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„Zápisnica hore dňa 4-tého mája 
1891 v obci Láb v záležitosti zriadenia 
dobrovoľného hasičského zboru. Obča-
né požádali pána Lukáčeka Jána, aby 
im ukázal cesty k zriadeniu dobrovol-
ného hasického spolku. Pán Lukáček 
poďakoval občanom za tú dúvjeru a pri-
 volil. V krátkosti dal vysvetlení o po-
vinosťach a pravidlách každého člena 
hasičského. Predpovedal, že každý na 
tri roky sa zavazuje, a to jeho čestným 
slovem a vlastnoručným podpisem po-
tvrdený. Vyslovil, že do spolku može 
vstúpit každý 18-teho roku výše a kaž-
dém ohlade porádny muž.” 

Takto nejako sa to začalo... 
Dňa  21.  mája  oslávil  náš  zbor 

120 rokov od svojho založenia. Ten
to slávnostný deň sa začal ranným 
zrazom v hasičskej zbrojnici, odkiaľ 
sme sa presunuli k soche sv. Floriá
na, kde  sme si uctili nielen nášho 
patróna, ale aj pamiatku všetkých 

zosnulých  členov.  Odtiaľ  sme  po
kračovali do kostola na svätú om
šu. Ďalším programom osláv bola 
slávnostná schôdza, ktorá sa kona
la v Hostinci u Tomáša. 

Po  úvodnom  kultúrnom  pro
grame, ktorý pre nás pripravili deti 
zo ZŠ, nasledovala stručná správa 
z histórie, po nej odovzdávanie vy
znamenaní a plakiet členom, spon
zorom, okolitým DHZ a organizá
ciám, ktoré úspešne  spolupracujú 

s  naším  zborom.  Významnú  cenu 
„Starostky  obce  Láb”  za  rozvoj 
DHZ  Láb  dostali  Marián  a  Peter 
Kovárovci. Pri príležitosti 120. výro
čia založenia DHZ v našej obci sme 
si pripomenuli aj nádherné 40. vý
ročie  družby  s  moravskou  obcou 
Říčany u Brna. Po záverečných prí
hovoroch hostí sme oficiálnu časť 
osláv ukončili obedom. V sprievode 
dychovej  hudby  sme  sa  presunuli 
na ihrisko, kde oslava pokračovala 

hasičskou  súťažou,  na  ktorej  sa  
v hojnom počte zúčastnili hasičské 
družstvá  z  okolitých  aj  vzdialenej
ších obcí. Samotnú oslavu a hasič
skú súťaž prišlo v nádhernom slneč
nom  popoludní  v  hojnom  počte 
podporiť mnoho nadšencov hasič
ského športu. 

Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým  sponzorom  nielen  za  fi
nančné  dary,  ale  aj  za  množstvo 
dobrých  rád,  ktoré  nám  pomohli  
s prípravou tohto, nielen pre DHZ, 
ale aj pre samotnú obec, dôležitého 
dňa. 

Na záver chcem v mene veliteľa  
a strojníka poďakovať pani starost
ke  za  ocenenie  vynikajúcej  spolu
práce s obcou. Zároveň ďakujeme 
aj Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, ktorý nám poskytol dotáciu 
na výrobu propagačných materiá
lov v hodnote 1.000 €. 

DHZ Láb

120. výročie založenia DHZ v Lábe

 Hasiči, ďakujeme! 
Naši lábski hasiči sa okrem dôsledného plnenia svojich povinností 

zúčastňujú  mnohých  súťaží,  v  ktorých  úspešne  reprezentujú  našu 
obec. Milá  je  ich prítomnosť na slávnostiach v obci a  farnosti ako 
napr. na Božie Telo či Veľkú noc,  ktorá dodáva  týmto udalostiam 
dôstojný a hodnotný ráz. Dnes mnoho vecí berieme ako samozrej
mosť a málo za ne ďakujeme. Členovia DHZ robia skutočne záslužnú 
činnosť, na ktorú sme všetci pyšní. Držíme vám palce pri ďalších zá
pasoch s časom a živlami. Vidíme vašu prácu pre obec a ceníme si ju.

Boli  prezentované  plodné  aj 
problematické  vzťahy  z minulosti 
a vyhliadky do budúcnosti prežíva
ného susedstva a spoločnej  iden
tity.

Súčasťou konferencie bola pre
zentácia knihy Hansa Petra Grane
ra s predčítaním v nemčine a slo
venčine.  Publikácia  dokumentuje 
ľudové  tradície,  dobu  a  život  na

šich predkov. To všetko, čo môže
me vidieť na stránkach knihy „Na
tionalpark  DonauMarchThaya 
Auen. Eine Dreiländervision“ mož
no nazvať krajinou zázrakov plnou 
prírody. Je potešiteľné, že fotogra
fia lábskeho kroja sa nachádza na 
stránkach spomínanej knihy, na čo 
sme patrične hrdí. 

Konferenciu  moderoval  Tibor 

Mačák, žurnalista Slovenského roz
hlasu Bratislava. O tom, ako bude 
vyzerať  vidiek  v  srdci  regiónu  nás 
informovali  starostovia  z  Valtíc,  
z Gbelov, z Wolfsthale a Brna. 

Naša obec mala tiež svojich zá
stupcov, boli to: Mgr. Emíliu Štefe
kovú, Mgr. Vieru Lukáčkovú a Da
niela Prokopa.

Mgr. EMíLia ŠTEfEková

Tri zeme, dve rieky, jedna budúcnosť
v dňoch 27. a 28. 5. 2011 sa konala konferencia v rakúskom Hohenau 
an der March. Cieľom konferencie bolo ozrejmiť zemepisnú blízkosť  
a krajinnú i ekonomickú vzájomnosť a prepojenosť trojmedzia: 
Wienviertef, Južná Morava a Západné SlovenSko. 



LÁBSKE NOVINY • 2/20112

Sceľovanie (komasácia) je preroz
delenie pozemkov mimo obce. Sce
ľovaním  sa  zjednodušia  vlastnícke 
vzťahy a z nich vyplývajúce vlastnícke 
práva, vyrieši sa prístup na každý po
zemok. Komasácia  je  výhodná pre 
vlastníkov aj pre štát, pretože oživí 
trh s pôdou.

Nariadenie 
Sceľovanie  pôdy  sa  riadi  záko

nom SNR č. 330/1991 Zb. o pozem
kových úpravách. V jeho základných 
ustanoveniach sa píše, že pozemko
vé úpravy sa vykonávajú vo verejnom 
záujme. Nariadiť ich môže obvodný 
pozemkový úrad, napr., ak má prísť 
k  investičnej  výstavbe, ktorá by na 
danom území obmedzila hospodá
renie. Úpravy  sa  vykonávajú naraz 
pre celé katastrálne územie. O zača
tie  konania  o  pozemkových  úpra
vách, ktoré zahŕňa aj proces sceľo
vania pôdy, môže požiadať vlastník 
alebo nájomca pozemku, ale naprí
klad aj investor alebo obec. 

Sceľovanie začína stanovením ob
vodu projektu pozemkových úprav 
– ten určí, ktoré pozemky sa budú 
sceľovať. Následne sa vyhotoví regis
ter  pôvodného  stavu,  v  ktorom  je 
zosumarizované  vlastníctvo každé
ho vlastníka v obvode projektu – po
zemky a podiely na nich. Pre každé
ho vlastníka sa vypočíta celková vý
mera a cena jeho pozemkov a podie
lov. Každý  známy vlastník dostane 
výpis z tohto registra a môže voči ne
mu podať námietku. Ďalej pozem

kový úrad stanoví zásady na umiest
nenie nových pozemkov. S nimi mu
sia súhlasiť vlastníci 2/3 ich výmery. 
Pozemkový úrad spolu s projektan
tom  rokujú  s  každým  jednotlivým 
vlastníkom o jeho predstavách o sce
 lení. Projektant potom navrhne no
vé pozemky a ich rozdelenie – to sa 
prerokuje s vlastníkmi. Ak majitelia 
aspoň dvoch tretín pôdy súhlasia so 
zmenami, obvodný pozemkový úrad 
ich schváli a nasleduje zápis do ka
tastra nehnuteľností.

Načo je to dobré? 
Ľudia,  ktorým  pozemkový  úrad 

navrhne zmeny vo vlastníckych prá
vach bez ich iniciatívy, často sceľo
vaniu  nedôverujú.  Majú  pocit,  že 
ich chce niekto oklamať alebo obrať 
o  ich majetok. V  skutočnosti  však 
dostanú  pozemok  presne  v  takej 
cene,  akú  majú  ich  pôvodné  ma
jetky.  Navyše  získajú  možnosť  dis
ponovať s nimi. 

Ak má vlastník viacero pozemkov 
alebo  podielov  na  pozemkoch, 
ktoré sú rozdrobené a nemôže s ni
mi pre rozdrobenosť a komplikova
né spoluvlastnícke pomery plne dis
ponovať,  tieto  sa  zosumarizujú. 
Spočíta sa ich celková výmera a ce
na alebo podielov na nich a po do
hode s vlastníkom sa vytvorí  jeden 
alebo  viacero  nových  pozemkov  
v primeranej hodnote a cene. 

Tie bude vlastniť  v  celosti a bez 
spoluvlastníkov. Nové pozemky mu
sia mať prístup z existujúcej alebo 
novonavrhnutej  verejnej  komu
nikácie,  napríklad  z  poľnej  cesty. 
Skúsenosti hovoria,  že  vlastníci po 
počiatočnej  nedôvere  chápu  sce
ľovanie  pozemkov,  spolupracujú  
s projektantmi pozemkových úprav 
a oceňujú jeho užitočnosť a výhody 
pre neskoršie nakladanie  s  ich po
zemkami.

obECNý úraD Láb

I keď celkové príjmy za rok 2010 
sa podarilo splniť len na 75 %, elimi
náciou výdavkov sa dosiahol kladný 
hospodársky výsledok, a to prebytok 
hospodárenia vo výške 26.936,65 €, 
z  čoho  bolo  na  tvorbu  rezervného 
fondu určených 18.236,65 €.

Možno konštatovať,  že  v porov
naní predchádzajúcim rokom sa zú
žil stav dlhodobých a krátkodobých 
záväzkov a zvýšil zostatok prostried
kov na finančných účtov obce. 

Na druhej strane sa vplyv hospo
dárskej  krízy  čiastočne  prejavil  na 
CASH FLOW a tiež vo zvýšení úvero
vého zaťaženia obce. Zároveň došlo 
k  zníženiu  dlhodobého  hmotného 

majetku, ktorý bol alokovaný – roz
miestnený do obchodného majetku 
ako obchodný podiel. 

V tomto roku sa predpokladá pro
 gresívny  nárast  majetku,  a  to  za
radením rozostavaných investícií.

Kladný hospodársky výsledok do
siahla obec i v podnikateľskej oblas
ti prostredníctvom obchodnej spo
ločnosti Lábinvest, ako i v celkovom 
hospodárení  rozpočtových  organi
zácií obce (MŠ a ZŠ). 

Záverečný účet obce za rok 2010 
bol zverejnený na úradnej tabuli ob
ce a schválený obecným zastupiteľ
stvom. 

ing. DuŠaN vavriNEC, zást. starostu

 Finančný rok 2010 
v kladných číslach
Hospodárenie obce za rok 2010 dosiahlo pozitívne výsledky o čom sved
čí záverečný účet obce a stanovisko nezávislého kontrolného orgánu. 
vyjadrenie audítora i hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce s výro
kom „bez výhrad” potvrdilo i ocZ na zasadnutí 15. 6. 2011.

Najväčší príjem financií do obecnej 
pokladnice je výnos dane z príjmu 
fyzických osôb. Nakoľko sme mali 
aj tento rok v mesiacoch máj a jún 
výnos dane výrazne znížený, tento 
výpadok neumožňuje obci riadne 
si plniť všetky svoje záväzky.

O obec je potrebné sa riadne sta
rať, udržiavať  verejnú  zeleň,  čistiť 
parky, brehy potokov, vyvážať kon
tajnery,  fungovať  musí  aj  verejné 
osvetlenie a miestny rozhlas, ďalej 
sú to náklady na údržbu a energie 
obecných  budov  (pošta,  lekáreň, 
štadión, požiarna zbrojnica, obec
ný úrad, dom smútku, čistička od
padových vôd, budova starej ško
ly),  mzdové  náklady  pracovníkov 
obecného úradu, technickohospo
dárski pracovníci, vedenie knižnice, 
klubu dôchodcov, právna poradňa 
pre občanov, stavebný úrad, opat
rovateľská služba, originálne kom
petencie materskej školy, školského 

klubu detí a školskej jedálne pri zá
kladnej škole. Všetky tieto poplatky 
sú mesačne v priemernej výške asi 
33.000 €, a to sú len najnutnejšie 
výdavky, ktoré sú potrebné na to, 
aby obec  fungovala  tak, ako má.  
V týchto výdavkoch nie sú započí
tané náklady na opravy a havárie 
obecného majetku, ktoré sa môžu 
kedykoľvek  vyskytnúť  a  treba  ich 
riešiť urgentne. 

Výnos  dane  z  príjmu  fyzických 
osôb v jednotlivých mesiacoch ro
ka 2011 uvádzame v tabuľke:

Mesiac Výnos dane
Január 33.924,00 €
Február 29.182,00 €
Marec 23.708,43 €
Apríl 30.142,00 €
Máj 11.238,00 €
Jún 9.458,00 €

EkoNóMka obCE

 Hospodárenie obce
v 1. polroku 2011

Máte viacero pozemkov a každý z nich má ďalších spoluvlast
níkov, takže ani s jedným nemôžete poriadne nakladať? vymeňte 
svoje rozdrobené podiely za jednu celistvú parcelu. Dá sa to pro
stredníctvom sceľovania pozemkov.

 koMaSáCia –  
 pozemkové úpravy, 
 sceľovanie pozemkov
obec Láb ukončila projekt s názvom register obnovenej evidencie pôdy 
(roEP). Projekt umožní každému vlastníkovi zistiť, kde má svoju pôdu. 
Po následnom spracovaní projektu je možnosť pokračovať v pozemko
vých úpravách – komasáciách.

Vážení občania, 
v prírode práve je čas kladenia mláďat a nového života. 

Prosíme vás, aby ste zbytočne nerušili zver pri vychádz
kach a nechytali do rúk nájdené mláďatá v presvedčení,  
že sú opustené. Takisto treba pripomenúť, že podľa zá
kona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je zakázané 
voľné vypúšťanie psov v poľovnom revíre. Poľovníci v tom

to období venujú zvýšenú pozornosť ochrane zveri a revíru 
a hlavne tlmeniu škodnej zveri a pytliactvu! 

Ďalej žiadame občanov, aby v našich lesoch nevytvára
li nelegálne skládky odpadu. 

Poľovné združenie Malina Láb vám ďakuje za pocho
penie a spoluprácu.

Lovu a LESu ZDar! – PZ MaLiNa Láb

výZva

SAMOSPRÁVA, OZNAMY
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V máji sme ukončili projekt „Re
vitalizácia  centra obce”. Opäť  sa 
nám v obci podarilo skrášliť si ďal
šie prostredie. V sobotu 18. 6. sme 
za  účasti  zástupcov  obce,  BSK  
a ateliéru Olympia, ktorý celý pro
jekt navrhoval,  toto priestranstvo 
slávnostne otvorili a odovzdali do 
užívania občanom. Na záver ďaku
jeme Ministerstvu pôdohospodár
stva a rozvoja vidieka SR za nená

vratný finančný príspevok, Nadácii 
SPP  za  finančnú  dotáciu,  firme 
KOVOSTAV – P. Habuda za reali
záciu  diela  a  vám  občanom  za 
trpezlivosť počas prípravných prá
cach.  Zároveň  žiadame  všetkých 
občanov a užívateľov nových prie
stranstiev, neničme si svoj majetok, 
chráňme  si  verejné  priestranstvá, 
ktoré majú  slúžiť nielen nám, ale 
aj ďalším generáciám.

Čo sa deje s dažďovou vodou ste
kajúcou  zo  striech  rodinných  do
mov a dvorov? Dažďová  voda  ste
čie  dažďovými  zvodmi  na  obecnú 
plochu. Odtiaľ spravidla cez priľah
lú plochu pretečie na komunikáciu  
a  stečie  do  priekop,  kde  sa  spojí  
s  ostatnými  vodami  a  najkratšou 
cestou  ďalej  gravitačne  steká  do 
nižších častí obce a odtiaľ do miest
neho vodného toku. Cestou unáša 
blato, piesok, PET fľaše, papier, dre
vo,  všetko,  čo  jej  príde  do  cesty. 
Špičkový prietok potokov sa oproti 
originálnemu prírodnému stavu zvy
šuje, potok sa vylieva z brehov, pri
berá  ďalší,  na  brehoch  roztrúsený 
odpad, vytvára eróziu brehov, voda 
hnedne…

Každý  nový  štvorcový  meter  za
stavanej  plochy  v  obciach  (napr. 
ďalšia  betónová  plocha  pred  ga
rážou) o niečo  zvýši  špičkový prie
tok v potokoch, zvýši riziko erózie.

Našou snahou je viesť obyvateľov 
k  tomu, aby presmerovali  tok svo
jich  investícií  a  namiesto  rýchleho 
odvádzania  vôd  zo  svojej  nehnu
teľnosti, investovali do ich zadržia
vania na vlastnom pozemku a vsa
kovania do podložia v mieste dopa
du. Nie vždy sa to stretne s nadše
ným súhlasom občanov.

Voda  z  povrchového  odtoku 
(dažďová voda), voda dopadajúca 
na  strechu  stavebných  objektov 
alebo  ich časti, ako aj voda dopa
dajúca  na  pozemok  musí  byť  od

vedená do povrchového odvodňo
vacieho  kanála,  nachádzajúceho  
sa  v  blízkosti  pozemku,  pomocou 
vpustov alebo odvodňovacieho po
trubia. V prípade, ak sa v blízkosti 
pozemku nenachádza odvodňovací 
kanál  alebo  technické  parametre 
kanála  neumožňujú  odviesť  vodu 
do  odvodňovacieho  kanála,  voda  
z povrchového odtoku musí byť zve
dená  do  terénu  v  rámci  pozemku 
majiteľa. Na pozemku sa pre  tieto 
účely  vybuduje  trativod,  resp.  vsa
kovacie objekty.

Náklady  spojené  s  odvedením 
dažďovej  vody  z  povrchového  od
toku alebo vybudovaním trativodu 
hradí majiteľ nehnuteľnosti, na kto
rú zrážky spadnú.

Pri  odvádzaní  dažďovej  vody  
z povrchového odtoku nesmie dôjsť 
k narušeniu vlastníckeho práva su
sedných nehnuteľnosti ani k poško
deniu priľahlých nehnuteľnosti vply
vom nevhodného umiestnenia trati
vodu.

Odvádzať dažďovú vodu z povr
chového odtoku na chodníky alebo 
miestne komunikácie je zakázané.

Odvádzať dažďovú vodu z povr
chového odvodu do verejnej kana
lizácie  je  zakázané.  V  prípade,  že 
vlastník nehnuteľnosti odvádza daž
ďovú vodu do už  vybudovanej  ka
nalizácie  je povinný odstrániť  toto 
napojenie a vybudovať si vlastný tra
tivod na svojom pozemku.

Dažďová voda zvedená do verej
nej kanalizácie zvyšuje množstvo 
vôd spracovávaných čistiarňou od
padovej vody, čím sa umelo navy
šujú náklady obce. 

V prípade prietrží kapacita verej
nej kanalizácie sa prekročí a obsah 
kanalizácie  sa môže  vyliať do ulíc. 
Preto  odporúčame  stavebníkom 
vlastný  systém  na  vsakovanie  daž
ďovej  vody  do  zeme  na  vlastnom 
pozemku.

Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú 
zrážkové  dažďové  vody  zo  striech, 
asfaltových  a  betónových  plôch  
do verejnej  kanalizácie,  sú povinní  
v  zmysle zákona o verejných vodo
vodoch  a  verejných  kanalizáciách 
platiť za odvádzanie zrážkových vôd 
do kanalizácie odplatu – tzv. STOČ
NÉ dažďovými vodami.

 Obecný úraD

 Dôsledky vypúšťania
dažďových vôd 
na obecné plochy

Slávnostné otvorenie 
revitalizovaného 
centra obce

  Tohtoročný 1. máj 
 v znamení minulosti

Tohtoročné oslavy 1. mája sa niesli v znamení minulosti. Pred obecný úrad  
sa zišli deti, pionieri s mávatkami, zväzáci v rovnošatách i ostatní občania. Ne
chýbali heslá, transparenty ani obrnené vozidlá. Sprievod prešiel dedinou až  
k futbalovému štadiónu, kde pozdravil ,,ozajstných” predstaviteľov vlády. Celá 
akcia prebehla za podpory SNS.      Organizačný tím

AK TUALIT Y
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Brigita BLECHOVÁ
Gymnázium 1. mája 8, Malacky 

– odbor: gymnázium
Jakub JURICA
SOŠ, Komenského 27, Pezinok 

– odbor: kuchár
Katarína KLÍMOVÁ
Súkromná SOŠ, Plavecký Štvr

tok – odbor: kuchár
Katarína KOVÁROVÁ
SPŠ  elektrotechnická,  Hálova 

16, Bratislava – odbor: technické 
a informačné služby

Denis LAZAR
Súkromná SOŠ, Plavecký Štvr

tok – odbor: kuchár

Vladimír MITICKÝ
SOŠ,  Farského  9,  Bratislava  – 

odbor: kuchár
Dominika SEDLÁKOVÁ
Gymnázium 1. mája 8, Malacky 

– odbor: gymnázium
Zuzana ŠIŠOLÁKOVÁ
SOŠ, Svätoplukova 2, Bratisla

va – odbor: manikér – pedikér

Jedna žiačka 5. ročníka pokra
čuje v štúdiu v 8ročnom gymná
ziu.

Justína PÍROVÁ
Gymnázium 1. mája 8, Malacky 

– odbor: 8ročné gymnázium

Naša škola sa pred dvoma rokmi 
zapojila do projektu „Záložky do 
knihy spájajú školy”, vďaka kto
rému sa nám podarilo nadviazať 
spoluprácu so školou ZŠ Jung
mannova z Litovelu. Deti si medzi 
sebou vymieňali rôzne darčeky  
a minulý rok nás pozvali na náv
števu tohto krásneho, českého 
mesta. Tento rok sme ich v dňoch 
15.–17. 6. 2011 privítali u nás. Pri
pravili sme im zaujímavý program.

Po  slávnostnom  privítaní  pani 
starostkou  a  pánom  Kovárom  
z DHZ si prehliadli požiarnu zbroj
nicu. Poobede až do neskorého ve
čera sme v školskom dvore súťažili 
v  rôznych  disciplínach,  spoločne 
opekali špekáčiky a púšťali balóny 
šťastia. Ubytovanie nám poskytla 
pani  A.  Hasičková  v  areáli  firmy 
POSPO,  za  ktoré  jej  veľmi  pekne 
ďakujeme. Na druhý deň  sme  zo
brali  našich  kamarátov  na  pre

hliadu  do  Bratislavy.  Pätnásť  žia
kov z družobnej školy a 28 žiakov  
z našej sa spolu vybralo objavovať 
krásy  nášho  hlavného  mesta.  Po
ukazovali  sme  im  historické  cen
trum, kultúrne pamiatky, zoologic
kú  záhradu  a  prešli  sme  sa  i  pri 

Dunaji.  Večer  si  prezreli  družstvo  
a pán Hasička umožnil našim ka
marátom previezť sa na koni ochut
nať čerstvo nadojené mlieko aj čer
stvo vyrobený syr. 

Posledný  deň  návštevy  sme  ich 
zaviedli  k nám do  školy a učili  sa  

s nami. Najhoršie bolo rozlúčiť sa, 
pretože  za  tých pár dní,  čo u nás 
pobudli,  sme  sa  veľmi  zblížili.  Už 
sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a, 
samozrejme,  nevieme  sa  dočkať 
ďalšieho stretnutia.

Ďakujeme  všetkým,  ktorí  nám 
pomáhali  zorganizovať  toto stret
nutie.

ZŠ

 Kamaráti z Litovelu v našej škole

V školskom roku 2010/2011 ukončilo 9. ročník osem žiakov. Všetci 
žiaci boli prijatí, na nimi vybrané študijné odbory. Želáme im veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu.

Súťaží sa v kolektívnych športoch 
– vybíjanej a florbale. V tomto ro
ku bude po prvýkrát aj Olympijský 
festival detí a mládeže a súťaž En
viropark hľadá  talent. Naša  škola 
súťažila  vo  všetkých  kategóriách, 
veď máme deti šikovné a je potreb
né, aby si rozvíjali športového du
cha a nadväzovali priateľstvá.

Družstvo dievčat vo florbale mi
lo  prekvapilo  a  prinieslo  medaily  
a pohár za pekné 3. miesto. Druž
stvo  žiačok a  žiakov Vybíjaná mix  

1.  stupeň  svoje prvenstvo  z minu
lého roka neobhájilo a skončilo na 
�. mieste. Chlapci vo florbale získa
li 5. miesto a staršie dievčatá vo vy
bíjanej skončili na 6. mieste. K tým
to  výsledkom  sa  prebojovali  po 
štyroch kolách súťaže, ktoré sa ko
nali počas celého školského roku. 

 Veľké ďakujem patrí organizáto
rom tohto projektu, najmä Z. Cau
nerovej a pani učiteľkám, ktoré pri
pravili našich žiakov do súťaže.

ZŠ Láb

 Enviropark
 hľadá talent

ZŠ Láb a ďalších 6 škôl z okolia 
je zapojená do projektu špor
tových súťaží pre školy, ktoré 
organizuje nezisková organizá
cia Enviropark – Pomoravie.

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Materská škola v Lábe bola zalo
žená v r. 1947 pod názvom „Štátna 
detská opatrovňa“. Táto opatrovňa 
patrila pod  riaditeľstvo ZDŠ a pr
vou riaditeľkou bola Anna Maštrlo
vá. V roku 1949 sa detská opatrov
ňa oddelila od ZDŠ a vznikla teraj
šia materská škola. Do roku 19�3 
bola MŠ umiestnená v budove, kto
rej  pôvodným  vlastníkom  bol  ži
dovský  občan  Lábu.  Umiestnenie 
bolo len provizórne, nevyhovovalo 
ani po hygienickej, ani priestorovej 
stránke. Od 1. septembra 19�3 pre

vzala tieto miestnosti pre svoju čin
nosť  školská  stravovňa  pri  OSŠ  
v Lábe a MŠ bola umiestnená v kon
 fiškovanom dome Františka Ková
ra. Kapacita detí bola nízka a záu
jem zo strany rodičov o umiestnenie 
detí do materskej školy veľký, preto 
bolo potrebné riešiť otázku výstav
by novej materskej školy. 

Prvé prípravy na výstavbu novej 
účelovej budovy MŠ sa začali v ro
ku 1974 až 197�. Väčšinu prác na 
stavbe urobili občania sami v akcii 
„Z”, a to zásluhou vtedajšieho pred

 sedu  MNV  pána  Lipku.  Napriek 
mnohým prekážkam sa novú Ma
terskú  školu  v Lábe po 22 mesia
coch podarilo otvoriť 6. septembra 
1976. Vo funkcii riaditeľky MŠ pô
sobila pani Anna Zálesňáková, kto
rá sa výrazne podieľala na výchov
novzdelávacom rozvoji detí od ro
ku 1970 až do roku 1991. Od roku 
1991  do  roku  2004  pôsobila  vo 
funkcii  riaditeľky  MŠ  v  Lábe  pani 
Helena  Petrovičová.  V  súčasnosti 
je  vo  funkcii  riaditeľky  školy  Mgr. 
Miriam Vicenová.     MŠ

 Deň plný zábavy 
Aj tento rok si pre škôlkárov pripravilo PZ Malina v Lábe deň plný ra

dosti. V sobotu 2. 7. sa deti stretli pri poľovníckej chate, kde sa mohli do 
vôle vyšantiť. Bolo pre ne pripravené mnoho prekvapení a hier. Ďakuje
me ujom poľovníkom, že si našli pre nás čas a pripravili nám pekné po
poludnie v krásnom prostredí našej lábskej prírody.         MŠ Láb

Škola 
v prírode
Ako každý rok aj v tomto škol
skom roku sme sa zúčastnili  ško
ly v prírode. Tridsaťdeväť žiakov  
z 1. stupňa ZŠ nastúpilo v ponde
lok 16. 5. 2011 do autobusu smer 
Radava – penzión Lagáň.

Privítal nás veselý a usmiaty Ju
raj, ktorý sa predstavil ako hlavný 
animátor. Okamžite  si  získal naše 
srdcia.  Spolu  s  ostatnými  animá
torkami  sa nám snažili  spríjemniť 
týždeň  pekným  programom,  hra
mi, súťažami a diskotékou. Počasie 
nám prialo a tak sme boli celé dni 
vonku. 

Užili sme si aj vodu v bazéne, ale 
najviac sa nám páčili ranné švédske 
stoly.  Niektorí  z  nás  pri  takom 
veľkom výbere nevedeli, čo si skôr 
naložiť na tanier. 

Po  nočnom  pochode  nás  ráno 
hľadali pani učiteľky v posteliach. 
Pre  istotu  sme  totiž  od  strachu 
spali v dvoch posteliach traja. 

Čas nám rýchle plynul. Lúčenie  
s Jurajom sa neobišlo bez sĺz a vý
meny  adries.  Cestou  domov  sme 
sa zastavili v Topolčiankach v žreb
číne, pozreli sme si aj zubriu oboru 
a vypočuli zaujímavý výklad. Jedno 
nám bolo  jasné,  že o  rok chceme 
ísť opäť.

Mgr. GAbRieLA NeNovská

Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila...

24. 6. 2011  sa  rozlúčili  s nami  všetci predškoláci.  Je  ich presne  se
demnásť. Všetci sa už veľmi tešia do veľkej školy života. Aj my im želáme, 
aby sa im v škole iba darilo a aby robili radosť svojim rodičom, ale aj 
nám. Želáme vám krásne letné prázdniny plné pohody, slnka, krásnych 
zážitkov. Oddychujte v zdraví.

Dňa 11. 6. 2011 sme 
spolu s oslavou Dňa 
detí oslávili aj 35. na
rodeniny našej škôl
ky. bolo veru veselo. 
Prišiel a Šašo Maroš, 
nechýbal skákací 
hrad, maľovanie na 
tvár, tombola a bo
haté občerstvenie. 
veľmi pekne ďaku
jeme všetkým rodi
čom, rodičovskému 
združeniu, obecné
mu úradu, ale najmä 
rodine Galovičovej 
a spoločnosti Láb
iNvesT, s. r. o. za 
ich priazeň a finanč
nú pomoc. ešte raz 
veľká vďaka.

 35. výročie MŠ Láb a oslava dňa detí

Aj  tento  rok  sa 
naše deti zúčast
nili školy v príro
de.  Vybrali  sme 
si prostredie na 
horskom hrebe
ni  JAVORNÍK  – 
horskú  chatu 
Kohútka. V lone 
nádhernej príro
dy sa deti do sý
tosti  vyšantili, 
našli stopu Yetti
ho, ochutnali tu
najšie  špeciality 
a  verte,  niekto
rým sa veru do
mov  vôbec  ne
chcelo.

Škôlkari na Kohútke

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Ďakujem Ti, ďakujem 
a kľakám na kolená,
že narodil sa tento muž 
a táto žena....

Slová z piesne súrodencov Jendru
chovcov vyjadrujú vďaku  rodičom. 
Tento  pocit  prenikal  do  sŕdc  tri
nástich detí, ktoré v nedeľu 19. júna 
2011 vchádzali do Kostola Všetkých 
svätých v Lábe krásne, čisté a plné 
očakávania,  aké  pociťujeme,  keď 
máme odhaliť veľké tajomstvo. 

Práve rodičia boli tí, ktorí vedo
mí si svojich záväzkov prijatých pri 
krste týchto detí priviedli svoje rato
lesti, aby prvýkrát prijali Eucharis
tiu. 

Slávnosť 1. svätého prijímania je 
významnou udalosťou celej farskej 
rodiny. V každej časti obradov bo
lo cítiť lásku a obetu – dva základné 
piliere každého dobre fungujúceho 
diela. Pohľad na krásne vyzdobený 

kostol,  kvety,  rodiny  dívajúce  sa  
s hrdosťou na svojich prvoprijíma
júcich, milé slová pána farára – to 
všetko a omnoho viac tvorilo mo
zaiku nezabudnuteľného zážitku.

Pán farár po celoročnej intenzív
nej príprave detí na hodinách ná
boženstva zožal plody svojej usilov
nej duchovnej práce. Patrí mu oso
bitná vďaka  za  starostlivosť a ná
mahu, s ktorou k prvoprijímajúcim 
deťom  pristupoval.  Podobne  je 
jedno veľké ĎAKUJEM adresované 

všetkým, ktorí  akýmkoľvek  spôso
bom prispeli svojím dielom a urobi
li slávnosť milšou, krajšou, hlbšou.

Verím a dúfam, že čisté a úprim
né  nadšenie  detí,  aké  im  svietilo  
v očiach počas júnovej nedele v deň 
1. svätého prijímania, prežiari celé 
rodiny a bude  ich často privádzať  
k samotnému zdroju tohto svetla – 
tajomnému Ježišovi v Eucharistii.

A. Greliková

 Púť do Marianky 
Dňa 4. 6. 2011 sa približne dvadsať veriacich z našej farnosti zúčast
nilo Dekanskej púte do Marianky. 

V  sobotu  ráno  sme  odchádzali  autobusom  od  kostola.  Program  
v  Marianke  otvoril  malacký  dekan  Ján  Hudec  krátkym  privítaním 
prítomných veriacich z farností svojho dekanátu. Po spoločnej modlitbe 
svätého  ruženca  pri  jaskynke  Lurdskej  Panny  Márie  nasledovala 
slávnostná svätá omša. O to, aby žalúdky prítomných nezostali prázdne, 
sa  postarali  dobré  duše  z  Marianky,  ktoré  navarili  kotol  gulášu.  Po 
takomto posilnení nebol problém absolvovať záverečnú časť programu 
 krížovú cestu, ktorej jednotlivé zastavenia sú rozmiestnené v krásnom 
prostredí na blízkom kopci. Púť sa organizovala pri príležitosti blížiaceho 
sa  100.  výročia  zjavenia  Panny  Márie  vo  francúzskom  meste  Fatima  
z roku 1917. Počas nasledujúcich šiestich rokov sa bude púť malackého 
dekanátu konať pravidelne, vždy na jar, ako príprava na toto jubileum  
v roku 2017. Na záver sa chceme poďakovať nášmu duchovnému otcovi 
za sprostredkovanie tejto duchovnej cesty. 

vďAční fArníci

Slávnostné 
uvítanie detí 
do života

Slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2011 
do života sa uskutočnilo v sobotu 18. �. 2011 v ob
radnej sieni starého obecného úradu. Rodičom sied
mich detí sa milými slovami prihovorila pani starost
ka  a  atmosféru  dotvoril  krátky  kultúrny  program. 
Každé dieťa dostalo od obecného úradu do daru 
vkladnú knižku s vkladom 30 € a uvítacím listom no
vorodenca. Mamičky odchádzali s úsmevom na tvá
ri  a  ružičkou  v  rukách.  Manželom  srdečne  blaho
želáme ku krásnym  ratolestiam a prajeme veľa  ra
dosti do všedných dní.                A. Greliková

 1. sväté prijímanie
ECUMENA, OZNAMY
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Už ako sme prichádzali, všade roz
voniaval guláš. No nás tu priviedla 
iná milá povinnosť. Pozval nás Jož
ko Benkovič. Zo spoľahlivých zdro

jov sme zistili, že sa dožíva krásneho 
jubilea – �0 rokov. Milka Štefeková 
mu  zaželala  svojou  básňou,  ktorú 
pre neho zložila a dokonca sme si 

ho aj korunovali za „krála humoru 
a pjesniček”. Že oprávnene, sa vzá
pätí aj potvrdilo – po výbornom gu
láši a pri poháriku sršal Jožko humo
rom na všetky strany. A, samozrej
me, sme si zaspievali aj Vendelínsku 
hymnu, ktorú pre nás Jožko zložil.

Rozchádzali  sme sa neskoro ve
čer s hrejivým pocitom pri srdci, že 
aj dnes sa dokážeme zastaviť, stret
núť  sa  a  posedieť  si  s  príjemnými 
ľuďmi.

„Milý Jožko, 
ešte raz Ti želáme veľa zdravia, 

šťastia a nech Ti to ešte dlho vy
právia a spíva!”                  V.J.O.

Dolný rad – zľava: Pavlína Or
tová, rod. Chrupková; Jana 
Hoozová, rod. Hoozová; Gab
riela Filipová, rod. Hedbáv
na; tr. učiteľka p. Emília Šte
feková; Miroslava Fexová, 
rod. Morávková; Viera Stu
pavská, rod. Klimentová; Vie
ra Strolková, rod. Kimličko
vá; Dáša Boženíková, rod. 
Hromádková; (chýba, ale sa 
zúčastnila, aj Blažena Ková
rová, rod. Vavrincová)
Horný rad – zľava: Dušan Na
ništa, Martin Kimlička, Ró
bert Zálesňák, Miroslav 
Chmela, Peter Kolandra, Ján 
Zálesňák, Ivan Čermák, Pe
ter Duffek

Dňa 18. júna 2011 si do Pizzerie  
v Lábe prišli zaspomínať na radosti 
školského života bývalí žiaci a žiač
ky, pre ktorých uplynulo už 30 (pre 
niektorých 31) rokov od času, kedy 
spolu sedávali v školských laviciach 
Základnej školy v Lábe.

Stretnutie sa začalo slávnostným 
prípitkom, potom sme si na cinto
ríne  kytičkou  uctili  pamiatku  na 

spolužiačku Ivetku Habudovú, rod. 
Dynkovú.  Naša  cesta  ďalej  viedla 
do priestorov  základnej  školy,  kde 
sme si priamo oživili spomienky na 
rozličné úsmevné príhody z dávnych 
školských rokov.

Z 24 žiakov, ktorí sme v školskom 
roku 19�2–19�3 nastúpili do 1. trie
dy,  si prišlo  zaspomínať 16  spolu
žiakov. S veľkým potešením sme pri

vítali aj našu triednu učiteľku pani 
Emíliu  Štefekovú,  ktorá  si  tiež  za
spomínala  na  rôzne  úsmevné  prí
hody.

Príjemné posedenie sa nieslo vo 
veselej atmosfére až do skorých ran
ných hodín. Radosť z neho sme vy
jadrili  sľubom,  že ďalšie  stretnutie 
bude už o 5 rokov s odôvodnením, 
že „určite budeme ešte stále veľmi 
mladí a pekní“. 

Takže do videnia, už sa tešíme!
M.F.

 Stretnutie po rokoch

Narodení:
Kovárová Lara  14. 4.
Vajarská Nina  16. 5.
Kolandra Juraj  24. 5.

Zomrelí:
Mostbauerová Rozália  13. 4.

Zosobášení:
Merka Peter Ing. 
a Hamranová Erika  16. 4.
Ondejko Peter 
a Csomorová Jana  30. 4.
Voltemar Igor 
a Ďurďovičová Monika  21. 5.

Od 1. 5. do 31. 8. sa dožívajú 
krásneho životného jubilea:
60 rokov – Havranová Tamara, 
Jurica  Stanislav,  Valúch  Jozef, 
Adamovič Štefan, Greifová Eva, 
Chmelová Matilda, Kovár Šte
fan,  Žaludný  Miroslav,  Kovár 
Vladimír
70 rokov  –  Zálesňáková  Fran
tiška,  Benkovič  Jozef,  Hrebeň 
Anton, Kovárová Anna, Kopo
rec František, Mifkovič Silvester
80 rokov – Súkeník Milan, Ko
várová Jozefína, Pírová Mária

Všetkým oslávenkyniam a oslá
vencom srdečne blahoželáme a že
láme ešte mnoho pekných a po
kojných dní plných zdravia.

od 19. 3. 2011 do 20. 6. 2011
SpoločenSká kronikaVŕškanské Jánske 

Ohne (V. J.O.) sa aj 
tohto roku rozhoreli
V druhú májovú sobotu dostali Vŕškané, Drahané, skrátka „šeci dobrí 
ludé” pozvanie na príjemné posedenie do „jamy” k V.J.O.

K ostatným gratulantom 
sa pripája aj kultúrna ko
misia a obecný úrad.
 

Pán Benkovič, 
želáme Vám pevné zdra
vie a mnohé ďalšie plod
né roky pri vašej osveto
vej činnosti.

Ku gratulácii  sa  s rados
ťou pripája  aj  bývalý 
klub lábskych žien, kto
rý s Jožkom pripravil ne
jednu vydarenú akciu.

Galéria MCK MalaCKy, 
Záhorácka 1919 
a ĽubKa KaiNOVá
Vás a Vašich priateľov pozývajú  
na výstavu jej tvorby

STOP(r)y PaMÄTi. 

Výstava je prístupná UT–PI 
9.00–1�.00, SO–NE 14.00–1�.00 
a potrvá do 31. �. 2011. 

PRIPOMÍNAME SI
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V prvom rade sa chcem 
čitateľom ospravedlniť 
za to, že sme o nás  
v Lábskych novinách 
dlho neuverejnili žiad
nu informáciu. Záro
veň sa Lábjanom chce
me veľmi poďakovať 
za podporu a priazeň.

Od  minulého  roka 
sa  toho  v  klube  veľa 
zmenilo. Opustilo nás 
vedenie,  museli  sa  ho 
ujať rodičia.

Odchodom  pani 
Rauscherovej odišlo aj 
zopár  kvalitných  hrá
čok a teraz v podstate 

začíname od začiatku a s polovi
cou  nového  kádra.  Zmenil  sa  aj 
tréner. Najprv to bola Lenka Ková
rová, potom pán Ján Fischer z Pla
veckého Štvrtka.

Príprava na  jesennú a aj  jarnú 
časť  ligy  nebola  vôbec  jednodu
chá.  Tréneri  dali  dievčatám  za
brať, ale ak nie je dostatočný po
čet hráčok v kádri, nedá sa zostaviť 
poriadne a silné družstvo. Aj keď 
sme sa usilovali, nie vždy sa nám 
darilo tak, ako by sme chceli. Pre
to sa pri najbližšom rokovaní rady 
DFK  bude  rozhodovať  o  tom,  či 
ženský futbal v Lábe bude, alebo 
zanikne. Prioritou nového vedenia 
klubu je, aby lábsky ženský futbal 
pokračoval a do budúcna napre
doval  tak,  aby  tradícia  ženského 
futbalu v Lábe nezanikla. 

Patrik Gunič, 
predseda DFk
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Nakoniec sa nám po nevydarenej 
sezóne  podarilo  obsadiť  predpo
sledné 15. miesto. Napomohli to
mu pretrvávajúce problémy s hráč
mi,  ktoré  vyústili  až  do  obsadzo
vania  starých  pánov  na  zápasy. 
Touto cestou by  som sa  im chcel 
poďakovať za ich trpezlivosť a silu 
pomôcť ŠK Láb. 

V sezóne 2010/2011 bojovali za 
farby Lábu aj naši mladší žiaci. Vo 
veľkej  konkurencii  bratislavských 
mužstiev obsadili v tabuľke pekné 
6. miesto. 

Najúspešnejšia bola v uplynulej 
sezóne prípravka. Do posledného 
kola bojovala o 1. miesto. Nako
niec nezvíťazila a obsadila 2. mies
to v tabuľke. 

Touto cestou chcem poďakovať 
všetkým  hráčom,  trénerom,  rodi
čom, sponzorom a priaznivcom za 
prejavenú priazeň v uplynulom roč
níku 2010/2011. Do budúcnosti sa 
ŠK Láb chce uberať smerom výcho
vy futbalovej mládeže a rozvoji ta
lentu v Lábe. 

 Marek ChoVan, tajomník Šk Láb

Futbalisti úspešne ukončili ďalšiu sezónu

 Budúcnosť DFK Láb je neistá

Futbalisti v uplynulom ročníku bojovali v troch súťažiach. V prvom 
rade to boli naši muži, ktorí do posledného kola bojovali o predpo
sledné miesto. 

Dňa 5. mája 2011 nás nečakane opustil 
novinár a priateľ

 Jozef klačka. 
hoci bol rodák z Plaveckého Štvrtka, písal  
o kultúre a športe v Lábe. občas vtipne pri
pomenul rivalitu medzi Lábom a Plaveckým 
Štvrtkom. Dával sa do reči s mladšími aj 
staršími občanmi a jeho písanie malo zmy
sel. Zameriaval sa najmä na mužský a žen
ský futbal, o ktorom informoval ľudí na Zá
horí. Bude veľmi ťažké ho v Lábe nahradiť.
10. mája 2011 sa v bratislavskom krema
tóriu s Jožkom v mene celej obce rozlúčila  
a poďakovala mu starostka obce.
S úctou a vďakou za všetkých športovcov

Jana koLanDroVá

ŠPORT
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