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Hody sa tiež slávia pri príležitosti 
patrocínia, čiže  patróna  kostola, 
sú to akoby ́ meniný  – u nás 1. no
vembra – na Sviatok všetkých svä
tých, ktorí sú patrónmi nášho chrá
mu.  V  deň  posviacky  kostola  sa 
obyčajne číta evanjelium o Zache
jovi, ktorý žil v meste Jericho a bol 
hlavným  mýtnikom,  čiže  vybera
čom daní. Keďže bol malej postavy 
a  chcel  vidieť  Ježiša,  ktorý  pre
chádzal cez Jericho, vyšiel na planý 
figovník.  „Keď  Ježiš  prišiel  na  to 
miesto,  pozrel  sa  hore  a  povedal 
mu: ´Zachej, poď rýchlo dolu, le
bo  dnes  musím  zostať  v  tvojom 
dome.´ On chytro zišiel a prijal ho 
s radosťou.” (Lk 19, 5–6)

 Jeseň
Zas je tu Jeseň, 
plytvá farbami, 
hrá nám svoju pieseň, 
suchými listami. 
 
Zas je tu Jeseň, 
zem pomaly chladne, 
lásku sužuje tieseň, 
kam si teraz ľahne. 
 
Zas je tu Jeseň, 
obloha má farbu tmavú, 
ak nemáš dáždnik, 
dážď ti skropí hlavu. 
 
Zas je tu Jeseň, 
noc vyhráva nad dňom, 
skôr než padne sneh, 
vyzlečie sa každý strom. 
 
Zas je tu Jeseň, 
vietor ako kaderník, 
po pohľade do zrkadla, 
nezaplatil by mu nik. 
 
Zas je tu Jeseň, 
zemi mrzne každý ár, 
obliekame svetre, 
a tešíme sa na Jar.

 Vážení čitatelia,
leto je už nenávratne za nami  

a po dlhých, teplých a slnečných dňoch 
sa k slovu hlási jeseň. Pre väčšinu mla
dých ľudí to okrem chladnejšieho po
časia znamená aj začiatok školy a ko
niec bezproblémového „prázdninového” 
života. S príchodom jesene sa mení celá 
príroda, mení sa všetko vôkol nás. Jeseň 
nie je len ulica plná opadaného lístia. 
Toto ročné obdobie je veľmi dôležité, 
ale málokto si uvedomuje jeho dôleži
tosť. V tomto období sú dni kratšie, 
chladnejšie a po príjemných letných 
dňoch je to často nie veľmi príjemná 
zmena. V jesenných mesiacoch dozrieva 
na poliach úroda, nevyhnutne dôležitá 
pre náš život. Ovocné stromy, ešte pred
tým, ako úplne stratia svoju bohatú 
zelenú korunu, nám odovzdajú svoje 
plody, ktoré sú zdrojom nášho zdravia. 
Pri prechádzkach po našom chotári 
nám zožltnuté lístie príjemne šuchoce 
pod nohami. Pomedzi stromy začína 
fúkať vietor a vydáva zvláštne zvuky, 
ktoré spolu so šedou, zatiahnutou ob
lohou vytvárajú neopakovateľnú atmo
sféru. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné 
obdobie, so svojskou atmosférou a po
stačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka  
a zistíme, že je to naozaj tak. 

• • •
Želáme vám v tomto 
predzimnom období teplo
ľudských duší vychádzajúcich 
z kruhov vašich rodín 
a známych. 
         Redakcia

Lábske hody... Posviacka nášho kostola sa konala 13. 10. 1748 – v druhú 
októbrovú nedeľu, preto hody slávime pri príležitosti posviacky každoročne 
práve druhú októbrovú nedeľu. To sú akoby „narodeniny”, keď bol kostol 
dobudovaný. Po ukončení prác je kostol buď požehnaný, čiže benedikovaný, 
alebo posvätený, čiže konsekrovaný. Náš bol posvätený o čom svedčia štyri 
kríže na stenách vo svätyni kostola. Tie miesta sú označené krížikmi preto, lebo 
biskup pri posviacke chrámu tie miesta na stenách svätí, maže, značí krizmou. 
krizmou sa pri posviacke kostola svätí i oltár.

 Lábske hody

dokončenie na 3. strane

Láb, olejomaľba výtvarníka Ladislava Csurmu
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Vydarený 
projekt –
Zber 
obnoseného 
šatstva
V dňoch od 27. do 30. júla 2011 sa  
v našej obci konal Zber obnose
ného a nepotrebného šatstva, kto
rý organizovala nezisková organi
zácia PomocNý aNjeL so síd
lom v Nižnej na orave. 

Je  to  organizácia,  ktorá  posky
tuje pomoc najmä sociálnym zaria
deniam, ako sú nemocnice, domo
vy dôchodcov, doliečovacie ústavy, 
ale i jednotlivcom a rodinám, ktorí 
sú odkázaní na takúto formu po
moci, občanom postihnutých prí
rodnými katastrofami... 

Do  tohto  projektu  sa  zapojilo 
nad  očakávanie  veľké  množstvo 
našich občanov, za čo im vyslovu
jeme  vďaku.  Vrecami  plnými  šiat 
sme zaplnili celú jednu veľkú miest
nosť a dokonca aj chodbu v budo
ve starej školy – vyzbierali sme tak
mer 3000 kg šatstva pre všetky ve
kové kategórie – pre najmenšie doj
čatá,  detské,  dámske  aj  pánske 
oblečenie.  Veríme,  že  sme  aspoň 
trocha  pomohli  ľuďom,  ktorí  to 
naozaj potrebujú. V neposlednom 
rade šetríme takýmto zmysluplným 
využitím pre nás nepotrebného tex
tilu naše životné prostredie. Aj vďa
ka  takejto humánnej akcii  v obec
nom úrade veríme, že v budúcnosti 
už nebudeme nachádzať v lesoch, 
parkoch  alebo  pri  cestách  kopy 
smetia. 

obecNý úRad

poľovníci 
informujú:
Žiadame občanov, aby v zmysle 
zákona č. 274/2009 zamedzili 
voľnému pohybu psov v poľov
nom revíre Láb. 
Povinnosťou majiteľa psa je viesť 
psa na vôdzke. V období od no
vembra nastáva čas spoločných 
poľovačiek,  preto  vás  žiadame   
o zvýšenú opatrnosť pri turistic
kých aktivitách v poľovnom reví
re  Láb.  Za  pochopenie  ďakuje
me!          Výbor PZ maLiNa LÁb 

naFta slávnostne 
otvorila Centrálny 
areál Gajary
Symbolickým kliknutím myšou 6. septembra 2011 zástupcovia NaFTa, 
a. s., za účasti premiérky SR a starostu obce Gajary slávnostne otvorili 
nový objekt komplexu zásobníkov Láb – zásobník Gajarybáden. 
Projekt Gajarybáden navýši do roku 2014 skladovaciu kapacitu 
zásobníkov Láb o 500 mil. m3 na celkových cca 2,5 mld. m3, a tak vý
razným spôsobom prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného 
plynu na Slovensku a v okolitých krajinách eU.

NaFTa, a. s., podporila obce en
viroparku Pomoravie 67.497 € na 
spracovanie projektovej doku
mentácie pre stavebné povolenie. 
ide o projekt zameraný na vybudo
vanie zberných dvorov odpadov. 

V ôsmich obciach mikroregiónu 
(Kostolište,  Jakubov, Láb, Gajary, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, 
Studienka) sa vybudujú malé zber
né dvory a  v  katastri obce Závod 
centrálny zberný dvor. Zberné dvo
ry budú  slúžiť na  zber problémo
vých zložiek komunálneho odpadu 
tzv. donáškovým systémom, s cie
ľom  poskytnúť  obyvateľom  obcí 
možnosť bezplatného odovzdania 
týchto odpadov z domácností, pre 
ktoré nie je v súčasnosti navrhnutý 
optimálny  systém nakladania  t.  j. 
vhodný zber, odvoz a možnosť odo
vzdať odpady na určené miesto. 

Medzi  problémové  odpady  pa
tria najmä drobné stavebné odpa
dy,  veľkoobjemový odpad,  vyrade
né chladničky, práčky a iné elektro
spotrebiče,  použité  obaly  (fľaše, 
znečistené obaly z motorových ole
jov, vedrá od farieb, igelity), textílie, 
biologicky rozložiteľný odpad (po
kosená tráva, konáre, odpad zo zá
hrad),  opotrebované  pneumatiky, 
autobatérie,  drobné  batérie – mo
nočlánky, a  iný odpad s obsahom 
škodlivých látok (nebezpečné odpa
dy).  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 vy
 naložiť nemalé finančné prostried
ky na odvoz a zneškodnenie, prípad
ne  sanáciu  územia  čiernych  sklá
dok. Projekt s názvom Vybudova
nie zberných dvorov odpadov pre 
Združenie obcí enviropark Pomo
ravie, Zberný dvor odpadov Láb, 
v  rámci Operačného programu Ži
votné  prostredie  je  podaný  od 
23.9.2011. Celkové  investičné  ná
klady sú vo výške 4.116.269,72 €.

ZUZaNa caUNeRoVÁ
enviropark Pomoravie, n. o.,

vlastníkov a užívateľov pozemkov 
na povinnosť OREZU A VÝRUBU 
STROMOV v ochrannom pásme 
vonkajších nízkonapäťových a vy
sokonapäťových vedení – udržiava
nie stromov a kríkov v ochrannom 
pásme vedení a pod vedením max. 
do výšky 3 m od zeme. Zároveň je 
potrebné udržiavať bezlesie v šírke 
4 m po oboch stranách elektrické
ho  vedenia.  V prípade, ak  stromy  
a kríky prerastú nad výšku 3 m, ste 
povinní  zabezpečiť  ich  orezanie 
resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblí
žili k vodičom vedenia na už nebez
pečnú  vzdialenosť,  je  možné  po
žiadať v lehote min. 21 dní od plá
novaného termínu prác o vypnutie 
vedenia  u  príslušného  technika 
správy podľa obce. 

Táto  povinnosť  vyplýva  vlastní
kovi  resp. užívateľovi pozemku zo 
zákona NR SR č. 656/2004 Z. z.

Včasné a správne orezanie stro
mov má zásadný vplyv na kvalitnú 
dodávku elektrickej  energie aj pre 
vaše odberné miesto a hlavne pre 
verejné osvetlenie v našej obci.

ocú

Upozorňujeme občanov, vlastníkov a nájomcov hrobových miest na 
cintoríne v Lábe, že je prísne zakázané vykonávať akékoľvek staveb
né práce a stavebné úpravy na hrobových miestach a ich okolí. Práce 
je možné vykonať až po konzultácii v ocú a splnení podmienok zá
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Spoločnosti koVoSTaV 98 Sk, 
pánovi P. Habudovi za nezištnú po
moc  pri  obnove  odvodňovacieho 
kanála  na  hlavnej  ceste  neďaleko 
obecného  úradu.  Touto  prácou 
sme vyriešili problém odtoku daž
ďových vôd v tomto úseku.

• • •
L. martinkovičovi za pomoc pri 

organizovaní  Lábskych  slávností  
v dňoch 20.–21. 8. 2011, ŠK Láb za 
spoluorganizáciu, poslancom a pra
covníkom OcZ R. Cíchovi, D. Ďuri
covej, Anne Zálesňákovej, dôstojné
mu p. farárovi a Dobrovoľným ha
sičom v Lábe, ako aj všetkým účin
kujúcim aj divákom. Spoločne sme 
opäť  pripravili  krásne  športovo
spoločenské  podujatie  nielen  pre 
občanov obce Láb.

• • •
mgr. Róbertovi Peťkovi bývalé

mu riaditeľovi OO PZ Stupava ďa
kujeme za dlhoročnú výbornú spo
luprácu a pomoc pri zabezpečovaní 
verejného poriadku, ochrany majet
ku a zdravia občanov, ako aj za vý
chovnovzdelávaciu  činnosť  v  na
šich školských zariadeniach.

• • •
Pedagogickým i nepedagogic

kým pracovníkom ZŠ a mŠ za prí
pravu  školského  roka 2011/2012. 
Všetkým želáme veľa tvorivých ná
padov a usilovných žiakov.

moNika VaLúcHoVÁ, starostka

ĎAKUJEME...UPOZORNENIE

Zber separovaného odpadu
sa  v našej obci uskutočnil od 19. do 24. 9. 2011. Občania  sa mali 

možnosť zbaviť nepotrebných vecí, ktoré zbierali pracovníci obecného 
úradu. Takýto odpad sa následne odvážal na likvidáciu do spoločnosti 
ASA  v  Zohore.  Do  akcie  sa  zapojila  aj  základná  škola.  Deti  v  rámci 
enviromentálnej výchovy k ochrane prírody zbierali a vyseparovali papier. 
Zvláštnu  pozornosť  sme  venovali  na  elektroodpadu.  Ten  osobne  vy
zbierali pracovníci ANECO, s. r. o. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.              ocú

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA, OZNAMY
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Od  začiatku  projektu  doteraz 
spoločnosť investovala do jeho bu
dovania 106 mil. €. Investícia v tom
to rozsahu prináša aj podporu hos
podárstva Slovenska najmä v čase 
poklesu ekonomiky. Európska ko
misia poskytla spoločnosti NAFTA, 
a. s., nenávratný finančný grant vo 
výške � mil. €.

Samotný zásobník zemného ply
nu  sa  nachádza  v  hĺbke  približne 
1800 m. Pri projektovaní NAFTA, 
a.  s.,  kládla dôraz na bezpečnosť  
a spoľahlivosť prevádzky a šetrnosť 
k životnému prostrediu, preto boli 
pri výstavbe použité najmodernej
šie postupy a technológie. Nad ze
mou sú viditeľné iba niektoré zaria
denia, a to centrálny areál zásob
níka s riadiacim centrom a sondy, 
ktoré sú k nemu pripojené. V cen
trálnom areáli zásobníka sa nachá
dzajú moderné turbokompresoro
vé jednotky s vysokou efektívnosťou, 
nízkymi hodnotami hluku a emisií 
dusíka, ako aj technológia úpravy 
plynu. Kompletná povrchová tech
nológia je rozdelená na štyri samo
statné celky, ktoré sú oddelené bez
pečnostnými bariérami.

Kľúčovou  úlohou  podzemných 
zásobníkov plynu v rámci plynáren

ského  reťazca  je  vyrovnávanie  se
zónnych rozdielov v spotrebe plynu 
v  lete a v zime a zaistenie bezpeč
nosti  dodávok  zemného  plynu  
v  prípade  obzvlášť  chladnej  zimy 
alebo  pri  zastavení/prerušení  im
portu plynu.

Po  dokončení  projektu  Gajary 
báden v roku 2014 NAFTA, a. s., 
navýši  svoju  skladovaciu kapacitu 
o 50 % v priebehu  jednej dekády,  
t. j. od roku 200�. Adekvátne k to
mu narastie max. denný ťažobný vý
kon zemného plynu na ��,5 mil. m�, 
ktorý  zodpovedá výkonu približne 
desiatich väčších elektrární.

História  skladovania  zemného 
plynu na Záhorí v oblasti tzv. Vie
denskej panvy siaha do 70tych ro
kov minulého storočia, kedy sa za
čalo budovanie komplexu podzem
ných  zásobníkov  zemného  plynu 
Láb. Prvé metre kubické plynu za
čali do provizórneho zásobníka ply
núť v roku 1971.

197� – začiatok budovania tech
nológie Láb

1977  –  uvedenie  do  prevádzky  
1. stavby Láb

1979  –  uvedenie  do  prevádzky  
2. stavby Láb

1984  –  uvedenie  do  prevádzky  
�. stavby Láb

2008  –  uvedenie  do  prevádzky  
1. etapy objektu Gajarybáden

2011 – dokončenie 2. etapy ob
jektu Gajarybáden

2014  –  predpokladaný  termín 
dokončenia �. etapy objektu Gaja
rybáden

Dnes  spoločnosť  ponúka  tech
nológie a služby na vysokej úrovni  
s  cieľom podporiť  liberalizáciu  tr
hu s plynom. Keďže za najperspek
tívnejšie ložisko podzemných uhľo
vodíkov  sa považuje oblasť okolo 
obce  Gajary,  investovala  NAFTA, 
a.  s., do vybudovania nových ob
jektov,  čo  umožňuje  výrazné  zvý
šenie skladovacej kapacity a  flexi
bility. To boli dôvody pre zriadenie 
Centrálneho areálu Gajary.

V  posledných  rokoch  NAFTA,  
a.s.,  systematicky  investovala  do 
úpravy  základných  parametrov 
komplexu zásobníkov Láb a výsled
kom  je  zvýšenie  tak  pracovného 
objemu, ako aj vtlačeného a ťažob
ného výkonu.

• 
Informácie o zásobníku a o po

skytovaných službách skladovania 
zemného  plynu  možno  získať  na 
internetovej stránke NAFTA, a. s., 
www.nafta.sk.

Tlačová správa (krátené)

NAFTA slávnostne 
otvorila Centrálny 
areál Gajary
symbolickým kliknutím myšou 6. septembra 2011 zástupcovia NaFTa, 
a. s., za účasti premiérky sr a starostu obce Gajary slávnostne otvorili 
nový objekt komplexu zásobníkov láb – zásobník Gajary-báden. 
projekt Gajary-báden navýši do roku 2014 skladovaciu kapacitu 
zásobníkov láb o 500 mil. m3 na celkových cca 2,5 mld. m3, a tak vý-
razným spôsobom prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného 
plynu na slovensku a v okolitých krajinách EU.

 Potravinová pomoc
Naša obec sa zapojila do projektu „Potravinová pomoc”, cieľom kto
 rého je dodanie potravín najodkázanejším osobám prostredníctvom 
charitatívnych organizácií. Projekt realizuje Potravinová banka Slo
venska (www.pbs.sk) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. 
Občania, ktorí  sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevku   
k dávke, poberatelia dôchodku nepresahujúceho �05 € a osoby na 
hranici životného minima, mali možnosť využiť potravinovú pomoc.  
Z tohto projektu majú nárok bezplatne dostať 20 kg múky a 20 kg 
cestovín. Túto možnosť využilo a do �1. 8. sa prihlásilo �7 našich 
občanov. Miesto a čas odovzdávania potravín oznámime prostredníc
tvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.         ocÚ

Kostol je Boží dom, čo znamená 
že v ňom býva Boh a je aj domom 
božieho ľudu, čo znemená, že ľud 
boží tu pred tvárou Boha schádza, 
aby  slávil  bohoslužby,  čiže  konal 
liturgiu. Boh sa nám v chráme pri
hovára svojím slovom, my ho po
čúvame a sa mu prihovárame svo
jimi slovami čiže modlitbou. 

Prichádza k nám vo sviatostiach: 
v krste, birmovaní, Sviatosti Oltár
nej, pokání, čiže spovedi, pomazaní 
chorých,  v kňazstve a manželstve. 
Pri svätej omši sa chlieb a víno pre
mieňa na slová kňaza na Kristovo 
telo a krv. A Pán Ježiš prichádza do 
očisteného ľudského srdca, podob
ne, ako prišiel k Zachejovi do do
mu. 

Človek  sa  stáva  Božím  príbyt
kom, Božím chrámom, ak  v ňom 
prebýva živý Boh. Svätý Pavol sa pý
ta, neviete, že ste Boží chrám a že 
vo vás prebýva Duch Boží? Kristus 
hovorí:  „Kto  ma  miluje,  zachová 
moje  slová  a  môj  Otec  ho  bude 
tiež milovať. Prídeme k nemu a uro
bíme si u neho príbytok”.

Podobne  ako  chrám  i  my  sme 
boli pomazaní krizmou pri svätom 
krste  po  prvýkrát,  pri  birmovaní 
po druhýkrát a  kto bol  vysvätený 
na kňaza, po tretíkrát. Pri sviatosti 
pomazania  chorých  je  chorý  ma
zaný nie krizmou, ale olejom cho
rých. 

Ak človek  ťažkým hriechom vy
ženie  Boha  zo  svojho  srdca,  Boh 
nás volá ku konverzii, k obráteniu, 
pokániu, aby nám odpustil a mo
hol  v  nás  opäť  prebývať  ako  vo 
svojom chráme.

Všetci sme radi, že máme pekný 
chrám, ktorý vybudovali predchá
dzajúce generácie a z pokolenia na 
pokolenie  sa  boží  ľud  vzorne  
o chrám stará. Podobne sa staraj
me  i  o  to,  aby  sme  boli  krásnym 
božím príbytkom, aby každý z nás 
bol  vždy  živým  chrámom  božím. 
Ak vyženieme Boha zo svojej duše, 
úprimne  ho  odprosme,  prijmime 
jeho pozvanie k obráteniu a poká
niu aby mohol opäť prebývať v nás 
ako vo svojom svätom chráme.

 
To vám i sebe prajem 
i vyprosujem: 

JUraJ aUGUsTíN, 
farár – duchovný otec farnosti

Lábske 
hody
Dokončenie z 1. strany
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Novú  cestu  začíname  aj  my. 
Vstupujeme  do  �.  ročníka 

po zavedení reformy v školstve. No
vé sú pre nás najmä �. a 8. ročník. 
Stále hľadáme tú správnu a najlep
šie  cestu  pre  jednotlivé  ročníky. 
Vzhľadom na to, že máme možnosť 
doplniť  štátny  vzdelávací program 
aj našimi hodinami, po dohode aj s 
rodičmi  sme pre ôsmakov  zaviedli 
nový  predmet  mediálna  výchova, 
pre nižšie ročníky mladého záchra
nára.  Ako  novinku  sme  zaviedli  
v 1. a 2. ročníku rozšírenú telesnú vý
chovu so zameraním na tenis, a už 
tradične od 1. ročníka sa učí anglic
ký jazyk. Tretiaci si odskúšajú nový 
predmet estetiku, štvrtáci pokraču
jú  v  rozšírenej  hudobnej  výchove  
v hre na flaute. Privítali sme medzi 
nami  aj  novú  pani  učiteľku  Mgr. 
Ježkovú v 1. ročníku. Zmena nastala 
aj v školskej jedálni – vedúcou sa sta
la pani Jana Pírová a kolektív posil
nila pani Zuzana Písečná. V tomto 
školskom roku nás čaká aj množstvo 
podujatí.  Ako  prvé  by  sme  chceli 
zorganizovať (po 7 rokoch) plavec
ký  výcvik  pre  žiakov 2.–5.  ročníka, 
určite  budeme  pokračovať  v  spo
lupráci  s našou partnerskou školu  
v Litoveli, lyžiarsky výcvik, škola v prí
rode, v rámci projektu Pomoravie si 
zmeriame  sily  s  okolitými školami, 
zapojíme sa do mnohých  zaujíma
vých projektov. Okrem noviniek vo 
vyučovaní sa usilujeme renovovať aj 
prostredie,  v  ktorom  sa  naši  žiaci 
vzdelávajú.  Cez  prázdniny  sa  nám 
podarilo vymaľovať dve triedy a po
kračujeme aj vo výmene zariadenia 

jednotlivých tried. Plány máme veľ
ké, všetko sa však bude odvíjať od 
financií.

Prajem všetkým veľa zdravia, šťas
tia v novom školskom roku, zamest
nancom veľa elánu a dobrých nápa
dov, rodičom veľa krásnych a neza
budnuteľných  chvíľ  strávených  so 
svojimi deťmi.

 Mgr. Ľubica chovanová, 
riaditeľka školy

Pred rokmi som nastúpila ako učiteľka do jednej 
základnej školy v blízkosti môjho bydliska. Myslela 
som si, že na tomto pracovisku zotrvám do svojho 
dôchodku. našla som tu priateľky, spolupracovníčky 
a milé deti, ktoré som učila. Človek mieni, život mení  
a musela som si hľadať miesto na inej škole.

Mala som milý telefonát, že neďaleko v Lábe potre
bujú učiteľku pre 1. stupeň. Už po prvej návšteve som 
bola milo prekvapená čistými, upravenými priestormi 

školy a príjemnými ľuďmi, ktorí tu pracujú. Prišiel sep
tember a ja som nastúpila do Základnej školy v Lábe 
ako  učiteľka.  So  mnou  nastúpilo  aj  dvadsať  malých 
prváčikov,  ktorí  5.  septembra  s  kytičkou  v  ruke  stáli 
nastúpení v školskom dvore. Z ich tvárí okrem úsme
vu, bolo možné vyčítať aj zvedavosť, očakávanie z toho, 
čo príde. Po uvítaní pani riaditeľkou a pani starostkou, 
od ktorej dostali veľmi peknú knihu, všetci netrpezlivo 
čakali,  kedy po prvýkrát  zasadnú do školských  lavíc.  
V triede sme sa zvítali, predstavili a porozprávali o pre
žitých letných dňoch. Deti aj ja sme v očakávaní toho, 
čo nám nový školský rok prinesie. Verím, že bude pre 
nás platiť: Ako na začiatku, tak po celý rok a budeme  
si skvelo rozumieť ako v triede, tak i na pracovisku.

 Mgr. Katarína JežKová, učiteľka

Začíname ďalší nový školský rok

triedy:
Lienky  18
Žabky  19
Včielky  2�

Pani učiteľky:
Mgr. Miriam Vicenová – žabky
Zuzana Hrončeková – včielky
Emília Czagáňová – lienky
Veronika Marková – včielky

Katarína Žaludná – žabky
Hana Junasová – lienky
Pani kuchárka:
Iveta Olahová
Pani upratovačka:
Marta Klimentová
Pomocná sila:
Edita Iváková
vedúca školskej jedálne:
Helena Sovadinová

Skončili sa prázdniny a všetky 
školy otvárajú svoje brány. Aj 

naša materská  škola otvorila dve
re  jednotlivých  tried  pre  všetkých 
rodičov, ktorí nám prejavili dôveru  
a  zverili  svoje  deti  do  našich  rúk.  

V tomto školskom roku je u nás 61 
detí v troch triedach. Prajeme vám, 
rodičom,  a  najmä  deťom,  aby  sa 
im v našej škôlke páčilo a celý škol
ský  rok  k  nám  radi  chodili.  Čaká 
nás veľa práce, ale aj zábavy.

5. september bol tým krásnym slnečným dňom, ktorý privítal 122 žiakov 
so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Pre najmenších 20 prváčikov to 
bol prvý deň, kedy si pripravili nové aktovky a peračníky. S veľkou ky
ticou a širokým úsmevom sa vydali na novú cestu poznania.

Nová pani učiteľka v našej škole!

 Ďakujeme
Cez letné prázdniny sme stihli našu škôlku aj tro
chu zrenovovať, a to vďaka pani starostke PaedDr. 
Monike Valúchovej, ktorá nám poskytla finančné 
prostriedky na  vymaľovanie aspoň hospodárskej 
časti materskej školy a deťom šatne. Ešte raz ďaku
jeme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.        MŠ Láb

ŠKOLST VO VOBCI
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V dňoch 20. a 21. augusta bolo 
pre našich občanov a návštevníkov 
obce pripravené bohaté programo
vé pásmo. Z oblasti športu to boli 
futbalový zápas alebo športové dis
ciplíny, v ktorých súťažili okolité ob
ce v Súboji obcí. Z oblasti kultúrno
spoločenskej boli pripravené vystú
penie hudobnej skupiny Saxi Band, 
prezentácia historického šermu, do
bovej  techniky,  speváckohudobné 
vystúpenie Otta Kolmana z Môjho 
najmilšieho hitu,  vystúpenie  zabá
vača DJ Lea, ktorý bavil deti i dos
pelých, tanečné vystúpenie Zumba 
a následnej  zábavy pod holým ne
bom. Počas dňa bolo pripravených 
veľa sprievodných podujatí pre deti 
i dospelých. Program bol pripravený 
aj  pre  oblasť  duchovnospoločen
ského  života.  V  nedeľu  sme  mali 

slávnostnú  svätú omšu  v  lábskom 
kostole  sprevádzanú  chrámovým 
Zborom svätého Ondreja z Vysokej 
pri Morave a za účasti a prezentácie 
lábskeho kroja. Myslím si, že každý 

občan a návštevník si prišiel na svo
je  a  v  tomto  rýchlom  čase  sa  na 
chvíľu zastavil a spríjemnil si takto 
všedné dni v kruhu najbližších. Ve
rím,  že  prostredníctvom  nultého 
ročníka tohto podujatia sme zasiali 
semienko do budúcna a tieto  láb
ske  slávnosti  sa  stanú významným  
a  slávnostným  dňom  pre  našu 
obec. Na záver sa chcem poďakovať 
obecnému úradu a starostke obce 
za vybavenie finančných prostried

kov z Nadácie SPP, a. s., SportPark 
Stupava,  Pozagas,  a.  s.,  fa  Lábin
vest, s. r. o., bez ktorých by sa toto 
kultúrne podujatie nemohlo zorga
nizovať. Ďakujem členom kultúrnej 
komisie,  pracovníkom  obecného 
úradu,  ŠK  Láb,  DFK  Láb,  členom 
DHZ Láb, Klubu vojenskej techniky, 
Zboru sv. Ondreja z Vysokej pri Mo
rave, deťom a mládeži, ktorí sa ob
liekli  do  kroja  a  Farskému  úradu 
Láb  za  podporu  a  spoluprácu  pri 
organizovaní Letných lábskych sláv
ností. 

Daniel ProkoP, predseda kk

Dostať do povedomia svoju obec je snom každého starostu i obecného 
zastupiteľstva a malo by byť záujmom každého obyvateľa obce. Tou 
spoločnou cestou je kultúra. Prostredníctvom kultúrnych aktivít sa 
zviditeľňujú mnohé obce na okolí. V našej obci sme okrem iných 
kultúrnych podujatí v tomto roku zorganizovali i kultúrno-spoločensko-
športovú akciu, ktorú sme nazvali letné lábske slávnosti. 

 Letné lábske slávnosti

KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS
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„Moja  mama  nosila  to  moje 
povolanie  v  srdci”,  často  hovorí,  
a  z  týchto modlitieb  sa  zrodil  ta
kýto vzácny kňaz – dušou i telom. 
Otcova sestra malého Jurka nauči
la na otázku „Čím budeš?” odpove
dať – „farárkom”. „A čo budeš ro
biť?” Rozopäl ruky a povedal: „Ore
mus (modlime sa)”.

Základnú školu ukončil v mieste 
bydliska v Podolí, okres Nové Mes
to  nad  Váhom.  Hlavne  mama  vy
chovávala svoje deti vo viere. Nav
števovali náboženské obrady, s bra
tom  miništrovali,  zúčastňovali  sa 
na vyučovaní náboženstva a na všet
 kých ostatných náboženských obra
dov. Mama bola nebojácna vo viere 
a vzdelaná. Ako slobodná pracovala 
v  Povereníctve  školy.  Hoci  dbala, 
aby jej deti podľa viery aj žili.

Po ukončení základnej školy nav
števoval gymnázium v Novom Mes

te nad Váhom. Teológiu vyštudoval 
v  Rímskokatolíckej   cyrilometod
skej bohosloveckej fakulte v Brati
slave a v  roku 1979 bol vysvätený 
za kňaza.

Jeho  vďaka  patrí  predovšetkým 
dobrotivému Pánu Bohu za všetky 
jeho dobrodenia, hlavne za dar lás
ky,  kňazského  povolania,  nábož
ných rodičov.

Po  kňazskej  vysviacke  pôsobil 
ako kaplán  v  Leopoldove a Šura
noch.  Dvojročnú  vojenskú  službu 
konal v Kežmarku a Podbořanoch 
v Čechách. Po návrate bol  kaplá
nom v Piešťanoch a  v Seredi. Pri
tom dva roky vykonával pastorač
nú službu vo väznici v Leopoldove. 
Tri roky bol farárom vo Vajnoroch, 
dva roky pôsobil ako osobný sekre
tár pána arcibiskupa – metropoli
tu Jána Sokola na Arcibiskupskom 
úrade v Trnave. Šesť rokov pracoval 

v  STV  ako  redaktor  a  moderátor 
náboženských  programov.  V  ro
koch 1995–1996 bol tajomníkom 
Rímskokatolíckej  cyrilometodskej 
bohosloveckej  fakulty  UK  pričom 
konal  kňazskú  službu na Onkolo
gickej  klinike  na  Heydukovej  ulici  
v Bratislave. V roku 1996 bol posla
ný pánom arcibiskupom na štúdiá 
do Ríma na Pápežskú Leteránsku 
univerzitu, aby študoval pastorálnu 
teológiu. Dva roky býval vo Vatiká
ne v nemeckom a  írskom kolégiu.  
V  roku 1999 sa vrátil  z Ríma, kedy 
dokončil  štúdium v bohosloveckej 
fakulte  v  Bratislave,  kde  zároveň 
začal prednášať pastorálnu teoló
giu a homiletiku. Neskôr bol fará
rom  v  Bratislave  vo  farnosti  Krá
ľovnej  rodiny,  šesť  rokov  farárom  
v  Chorvátskom  Grobe.  Od  15. 1. 
2007 je farárom v Lábe. 

Chceme sa Vám, drahý náš du
chovný  otec,  srdečne  poďakovať 
za duchovnú obnovu našej farnos
ti, za pútavé hlásanie božieho slo
va. Nech Vás Pán Boh za to všetko 
odmení svojím požehnaním, dob
rým zdravým, plnosťou darov Du
cha  svätého  a  Panna  Mária  nech 
Vás stále ochraňuje.

To Vám v modlitbách vyprosujú 
Vaši vďační 

FaRNíci 

Veľadôstojný pán 
farár, milí veriaci!
11. september 1955 bol pre niekoho obyčajným všedným dňom, pre 
niekoho dňom neopakovateľným. Tak to bolo i v rodine u augustínov
cov, lebo im Pán boh požehnal syna. Narodil sa ako prvý zo štyroch 
súrodencov. brat je ženatý a dve sestry sú vydaté.

Enviropark  Pomoravie  zorgani
zoval 24.  júna v Gajaroch pre dô
chodcov  spoločné  kultúrnošpor
tové podujatie pod názvom Sväto

jánska  noc.  Na  podujatí  sa  zišlo 
približne  500  dôchodcov.  Pre  22 
dôchodcov prišiel autobus aj do Lá
bu. Po oficiálnom kultúrnom pro

grame  začalo  športové  zápolenie 
medzi dedinami. Lábjané si v špor
tových disciplínach rozdelili 2. a 3. 
miesto. Na 1. mieste z Lábjanú ne

mal nikto, to bolo pre Závodzanky 
v  krojoch. Potom pokračovala  ta
nečná zábava až do neskorej noci.

aNNa ZÁLeSňÁkoVÁ a joZeF LiSý, 

„kdo gumákem dálej dohodzí!”

čo chvíľa tu máme november.  
V tomto mesiaci preniká nami 
nostalgia za blízkymi, ktorí odiš
li z tohto pozemského sveta. 

Rok čo  rok mieria naše kroky  
na cintoríny a urnové hájiky, mies
ta posledného odpočinku, ktoré  
v tomto období rozkvitajú zápla
vami kvetov a očistným svetlom 
tisícok sviečok. Nezáleží na tom, 
či  je  to  cintorín  vojenský,  histo
rický,  verejný  alebo  symbolický. 
Všade odpočívajú niekoho blízki, 
priatelia,  známi  alebo  nám  ich 
pripomínajú. 

Stojíme 
pri hroboch, 
mlčky,
s  pohľadom  upretým  do  minu
losti alebo v tichom hovore s ro
dinnými  príslušníkmi.  Strážime 
deti, pre ktoré je horiaci plamie
nok neopakovateľným zážitkom, 
aby si neublížili. Len teraz, len raz 
v  roku,  môžu  zapáliť  veľa,  veľa 
sviečok a sledovať s naširoko roz
tvorenými  očkami  hru  ohnivých 
svetielok a nikto im v tom nebrá
ni. A počúvajú, aký bol deduško, 
či prastará mať, ako žila, aká bo
la. Strata blízkeho človeka je vždy 
bolestná. Na ňu nie sme pripra
vení nikdy. 

Pre spomienku a z piety budu
jeme náhrobné kamene. Zastav
me sa pri nich na chvíľu a zamys
lime  sa  nad  životom  aj  iných, 
možno celkom cudzích ľudí. Siah
nime do svojho vnútra a nechaj
me  sa  unášať  pokorou,  ktorú  
v sebe v dennom zhone potláčame 
a  podajme  ruku  blízkemu  –  na 
zmierenie s ním i so sebou. Spo
mínajme  na  tých,  čo  už  nie  sú 
medzi nami. Na to pekné, čo v na
šich  mysliach  zanechali.  Na  ich 
svojský slovník, prízvuk, črty, pr
chavý úsmev, lásku, ktorú rozdá
vali. Nemusíme nechávať miesto 
pri  stole.  Len  zapáľme  sviečku  
a prihovorme sa každému milým 
slovom. Nájdime si čas pre rodi
nu, pre ľudí...

NA ZAMYSLENIE

SVäTojÁNSka
 Noc   alebo

Pozývame vás v sobotu 
8. 10. 2011 o 10.00 h na 

súťaž vo varení 
hodového guláša 
na Čapáši.
Na pobavenie hrá AC plus.

Poľovnícka 
katarínska 
zábava
PZ malina Láb, vás srdečne pozý
va na tradičnú katarínsku zábavu 
19. 11. 2011 o 19.00 h v spoločen
skej sále  U Tomáša. 
Pripravená bude skvelá večera z di
viny. Do tanca bude hrať hudobná 
skupina. Čaká na vás aj bohatá tom
 bola nielen z diviny. Poľovníci sa te
šia na vašu účasť. Lovu a lesu zdar!

Cieľom tohto zisťovania je vytvo
riť spoločný rámec na systematickú 
tvorbu  štatistík  krajín  Európskej 
únie  o  celoživotnom  vzdelávaní 
obyvateľov  Európskej  únie.  Táto 
štatistika  bude  kľúčovým  zdrojom 
údajov  o  stave  vzdelanosti  obyva
teľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich 
celoživotné vzdelávanie v krajinách 
Spoločenstva. Zisťovanie budú rea
lizovať v období od 1. októbra do 
15. novembra 2011 poverení opyto
vatelia Štatistického úradu SR – pra

coviska  ŠÚ  SR  v  Bratislave  v  ná
hodne  vybraných  domácnostiach 
Bratislavského kraja, a teda aj v do
mácnostiach okresu Malacky.

Opytovatelia sú povinní pri zisťo
vaní preukázať sa poverením na to
to zisťovanie a na požiadanie aj do
kladom totožnosti. Bližšie informá
cie  je  možné  získať  na  emailovej 
adrese ks.ba@statistics.sk a na tele
fónnom čísle 02/69 25 04 65 alebo 
02/69 25 04 11.

Šú SR v bratislave

Štatistický úrad SR realizuje na základe zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 
Štatistického úradu SR č. 416/2008 Z. z, ktorou sa vydal Program štát
nych štatistických zisťovaní na roky 2009–2011, v 5000 náhodne vybra
ných domácnostiach štatistické Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní 
dospelých (aeS 2011).

Zisťovanie o celoživotnom 
vzdelávaní dospelých

ZO ŽIVOTA OBČANOV OBCE
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Rodičovský dom na rázcestí stál,
s tieňom moruše sa tíško zhováral.
Tak ťažké časy prežili sme spolu
mysľou sa vráťme k skromnému stolu.

Fotky a spomienky. Smiech a slzy 
dojatia. Rôzne osudy a príbehy, ľu
dia, ktorí vďaka myšlienke usporia
dať  stretnutie  rodiny  Kovárovcov 
prišli na miesto, kde sú ich korene 
– do Lábu. 

Tu, v malom domčeku, vychovali 
v  neľahkých  podmienkach  svojich 
sedem detí Tomáš a Štefánia Ková
roví.  Vďaka  nim  sa  23.  júla  2011 
mohli stretnúť tri generácie a pripo

menúť si, ako veľa znamená rodina.
Už 15 rokov prešlo odvtedy, čo sme 
sa zišli naposledy. Za ten čas nasta
lo mnoho životných zmien, pribudli 
noví  členovia  našej  veľkej  rodiny. 
Teraz  je nás 86 a stretnutia sa zú
častnilo 63 Kovárovcov. Začali sme 
ďakovnou svätou omšou a uctením 
si pamiatky starých rodičov na cin
toríne.

Posedenie bolo pripravené v sále 
v družstve. V rámci kultúrneho pro
gramu  sa  predstavili  hudobné  ta
lenty rodiny a pri zamyslení a bás
ňach nezostali citlivejšie oči suché. 
Počas  prezentácií  fotiek  jednotli

vých rodín na seba tí starší prezradili 
nejednu vylomeninu či úsmevnú prí
hodu. 

A, samozrejme, čo by bolo stret
nutie Kovárovcov bez  rodinnej ka
pely s príznačným názvom Kotrba? 
(KOKovár,  TRTrgiňa,  BABartoš; 
podľa priezvisk muzikantov) Hralo 
sa, tancovalo, spievalo, jedlo a pilo 
až do skorých ranných hodín. A po
tom? Po krátkom spánku znova lú
čenie. Pár sĺz a prianie opäť stretnu
tie zopakovať.

„Ostatné veci nás môžu zmeniť, 
ale  začíname  a  končíme  s  rodi
nou...”      A. Greliková

Narodení:
Lamoš Alexander  5. �.
Žáček Martin  6. �.
Myslovič Eduard  21. �.
Majzún Andrej  3. 8.

Zomrelí:
Lukáček Ignác  26. 6.
Duffek Karol  11. �.
Vasarábová Terézia   11. �.
Zemanová Janka  8. 9.

Zosobášení:
Sayers Matthew 
a Hanúsková Eva  9. �.
Novoveský Radoslav 
a Nemcová Veronika  16. �.
Káloši Štefan Bc. a Danihelová
Mariana Mgr.   23. �.
Kovár Martin 
a Mikudíková Hana  10. 9.

od 1. 9. do 30. 11. 2011
60roční
Zálesňák Boris, Štefková Anna, 
vajarská veronika, Šimkovič 
František
�0roční 
Sloboda Štefan, Hrebeň ivan, 
koporec František
80ročný
Gašparovič Augustín

Všetkým oslávenkyniam a osláven
com srdečne blahoželáme a želáme 
ešte mnoho pekných a pokojných  
dní plných  zdravia.

od 20. 6. do 14. 9. 2011
SpoločenSká kronika  Na stretnutí rodiny Kovárovcov

V  auguste  sa  krás
neho životného jubi
lea  dožili  najstarší 
občania  našej  obce. 
Pani  Mária  Sofková 
sa 25. augusta dožili 
krásnych 95 rokov ži
vota.  Sú  najstaršou 
občiankou Lábu. 
23.  augusta  sa  pán 
František  Bartalský 
dožili 92  rokov  živo
ta. Sú najstarším ob

čanom Lábu z pome
dzi chlapov. Starost
ka  obce  a  predseda 
kultúrnej  komisie 
boli  našim  osláven
com zagratulovať ku 
krásnemu životnému 
jubileu  so  želaním 
pevného zdravia a eš
te  mnoho  pekných 
chvíľ strávených v kru
hu najbližších.

-kk-

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále 
v rovnakom tempe, neúprosne a ne
omylne. prideľuje ich zo svojej ná
ruče čas všetkým nám. Každým no
vým  ránom,  vždy  znova  a  znova 
ponúka  nám  šancu  žiť.  Niekedy 
nám do cesty stavia prekážky, trá
penia, bolesti, rôzne problémy, ale 
má v zásobe aj dni plné slnka, krás
nych zážitkov a šťastia. Každoročne 
v mesiaci október, keď príroda na
berá krásu jesene, prejavujeme všet
ci svoju pozornosť a úctu občanom 
skôr narodeným, ktorých  vlasy  sú 
postriebrené  šedinami  a  konanie 
obohatené veľkými životnými múd
rosťami. 

Október  je  mesiacom  úcty  nás 
mladších  k  tým  skôr  narodeným. 

Ale  na  túto  úctu  a  pozornosť  by 
sme nemali zabúdať počas celého 
roka.

Naši drahí starkí, 
pri tejto príležitosti si vás dovo-

ľujeme pozvať na spoločné pose-
denie dôchodcov v stredu 26. ok-
tóbra o 14.00 h v sále „U Tomáša” 
v lábe.

Želáme vám z čistej náklonnosti, 
aby minulosť vás hriala a tešili ste 
sa z prítomnosti.

Tešíme sa na vašu účasť! 
kUlTúrNA komiSiA

Život je krásny v každom veku,
je ako pieseň stále živá.
A je to pieseň o človeku,
ktorá sa v ľudských srdciach skrýva.

 Október – mesiac
 úcty  k starším
Neberme zrelý vek tak prísne –šach ešte neznamená mať.Aj vtedy, keď 
sa zjesenieva,je veľa pekných záujmov,keď s ústami aj srdce spieva,pre 
pohodu je zárukou. 

 Najstarší občania Lábu

ZO ŽIVOTA OBČANOV OBCE
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Začala sa nám nová sezóna pre  
ŠK Láb, a to znamená aj viacero 
zmien. Tou hlavnou, ktorá nás naj
viac teší, je návrat bývalých láb
skych hráčov. Po prvých piatich 
kolách je Láb stále bez prehry a dr
ží sa na čele tabuľky. 

Mužstvo seniorov začal trénovať 
Pavol Koporec s pomocou Brani-
slava Kovára. Tvoríme nový káder 
hráčov, ktorý má šancu uspieť v li-
ge. Naša mládež tiež nezaháľa. Pri-
hlásili sme prípravku, ktorú vedie 
Marek Dufek spolu s Ivanom Polá-
kom. Takisto sme prihlásili aj mlad-
ších žiakov, ktorí hrajú oproti mi-
nulému ročníku súťaž vidieku a nie 
Bratislavy. Mladších žiakov ostal 
trénovať Rudolf Ledník ml. spolu 
s Branislavom Malíkom. Veľmi nás 
teší, že mládež má záujem trénovať 
a je podporovaná rodičmi. Ďalej 

sa nám podarilo zakúpiť nové dre-
sy pre seniorov, zelenú a netradičnú 
bordovú. Snažíme sa organizovať 
akcie a podujatia, vďaka ktorým 
môžeme klubu finančne pomôcť. 
V našej snahe je nám nápomocný 
obecný úrad a okruh ľudí, ktorí 

majú radi futbal v Lábe. Do budúc-
nosti sa chceme venovať zlepšova-
niu podmienok celého klubu a tak 
isto aj vybavenia. Veľké poďakova-
nie patrí našim verným fanúšikom, 
ktorí nás neustále podporujú.

         MareK Chovan, tajomník ŠK

Tabuľka SenIorI – 5. liga – vidiek po 5. kole
 1. FK Sološnica 5 4 0 1 18 6 12 12
 2. ŠK Láb 4 4 0 0 11 2 9 12
 3. Záhoran Kostolište 4 3 1 0 16 6 10 10
 4. ŠK Gajary 5 3 1 1 13 6 7 10
 5. TJ Borinka 4 3 0 1 11 5 6 9
 6. KŠK Plavecký Mikuláš 5 2 1 2 12 12 0 7
 7. ŠM Suchohrad 5 2 0 3 16 15 1 6
 8. FK Malé Leváre 5 2 0 3 8 7 1 6
 9. ŠK Pl. Štvrtok–OFK Vysoká B 4 1 1 2 8 13 –5 4
 10. Slovan Pernek 5 1 1 3 5 13 –8 4
 11. FK Studienka 5 1 1 3 8 19 –11 4
 12. OŠK Mariánka 5 0 2 3 5 13 –8 2
 13. Volný žreb 0 0 0 0 0 0 0 0
 14. Pl. Podhradie 4 0 0 4 2 16 –14 0

 Futbalisti začali ďalšiu sezónu 

Srdečne váS 
PoZývaMe na

 1. ročník 
Jazdy 
sv. huberta
ktorá sa uskutoční
15. októbra 2011 v areáli
spoločnosti 
Pospo, s. r. o., Láb

Program: 
  9.00 Príchod účastníkov
10.00 Slávnostný nástup  
  účastníkov
10.15 Hubertova jazda
13.30 Sprievod obcou
14.00 Vyhodnotenie  
  Hubertovej jazdy 
14.15 Vystúpenie sokoliarov
15.00 Súťaže zúčastnených 
  koní
15.30 detský program
  Divadlo žihadlo
16.00 Vyhodnotenie súťaží
17.00 Divadlo na hambálku
	 	 (ukážky	Ženského
	 	 zákona	a	FS	Macejko)
19.00 vystúpenie skupiny
  AC+

občerstvenie: 
cigánska pečienka, guláš, ryby
skalický trdelník, 
alko a nealko nápoje
 
Kontakt: 
Jozef hasička – 0903/71 90 94

zastúpený Ing. Pavlom Frešom, na 
základe žiadosti obce Láb schválil 
dotáciu na úhradu časti nákladov 
na projekt – Úprava športoviska  
a domu smútku v obci Láb v súlade 
s VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní 
dotácií v znení zmien a doplnkov. 

Termín realizácie je stanovaný 
od 15. 10. do 15. 12. 2011. Finančné 
prostriedky vo výške 500 € budú 
použité na rekonštrukciu vchodo-
vých dverí domu smútku a úpravu 
športoviska. V tomto roku je to po 
druhýkrát, čo nám BSK prispel ku 
skrášľovaniu a rozvoju obce. V má-

ji sme dostali 1000 € na podporu 
DHZ Láb – oslavy 120. výročia vzni-
ku DHZ a 40. výročia podpísania 

družobnej zmluvy s obcou Říčany  
u Brna. V mene občanov obce ďa-
kujeme  Ing. P. Frešovi i poslancom 

BSK. Pevne veríme, že spoločnými 
silami prispejeme k úspešnému 
rozvoju BSK.                  ocÚ

Obec opäť úspešná v žiadosti o dotácie

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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