
Milí čitatelia, drahí 
bratia a sestry. 
Veľkú noc slávime každý rok na jar, 

no vždy v inú nedeľu. Prečo? Pretože tie
to najväčšie sviatky sa slávia po jarnej 
rovnodennosti vždy v prvú nedeľu po pr
vom splne Mesiaca. A prečo slávime 
Veľkú noc? Prvú Veľkú noc slávil vyvole
ný národ v Egypte na Boží príkaz, ako 
čítame v knihe Exodus. Pán povedal: 
Tento mesiac bude pre vás počiatočným 
mesiacom v roku. Nech si každá rodina 
zaobstará baránka, vezme z jeho krvi  
a namažú sa ňou obe veraje a vrchný 
prah dverí na domoch. A v tú noc budú 
jesť mäso upečené na ohni s nekvaseným 
chlebom a s horkými zelinami. Bedrá 
budú mať opásané, obuv na nohách  
a palicu v ruke. Lebo je to Pánov pre
chod, Pesach, Pascha. Krv na domoch 
bude znamením na ochranu a nezastih
ne ich nijaký zhubný úder. Bude sa slá
viť ako Pánov sviatok z pokolenia na po
kolenie, lebo Pán vyslobodil v tú Veľkú 
noc svoj národ z egyptského otroctva.

Keď sa apoštoli pýtali Pána Ježiša, 
kde bude On jesť veľkonočného barán
ka, povedal im, kde majú pripraviť. Pri 
Veľkonočnej večeri si berie zásteru  
a umýva apoštolom nohy: Dal som vám 
príklad, aby ste aj vy jeden druhému 
slúžili. Prikázanie nové vám dávam, aby 
ste sa milovali navzájom, ako som vás ja 
miloval. Potom im vraví: Dnes všetci ute
čiete odo mňa a jeden z vás ma zradí. 
Zradca Judáš odchádza od večere. Kris
tus sa potom ponúka Bohu ako obeta za 
ľudstvo. Berie do rúk chlieb a hovorí: To
to je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. 
Po večeri berie kalich s vínom a hovorí: 
Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás 
i za všetkých na odpustenie hriechov. 
Toto robte na moju pamiatku. Kedykoľ
vek to budete konať, budete zvestovať 
moju smrť, kým neprídem.

Po Poslednej večeri odchádza s apoš
tolmi do Getsemanskej záhrady. Vidí 
všetkých ľudí všetkých čias, mňa i teba, 
brat, sestra. Vidí všetok hriech, ktorý be
rie na seba, vidí i to, že jeho obeta bude 

pre niektorých zbytočná. To všetko ho 
naplňuje nesmiernym zármutkom až sa 
na jeho tvári objavuje krvavý pot. Modlí 
sa: Otče, ak je možné, nech ma minie 
tento kalich, avšak nie moja, ale tvoja 
vôľa nech sa stane. Prichádza Judáš  
s vojakmi a bozkáva Krista. Priateľu, 
bozkom ma zrádzaš? Apoštoli utekajú  
a Ježiš sa vydá vojakom, ktorí ho vedú  
k súdu. Veľkňaz Kajfáš sa ho pýta: Po
vedz nám pred Bohom, si ty Vykupiteľ, 
Syn Boží? Ježiš odpovedá: Áno, som, 
ako si povedal. Kajfáš so strojenou hor
livosťou vykríkne: Počujete to rúhanie?! 
Na čo ešte potrebujeme svedkov? Tento 
človek sa robí Bohom a za to je trest smr
ti! Ráno vedú Krista k Pilátovi, aby po
tvrdil rozsudok. Ten jasne vidí Kristovu 
nevinu a chce ho prepustiť. Dáva im mož
nosť vybrať si, koho chcú prepustiť, zlo
činca Barabáša alebo Ježiša. Sfanatizo
vaný dav však žiada milosť pre zločinca  
a smrť pre Krista. Ďalším Pilátovým po
kusom prepustiť Ježiša je čiastočný trest: 
bičovanie. Vojaci pridali aj tŕním koru
novanie. Pilát podlieha vydieraniu a ná
tlaku, vydáva im Ježiša na smrť. 

Kristus nesie kríž na miesto zvané 
Golgota, čiže Kalvária. Tam je zbavený 

rúcha a pribitý na kríž. Nepriatelia sa 
mu vysmievajú, On sa avšak modlí: Ot
če, odpusť im, lebo nevedia čo robia. 
Pod krížom stojí aj jeho Matka, Panna 
Mária, ktorú zveruje sv. Jánovi apošto
lovi: Hľa, Matka tvoja. Žena, hľa tvoj syn. 
S Kristom sú ukrižovaní aj dvaja zločin
ci. Ten napravo uznáva svoju vinu a pro
sí Krista, aby si spomenul na neho vo svo
jom kráľovstve. Ježiš mu odpovedá: Ešte 
dnes budeš so mnou v raji! Potom vyhla
suje: Dokonané je! Splnil svoje poslanie, 
umiera so slovami: Otče, do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha. Veliteľ popravčej 
čaty vyznáva: Toto bol naozaj Syn Boží! 
Bol Veľký piatok okolo 15. hodiny. Pri
chádzajú dvaja Kristovi priatelia, sníma
jú jeho telo z kríža, zabalia do plátna  
a ukladajú do skalného hrobu. Plátno 
sa nám zachovalo, je uložené v Turíne, 
nazýva sa Turínske plátno. 

Zdá sa, že je to krutá prehra a koniec 
všetkého. V skutočnosti však je to najväč
šie víťazstvo. Podobne ako krv baránka 
uchránila vyvolený národ v Egypte od čas
nej smrti, Kristova krv nás uchráni od 
večnej smrti. Na tretí deň Kristus vstáva 
vlastnou mocou zmŕtvych v noci zo sobo
ty na nedeľu, bola to naozaj Veľká noc. 
Slávme každoročne Veľkú noc na jeho 
pamiatku, až kým On sám nepríde v slá
ve, to vám praje 

JuraJ augustín 
duchovný otec farnosti
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Vážení čitatelia 
Lábskych novín,
po  skončení  volebného  obdobia  
a začiatkom nového sa zmenilo zlo
ženie  redakčnej  rady, ktoré  zodpo
vedá  za  prípravu  našich  obecných 
novín. Preto mi dovoľte, ako nové
mu šéfredaktorovi, predstaviť  vám 
nových členov redakcie: Milena Zá
lesňáková, Jana Kolandrová, Darina 
Kovárová, Adela Greliková. Zároveň 
prosím  i  ostatných  občanov,  ktorí 
majú záujem prispievať do obecných 
novín svojimi nápadmi, príspevkami 
a návrhmi, že ich môžu posielať na 
emailové adresy: prokop.daniel1@
gmail.com;  starosta@obeclab.sk, 
alebo  vložiť  do  poštovej  schránky, 
vľavo od vchodu do budovy obecné
ho úradu. Za redakčnú radu prajem 
všetkým čitateľom príjemné čítanie  
a vopred ďakujem za budúcu spolu
prácu.            

     DanieL ProkoP

Všetky mamičky, babičky a prababičky pozývame v nedeľu 8. mája 2011 o 14.00 h do telocvične 
Základnej školy v Lábe pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Deti materskej školy a žiaci základnej 
školy si pre vás pripravia kyticu lásky, vďaky a priania uvitú z básničiek, pesničiek a tancov, ktoré si 
nacvičia pod dohľadom svojich pani učiteliek. Príďte s nami stráviť príjemné nedeľné popoludnie.

 Veľkonočné tajomstvo
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Prognóza Ministerstva financií 
SR: Výnos dane z príjmu fyzických 
osôb na rok 2011 je pre obec Láb 
určený podľa počtu obyvateľov  
k 1. 1. 2010 (1425) a počtu obyva
teľov starších ako 62 rokov (254)  
v celkovej výške 305 991,00 €. Po
diel na dani z príjmov fyzických 
osôb je najväčším príjmom obce  
a až 48,7 % z neho je prerozdeľo
vaných pre Základnú a Materskú 
školu v Lábe, tzv. originálne kom
petencie. 

Príspevky z rozpočtu 
pre organizácie, kluby 
a občianske združenia
Nakoľko sú finančné prostriedky 

obce Láb obmedzené, podporuje
me len podujatia, na ktorých bude 
účasť čo najväčšieho počtu obyva
teľov. Podporujeme organizácie a 
združenia  výlučne  pôsobiace  na 
území obce a v ktorých sú organi

zovaní občania s trvalým pobytom 
v  obci.  Občianskym  združeniam  
a  organizáciám  poskytujeme  fi
nančné prostriedky výlučne len pri 
odpracovaní prác  v prospech ob
ce, na skrášlení a čistení verejných 
priestranstiev  a  iných  verejných 
prácach.  Pri  organizovaní  kultúr
nych, športových a spoločenských 
podujatí, obec bude poskytovať fi
nančné prostriedky len po predlo
žení  projektu.  Dotácia  je  len  do
plnkovým zdrojom a nie je možné  
z nej vykrývať celú činnosť žiadate
ľa.  Obec  Láb  prideľuje  v  rámci 
finančných možností a na základe 
schváleného rozpočtu finančné prí
spevky  celoročne  alebo  jednora
zovo,  zväčša  týmto  organizáciám  
a jednotlivcom:

• Dobrovoľný hasičský zbor v Lá
be. Obec uhrádza energie, poiste
nie, PHM,  súťaže, náhradné diely 
na opravu vo výške 3470 €.

• Športový klub Láb združuje žia
kov, ženy, mužov i seniorov. Obec 
uhrádza  energie,  opravy  budovy, 
odmenu správcu, údržbu oboch ih
rísk, kosenie a polievanie ihriska, li
kvidácia odpadov, poplatky zväzu, 
drobný materiál vo výške 7000 €.

• Záhorácky šachový klub  zdru
žuje žiakov a seniorov, ktorí hrajú 
šachovú ligu a úspešne reprezentu
jú obec pod vedením Ing. Eduarda 
Šimkoviča.  Stretávajú  sa  v  Klube 
dôchodcov, tieto priestory im po
skytujeme  zdarma. Obec uhrádza 
energie  a  poskytuje  príspevok  na 
súťaže vo výške 100 €.

• Ženské  volejbalové  družstvo 

sa pravidelne  stretáva  v  telocvični 
ZŠ v utorok a štvrtok od 18.30 do 
20.00 h. Obec poskytuje príspevok 
na  súťaže  alebo  športové  náčinie 
vo výške 100 €.

• Sociálna výpomoc pre jednot
livcov  formou  jednorázového  prí
spevku napr. na lieky pre cca 3 ob
čanov spolu vo výške 90 €.

• Posilňovňa pod vedením Joze
fa Gerthofera vyvíja aktívnu činnosť 
pre mládež a dospelých nielen z na
šej obce v priestoroch starej školy. 
Obec uhrádza energie a odvoz a li
kvidáciu odpadov vo výške 3500 €.

• Knižnica  pod  vedením  Mgr. 
Emílie Štefekovej v priestoroch sta
rej školy. Obec uhrádza energie, od
menu na dohodu za  vedenie kniž
nice a dopĺňa knižničný fond – kni
hy vo výške 800 €.

• Poľovné združenie Malina Láb 
pod vedením MUDr. Dominika Míz
nera združuje poľovníkov a ochran
cov prírody, spolupracujú s obcou 
a organizujú podujatia. 

Obecný úRad Láb

 Príspevky z rozpočtu obce

Rozpočet obce Láb sa zosta
vuje na základe požiadaviek or
ganizácií obce vychádzajúcich 
z potrieb obyvateľov a zo stra
tegických zámerov obce. 

Sčítanie ľudu patrí medzi najstar
šie, najvýznamnejšie a najrozsiah
lejšie štatistické zisťovanie, ktoré 
sa tradične v európe, ale aj v iných 
krajinách sveta realizuje v 10roč
ných intervaloch. V roku 2011 sa 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
po prvý raz uskutoční vo všetkých 
členských štátoch európskej únie 
naraz, pri využití rovnakých, 
respektíve, porovnateľných definí
cií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým 
medzinárodná porovnateľnosť vý
sledkov sčítania, čo bude mať z hľa
diska rozhodovania aj prognózo
vania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvate
ľa príležitosťou, PRáVOM prispieť 
k tvorbe uceleného obrazu o demo
grafickej a sociálnej situácii i život
ných  podmienkach  obyvateľstva 
Slovenskej republiky. Tento obraz je 
potrebné  poznať  preto,  aby  bolo 
možné prognózovať ďalší vývoj spo
ločnosti.  V sčítacích tlačivách ne
existujú žiadne povinné a nepovinné 
otázky, ako sa to niekedy mylne vy
svetľuje. Sú len tzv. povinné a odvo
dené témy, ktoré sa podľa nariade
nia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvate
ľov,  domov  a  bytov  museli  alebo 
mohli  zapracovať do sčítacích  tla
čív z dôvodu už spomínanej medzi
národnej  porovnateľnosti  zisťova
ných štatistických údajov.

Odpovedať treba na všetky 
otázky v sčítacích tlačivách: 

a. údaje o obyvateľovi, 
b. údaje o byte, 
c. údaje o dome, 
pretože pre občanov Slovenskej 

republiky je to POVInnOSŤ, ktorá 
im vyplýva  zo zákona nR SR  
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyva
teľov, domov a bytov.

Rozhodujúcim okamihom sčíta
nia  je  polnoc z piatka 20. mája 
2011 na sobotu 21. mája 2011. 
Údaje aktuálne k  tomuto dátumu 
sa budú zapisovať do sčítacích for
mulárov.

PRed SČÍTanÍM
Sčítací komisári začnú od 13. do 

20. mája 2011 navštevovať domác
nosti, ktoré patria do ich sčítacieho 
obvodu. V našej obci to budú On
drej Štefek, Monika Valúchová, Mi
lan Gerthofer, Eva Mrázová, Katarí
na Kovárová. 

Počas výkonu činnosti je sčítací 
komisár povinný preukazovať sa 
osobitným poverením, ktoré mu vy

dá  starosta.  Sčítací  komisár  odo
vzdá bývajúcim členom domácnosti 
sčítacie tlačivá. Sčítací komisár ne
vstúpi do domácnosti, ak ho sami 
nevyzvete. Poučí vás o spôsobe vypl
nenia sčítacích tlačív a odpovie na 
vaše otázky. Ak ste definitívne roz
hodnutý  vyplniť  sčítacie  tlačivá 
elektronicky, informujte o tom sčí
tacieho komisára. 

Elektronické sčítanie umožní tzv. 
identifikátor. Pôjde o bezvýznamo
vé, náhodne vygenerované číslo, 
ktoré každej osobe na meno v zale
penej  obálke  spolu  s  overovacím 
heslom doručí sčítací komisár. Sčí
tanie bude možné len s použitím 
tohto jedinečného identifikátora  
a overovacieho hesla. Každá osoba 
bude mať k dispozícii len jeden iden
tifikátor,  s  ktorým  sa  bude  môcť 
právoplatne sčítať iba raz. 

údaje v elektronickej forme sa 
budú zisťovať od 21. mája do 29. 
mája 2011. Kratší čas vyhradený na 
elektronické sčítanie súvisí s úsilím 
zabezpečiť  úplnosť  sčítania  na 
celom  území  Slovenskej  republiky. 
Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčí
tať  elektronicky, ale nakoniec  túto 
možnosť nevyužijú, navštívia sčítací 
komisári  opäť  a  požiadajú  ich  o 
vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej 
podobe.  Od  sčítacieho  komisára 
prevezmete tieto sčítacie tlačivá:

a) a. údaje o obyvateľovi  pre 
každého člena domácnosti,

b)  b. údaje o byte  vyplní  jedna 
osoba za celú bytovú domácnosť,

c) c. údaje o dome vypĺňa vlast
ník  alebo  správca  domu  za  každý 
dom jedno sčítacie tlačivo.

SČÍTanIe
Skôr ako začnete vyplňovať sčíta

cie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. 
Mali by vám pomôcť zapísať údaje 
úplne, správne a pravdivo. Sčítacie 
tlačivá vypisujte modrým alebo 
čiernym perom. Sčítacie tlačivá ne
skladajte, chráňte ich pred poško
dením a zničením. Po prvý raz v his
tórii  si budete môcť  vybrať,  či  sčí
tacie tlačivá vyplníte v listinnej po
dobe alebo  elektronicky. Na  OcÚ 
bude v samostatnej miestnosti, ob
čanom  k  dispozícii  pre  tento  účel 
počítač.

PO SČÍTanÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčíta

nia  od  21.  mája  do  6.  júna  2011 
sčítací komisár  opäť  navštívi  do
mácnosť  v  termíne,  na  ktorom  sa 
dohodol  s  obyvateľom,  s  cieľom 
prevziať  vyplnené  sčítacie  tlačivá. 
Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá 
osobám, ktoré ho o to požiadajú. 
Skontroluje vyplnené tlačivá a v prí
pade potreby vás vyzve, aby ste do
plnili  alebo  spresnili odpovede na 
jednotlivé otázky.

Podrobnejšie  informácie  sa  do
zviete na www.scitanie2011.sk.

Sčítanie obyvateľstva! Aj my sa sčítame?

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA
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Harmonogram zasadnutí OcZ Láb v roku 2011
Riadne zasadnutia Termín
Zasadnutie komisií a OcR 12. 1. 2011
Zasadnutie OcZ – pracovné 19. 1. 2011
Zasadnutie komisií a OcR 1�. 4. 2011
Zasadnutie OcZ – pracovné 20. 4. 2011
Zasadnutie komisií a OcR 15.6.2011
Zasadnutie OcZ – pracovné 22. 6. 2011
Zasadnutie komisií a OcR 14. 9. 2011
Zasadnutie OcZ – pracovné 21. 9. 2011
Zasadnutie komisií a OcR 12. 10. 2011
Zasadnutie OcZ – pracovné 19. 10. 2011
Zasadnutie komisií a OcR 7.12.2011
Zasadnutie OcZ – slávnostné 14. 12. 201 

Poslanci obecného zastupiteľstva zľava: D. Prokop, M. Zálesňáková, M. Valúchová, M. 
Chovan, J. Kolandrová, P. Bartalský, D. Kovárová, M. Kovár, D. Vavrinec, M. Gerthofer

Zloženie Obecného 
zastupiteľstva obce Láb
v rokoch 2010–2014

Ako hodnotíte uplynulé volebné ob
dobie?

Ak beriem do úvahy nemateriálnu ob
lasť, prioritou obce bol rozvoj tela a du
cha – šport, kultúra a vzdelanie či osve
ta.

Aj napriek tomu, že je kríza a mu
síme šetriť?

Samozrejme. Máme futbalistov, ktorí 
postúpili o triedu vyššie, futbalistky a veľa 
mladých talentovaných detí pre šport. 
Snažíme sa ich ekonomicky udržať nielen 
pre nich, ale aj pre verejnosť. Zaviedli 
sme v škole nový druh športu – florbal, 
ktorý sa teší obľube aj medzi dievčatami. 
Podporujeme Dobrovoľný hasičský zbor, 
volejbalistky, šachistov a klub dôchodcov.

Ako sa to dá, keď má samospráva 
nedostatok financií?

Aj z toho dôvodu sme išli len do dvoch 
veľkých projektov z financií EÚ spoločen
stva – Revitalizácia centra obce a Zberné 
dvory odpadov. Už v začiatkoch sme mali 
nemalé finančné náklady na projektovú 
dokumentáciu, na zabezpečenie 5 % spo
lufinancovania a projektový manažment. 
A stali sme sa úspešnými žiadateľmi pre 
revitalizáciu. Teraz nás čaká do mája 
2011 samotná realizácia diela. Dúfame, 
že sa neukážu nepredvídateľné okolnosti 
počas výstavby, ktoré nás finančne zaťa
žia. Druhý projekt zberných dvorov podá
vame v spolupráci so združením obcí EN
VIROPARK POMORAVIE. V súčasnom 
období prebieha konanie pre získanie sta
vebné povolenia. A verte mi, bez združe
nia by sme ťažko dokázali zabezpečiť 
tento projekt.

V podstate to znamená, že v rozvoji 
obce sa spoliehate na vlastné sily a mi
morozpočtové zdroje ?

Áno. V získavaní mimorozpočtových 

dotácií sme veľmi úspešní. Využívame ich 
aj na riešenie havarijných stavov budov vo 
vlastníctve obce, na projektové dokumentá
cie, rozvoj kultúrnych a športových aktivít. 
Oproti susedným obciam, však, máme tú 
nevýhodu, že nemáme v obci zaregistro
vaných veľkých podnikateľov. Nemáme 
preto ani významnejšie daňové príjmy, čo 
je „daň” za to, že sme čistá obec, bez do
pravnej, priemyselnej či inej záťaže.

Mali ste veľké predstavy o rozvoji 
obce? 

Pravdupovediac, áno. Chceli by sme 
jedáleň vedľa školy, kde však pozemky 
patria Slovenskému pozemkovému fondu, 
s ktorými rokujeme už od roku 2007. 
Vďaka stálym výmenám osôb vo vedení a 
neserióznemu prístupu, sme ešte ne
dokázali pozemky previesť na obec. Ďalej 
sme chceli otvoriť stavebné zóny na 
súkromných pozemkoch, avšak s 
vlastníkmi sme nenašli spoločné riešenie 
vo financovaní komunikácií a sietí. A 
preto sme teda začali na obecných pozem
koch v časti Bahná, kde už dnes sú 
komunikácie a inžinierske siete sko
laudované a predávajú sa pozemky na 
výstavbu rodinných domov.

A čo je prioritou teraz, keď nie sú 
peniaze? 

Máme niekoľko obecných budov, kto
ré sú však staré, často nevyhovujú bez
pečnosti, pričom nie sme schopní ich všet
ky udržiavať a rekonštruovať. Niektoré 
ponúkneme na odpredaj a z utŕžených fi
nancií zveľadíme ostatný majetok, ba aj 
vybudujeme niečo nové. Teraz uvažujeme 
o výstavbe nájomných bytov... Nedávno 
sme otvorili stavebnú zónu v lokalite Bah
ná a zhodnotili sme tak ornú pôdu na 
stavebné pozemky. 

Ako fungoval poslanecký zbor v mi
nulom volebnom období?

Občanmi volení poslanci rozhodovali  
a robili skutočne pre obec a usilovali sa 
všetko riešiť s dobrým úmyslom. Určite sa 
nájdu aj takí občania, ktorí nie sú spokoj
ní s výsledkami práce, ale k úlohám sme 
pristupovali vždy zodpovedne a riešili sme 
ich vecne. Pevne verím, že aj naši noví po
slanci prišli s cieľom pracovať pre obec a 
vytvárať pozitívne hodnoty.

Redakcia

Starostka obce Láb: 
PaedDr. Monika Valúchová
Zástupca starostky: 
Ing. Dušan Vavrinec
Obecná rada: 
Členovia: Ing. Dušan Vavrinec, Pavol 
Bartalský, Daniel Prokop
kontrolór obce: 
Michaela Illiková
komisia finančná a majetková  
Predseda: Ing. Dušan Vavrinec 
Členovia: Milan Gerthofer, Darina 
Kovárová

komisia územného rozvoja, 
verejného a stavebného poriadku  
Predseda: Pavol Bartalský 
Členovia: Miroslav Kovár, Marek Chovan
komisia kultúry, športu, 
vzdelávania a sociálnych vecí  
Predseda: Daniel Prokop 
Členovia: Jana Kolandrová, Milena 
Zálesňáková
komisia na ochranu verejného 
záujmu  
Predseda: Ing. Dušan Vavrinec 
Členovia: Pavol Bartalský, Daniel Prokop

O celkovom rozvoji obce sme sa porozprávali 
so starostkou obce Monikou Valúchovou.

Obec rozvíjame 
aj počas krízy

Bezplatné právne poradenstvo
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov je každú stredu v prie
storoch klubu dôchodcov v čase od 18.00 do 19.00 h s JUDr. Má
riou Vavrincovou.

Stavebný úrad 
obce LÁB
Stavebný úrad sídli od januára 
2011 v budove obecného úradu. 
Vedie ho Janka Lešková a k dis
pozícii vám bude každý utorok 
od 7.30 do 15.30 h a piatok od 
7.30 do 13.00 h.

Oznamujeme občanom, že od 14. 2. 2011 bola v obci 
zriadená ZBERŇA CHEMICKÉHO ČISTENIA ŠATSTVA  
v zariadení U Tomáša. Šatstvo sa zbiera v čase riadnych 
otváracích hodín.  Cenník  je  k nahliadnutiu  v  zberni.

AK TUALIT Y
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Hoci už dávno neplatí, že uči
teľ je popri starostovi a fa

rárovi  najuznávanejšou  osobou  
v obci, myšlienka prejavu úcty k pe
dagógom formou sviatku našťastie 
úplne nevymizla.

Práca učiteľa je náročná i vďačná 
zároveň. Ak má človek na ňu vlohy 
a baví ho, má o naplnený život po
starané. Aj keď v posledných desať
ročiach status učiteľa v spoločnosti 
klesol. Čím to je? Nízkym platom, 
slabo  sa  rozvíjajúcou  vzdelanost
nou ekonomikou, nedostatočnou 
úctou spoločnosti k vzdelaniu, cel

kovým úpadkom morálnych hod
nôt, nadvládou materializmu nad 
duchovnom? 

Staršie  učiteľky  vravia,  že  dis
ciplína žiakov sa z roka na rok zhor
šuje. Takže len o peniazoch to nie 
je.  Nároky  kladené  na  učiteľa  sú 
vysoké.  Kdesi  som  čítala,  že  do 

školstva  by  mali  vstupovať  osob
nostne  najvyzretejší  jedinci.  Mali 
by  byť  kvalitnými  odborníkmi  vo 
svojej aprobácii a zároveň dobrými 
pedagógmi  a  didaktikmi.  Nemali 
by u nich chýbať vlastnosti ako tr
pezlivosť,  sebaovládanie,  zodpo
vednosť... 

Vážené učiteľky, 
pri príležitosti Dňa učiteľov vám 

želám veľa pozitívnej  energie a  tr
pezlivosti do ďalšej práce. Aby si aj 
o rok 28. marca aspoň jeden žiačik 
spomenul na náš  sviatok, aby  vy
slovil aspoň prosté „všetko najlep
šie“. Aby  sa nám spoločne darilo 
robiť svet lepším. 

Ďakujem  všetkým  zanieteným 
pedagógom, ktorí učili a učia naše 
deti. Vopred ďakujem všetkým, kto
rí budú obetavo a s láskou (možno 
raz) učiť.

PaedDr. Monika VaLúcHoVá

3. marca sme otvorili dvere doko
rán pre rodičov, starých rodičov, 
pre všetkých, ktorí sa chceli pozrieť 
ako pracujú naši žiaci a čo všetko 
je v škole nové.

Už  tretí  rok máme Deň otvore
ných dverí. Pre deti je veľkou výzvou 
ukázať svojim rodičom ako pracu
jú,  a  pre  rodičov  zasa  čas,  aby  si 
zaspomínali na školské časy. 

Poobede sa všetky deti prezliekli 
a  vtrhli  do  telocvične  predviesť 
svoje  úžasné  kostýmy  pri  veselej 
hudbe, na maškarnom plese. Prišli 
aj  rodičia a  všetci  sa  tešili na bo
hatú tombolu, v ktorej mohol vy
hrať hádam každý. 

Ďakujeme  všetkým  sponzorom 
za  krásne,  ale  i  chrumkavé  ceny  
a ôsmakom za organizáciu karne
valu. 

„Poobede veľkí, malí, 
pekne sme sa zabávali. 
Veď sa konal veľký bál, 
fašiangový karneval.” 

aj tento rok sme si užili fašiango
vú náladu na škôlkarskom karne
vale v sále u tomáša. Pani učiteľky 
spolu s rodičmi pripravili chutné 
občerstvenie, bohatú tombolu 
a dobrú náladu.

Ďakujeme pani Anežke Ščasnej za 
veľmi dobrú spoluprácu, rodinám: 
Sašky Galovičovej za bohatú tom
bolu, za chutné koláče: Alenky Pe
redirij, Dankovi Vícenovi, Timkovi 
a  Kamilkovi  Kuchovcom,  Grétke 
Hrončekovej  a  už  teraz  sa  tešíme 
na  milé  stretnutie  pri  príležitosti 
oslavy Dňa detí, ktorá bude spoje
ná s oslavou 35. výročia otvorenia 
Materskej školy Láb.

 Ďakujeme, pani učiteľky!
V pondelok 28. marca sme si mohli všimnúť ženy, idúce dedinou s ky
ticou kvetov. boli pani učiteľky. na tento deň pripadá výročie narodenia 
učiteľa národov Jána ámosa komenského (28. 3. 1592).

 Karneval v MŠ

Deň otvorených dverí 
 a maškarný ples v ZŠ

4. február 2011 bol pre našich pred
školákov výnimočný. V tento deň 
sa konal na škole zápis žiakov do 1. 
ročníka. už od 14.30 h začali 
prichádzať slávnostne vyobliekané 
deti v sprievode svojich rodičov.

Kým rodičia vypĺňali vo vedľajšej 
miestnosti dotazníky, budúci  ško
láci  si  sadali  do  školských  lavíc 
a ukazovali pani učiteľkám a pani 
psychologičke ako sú už pripravení 
na školu. Písali, porovnávali, farbili 
a mnohé stihli aj porozprávať o se
be. Tomáško T. porozprával s čím 
sa doma hráva, Klaudia sa pochvá
lila ako sa stará o domáce zvieratká 

a ako doma pomáha, Saška má už 
jasné  predstavy  o  tom  čím  chce 
byť, keď bude veľká. Dvojičky Emka 
a Hanka nakreslili a priniesli pani 
učiteľkám obrázky a ešte si pre ne 
pripravili  a  zaspievali  pieseň.  Bol 
to náročný deň pre všetkých. 

O 19.00 h sa unavené ale spokoj
né  pani  učiteľky  usmievali.  Mali 
dobrý pocit z detí a zapísali ich až 
23 – 12 dievčat a 11 chlapcov. 

Želáme našim budúcim prváči
kom ešte pár krásnych chvíľ v škôl
ke a už teraz sa tešíme na nich ako 
usmiatí a veselí zasadnú v septem
bri do školských lavíc.

 Mgr. gabrieLa nenoVská

Zápis 1. ročníka

2 % – ďakujeme
Vaša podpora nám veľmi pomá
ha,  čo možno ani netušíte. 2 %, 
ktoré  nám  poukážete  pomáhajú 
skvalitniť  edukačnú  činnosť  ma
terskej  školy.  Preto  vás  prosíme, 
darujte  nám  aj  tento  rok  2  %   
z daní, naozaj ich v tomto ťažkom 

finančnom  období  deti  v  našej 
škôlke potrebujú.
údaje o prijímateľovi:
Rodičovské združenie 
pri MŠ Láb 
Láb č. 223
Občianske združenie
IČO prijímateľa: 17319617
SID: 228

LETOM ŠKOLSKýM SVETOM
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  Jarné  prázdniny  boli  v  plnom 
prúde, žiaci využili tento čas na na
čerpanie nových  síl  a oddych, ale  
v škole sa usilovne pracovalo, aby 
sme stihli všetko, čo sme si predsa
vzali.  Je  pravda,  že  veľké  rekon
štrukčné práce by sa mali robiť po
čas letných prázdnin, ale vtedy ne
máme financie, a tak robíme vtedy, 
keď sú peniaze. 

Začali sme v piatok 18. 2. – s re
konštrukciou elektroinštalácie a vý
menou podlahovej krytiny v dvoch 

triedach  –  búchalo  sa,  sekalo  sa, 
brúsilo. Čo všetko  sme  stihli? Vy
menili  sme okná na prízemí už aj 
zo severnej strany (ešte nám zostali 
okná na prvom poschodí), vymenili 
sme  dievčenské  záchody,  zrekon
štruovali poplašný systém, obnovili 
sme  podlahovú  krytinu  v  dvoch 
triedach  aj  vďaka  sponzorskému 
daru  rodiny  Galovičovej,  vo  všet
kých triedach už máme krásne  la

vice s novými doskami a postupne 
dokupujeme nové stoličky do všet
kých tried. Najväčšou a asi aj „naj
špinavšou”  bola  prvá  etapa  re
konštrukcie elektroinštalácie. Ško
la má už 40 rokov a to, čo stačilo 
vtedy, dnes  vyhadzuje poistky a  – 
„čudne prská”. Niet divu  v  súčas
nom  svete,  používame  modernú 
techniku a  jedna  zásuvka  v  triede 
nestačí, je veľmi preťažená. Okrem 
iného  obnovujeme  aj  didaktické 
pomôcky, nakúpili  sme 6 násten

ných máp. V rekonštrukcii by sme 
chceli pokračovať, nateraz sme vy
čerpali  všetky  financie  a  určite  aj 
ľudské zdroje – veď v závere týždňa 
prerušili aj pani učiteľky svoju do
volenku a prišli pomôcť. Ďakujem 
všetkým, pani upratovačkám aj ro
dičom, ktorí prišli  a priložili  ruku  
k  dielu,  aby  sme  vytvorili  krajšie 
prostredie našim deťom. 

Mgr. Ľubica chovanová

Zber papiera
Žiaci zo základnej školy už tradične robia zber papiera v obci dvakrát v 
roku – na jar a na jeseň. Tento rok nám vyšlo už aj počasie a slniečko sa 
na nás milo a teplo usmievalo, nečudo veď bol prvý jarný deň.

Dňa 9. marca 2011 sa uskutoč
nilo celoslovenské certifikačné Tes
tovanie  9,  ktoré  absolvovalo  tak
mer 46 000 deviatakov základných 
škôl. Cieľom Testovania 9 je pri vý
stupe zo základnej školy overiť úro
veň vedomostí žiakov z matematiky 
a vyučovacieho jazyka. Výsledky zá
roveň slúžia ako jedno z kritérií pre 
prijatie žiakov na strednú školu.

V  našej  škole  sa  testovania  zú
častnilo  osem  deviatakov.  Vzhľa
dom na zloženie triedy bolo jasné, 
že  výborný  výsledok  z  minulého 
školského roka nedosiahneme. Nie
ktorí sa na testovanie veľmi nepri
pravovali, o to väčšie bolo sklama

nie tých, ktorí naozaj poctivo pra
covali  a  táto  prvá  veľká  skúška  
v  ich živote nedopadla tak, ako si 
predstavovali. Testy, hlavne z ma
tematiky  boli  pre  nás  nečakaným 
prekvapením.  Dôvodom  bolo,  že 
zadania niektorých úloh boli dosť 
nejednoznačné a určite náročnejšie 
ako v minulých rokoch. 

Testy sú na internete (napríklad 
na stránke Národného ústavu cer
tifikovaných meraní, ktorý  ich za
bezpečoval – www.nucem.sk), tak
že ak máte odvahu, skúste sa otes
tovať! 

 ing. viera STrolková,
výchovná poradkyňa

Hračkou  bolo  naplniť  obidva 
kontajnery,  ktoré  nám  bezplatne 
prepožičiava A.S.A. za čo jej veľmi 
pekne  ďakujeme.  Peniažky,  ktoré 
dostaneme, používame na nákup 
nových  školských  stoličiek.  V  mi

nulom roku sa nám podarilo kúpiť 
stoličky do dvoch tried. Ale hlavne, 
chránime  si  naše  životné  prostre
die. Kto nestihol náš zber a má do
ma veľa papiera, môže ho priviezť 
do školy.

Počas jarných prázdnin sa v ško
le neučilo. Deti sa však s radosťou 
a úsmevom po tri dni do školy po
náhľali. Čakali ich tu kamaráti, zá
bava  i  poučenie.  Zapojili  sa  do 
SHREKolandie – súťaže tvorivosti, 
kde  deti  vytvárali  umelecké  diela  
s využitím odpadového materiálu. 
Zašportovali si v jarnej olympiáde 
a pod odborným vedením zaslúži
lého poľovníka, pána Jozefa Benko
viča, sa vybrali do lesa. 

To, že v lese sa nachádzajú aj ve
ci, ktoré tam nepatria, nás nepre
kvapilo. Už sme si aj zvykli, že nám 
pod stromami rastú vrecia s odpad
kami a na stromoch vejú igelitové 
tašky. Deti zo školy však dobre ve
dia, ako sa dajú aj odpadky využiť 
a kam patria veci, ktoré už nepotre
bujeme..., a preto DAJME VECIAM 
DRUHÚ ŠANCU!

Darina kovárová,
vychovávateľka ŠkD

Zázraky z odpadu alebo 
Dajme veciam druhú šancu

Čo nové v našej škole

Testovanie 9 –2011

LETOM ŠKOLSKýM SVETOM
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Vzhľadom na to, že obec Láb už 
nedisponuje  fekálnym  vozidlom  
z dôvodu technickej poruchy, vývoz 
robí pán Frišlovič (0908 126 856, 
0918 190 784), ktorý si ceny za vý
voz ako podnikateľ stanovuje sám. 
Cena za fekál 13 €/vývoz bola plat
ná len pre obecný fekálny voz. To
ho času  je cena 14 €/fekál/8 m³. 

Obec Láb má podpísanú zmluvu 
aj  pánom  Klubníkom  zo  Zohora 
(0903 78 70 66). 

Len  títo  dvaja  podnikatelia  sú 
oprávnení vypúšťať splaškové vody  
do čistiarne odpadových vôd.

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí 
likvidujú  odpadové  vody  inak,  než  zákon 
dovoľuje – vypúšťaním  do kanálov  cez rú
ry, aby ukončili tieto protizákonné aktivity  
a zabezpečili likvidáciu fekálnym vozidlom. 
Obecný úrad vedie evidenciu vývozov fekál
nym vozidlom a voči nelegálnym vypúšťaním 
žúmp niektorých domácností začneme prie
stupkové konanie v zmysle zákona. V rámci 
údržby kanálov pristúpime spoločne s vlast
níkmi kanálov k likvidácii týchto rúr. Dôvo
dom je skutočnosť, že z odvodňovacích ka
nálov  sa  stávajú  zapáchajúce  žumpy,  čím 
znečisťujeme našu krásnu obec. 

Ďakujeme za pochopenie. 
          ocú Láb

Zvýšenie ceny za vývoz splaškov

V obci chýbajú nájomné byty, hlavne mladé 
rodiny nemajú možnosť dočasného využitia 
obecných bytov. evidujeme niekoľko žiadostí  
k výstavbe týchto bytov. Po otvorení novej sta
vebnej zóny na bahnách prišiel  čas, keď je  tre
ba využiť ponúkané možnosti na zabezpečenie 
financovania zo Štátneho fondu rozvoja býva
nia a ministerstva výstavby. 

Ako jediné vhodné miesto je určený pozemok 
č. 1335/1,2, ktorý  je  v  súlade  s územným plá
nom obce. Plánujeme výstavbu 8 bytových jed
notiek s využitím dotácie z Ministerstva pôdo
hospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR vo výške 25 % a úveru od Štátneho  fondu 
rozvoja bývania vo výške 75 % z celkových nákla
dov na výstavbu.

Znamená to, že z celkovej sumy 374 132,46 € 
by dotácia predstavovala 93 533,12 € a úver vo 
výške 280 599,34 € s dobou splácania 30 rokov 
a 1 %ným úrokom. Pre nájomníkov sú stano
vené určité podmienky na bývanie. Bytový dom 

bude mať 3 trojizbové byty, 3 dvojizbové byty,  
1 jednoizbový a 1 garzónku. Projektovú doku
mentáciu,  spevnené plochy a  inžinierske  siete 
realizuje obec na vlastné náklady, tzn. zo získa
ných  finančných  prostriedkov  z  predaja  bytu 
Láb č. 296. Tento byt bol dlhšiu dobu zavretý, 
nakoľko je v nevyhovujúcom stave, ktoré ohro
zuje  bezpečnosť  a  zdravie.  Náklady  na  jeho 
opravu sa vyšplhali do takej výšky, ktorú obec 
nedokáže  zabezpečiť.  Preto  sme  na  základe 
uznesenia  obecného  zastupitelstva  pristúpili  
k odpredaju za celkovú sumu 60 000 €, hoci ce
na znaleckého posudku bola nižšia – 50 000 €. 

Predajom sme prišli o obecný majetok v hod
note  60 000 €,  ale  vybudujeme  nový  bytový  
dom v hodnote 374 132,46 € a opäť navýšime 
obecný majetok. Financie utŕžené z predaja sa 
použijú  práve  na  výstavbu  tohto  nájomného 
bytu. 

V roku 2011 musí byť vydané platné stavebné 
povolenie, ukončené výberové konanie na reali
zátora stavby a v januári 2012 je potrebné po

dať žiadosť o pridelenie dotácií na Štátny fond 
rozvoja bývania. 

PaedDr. Monika VaLúcHoVá, starostka obce

 V Lábe potrebujeme nájomné byty

AN KETA: 

Výstavba 
nájomných bytov

radi si vypočujeme váš názor k pláno
vanej výstavbe nájomných bytov. Vzhľadom 
na nedostatok nájomných bytov v obci, plá
nujeme výstavbu 8 bytových jednotiek  – 
jednu  garsónku  25,20  m2,  jeden  1izbový 
byt 36,94 m2, dva 2izbové byty 55,77 m2, 
jeden 2izbový byt 51,32 m2, tri 3izbové by
ty 67,65 m2.

Žiadame predbežných záujemcov, ale aj 
občanov o písomné vyjadrenie k predlože
nému návrhu výstavby.

Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú 
na senioroch, upozorňujeme hlavne 
starších občanov: 

seniori, pozor 
na podvodníkov!
• neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa pre

svedčili, kto stojí za nimi
• neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pra

covníkov  poisťovní,  elektrární,  plynární   
a podobne, ktorí tvrdia, že Vám chcú vrátiť 
preplatok

• väčšinou prídu s historkou, že nemajú vy
dať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty

•určite ich nevpúšťajte do domu
Ak sa stretnete s takýmto alebo podobným 
prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bez
platných telefónnych číslach 158 alebo 112.

PoriaDkoVá koMisia

V našej obci často počuť hlásenie z áut  
o výkupe autobatérií  a  akumulátorov. 
krajský úrad životného prostredia v bra
tislave požiadal obce, aby informovali 
svojich občanov o protiprávnom konaní 
týchto výkupcov, ktorí konajú v rozpore 
so zákonom. 

Vykonávať zber, prepravu a zhodnocova
nie  alebo  zneškodňovanie  komunálnych 
odpadov na území obce môže len ten, kto 
má uzatvorenú zmluvu s obcou na vyko
návanie tejto činnosti. Žiadny podomový 
výkupca takúto zmluvu s našou obcou ne
má. 

Obec má uzavretú zmluvu a spolupra
cuje s firmou Mach Trade, ktorá po vyko
naní veľkoobjemného zberu v obci, odo

berá použité autobatérie a akumulátory  
v zmysle zákona o odpadoch.

Občania  môžu  podľa  tohto  zákona 
odovzdávať vyzbieraný odpad len opráv
nenej  osobe.  Zároveň  upozorňujeme,  že 
občan odovzdaním použitej  autobatérie 
výkupcovi, ktorý neplní príslušné ustano
venia zákona, koná protiprávne, porušuje 
zákon § 19 ods. 1 písm. f), čím sa dopustí 
priestupku podľa § 80 ods. 1 písm. d) zá
kona o odpadoch. Za priestupok, ktorého 
sa  takto  dopustí,  mu  môže  byť  uložená 
sankcia podľa § 80 ods. 1 písm. b) zákona 
o  odpadoch  do  výšky  663,87  €,  ktorý 
podľa § 80 ods. 3 písm. b) zákona o od
padoch prejednáva obvodný úrad  život
ného prostredia.

    obecný úraD Láb

Pouliční výkupcovia autobatérií

UPOZORNENIE

AK TUALIT Y
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V rámci príprav na veľké jubileum 
príchodu svätého Cyrila a svätého 
Metoda na naše územie putujú po 
slovenských diecézach relikvie mlad
šieho zo solúnskych bratov – sv.  
Cyrila. 

Do nášho chrámu ich malacký de
kan Ján Hudec priniesol v piatok 4. 2. 
2011 na slávnostnú svätú omšu. Pred
chádzala jej hodinová akadémia pozo
stávajúca z modlitby ruženca, litánií, 
piesní, životopisu solúnskych bratov  
a prednesu prvej slovanskej básne (na
písal ju Konštantín) s názvom Proglas. 
Za prípravou slávnosti bolo mnoho 
ochotných ľudských rúk, ktoré v koneč
nom dôsledku vytvorili hlbokú duchov
nú atmosféru. 

Samotná relikvia nebola väčšia ako 
zrniečko ryže a pochádzala pravdepo
dobne z ramena sv. Cyrila. 

Na malú chvíľku sa prenesme do  
9. storočia... 

V období Veľkomoravskej ríše bola 
na Rastislavovu žiadosť z Byzancie vy
slaná misia vedená dvoma solúnskymi 
bratmi, ktorá zmenila tvár slovanskej 
vzdelanosti. Znie to ako úvod veľkofil
mu. V skutočnosti je za tým omnoho, 
omnoho viac. Naše dejiny. A v nich pre
lomový rok 863. Nebudem opisovať 
celé životné putovanie Konštantína 
(Cyrila) a Metoda. Detailne a veľmi 
citlivo bolo vykreslené práve v akadé
mii pred svätou omšou. Radšej opäť 
preskočme pár storočí a pozrime sa na 
ich odkaz do našich súčasných dní. 

Podstatným prvkom celého tohto prí
behu je ochota a odvaha povedať áno. 
Ísť do toho, čo je neisté a ťažké. Naj
správnejšia cesta je takmer vždy záro
veň aj tou najťažšou. 

Pýtam sa sama seba, kde by sme bo
li, ak by odpoveď solúnskych bratov 
bola iná... Alebo ak by sa svojho posla
nia nezhostili tak oduševnene a dô
sledne...

Pán dekan počas spomínanej svätej 
omše pri relikvii vo svojej homílii pove
dal: „Žijeme v dobe, keď sme svedkami 
neuveriteľných útokov na Cirkev, jej 
predstaviteľov... Tisíce ľudí z Cirkvi vy
stupuje. No to nie je koniec Cirkvi, ako 
si myslia mnohí, je to kríza. Ale ak nás 
zostane hoci aj polovica, tretina, štvr

tina... stále JE to Cirkev.“ A bude. Až 
do konca dní, tak ako je napísané. Po
tom pokračuje: „Kde by sme boli bez 
sv. Cyrila a sv. Metoda? Rozumeli 
nám. Rovnako aj nebohý pápež Ján Pa
vol II. – bol jedným z nás – Slovan a 
rozumel nám...” Ja dodávam – hovoril 
rečou nášho srdca. Rečou lásky. Tá je 
podstatným komunikačným kanálom. 
Veď „keby som hovoril ľudskými jazyk
mi aj anjelskými a lásky by som nemal, 
bol by som ako cvendžiaci kov a zunia
ci cimbal.” (1 Kor 13,1)

Solúnski bratia to vedeli. A žili. 
Nech nám zo sŕdc nevymizne ich 

odkaz, ale nech stále horí. Nebojme sa 
povedať svoje áno a láskou meňme 
svet.

aDeLa greLikoVá

narodení:
Pitek Sebastián   1. 12. 2010
Vaníček David   10. 12. 2010
Števák Michal   2. 2. 2011
Števáková Michaela   2. 2. 2011
Doller Radoslav   7. 2. 2011
Frázová Terézia   12. 2. 2011
Zivčák Luka   10. 3. 2011
Zomrelí:
Pír Ferdinand  11. 1. 2011
Danihelová Rozina  13. 1. 2011
Slezák Anton  28. 1. 2011
Bertovič Štefan  7. 2. 2011
Žaludná Františka  10. 2. 2011
Zosobášení:
Gabriš Igor a Šulková Gabriela 
5. 2. 2011

V termíne od 1. 1. do 30. 4. 2011 
naši spoluobčania oslavujú 
krásne životné jubileum:
60 r. – Adamovičová Janka, Gre
gorčíková  Anna,  Hanzl  Franti
šek, Chmelová Jarmila, Kováro
vá Júlia, Labošová Mária, Luká
čeková Margita, Mravíková Má
ria, Žitňanská Elena;
70 r. – Guničová Jozefa, Klímo
vá Anna, Lazarová Helena, No
váková  Mária,  Zálesňáková 
Marta;
80 r. – Žaludná Jozefína
90 r. – Kain Jozef, Lukáček Ján
Všetkým oslávenkyniam a oslá
vencom  srdečne  blahoželáme   
a  želáme  ešte  mnoho  pekných   
a pokojných dní plných zdravia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

2 % z vašich daní
Prosíme, podporte činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe 
a venujte nám 2 % z vašich daní. Ďakujeme!
Občianske združenie: Dobrovoľný hasičský zbor Láb, Láb 405
IČO: 00177474; SID: 0203
Dexia banka Slovensko, a. s., číslo účtu: 3237381001/5600

 Odkaz solúnskych bratov v súčasnosti

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu búde...

Koniec fašiangov a prípravu na 
štyridsať dňový pôst pred Veľkou 
nocou sme v našej obci zavŕšili tra
dičným sprievodom masiek po de
dine a fašiangovou zábavou. 

Všetko  sa  začalo  v  sobotu  5. 
marca  spred  Klubu  dôchodcov, 
odkiaľ  sa  pohol  sprievod  masiek 
po dedine. Zastavil sa u pani sta
rostky, u pána farára, ktorí si pri
pravili pre sprievod bohaté občer

stvenie.  Nasledovalo  zastavenie  
v miestnych hostincoch u pani Kaf
kovej a u pani Ščasnej v kultúrnom 
dome, kde pokračovala fašiango
vá zábava do rána. V noci sa sym
bolicky pochovala basa a pre náv
števníkov bola pripravená bohatá 
tombola. Toto cestou chceme po
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave toho kultúrneho podu
jatia a zároveň ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli  cenami 
do tomboly. 

kuLtúrna koMisia

Dňa 5. marca sa poľovníci z PZ 
MALINA Láb  zúčastnili  fašiango
vej akcie. Uvarili chutný guľáš z di
viny,  jaternice  a  varené  víno.  To 
všetko sa podávalo zo stánku pod 
holým nebom. Poľovnícku náladu 

doplnila  hudba  s  poľovníckymi 
skladbami. Po  zotmení  sa občer
stvenie presunulo do  sály,  kde  sa 
konala  tradičná  fašiangová  zá
bava. 

PZ MaLina Láb

 Fašiangy v našej obci

 Poľovníci podporili fašiangy

HISTÓRIA • TRADÍCIE • KRONIKA OBCE



Futbal  v Lábe má svoju  tradí
ciu, preto chceme, aby to tak 

aj zostalo. Pustili sme sa spoločnými 
silami do rekonštrukcie a prestavby 
útrob  štadiónu.  Podarilo  sa  nám 
počas  zimnej prestávky kompletne 
zrekonštruovať zasadačku a vytvoriť 
pekný reprezentačný priestor. Počas 
sezónnej prestávky sa konali mužské 
turnaje. Prvý bol, ako je tradične zvy
kom, 26.  12., bol to Štefanský turnaj 
o pohár starostky obce. Druhý tur
naj sme zorganizovali 26. 2. na ko
niec  fašiangu, na ktorom sa hralo  
o pohár prezidenta ŠK Láb. Taktiež 
máme stále ťažkú úlohu vo formo
vaní  kádra  na  jarnú  časť  sezóny. 
Opustil nás Anton Kain, ktorý odi
šiel na hosťovanie do konca sezóny 
do Zohoru. Rozlúčili sme sa aj s tré
nerom Františkom Mifkovičom, kto
rému patrí naša vďaka za jeho pôso
benie v ŠK Láb. Trénerom sa dočas
ne stal náš prezident Rudolf Ledník, 
vedúcim  mužstva  Marek  Chovan. 
Trénerská otázka u A mužstva je stá
le otvorená, stále hľadáme novú opo
 ru nášho tímu. Snažíme sa zapraco
vať nových hráčov do tímu, najmä 
pracujeme  na  vytvorení  kolektívu 
lábskych chlapcov. Sme na začiatku 
jarnej časti súťaže, máme za sebou 
2 kolá, zatiaľ, bez bodu. Našim cie
ľom je prilákať čo najviac fanúšikov 
na  futbal,  preto  pracujeme  aj  na 
výchove  mladých  futbalistov. 
Momentálne máme dve mládežníc
ke  mužstvá.  Prípravku  vedie  Pavol 
Bartalský  a  trénuje  Marek  Dufek. 
Naša prípravka sa počas zimnej pre
stávky zúčastnila zimnej ligy v špor
tovej hale Malina v Malackách. Po 
tuhých  bojoch  obsadila  pekné  8. 
miesto  z  20  účastníkov.  Prípravka 
tiež  vybojovala pekné  3. miesto na 
turnaji  Žolík  Cup  2011.  Mladších 
žiakov vedie Branislav Malík  spolu  
s Rudolfom Ledníkom. Cez  zimnú 

prestávku  sme  tiež  neodpočívali  
a zúčastnili sa na turnaji v Modre, 
kde  v  konkurencii  skúsených  muž
stiev sme vybojovali pekné 4. mies
to.  Snažíme  sa  tiež  spolupracovať 
aj s lábskymi futbalistkami, ktoré sú 
takisto nápomocné. Výbor ŠK Láb 
sa pravidelne stretáva každý utorok, 
kde sa riešia rôzne problémy a zále
žitosti v súvislosti s ďalšou spoluprá
cou. Začali sme s výstavbou nového 
bufetu.  Spoločnosť  HSF  Malacky 
nám  darovala  nové  okno  a  dvere. 
Naša vďaka patrí Branislavovi Ma
líkovi, ktorý nám takýto sponzorský 
dar  vybavil  a  taktiež  ich  aj  osadil. 
Ďalej pokračujeme s vyliatím betó
novej platne a výstavbou prístrešku. 
Niekedy je náročné zorganizovať bri
gádu,  ale  naši  starí  páni  (Šenkový 
výber) na čele s Jurajom Strnom sú 
ukážkou toho, ako je možné spoloč
nými silami niečo docieliť. 

Veľkou oporou v našom snažení 
o zmenu a zlepšenie podmienok je 
OcÚ Láb a starostka obce. Ďalej sú 
to sponzori: rodina Galovičová, ro
dina Pavla Vajarského, rodina Sivá
ková (Recykling), firma Pneu Chme
la, Hostinec u Marty, firma HOBBY, 
rodina Koporcová, rodina Petra Ko
landru,  rodina  Andrey  Voltemaro
vej,  rodina  Karola  Szucsa,  rodina 
Ledníková, rodina Hrončeková, Pe
ter Bartalský – PB COMP, firma In
stalex Jakubov, rodina Rečlová, rodi
na Ďuricová, rodina Kubincová, Pa
vol Bartalský – elektroinštalácie, ro
dina Mareka Dufeka, pohostinstvo 
Čapáš, rodina Ľuboša Píra, rodina 
Pavla Hrebeňa, firma MDM GROPE 
Marek Spišák. Ďakujeme aj Františ
kovi  Pírovi  a  Ladislavovi  Fumačovi 
za ich podporu a pomoc. Na záver 
vás všetkých pozývam na dobrý fut
bal našich mužstiev, príjemnú atmo
sféru a na chutné občerstvenie.

Marek cHoVan, tajomník Šk Láb
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Športový klub Láb

Prípravka Šk Láb po jesennej časti je na 2. mieste tabuľky
 záp.  v. r. p.  skóre +/  b.
  10  7  1  2  29:11  18  22

Mladší žiaci Šk Láb po jesennej časti je na 6. mieste tabuľky
 záp.  v. r. p.  skóre +/  b.
  11  5  1  5  33:26    7  16

seniori Šk Láb – 5. liga po jesennej časti je na 11. mieste tabuľky
 záp.  v. r. p.  skóre +/  b.
  17  4  4  9  21:36  15  16

Kam sa podel fekálny príves?
Nakoľko došlo k jeho poškodeniu v takom rozsahu, 

že treba vymeniť celú nádrž – deformácia nádrže v dô
sledku opotrebovania –, pristúpili sme na základe pro
tokolu o vyradení k jeho vyradeniu z majetku obce. 
Následne bol odpredaný zaostatkovú hodnotu 700 €. 
Podľa predložených ponúk na opravu sme dospeli k ná
zoru, že sa nebude opravovať, nakoľko cena je takmer 
na úrovni nového fekálneho prívesu (zvážili sme aj tech
nický stav podvozku), na ktorej je umiestnená nádrž.

Kto zaplatil opravu miestnej komunikácie na 
Lúčke, konkrétne pred rodinným domom č. 187? 

V rámci rekonštrukcie tejto ulice na základe ponu
kového konania vybrala spoločnosť, ktorá ju urobila. 
Miestnu komunikáciu uhradila obec, časť súkromného 
pozemku zaplatil vlastník priamo spoločnosti.

Je pravda, že neobývané domy č. d. 51 a 268, kto

ré boli v ponuke realitných kancelárií sú predané 
neprispôsobivým občanom?

OcÚ má len informáciu, že domy ešte nie sú preda
né, naďalej sú v ponuke.

Prečo sa financie z predaja bytu č. 296 (za po
žiarnou zbrojnicou) nepoužili na výstavbu kanali
zácie, ale ich mienite dať do výstavby bytovky?

Vybudovať kanalizáciu znamená projektová doku
mentácia, verejné obstarávanie pre dodávateľa stavby 
a realizácia kanalizácie. Toho času máme splnenú jedi
nú vec – projektovú dokumentáciu na časť obce Drahy 
a Vršok, kde nám opakovane zamietol Envirofond žia
dosť. Ide o sumu 607366,21€. K tejto sume musia 
občania ešte zaplatiť domové prípojky.

Z predaja bytu máme 60 000 €. Z týchto peňazí nie 
je možné začať budovanie kanalizácie. Takže odpoveď 

– prečo nebudujeme – preto, lebo obec nemá dostatok 
financií na budovanie kanalizácie, ani nebude mať z 
vlastných zdrojov. V čerpaní fondov Európskeho spo
ločenstva sme neoprávnení žiadatelia, tzn., že 
nemôžeme podať žiadosť, lebo nemáme 2000 obyva
teľov. Preto investujeme financie do niečoho, čo bude 
prospešné pre časť obyvateľov. Mimochodom, v roku 
2009 sme napojili na kanalizáciu v spolupráci so sú
kromným investorom stavebnú zóny na Vršku, 2010 
stavebnú zónu Bahná. Takže budujeme aj kanalizáciu 
vďaka súkromným investorom .

Aká je organizačná štruktúra OcÚ?
Je schválená obecným zastupiteľstvom nasledovne: 

starosta, 3 administratívne pracovníčky, 2 technicko
hospodárski pracovníci. Ostatní pracovníci sú sezónne 
prijímaní na dohodu.

reDakcia

OBČANIA SA  PÝTAJÚ

ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV  •  V CENTRE ZÁUJMU
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