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Šťastie, 
zdravie, 
pokoj svätý, 
vinšujeme 
vám...

Keď všade počuť zvonkohru, 
keď dom nám vonia ihličím, pri-
šiel čas vianočný... Prišiel čas 
Vianoc, sviatkov pokoja, kedy si 
my kresťania pripomíname na-
rodenie Ježiša Krista a prejavu-
jeme si vzájomnú úctu a  lásku. 
Tieto dni sú zároveň príležitos-
ťou stretnutia sa všetkých členov 
rodiny pri slávnostne prestretom 
štedrovečernom stole. 

Pri tejto príležitosti, vám vá-
žení spoluobčania, prajem prí-
jemné a pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v  kruhu svojich 
blízkych.

Vianoce sú zároveň obdobím 
blížiaceho sa konca roka a  oča-
kávania nového roka. Do  nové-
ho roka 2013 vám prajem všet-
ko dobré, hlavne veľa šťastia, 
zdravia a  Božieho požehnania, 
aby počas celého nadchádzajúce-
ho roka vás sprevádzal len pokoj 
a pohoda.

PaedDr. Monika Valúchová, starostka

 Vianoce
Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas.

Deti v očiach iskru majú,
svetielko ňou zažínajú.
teplom svojho srdiečka,
zohrejú aj Ježiška.

Sniežik ešte padá, padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!

Mikuláš so svojou družinou – an
jelmi a  čertmi – opäť zavítal do   
našej obce. Prišiel v sobotu 8. de
cembra do  kostola, v  ktorom ča
kali deti s  rozžiarenými očkami. 
Po krásnom kultúrnom programe, 
ktorý si pripravili detičky z mater
skej a žiaci zo základnej školy roz
dal deťom balíčky plné sladkých 
odmien. na  námestí pred kosto
lom boli pripravené stánky s  ob
čerstvením. Varený punč, chutná 
pečienka, sladké koláčiky a vianoč
né skladby spríjemnili všedné dni 
a  navodili správnou atmosférou 
na očakávanie naj väčších sviatkov 
ro ka – Vianoc. Ďakujeme všetkým 
za  spolu prácu pri organizovaní 
toh to po dujatia.       Kultúrna komisia

Mikuláš prišiel opäť do Lábu

Blížia sa tie krásne 
chvíle vianočné, 
prežite ich v láske, šťastí, 
harmónii spoločne. 
Nie sú dôležité dary, 
ale v novom roku 
nech sa vám darí. 
Zdravie nech slúži 
k spokojnosti 
a dom aby ste mali vždy 
plný hostí.

Krásne a požehnané sviatky našim  
čitateľom a občanom Lábu želá redakcia. 

StaroStKa obce 
a KuLtúrna KoMiSia 
si vás dovoľujú pozvať na 

silvestrovský 
ohňostroj. 
31. decembra o 23.30 h budú 
pred Hostincom „U  Marty” 
podávať poslanci obecného za
stupiteľstva varené vínko.
o 23.50 h zaznie štátna hym
na pri  príležitosti 20. výročia 
vzniku slovenskej republiky  
a  o  polnoci odpálime ohňo
stroj. Príďte s nami osláviť prí
chod nového roka 2013. 
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V  akom štádiu je ďalšie vy
šetrovanie spadnutej sochy sv. 
Floriána?

Ako sme informovali v  pred-
chádzajúcom čísle, vyšetrovanie 
poškodenia sochy sv. Floriána 
bolo ukončené. Uznesením OR 
PZ Malacky prvýkrát 4. 5. 2012 
s nasledovným záverom:

Bolo zastavené trestné stíhanie 
a nebolo vznesené obvinenie, na-
koľko vyšetrovaním poverenému 
príslušníkovi PZ sa nepodarilo 
preukázať úmyselné zavinenie 
a nedošlo teda k naplneniu skut-
kovej podstaty trestného činu. 
Navrhol, aby si Obec Láb vymá-
hala škodu v občiansko-právnom 
konaní, čiže na súde. Proti tomu-
to uzneseniu podala Obec Láb 
22. 5. 2012 sťažnosť na  okresnú 
prokuratúru a  vyjadrila nesúhlas, 
nakoľko sa skutok nestal tak, ako 
to bolo uvedené v zápisnici.

Prokuratúra vyhovela obci 
a  zrušila vydané uznesenie, na-
koľko bolo nezákonné. Následne 
nariadila poverenému príslušní-
kovi, aby opätovné konal a  roz-
hodol.

Druhé Uznesenie OR PZ Ma-
lacky zo 11. 10. 2012 bolo ukon-
čené s nasledovným záverom: 

Aktéri vyšetrovanej veci ne-
úmyselne zapríčinili pád sochy, 
absentuje úmysel poškodiť cu-
dziu vec, opäť neprišlo k naplne-
niu skutkovej podstaty trestného 
činu poškodzovania ,následkom 
čoho došlo k jej poškodeniu. Svoj 
skutok oľutovali a  prejavili záu-
jem zabezpečiť reštauráciu sochy 

odborne spôsobilou osobou. Po-
verený príslušník navrhol, aby si 
Obec Láb vymáhala škodu v ob-
čiansko-právnom konaní, čiže 
na súde.

Čo je pravdy na  tom, že 
do obce sa majú nasťahovať ne
prispôsobiví občania a  že obec 
odkupuje neobývané nehnuteľ
nosti, ktoré ponúkne týmto ob
čanom? A  čo mieni obec proti 
tomu urobiť, ak ich štát k  nám 
presťahuje?

Nemáme žiadne informácie, čo 
by potvrdili tieto reči. Obec si ani 
nemôže dovoliť odkupovať staré 

domy, lebo by to bolo neefektív-
ne. Našou snahou je budovať nové 
bývanie pre občanov, ktorí žijú 
v našej obci, a to aj robíme – no-
vostavba nájomných bytov oproti 
ihrisku. A kto je štát, čo by presťa-
hoval neprispôsobivých? Za všet-
kým je treba hľadať konkrétne 
osoby. Obec v  takom prípade 
musí postupovať v zmysle zákona 
a spoločne s vami, vážení obyvate-
lia, určite nájdeme riešenie.

Čo sa deje s  verejným osvet
lením?

Časť verejného osvetlenia 
od materskej školy po Vrbovec je 
v havarijnom stave. Snažili sme sa 
lokalizovať poruchu a následne ju 

postupne aj odstraňovať. Vzhľa-
dom na vek a technický stav pri-
stúpime k  výmene osvetľovacích 
telies a  osadeniu úsporných žia-
roviek. Práce sa budú realizovať 
v najbližších dňoch a financované 
budú z  hospodárskeho výsledku 
spol. LÁBINVEST, s. r. o., kto-
rý je určený pre obec. Preto vás 
dovtedy prosíme, vážení spoluob-
čania, aby ste vo večerných hodi-
nách používali rôzne osvetľovacie 
telesá, ktoré napomôžu bezpeč-
nému zdržiavaniu sa v obci. 

Čo sa začína budovať po   
pravej strane za ihriskom v sme
re na Plavecký Štvrtok?

V časti obce Stránky prebieha 
výstavba rodinných domov „IBV 
Láb –lokalita Stránky”. Na  po-
zemkoch sa budujú inžinierske 
siete, komunikácie, chodníky, ve-
rejné osvetlenia, splašková kanali-
zácia. Ide o pozemky súkromných 
vlastníkov, pre ktorých prácu vy-
konáva súkromná spoločnosť 
Galmistav, s. r. o. Prvá etapa je 
plánovaná pre 46 rodinných do-
mov, druhá etapa pre ďalších 50 
domov.

Z  akých peňazí sa financo
vala rekonštrukcia fasády na   
pošte?

Rekonštrukcia fasády budo-
vy pošty bola opäť realizovaná 
z  hospodárskeho výsledku spol. 
LÁBINVEST, s. r. o., takisto, ako 
opravy a  nevyhnutné investície 
do školy, škôlky a iného majetku 
obce. Celkové náklady na rekon-
štrukciu fasády pošty boli vo výš-
ke 4 956 €. 

Prečo sa úprava zelene  
v  predzáhradkách pracovník mi 
obecného úradu robí len nie ko
mu a  inému nie?

Obec sa stará o  verejnú zeleň 
v  rámci svojich možností. Sme 
veľmi radi, keď nám občania vy-
pomáhajú, za  čo im ďakujeme. 
Veď každému z nás musí v prvom 
rade záležať, aby vchody do  do-
mov boli esteticky upravené, po-
kosené a pozametané. Kedysi ne-
bolo ani toľko kosačiek, a predsa 
boli predzáhradky upravené a ri-
goly pozametané. Ako to vyzerá 

pred domom, je len vizitka toho, 
kto tam býva.

Ako je obec pripravená na   
zimné kalamity?

Zimnú údržbu cesty III/00240, 
čiže hlavné cesty udržiavajú Re-
gionálne cesty Bratislava, miest-
ne komunikácie obec. V prípade 
snehových kalamít je nám ná-
pomocná súkromná spoločnosť, 
ktorá vykonáva údržbu ciest kva-
litnou technikou. Rada by som 
požiadala aj vás, vážení obča-
nia, aby ste pred vašimi domami 
pravidelne udržiavali chodníky 
v zimnom období.

Prečo obec predáva pozemky, 
nie stavebné, za lacné peniaze?

Čo sú nie stavebné pozemky? 
Ak má autor otázky na  mys-
li pozemky, ktoré odpredávame 
za  účelom vysporiadania pod 
stavbami rodinných domov ale-
bo predzáhradiek, tak obec musí 
pri určovaní cien vychádzať zo 
znaleckého posudku odborne 
spôsobilej osoby, musí dodržia-
vať všeobecne záväzné nariadenia 
obce a zákon o majetku obcí. Ná-
sledne sumu odsúhlasujú po slanci 
obecného zastupiteľstva.

OBČANIA SA PÝTAJÚ,
STAROSTKA ODPOVEDÁ

Oznam 
stavebného 
úradu

Obvodný pozemkový úrad 
v  Malackách oznamuje všet-
kým stavebným úradom v zá-
ujme zabezpečenia jednotné-
ho postupu pri odnímaní 
po zemkov z  PP, že v  zmysle  
§ 17 ods. 2 zákona NR SR č.  
220/2004 Z. z. v z. n. p. je žia-
dateľ o  vydanie stavebného 
povolenia prípadne oznáme-
nia o drobnej stavbe v  zasta-
vanom území miest a  obcí 
po vinný požiadať tunajší  
úrad o  odňatie zastavanej 
plochy stavby z  PP (spevne-
né plochy, drobné stavby a p.) 
ešte pred vydaním povolenia. 
K žiadosti je potrebné doložiť 
originály evidenčných úda-
jov (kópiu katastrálnej mapy 
a  list vlastníctva), situáciu 
umiestnenia stavby, stanovis-
ko stavebného úradu a správ-
ny poplatok – do  výmery  
500 m2 odnímanej plochy  
kolok v hodnote 3 €.

Vážení spoluobčania, 
v predchádzajúcom vydaní Lábskych novín sme dali výzvu, že môžete do redakcie posielať 
otázky so sťažnosťami a probléma mi v obci, ktoré vás zaujímajú. Vy ste túto možnosť využili. 
Na otázky odpovedá starostka obce, keďže neboli priamo ad resované jed notlivým poslancom.

Recyklácia sviečok 
a sviečkového vosku

Na  lábskom cintoríne ste si už možno všimli nový červený kon-
tajner. Je určený na  triedený zber odpadového sviečkového vosku. 
Môžete doň vhadzovať vyhoreté sviečky aj s plastovými kahancami, 
zvyšky sviečkového vosku, aj zvyšky sviečok, ktoré máte doma. Vosk 
a kahance budú následne zrecyklované do nových sviečok. Tie by sa 
v  priebehu budúceho roka mohli objaviť aj v  obchodíkoch v Lábe. 
Recykláciou vosku sa zaoberá firma REPARAF zo Zohoru. Je to úpl-
ne nový druh recyklácie, ktorou sa zatiaľ nikto nezaoberá. V prípade 
úspechu projektu môže táto recyklácia dať prácu niekoľkým ľuďom 
a pritom ušetriť Matičke Zemi záťaž v podobe desiatok ton odpadu 
ročne, ktorý by inak skončil na skládke. Pomôžte podporiť tento pro-
jekt a separujte aj Vy!   za REPARAF, Ing. Jakub Gerthofer

VYSYPANÉ Z OBÁLOK  •  OZNAMY
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situácia je neľahká, niekedy až 
zúfalá. V  tom čase prišiel nápad 
na  zriadenie spoločnosti, kde by 
obec láb v spolupráci so súkrom
ným sektorom vykonávala činnos
ti, ktoré pomôžu obci zhodnotiť 
a zveľadiť majetok. Dôvodom za
pojenia súkromného sektora bol 
nedostatok finančných prostried
kov obce. naša obec je krásna, oby
vateľmi obľúbená, bez priemyslu, 
bez dopravnej záťaže a  iných ne
gatívnych vplyvov tejto uponáhľa
nej doby, no bez významnejších 
podnikateľských subjektov, kto
ré by priniesli potrebné finančné 
prostriedky do obecnej pokladne. 
A aj to je daň za zachovanie tváre 
našej obce. I napriek tomu, v našej 
obci je niekoľko malých podnika
teľov, ktorí nám v  rámci svojich 
možností pomáhajú. najväčšou 
pomocou je spoločnosť Galmistav,  
s. r. o., ktorá pomáha finančne aj 
prá cou bez nároku na  odmenu. 
Bez ich finančnej podpory by sme 
nemohli robiť kultúrne, spoločen
ské či športové podujatia ako napr. 
posedenie s dôchodcami, prispie
vajú na novoročný ohňostroj (spo
lusponzorom je aj rodina Petra 
Chovana), hasičskému zboru, na   
Deň detí, futbalové turnaje žien, 
žiakov, seniorov, súboj obcí, osla
vy 1. mája či fašiangy. spoločnosť 
Galmistav, s. r. o., sa podieľa na   
oprave školy, škôlky, obecného  
úradu, zabezpečili betonážny pod
klad pod prístreškom na  futba
lovom ihrisku – a  to všetko bez 
nároku na odmenu – sponzorsky. 
Bez ich pomoci by sa v obci nepo
darilo zrealizovať mnoho potreb
ných vecí. V  neposlednom rade 
po núkajú prácu a  zamestnávajú 
hlav ne našich občanov. A je toho 
ešte oveľa, oveľa viac... spoločnosť 
Galmistav, s. r. o. a pán Galovič je 
občan našej obce a človek, pre kto
rého láb je nielen miestom, kde 

žije on a jeho rodina, ale je to hlav
ne jeho domov. A to by sme si mali 
uvedomiť všetci, lebo až vtedy po
chopíme jeho prístup a konanie. 

nechápem teda prístup niekto
rých poslancov i občanov. Doha dy, 
šarvátky, ohováranie či vytvá ranie 
pivných spolkov vyse dávajúcich 
v  krčme, ohovárajúcich prácu 
a konanie ľudí, ktorí sa snažia po
môcť. nevidia, že za  výsledkami 
tejto spoločnosti je množstvo prá
ce a nie vysedávania a mudrovania 
pri pive. To je reali ta všedného 
dňa. „Veď na to má, nech rozdáva,” 
platí aj u  nás, v  tejto malej obci. 
skúsme sa však zamyslieť: keby 
sa im nedarilo, nesedeli by na še 
deti v  opravenej škole, nema li by 
sme vynovené futbalové ihris ko... 
Tak buďme dobroprajní a želajme 
im veľa úspechov. Bodaj by bolo 
takýchto ľudí, ktorí prichádzajú 
s pomocnou rukou, myšlienkou, či 
s konštruktívnymi nápadmi v na
šej obci viac. Je to len o prístupe. 
„Prístup je malá vec, ktorá robí 
veľké rozdiely.” Buďme radi, že tu 
máme týchto ľudí a  fandime im, 
nech majú veľa práce, ktorá kladne 
zviditeľňuje našu obec. A to si už 
konečne uvedomme všetci!

PaedDr. Monika Valúchová

Plánované 
investície 
obce

V budúcom roku plánujeme re
konštrukciu časti verejného osvet
lenia, výmenu kotla v  obecnom 
úrade, rekonštrukciu obecného 
rozhlasu, výmenu častí okien te
locvične školy a  opravu strechy, 
rozšírenie materskej školy o jednu 
triedu, výstavbu nájomných bytov, 
dobudovanie spevnených plôch. 

Hospodársky výsledok 
Lábinvestu sa použil 
na odstránenie 
havarijných stavov
Augustové zasadnutie Valného zhromaždenia obchodnej spoloč
nosti lÁBInVEsT, s. r. o., schválilo prerozdelenie časti hospodár
skeho výsledku vo výške 60.000 € pre spoločníkov v odsúhlasenom 
pomere, tzn. 66 % pre obec láb (39.600 €) a 34 % pre druhého spo
ločníka Jána Galoviča (20.400 €). Financie boli použité na pokry
tie časti ná kladov súvisiacich s odstraňova ním havarijných stavov 
a  časť sa použije na  dofinancovanie výstavby nájomných bytov. 
od decembra 2011 bolo tak prerozdelených 120.000 €.

Keď v roku 2008 prišla ekonomická kríza, nik nevedel presne ur
čiť jej dopady na  ekonomiku našej krajiny ani na  hospodárenie 
na úrovni miest a obcí. obecné zastupiteľstvo našej obce sa však 
od začiatku snažilo čeliť jej negatívam. Prijatie úsporných opatre
ní bolo nevyhnutné. Lenže vysvetlite občanom, že sa nebude ko
siť, v zime budú chodiť po neupravených cestách a oprava budov 
vo vlastníctve obce sa posunie na neurčito. Štát dôsledkom krízy 
tlačí obce k nečinnosti – obec nemá prostriedky na svoje zveľa
ďovanie a snaží sa aspoň udržiavať súčasný stav... lenže dokedy? 

Dobrý zámer 
pre rozvoj obce Láb

oPraVY, úDrŽbY, HaVariJnÉ StaVY V obci
uHraDenÉ Z HV LÁbinVeSt

suma v € Účel

5.594,81 okná a dvere v materskej škole
4.956,00 budova pošty – obnova fasády, maliarske a natierač ské práce

2.088,00
vymaľovanie a vyspravenie omiet ky v starej škole, náter 
zárubní a dverí posil ňovne a vyspravenie sokla na obecnom 
úrade, školská jedáleň

659,10 okná  v materskej škole
588,00 kotol, zásobník, ohrievač vody v materskej škole
771,50 revízie plynových zariadení budovy obce
344,45 revízie plynových zariadení v materskej škole
365,77 revízie plynových zariadení v základnej škole
850,00 oprava elektroinštalácie v materskej škole

1.130,00 notebook pre obecný úrad
4.383,67 konzultačné služby – Revitalizácia 2011
2.800,00 stavebný dozor – Revitalizácia 2011

862,00 oprava čerpadla a miešadla čoV
450,00 oprava čerpadla čoV
435,00 oprava kalového čerpadla čoV
430,00 výmena vodiacich tyčí k čerpadlám čoV
300,00 oprava verejného osvetlenia
472,00 oprava havarijného stavu elektro a osvetlenia 
377,00 konvekčná plynová pec

601,92 oprava radiátorov v materskej škole (materiál  
301,92 € + práca 300,00 €), kotol pošta, klub dôchodcov

345,00 konvekčná plynová pec, školská jedáleň
150,00 revízie elektro a bleskozvodu v materskej škole
350,00 odborná prehliadka plynových kotlov v základnej škole
210,00 odborná prehliadka plynových kotlov v materskej škole
560,45 betónové ohradenie pod hra cími prvkami + zemné práce

spolu 30.074,67 €

Ďalej sa čiatočne uhrádzali bežné faktúry – 
plyn, elektrina, poistky, bežná prevádzka obce.

OBECNÁ SAMOSPRÁVA  •  oZnAMY
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Zdá sa to ako pred chvíľou,
sme tu slávili vianočné sviatky.
Zdá sa to, ako chvíľočka 
úplne malá maličká,
keď pozeráme sa spiatky.

My v našej škôlke sme sa to už 
naučili, preto sa snažíme, aby de
ťom očká vždy len žiarili. na tento 
rok sme pre nich pripravili rôzne 
milé podujatia.

Jedným z  nich bola návšteva 
u  tety Aničky Hasičkovej v  Po
sPo láb, kde sme sa zoznámi
li s  ekochovom dobytka. Teta 
Anička nás milo privítala, pripra
vila nám veľmi peknú exkurziu 
a už teraz sa tešíme, že o rok prí
deme znova. 

starosti a vrásky drahých babi
čiek a deduškov sme si uctili v na
šej škôlke programom, ktorý bol 
plný lásky a radosti. 

Deň plný čokolády sme pre
žili v  čokoládovni Hauswirthh 
v kittsee. Toľko chutnej čokolády 
sme za jeden deň veru ešte nikdy 
nestihli pojesť. 

Prišiel k  nám aj „Dopraváčik”, 
ktorý si nás preveril z  dopravnej 
výchovy a  odmenil nás „škôlkár
skym vodičákom”. 

s  Farbičkou sme si zasa užili 
veľkú DISCO PÁRTY. 

svoje dobrodružstvá z cestova
nia nám prišiel porozprávať klo
kanko. Precestovali sme celý svet. 
no ale najviac sme sa tešili na Mi
kuláša. Ten nám priniesol samé 
dobroty a my sme sa mu odmenili 
riekankami a piesňami. Mal z nás 
veľkú radosť, lebo sme naozaj veľ

mi šikovní škôlkári. Poslednou 
veľkou akciou roku je Vianočná 
akadémia u  tety Anež ky Ščasnej. 
Prišli všetci, rodičia, babičky aj de
duškovia, ba aj hostia. sálou zne
li koledy, vinše a tiež veselé tance. 
Mamičky nám napiekli sladké via
nočné koláče, vyzdobili sálu, veru 
bolo veselo. A očká? Všetky žiarili 
šťastím a láskou.

Ak láska topí ľad, 
čo pani Zima vyčarila, 
ak dá človek viac, 
čo v sebe skrýva, 
ak vládne všade ticho 
a počuť len praskať mráz
a v detských očiach 
je vidieť jas, 
tak prišla doba, keď každý 
pre každého má 
pár prívetivých viet 
pre ten zázrak Vianoc 
nič krajšieho niet! 
krásne sviatky všetkým rodi

čom, pani starostke, poslancom, 
obecného úradu, všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí nám pomáhali, prajú 
detičky a zamestnanci MŠ láb.

kultúrna komisia ďakuje 
kultúrneho zariadeniu „U To
máša” a pani PaedDr. Anežke 
Ščasnej za spoluprácu pri or
ganizovaní podujatia „Pose
denie pre dôchodcov“, taktiež 
ďakuje detičkám z  materskej 
školy a  žiakom zo základnej 
školy a  ich pani učiteľkám 
za  celoročnú aktívnu spolu
prácu pri zabezpečení kultúr
nych podujatí. 

Po  krásnej jeseni opäť nastal 
čas zimného obdobia so všetký
mi krásami, ale i  s  chladnejším, 
daždivejším či mrznúcim poča
sím. V týchto dňoch, najmä, keď 
sa nedá ísť von, mnohé mamičky 
hľadajú vhodné alternatívy pre 
svoju ratolesť. Jednou z  nich je 
i materské centrum.

Poslaním materského centra nie 
je len alternatíva programu v zlom 
počasí, ale aj stretávanie sa mami
čiek s deťmi, hranie sa, vymieňanie 

si skúsenosti, zážitkov, naučenie sa 
niečomu novému. 

Veľmi sa tešíme, že v lábe má
me a opäť sa budeme môcť pravi
delne stretávať v materskom centre 
slnIEčko. Bolo založené už 
pred niekoľkými rokmi a to i vďa
ka výbornému nápadu jeho zakla
dateľa, ochoty a ústretovosti ocÚ 
láb. 

Vďaka patrí, samozrejme, aj vám 
milé mamičky, ktoré máte záujem 
navštevovať naše centrum. každý 
dobrý nápad, ako vylepšiť či zveľa

diť naše centrum, je vítaný.
Je výborné mať nejaké to miesto, 

kde sa môžeme spoločne stretávať, 
veď nie je to krásne, keď „TU” naše 
deťúrence spoznávajú svojich pr
vých kamarátov? 

MC slnIEčko je situova
né v budove starej školy. Je najmä  
pre deti a rodičov ako i iných blíz
kych príbuzných na  materskej či 
rodičovskej dovolenke. A  keďže 
miestnosť je využívaná nielen ako 
MC slnIEčko (pôsobí taneč
ná skupina „lábik” a cvičí sa joga), 

sme sa veľmi potešili, keď 12. 11. 
2012 sa uskutočnilo prvé veľké 
stretnutie s mamičkami ako i  zá
stupcami jogy a  tanečnej skupiny 
„lábik”, kde sme spoločne našli 
vhodné riešenia pre bezproblémo
vé fungovanie všetkých troch čin
ností. naozaj veľká vďaka všetkým 
za veľkú účasť, ochotu dohodnúť sa 
a ústretovosť.

na  záver by som chcela zaže
lať nášmu MC slnIEčko veľa 
krásnych dní a  narastajúci počet 
mamičiek s ich malými slniečkami. 

Všetky vás srdečne pozývame 
k nám do nášho materského cen
tra.

Mgr. Mária trenčanská

Tešíme sa do Slniečka

Bolo by dobré, keby sme sa aspoň 
vo sviatočné dni pozerali na 
svet očami detí. 

lEToM ŠkolskÝM sVEToM
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Pri príležitosti sviatku sv. on
dreja, patróna našej obce, zorgani
zovala základná škola 29. novem
bra lampiónový sprievod. stretli 
sme sa o 17.00 h pri školskej je
dálni. Mladší žiaci prišli s rodičmi 
či  starými rodičmi. Pripojili sa aj  
viaceré mamičky so svojimi škôl
kármi i menšími detičkami. naj
mä tie niesli lampióny s  veľkou 
radosťou. spoločne sme prešli de
dinou a vrátili sme sa späť k jedál
ni. V obecnom parku žiaci púšťali 
lampióny šťastia, mladším deťom 
pomáhali pani učiteľky a  rodičia. 
Zažili pri tom ve ľa radosti a  zá

bavy a už dnes sa tešíme na ďalší 
lampiónový sprievod.

Vystúpenie
pre dôchodcov

V utorok 16. októbra sa v našej 
škole uskutočnila uvítacia dis
kotéka pre naše najmenšie deti. 
Pripravili ju žiaci 9. ročníka.

 Pripravili si pre nás prekvape
nie. každý žiačik musel pomáhať 
pri záchrane princeznej „Ben
jaminy” a  splniť množstvo úloh. 
Za veľkú odvahu, ktorú preuká

zali šikovnosťou boli pasovaní 
za žiaka základnej školy. Dostali 
originálny pasovací dekrét a dar
ček. Potom sa začala zábava pre 
všetkých zúčastnených. Tancova
li na  moderné pesničky a  občas 
si zašli po  sladkosti do  bufetu. 
Deviataci spolu s  pani učiteľ
kou pripravili veľmi peknú akciu, 
na ktorú sa len tak nezabúda.

Diskotéka
pre prváčikov

V  stredu 24. októbra ožila sála 
u  tomáša veselou vravou. 
Stret li sa tu naši starší občania, 
aby sa porozprávali, zaspomí
nali na  svoje mladé časy. tieto 
spoloč né chvíle im prišli sprí
jemniť aj žiaci základnej školy 
s kultúrnym programom. 

V  scénke Tri múdre kozliatka 
štvrtáci ukázali, že najlepšie je 
postaviť domček z  tehál, aby ho 
vlk nezbúral. svoje tanečné ume
nie ukázali šiestaci v  3 tancoch. 

Rezký „kántry” tanec zatancovali 
v  zaujímavých kovbojských klo
búkoch. V ďalšom tanci všetkým 
dokázali, že dáždnik sa dá použiť 
aj inak, ako proti dažďu. Veselé 
tóny dychovky nenechali pokoj
ne sedieť babky a  dedkov. spo
kojné podupkávanie pod stolom 
bolo predpokladom, že ešte majú 
dosť síl a  tanečnej zručnosti, aby 
sa vykrúcali v  tanci. Záverečnou 
básňou sa žiaci poďakovali star
kým za ich hrejivú náruč a láska
vé ruky.

Žiaci a zamestnanci Základnej školy 
v Lábe prajú všetkým dobrým ľuďom 
krásne a požehnané vianočné sviatky 
a šťastný nový rok 2013.

ZŠ Láb pozýva deti narodené 
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 na 

ZÁPiS 
do  1. ročníka
25. 1. 2013 od 14.30 do 18.00 h 
v budove školy. 
Priniesť treba rodný list dieťaťa, 
oP zákonného zástupcu a cca 
20 € na pomôcky.

Už tradične sa na začiatku ad
ventu z našich žiakov stanú šéf
kuchári bez čapice. spolu so svo
jimi pani učiteľkami vypekajú 
via nočné koláčiky. Tak tomu bolo 
i  tento rok a  sladké dobroty sa 
po tom predávali na námestí pred 

kostolom. Prišiel aj Mikuláš a my 
sme ho potešili aj svojím progra
mom. Do  školy zavítal Mikuláš 
už 6. decembra, kde ho na tabuli 
čakal nápis: „na svätého Mikulá
ša, neučí sa, neskúša sa...”.

Pečenie koláčov

Lampiónový 
sprievod

lEToM ŠkolskÝM sVEToM
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Mnohí si určite pamätáte, že 
v minulosti sme čosi podobné or
ganizovali aj v našej obci pod ná
zvom spieva celá dedina. A práve  
naši susedia, takpovediac, to všet
ko od nás „odkukali”. Hlavným or
ganizátorom tohto podujatia bol 
Róbert Dinuš  v  spolupráci  s  ob
cou Vysoká pri Morave. Hudobný 
doprovod spevákom zabezpečova
li bratia Zajáčkovci. na tohtoroč
né podujatie naši susedia pozvali 
aj nás, ako svojich hostí, že „aby sa 
aj lábjané mohli ukázat a popýšit 
svojima pjesničkama” .

Hlavným gestorom lábskej vý
pravy bola pani Darina Petríková,  
začo jej ďakujeme. našu obec 
v  lábskom kroji reprezentovali 
Jožko Benkovič a  Gitka Benko
vičová, ktorí na  pódiu zaspievali 

piesne – od lábu je cesta dúhá, 
Ven delínku, Vendelínku, od
biua jedna, odbiua druhá. Hoš
tetňanom sa naše pesničky páčili, 
dôka zom bol aplauz, ktorý Jožko 
s  Gitkou po  odspievaní zožali. 
Cel kovo vystúpilo trinásť nádej
ných spevákov všetkých vekových 
kategórií, pričom len jeden mohol 
získať prvenstvo a  sošku Hoštet
ského čvirika. Ďakujeme našim 
susedom za krásne podujatie, zato, 
že si nás pozvali a že sme prítom
ným mohli spoločne prezentovať 
našu obec. Možno sa o rok zídeme 
znova a  možno v  blízkej budúc
nosti sa aj u nás podarí zorganizo
vať takéto hudobné podujatie, kde 
si aj lábjané môžu povedať, že 
opäť spieva celá dedina... 

Kultúrna komisia

V  roku 1685 kostolík vyhorel. 
Pretože bol malý a  veriacim už 
nevyhovoval, rozhodol sa farár Ján 
sed lákovič postaviť nový – väčší. 
nový kostol sa začal stavať v  ro
koch 1722 až 1748 z  darov ve
riacich a  zemepána. 13. októbra 
1748 bol opäť vysvätený Všetkým 
svätým. starý kostolík sa ponechal 
ako svätyňa – sanktuárium. V roku 
1905 boli ku kostolu pristavané 
bočné kaplnky – ženská a mužská 
kaplnka a sakristia.

Takýto a ešte podrobnejší popis 
s  prehliadkou a  prezentáciu his
tórie rímskokatolíckeho kostola 
v lábe mali naši občania a návštev
níci obce na  lábske hody 14. ok
tóbra 2012, kedy sme po druhýkrát 
verejnosti sprístupnili i  výstavu li
turgických predmetov a fotografií.

V  rámci inštalovanej výstavy 
v  priestoroch kostola boli verej
nosti sprístupnené historické knihy 
zo začiatku 18. storočia. najstar
šia dostupná kniha bola o  svä
tom manželstve datovaná do roku 
1706 v  papierovej väzbe, v  ktorej 
sú nariadenia zo 16. storočia. sprí
stupnené boli i  rôzne teologické 
a  nábožné knihy, ako historické 
poznámky cirkvi o  svätých kon
ciloch a  cirkevné právo – kánon 
z  roku 1754, či dokonca švaba
chom písané modlitebné knižoč
ky, mravoučné katolícke modlitby 

a „spewnik duchowných písní pro 
kostelnú pobožnost” od  lábskych 
rodákov z čias 19. storočia. nechý
bali rímske bohoslužobné misále 
používané z  nariadenia Trident
ského koncilu. lábsky kostol má 
bohatý inventár vzácnych liturgic
kých predmetov, ako kalichy zo 16. 
a 18. storočia či diakonské dalma
tiky (rúcha) z  roku 1763 a  kňaz
ské ornáty z  rokov 1763 a  1875. 
Vystavený bol i relikviár, v ktorom 
sa údajne nachádza kúsok z dreva 
kríža, na  ktorom bol ukrižovaný 
Ježiš kristus. Vzácnym exponátom 
bola i tabuľa „Jedenástich správcov 
miestnej cirkvi”, ktorú dal spísať 
národný buditeľ a blízky spolupra
covník Ľudovíta Štúra, lábsky fa
rár Ignác Juračka, pôsobil v  lábe 
od roku 1849 do roku 1899. čas
ťou výstavy boli i  historické foto
grafie zo začiatku 20. storočia, kto
ré nám zobrazovali exteriér a  in
teriér kostola, či fotografie počas 
archeologických výskumov v areáli 
kostola z roku 2004. 

súčasťou výstavy bol i  predaj 
propagačných materiálov obce 
za symbolické ceny. Výťažok z toh
to predaja vo výške 247,20 € je 
venovaný na  rekonštrukciu kos
tolných zvonov. Veľmi nás teší ob
rovská priazeň a záujem našich ob
čanov či lábskych rodákov, ktorí sa 
zúčastnili na tejto výstave. 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať správcovi farnosti, dôs
tojnému pánovi farárovi ThDr. Ju
rajovi Augustínovi, PhD., za  spo
luprácu pri výstave. Ďakujeme 
za  pomoc pri získavaní a  objavo
vaní vzácnych exponátov miest
nemu kostolníkovi ondrejovi Fi
lípkovi, ako i  spoluorganizátorke 
celej výstavy Bc.  Adele Greliko
vej. Poďakovanie patrí aj starostke 
obce PaedDr.  Monike Valúchovej 
za podporu. 

Veríme, že v  budúcnosti bude
me pokračovať v  takýchto dielách, 
kedy môžeme sprístupniť verej
nosti kus histórie a kultúru našich 
predkov.

Daniel Prokop

Misionári 
v Lábe

Po dvoch rokoch opäť do našej 
farnosti zavítali pátri misionári. 
V týždni od 10. do 18. novembra 
páter Ján a  páter Martin vyko
návali misijnú činnosť, kedy sme 
opäť mohli prežívať čas duchov
nej obnovy a  možnosť prehĺbiť 
svoju vieru k Pánu Bohu, k Cirkvi 
a upevniť lásku k blížnemu. 

Ďakujeme nášmu duchovnému 
otcovi a pátrom za sprostredkova
nie týchto božích milostí. 

Vďační farníci

Hoštetský čvirik 
alebo spieva celá dedina
V  susednom „Hoštetne” sa 25. no vembra po  druhýkrát uskutočnil 
hudobný program pod názvom Hoštetský čvirik – súťaž v speve.

Prehliadka Kostola 
Všetkých svätých
Prvá písomná zmienka o lábskej farnosti je z roku 1333. Malý kos
tol, ktorý sa nachádzal v obci Láb bol zasvätený svätému ondrejovi. 
tohto svätca má obec dodnes v erbe. až z roku 1682 sa dozvedáme, 
že na mieste pôvodného kostola stál menší kostolík, ktorý bol za
svätený Všetkým svätým. 

KULTÚRA  •  EKUMENA V OBCI
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V sobotu 20. októbra sa 
tradične stretli spolužiaci, 
ktorí opustili školské lavi
ce v roku 1967. Šesťdesiat
nici si so svojou triednou 
učiteľkou Mgr.  leopol

dínou Tru tzovou zaspo
mínali na  detské roky, 
na  svojich učiteľov a  spo
lužiakov. Zišlo sa ich 23. 

Bohužiaľ, jedna spo
mienka bo la zvlášť boľavá, 

dvaja sa stretnutia nedoži
li. V  príjemnej atmosfére 
sa všetci zhodli na  myš
lienke usporadúvať spo
ločné stretnutia častejšie. 

Mária Juricová

Slávnostné uvítanie detí do života

Dňa 26. októbra sa v Zrkadlovom Háji v Bratisla
ve uskutočnil prvý ročník Dňa osvetových pracov
níkov. Toto slávnostné stretnutie osvetových a kul
túrnych pracovníkov Bratislavského kraja zorgani
zovalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. 
na tomto stretnutí boli slávnostne udelené ocenenia 
osvetovým pracovníkom. na základe výzvy a prihlá
senia sa do súťaže, obec láb prihlásila i nášho rodá
ka Jožka Benkoviča, ktorý bol navrhnutý na ocene
nie. Získal tak ocenenie Juraja Fándlyho za rozvoj 
kultúrnoosvetovej činnosti a zachovávanie kultúr
nych tradícii v Bratislavskom kraji.

Pán Benkovič, 
ďakujeme Vám za Vašu osvetovú čin nosť a pro

pagáciu obce. Srdečne gratulujeme!
redakcia

Stretnutie po 45 rokoch

Horný rad zľava:
Miroslav Pír, Ma
rián Kovár, Anna 
Bartalská (Drahošo
vá), Ing.  Ján Du
fek, Viera Ježovičová  
(Chmelová), Jozef 
Chmela, Mgr.  Má
ria Juricová (Chrup
ková), Jozef Blažek,  
Miloslava Braunec
kerová (Malinov
ská), Gregor Pír, Jar 
mila Novotná (Ková
rová), Helena Černá
ková ( Jurových), Zita 
Hrebeňo vá (Kováro
vá), Šte fan Hrebeň, 
Ján Míz ner, Milan 
Hy ka, Emil Bartalský, 
Anton Kliment 
Dolný rad zľava: 
František Mravík, 
Mgr. Leopoldína Trut
zová, Ján Rigotti, Jo
zef Gerthofer

 Ocenenie  Juraja Fándlyho

 Už je nás 
1500!
naša obec sa pomaly rozrastá 
a pribúdajú nám mladé rodiny. 

Magickým číslom „1500tý 
obyvateľ ” sa môže pýšiť Filipko 
Hájek, narodený 29. 10. 2012. 
Rodičia Lenka Hájková (rodená 
lazarová) a Ľuboš Hájek sú prá
vom pyšní na  svoje druhé dieťa 
(majú ešte sašku). Magické čís
lo ich uviedlo do Pamätnej knihy 
obce láb. srdečne im gratuluje
me, prajeme veľa rodinnej poho
dy a krásnych prežitých chvíľ.

Starostka obce

SPoLoČenSKÁ KroniKa
oD 12. 9. Do 28. 11. 2012
narodení:
Raninec Peter  25. 9. 2012
Pír Adrián 26. 9. 2012
Hájek Filip   29. 10. 2012

opustili nás:
Greif Jozef 28. 9. 2012
Hrebeň Anton 26. 11. 2012

Zosobášení:
Ing. Milan Buday  a  Ing. Ra
doslava Hrebeňová, 6. 10. 
2012;
Ing. Róbert Zelenák a Daniela 
Vallová, 27. 10. 2012

JubiLanti
od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013
60roční
Halvoníková Mária, Danihe
lová Tatiana, Švehla Milan, 
Pírová Františka, Prokopová 
Helena, Rauscher Juraj
70roční 
Sirotová Mária
80roční
Čermák Ján

Jubilantom srdečne bla hože láme 
a želáme ešte veľa pek ných a po
kojných dní plných zdravia.

V  sobotu 27. októbra sa 
v sobášnej miestnosti ozý
val krik detí. bolo to pri   
prí ležitosti slávnostného 
uvítania do života. 

Rodičia  trinástich  no
vonarodených malých ob
čanov (sedem dievčat a šesť 
chlapcov) si prevzali certi
fikáty s  peňažným vkla
dom na  detskú knižku 
v hodnote 30 € a slávnost
ne tento akt potvrdili pod
písaním sa do  Pamätnej 
kni hy obce láb. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Strelecky to síce ešte nie je ono, 
ale aspoň vieme, na čom musíme 
popracovať.

Na  zápasoch zahviezdili naše 
útočníčky, ktoré sa presnými stre-
lami pričinili o výhru. A to Mar-
cela Lisá tromi gólmi a Veronika 
Malíková dvomi. Hru v  strede 
nám tvorili naše stredové hráčky, 
ktoré boli taktiež úspešnými strel-
kyňami gólov. Heňa Žáčková (2), 
Klára Chmelová (2), Romana Vi-
cenová (2) a Martina Zálesňáková 
a Karolína Chválová po (1).

Vyhrávali sme nielen vďaka 
naším útočníčkam a  stredovým 

hráčkam, ale i vďaka skvelým ob-
rankyniam ako je Kristína Ko-
landrová, Lenka Kovárová, Petra 
Chrupková, Monika Poláková 
Do minika Romanová a  Pavlína 
Zá lesnáková.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho 
týmu je i naša brankárka Simona 
Guničová, ktorá nás nejedenkrát 
podržala v kľúčových situáciach.

Chceme poďakovať našim tré-
nerom, ktorí majú na  nás baby 
pevné nervy a na každý zápas nás 
dokážu pripraviť, usmerniť a  po-
vzbudiť.

Na  záver našim fanúšikom, 
ktorí nás podporovali takmer pri 
každom domácom zápase ďaku-
jeme a dúfame, že si ich priazeň 
udržíme i  v  nasledujúcich zápa-
soch jarnej časti sezóny.

Prajeme vám všetkým krásne 
vianočné sviatky.

DFK Láb

Úspešné ukončenie  jesennej  sezóny
Túto sezónu sme ukázali, že dokážeme hrať a vyhrávať aj napriek 
rôznym prekážkam. Či už tou prekážkou boli „vykartované” , alebo 
zranené hráčky. Súdržnosťou a bojovnosťou sa nám podarilo pre
bojovať až na  pekné druhé miesto v  skupine a  keďže jesenná časť 
skončila, tam aj prezimujeme.

Družstvo skóre body
1. Lady Team B 48:1 27
2. DFK Láb 13:9 22
3. FKM Karlova Ves 21:14 15
4. ŠK Svätý Jur 3:32 4
5. ŠK Vrakuňa 2:31 2

V stredu 26. 12. 2012  sa v te
locvični ZŠ v Lábe uskutoční 
tradičný futbalový 

Štefanský 
turnaj.
Začiatok je o 9.00 h a finálový 
zápas je naplánovaný o 15.00 h. 
Príďte si pozrieť skvelé športové 
výkony,  spríjemniť povianočné 
chvíle a podpo riť futbal. Nebu-
de chýbať vianočný punč, vare-
né vínko aj niečo pod zub. 
Pre bližšie informácie a regis
tráciu kontaktujte tajomníka 
ŠK Láb, Mareka Chovana, te
lefón 0902 61 78 73. Požiar lesa vo VO Záhorie

V sobotu 27. októbra o 7. hodi
ne bol telefonicky vyhlásený po
žiarny poplach pre náš Obecný 
hasičský zbor z  dôvodu požiaru 
lesa veľ kého rozsahu vo Vojen
skom obvode Mikulášov, okres 
Senica. Našťastie to bol cvičný 
poplach. Náš zbor, ako jeden 
z  mála z  Malackého okresu, sa 
zúčastnil veľ kého zvolávacieho 
cvičenia. 

Na  cvičení sa zúčastnilo viac 
ako 50 hasičských zborov z  Tr-
navského a  Bratislavského kraja, 
ako aj profesionálnych hasičov zo 
Senice, Skalice, Kútov, Malaciek, 
Trnavy, Bratislavy ale aj z  Břec-
lavi. Do cvičenia boli zapojené aj 
špeciálne hasiace zariadenia, ako 
hasičský tank a  rôzne hasičské 
autá na  hasenie požiarov veľké-
ho rozsahu. Pre našich hasičov to 

bola neoceniteľná skúsenosť vidieť 
v akcii tieto mechanizmy a podie-
ľať sa na  cvičení takého rozsahu. 
Naši hasiči dobre reprezentovali 
našu obec aj náš Obecný hasičský 
zbor. Potvrdili tak svoju fyzickú 
pripravenosť aj praktické zručnos-
ti, ktoré nadobúdajú počas súťaží 
dobrovoľných hasičských zborov, 
ktorých sa pravidelne zúčastňujú. 

Veliteľ DHZ

Ďakujeme,
chlapci!

Obecný úrad v Lábe ďaku-
je Maťovi Nemcovi, Jakubovi 
Nemcovi, Tomášovi Žaludné-
mu a ostatným chlapcom, kto-
rí sa podieľali na rekonštrukcii 
miestnosti posilňovne v budo
ve starej školy. 

Vďaka vašej ochote sme 
mohli opäť otvoriť túto miest-
nosť a  dali sme možnosť 
na ďalšie športové aktivity pre 
občanov obce.

DHZ Láb upozorňuje, že ne
odborné zaobchádzanie s vý
robkami zábavnej pyrotech
niky môže spôsobiť závažné 
poruchy zdravia a spôsobiť 
požiar. Vyzývame všetkých, 
ktorí budú manipulovať s tý
mito prostriedkami, aby si da 
li pozor a chránili seba a oko
lie. Šťastné a veselé Vianoce  
bez požiarov a ujmy na zdraví!

ŠPORT  •  VOĽNÝ ČAS
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