takúto formu spoluprá-
ce  schválila  v  roku  2008  a  založila 
obchodnú spoločnosť LÁBINVESt, 
s. r. o., Láb. Dnes možno konštato-
vať,  že  to bolo dobré  rozhodnutie. 

Podľa analýzy hospodárenia a prog-
nóz  môže  obec  očakávať  v  nasle-
dujúcich  rokoch  výnosy  z  podielu  
na  zisku  v  predpokladanej  výške 
550.000. € (16.569.�00 Sk).

Ďalšie prínosy,  ktoré  táto  spolu-
práca  už  doniesla,  alebo  donesie, 
možno zhrnúť nasledovne:

•  vytvorenie  nových  pracovných 

miest  a  zníženie  nezamestna-
nosti,

•  vytvorenie novej stavebnej zóny 
a  podmienok  na  výstavbu  42 
rodinných domov,

•  vytvorenie predpokladu na ďalší 
rozvoj územia obce,

•  zvýšenie počtu obyvateľov obce 
(o  cca  100  obyvateľov),  a  tým 
zvýšenie  podielových  daní  pre 
obec zo štátneho rozpočtu,

•  zvýšenie  príjmov  obce  z  daní  
z nehnuteľnosti,

Myslím,  že  toto  je  jeden zo  spô-
sobov, ako je možné efektívne zabez-
pečiť základné funkcie obce a rozvoj 
obce bez zaúverovania sa a bez zby-
točného zaťažovania peňaženiek na-
šich  obyvateľov  zvýšenými  daňami 
a poplatkami. Preto  je nevyhnutné 
včas  prijímať  dôležité  rozhodnutia 
a  nebáť  sa  niesť  aj  príslušné  riziko 
s tým spojené. tiež nemôžme byť ali-
bisti a vyhovárať sa na čokoľvek – na 
krízu, alebo...

Ing. Dušan VaVrInec, zástupca starostu

V poslednom čase sa v obecnom 
úrade často zaoberáme ochranou 
proti povodniam. Odtoková situá
cia v uliciach obce potrebuje zvý
šenú pozornosť. nadišiel čas na 
úpravu ulíc a odvodňovacích ka
nálov.

Rigoly  sú neoddeliteľnou  súčas-
ťou ulíc, avšak sa stávajú aj problé-
mom. Často sú zničené, zanesené, 
prerušené  a  hlavne  zasypané  sú-

kromnými osobami v úsilí vybudo-
vať betónové vstupy. Uvedomujú si 
vôbec  títo  spoluobčania,  čo  zne-
funkčnením  rigolov  zapríčiňujú? 
Na ceste stoja mláky, kaluže, množ-
stvo  dažďovej  vody  sa  stáva  hroz-
bou. Je čas venovať pozornosť nie-
len svojmu domu ale aj jeho okoliu, 
teda  aj  ulici.  Ulica  je  neoddeliteľ-
nou  súčasťou  rodinného  domu, 
o  tom  nás  presviedčajú  aj  veľké  
prívalové dažde. Hovoríme o vode, 

ktorú  možno  zviesť  z ulice  do  po-
toka,  lebo tých ohrození bude pri-
búdať.  Ide  o prvý  stupeň  ochrany 
rodinného domu.

Rigol  je  vodohospodárska  stav-
ba  dediny,  ktorej  musíme  venovať 
pozornosť. Prvoradé je obnovenie, 
čiže sfunkčnenie a pravidelná údrž-
ba rigolov.

Za odvod dažďovej vody zo štát-
nej  cesty  zodpovedá  štát.  Povedz-
me si pravdu, svoju úlohu si plní len 
čiastočne. Veď kedy naposledy rie-
šili  odvodnenie,  čistenie  uličných 
vpustí a pod.

Odvod z miestnych komunikácií 
sa  deje  otvorenými  rigolmi  alebo 
uzavretým  odvodnením  a  násled-
ným  vyústením  do  potoka.  Veľký 
dôraz  kladieme  na  novootvorené 
stavebné  zóny,  v  ktorých  je  odvá-
dzanie dažďových vôd riešené kon-
cepčne. 

Ruku na srdce a priznajme si, že 
príčinou  stojatých  vôd  na  cestách 
v obci  sú niektorí obyvatelia, ktorí 
zasypali odvodňovacie rigoly, vybu-
dovali  betónové  vstupy.  Dá  sa  to 
riešiť aj inak – budovaním mostíkov 
do  dvorov.  Často  ich  sami  nahrá-
dzate  úzkymi  potrubiami,  ktoré 
prietočnosť  rigolov  významne  zni-
žujú. Hromadia sa aj spodné vody.
Voda stojí a dvíha sa. Skúsme si vy-
čistiť aspoň tie rigoly, ktoré nám zo-
stali,  ktoré  sú pred  vašim domom 
a prispejte  ku  skrášleniu našej de-
diny.

Rigoly na ulici alebo 
odvodňujme obec...

Očakávame výnosy z podnikania 

Lokalita Bahná je pripravená na výstavbu.

AK tUALIt Y Z OBECNÉHO ZAStUPItEĽSt VA
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Tento úryvok vykresľuje triedu, 
akú má v pamäti známa sloven
ská  autorka  Krista  Bendová.  Ja 
vám porozprávam príbeh o  inej 
triede: 

Písal sa rok 1966, keď zasadli 
spolu do  školských  lavíc. Ustrá
chaní, s očakávaním čohosi veľké
ho a prelomového. Dni,  týždne, 
mesiace sa kĺzali ako korálky a tí
to  maličkí  žiačikovia  sa  naučili 
čosi viac, ako len písať, čítať a po
čítať.  Naučili  sa  čosi  viac  ako 
urobiť kotrmelec, odpisovať úlo
hy od  spoľahlivých  spolužiačok, 
nájsť na mape rovník či používať 
Pytagorovu vetu. Naučili sa uza
tvárať priateľstvá, odpúšťať drob
né krivdy, postaviť sa čelom voči 
skúškam a niesť zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia a činy.

Keď  dvadsiati  traja  hrdinovia 
školského  minipríbehu  opúšťali 
deviaty ročník základnej školy, cí
tili sa takí dospelí a plní plánov. 
Splnili  sa  im?  Dosiahli,  čo  si 
predsavzali?  Alebo  snáď  prišli 
o pár krásnych ideálov?

Píše  sa  18.  september  2010 
a oni sa zišli, aby si po 35 rokoch 
odchodu z lábskej školy dali od
povede na tieto otázky. Najprv – 
ako  sa  patrí  –  spoločne  zavítali 
do školy. To bolo smiechu, keď si 
spomínali, kto kde sedel, kto ko
mu  zabodol  ostrúhanú  ceruzku 
do chrbta, kto koho vykvákal za 
vlasy... Nezabudli ani na návšte
vu cintorína, kde odpočíva jeden 
z nich – Peter Lazar a uctili si ho 
tichou spomienkou.

Onedlho  naplnila  ich  vrava 
Pizzeriu vo Vrbovci. Zišli sa osem
násti. Spolužiaci, ktorí žijú v rod
nom Lábe,  si  veľmi cenili najmä 
prítomnosť  tých,  ktorí  zďaleka 
merali dlhú cestu do rodiska, aby 
sa znova stretli ako jedna trieda. 
Nové  a  nové  spomienky  im  pri
chádzali na myseľ pri pohľade na 
vyblednuté fotografie. Isto sa už 
tešia, ako  raz budú  svojim vnú
čatkám rozprávať príbeh, začína
júci slovami: 

Bola raz jedna trieda...
  A. Greliková

Vážení spoluobčania!
S blížiacimi sviatkami a oslavami v našej obci, Lábskych hodov, Všetkých 

Svätých, Pamiatky  zosnulých a Vianoc,  vás  žiadame, aby  ste  si upravili 
a  vyčistili  svoje priedomia,  záhradky,  chodníky, orezali  konáre  stromov 
a kríkov.

Sami pre seba si skrášlime svoje prostredie v ktorom žijeme. 
Ďakujeme za spoluprácu.                SpoluobčAniA

Chráňme si svoj majetok!
v poslednom období sme sa dopočuli o krádežiach v našej obci. Je  
potrebné, aby sa každá, čo i len drobná krádež hlásila. v prvom rade  
polícii, na telefónne číslo 158. ide síce o dlhší byrokratický úkon, ale je  
to nevyhnutné pre ochranu nášho majetku. 

V minulosti obec viackrát požiadala policajné prezídium o zvýšenie bez
pečnostných hliadok v našej obci. Žiaľ, neuspela! Dôvodom bolo, že v na
šej dedine nie je  zvýšená, evidovaná priestupková činnosť. Za  rok 2009 
boli evidované len štyri priestupky. Skutočnosť je však iná... Preto na nás 
samých záleží, ako budeme v takejto situácii konať. Podľa Zákona o prie
stupkoch, sa dopúšťa ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom ma
jetku  krádežou,  spreneverou,  podvodom,  zničením  alebo  poškodením  
veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Za priestupok 
možno uložiť pokutu do 331 €.                  prieStupková komiSiA

niektorí náhodne vybraní občania 
sa zúčastnili ankety, ktorej cieľom 
bolo zistiť spokojnosť či nespokoj-
nosť so životom a bývaním v obci 
láb. tu sú ich názory: 

Ako ste spokojný/á s riešením 
problémov a riadením samosprávy 
obce láb?

• Zdá sa nám, že úroveň v týchto ob
lastiach sa v Lábe za posledné roky ne
zvýšila.

• Hanba všetkým poslancom za ich 
neaktivitu voči našej obci. Keď nemajú 
záujem na zveľaďovaní našej dediny, načo 
sa hrabali do poslaneckého mandátu. Na
ša pani starostka nie je všemohúca, ale je 
veľmi obetavá a snaží sa s každým obča
nom dobre vychádzať, za to jej vďaka!

• S pani starostkou a jej činnosťou  
nemám problém, som spokojný, len by sa 
mohla zvýšiť angažovanosť vo veciach 
obecných niektorých poslancov.

• S riešením problémov, ktoré sa tý
kajú konkrétne skvalitnenia bývania na 
našej ulici  spevnenie cesty a rekonštruk
cia elektrickej siete neboli doteraz zo stra
ny starostky vyriešené, hoci to sľubovala 
a vraj boli aj vyčlenené finančne prostried
ky na ich realizáciu.

Ste spokojný/á so životom obce  
v oblasti kultúry, športu, vzdelania?

• Áno, ale keď sa robia akcie v oblas
ti kultúry, lábski občania organizujú aj 
účinkujú zadarmo, poriadne im nikto ani 
nepoďakuje a hudobníkom aj súborom, 
ktoré boli pozvané z okolia, sa platí...

• Kultúra je postačujúca, len by bola 

lepšia angažovanosť viacerých organizá
torov. Vzdelanie v našej škole je dobré, 
ale mohla by sa zvýšiť ústretovosť voči 
slabším žiakom. Organizácia športového 
života bola slabá, chýbala tu kolektívnosť 
vo vedení klubu.

• So životom v obci som prevažne spo
kojná, akurát za posledné roky upadol 
kultúrny život. 

• V kultúrnej oblasti vidím hrubý  
pokles aktivít. Za vedenia bývalého sta
rostu bol človek zvyknutý na vyššiu kvali
tu podujatí, ale na druhej strane vidím aj 
nezáujem zo strany občanov. Čo sa týka 
športu a vzdelávania som spokojná, hlav
ne po odchode pani Zábojníkovej z fut
balového vedenia.

Aký máte názor na vývoj obce za 
posledných päť rokov?

• V obci síce prebieha výstavba no
vých domov, čo je pozitívne, bolo vytvore
né detské ihrisko, ktoré však bolo, bohu
žiaľ, znova zatvorené... Je na škodu, že 
neboli upravené cesty, nepokračuje sa  
v dokončení kanalizácie a pri ihrisku boli 
vyrúbané stromy, ktorých vetvy sú odvte
dy neodpratané v potoku.

• Naša obec je pekná, rozvíja sa vý
stavba nových domov, avšak bolo by to 
ešte lepšie, keby si občania svoje priedo
mie lepšie čistili a udržiavali.

• Obec sa modernizuje, stavajú sa no
vé domy, vytvárajú nové lokality, opravu
jú cesty. 

• Veľké zmeny nevidieť, ale nečudu
jem sa, nakoľko sú dosť potrestaní za pre
šľapy, ktoré vznikli a zdedili z predchá
dzajúceho starostovho vedenia obce.

OcÚ v Lábe 
pripravuje:
• posedenie s dôchodcami
•  voľby do orgánov samosprá-

vy obcí  27. 11. 2010 od 7.00 
do 20.00 h.

• mikuláš
• novoročný ohňostroj

pohostinstvo čApáš v lábe 
srdečne pozýva všetkých 
fajnšmekrov na 

6. ročník súťaže 
vo varení guláša,
9. 10. 2010 o 10.00 h na čapáši.
Do varenia hrá 
skupina AC+,  DJ Stano a peťo.

 Bola raz jedna trieda,
v tej triede bola krieda. 
Tá krieda bola biela a bolo jej dosť veľa.

A N K E T A

OZNAMY
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Zber papiera si už v minulom škol
skom roku naše školopovinné deti 
vyskúšali. aj v tomto roku – 29. 
septembra – sme v popoludňaj
ších hodinách starý papier opäť 
zbierali.

V Lábe a jeho okolí chceme mať 
peknú prírodu, preto papier radšej 
separujeme a pomáhame tým, kto
rí  ho  nemôžu  priniesť  k  nám  do  
školy. 

Všetky  triedy,  dokonca  aj  naši 
najmenší prváčikovia, spolu so svo
jimi učiteľkami išli po dedine zbie
rať  starý  papier.  Mali  sme  prista
vené  tri  kontajnery  –  dva  v  škole, 
tretí  pri  školskej  jedálni.  Spoločne 
sa  nám  podarilo  vyzbierať  4  tony 
starého papiera. 

Úprimne  sa  chceme  poďakovať 
občanom  Lábu  za  výbornú  spolu

prácu.  Podporili  tak  nielen  našu 
školu, ale prispeli aj k ochráne náš
ho životného prostredia. 

ZáklaDná škola láB

Prázdniny ubehli ako voda a teplé 
dni sa vytratili s nimi. naše naj
staršie detičky vymenili hravé dni 
v škôlke za nové, školské dob
rodružstvo a už teraz spoznávajú 
písmenká v  školských laviciach.

Do škôlky nám prišli nové detič
ky a veľmi rýchlo osušili svoje slzič
ky,  ktoré  by  im  len  bránili  v  krás
nych hrách. 

Nový  školský  rok  sme  začali  vo  
vynovených  triedach,  kde nám cez 
prázdniny  vymenili  staré  okná  za  
nové.  V  triedach  je  hneď  príjem
nejšia  atmosféra  aj  útulnejšie.  Za  
to patrí vďaka pani starostke, ktorá 
nám  pomohla  zohnať  financie  na 
rekonštrukciu.

Tento  školský  rok  sú  deti  opäť 
rozdelené v troch triedach:

O najstaršie deti – v triede Včie
lok,  s  počtom  22  detí,  sa  starajú  
pani učiteľky – Zuzana Hrončeková 
a Terézia Bartalská.

Mladšie  deti  –  v  triede  Žabiek, 
s  počtom  16  detí,  pani  učiteľky 
Mgr.  Miriam  Vicenová  a  Emília 
Czagaňová.

A najmladšie deti – v  triede Lie
nok,  s  počtom  17  detí  vedú  pani  
učiteľky Darina Kovárová a Adria
na Zajačková.

Na správnom chode škôlky sa aj 
naďalej  podieľajú  aj  pani  Helena 
Sovadinová,  vedúca  ŠJ,  Iveta  Ola
hová, hlavná kuchárka, Marta Kli
mentová, upratovačka a Mária Ju
ricová, pomocná sila.

Spoločnými silami a taktiež s pri
činením rodičov sa snažíme vytvoriť 
deťom prostredie, v ktorom s rados
ťou a pocitom bezpečia deti môžu 
vyrastať, učiť sa, zabávať sa a hlav
ne sa hrať.

• • •
Do nového školského roka si spo

ločne zaželajme veľa zdravia, úspe
chov a priateľských stretnutí!

Darina koVároVá

Súťaž o najkrajšiu báseň:
1. miesto  Simonka Kopčová, 5. trieda
2. miesto  Tatiana Bystrianska, 5. trieda
3. miesto  Sabínka Révesová, 3. trieda

Súťaž o najkrajší návrh na obal:
1. miesto  Samko Voltemar, 2. trieda
2. miesto  Lucia Čermáková, 6. trieda
3. miesto  Patrícia Masarovičová, 3. trieda
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Okrem  toho  sa  v  našej  škole  uskutočnia  v  septembri 
a októbri aj ďalšie zaujímavé akcie, 
ako napríklad: 
29. 9.  celoobecný zber papiera
5. 10.   Deň pešej chôdze do školy
6. 10.   Deň školských knižníc
7. 10.   Vyrezávanie tekvicových strašiakov
14. 10.   Súťaž o najkrajšie a najťažšie jablko
20. 10.   Šarkaniáda
27. 10.   Uvítacia diskotéka pre prváčikov

Oslávili sme Deň čokolády
Pri príležitosti Dňa čokolády, ktorý sa oslavuje 13. 9. sa v našej škole uskutočnila súťaž, ktorá bola venovaná prá
ve oslávenkyni. Pri tejto príležitosti sa naše deti zapojili do súťaže o najkrajšiu báseň alebo o najkrajší obal pre čo
koládu. Prvou cenou bola, samozrejme, veľká sladká čokoláda. a kto zvíťazil?

Po prázdninách 
nás škôlka čaká

 Lábske deti 
zachraňujú svet

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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S P O M I E N K A  N A  L E TO  V  Š KO L S K E J  D RU Ž I N E

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM

Brány  školy  sa  otvorili  pre  veľ
kých, i pre tých najmenších prvákov. 
A je ich neúrekom. Po dlhej dobe sa 
zaplnili  lavice do posledného mies
tečka. 24 prváčikov zobralo na ple
cia svoju novú tašku a ešte síce ne
smelo, ale so zvedavými očkami hľa
delo  na  svoju  novú  pani  učiteľku. 
Pripravili  sme pre nich  vďaka  rodi
čovskému  združeniu  a  2  %  z  daní, 
nové stoličky a  lavice. Okrem prvej 
triedy nám vystačili peniažky aj na 
druhú triedu. Tento školský rok sme 
vstúpili  do  tretieho  roku  školskej  
reformy. Už v júni sme sa stretli s ro
dičmi a prekonzultovali sme s nimi 
školský vzdelávací program, spoloč

Na  prázdniny,  ktoré  sú  už,  žiaľ, 
za nami, sa všetci veľmi tešili. Dva 
mesiace  bez  školských  povinností, 
bezúloh,  sú  vždy  netrpezlivo  oča
kávané. Leto – to je každoročne čas 
oddychu, zábavy, hier, výletov. 

ŠKD už v predstihu – od 1. do 9. 
júna 2010 – zabezpečila pre „vaše/
naše”  deti  celodenné  programy.  
V nich si mohli hravou a nenásilnou 
formou  rozvíjať  svoje  vedomosti, 
zručnosti, individuálne schopnosti. 
Prirodzene, pri rôznych činnostiach 
uplatňovali aj  svoju  tvorivosť,  fan
táziu,  predstavivosť.  Deti  sa  záro
veň  učili  vzájomnej  komunikácii, 
zodpovednosti  k  sebe  samým,  aj 
k  iným  deťom  v kolektíve.  Najviac 
sa im však páčili pohybové aktivity, 
v ktorých mohli ukázať svoje schop
nosti  aj  dávku  detskej  šantivosti. 

Sme presvedčení, že si deti zregene
rovali svoje sily a prázdniny si užili. 

Činnosť  ŠKD  v  období  letných 
prázdnin  zabezpečili  vychovávateľ
ka a učiteľky ZŠ v Lábe.

Už to tak býva, keď nás 
slniečko prestane zo-
hrievať svojimi teplými 
lúčmi a lístie na stro-
moch začne meniť svoju 
farbu, zažiari farbami aj 
naša škola. Nebolo to 
inak ani tohto 2. sep-
tembra.

Začiatok školského roku 
2010/2011 

Pozvánka 
na prázdniny 
Školský rok si zbalil kufre foto
a chystá sa – ani nevie kam...
No školský klub tu ešte zostal
a otvoril náruč prázdninám...!
 

Už len ty chýbaš – poď a bav sa,
a zahoď nudu do kúta!
Zavolaj aj sestru, brata,
susedku, aj kamaráta,
Klub všetkým zábavu ponúka!

Letu, deťom a rodičom – z každého rožka troška

ne  sme vybrali  takú  skladbu pred
metov, ktoré majú byť aj zaujímavé, 
ale  i  najvhodnejšie  pre  našich  žia
kov. Od prvej triedy učíme anglický 
jazyk, šiestaci sa začínajú učiť druhý 
jazyk – tentokrát si vybrali nemčinu. 
Zaviedli sme nový predmet. Okrem 
dopravnej  výchovy,  hry  na  flaute, 
tvorby projektov a prezentácií, kto
ré sa nám už osvedčili, sme v tomto 
školskom  roku  zaviedli  regionálnu 
výchovu.  Bez  učebníc,  ktoré  nám 
neboli  dodané  alebo  len  v  obme
dzenom množstve, ale i to postup
ne vyriešime. Teraz nám už nezostá
va nič iné, len popriať všetkým žia
kom, rodičom, učiteľom, ale i nepe
dagogickým  pracovníkom  veľa  síl, 
pevných nervov a dobrých nápadov 
do  budúcich  desiatich  mesiacov. 
Ďakujem všetkým, ktorí veria našej 
škole, podporujú ju a verím, že ná
jdu mnohých nasledovníkov.

Ľ. ChovaNová, riaditeľka ZŠ



LÁBSKE NOVINY • 3/2010 �

Úspešné dotácie 
v III. štvrťroku 2010

Aj napriek finančným problémom, ktoré samospráva má, môžeme 
konštatovať,  že  v  získavaní mimorozpočtových prostriedkov  je obec 
Láb  úspešná.  Od  poslednej  plenárnej  schôdze  konanej  9.  augusta 
2010 pribudli na účet obce dva príspevky:

• dotácia Bratislavského samosprávneho kraja na výstavbu multi-
funkčného ihriska vo výške 3.000 €,

• dotácia spoločnosti POZAGAS, a. s., Malacky na podporu a roz-
voj športu, DHZ, zlepšenie podmienok života v obci a obnovu kultúr-
nej pamiatky vo výške 4.9�9 €. 

Spolu teda máme k dispozícii �.9�9 €.

18. septembra  sme dali referendu dôstojnosť husacími a kačacími hodami. Kto si vybavil 
občiansku povinnosť, prišiel na dobrú ochutnávku do miestneho hostinca.

Verejno-prospešné 
aktiVity obce Láb 
boLi reaLizoVané 
Vďaka podpore 

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Správa o činnosti 
DHZ Láb

Rok 2010 sme zahájili ako každoročne ohňostrojom. V zimných me-
siacoch sme napúšťali vodu do klziska. Pri príležitosti MDŽ bolo posede-
nie pre hasičky. Podľa potreby celoročne preplachujeme kanalizáciu. 

Výjazdov  k  požiarom  bolo  päť.  Zúčastňujeme  sa  hasičských  súťaží 
v okolitých obciach aj na Morave. 

Vykonávame asistenčné služby pri podujatiach v obci, aj pri žatve na 
POSPO Láb. Po celý  rok opravujeme a  renovujeme  svojpomocne našu 
starú techniku aj hasičskú zbrojnicu.                 Veliteľ dHz Láb

Výsledky referenda 
v Obci Láb 18. 9. 2010
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu voličov:   11�8
Počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov:   363 (účasť 30,8 %) 
Neplatné hlasovacie lístky:   1

1.  Zrušenie koncesionárskych poplatkov:   ÁNO 315; NIE 3�
2.  Zrušenie imunity:   ÁNO 343;   NIE 9
3.  Zníženie počtu poslancov NR SR:   ÁNO 341; NIE 15
4.  Zníženie obstarávacej ceny vládnych vozidiel:   ÁNO 326; NIE 21
5.  Voľby cez internet:   ÁNO 25�; NIE �1
6.  Zmena tlačového zákona:   ÁNO 2�2; NIE 55

LÁBINVEST, s. r. o.
pripraViL pre  LábjanoV a icH  priateľoV

stavebné pozemky 
so všetkými is

Staň sa našim susedom!
K dispozícii sú výmery od 400 do 735 m2.    Cena: 69,70 €/m2

kontakty: 0905 35 86 26, 0944 28 76 51         www.obeclab.sk

ďakUjeMe!

Účastníci drUžinárskej Letnej oLyMpiády 2010, (horne zľa
va): Kristián a Marko Hrebeňovci,  Simonka Petrušová, Timko Pasto
rek, Justínka Pírová, Krištof Pastorek, a zľava dole Matúš Valovič, Mar
tin Vicena, Martin Trenčanský a Peter Fumač čestne prisahali, že počas 
letných prázdnin sa budú len hrať, hrať a hrať a svoj sľub aj splnili...
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ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

... toto dokázali mladší žiaci v Bra
tislave hneď na začiatku sezóny, 
a konečne aj Slovan Bratislava už 
vie, kde je Láb. Takýto úspech z ví
ťazstva zažili naše deti, ktoré prišli 
nielen z prípravky do znovu otvo
reného klubu mladších žiakov pod 
vedením Ruda Ledníka st.,  Ruda 
Ledníka ml. a Braňa Malíka.

Mladší  žiaci  hneď  od  začiatku 
začali sľubne, tréningy majú pravi
delne dvakrát do týždňa. A poctivá 
práca  trénerov a detí  sa odráža aj 
na ich úspechoch. Dobrý futbal sa 
prejavuje nielen búrlivým diváckym 
povzbudzovaním, ale hlavne rados
ťou z dobre odohraných zápasov. 

Futbalové  talenty  mladších  žia
kov  ako  Timotej  Pastorek,  Peter 
Gregorčík, Alexej Novotný, Michal 
Sedlák, Alex Ort, Kevin Laboš, Ro
man  Černák,  Rado  Ďurďovič,  Sa
muel  Bartalský,  Hranko  Filip,  Šte
fan Novotný, Šefčík Adrian, Marek 

Sovadina,  David  Biháry,  Juraj  Sa
lay, Samuel Malík, Michal Strolka, 
Krajčírová Helena, utužujú hravosť, 
šport v dedine a kolektív aj vškole. 

Trénerom, ktorí sa venujú deťom 
musíme poďakovať. Podporme ich 
v  úsilí  o  znovu  zobudenie  futbalu 
na dedine a ich športovej výchove. 
Deti  v  dobrom  kolektíve  sa  cítia 

dobre, prenášajú dobrú náladu do 
školy a školskej triedy, tá ide na uči
teľov, z učiteľov na deti a z detí do
mov, späť do rodín. Preto je správ
ne podporovať takýchto nadšencov 
pre šport ako sú rodiny Ledníková, 
Mareka Dufeka a Braňa Malíka.

Ešte  lepšie  začala  svoju  sezónu 
futbalová  prípravka  pod  vedením 
Mareka  Dufeka  s  neuveriteľne  ús
pešným vstupom do súťaže. Príprav
ka  neprehrala  ani  jeden  ligový  zá
pas.  Úspešne  začala  aj  turnajové 
kolá v okolitých dedinách, kde ma
la obrovský  rešpekt pred  súpermi. 

Tu  skončila medzi najúspešnejšími 
mužstvami  (omladiny).  Hráči: 
Kiško Pastorek, Filipko Dufek, Kiko 
Hrebeň,  Markules  Hrebeň,  Miško 
Rečl,  Janko  Dufek,  Tomáško  Lisý, 
Matejko  Bartalský,  Filipko  Dufek, 
Samko Pír, Peťko Pitek, Duško Ku
binec  a  ako  jediné  hrajúce  dievča 
Lucka Čermáková.

Ich zápasy jednoducho treba vi
dieť... Je to adrenalín nielen pre de
ti, ale aj pre rodičov, ktorí sa na ne 
neuveriteľne tešia. Počúvať rodičov 
a  dedov  hodnotenia  a  poznámky  
o výkonoch vlastných detí a vnukov 
je zvyčajne veľmi emotívny zážitok, 
s ktorým sa nestretnete ani na prvo
ligovom zápase.

Páni tréneri, 
všetci rodičia a priaznivci športu 

vám prajú v tejto sezóne veľa úspe
chov, pevných nervov a šťastia.
  Jozef PaSToRek

Na 6. zasadnutí obecného zastu
piteľstva dňa 9. 8. 2010 sa udelili 
Ceny starostky obce PRe TýCh, 
kToRí Sa zaSLúžiLi o šíRe
Nie doBRého MeNa NašeJ 
oBCe. aj keď sme malá obec, 
máme niekoľko takých osobnosí, 
na ktorých sme právom hrdí  
a patrí im poďakovanie.

Ocenení boli:

Pani  helena Sovadinová  za 
spoluprácu  s  obecným  úradom  
pri rozvoji školstva. 

Žiaci  ZŠ  Láb  –  Barbora kop
čová, Barbora Bublincová, Rado  
Sovadina a Nikolas Lelkeš  za  
skvelú  reprezentáciu  školy  i obce 

v športovej oblasti za účasť na ce
loslovenskej súťaži Mladý záchra
nár.

kristína Pírová  za  reprezentá
ciu a šírenie dobrého mena obce 
v kultúrnej oblasti.

Silvia Lapinová, reprezentantka 
SR  v  ženskom  futbale,  v  oblasti 
športu.

Xénia farmerová, reprezentant
ka  SR,  účastníčka  majstrovstiev 
Európy v parkúrovom skákaní.

alex farmer,  reprezentant SR, 
účastník  majstrovstvách  sveta 
v kategórii kord – kadeti.

Srdečne ďakujeme a blahoželá
me!

redakcia LN

Informácie 
o činnosti 
ŠK Láb

1. Jesenná časť súťaže začala po 
zmene v pozícíi vedenia šk.  Prezi
dentom  bol  zvolený  Rudolf  Ledník 
ml., viceprezidentom Rudolf Ledník 
st. a tajomníkom Marek Chovan.

Členovia  výboru ŠK Láb  sú  Juraj 
Strna,  Marek  Dufek,  Pavol  Bartal
ský, Marián Šablica.

2. futbalové mužstvá hrajú v na
sledovných kategóriách:

• prípravka, 
• mladší žiaci, 
• seniori, 
• ženy.
3. financovanie klubu:
Z dôvodu  takmer úpného  vyčer

pania finančných prostriedkov z do
tácií obce Láb predchádzajúcim ve
dením (zostalo 100 €) stav pokladne 
pri prebratí klubu bol 0 €. Z dostup
ných  informácií  je  nám  známe,  že 
klub pod vedením L. Zábojníka vyro
bil finančné dlhy, ktoré nie sú uhra
dené, a to nasledovne: Obecný úrad 
Pl. Štvrok, Autodoprava Gajary, ve
denie účtu v banke, ...

Obecný  úrad  uhradil  štartovné 
pre novú sezónu vo výške 237 € pre 
seniorov Lábu.

iné zdroje financovania:
• počítame s príjmom zo vstup

ného a tržby z bufetu počas ligových 
zápasov,

• dobrovoľné príspevky,
• sponzorské a iné.
Doteraz sme investovali do náku

pu  futbalových  lôpt,  zabezpečenie 
tovaru v bufete.

Vďaka  sponzorom sme  zabezpe
čili  2  sady  dresov  pre  najmladších  
a štartovné na turnaji pre prípravká
rov a tréningové prostriedky.

 RudoLf LedNík ml., prezident šk Láb

Liga majstrov... v Lábe alebo  
Lábski futbalisti porazili Slovan Bratislava

Cena starostky Obce Láb za reprezentáciu
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