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 Vážení čitatelia,
prinášame vám ďalšie číslo obecných novín, v ktorom sa dozviete najdô
ležitejšie informácie zo života v našej obci z každej spoločenskej oblasti. 
Nastáva čas dovoleniek, čas oddychu, rodinných a priateľských stretnutí. 
Prajeme vám všetkým, aby ste si popri pracovných povinnostiach našli  
čas i pre seba a svoju rodinu, spoločne načerpali novú silu, aby ste si oddýchli  
od všedných starostí. Deťom a mládeži želáme krásne slnečné prázdniny 
a našim starším občanom pokojné prežitie horúcich letných dní v kruhu 
najbližších či  známych.     redakcia

Spoločnosť Lábinvest, s. r. o, ktorá 
bola založená v roku 2008 za 
účelom vytvorenia podmienok pre 
rozvoj bývania v obci, bilancovala 
svoje trojročné pôsobenie a výsled
ky hospodárenia.

Podľa účtovných výkazov možno 
konštatovať, že hospodárenie spo
ločnosti za trojročnú existenciu má 
progresívnu bilanciu. Z pohľadu 
základných ekonomických ukazo
vateľov možno konštatovať nasle
dovné:

1. podľa  výkazov  zisku a  strát 
spoločnosti bol dosiahnutý kumu
lovaný hosp. výsledok 237,7tis. €.

2. podľa analýzy cash flow rok 
2011 bol z pohľadu disponibility 
finančných zdrojov prvým rokom  
s kladnými hodnotami, 

3. podľa súvahy, ktorá hodnotí 
stav majetku a kapitálu bola vyká
zaná progresívna tendencia v zhod
nocovaní a raste obchodného ma
jetku spoločnosti.

Stratégiu obchodnej politiky spo
ločnosti možno hodnotiť,  vzhľa

dom na krízové obdobie a celkovú 
stagnáciu v  investovaní,  tiež po
zitívne. Spoločnosť predala zo 43  
stavebných pozemkov 19, čo pred
stavuje 44 % úspešnosť a ďalších 
šesť  je  rezervovaných.  Je  pred
poklad, že sa v roku 2012 prevedú 
na nových žiadateľov – vlastníkov.

Podľa prognózy v ďalšom obdo
bí možno predpokladať pri 100 %  
úspešnosti v predaji pozemkov, bu
dúci hospodársky výsledok okolo 
698tis. € (spolu s prerozdelením 
základného imania). Čiže celkový 
hospodársky  výsledok  by  mohol 
predstavovať hodnotu 936tis. €.

Z pohľadu návratnosti vložené
ho kapitálu, možno konštatovať  
aj  s prihliadnutím na dispozičné 
právo obce na novovytvorené ďal
šie 3 stavebné pozemky, o rentabil
nom podnikateľskom rozhodnutí.

Ing. Dušan VaVrInec, 
zástupca starostky

Podrobnejšie údaje z výkazov sú k na
hliadnutiu v OcÚ a uverejnené na webovej 
stránke obce, v sekcii Samospráva – Do
kumenty.

Túto vec sme spoločne vyriešili 
odpredajom obecného bytu, ktorý 
bol ekonomicky nevýhodný. Finan
cie z predaja použijeme práve na 
zhodnotenie majetku –  výstavbu 
nájomného bytu. Ide o 8 bytových 
jednotiek na parcele č. 1335/1,2.

V bytovom dome bude jedna gar
sónka (25,90 m2), jedna 1izbová 
bytová jednotka (36,24 m2), dve  
2izbové bytové jednotky (55,77 m2), 
jedna  2izbová  bytové  jednotky 
(51,32 m2) a  tri 3izbové bytové 
jednotky (67,65 m2). 

Objekt bude nepodpivničený, so 

štyrmi  nadzemnými  podlažiami, 
posledné  podlažie  bude  riešené 
ako obytné podkrovie. Bytové jed
notky budú disponovať samostat
nými  zdrojmi  vykurovania  a  prí
pravy TÚV pre každý byt. Priestory 
pivníc sú umiestnené na 1. NP.

Predpokladaný náklad stavby: 
cca  374 132,46 € bytový dom + 
spevnené plochy,  z  toho 75 %  je 
úver  zo  Štátneho  fondu  rozvoja 
bývania, 25 % nenávratná dotácia 
z ministerstva výstavby. Ďalšie 
financie z rozpočtu obce pokrývajú 
náklady na spevnené plochy.

 100 000 € na byty
 v obci Láb
S myšlienkou výstavby nájomných bytov sa zaoberalo obecné za
stupiteľstvo už dlhšie. Obec Láb toho času eviduje 14 žiadostí o pride
lenie nájomných bytov. najväčším problémom pri rozhodovaní o vý
stavbe bol nedostatok finančných prostriedkov v obecnom rozpočte.

LÁBInVeST 
bilancoval 16.–17. 6. sa v Bratislavskom 

river parku uskutočnil 1. ročník 
Volkswagen Slovakia run and 
Fun. Išlo o bežecké podujatie 
pre detské, ženské a zmiešané 
štafetové družstvá. ani naša obec 
nemohla na tomto obrovskom 
podujatí chýbať.

Mali sme 3 ozaj bojovné tímy, 
ktoré v horúcom počasí podávali 

Pripravované 
podujatia
OcÚ a kultúrnej komisie
25.–26. august
Letné lábske slávnosti – 2. ročník 
kultúrnošportového podujatia
september 
Slávnostné uvítanie detí naro
dených v roku 2012

  Beháme 
pre radosť

Pokračovanie na 8. strane
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Žiadosť o bezodplatný prevod 
pozemku Kne č. 1438/2 o výmere 
646 m2, 1438/4 o výmere 3106 m2, 
Knc č. 1438/5 o výmere 656 m2 
podľa GP č. 60/2011 GeODeT 
Myjava, s. r. o., Bratislava vedené  
na LV č. 664 Obce Láb o výmere 
spolu 4 408 m², ktoré tvorili po
tok Oliva a mlynský náhon a sú 
zapísané do vlastníctva Obce Láb.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie žiadosť 

Slovenského vodohospodárskeho 
podniku o prevod pozemkov KNE  
č. 1438/2 o výmere o výmere 646 
m²,  1438/4  o  výmere  3106  m², 
KNC č. 1438/5 o výmere 656 m², 
ktoré tvorili potok Oliva a mlynský 
náhon a sú zapísané do vlastníctva 
obce Láb.

b) OcZ ukladá OcÚ zabezpečiť 
aktuálny znalecký posudok nie star
ší ako ½ roka a opätovne predložiť 
na schválenie OcZ.

c) OcZ schvaľuje zámer o prevod 
pozemkov, pričom všetky náklady 
na prevod znáša žiadateľ.

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Žiadosť o odkúpenie časti po
zemku parc. č. 671/1 reg. e vedené
ho na LV obce Láb č. 2035 o výme
re 13 m². Pozemok sa nachádza 
pod rodinným domom č. 376 a vo 
dvore rodiny Igora šimeka (spo
lužiadatelia Jozef šimek, Jarmila 
chmelová, Ivan šimek, Mária ši
meková).

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie žiadosť 

Igora  Šimeka  o  odkúpenie  časti 
pozemku parc. č. 671/1 reg. E ve
deného na LV obce Láb č. 2035  
o výmere 13 m².

b) OcZ  schvaľuje prevod časti 
pozemku medzi Obcou Láb a Igo
rom Šimekom, bytom Láb č. 376, 
parc. č. 671/1 reg. E v časti diel 3, 4 
o výmere 13 m² zast. plochy a ná
dvoria, vedeného na LV obce Láb č. 
2035 v k. ú. Láb, z dôvodu hodné
ho osobitného zreteľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí za cenu podľa Zna
leckého posudku (ZP) č. 73/2012 od  
Ing. A.  Jelínkovej, Myjava zo dňa  
22. 3. 2012 vo výške 10,07 €/m², v cel
kovej výške 130,91 €. Náklady spo
jené s prevodom hradí kupujúci.

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Žiadosť o odkúpenie časti po
zemku 671/1 vedeného na LV obce 
Láb č. 2035 podľa predloženého 
návrhu GP č. 16/2012 o veľkosti 
102 m² pre žiadateľa Miroslava 
Žaludného, Láb č. 490.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie žiadosť 

Miroslava Žaludného o odkúpenie 
časti pozemku parc. č. 671/1 ve
deného na LV obce Láb č. 2035 
podľa  predloženého  návrhu  GP  
č. 16/2012 o výmere 102 m².

b) OcZ  schvaľuje prevod časti 
pozemku medzi Obcou Láb a Mi

roslavom  Žaludným,  bytom  Láb  
č. 490 parc. č. 671/1 reg. E v časti 5, 6  
o výmere 102 m² zast. plochy a ná
dvoria, vedeného na LV obce Láb  
č. 2035 v k. ú. Láb podľa predlože
ného  návrhu  GP  č.  16/2012  od 
IPSGeo, Martin Foltýnek, Malacky 
z  dôvodu  hodného  osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a za cenu podľa Znaleckého 
posudku (ZP) č. 56/2012 od Ing. 
Vladimíra  Kalužáka,  Malacky  zo 
dňa 29. 4. 2012 vo výške 13,39 €/
m², v celkovej výške 1365,78 €. Ná
klady spojené s prevodom hradí ku
pujúci.

Hlasovanie: za – 7; proti – 0; zdržal 
sa – 1 (M. Chovan); neprítomný – 1 
(D. Hrebeňová)

Zverejnenie zámeru predaja po
zemku – časť parc. č. 671/1 s pri
hliadnutím na osobitný zreteľ pre 
žiadateľa antona Sirotu, Láb č. 24 
a Ľubomíra Lisého, Láb č. 66.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie žiadosť 

Antona Sirotu o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 671/1 vedeného 
na LV obce Láb č. 2035 podľa GP 
č. 112/2008 zo dňa 2. 2. 2008 od  
J. Pálkovej, Jakubov č. 35 o výmere 
173 m².

b) OcZ berie na vedomie žiadosť 
Ľubomíra Lisého o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 671/1 vedeného 
na LV obce Láb č. 2035 podľa GP 
č. 5/2012 o výmere 17 m².

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Prerokovanie platu starostky na 
základe novely zákona 253/1994 
§ 4.

Návrh poslanca P. Bartalského: 
zvýšiť  minimálny  plat  starostky  
o 25 %, t. j. na sumu 1945,35 €  t. j. 
zvýšenie o sumu 61,35 €.

Hlasovanie: za – 1 (P. Bartalský); 
proti – 6; zdržal sa – 1 (D. Vavrinec) 
  Navrhnuté  uznesenie  nebolo 
prijaté.

Návrh  poslanca  D.  Prokopa: 
ponechať výšku platu starostky na 
terajšej výške, t. j. 1884,00 €.

Hlasovanie: za – 2 (D. Prokop,  
M. Chovan); proti – 6

Navrhnuté uznesenie nebolo pri
jaté.

Návrh  poslanca  M.  Kovára: 
valorizovať  terajšiu  výšku  platu 
starostky  o  pevnú  čiastku,  a  to  
o 17,00 € na celkovú výšku 1901,00 
€.

Hlasovanie: za – 5 ; proti – 2 (D. 
Prokop, M. Chovan); zdržal sa – 1 (P. 
Bartalský)

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ prerokovalo plat starost

ky schválený OcZ s účinnosťou od 
1. 6. 2011 a možnosti úprav.

b) OcZ schvaľuje plat starostke 
s prihliadnutím na náročnosť a kva
litu výkonu verejnej funkcie od 1. 6. 
2012 vo výške 1901,00 €, t. j. zvý
šenie zákonného minimálneho pla
tu o 22,15 %.

Hlasovanie: za – 5; proti – 2; zdržal  
sa – 1; neprítomný – 1 (D. Hrebeňová)

Pokračovanie na 3. strane

Odkúpenie časti pozemku parc. 
č. 671/1 vedeného na LV obce 
Láb č. 2035 podľa predloženého 
návrhu GP o veľkosti 100 m2.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ ruší uznesenie OcZ v Lá

be zo dňa 2. 7. 2004 č. 6 c), kde sa  
schvaľuje odpredaj pozemku parc.  
č. 352/3 o výmere 100 m2 p. Aloj
zovi Lukáčkovi za cenu 2,32 €/m2 
(70, Sk/m2)

b) OcZ neschvaľuje odpredaj Iva
novi Lukáčkovi časť pozemku parc. 
č. 671/1 vedeného na LV obce Láb  
č. 2035 o výmere 100 m2 pri parc. 
č. 352/3 v spoluvlastníctve žiadateľa 
Ivana Lukáčka.

c) OcZ ukladá Ivanovi Lukáčkovi, 
aby do mája 2012 vypratal pozemok 
a odstránil oplotenie na obecnej 
časti pozemku, čím sa stane opäť 
verejným priestranstvom obce.

Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1 
(Dušan Vavrinec)

Dodatok č. 1 k VZn obce Láb  
č. 2/2003 o správe cintorína.

Dodatkom sa mení výška úhra
dy za prepožičanie domu smútku 
na  pohrebný  akt  a  služby  s  tým 
spojené. Prepožičanie domu smút
ku pre pohrebný akt a služieb s tým 
spojenými je 20 € do troch dní. Za 
každý začatý ďalší deň sa uhrádza 
suma 5,50 €/deň.

OcZ prijalo uznesenie:
OcZ  schvaľuje  Dodatok  č.  1  

k VZN obce Láb č. 2/2003 o sprá
ve cintorína. Dodatok nadobúda 
účinnosť 15. dňom od zverejnenia 
na úradnej tabuli OcÚ.

Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1 
(Dušan Vavrinec)

Dodatok č. 1 k VZn obce Láb 
č. 2/2007 o prenájme nebytových 
priestorov a bytov vo vlastníctve 
obce Láb.

OcZ prijalo uznesenie:
OcZ  schvaľuje  Dodatok  č.  1  

k VZN obce Láb č. 2/2007 o prenáj
me nebytových priestorov a bytov 
vo vlastníctve obce Láb. Dodatok 
nadobúda účinnosť 15. dňom od  
zverejnenia na úradnej tabuli OcÚ.

Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1 
(Dušan Vavrinec)

Schválenie zmluvy na zabezpe
čenie odbornej prevádzky verejnej 
kanalizácie a ČOV.

OcZ prijalo uznesenie:
OcZ schvaľuje zmluvu na zabez

pečenie odbornej prevádzky verej
nej  kanalizácie  a  ČOV  obce  Láb  
so spoločnosťou Zdravotechnika, 

s. r. o., Olšovského 228/34, 901 01 
Malacky v zastúpení štatutárnym 
zástupcom – Ludvik Štajer.

Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1 
(Dušan Vavrinec)

Prerokovanie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov pre Galmi
stav, s. r. o., Láb a prehodnotenie 
výšky príspevku na energie.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ ruší bod 3. uznesenia OcZ 

č. 63/2011 zo dňa 14. 12. 2011
b)  OcZ  doplňuje  uznesenie  č. 

63/2011 o bod č. 3 zo dňa 14. 12. 2011 
s nasledovným textom: OcZ sta
novuje s platnosťou od 1. 1. 2012 
zálohovú platbu za energie vo výške  
60 €/mesačne s doúčtovaním v ďal
šom roku podľa m3 užívaných prie
storov po predložení vyúčtovacích 
faktúr od dodávateľov médií.

Hlasovanie: za – 8; neprítomný – 1 
(Dušan Vavrinec)

ocz

2. plenárne zasadnutie OcZ – 21. 3. 2012

3. plenárne zasadnutie OcZ – 23. 5. 2012

INFORMÁCIE Z OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV



LÁBSKE NOVINY • 2/2012 3

Oznam pre 
občanov 
napojených 
na verejnú 
kanalizáciu

Z  dôvodu  zmeny  harmono
gramu odpočtov meracích zaria
dení  Bratislavskej  vodárenskej 
spoločnosti (BVS), pristúpila aj  
obec k zmene fakturácie za opa
kované  dodanie  tovaru  a  slu
žieb – stočné. Na základe dlho
dobej  priemernej  spotreby 
pitnej vody, resp. produkcie odpa
dových vôd na jednotlivých od
berných  miestach,  sme  zaslali 
harmonogram budúcich platieb 
za stočné s prvou zálohovou fak
túrou. 

Vyúčtovacia faktúra bude vy
stavená  raz  ročne  na  základe 
reálneho  odpočtu  meracieho 
zariadenia  (odpočty  vykonáva 
BVS). 

Vážení spoluobčania,
pri výkone štátneho stavebné
ho dohľadu pracovníkmi obec
ného úradu a spoločného sta
vebného úradu zisťujeme, že  
v našej obci sa rozbiehajú sta
vebné práce, ktorých usku
točnenie v zmysle § 54 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plá
novaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov (sta
vebný zákon) podlieha ohlaso
vanej povinnosti stavebnému 
úradu alebo vydaniu stavebného 
povolenia.

To  znamená,  že  na  všetky  
práce  stavebného  charakteru, 
napr.  rôzne prístavby, drobné 
stavby, hospodárske budovy, 
záhradné chatky, altánky, 
oplotenia pozemku, zriadenie 
prípojok inžinierskych sietí 

(voda, kanál, elektro, plyn)  
a vjazdov k nehnuteľnostiam, 
atď.  je potrebné ohlásenie sta
vebných prác alebo stavebné 
povolenie. Úprava a budovanie 
hrobových miest taktiež podlie
ha ohlasovacej povinnosti!

Obdobná situácia je i pri užíva
ní ukončených stavieb, na ktoré 
bolo vydané stavebné povolenie 
bez kolaudačného rozhodnutia; 
zmeny užívania stavieb na iné účely 
ako  je uvedené v kolaudačnom 
rozhodnutí a odstraňovanie sta
vieb bez búracieho povolenia.

Vzhľadom  na  uvedené  vás,  
vážení  občania,  touto  formou  
upozorňujeme na to, že stavebné  
práce možno uskutočňovať  len  
na základe vydaného stavebné
ho  povolenia  alebo  ohlásenia  
stavebných, udržiavacích prác,  
užívania  stavieb,  ich odstraňo

vania a pod. v zmysle povolenia 
vydaného  podľa  príslušných 
ustanovení stavebného zákona. 
Preto  vás  žiadame  o  dôsledné 
dodržiavanie podmienok vyplý
vajúcich z príslušných ustanovení 
stavebného zákona. Predídeme 
tak zbytočným nedorozumeniam 
a nepríjemnostiam pri vydávaní 
dodatočných stavebných povo
lení, nariadení o odstránení nepo
volených stavieb, vrátane finanč
ných  postihov  pre  stavebníkov 
ako  i pre  stavebné  f irmy usku
točňujúce nepovolené stavebné 
práce  za  porušenie  ustanovení  
stavebného zákona.

• • •
Tlačivá – žiadosti pre povolenie 

stavby, kolaudáciu stavby, zmenu 
v  užívaní  stavby,  odstránenie 
stavby, udržiavacie práce a pod. 
sú  zverejnené  na  internetovej 
stránke obce alebo si ich môžete 
osobne vyzdvihnúť v obecnom 
úrade, kde vám budú poskytnuté 
i  ďalšie  informácie  k  vydaniu 
požadovaných povolení.

Stavebný úrad Láb

Vývoz 
odpadovej 
vody
v  našej  obci  opäť  zabezpečujú 
zmluvní partneri:

FrIšLOVIČ z Jakubova
Cena za vývoz do 8 m³ = 16 €
objednávky tel.: 0908 12 68 56

šIrecOM zo Zohoru
Cena za vývoz do 3 m³ = 6 €, 
do 6 m³ = 12 €, do 9 m³ = 18 €
objednávky tel.: 0903 72 02 00,
0911 62 32 01

Upozornenie 
pre vodičov

Poľnohospodárske družstvo Lo
zorno vyzýva a upozorňuje obča
nov, aby neprechádzali autami po 
poľnej ceste v smere od „Ortových 
mlyna“ k priemyselnému parku  
v Lozorne. 

Pozemok patrí Poľnohospodár
skemu družstvu Lozorno, ktorý ho  
obhospodaruje a je teda súkrom
ným majetkom.

p. ČerMÁKOVÁ, PD Lozorno, 
t. č. 02/65 96 84 13

OZNAMY

Nelegálna výstavba 
a stavebné práce

Správa o výsledku kontroly So
ciálneho fondu v základnej a ma
terskej škole.

ObZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie správu 

o výsledku kontroly Sociálneho fon
du v Základnej škole Láb.

b) OcZ berie na vedomie správu 
o výsledku kontroly Sociálneho fon
du v Materskej škole Láb.

c) OcZ ukladá riaditeľke MŠ pred
ložiť do budúceho zasadnutia OcZ  
aké prijala opatrenia na odstránenie 
nepreukázateľného účtovníctva čer
pania SF.

d) OcZ ukladá riaditeľke ZŠ in
formovať OcZ o čerpaní SF.

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Informácia o hospodárení obce 
a čerpanie rozpočtu k 31. 3. 2012.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie informá

cie o hospodárení obce a čerpaní 
rozpočtu k 31. 3. 2012

b) OcZ ukladá OcÚ vykonať také 
opatrenia, aby neprichádzalo k pre
čerpávaniu schváleného rozpočtu, 
prijatím príslušných rozpočtových 
opatrení schválených starostkou.

Hlasovanie: za – 7; proti – 0; zdr

žal sa – 1 (D. Prokop); neprítomný – 1  
(D. Hrebeňová)

Informácie o zavedení zálohovej 
platby za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanali
záciou.

OcZ prijalo uznesenie:
OcZ berie na vedomie informácie 

o zavedení zálohovej platby za od
vádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou.

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Dodatok č. 2 k VZn obce Láb  
č. 1/2010 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa ma
terskej školy a žiaka školských 
zariadení na území obce Láb.

OcZ prijalo uznesenie:
OcZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN  

obce Láb č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na  
dieťa materskej školy a žiaka škol
ských  zariadení  na  území  obce 
Láb.

Dodatok č. 2 k VZN obce Láb  
č. 1/2010 nadobúda účinnosť 15. 
dňom od vyvesenia.

Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Informácie o hospodárení

LÁBInVeST, s. r. o.
OcZ prijalo uznesenie:
OcZ berie na vedomie informácie 

o hospodárení LÁBINVEST, s. r. o. 
Hlasovanie: za – 8; proti – 0; neprí
tomný – 1 (Darina Hrebeňová)

Prijatie detí do Mš Láb pre škol
ský rok 2012/2013

Deti boli prijaté na základe roz
hodnutia riaditeľky MŠ, ktorá po
stupovala podľa kritérií prijímania 
detí do MŠ Láb (školský poriadok 
MŠ Láb a VZN obce Láb č. 6/2011). 
Prišlo 19 žiadostí, od 1. 9. 2012 mô
žu prijať 9 detí.

OcZ prijalo uznesenie:
a) OcZ berie na vedomie infor

mácie o prijatí detí do MŠ Láb pre 
školský rok 2012/2013.

Vymenovanie člena OcZ do vý
berovej komisie pre verejné ob
starávanie na výstavbu nájomných 
bytov.

OcZ prijalo uznesenie:
b) OcZ schvaľuje člena OcZ p.  

M. Zálesňákovú do výberovej komi
sie pre verejné obstarávanie na vý
stavbu nájomných bytov.

Hlasovanie: za – 7; proti – 0; zdržal 
sa – 1 (M. Zálesňáková); neprítomný – 
1 (D. Hrebeňová)

Dokončenie z 2. strany

Zápisnice, uznesenia a VZN sú k nahliadnutiu v OcÚ a uverejnené sú na webovej stránke obce, v sekcii 
Samospráva – Dokumenty.

INFORMÁCIE Z OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV, OZNAMY
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BarBora BUBLINCoVÁ aLaN  JEŽoVIČ
Obchodná akadémia,   Cirk. SOŠe P. G. Frassatiho
Dlhá 256, Senica  Vazovova 12, Bratislava
Odbor: služby v cestovnom ruchu  Odbor: grafik digitálnych médií  
NorBErt DUFFEK KLaUDIa KUČEroVÁ
SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava  Spoj. škola Ivánka p/Dunaji, SNP 30
Odbor: mechanik počítačových sietí  Odbor: agropodnikanie, 
  chov koní a jazdectvo
IVaNa GrEGorČÍKoVÁ NIKoLas LELKEŠ
Gymnázium,   SPŠ elektrotechnická, 
Pankúchova 6, Bratislava  Hálova 16, Bratislava
Odbor: gymnázium – biling. štúdium  Odbor: multimediálna technika  
anglický jazyk  so športovou prípravou
PatrIK HaLCIN JozEF LIsÝ
SUŠ scénického výtvarníctva,  Cirk. SOŠe P. G. Frassatiho
Sklenárova 7, Bratislava  Vazovova 12, Bratislava
Odbor: animovaná tvorba  Odbor: grafik digitálnych médií

DaNIEL HorVÁtH LENKa VaJarsKÁ
SOŠ lesnícka,   Súkromná SOŠ veterinárna,
Akademická 16, Banská Štiavnica  Bullova 2, Bratislava
Odbor: lesníctvo, lesnícka prevádzka  Odbor: veterinárne zdrav. a hygiena
IVaNa CHoVaNoVÁ MICHaELa VaJarsKÁ
Obchodná akadémia I. Karvaša,  SOŠ, 
Hrobákova 11, Bratislava  Svätoplukova 2, Bratislava
Odbor: obchodná akadémia  Odbor: kaderník – vizážista
DaVID  JaNIČÁK
Cirkevná SOŠe P. G. Frassatiho, 
Vazovova 12, Bratislava
Odbor: mechanik počítačových sietí
Jedna žiačka 8. ročníka pokračuje v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.
MICHaELa PÍroVÁ
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
Odbor: gymnázium – bilingválne štúdium, ruský jazyk
Všetkým želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu.

Okrem vzdelávania však mali pri
pravené  aj  zaujímavé  mimoškolské 
akcie,  ktoré  sú  azda  tým  najväčším 
zážitkom pre všetky deti. V druhom 
polroku  sme  ich  stihli  naozaj  veľa. 
Oslava Dňa matiek, Deň detí, Čarov
ná noc, Škola v prírode, besedy, diva
dielka,  školský  výlet  na  BIO  farmu  
v Stupave a mnohé iné. Zapojili sme 
sa  aj  do  zaujímavých  projektov  pre 
materské školy: Schauma deťom, Ve
selé zúbky doktora Králička, výtvarné 
súťaže, okresné súťaže v Malackách  
a Revitalizácia materských škôl 2012.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu ro
dičom, ocÚ, pani starostke a všetkým, 
ktorí nám pomáhali počas školského 
roka. Želáme vám krásne slnečné leto.

 Deviataci sa rozlúčili so školou
V školskom roku 2011/2012 bolo v 9. ročníku 7 chlapcov a 6 dievčat. Všetci boli prijatí na nimi vybrané 4ročné alebo 5ročné stredné školy.

spoznávanie sveta 
od jesene do leta
je názov školského vzdelávacie programu MŠ Láb. a veru deti počas škol
ského roka spoznávali, bádali, vzdelávali sa a pripravovali na veľkú školu. 

Záver školského roku je vždy hek
tický a snažíme sa dobehnúť všetky 
súťaže, a keď sa dá, aj vyhrať. Už tra
dične naši žiaci vyhrávajú okresné kolo 
v súťaži Na bicykli bezpečne (postúpili 
do  krajského  kola).  Výučbu  ang
lického jazyka sme posilnili a celý týž
deň žiaci 5. až 9. ročníka „spíkovali“  
s anglickým a americkým lektorom.

Tretí rok sme zapojení v projekte 
Pomoravie, vďaka ktorému si naši žia
ci zmerajú sily so žiakmi ďalších šies
tich dedín vo vybíjanej a vo florbale 
chlapci a dievčatá. Tento rok priniesli 
ml. žiaci z vybíjanej pohár za 2. miesto 
a st. dievčatá pohár za 3. miesto.

1. jún je sviatok všetkých detí a keď
že v škole ich máme dosť, oslávili sme 
ho, ako sa patrí. V dopoludňajších 
hodinách to bol beh, súťaže pre všet
kých  –  v  jazde  zručnosti,  v  streľbe 
z luku, boj v ringu... Tento rok sme 
chceli, aby aj rodičia oslávili deň detí  
spolu s nimi a v poobedňajších hodi
nách súťažili spolu s deťmi aj rodičia. 
Zároveň súťažili medzi sebou triedy, 
kde  sa  zúčastní  najviac  rodičov. 
Vyhrali �. a 1. trieda a dostali za svo
ju húževnatosť, usilovnosť a chuť bo
jovať sladkú odmenu – tortu. Počasie 
sa na nás trocha mračilo, ale vydr
žalo. Veľa vecí sme však zvládli aj za  
pomoci ochotných rodičov a sponzo
rov, ktorým chcem za to poďakovať.

Všetkým sa chcem ešte raz poďa
kovať  za podporu našej  školy, po
čas  celého  školského  roku,  či  už 
za  f inančnú  alebo  morálnu.  Nie 
nadarmo sa hovorí, že najkrajšie je 
šťastné  a  usmiate  dieťa.  Verím,  že 
počas prázdnin si všetci oddýchnu a 
v septembri sa stretneme oddýchnutí, 
zdraví, s novými nápadmi a veľkou 
chuťou do práce.    

Mgr. ĽUBICa CHoVaNoVÁ, 
riaditeľka školy

„Lúčime sa hračky známe, 
už odtiaľto odchádzame. 
Lebo veľká škola čaká 
na každého predškoláka...”

 Poohliadnutie 
za školským rokom
opäť bol jún a 123 žiakov našej školy už premýšľalo, ako prežiť letné 
prázdniny, ako si čo najviac oddýchnuť a načerpať sily do ďalšieho školské
ho roku. skončil sa školský rok 2011/2012, ktorý bol v znamení mnohých 
súťaží, olympiád, projektov, akcií.

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM
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Vážení občania, obraciame sa na 
vás so žiadosťou o likvidáciu šatstva 
do nového kontajnera s rozmermi 
1,11x1,1�x2,2 m, ktorý je umiestnený 
vedľa vchodu do klubu dôchodcov 
(zadná strana obecného úradu).

Tato investícia zaistí nám všet
kým nasledujúce prínosy:

  pozitívny vplyv na prostredie, 
daný vytriedením z komunál
neho odpadu a následným vy
užitím a recykláciou 100 % po
užívaných odevov a obuvi,

  pomoc potrebným – najlepšie 
kusy  odevov  ponúkame  pro
stredníctvom charitatívnych or
ganizácií tam, kde je ich treba,

  finančnú pomoc pre postihnu
té deti,

  prácu pre postihnutých obča
nov.

Zisk za vybrané odevy, ktorý je 
niekoľko zlotých za každý kontajner, 
investujeme do údržby kontajnerov 
a prípadného umiestnenia nových.

Časť  najlepších  odevov,  ktoré 
zbierame, sa dostane prostredníc
tvom  charitatívnych  organizácií 
najviac potrebným osobám. Spolu
pracujeme s takými  inštitúciami, 
ako sú Poľský červený kríž, Chari
ta, domovy pre potrebné a nocľa
hárne.

Ďakujeme za spoluprácu.MŠ Láb prijMe 
do pracovného pomeru od 1. 9. 2012 

kvalifikovanú učiteľku 
pre predprimárne 
vzdelávanie.
Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné 
predpoklady v zmysle zákona NR SR 
č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Žiadosti s profesijným živo
topisom a kópiou dokladu o vzdelaní 
zasielajte na adresu:

Materská škola Láb
900 67 Láb č. 223
Bližšie info na t. č.:
034/779 03 36, 0911 89 31 23

 Ďakujeme
Snahou nás všetkých je skrášľovanie  
našej obce. Darí sa nám to vďaka 
sponzorským darom, finančným prís
pevkom a prácou dobrých ľudí. 

Práve  pracujeme  na  obnove  areálu 
materskej školy, kde sme vďaka finančnej 
dotácie BSK vo výške 1000 € realizovali 
ďalšiu etapu výmeny jedálenských okien. 
Finančnou podporou na výmenu okien 
a dverí prispel aj p. Hronček, kus roboty 
bez nároku na odmenu pri obnove areálu 
vykonali aj Lukáš Petřek, Martin Kromer, 
hasiči Peter Kovár, Marián Kovár a pra
covníci obecného úradu. No najväčší kus 
roboty urobili samotní zamestnanci škôlky, 
ktorí zorganizovali 8. mája veľkú brigádu  
v  spolupráci  s  niektorými  rodičmi.  Vý
sledkom ich práce je krásny areál materskej 
školy, ktorý doplníme ešte viacúčelovou 
preliezačkou.

Som veľmi rada, že ste všetci ukázali 
ochotu spolupracovať a pomôcť pre dobro 
našich detí. Ďakujem vám všetkým.

M. VaLúchoVá

Ďakujeme všetkým, ktorí 21. ap
ríla svojou prácou počas brigády 
na čistení lesa prispeli ku krajšiemu 
životnému  prostrediu!  V  rámci 
celoslovenskej  akcie  Deň zeme 
2012 naša obec spoločnými silami 
prispela k zlepšeniu životného pro
stredia. Deti základnej a materskej 

školy  zbierali  odpad  od  stredy  
18. 4. do piatka 20. 4., ku ktorým 
sa v  sobotu pripojili aj občania. 
Veľké poďakovanie patrí deťom, 
poľovníkom a všetkým občanom, 
ktorí vyčistili kus lesa, parku a ve
rejných priestranstiev. Sme radi, že 
nám záleží na čistote a poriadku, čo 

dokazujeme hlavne svojimi činmi  
a postojom k životnému prostrediu. 
Ďakujeme aj hostincu u Tomáša  
a pánovi Lazarovi za poskytnutie 
techniky, bez ktorej by sme mali 
veľké problémy pri  likvidácii od
padu.

M. VaLúchoVá

prečo je dôležité zbierať opotre
bovaný kuchynský olej? Možno 
sa nad touto otázkou ešte neza
mýšľalali. radi by sme vám vy
svetlili nebezpečné následky vylie
vania takéhoto oleja do prírody. 
Zároveň vám ponúkame riešenie 
a pomocnú ruku pri zbere opo
trebovaného kuchynského oleja, 
masti či tuku.

Prepálený kuchynský olej patrí 
do kategórie odpadov, preto je po
trebné  s ním zaobchádzať  veľmi 
opatrne.  Je ho možné recyklovať 
a následne z neho vyrobiť ekopa
livo – bionaftu. Energia vyrobená  
z bionafty je omnoho lepšia pre na
še životné prostredie, pretože sa jej 
spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia 
podstatne menej CO2 emisií ako 

je tomu pri fosílnych palivách. Tak
tiež obsah iných nebezpečných lá
tok (napr.: oxidy síry a oxidy dusí
ka) je nižší ako pri klasickej nafte. 
Použitý kuchynský olej býva oby
čajne  súčasťou  komunálneho 
odpadu  a  môže  preto  spôsobiť 
závažné škody na životnom pro
stredí  (napr.:  podzemnej  vody 
alebo  pôdy).  Môžete  tomu  za
brániť,  ak  sa  rozhodnete  začať 
zbierať  použitý  kuchynský  olej.  
Keď  vylievate  opotrebovaný 
kuchynský olej či masť do kompos
tu,  živíte  tak  potkanov,  ktorých 
prilákate na tento olej.

Ponúkame  riešenie  a  pomoc 
pri  zbere  opotrebovaného  ole
ja reštauráciám,  jedálňam, výva
rovniam  aj  obyvateľom.  V  našej 
obci zavádzame nový spôsob jeho 

zberu. Všetky informácie vám po
skytne obecný úrad. Kontajner na  
zber bude uložený  v priestoroch 
školskej  jedálne  vedľa  informač
nej tabule. Ide o zelený 120 l kon
tajner  s  označením  „Zber  opo
trebovaného kuchynského oleja“. 
Každá  rodina  dostane  zdarma 
plastový lievik, ktorý si vyzdvihne 
v obecnom úrade. Systém zberu je  
jednoduchý:  lievik  naskrutkujete 
na čistú PET fľašu, opotrebovaný 
olej,  tuk nalejete do  fľaše, napl
nenú fľašu uzatvoríte a vložíte do  
zberného kontajnera vedľa infor
mačnej  tabule  vo  dvore  školskej 
jedálne.  Všetci  môžeme  tak  po
môcť krásnej prírode, ktorá si to  
zaslúži. Nezabúdajme, že kto chrá
ni prírodu, chráni tým seba!

ocu

Zber opotrebovaného
 kuchynského oleja v obci

Deň zeme sa týka všetkých

Na základe dobrých skúseností so zberom použitého šatstva v našej 
obci vám ponúkame celoročnú možnosť likvidácie obnoseného šat
stva, čím zároveň znižujeme množstvo miešaného odpadu v smetných 
nádobách a chránime životné prostredie.

Zber obnoseného šatstva

EKOLÓGIA
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Dňa 12. 5. sa uskutoč
nila pohárová súťaž ha
sičských družstiev – Me
moriál T. Ondroviča.  
aj napriek počasiu, aké  
bolo, sa našej súťaže 
zúčastnilo 11 mužských 
a 5 ženských družstiev.

Svojou  účasťou  obohatilo  tú 
 to  súťaž  aj  družstvo  mužov  
z  družobného  hasičského  zbo
ru Říčany. Víťazom mužskej čas
ti súťaže sa stalo družstvo z Pla
veckého  Štvrtka  a  ženskú  časť 
súťaže vyhrali  ženy zo Sekul.

Výbor lábskych hasičov sa chce 
touto  cestou  poďakovať  našim 
skalným priaznivcom, ktorí prišli 
stráviť s nami sobotné poobedie, 
a tak podporiť  lábskych hasičov. 
Je  smutné,  že  sa  v  našej  dedine 
nedokážeme dohodnúť na uspo
riadaní akcií, veď ich až toľko ne
usporadúvame.  V  tú  sobotu  sa 

konali hneď dve akcie. 
Nevieme prečo to  tak 
vzniklo,  veď  už  dlhé 
roky hasiči organizujú 
druhú májovú sobotu 
túto súťaž. Už v januári 
sme  hovorili  v  pléne 
obecného úradu o tom, 
že  12.  mája  sa  usku

toční  súťaž.  Určitá  súkromná 
osoba  si  zaumienila  usporiadať 
súťaž v grilovaní, nevieme, prečo 
práve v tento deň. Pani majiteľku 
Čapáša  sme  žiadali,  aby  akciu 
preložila,  ale  ona  našu  žiadosť 
nerešpektovala. Takže obe strany 
prišli o divákov. Ďalšia vec týkajú
ca sa akcií s väčším počtom ľudí  
a ešte aj  s manipuláciou s otvore
ným  ohňom,  by  podľa  zákona 
mala byť zabezpečená hasičskou 
hliadkou. Takže upozorňujeme aj 
ostatných usporiadateľov podob
ných akcií na túto skutočnosť.

Výbor DHZ Láb

Vážení občania,
Poľovné združenie sa vám pri

hovára pri príležitosti júna – mesia
ca  poľovníctva.  V  prírode  práve 
prebieha  čas  kladenia  mláďat  a 
nového života. Prosíme občanov, 
aby zbytočne nerušili zver pri vy
chádzkach a nechytali do rúk náj
dené  mláďatá  v  presvedčení,  že 
sú opustené. Takisto treba pripo

menúť,  že  podľa  zákona  NR  SR 
č.  294/2009  Z.  z.  o  poľovníctve 
je zakázané voľné vypúšťanie psov  
v poľovnom revíri. Poľovníci v tom
to období venujú zvýšenú pozor
nosť ochrane zveri a revíru a hlavne 
tlmeniu škodnej zveri a pytliactvu.

Poľovné združenie Malina Láb 
vám ďakuje za pochopenie a spo
luprácu.

31. 5. 2012 o 9.30 h sa uskutočnili cvičenia 
banských záchranárov zamerané na likvidáciu 
otvorenej erupcie plynu s požiarom na cvičnej 

sonde. Pozvaní hostia a zástupcovia obcí mohli 
vidieť skutočný boj banských záchranárov s oh
ňom v stredisku Polygón Lozorno.

Cvičenie banských záchranárov

 Hasiči informujú!

Lovu a lesu zdar!

Obec Láb je súčasťou mikrore
giónu enviropark Pomoravie, 
ktoré tvoria obce Gajary, Malé 
Leváre, Veľké Leváre, Kostolište, 
Studienka, Jakubov, Závod a Láb. 

Cieľom  združenia  je  spoločne 
rozvíjať  naše  obce  a  prispieť  ku  
skvalitneniu života. V rámci spolu
práce prebiehajú športové aktivity 
detí  základných škôl vo vybíjanej  
a florbale.

Dňa 28. 6. sa uskutočnila súťaž  
enviropark hľadá talent  v  Gaja
roch. Okrem súťažiacich vystúpili 
superstáristi Barbora Balúchová, 
Matej Koreň a Petra Kepeňová. Pre 
seniorov bolo pripravené športovo
zábavné popoludnie „Kdo gumá
kem dálej dohodzí...”

Najmenší škôlkari končia v tom
to programovacom období pro
jekt nemčiny v materských školách 
IBKE, ktorý  zabezpečuje kvalitné 
vyučovanie nemeckého jazyka a zí
skanie množstva didaktických po
môcok.

Počas rokov 2007–2011 sme sa 
stali silnými partnermi spoločnos
ti NAFTA, a. s., ktorá v spolupráci  
s Nadáciou SPP finančne podporu
je projekty, realizujúce sa v obciach 
ENVIROPARKu Pomoravie.

Obec Láb tak získala na základe 
vypracovaných projektov 21 978 €. 
Združenie je veľmi aktívne, staros
tovia  obcí  si  vymieňajú  aj  svoje 
skúsenosti pri riadení obce a vzá
jomnou spoluprácou dokazujeme, 
že spoločne sme silní a prospešní.

 Enviropark Pomoravie 
je veľkou pomocou

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA V OBCI
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Vyše 70 rokov aktívne hrával 
na klarinet a saxofón v rôznych 
lábskych kapelách. Začínal ako 
15ročný  so  staršími  lábskymi 
muzikantmi, počas vojny pôsobil 
v Armádnej hudbe, čo ovplyvnilo 
jeho  ďalší  profesionálny  rast. 
Neskôr si založil vlastný hudobný 
súbor,  s  ktorým  vyše  30  rokov 
účinkoval  po  celom  Záhorí  na 
svadbách, zábavách a iných spo
ločenských podujatiach. Jeho ši
roký repertoár zahŕňal od starých 
lábskych a záhoráckych pesničiek 
najmä populárne šlágre českých, 
slovenských a zahraničných au

torov obdobia 
1930–1980 až 
po nesmrteľné 
melódie  Johanna  Straussa  aj 
iných veľkých skladateľov. Popri 
tom vyše 20 rokov hrával počas 
leta na Kamennom Mlyne, spo
lupracoval  s  lábskymi  ochot
níkmi  pri  naštudovaní  hudob
ných predstavení a  folklórnych 
vystúpení. Zaoberal sa notovým 
zápisom  skladieb,  inštrumen
táciou  pre  rôzne  hudobné  ná
stroje,  zaujímal  sa  o  hudobnú 
teóriu, ako aj životné osudy veli
kánov hudby. 

Posledných 30 rokov sa veno
val  rozvoju  Lábskej  dychovej 
hudby. Pod jeho vedením sa roz
šírila o mimolábskych muzikan
tov a mladších chlapcov. 

Viedol  hudobné  vzdelávanie 
detí  v  Lábe  v  snahe  vychovať 
pre ňu nové posily. Pod jeho tak
tovkou účinkovala na mnohých 
významných štátnych alebo cir
kevných podujatiach v obci. Za
ložil tradíciu Vendelínkových ho
dových slávností v Lábe, ktoré sa 
tešia mimoriadnej obľube.

Starosta obce Láb viackrát oce
nil  jeho prínos k rozvoju hudby  
v  obci  a  v  septembri  2006  mu 
obec Láb udelila pamätný list.

Miloval hudbu, ktorá sa stala 
jeho celoživotnou záľubou. Hu
dobnou všestrannosťou, osob
nou zanietenosťou a dlhoročným 
účinkovaním sa výrazne zapísal 
do hudobnej histórie Lábu.

Česť jeho pamiatke!

 Ďakujeme!
Prednedávnom sme dali  výzvu 

cez Lábske noviny o podarovanie 
alebo odkúpenie nejakého dielca  
k lábskemu kroju. Poďakovanie pat
rí rodinám Danihelovej, Hoózovej, 
Chmelovej, Kovárovej, Kolandro
vej, Pírovej, Bartalskej, Šišovej a Zá

lesňákovej. Po menších a väčších 
úpravách vznikli detské a dievčen
ské kroje. U koho by sa ešte našli 
rukávce (môžu byť aj poškodené) 
radi  ich  prijmeme.  Materiál  na 
ostatné dielce sa dá prikúpiť.

Veríme, že lábske kroje si bude 
mať kto v Lábe aj poobliekať. To 
všetko záleží na nás všetkých.

anna ZÁLeSňÁKOVÁ

Farský úrad Láb ďakuje všetkým  
krojovaným deťom, dievčatám  
a mládeži i tým, ktorí krojova
ných obliekali, hasičom, mužom, 
ktorí niesli baldachýn a zástavy 
pri procesii, rodinám, ktoré si  
pripravili oltáre a všetkým ve
riacim za dôstojne slávenie sviat
ku Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi.

Hudba ho sprevádzala 
celým životom
12. mája 2012 nás vo veku 91 rokov navždy 
opustil kapelník Lábskej dychovej hudby Jozef 
Kain, ktorý sa svojím celoživotným úsilím pričinil 
o rozvoj hudobných tradícií v našej obci.

narodení:
Petrík Tobias  9. 3.
Hrebeň Ondrej  20. 4.
Baránek Samuel   30. 4.
Ďurišová Miriam   11. 5.
Števák Samuel  23. 5.
Lazarová Nina  30. 5.
Lukáčková Izabela  9. 6.

Zosobášení:
Peter Ďuriš a Barbora 
Kolandrová   4. 4.

Zomrelí:
Mackovič Anton  30. 3.
Siváková Jozefína  5. 5.
Kain Jozef  12. 5.
Zálesňák Ondrej   31. 5.

JuBILanTI od 1. 6. do 31. 8. 2012

60roční jubilanti
Gerthoferová Ružena, Hrebeňová 
Zita, Nespala Dušan, Zbraneková  
Oľ ga, Mucha Ján, Kovárová Ružena, 
Matlovičová Marta, Novotná Jarmi
la, Klimentová Mária, Kovár Marián 
70roční jubilanti
Žaludný Jozef, Zálesňáková Anna, 
Bertovičová Helena
80roční jubilanti
Sofka Jozef, Kovár Štefan, Kainová 
Mária

Všetkým jubilantom srdečne blaho
želáme a želáme ešte mnoho pekných 
a pokojných dní plných zdravia.

SpOlOčeNSká krONikA 
Od 1. 3. dO 12. 6. 2012

Vždy je za čo prosiť 
a vždy za čo ďakovať
aj z tohto dôvodu uháňal ráno 12. mája z Lábu do Marianky autobus 
s 27 pútnikmi. Veselá vrava svedčila o radostnom naladení veriacich, 
ktorí sa po roku znova vybrali na púť Malackého dekanátu.

Z  podnetu  malackého  dekana 
Jána  Hudeca  sa  púť  bude  konať 
každoročne ako spomienka na zja
venie Panny Márie  vo Fatime do 
roku 2017, kedy sa pripomenie 100.  
výročie  zjavenia.  Program  začal  
sv. omšou celebrovanou emeritným 
biskupom  Dominikom  Tóthom  
a  nechýbala  pobožnosť  krížovej  

cesty. Hladné žalúdky pútnikov hos
titelia zasýtili výborným gulášom. 
Počasie zúčastneným prialo, dážď, 
ktorý doslova „visel za nohu”, sa 
spustil až po ukončení púte.

Ďakujeme pánovi farárovi a Pá
nu Bohu za požehnaný čas pri Ne
beskej Matke.

VĎaČnÍ FarnÍcI

HISTÓRIA, TRADÍCIA, SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Po vyše dvojhodinovej ceste 
z Topoľčian odohrali príjemný 
koncert v priestoroch sobášnej 
miestnosti OcÚ v Lábe. Koncert sa  
začal príjemnou pomalou sklad-
bou, ktorá upokojila všetky upo-
náhľané duše a pripútala ich na  
stoličky počas vyše dvojhodino-
vého vystúpenia. Kapela odohra-
la viaceré skladby z vlastnej tvorby 
ako Mr. Letargic, Dream a násled-
ne aj džezové štandardy. Front  
man kapely Jozef Madola sprevá-
dzal každú skladbu vtipnými ko-
mentármi a vynikajúco tak komu-
nikoval s už nabudeným publikom. 
Výrazné boli aj funkové sklad-
by a zaujalo aj ich poňatie alter-

natívneho rocku, ktorý sa šíril ná-
mestím pred obecným úradom.

Záhoráci odmenili džezmenov na  
záver vyše 5 minútovým búrlivým 
potleskom a poďakovali za tento 
krásny koncert.

Za podporu koncertu ďakujem 
starostke obce Láb PaedDr. Moni-
ke Valúchovovej, Rudolfovi Kafkovi 
a Marte Kafkovej.

Za pomoc pri organizácii koncer-
tu patrí veľká vďaka Danielovi Pro-
kopovi, Adelke Grelikovej a Mgr. 
Zlatici Grelikovej, ktorí boli ochotní 
pomôcť bez nároku na odmenu.

Tešíme sa na ďalší džezový kon-
cert v Lábe.

Ondrej Štefek

Ženský volejbal
Milé dievčatá a ženy, mnohé asi netušíte, že v Lábe sa hrá už takmer  
12 rokov ženský volejbal. Pravidelne sa stretávame v utorok a štvrtok  
o 18.30 h v telocvični základnej školy.

Počas niekoľkých rokov sme organizovali mikulášsky turnaj s diev-
čatami z okolitých obcí, na ktorý sme sa vždy veľmi tešili. Naša snaha 
nebola nikdy korunovaná víťazstvom. Napriek tomu nás táto skutočnosť 
neodradila zlepšovať techniku a výkonnosť, ktorá neustále rastie. Rady 
medzi sebou privítame nové tváre bez vekového obmedzenia, avšak s veľ-
kou chuťou zašportovať si a zabaviť sa.                Mária Lisá

Dnes hľadáme ďalšie nové hráč-
ky do nášho kádra a veríme, že sa  
nám to aj podarí, pretože sme sa  
opäť prihlásili do súťaže. Chceme 
zabojovať o vyššie priečky.

Ďakujeme naším fanúšikom za 
ich priazeň aj podporu a dúfame, 
že ich podpora bude i naďalej po-

kračovať a my sa budeme snažiť im 
dokázať, že hrať futbal vieme!

Ak máš rada futbal, máš pätnásť 
rokov a chceš byť v našom super 
tíme, ozvi sa čo najskôr na e-mai-
lovú adresu dfk. lab@gmail. com.

Tešíme sa na teba!
kOLektív dfk

 džezový koncert
 fat Breakfast
ešte vo februári sa uskutočnil v Lábe džezový koncert skupiny fat 
Breakfast. kapela v zložení Branislav schwartz – gitara, jozef Madola 
– basgitara, Marián Grznár – bicie, hrá spolu od roku 2011, kde sa už 
stihli zúčastniť Bratislavských džezových dní v kategórii Objav roka.

 dievčenský
futbalový klub
Blíži sa koniec sezóny a naše umiestnenie v tabuľke nie je veľmi 
priaznivé. aj keď sme robili čo sa dalo, väčšinou nás prišlo na zápas 
sotva jedenásť, takže sa hralo veľmi ťažko. tomu zodpovedá aj  
10. miesto v tabuľke ii. ligy žien.

Beháme pre radosť
výkony možno aj nad svoje schop-
nosti. Najmenšie Lábske hviezdičky 
tvorilo družstvo – Lucka Valúchová, 
Saška Galovičová, Maroš Valúch  
a Matúš Čermák, v 2. tíme bežala 
naša Saška Ohrablová, GaLLkáčik 
reprezentovali Oliver Galovič, René 
Lelkeš a Filip Dufek a Lábske baby 
bežali v zložení Monika Valúchová, 
Katka Pračková a Zuzka Benková. 
Technickou vedúcou tímov bola 
Helenka Rauscherová. Najväčším 

potešením po dobehnutí do cieľa 
boli krásne medaily i diplomy, kto-
ré dostali všetci účastníci. Sme ra-
di, že beh sa stáva zaujímavým aj  
pre naše deti, že si nájdu spolu s ro-
dičmi čas, aby si naplno užili neza-
budnuteľné okamihy na bežeckých  
dráhach. Ak sme vás zaujali, zaraď-
te sa medzi nás – bežcov. Už v sep-
tembri nás čaká nočný beh Brati-
slavou. Pobežte s nami!
nezabudnite – 
BeháMe Pre radOsť!

dokončenie z 1. strany

Z KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE
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