
ČASOPIS  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA A  OBČANOV  LÁBU  •  ROČNÍK  XVI.  •  ČÍSLO 4/2010  •  CENA 0 €

 Vianočný čas
V tento čas pokoja schádza sa rodina,
na život za nami spolu sa spomína.
Pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole,
pre šťastie budúce zabudni na bôle.
Pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
V tento čas pokoja nech brány zavreté,
otvára raz navždy kľúč lásky na svete.

 Vážení 
spoluobčania,
milí Lábčania!

Opäť nám nežne klopú na dvere via
nočné sviatky – čas radosti, zázrakov  
a prianí. Pripravme sa teda na ne spo
ločne a vychutnajme si ich so všetkým,  
čo k nim patrí. Uvidíte, prídu ticho, ne
nápadne, vyšívané striebornými stehmi  
na obrusoch starých mám vo vašich prí
bytkoch. V dušiach nech sa nám rozhostí 
krásny pocit, na stole nech zavonia ka
por, či iné dobroty a Štedrý večer nech  
zanechá v srdciach stopy pohody a ra
dosti.

V mene poslancov obecného zastupiteľ
stva, pracovníkov a zamestnancov obecné
ho úradu, ale aj osobne – za seba – želám 
vám do nastávajúcich krásnych vianočných 
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou 
človeka k človeku. Prajem vám vnútornú  
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľ
kých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, 
lásky a potešenia z najbližších priateľov  
a ľudí blízkych vášmu srdcu. Zároveň vám 
želám radostné, láskyplné vianočné sviat
ky vážení spoluobčania obce Láb aj všet
kým, ktorých budete mať pri štedrovečer
nom stole, ale aj tým na ktorých si v týchto 
radostných chvíľach spomeniete pri svieč
kach Betlehemského svetla. Do nového ro
ku 2011 vám prajem veľa šťastia a ľudské
ho porozumenia.

Vážení Lábčania, 
tento slávnostný deň Narodenia Krista 

Pána, máme možnosť spoločne osláviť na 
polnočnej svätej omši v kostole „Všetkých 
svätých”. Otvorte svoje srdcia dokorán,  
nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť aj  
k vám. Nie bohatého zlata, chladného  
prepychu, ale šťastným úsmevom, teplom 
nežného dotyku. Nech u vás v rodine svor
nosť panuje, v novom roku zdravie, šťastie 
a láska panuje. 

To vám zo srdca vinšuje
obecné zastupiteľstvo, 

starostka a zamestnanci obce

príďte s nami osláviť nový rok 2011!
obec Láb, obecný úrad v Lábe v spolupráci s hostincom u marty vás 
pozývajú 31. 12. 2010 o polnoci na siLvestrovský ohňostroj.
stretneme sa pred hostincom, kde na vás čaká varené víno po
dávané starostkou obce a novozvoleným obecným zastupiteľstvom.

stretnutie 
so sv. mikulášom

Tak ako po iné roky aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš so svojou dru
žinou – anjelmi a čertom. Priviezol sa na svojom koči pred kostol, kde naňho 
čakalo veľa zvedavých detí. Po privítaní Mikuláša vystúpili deti materskej školy 
a žiaci základnej školy, ktorí si pripravili balíček piesní a básní. Mikuláš im po
rozdával sladké odmeny, poprial príjemné vianočné sviatky a sľúbil, že o rok 
príde medzi nás zas. Touto cestou ďakujeme všetkým za spoluprácu pri prí
prave tohto kultúrneho podujatia.         kuLtúrna komisia

Padá, padá biely sniežik,
na lesy a stráne,
Deduško Mráz s babkou Zimou 
chystajú si sane.
Rozbehnú sa šírym svetom,
i k nám zavítajú.
A tu všetkým dobrým deťom 
po darčeku dajú.
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Západoslovenská 
energetika, a. s.,

v  súlade s ustanovením § 10 zá
kona o energetike č. 656/2004 Z. z. 
vyzýva  všetkých  vlastníkov,  nájom
cov  a  správcov  nehnuteľností,  na 
ktorých  sa  nachádzajú  nadzemné 
a  podzemné  elektrické  vedenia 
v správe ZSE, a. s., na odstránenie 
a  okliesnenie  takých  stromov 
a  iných  porastov,  ktoré  ohrozujú 
bezpečnosť  alebo  spoľahlivosť 
prevádzky elektrických vedení. Po
žadovaný  konečný  termín  vyko
nania  prác  je  do  30.  9.  2011. 
O  nevyhnutné  vypnutie  elektric
kého vedenia pre prípad výrubu 
a orezu  je možné požiadať v  le
hote minimálne 35 dní pred rea
lizáciou ZSE, a. s., na telefónnom 
čísle 033/556 32 51.

Vážení 
spoluobčania,

dovoľte mi touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí si ma zvolili za svojho zá
stupcu do obecného zastupiteľstva v našej 
obci. Každým jedným hlasom ste mi odo
vzdali svoju dôveru, ktorú si nemierne  
vážim a budem sa snažiť ju nesklamať. 
Teším sa na našu spoluprácu.

DanieL prokop, poslanec obz Láb

Moji Lábjané, 
poslednýkrát sa k vám prihováram ako 
poslankyňa OcZ a vyslovujem veľké po
ďakovanie všetkým, ktorí mi ochotne 
pomáhali. Bolo mi potešením zúčastňo
vať sa na zasadnutiach OcZ a spoločne 
riešiť problémy obce. S radosťou som pl
nila funkciu predsedníčky kultúrnej ko
misie. Boli to krásne, avšak nie vždy ra
dostné štyri roky. Dobrú kultúru v obci 
nemôže robiť len pár ľudí. Škoda, že sa 
mi nepodarilo dať dokopy organizácie, 
hlavne tie, ktoré z obecného rozpočtu žia
dajú finančnú podporu. Možno v našej  
obci chýba občianske združenie, ktoré by 
robilo kvalitnú kultúru. Tak ako ho majú 
v Pl. Štvrtku. Preto by nebolo na škodu 
zapojiť sa do rôznych projektov a získať 
chýbajúce financie, ktoré sú nevyhnutné 
na prípravu rôznych akcií a podujatí. 

Pani starostke v ďalšom volebnom ob
dobí prajem veľa pracovných úspechov, 
novým poslancom veľa ochoty a dobrej 
vôle, aby boli nápomocní obecnému úra
du a hlavne svojim spoluobčanom.

Všetkým Lábjanom prajem veselé pre
žitie vianočných sviatkov a šťastný nový 
rok 2011!                     siLvia vajarská

počet platných hlasov 
pre zvolených poslancov
Valúchová Monika, PaedDr.  393
Bartalský Pavol  329
Prokop Daniel  329
Zálesňáková Milena  300
Kovár Miroslav  296
Vavrinec Dušan, Ing.  295
Chovan Marek  286
Kolandrová Jana  255
Gerthofer Milan  246

počet platných hlasov 
pre náhradníkov
 za poslancov
Kovárová Darina  237
Lukáček Julián  222
Vajarský Pavol  222
Kain Róbert  220
Vícen Mário  219
Majzún Peter  214
Ďuricová Darina  170
Kain Michal  165
Cích Roman  80

voLebná komisia

• počet osôb zapísaných v zozname voličov 1196
• počet odovzdaných obálok 808
• počet platných hlasov pre kandidátov na starostu
    valúchová monika paedDr. 592
   mravík František 197

Výsledky komunálnych volieb 
v obci Láb konaných 27. 11. 2010

obecný úrad v Lábe má na prenájom nebytový priestor na kancelárske alebo obchodné 
účely (bývalé kvetinárstvo). v prípade záujmu sa informujte priamo v ocú.

Reagujúc  na  intenzívne  sneženie 
a  mrazy,  v  záujme  predchádzania 
hroziacich  rizík,  žiadame  občanov, 
majiteľov  motorových  vozidiel,  aby 
svoje vozidlá v čase zimnej údržby ne
nechávali  odstavené  na  chodníkoch 
a cestách, aby mohla byť  riadne vy
konávaná zimná údržba. V opačnom 
prípade obec nezodpovedá za prípad
né škody pri vykonávaní zimnej údrž
by chodníkov a ciest. 

Taktiež  žiadame majiteľov nehnu
teľností,  aby pred  svojimi nehnuteľ
nosťami odpratávali  sneh  z chodní
kov, a tým zabezpečili bezpečný prie
chod peších a poštovej  služby. Toto 
nariadenie je platné podľa VZN Obce 
Láb č. 4/2008 § 3, bod 2, 3 o udr
žiavaní všeobecnej čistoty a poriadku 
v  obci,  o  správe  a  údržbe  verejnej  
zelene. V prípade, že nebude odpra
taný  sneh,  doručovateľky  poštovej 
služby nebudú doručovať do pošto
vých schránok poštu a vyzdvihnúť  si 
ju môžete v poštovom úrade.

VÝZVA OBČANOM

ocú/2010

AK TUALIT Y
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rokom 2010 ukončujeme volebné 
obdobie 2006–2010. samospráva 
prešla ťažkým obdobím, no i na
priek tomu sme dokázali pružne re
agovať na potreby obce a občanov. 

Vďaka veľmi úspešnému získava
niu  mimorozpočtových  dotácií  vo 
výške  422  172,87  €  sa  nám  darilo 
vo  zveľaďovaní a obnove obce. Na
ša  činnosť bude naďalej  zameraná 
na:

• rozvoj výstavby,
•  prípravu  projektových  doku

mentácií  pre  možnosť  žiadania  fi
nančných  prostriedkov  z  rôznych 
zdrojov (výstavba nájomných bytov, 
rekonštrukcia  verejného  osvetle
nia),

•  prípravu  projektových  doku
mentácií  pre  možnosť  žiadania  fi
nančných prostriedkov z fondov EÚ 
(zberný dvor odpadov),

•  pokračovanie  v  rekonštrukcii 
materskej a základnej školy,

•  rekonštrukciu autobusovej  zá
stavky pri hostinci U Marty,

• výstavbu detského ihriska,
•  základnú  údržbu  obecných 

ciest,
• rozšírenie služieb,
• podporu vzdelávania – aktívnu 

spoluprácu  v  rámci  vyučovania 
a školských podujatí,

• rozvoj športu a voľnočasových 
aktivít,

•  udržanie  tradícií  a  podujatí  v 
obci, 

• podporu sociálnych služieb pre 
dôchodcov a osamelých občanov,

•  podporu  rôznych  organizácií, 
občianskych  združení  a  dobrovoľ
ného hasičského zboru,

•  tvorbu  a  aktualizáciu  web 
stránky,

• prezentáciu obce v rámci SR na 
rôznych kultúrnych a spoločenských 
aktivitách a zabezpečovanie činnos
ti  samosprávy  v  zmysle  zákona  č. 
369/1990  o  obecnom  zriadení 

v  znení neskorších predpisov a na
riadení. 

Prioritou  obce  bude  investičná 
činnosť  –  pokračovanie  v  prácach 
na rekonštrukcii obecných budov – 
základnej  a  materskej  školy,  špor
tového klubu, starej školy, hostinca 
U Marty, obecného úradu, príprava 
prác na výstavbe kanalizácie obce.

 Finančné prostriedky na poduja
tia  budú  obmedzené  a  budú  sa 
podporovať  podujatia,  na  ktorých 
bude  účasť  čo  najväčšieho  počtu 
obyvateľov.  Podporovať  budeme 
organizácie a združenia výlučne pô
sobiace na území obce a v ktorých 
sú  organizovaní  občania  s  trvalým 
pobytom v obci. Občianskym zdru
ženiam a organizáciám sa budú po
skytovať  f inančné  prostriedky  vý
lučne  len  pri  odpracovaní  prác 
v prospech obce, na skrášlení a čis
tení verejných priestranstiev a iných 
verejných prácach. Pri organizovaní 
kultúrnych, športových a spoločen

ských podujatí bude obec poskyto
vať  f inančné  prostriedky  len  po 
predložení projektu. 

obecné zastupiteľstvo,  obecná 
rada, komisie obecného zastupiteľ
stva, obecný úrad – realizácia kom
petencií  v  súvislosti  s decentralizá
ciou štátnej správy na  obce;

obecný úrad  –  plnenie  úloh 
v  zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení – včasné vyba
vovanie    stránok  a  sťažností,  dô
sledne  plnenie  úloh  vyplývajúcich 
z rozhodnutí OcZ a starostky obce, 
správnosť vyberania dane z nehnu
teľnosti  a  iných  miestnych  poplat
kov, včasná príprava materiálov na 
zasadnutie OcZ a zasadnutia komi
sií.

Návrh kontrolnej činnosti – pred
ložila  kontrolórka  obce  Illíková. 
OcZ  schvaľuje  návrh  na  obdobie  
január–jún 2011. 

paedDr. monika vaLúchová, starostka

január
1.  Kontrola  plnenia  uznesení  OcZ 

a prvé plenárne zasadnutie OcZ.
2.  Rokovací poriadok obce Láb. 
3.  Informácia o spoločnosti LÁBIN

VEST, s. r. o.
4.  Informácia  kultúrnej  komisie 

o pripravovaných aktivitách.
 

apríL
1.  Kontrola  plnenia  uznesení  OcZ 

a zasadnutie OcZ.
2.  Informatívna  správa  o  investič

ných aktivitách obce. 
3.  Informácia o hospodárení za rok 

2010.
4.  Správa o činnosti ŠK Láb. 

5.  Príprava  výročia  DHZ  v  Lábe, 
správa o činnosti. 

6.  Správa  o  získavaní  mimorozpoč
tových dotácií pre potreby obce. 

7.  Príprava kultúrnej akcie „Deň ma
tiek a Deň učiteľov”.

júL
1.  Kontrola  plnenia  uznesení  OcZ 

a plenárne zasadnutie OcZ.
2.  Záverečný účet obce za rok 2010 

a výsledky auditu, výročná správa, 
hodnotiaca správa,

3.  Informácia  o  hospodárení  za  
1. polrok 2011.

4.  Informácia o poskytnutých sociál
nych výpomociach a pôžičkách za 
1. polrok 2010. 

5.  Správa o realizácii investičných zá
merov obce.

oktÓber
1.  Kontrola  plnenia  uznesení  OcZ 

a plenárne zasadnutie OcZ. 
2.  Informácia  o  počtoch  žiakov  

v  šk.  zariadeniach,  vyhodnotenie 
vzdelávacieho  procesu  ZŠ  a  MŠ 
Láb za školský rok 2011–2012.

3.  Plán práce škôl a školských zaria
dení  na  školský  rok  2011–2012, 
školský vzdelávací program, škol
ský  vzdelávací plán.

4.  Návrh na vykonanie inventarizácie 
majetku obce k 31. 12. 2011. 

5.  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti 
hlavného kontrolóra na r. 2012. 

6.  Návrh plánu činnosti OcZ na rok 
2012. 

7.  Návrh plánu hlavných úloh na rok 
2012.

6.  Informácia o činnosti komisií OcZ 
v roku 2011. 

December
1.  Kontrola  plnenia  uznesení  a  ple

nárne zasadnutie OcZ. 
2.  Čerpanie rozpočtu na rok 2011. 
3.  Návrh  rozpočtu  obce  na  roky 

2012, 2013, 2014. 
4.  Úprava a schválenie VZN obce.
5.  Záverečná správa o činnosti OcÚ 

v Lábe za rok 2011.
paedDr. monika vaLúchová, 

starostka

 Rámcový plán činnosti OcZ v Lábe na rok 2011

 Plán hlavných úloh Obce Láb na rok 2011

Stretnutie starostov 
okresu Malacky 
s predstaviteľmi 
spoločnosti NAFTA, a. s.

Dňa 7. decembra 2010  sa  v priestoroch  reštaurácie ZORNO 
v Lozorne uskutočnilo pracovné stretnutie starostov okresu Ma
lacky a predstaviteľov spoločnosti NAFTA, a. s. Cieľom bolo  in
formovať predstaviteľov samosprávy o činnosti spoločnosti v roku 
2010, o plánoch a spolupráci s obcami. Starostovia poďakovali za 
príkladnú spoluprácu a podporu v uplynulom období a zaželali do 
nového  roku  dobrú  spoluprácu  a  ešte  viac  spoločných  aktivít 
v prospech obcí.
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27. októbra oslavovali dôchodcovia 
v klube u tomáša svoj sviatok. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k  star
ším  si  tretiaci  a  štvrtáci  pripravili 
krátky kultúrny program pod vede
ním pani učiteľky Grelikovej, na kto
rom  vystúpili  aj  škôlkari  so  svojím 

programom. Žiaci druhého stupňa 
s pani učiteľkou Kunákovou pripra
vili pre dôchodcov malé darčeky.

v októbri naše kultúrne akcie
vyvrcholili diskotékou, 

na  ktorej  sme  pasovali  žiačikov 

prvej  triedy, za riadnych žiakov na
šej  školy. Pre  žiakov bolo priprave
ných mnoho hier a pekná tombola. 
Deviataci  zvládli prípravu  tejto ak
cie veľmi dobre.

týždeň boja proti drogám: 
15.–19. 11. 2010

V rámci hodín prírodopisu a bio
lógie  sa  žiaci  II.  stupňa oboznámili 
s tým, čo sú drogy, ako pôsobia na 
zdravie a zapojili sa do rôznych akti
vít. Riešili test na tému Drogy a tvoje 
telo, doplňovačku Tvoje telo, 8sme

rovku Ako si udržať zdravé telo, odpo
vedali na otázky v kvíze Je pravda – nie 
je pravda?, venovali sa problematike fajče
nia, alkoholizmu a prchavých látok. Nie
ktorí žiaci okrem toho písali aj krát
ke príbehy o škodlivosti drog. Na zá
ver každá trieda zhotovila spoločný 
plagát, na ktorý umiestnili kvízy, do
plňovačky, testy, tajničky a veľa ob
rázkov na  zadanú  tému o drogách 
a ich škodlivosti pre ľudské telo:

5. trieda – Drogy škodia zdraviu
6. trieda – Európsky týždeň boja 

proti drogám
7.  trieda  –  Šťastný  je  život  bez 

drog

Čo sa to v tej našej škole deje?

pokračovanie na 5. strane

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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kolektív materskej 
školy Láb ďakuje

všetkým, ktorí pomáhali našim deťom počas  roka 2010. Našim  rodičom 
zvlášť vyjadrujeme úprimnú vďaku, lebo oni sa o nás počas roka vzorne starali. 
Ďakujeme aj nášmu zriaďovateľovi OcÚ Láb, poslancom obecného zastupiteľ
stva a pani starostke PaedDr. Monike Valúchovej, ktorej zároveň blahoželáme 
k jej znovuzvoleniu. 

VšetkÝM prAjeMe šťAstNé, rAdOstNé i pOkOjNé 
prežitie ViANOČNÝch sViAtkOV V kruhu NAjBližších. 
Aj teN NAjkrAjší, NAjdrAhší A VytúžeNÝ dArČek 
strácA sVOju ceNu, Ak s NíM ZOstANeMe sAMi. 
ZApáľMe si sVieČky, Nech priNesú sVetlO 
NieleN dO priestOru, Ale Aj dO NAšich sŕdc. 
prežiMe ČArO ViANOc A ZOBerMe si hO 
dO ďAlších dVANástich MesiAcOV! 
želáMe VáM VeľA ZdrAViA, šťAstiA, 
pOrOZuMeNiA A úspechOV V NOVOM rOku.

koLektív mŠ Láb 

ZáklAdNá škOlA V láBe, 
oznamuje, že 

zápis detí
nar. od 1. 9. 2004 
do 31. 8. 2005 
sa bude konať 4. 2. 2011 (piatok) 
od 14.30 h do 19.00 h 
v budove základnej školy.

8. trieda – Droga prináša smrť
9. trieda – projekty na tému Dro

gy a ich škodlivosť, Internet a jeho zápor
né stránky, Moje záľuby, Voľnočasové ak
tivity...

Na prelome mesiacov november 
a december  sme  sa  pripravovali  aj 
my  na  príchod  Mikuláša  do  obce. 
Žiaci našej školy piekli koláčiky a vy
rábali výrobky, ktoré naše pani uči
teľky  predávali  v  stánku  pred  kos
tolom v sobotu 4. 12. 2010. 

Žiaci  ŠKD  pri  ZŠ  Láb  vyrábali 
krásne vianočné ozdoby a svietniky. 
Finančný  zisk  použijeme  na  kúpu 
nových stoličiek a lavíc.

Posledný deň v škole 22. decem
bra 2010 (v stredu) sa bude konať 
Vianočná akadémia od 11.00 h, na 
ktorú vás všetkých srdečne pozýva
me.

Dokončenie zo 4. strany
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účasti volených zástupcov v komisiách a plenárnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2010
Dátum Ing.

Dušan
Ing. Janka
Leskovská

Silvia
Vajarská

Mgr. Anna
Siváková

Milan
Gerthofer

Miroslav
Kovár

Miloš
Lukáček

Peter
Majzún

Ján
Mundok

Komisia 20. 1. 2010 P O O O O P P O P

1. plenárka 27. 1. 2010 O P P P P P P P P

Komisia 24. 2. 2010 P O P O O O O O P

2. plenárka 10. 3. 2010 P O O P P P P P O

Mimoriadna 3. plenárka 24. 3. 2010 O P P O P P P O P

Mimoriadna 4. plenárka 12. 4. 2010 P P O P P O P NN N

5.plenárka 12. 5. 2010 P P O P P O O NN P

Komisia 7. 7. 2010 O P O O P P P P O

6. plenárka 9. 8. 2010 O P P NN P P O NN P

Komisia 8. 9. 2010 P P P O P P O P P

7. plenárka 22. 9. 2010 P P O P O P P P P

Obhliadka, staveb. komisia 5. 1. 2010 P P P P P

Obhliadka, staveb. komisia 13. 1. 2010 P P P P

Obhliadka staveb. komisia 3.2.2010 P P P P P

Obhliadka, p. č. 2028/2 22. 2. 2010 P

Obhliadka, p. č. 2028/2 24. 2. 2010 P

Sociálna komisia – p. Schay 24. 2. 2010 P

Obhliadka, p. č. 2028/2 8. 3. 2010 P P P

Účasť spolu 9 x 10 x 9 x 6 x 10 x 10 x 8 x 7 x 12 x

Vážení, dovoľte mi vysloviť 
niekoľko postrehov o našej obci...
Začnem hneď o obecnom majetku, ktorý je pre

dovšetkým majetkom nás všetkých, celej dediny. Ne
viem, či my, Lábjané, máme takú smolu, alebo nás 
postihuje trest Boží... Do zastupiteľstva sa dostávajú 
ľudia, ktorím tento obecný majetok nič nehovorí 
a hľadia len vo svoj prospech! Máme ešte vôbec ne
jaký? Áno máme tuším ešte obecné byty. Zbavovanie 
sa týchto bytov je zvrátená myšlienka a tieto návrhy 
musíme okamžite zastaviť! Naši poslanci vôbec ne
hľadajú spôsob, ako zohnať peniaze na rekonštruk
ciu týchto bytov, ale čím skorej sa tejto záťaže zbaviť. 
Veď v dedine žije toľko šikovných majstrov. Čo tak 
osloviť práve ich. Vážení poslanci, venujte trocha viac 
svojho voľného času a choďte na ulicu. Navštívte 
týchto šikovných ľudí a požiadajte ich o pomoc.

Kladiem si otázku... Prečo na opravu a údržbu 
kostola sa nájdu peniaze vždy a náš obecný majetok 
sa predáva alebo chátra ďalej? Veď obecný majetok 
má byť zachovávaný pre naše potomstvá a ďalšie ge
nerácie. A čo do budúcna? Nebudeme naďalej po
trebovať napr. dobrého organistu, hudobníka, uči
teľa, lekára alebo telocvikára? My staršia generácia 
si pamätáme, ako obec kultúrne žila. Divadlo, 
hudba, rôzne krúžky – strelecký, modelársky, diva
delný, cyklistický, spieva celá dedina a podobne... 
A kto to mal všetko pod palcom? Pán farár, obetaví 
učitelia a, samozrejme, na to všetko dohliadal dobrý 
starosta. 

Premýšľajme nad tým, ako naše deti a vnúčatá 
dostať na ulicu. Chýba im dobrý telocvikár. Obci 
chýba človek, ktorý by mal na starosť kultúru v pra
vom slova zmysle ako je spev, hudba, divadlo a pod... 
A keďže sa takýto človek asi v dedine nenachádza, 
hľadajme ho zvonku! A práve na toto sú obecné byty 
veľkým plusom.

Nezávidím Vám pani Starostka! 
Máte to veľmi ťažké.    j. Lisí st., č. 90

NáZOr OBČANA rekonštrukcia obce odhad ceny termín stav
Dokončenie chodníka na Vŕšku    2008  ukončené
Úprava čiernej skládky    2008  splnené
Oprava autobusových zastávok    2008  splnené
Doplnenie dopravných značení    2008  splnené
Rekonštrukcia sociálok športového klubu    2008  splnené
Rekonštrukcia sociálok v MŠ    2008  ukončené
Rekonštrukcia strechy ZŠ    2008  splnené
Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu ZŠ    2008  splnené
Výmena okien ZŠ a MŠ    2008–2009  splnená 1. časť
Výmena okien ŠK    2009  ukončené
Realizácie garáže pre fekál    2008  ukončené
Ortov mlyn – cesta    2008  priebežne
Malá lúka – odvodnenie cesty    2008  ukončené
Malá lúka – osvetlenie, rozhlas pre novostavby    2009  časť
Kút – zavedenie vody a plynu    2008–2009  ukončené
Nový Majer – úprava cesty    2008  splnené
Osvetlenie mostov    2008  splnené
Predĺženie plynofikácie (č. d. 228 pre 4 RD) a predĺž. plynofikácie a vody za POSPOSlezáková
Úprava kanála pri štadióne    2009 
Zabezpečenie lekárne    2008  ukončené
Vybudovanie bezbariérového vstupu pred OcÚ    2010–2011  prebieha
Vybudovanie WC u Marty    2008  ukončené
Vysporiadanie „Vasarábskej uličky”    2010–2011 
Vybudovanie vodovodu a kanalizácie – Vasarábska ul.
Odvedenie dažďových vôd pred domom č. 469 – A. Gerthoferová
Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej jedálni    2008–2009  ukončené
Nákup drezov do jedálne    2008–2009  ukončené
Vyčistenie kanála na Kúte    2008  ukončené
Oprava obecného bytu    2009  ukončené
Výmena okien MŠ    2010  II. časť
Odvedenie vôd za ihriskom   
Rekonštrukcia vodovodu OcÚ    2008–2009  ukončené
Rekonštrukcia starej školy a bytu
Rekonštrukcia budovy ŠK    2009–2010  ukončené
Revitalizácia verejných priestranstiev  200tis. €  2009–2011  prebieha
Oprava cesty Lúčka    20tis. €  2009–2010  ukončené
Oprava budovy ŠK    15tis. €  2009–2010  ukončené
Vysporiadanie pozemkov      priebežne
IS a komunikácie Bahná    2009–2010  ukončené
VO a rozhlas Vršok a VO a rozhlas Vrbovec      priebežne
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od 11. 6. 2010 do 7. 12. 2010

narodení:
Pírová Ella  11. 6. 2010
Žaludný Sebastian  11. 7. 2010
Rybárová Alžbeta  19. 7. 2010
Kain Samuel  11. 8. 2010
Valúch Tobias  23. 8. 2010
Slezáková Viktória  15. 9. 2010
Fajtáková Zara  24. 11. 2010

  Marčeková Tamara      3. 12. 2010

zomrelí:
Klas František  11. 7. 2010
Malinovská Anna  22. 7. 2010
Lukáčková Terézia  31. 7. 2010
Zámečník Arnold  6. 8. 2010
Klíma Jozef  11. 8. 2010
Bartalská Matilda  13. 9. 2010
Kovár Jozef  20. 9. 2010
Kolandrová Juliana  26. 10. 2010

zosobášení:
Ján Pír a Zuzana Lášticová – 7. 8. 
2010; Stanislav Orth a  Ing. Do
minika Pírová – 14. 8. 2010; Ing. 
Kamil Šimkovič a Ing. Jana Maš
čuková – 14. 8. 2010; Roman Hav
ran  a  Lucia  Grmanová  –  28.  8. 
2010; Patrik Riccardo Arz a Má
ria  Kovárová  –  11.  9.  2010;  An
drej Vícena a Lucia Matejová  – 
18. 9. 2010; Eitan Azulay a  Ing. 
Vlasta Kovárová – 20. 11. 2010

spOlOČeNská krONikA

Kvetinárstvo, ktoré osviežovalo predaj v Plaveckom Štvrtku,  fungovalo na 
parkovisku oproti obecnému úradu od mája 2002. 

Od  apríla  tohto  roku  sa  začalo  z  revitalizáciou  priestorov  v  okolí  úradu 
a predajňa kvetín bola zrušená. Od jesene už stojí nová budova kvetinárstva 
firmy Agrokvet z druhej strany Pizzerie. V sympatických priestoroch vo vnútri 
predajne  sme zastihli  rovnako sympatickú majiteľku  Janku Kolandrovú. Po
slednú bodku pri  kolaudácii predajne urobil miestny dekan Peter Haramia, 
ktorý novú predajňu požehnal a poprial veľa spokojnosti pre zákazníkov.

jozeF kLaČka

 kvety sa vrátili 
do Plaveckého Štvrtka

Vážení starší 
obyvatelia 
obce Láb 
prihováram sa vám zvlášť, v ob
dobí najkrajších sviatkov roka, 
keď sa lúči starý  rok  a  prichádza 
nový... 

Pomáhať iným, pomáhať si navzá
jom, je hádam najkrajšia vlastnosť, 
ktorú dostáva človek do vienka už pri 
narodení. Dovoľte mi vysloviť myšlien
ku, ktorá nesúvisí s vekom, ale elánom, 
motorom fyzického i psychického zdra
via ľudí každého veku. Stretávajme sa, 
rozprávajme sa, tolerujme si navzájom 
chyby i nedostatky, pochváľme klady, 
lebo nikdy nevieme, dokedy nám osud 
dopraje stretávať sa v takomto hojnom 
počte. 

Chcela by som sa poďakovať všet
kým vám za prácu a aktivity, ktoré 
ste vykonali pri budovaní a rozvíjaní 
sa našej obce, ako aj za prácu, ktorú 
vykonávate aj v tomto  veku. Prajeme 
vám veľa zdravia, rodinnej pohody 
a veľa pekných dní v spoločnosti naj
bližších.

monika vaLúchová, 
starostka

Náuka  pre  ženy  bola  veľmi  po
učná, plná pravdivých slov, ktoré nie
kedy nechceme počuť, hovorila o dô
ležitosti  ženy  v  spoločnosti,  hlavne 
v manželstve. O žene, ktorá dokáže 
zvládnuť  úskalia  života,  keď  svoje 
ťažkosti zverí do rúk nášho nebeské
ho otca  formou modlitby. Niektoré 
slová  nás  povzbudili,  iné  nás  viedli 
k  zamysleniu,  a  hlavne  pochopeniu 
seba samej. 

Sväté  omše  pre  deti  boli  úplne 
úžasné. Na príkladoch zo života a ná
zorných ukážkach, si mohli deti ľah
ko  predstaviť,  ako  jednoducho  je 
možné zašpiniť si detské srdiečko zlý
mi  skutkami  a  hriechmi.  Dozvedeli 
sa, že zlé skutky, ktoré urobia, nejdú 
zmyť mydlom a vodou, alebo povy
sávať vysávačom, ale na  to, aby  ich 
srdiečko zostalo čisté, a na konci ži
vota prišli do večného života, je po
trebné konať dobré skutky, modliť sa 
a tí starší aj vyspovedať sa. Deti sa do 
kázní priamo zapájali, odpovedali na 
otázky a svätú omšu spestrili spevom 
spolu so sestričkami.

Obnova manželských sľubov, nád
herné kázne plné lásky, pravdy a hlav
ne  duchovnej  podpory,  nás  deň  čo 
deň povzbudzovali a nútili k zamysle
niu.

Nezabudli sme ani na našich dra
hých zomrelých, po svätej omši sme 
sa so sviečkami pobrali na cintorín, 
kde sa konala krátka pobožnosť.

A  stretnutie  s  mládežou?  Bohu
žiaľ,  naša  mládež,  ktorá  pred  bir
movkou horlivo sľúbila pokračovanie 
v duchovnom raste akosi zabudla. 

Na záver svätých misií bol posvä
tený misijný kríž pred kostolom. 

Dnešný svet nám ponúka veľa mož
ností, veľa ciest, ktorými sa rozhod
neme kráčať. Nech tento týždeň, kto
rý sme prežili,  je pre nás povzbude
ním. Žime životom viery a skutky, kto
ré konáme, nech nás raz privedú do 
večného života, pretože  inak by náš 
život nemal zmysel.

Veľmi pekne Vám ďakujeme páter 
JOZEF a páter LUCIÁN, za tento po
žehnaný čas. 

veronika kuchová

 Lábske ľudové misie
v dňoch 20.–28.novembra 2010 sa konali v našej farnosti ľudové misie. 
ten, kto prijal toto pozvanie, určite neľutoval. boh otváral a hlavne pre
tváral naše srdcia.

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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vianoce považujeme za najkrajšie 
sviatky roka. sú sviatkami radosti. 
prečo? Lebo sú sviatkami lásky. 
radosť máme z toho, keď máme 
radi a keď majú radi nás. rád a ra
dosť majú ten istý základ. radosť 
má jediný zdroj a tým je láska. 
keďže skutočná radosť pramení 
len z lásky, vrcholná radosť môže 
byť len z takej lásky, ktorá nás ne
môže sklamať a nikdy opustiť, z lá
sky absolútnej. 

A  na  Vianoce  spievame:  Láska 
sa nám narodila. V Betleheme an
jel  oznámil  chudobným  pastie
rom: Veľkú radosť vám zvestujem, 
dnes  sa  vám  v  meste  Dávidovom 
narodil Spasiteľ, Kristus, Pán. Táto 
radosť bude patriť všetkým ľuďom. 
Toto Betlehemské Dieťa má meno 
Ježiš,  čo  po  slovensky  znamená 
Spasiteľ. V  rieke  Jordán prijal krst 

pokánia  od  Jána  Krstiteľa.  Vtedy 
sa  nad  ním  objavil  Duch  Svätý 
v podobe holubice a z neba zaznel 
hlas:  Toto  je  môj  milovaný  Syn, 
v ňom mám zaľúbenie. A Ján Krs
titeľ na neho ukázal: Hľa Baránok 
Boží, ktorý sníma hriech sveta. Pri
šiel z neba vziať na seba všetku na
šu nelásku,  všetok hriech a  získať 
nám odpustenie, pokoj, lásku a ra
dosť. Sám Ježiš hlásal, že priniesol 
na  zem  lásku,  chodil  z  mesta  do 
mesta  a  hlásal  evanjelium,  čo  po 
slovensky znamená radostná, dob
rá  zvesť.  Psychologicky  radosti 
predchádza túžba. A tak pred Via
nocami  prežívame  štyri  Adventné 
týždne, máme osobitnú príležitosť, 
aby sme si premysleli, po čom tú
žime, aby sme svoje túžby správne 
zamerali. Aby sme túžili po pravej 
láske.  Budeme  tak  schopní  preží
vať  hlbokú  radosť  z  lásky  Boha 

k nám. Neraz skutočnú radosť vid
no  iba  u  malých  detí,  ktoré  ešte 
dokážu žasnúť, hoci najviac rados
ti potrebuje dospelý človek, ktorý 
zažije vo svojom prostredí pracov
nom,  spoločenskom a neraz  i  ro
dinnom  len  málo  lásky,  ktorá  je 
predsa  len  jediným  zdrojom  ra
dosti.  Dospelý  už  toho  toľko  od 
ľudí neočakáva. No keď máme za 
priateľa Krista, od neho prijímame 
pravú radosť, pretože nás má rád. 

Láska  nemôže  nikdy  sklamať. 
Láska nemôže nikdy prestať milo
vať. Láska prichádza k nám, berie 
na  seba  náš  život,  naše  ťažkosti, 
naše utrpenie, stáva sa človekom. 
Máme z  toho radosť a z  tejto  ra
dosti  žijeme. Človek naplnený  ra
dosťou z toho, že Syn Boží sa stal 
jeho  bratom,  je  neobyčajne  vnú
torne  posilnený.  Ježišova  Matka, 
Panna Mária nám bude stále ako 

Madona  svoje  Dieťa  ukazovať  
a  predstavovať.  Vianočnú  radosť 
nesmieme  nikdy  pustiť  zo  zreteľa 
a Dieťa Ježiša si uchovávajme stále 
vo  svojom srdci. A  snažme  sa  ra
dosť  neustále  rozdávať,  lebo  ra
dosť rozdávaním rastie.

tak ako pred  vianocami  píše
me pozdravy, telefonujeme, 
navštívime, pripravíme darče
ky, milé prekvapenia, tak do
voľme láske, aby nás stále po
bádala. aby v nás stále pôso
bila láska, aby sme boli ľuď
mi, ktorí sa majú stále radi 
a preto majú stále  radosť.

To Vám i sebe praje 
a vyprosuje

juraj augustín, farár, 
duchovný otec farnosti
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jesenná časť súťaže začala po zmene 
vo vedení Šk. prezidentom bol zvo
lený rudolf Ledník ml., vicepreziden
tom rudolf Ledník st. a tajomníkom 
marek chovan. Členovia výboru Šk 
Láb sú juraj strna, marek Dufek, pa
vol bartalský, marián Šablica.

Naše futbalové mužstvá hrajú v na
sledovných kategóriách:

 prípravka;
 mladší žiaci;
 seniori;
 ženy;
 starí páni.

problematické financovanie klubu
Z dôvodu takmer úplného vyčerpa

nia finančných prostriedkov z dotácií 
obce  Láb  predchádzajúcim  vedením  
(zostalo 100 €) stav pokladne pri pre
bratí klubu bol 0 €.

Obecný úrad uhradil štartovné pre 
novú sezónu vo výške 237 € pre senio
rov Lábu. Podľa posledných upomie
nok  z OcÚ Plavecký Štvrtok musíme 
uhradiť dlžnú sumu za prenájom kul
túrneho  domu  počas  plesu  v  roku 
2010, organizované predchádzajúcim 
vedením, ktoré však odmieta svoje zá
väzky uhradiť.

iné zdroje financovania
predstavujú  príjmy  zo  vstupného 

a tržby z bufetu počas ligových zápa
sov;  dobrovoľné  príspevky;  sponzor
ské a iné.

Doteraz sme investovali do nákupu 
futbalových  lôpt  a  zabezpečenia  to
varu v bufete.

bez sponzorov to nejde
Vďaka nim sme zabezpečili 2 sady 

dresov pre najmladších, štartovné na 
turnaji pre prípravkarov a tréningové 
prostriedky.

Pripravujeme  Štefanský  futbalový 

turnaj  o pohár starostky obce Láb 
26. 12. 2010 v telocvični školy, zimné 
sústredenie DFK Láb a účasť na halo
vých futbalových turnajoch žien.

vďaka dobrej spolupráci so sta
rými pánmi a dobrovoľníkmi sme  
sa pustili do obnovy bufetu klubu, 
ktorý nám slúži ako najväčší zdroj 
príjmu. radi privítame aj ostat
ných, ktorým záleží na futbalovom 
klube, aby sa k nám pridali a po
máhali v rozvoji lábskeho futbalu.

ruDoLF LeDník
prezident Šk Láb

 Futbalisti s elánom do novej sezóny

obec Láb sa opäť stala úspešným žiadateľom o do
táciu na podporu športu. vďaka dotácie bsk a pod
pory župana pavla Frešša sme mohli vybudovať pre 
najmenších v priestoroch detského ihriska mini  
športovisko.

Okrem pevného podkladu zo zámkovej dlažby má
me pripravené dve minifutbalové bránky a basketbalo
vý kôš. Celková investícia vo výške 3563 € bola z dotácie 
BSK vo výške 3000 €, 563 € spoluúčasť obce a vďaka 
sponzorskému príspevku p. Romana Baláža a stravova
cieho zariadenia BRAMA sme dostali aj pekný basket
balový kôš pre naše deti. Ďakujeme aj spol. Galmistav, 
s. r.  o.,  a  p.  Pavlovi  Habudovi  za  finančný  príspevok  
a  pomoc  pri  obnove  športoviska.  Prajeme  vám  veľa 
pracovných úspechov.

3000 € na multifunkčné miniihrisko

 milí čitatelia, drahí bratia a  sestry

•  Štefanský futbalový 
turnaj O pohár 
starostky obce 
láb  26. 12. 2010   
v telocvični školy

•  zimné sústredenie 
DFk Láb

•  účasť  na halových 
futbalových 
turnajoch žien 

•  halové turnaje 
žiakov

srdečne ďakujeme za spoluprácu a podporu pre
dovšetkým bratislavskému samosprávnemu kraju.

priprAVujeMe

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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p.
č. názov projektu kategória rok

podania
finančný

objem
začiatok
realizácie

ukončenie
kolaudácia

1. Ukľudnená miestna komunikácia – Čermákova ulička predvstupové SAPARD 2002 1,3 mil. Sk 2002 K 2002

2. ČOV + kanalizácia obce Láb predvstupové PHARE 2005 19 mil.Sk 2006 K 2006

3. Revitalizácia verejných priestranstiev – park v strede 
obce  a pred cintorínom, cesta na Chríbe povstupové JPD cieľ 2 2005 10,7 mil.Sk 2006 K 2006

4. Propagačný materiál o obci Láb na prilákanie turistov JPD cieľ 2 2006 0,717mil. Sk 2006 3/2007

5. Štúdia komplexného využitia technológie odrôd 
repky olejky na energetické účely (EKOLEN) INTERREG III A 2006 6,9 mil. Sk 2006 2007

6. Program hosp. a sociálneho rozvoja obce Láb (PHSR) JPD cieľ 2 2006 0,41 mil. Sk 2006 2007

p.
č. názov projektu kategória rok

podania
finančný

objem
začiatok
realizácie

ukončenie
kolaudácia

1. Kanalizácia obce Láb – časť 2, Vŕšok, Drahy, Rádek, 
Lúčka, Pri cintoríne, Ulica INTERREG III A 2006 36,0 mil. Sk zamietnutý

2. Láb – Ambrov mlyn, odvedenie dažďových vôd 
a revitalizácia verejných priestranstiev JPD NUTSII BA cieľ 2 2006 9,6 mil. Sk zamietnutý

3. Experimentálna výstavba nízkonákladového bývania – 
3x rodinný dom + 16 bytových jednotiek INTERREG III A 2006 16,5 mil. Sk zamietnutý

4. Projektová dokumentácia – projekt rekonštrukcie 
a dostavby Kultúrneho domu Láb (Hostinec „U Marty“) PHARE ECO SOC 2003 2004 1,56 mil. Sk zamietnutý

iné úspešné projekty a  mimorozpočtové dotácie obce Láb v rokoch 2006–2010

prehľad podaných projektov obce Láb

p.
č. názov projektu kategória rok

podania
finančný

objem
začiatok
realizácie

ukončenie
kolaudácia

1. Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb NAFTA, a. s. 2007 0,41 mil. Sk 2007

prehľad schválených a realizovaných eu projektov obce Láb v rokoch 2002–2006

p.
č. názov projektu kategória rok

podania
finančný

objem
začiatok

realizácie
ukončenie
kolaudácia

1. Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb NAFTA, a. s. 2007 0,41 mil.Sk úspešný 2007

2. Obnova multifunkčného športoviska Úrad vlády SR 2007 0,20 mil.Sk úspešný 2007, 2008

3. Obnova areálu základnej školy Úrad vlády SR 2008 0,05 mil.Sk úspešný 2008

4. Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb NAFTA, a. s. 2008 0,50 mil.Sk úspešný 2008

5. Výmena okien ZŠ Láb Ministerstvo financií SR 2008 0,40 mil.Sk úspešný 2008, 2009

6. Rekonštrukcia soc. Zariadení MŠ Láb Úrad vlády SR 2008 0,10 mil.Sk úspešný 2008

7. Vybudovanie chodníka na Vršku NAFTA, a. s. 2008 0,25 mil.Sk úspešný 2008, 2009

8. Rekonštrukcia kúrenia  MŠ Láb POZAGAS, a. s. 2008 0,10 mil.Sk úspešný 2008

9. Modernizácia budovy športového klubu Nadácia SPP, NAFTA, a. s. 2009 13,200.00 € úspešný 2009

10. Rozvoj verejnoprospešných aktivít obce Láb POZAGAS, a. s., Malacky 2009 4,979.09 € úspešný 2009, 2010

11. EÚ Fondy

12. Revitalizácia centra obce Láb Ministerstvo výstavby a RR SR 2009 285,655.00 € úspešný 2009, 2010

iné úspešné projekty a mimorozpočtové dotácie  obce Láb v rokoch 2007–2009

Projekty z fondov európskej únie
a iných zdrojov

NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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p.
č. názov projektu kategória rok

podania
finančný

objem
začiatok

realizácie
ukončenie
kolaudácia

1. Kanalizácia obce Láb, II. etapa – Vršok, Drahy MŽP SR – Enviromentálny fond 2008 8.700.000 Sk neúspešný 2009

2. Obnova zelených verejných priestranstiev Nadácia EKOPOLIS 2008 80.000 Sk neúspešný 2008

3. Rekonštrukcia budovy ZŠ Ministerstvo školstva SR 2007 870.000 Sk neúspešný 2008, 2009

4. Rekonštrukcia budovy MŠ Ministerstvo pôdohosp. SR 2008 400.000 Sk neúspešný 2008

5. Technické zhodnotenie MŠ – výmena okien a dverí Ministerstvo pôdohosp. SR 2009 13.277 € úspešné 2010

6. Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ministerstvo financií SR 2009 19.432 € neúspešné

7. Výstavba multifunkčného ihriska Úrad vlády SR 2010 400.000 € neúspešné

8. Individuálne potreby obce Bratislavský samosprávny kraj 2010 3.000 € úspešné 2010

9. Regenerácia sídiel NAFTA, a. s. 2010 14.282 € úspešné 2010

10. Individuálne potreby obce POZAGAS, a. s. 2010 4.979 € úspešné 2010

11. Príprava projektu „Zberný dvor odpadov” NAFTA, a. s. 2010 5.381 € úspešné 2010

12. Revitalizácia centra obce Láb Nadácia SPP 2010 8.700 € úspešné 2010

13. Podpora kultúry v obci LÁBINVEST, s. r. o. 2010 2.000 € úspešné 2010

V roku 2010 sme získali 38.342 € ako mimorozpočtové dotácie!

iné projekty a mimorozpočtové dotácie  obce Láb v rokoch 2008–2010

naFta, a. s., v tomto roku pod
porila obce enviroparku pomora
vie vo výške 67.497 € na spracova
nie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. ide o projekt 
zameraný na vybudovanie zber
ných dvorov odpadov. v ôsmich 
obciach mikroregiónu (kostolište, 
jakubov, Láb, gajary, malé Leváre, 
veľké Leváre, závod, studienka)  
sa vybudujú malé zberné dvory 
a v katastri obce závod centrálny 
zberný dvor. 

Zberné dvory budú slúžiť na zber 
problémových  zložiek  komunálne
ho odpadu tzv. donáškovým systé

mom, s cieľom poskytnúť obyvate
ľom  obcí  možnosť  bezplatného 
odovzdania  týchto odpadov  z do
mácností. Sú to odpady vznikajúce 
v domácnosti, pre ktoré nie je v sú
časnosti  navrhnutý 
optimálny  systém 
nakladania  t.j. 
vhodný  zber,  odvoz 
a možnosť odovzdať odpady na ur
čené miesto. 

Medzi problémové odpady pat
ria najmä drobné stavebné odpady, 
veľkoobjemový  odpad,  vyradené 
chladničky,  pračky  a  iné  elektro
spotrebiče, obaly (fľaše, znečistené 
obaly  z  motorových  olejov,  vedrá 

od farieb, igelity), textílie, biologic
ky  rozložiteľný  odpad  (pokosená 
tráva,  konáre,  odpad  zo  záhrad), 
opotrebované  pneumatiky,  auto
batérie, iné drobné batérie – mono

články, a  iný odpad 
s  obsahom  škodli
vých  látok  (nebez
pečné odpady). 

Dôkladný  systém  nakladania 
s  problémovými  druhmi  odpadov 
absentuje vo väčšine obcí v SR. Ta
kéto odpady zväčša končia na čier
nych nelegálnych  skládkach odpa
dov  a  predstavujú  veľkú  hrozbu  a 
environmentálnu  záťaž  územia. 
V  konečnom  dôsledku  musí  obec 

vynaložiť  nemalé  f inančné  pro
striedky na odvoz a  zneškodnenie, 
prípadne  sanáciu  územia  čiernych 
skládok.

Projekt je v štádiu územného ko
nania  a  projektová  dokumentácia 
pre  stavebné povolenie  je už  spra
covaná a pripravená na predloženie 
k  stavebnému  konaniu.  Výzva  na 
predkladanie žiadostí o nenávratný 
f inančný  príspevok  by  mala  byť 
uverejnená v prvej polovici budúce
ho roka, v rámci ktorej sa budeme 
uchádzať o finančné prostriedky na 
jeho realizáciu.

zuzana caunerová, 
enviropark pomoravie, n. o.

  enviropark bude  budovať zberné dvory

Posedenie skôr narodených 
v rámci združenia 
eNViROPARk 
Pomoravie, n. o.

V piatok 10. 12. 2010 sa v priestoroch kultúrneho do
mu  Jakubov  uskutočnilo  milé  stretnutie  občanov  obcí 
združených v neziskovej organizácii ENVIROPARK Pomo
ravie. Cieľom bolo príjemne stráviť  tento predvianočný 
čas, zoznámiť sa s novými ľuďmi a spoločne sa zabaviť. 
Každá  obec  sa  prezentovala  výborne  napečenými  dob
rôtkami, ktoré hodnotila prísna porota. Naše pečené bo
lo nielen pekné ale aj dobré, o čom svedčí skutočnosť, že 
sa rýchlo minuli. 

Touto cestou sa chcem poďakovať našim cukrárkam 
M. Kainovej, Š. Koporcovej, H. Voltemarovej, J. Mifkovi
čovej, A. Zálesňákovej, E. Štefekovej a všetkým ostatným, 
ktorí ukázali,  že ani  skôr narodeným nechýba obrovský 
zmysel pre humor a zábavu.

žiadame o trpezlivosť 
a zhovievavosť
ako sme už informovali, naša obec sa stala úspešným 
žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z fondov 
európskej únie v rámci operačného programu 1 – bra
tislavský kraj na revitalizáciu obce. 

Práce na skrášlení obce začali 15. novembra 2010 a po
trvajú  do  15.  mája  2011  na  nasledovnej  trase:  obecný 
úrad, chodníky pred pohostincom U Tomáša, pokraču
jeme malým parkom za hostincom U Marty, chodníkmi, 
parkovacími plochami a autobusovou zastávkou s par
kom.

Dovolíme si vás požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť 
počas  rekonštrukčných prác a dodržiavanie dočasného 
obmedzenia cestnej premávky. Týmto krokom spoločne 
prispejeme ku skrášleniu našej malebnej obce Láb.

paedDr. monika vaLúchová, 
starostka

Vývoz odpadu 
počas sviatkov

Firma a.s.a., s. r. o., slo
vensko, zohor  vyvezie  komu
nálny odpad (KO) v zmenenom 
termíne 19. 12. 2010 t. j. nede
ľa (namiesto pondelka 20. 12. 
2010). 

ostatné termíny vývozu ko 
sú nezmenené, vyváža sa v pon
delok.

Firma tekos, s. r. o., malac
ky  vyváža  komunálny  odpad 
počas vianočných sviatkov v ne
zmenenom termíne, t.j. v pon
delok.

B

NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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