
Dominanta Lábu zostane dnes len 
v  živej pamäti miestnych obyvate
ľov a na dobových fotografiách pre 
budúce generácie. Dňa 2. septem
bra 2014 o 12:13 h sa zrútila veža – 
zvo nica, ktorá tvorila súčasť Kosto
la Všetkých svätých v Lábe. 

Po  zrútení bol na  mieste ako 
prvý náš Dobrovoľný hasičský zbor, 
objekt kostola bol hneď odpojený 
od plynu a  elektriny, neskôr prišiel 
aj Hasičský a záchranný zbor z Ma
laciek, policajné hliadky, ktoré za
bezpečili objekt proti vstupu nepo
volaným osobám, dvakrát psovodmi 
prehľadali sutiny, či sa niekto nena

chádza pod spadnutými ruinami, 
zmobilizovaní boli pracovníci kraj
ského pamiatkového úradu, statici, 
zástupcovia malackého dekanátu 
a arcibiskupského úradu. 

Došlo k  úplnému zrúteniu veže 
s  pádom muriva do  areálu kostola 
aj ako do  objektu kostola, nakoľ
ko vrchná časť veže bola previaza
ná s  povalou kostola. Následkom 
zrútenia bola v  kostole vytrhnutá 
horná stena nad stropným oblú
kom, kde sa nachádzal obraz Svätej 
Trojice, sochy anjelov a drevená ko
runa, ktoré boli po páde do kosto
la zničené. Pádom muriva do  lode 
kostola bol taktiež zničený hlavný 

oltár s  priľahlými sochami anjelov 
a  oltárnym príslušenstvom, zostal 
len mierne pootvorený svätostánok, 
v  ktorom sa nachádzala Sviatosť 
Oltárna nepoškodená. Pádom mu
riva a  silným tlakom bol posunutý 
obetný stôl so svietnikmi a krížom, 
ktoré taktiež zostali nepoškodené. 
Po  páde muriva zostalo v  kostole 
niekoľko ton tehál a muriva, mier
ne obité zostali mramorové sochy 
okolo oltára, steny a  horné sochy 
ar chanjelov. Hlavný obraz Všet
kých svätých a Nanebovzatia Panna 
Márie nebol poškodený, len mierne 
oškretý. Prach z ruín zasypal lavice, 
steny a ostatný inventár kostola. 

Behom týždňa po  zrútení veže 
bo li odpratané všetky ruiny z areálu 
a z objektu kostola, ktoré sa poodvá
žali do  areálu POSPO Láb, nakoľ
ko tehly pochádzajú z  18. storočia  
a z nich sa má zachovaná a očistená 
časť použiť na stavebnú činnosť.

Dominanta Lábu 
už len na fotografiách
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Pozývame všetkých občanov na VenDeLínKoVe hoDy, ktoré sa budú konať v nedeľu 26. októbra 2014. Začína sa slávnostnou svätou omšou  
o 10.30 h pri Kaplnke svätého Vendelína na Vŕšku. Pozvaná je dychová hudba a pripravené bude aj občerstvenie.          Vŕškané a Drahané

Pokračovanie na 6. strane
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koniec volebného obdobia je pre 
nás vždy časom hodnotení a bilan
covania. Hodnotíme prácu starostky 
i poslancov obecného zastupiteľstva.

Je veľa ľudí – skupín, ale aj jednot
livcov, ktorým sa chcem touto ces
tou úprimne poďakovať. Chcem sa 
poďakovať každému jednému z Vás 
za to, že ste nám v tomto volebnom 
období pomáhali, aby sa naša obec 
naďalej rozvíjala a zveľaďovala.

Uplynuli úspešné štyri roky napl
nené prácou a zrealizovaním väčších 
aj malých projektov:

• obec je súčasťou združenia obcí 
ENVIROPARK  POMORAVIE 
a  novej miestnej akčnej skupiny 
DOLNÉ  ZÁHORIE,  ktorých 
cieľom je získavanie nenávratných 
finančných prostriedkov a  skvalit
nenie života 

• spolupodieľali sme sa na oprave 
nášho kostola jeho okolia, taktiež 
kaplnky sv. Vendelína, spolupracu
jeme s cirkvou v našej farnosti

• vymenili sa časti okien, strechy, 
časti kúrenia základnej školy a ma
terskej školy 

• zrekonštruovali  kúrenia  na 
obec nom úrade, v požiarnej zbrojni
ci

• obnovili  sme  budovy  domu 
smútku a realizovali nový ozvučova
cí systému

• opravili sme cestný kríž a okolie 
v malom parku

• zabezpečili  sme  osvetlený 
priechod pred školskou jedálňou 
a opravu mostov

• rozšíril  sa  bezdrôtový  rozhlas 
v  nových lokalitách a  v  zastavanej 
časti obce

• vybudovali  sme  ďalšiu  triedu 
v materskej škole pre naše deti

• obnovili  budovu  starého obec
ného úradu

• realizovali  informačné  tabule 
v obci

• zabezpečili  niektorým  našim 
občanom opatrovateľskú službu 
a  stravovanie dôchodcom nad 70 
rokov

• postupne  rozširujeme  zberný 
dvor odpadov, vrátane zabezpečenia 
vybavenia – kontajnery, kosačka od
padové nádoby na separovaný zber

• vybudovali sme novostavbu ná
jomných bytov pre mladé rodiny, 
začo nás ocenilo aj Ministerstvo do
pravy, výstavby a regionálneho roz
voja SR

• vďaka verejnej  zbierke  sme za
kúpili výjazdové vozidlo pre dobro
voľných hasičov 

• trvalo sa nám darí aj vďaka vám, 
milí spoluobčania, udržiavať v celej 
obci a jej okolí čistotu a poriadok

•  podporujeme  tradície  ako  fol
klór, obecné slávnosti, stretávania 
s  dôchodcami, organizujeme kul

túrne, divadelné a  poznávacie zá
jazdy. 

Je toho ešte viac, všetko sa napí
sať nedá. 

Rozvoj  obce,  príchod  mladých 
ľudí, narastajúci počet obyvateľov 
svedčia o  tom, že ideme správnym 
smerom.

Prajem všetkým vám veľa zda
ru a ešte viac pekných chvíľ v našej 
krásnej dedine Láb.

M. Valúchová, 
starostka obce

Miestna volebná komisia v Lábe  
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o  voľbách do  orgánov samo
správy obcí v  znení neskorších 
pred pisov vyhlasuje, že pre voľby 
sta rostu obce zaregistrovala týchto 
kandidátov:

1. Ľuboš Ďurica, 47 r., tesár, Láb 
404, nezávislý kandidát

2. Pavel Chmela, Mgr., 50 r., živ
nostník – revízny technik, Láb 208, 
nezávislý kandidát

3. Marián Moravčík, 49  r.,  štát
ny zamestnanec, Láb 113, nezávislý 
kandidát

4. Monika Valúchová, PaedDr., 
42 r., starostka, Láb 517, nezávislá 
kandidátka

Vyhlásenie kandidatúry pre voľ by 
poslancov obecného zastupiteľ
stva v  Lábe 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Lábe  
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 

Zb. o  voľbách do  orgánov samo
správy obcí v  znení neskorších 
pred pisov vyhlasuje, že pre voľby 
poslancov obecného zastupiteľstva 
zaregistrovala týchto kandidátov:

Pavol Bartalský, 40 r., živnostník, 
Láb 514, nezávislý kandidát

Roman Cích, 36 r., referent, Láb 
350, SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS, 
SZS

Oleg Dinuš, 38 r., živnostník, 
Láb 585, SMER-SD, SDKÚ-DS, 
SNS, SZS

Milan Gerthofer,  65  r.,  technik, 
Láb 388, SMER-SD, SDKÚ-DS, 
SNS, SZS

Michal Habuda,  36  r.,  živnost
ník, Láb 557, nezávislý kandidát

Mária Hasičková, Ing., 37 r., eko
nómka, Láb 366,  nezávislá  kandi
dátka

Pavel Chmela, Mgr., 50 r., živ
nostník – revízny technik, Láb 208, 
nezávislý kandidát

Tomáš Chmela, 36 r., zamestna
nec samosprávy, Láb 681, nezávislý 
kandidát

Marek Chovan, Mgr., 24 r., štát
ny zamestnanec MV SR, Láb 532, 
nezávislý kandidát

Štefan Káloši, Ing., 36 r., vedúci 
oddelenia projekcie, Láb 479, nezá
vislý kandidát

Jana Kolandrová,  46  r.,  podni
kateľka, Láb 266, nezávislá kandi
dátka

Marián Kovár,  62  r.,  dôchodca, 
Láb 217, nezávislý kandidát

Peter Michalčík,  49  r.,  živnost
ník,  Láb  168,  SMER-SD,  SD
KÚ-DS, SNS, SZS

Ján Mundok, 44 r., súkromný 
podnikateľ, Láb 522, nezávislý kan
didát

Martina Pírová, 40 r., asistentka, 
Láb 518, nezávislá kandidátka

Daniel Prokop, Bc., 24 r., učiteľ, 
Láb 422, nezávislý kandidát

Richard Rauscher, 33 r., živnost
ník, Láb 258, nezávislý kandidát

Ondrej Štefek, 36  r.,  živnostník, 
Láb 50, nezávislý kandidát

Silvia Vajarská, 39 r., operátorka, 
Láb 209, nezávislá kandidátka

Monika Valúchová, PaedDr.,  
42 r., starostka, Láb 517, nezávislá 
kandidátka

Dušan Vavrinec, Ing., 51 r., ma
nažér,  Láb  205,  SMER-SD,  SD
KÚ-DS, SNS, SZS

Milan Vorčák, Ing., 40 r., staveb
ný inžinier-technik, Láb 529, nezá
vislý kandidát

Boris Zálesňák, 38 r., hasičzá
chranár, Láb 569, nezávislý kandi
dát

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby
starostu obce v Lábe

Voľ by starostu obce a  poslan
cov obecného zastupiteľstva 
sa budú konať  15. novem
bra 2014 od  7.00 h do 20.00 h  
v  budove starého obecného 
úradu v  Lábe. Pre celú obec  
je utvorený 1 volebný obvod 
a  budeme  voliť  9  poslancov.

volebná komisia

Hodnotenie volebného obdobia 2010–2014

Z OBECNÉHO ÚRADU A ZASTUPITEĽSTVA, OZNAMY
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Spoločnosť nAFTA, a. s., pro
stredníctvom nadácie SPP kon
com augusta 2014 darovala en
viroparku Pomoravie, n. o., ktoré
ho súčasťou je aj obec Láb, sumu 
16.840 € na  financovanie projek
tov zameraných na  deti, mládež 
a  seniorov nášho mikroregiónu. 
Spomínané finančné prostriedky 
sa využijú na  financovanie pro
jektov: 

Prvý projekt je zameraný na deti 
a  mládež na  základných školách. 
Žiaci zo 7 základných škôl (I. a II. 
stupeň – Láb, Jakubov, Gajary, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Zá
vod, Studienka) zápolia medzi se
bou vo florbale a  vybíjanej. Finá
lovým turnajom (december 2014) 
predchádzajú 2 predkolá (október 
a november), z ktorých výsledky sa 
zratúvajú. Žiakom je zabezpečená 

doprava, celodenné občerstvenie 
ako i hodnotné ceny pre všetkých 
súťažiacich. V  rámci základných 
škôl organizujeme aj „Olympijský 
festival” a talentovú súťaž pod ná
zvom „Enviropark hľadá talent”. 

Olympijský festival sa uskutoč
nil  dňa  22.09.2014  v  areáli  Zák
ladnej školy v  Studienke a  na  jej 
blízkom futbalovom ihrisku. Deti 
boli rozdelené do 4 vekových ka

tegórií, v ktorých súťažili v bežec
kých a  skokanských disciplínach, 
i  vo výtvarnom umení. Všetkým 
účastníkom bola zabezpečená ce
lodenná strava a  pitný režim, do
prava a hodnotné ceny.

V  talentovej súťaži „Enviropark 
hľadá talent” majú možnosť žiaci 
súťažiť v  speve, tanci, hre na  hu
dobný nástroj, vo výtvarnom ume
ní a  vlastnej tvorbe. Táto súťaž sa 
uskutoční 4. 12. 2014 v kD v Zá
vode. Žiaci ako aj pedagógovia 
budú mať zabezpečenú dopravu, 
celodenné občerstvenie ako i  bo
haté ceny. Súťaž bude prebiehať 
v doobedňajších hodinách. Poobe
de je pripravený bohatý program 
prostredníctvom umelcov zo slo
venskej scény. Podujatie bude spre
vádzané skúseným moderátorom 
Vratkom Studeničom. Do  všet
kých aktivít bude zapojených pri
bližne 800 detí a  žiakov zo zák
ladných škôl v rámci mikroregiónu 
Enviropark Pomoravie.

 Druhý projekt je zameraný 
na  starších spoluobčanov, našich 
seniorov v  mikroregióne Enviro
park Pomoravie. Naplánované sú 
dve podujatia: v priebehu októbra 
„Športový deň” (miesto sa určí do
datočne a  v  závislosti od  počasia) 
a dňa 12. 12. 2014 „Vianočné po
sedenie” v kD Jakubov. Prvé pod
ujatie bude zamerané na  športové 
vyžitie našich seniorov v  jednotli
vých disciplínach ako hod gumá
kom na cieľ, hod granátom na cieľ, 
šípky, beh s loptičkou . Tí, ktorí sa 
umiestnia na  prvých troch prieč
kach, získajú hodnotné ceny. Všet
ci seniori budú mať zabezpečenú 
dopravu a občerstvenie.

Druhé podujatie pod názvom 
„Vianočné posedenie”, ktoré sa 
uskutoční pred Vianocami, bude 
zamerané na  súťaž v  pečení via
nočných koláčikov, možnosti od
prezentovania sa ručnými práca
mi (výšivky, háčkovanie) spojené 
so samotným predajom výrobkov. 
Pripravené sú bohaté ceny, do
prava, občerstvenie ako i hudobný 
program.

Sponzorský dar 4.084,39 €  
od PoZAGAS, a. s.

Podávať žiadosti o  sponzorský 
dar sa oplatí! Presvedčili sme sa 
opäť, keď na  základe vypracovanej 
žiadosti starostky obce sme zí skali 
od  POZAGAS,  a.  s.,  4.084,39  €. 
Financie boli po u žité účelne a po
čas prázdnin sme vymenili časť  
okien telocvične školy. Srdečne ďa
kujem našim partnerom a tešíme sa 
na budúcu spoluprácu.

BSK pridelil 7.000 €
Na realizáciu projektu Školský  

dvor – oáza radosti pre materskú  
školu sme dostali 5.000 €. Projekt 
vypracovala riaditeľka MŠ Mgr. Mi
riam Vicenová. Ide o vý menu poško
dených hracích prvkov na dvore ma
terskej školy a  ich výme na za nové, 
praktické a  hlavne bezpečné. Ďa
kujem pani riaditeľ ke za jej kvalitný 
pro jekt a tešíme sa z úspechu! Na re
alizáciu projektu Stretneme sa v par
ku, ktorého cieľom je obnova cest
ného kríža a  okolia malého parku,  
sme dostali ďalších 2.000 €. Vy
budujeme prístupový chodník,  
doplní me odpadové koše a  lavičky, 
čím vytvoríme krajší priestor pre 

oddychovú zónu. Pro jekt vy pracova
la starostka obce.

Úrad vlády SR poskytol 5.000 €
na  doplnenie herných prv kov  
v MŠ – oddychovú a špor tovú čin
nosť. Projekt vypracovala pani ria
diteľka Mgr. Miriam Vicenová, 
za čo jej ďaku jeme.

nadácia SPP a spol. nafta, a. s.
poskytli 5.000 €
na realizáciu projektu Nájdime sa 

v dedine. Vybudujeme prístupo
vý chodník, doplníme odpadové 
koše a lavičky, čím vytvoríme krajší 
priestor pre oddychovú zó nu. Pro
jekty vypracovala a dotácie získala 
starostka obce.

Touto cestou ďakujem našim part
nerom, ktorým nie je ľahostajný 
rozvoj obce Láb: nadácii SPP, 
spol. PoZAGAS, a. s., Úradu 
vlády SR a Bratislavskému samo
správnemu kraju.

Obec opäť dostala nenávratný 
finančný príspevok!

Prehľad získaných 
mimorozpočtových dotácií

Tak by sme mohli pomenovať projekt, ktorý 
v  spolupráci s  Regionálnymi cestami Brati
slava, Dopravným inšpektorátom Malacky, 
okresným úradom dopravy Malacky a obcou 
Láb sme realizovali v poslednom čase. 

Zrekonštruo vané bolo mostné teleso pred 
by tovkou a na ceste v smere Jaku bov. Mosty bo
li zvetralé, poškodené a ohrozovali bezpečnosť 

cestnej premávky. Tiež máme pred školskou 
jedálňou nový osvetlený priechod pre chodcov, 
ktorý všetci oceníme hlavne v zimných mesia
coch, keď sa skôr stmieva. Novými do prav nými 
značeniami upokojujúcimi dopravu sme prispe
li k zníženiu rýchlosti motorových vo zidiel od 
Bahien po  dedinu. Ďakujeme všetkým, ktorí 
pri speli k reali zácii týchto prospešných projek
tov. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

V obci bezpečne

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU
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Prevrat
Dňa 28.  októbra  1918 pad

li putá tisícročnej poroby náš
ho národa, na stal deň slobody. 
V  celom národe vojnou a  jej 
biedami utrýznenom vzplanu
lo nadšenie, ktoré vyjadrované 
bolo spevom národných piesní 
a sprievodmi. 

Do  našej obce prišiel poru
čík kví tek so „Zelenou gardou” 
(okupačné vojsko). Do obce bol 
uvedený hudbou, kde ho čakalo 
zhromaždené obyvateľstvo. Po
ručík kvítek vyhlásil, že starý 
obecný úrad sa pozbavuje funk
cie a ľud hlasovaním vyvolí nový 
úrad. Hlasovanie bolo hneď ve
rejne prevedené a utvorená bola 
„národná rada” s  predsedom 
Ni kodémom Dvorákom. Zá
roveň s ním bolo zvolených 18 
členov výboru, ktorí boli ozbro
jení vojenskou puškou. Národ
ná rada účinkovala polroka, 
kým boli prevedené zákonité 
voľby obecného predstavenstva 
dňa 25. apríla 1919. 

Za prvého starostu bol zvo
lený Gašpar Vajarský a 8 členov 
výboru: karol čermák, Peter 
kovár, František klíma, Fran
tišek kain, Tomáš Bukovský, 

Kleofáš  Blažek,  Rudolf  Kafka 
a krištof Danihel. 

Pri voľbách vystupovali 
strany skupinové, bez označe
nia a  kandidátky. Verejné vy
stúpenie strán začalo až pri 
voľbách do  poslaneckej sne
movne  v  roku  1920. Hneď  zo 
za čiatku v  našej obci viedla 
strana agrárna, potom sociál
nodemokratická a strana ľudo
vá. Do  poslanec kej snemovne 
za  agrárnu stranu z našej obce 
bol kandidovaný aj Nikodém 
Dvorák, ktorý v našej obci ešte 
pred vojnou šíril národné po
vedomie. V  celom malackom 
okrese bol vyhlá sený za  ne
bezpečného pansláva a  raz pre 
vyloženie obrazu Ferdinanda 
Jurigu pri sprievode na  Božie 
Telo, bol odsúdený aj s  Igná
com kovárom a  Vendelínom 
Pírom na mesačné väzenie. keď 
mu hrozilo ďalšie nebezpečen
stvo, na ktoré bol upozornený 
istým úradníkom zo župného 
úradu, 9. augusta 1919 ušiel taj
ne do Viedne a odtiaľ do Ame
riky.

V mestách a v menšej miere 
v dedinách, bol prevrat sprevá
dzaný ra bovačkou. Ľud využil 

bezprávie, aby sa pomstil utlá
čateľom, najmä Ži dom. Rabo
val obchody, hostince, dielne 
a  majetky. Mnohí ich majite
lia si zachránili iba holý život. 
V našej obci sa začalo rabovať 
ešte pred vyhlásením republi
ky. Z vojenských dezertérov sa 
vytvorila skupina vod cov v čele 
s Jánom Hrebeňom, ktorí tiah
li na  majer, kde napadli Žida 
Singera a orabovali ho o  všet
ko. Ro zobrali všetok statok: asi 
400 oviec, hospodárske náradie, 
pušky, nábytok, periny a potra
viny. V  dedine na padli sklad 
s obilím, ktorý bol na pastierni 
a v škole. 

kompánia povstalcov pocho
dovala aj na veľkostatok Vino
hrádek, kde mali vyhliadnutých 
štátnych žreb cov. Výprava však 
skončila nezdarom, lebo tam už 
bolo ubytované okupačné voj
sko, ktoré rebelantov pochytalo 
a odviezlo na Moravu.

Rušné prevratové dni v našej 
obci skončili pomerne rých
lo a  jednoducho. Ľud sa hneď 
zapojil s chuťou do práce, čakal 
návrat svojich najdrahších a po
maly prijímal všetky predpisy 
a  nariadenia, ktoré vyžadovala 
naša nová vlasť – českosloven
ská republika. Počas jej trvania 
účinkovali títo starostovia: Gaš
par Vajarský, František kain, 
karol čermák, Izidor Surovič. 

Kronika obce

História I. svetovej vojny
Vážení občania,

každý z nás radi chodievame do prírody, kde 
relaxujeme, športujeme, či vykonávame iné pro-
spešné činnosti. 

Aj ja chodievam a záleží mi na tom, aby naša 
obec a jej okolie boli čisté. Preto však je potreb-
né dbať o poriadok a čistotu. A to nie len doma, 
ale aj okolo nás. Mám na mysli zbavovanie sa 
odpadov či už domových, stavebných, alebo od-
padov vznikajúcich z  podnikateľskej činnosti 
spôsobom, ktorý nám poškodzuje tvár krajiny. 
A, samozrejme, je v rozpore so zákonom. Každý 
vie, že na odpad sú určené nádoby, ktoré si kaž-
dý platí. Na stavebný odpad si máme objednať 
veľkokapacitný kontajner a  tak ho likvidovať. 
Odpad určite nepatrí do  lesa, do  vodných to-
kov, do odvodňovacích jarkov pri ceste, či na ko-
niec dediny. Sú medzi nami aj takí, ktorí sami 
od seba pomáhajú likvidáciou skládok. Sú však 
aj takí, ktorí ju vedome vytvárajú. Neverím, že 
sú to občania našej obce. Lebo my máme dostatok 
možností na ich likvidáciu – kontajnery, odpa-
dové nádoby, veľkoobjemný zber. Pripomeňme 
si zákon o ochrane prírody: Každý, kto zistí, že 
hrozí poškodenie životného prostredia alebo že 
k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach 
svojich možností nevyhnutné opatrenia na od-
vrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov 
a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu 
štátnej správy. Preto chcem požiadať vás, váže-
ní spoluobčania, o  spoluprácu. Ak niekto z vás 
uvidí, že niekto odhadzuje odpadky kam nemá 
a má po ruke záznamové zariadenie (kamera, 
fotoaparát, telefón), nech vyhotoví záznam, 
na  ktorom bude zreteľne vidieť tvár toho, kto 
a  kedy takúto činnosť vykonáva, prípadne za-
znamená evidenčné číslo vozidla.

Kto prinesie taký dôkaz a  bude preukáza-
né, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin 
a následne na základe tohto dôkazu bude ulože-
ná pokuta, bude odmenený.

Zákon o odpadoch hovorí: 
Pri nakladaní s  odpadmi alebo inom zaob-

chádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdra-
vie ľudí a životné prostredie. Je zakázané:

- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste 
ako na mieste na to určenom 

- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad 
inak ako v súlade so zákonom 

- vykonávať prepravu odpadov
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a  drobných stavebných odpadov môže len ten, 
kto má uzatvorenú zmluvu na  vykonávanie 
tejto činnosti s obcou.

Priestupku sa dopustí ten, kto - zneškodní  
odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so záko-
nom - uloží odpad na iné miesto, než na miesto 
určené obcou - vykoná nedovolenú prepravu od-
padov. Za priestupok môže obec uložiť pokutu 
do 165,96 €, obvodný úrad životného prostredia 
do výšky 663,87 €.

Za spoluprácu vám vopred ďakujem. 
Monika Valúchová, starostka obce

Čo nÁS TRÁPI

Výzva o parkovaní
Prosíme občanov,  ktorí  bývajú  a  parkujú na ulici Rádek,  ale  i  v  ostatných  častiach obce, 

aby svoje motorové vozidlá pri krajnici odstavili tak, že nebudú brániť bezpečnému prejazdu 
ostatných motorových i nemotorových vozidiel po ceste, prihliadajúc na bezpečnosť chodcov 
na chodníku. Ďakujeme!                 vaši spoluobčania

Prinášame ďalšiu časť histórie pr vej svetovej vojny v našej obci 
v ro koch 1914–1918. Ako sme už minule spomínali, tento rok 
si pripomíname sté výročie začiatku tejto vojnovej udalosti. 
Z kroniky obce vypisujeme spomienky z roka 1918, kedy sa voj
na skončila a čo tento koniec znamenal pre vtedajšiu spoločnosť.

VÝZVY / OZNAMY / HISTÓRIA
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Od septembra do augusta, 
v škôlke premávka je hustá. 
V septembri to začína,
na leto sa spomína...

Nový školský rok začal aj v na
šej materskej škole. Privítali sme 
nové detičky, vrátili sa oddýchnutí 
kamaráti a spolu nás je plná škôl
ka. V tomto školskom roku máme 
zapísaných 73 detí v troch triedach, 
šesť kvalifikovaných pani učiteliek 
a  päť prevádzkových zamestnan
cov.

Okrem edukačných povinností 
sme pre deti pripravili záujmové 
krúžky – anglický jazyk, nemecký 
jazyk, tanečnú a mimoškolskú čin
nosť. 

Už teraz nás navštívil „Pino
kio“ so svojím príbehom, rozlúčili 
sme sa s  letom a náš školský dvor 

sa premenil na „oázu radosti” a to 
vďaka nášmu úspešnému projektu, 
ktorý podporili Bratislavský sa

mosprávny kraj  a  premiér Róbert 
Fico spolu sumou 10.000 €. 

Naše detičky čaká nový škol
ský rok plný radosti, zážitkov, no
vých skúseností, ale aj povinností. 
Osemnásť predškolákov sa pripra
vuje na veľkú školu a to nie je jed
noduchá vec! 

Želáme našim detičkám, aby 
v na šej škôlke zažili len tie najkraj
šie chvíle a  našim rodičom ďaku
jeme za spoluprácu. 

Kolektív MŠ Láb

Letné lábske slávnosti

Ahoj, škola!

Poďakovanie sponzorom a partnerom 
Lábskych slávností:
LÁBINVEST, s. r. o.; Elektroinštalácie – P. Bar
talský; ZVARKON,  s.  r.  o.;  rodina Hasičková; 

DOKARO, v. d., Bratislava; MAJAKOV, s. r. o.; 
Stavebná firma Ralbovský, Malacky; Pavol Hre
beň; Moja Samoška, Diligentia R. C; Hostinec 
U Marty; Pohostinstvo U Tomáša; Vinotéka – 

Zitka Michalčíková; Oleg Dinuš; kvetinárstvo 
Janka Fumačová; Michaela Illiková; 
Partneri podujatia boli: 
DHZ Láb, Šk Láb, MŠ Láb, Farský úrad Láb

LETOM ŠKOLSKÝM SVETOM / TRADÍCIE
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Posedenie 
skôr 
narodených 
spoluobčanov

Vážení skôr narodení spo
luobčania, pri  príležitosti ok
tóbra – mesiaca úcty k  starším, 
srdečne pozývame občanov nad 
70 rokov s  trvalým pobytom 
v obci Láb na spoločné posede
nie, ktoré sa uskutoční v  stredu  
22. októbra 2014 so začiatkom 
o  13.00 h v  sále „U  Tomáša” 
v  Lábe. Pripravený bude boha
tý kultúrny program. Tešíme sa 
na Vašu účasť.

Uvítanie 
do života

Srdečne pozývame rodičov 
so svojím dieťaťom, narodeným 
od 20. februára 2014 do 27. au
gusta 2014, s  trvalým pobytom 
v obci Láb, na slávnostné uvíta
nie detí do života, ktoré sa usku
toční v sobotu 18. októbra 2014 
o 10.00 h v  sobášnej miestnosti 
Obecného úradu Láb. Tešíme sa 
na všetkých nových Lábčanov. 

Kultúrna komisia 

Poďakovanie
Rodina Greifová ďakuje spo

luobčanom, priateľom a  rodine 
za pomoc akýmkoľvek spôsobom 
priamo pri požiari, následnom 
odstraňovaní ohňom a  dymom 
zničených vecí, ako aj za  finanč
nú podporu, jedlo, povzbudenie 
a pomoc obnoviť náš domov. Vá
žime si to, veľmi ste nám pomohli.

Veľká vďaka patrí hasičom, 
ktorí rýchlo ukončili ničivý požiar 
a zachránili nám dom.

ĎAKUJEME! 
Rodina Greifová 

V prvý novembrový deň si pripo
míname Sviatok všetkých svätých,  
druhého novembra zas deň Pamiat
ky zosnulých, ľudovo nazývaný Du
šičky. Tieto dni charakteri zujú spo
mienky na tých, čo už nie sú medzi 
nami, návštevy cintorínov, zapaľova
nie sviečok na hroboch a ich vyzdo
bovanie. Pre veriacich sú to aj dni 
modlitieb za duše zosnu lých. Cirkev 

už po  stáročia spája s  týmto sviat
kom nádej na vzkriesenie.

Sviatok všetkých svätých prvýkrát 
oslávili v  Ríme 13. mája 609, keď 
pápež Bonifác IV. prebral od cisára  
Fokasa pohanský chrám všetkých 
bohov, tzv. Pantheo, a  zasvätil ho 
Panne Márii a všetkým svätým. Ne
skôr pápež Gregor III. (731–744) 
zmenil slávenie Všetkých svätých 

z  13. mája na  1. november, keď 
v  Ba zilike sv. Petra slávnostne po
svätil kaplnku k úcte všetkých svä
tých. Pápež Gregor IV. o sto rokov 
neskôr rozšíril tento sviatok na celú 
cirkev. Veriaci si v tento deň pripo
mínajú aj svätých, ktorí nemajú 
miesto v kalendári alebo neboli ofi
ciálne vyhlásení za svätých.

Na Sviatok všetkých svätých nad 

väzuje deň Pamiatky na  všetkých 
verných zosnulých – Dušičky. V ro
ku 998 opát Odilo v  benedik tín
skom kláštore Cluny zaviedol tra
dí ciu 1. novembra večer vyzváňať  
a spievať žalmy za mŕtvych a na dru
hý deň slúžiť veľkú zádušnú om šu. 
Na  znak nesmrteľnosti duší a  Bo
žieho milosrdenstva sa na  cintorí
noch zapaľujú sviečky.         redakcia

Poznáme význam a pôvod jesenných sviatkov?

V sobotu 6. septembra 2014 sa zú-
častnili lábski farníci spomienko-
vej slávnosti pri príležitosti 100. 
výročia od narodenia Mons. Vilia-
ma Hoťku.

Dôstojný pán Hoťka pôsobil 
v našej obci 13 rokov, od roku 1979 
do 1992. Narodil sa v obci Maňa pri 
Nových Zámkoch, kde sa konala aj 

spomienková slávnosť.
Po príchode do Mane nás privítal 

kňaz a sestričky z komunity Gratia. 
Nasledovala svätá omša za  účasti 
gréckokatolíckeho biskupa Milana 
Šášika z Ukrajiny a ďalších sloven
ských otcov biskupov a kňazov.

Po  svätej omši sme sa presunuli 
na cintorín, kde sme spolu s ďalšími 
účastníkmi z iných farností položi
li veniec na jeho hrob. Po prednese 
básne a hudobnej vsuvke nasledova
li príhovory a emotívne svedectvá zo 
života otca Viliama. Na záver sme 

boli pozvaní na príjemné pohoste
nie do  kultúrneho domu. Tu sme 
mali príležitosť bližšie spoznať ľudí 
z farností, kde otec Viliam pôsobil.

Chcel by som sa poďakovať Ko
munite Gratia a  občanom obce 
Maňa na  čele s  pánom starostom 
Ing.  Igorom Sádovským za  orga
nizáciu krásnej spomienkovej sláv
nosti a  za  pripravené pohostenie. 

Ďakujem aj Komunite Gratia za fi
nančný príspevok na obnovu našej 
kostolnej veže. A vďaka patrí aj pani 
Anne Zálesňákovej za  prípravu 
a or ganizáciu celého zájazdu.

Mons. Viliam Hoťka zostal v spo
mienkach našich občanov ako dobrý  
kňaz, ktorý kládol dôraz na návštevy 
starých, chorých a opustených ľudí. 
Počas jeho pôsobenia sa zasadil sa 
aj o rekonštrukciu kostola. Bolo mi 
cťou miništrovať po  jeho boku po
čas jeho posledných rokov pôsobe
nia v lábskej farnosti. Myslím, že si 
zaslúži našu vďaku a aby sme si ho 
častejšie pripomínali a  uctievali aj 
v našej obci. 

Komunita Gratia vydala knihu 
Kňaz dobrý ako chlieb, v  ktorej sú 
uverejnené svedectvá o  živote otca 
Viliama. 

Rád by som vás týmto poprosil aj 
o vaše svedectvo a skúsenosti z jeho 
pôsobenia v Lábe a zaslali ho na ad
resu: ondrej@unic.sk alebo písom
ne na adresu Ondrej Štefek, Láb 50. 
Komunita Gratia, ktorá tieto sve
dectvá zhromažďuje, nás požiadala 
aby sme im ich zaslali. 

Ďakujem vopred za ochotu.
Ondrej Štefek

Pri odpratávaní sutín sa pod zrú
tenou vežou našli všetky tri zvony, 
ktoré sa nachádzali vo zvonici. Naj
starší je datovaný z roku 1850 a dva 
z roku 1924. Stredný zvon – najstar
ší – bol pred rokmi prasknutý, zo
stal, našťastie, nepoškodený. Ostatné 
dva zvony zostali tiež nepoškodené, 
len mierne obité. Už vyše dvoch ro
kov sa zvony nepoužívali, zvonilo sa 
digitálnymi zvonmi – vo veži boli  
reproduktory (šesť) a  zvonilo sa 
prostredníctvom zvukovej nahrávky. 
Tento rok boli do prevádzky spuste
né vežové hodiny. Vo veži bol inšta
lovaný malý mechanický stroj, ktorý 
posúval ručičky v ciferníku na vežo
vých hodinách. Stroj nevydával žia
den zvuk, dokonca ani otras.

Veža kostola mala 36 metrov. 

Prestavaná bola v  rokoch 1722 až 
1748, ako celý kostol. Na  pôvod
né základy z kameňa, datované asi 
do 15. storočia, bola v 18. storočí ve ža 
nadstavená a navýšená z tzv. pálffy
ovských tehál. Veža bola postavená 
na  mäkkej ílovitej pôde a  dnes sa 
na chádzala v blízkosti hlavnej cesty. 

Farský úrad Láb ďakuje všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí sú nápomocní 
pri čistení a  odkladaní tehál, ktorí 
pracovali na čistení kostola a odpra
távaní ruín.

Obec Láb požiadala Minister
stvo vnútra SR o vydanie povolenia 
na zriadenie verejnej zbierky na ob
novu nášho kostola. Žiadosť bola 
zamietnutá. Preto v súčasnosti Obec 
Láb navrhla vyhlásiť verejnú zbierku 
na všeobecne prospešný účel, rozvoj, 
ochrana duchovných a  zachovanie 

kultúrnych hodnôt – oprava rím
skokatolíckeho Kostola Všetkých 
svätých v Lábe a jeho okolia.

Výnos zbierky bude použitý na 
území obce Láb. Spôsob vykonáva
nia zbierky – na  základe uznese
nia OcZ v Lábe dňa 24. 9. 2014, č. 
81/2014 – formou zriadenia stacio
nárnych pokladničiek, ktoré budú 
umiestnené na  určených miestach 
v  obci. Navrhovaný dátum začatia 
zbierky je 15. október 2014.

Taktiež ďakujeme za každý jeden 
milodar, ktorý bol doteraz zasla
ný na účet farnosti alebo darovaný 
v hotovosti. Poďakovanie patrí všet
kým dobrodincom za  akúkoľvek 
po moc a radu. Ako sa bude postu
povať ďalej pri oprave kostola, ukáže 
čas a finančné možnosti. 

Bc. Daniel Prokop

Dominanta Lábu už len na fotografiách

Spomienková slávnosť 
na Mons. Viliama Hoťku
(*2. 6. 1915, Veľ ká Maňa – †5. 1. 1995, Turčianske Teplice)

Dokončenie z 1. strany

KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ AKTUALITY

mailto:ondrej@unic.sk
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všetkým občanom našej obce, zná
mym aj neznámym darcom, ktorí 
prispeli či už malou alebo väčšou 
sumou do zbierky na naše preprav
né auto.

Poďakovanie patrí obecnému 
zastupiteľstvu, ktoré schválilo do
financovanie kúpy a  následných 

záležitostí spojených s  prepisom, 
prehliadkou motora, výmenou 
oleja, filtrov, STk a  dovybavenia 
auta. Do ukončenia verejnej zbier
ky k 31. 7. 2014 sa vyzbierala suma 
3.310,40 €. Ešte raz srdečná vďaka 
všetkým darcom za  finančnú po
moc hasičom.

 M. Kovár, veliteľ  DhZ Láb

SPoLoČenSKÁ
KRonIKA 
oD 19. 6. Do 22. 9. 2014

Narodení:
Maroš Zemánek, karolína Brau

neckerová, Marianna kečkéšová, 
Andrej klíma

Zosobášení:
Tomáš Mifkovič a Patrícia Ulri

chová, Mgr. Peter Dragúň a Marta 
časová, Michal Ortkrajčír a Lucia 
Morávková

opustili nás:
Paulína Čermáková  (89), Mária 

Havlíková (81), karolína Martin
cová (87)

Jubilanti od 1. 10. do 31.12. 2014
60roční
Jozef Mader, Ladislav Fumač, 

Metod Chmela, Eva kovárová, 
Justína Vadovičová

65roční 
Milan Michalička, Mária Siroto

vá, Mária Vícenová
70roční 
Ján Žáček
75roční
Rozália Nemcová, Vlasta Kopčo

vá, Angela Drahošová
80roční
Blažena Dynková, Mária čer

máková, Oľga Dufková
90roční
Ľudmila Juricová, Ján kovár

Mária Lisá, matrikárka

Hasiči srdečne ďakujú

Judo Academy Láb (ďalej len JAL) 
sa za  rok svojej činnosti zapísal 
do  judistickej obce ako plnohod
notný, konkurencie schopný špor
tový oddiel. 

JAL má dnes 33 členov z  čoho 
prevažná väčšina sa zúčastňuje pre
tekov vo svojej vekovej kategórii. 
Ako jeden z mála oddielov dokáže 
napredovať najmä vďaka kvalifiko
vaným trénerom karin Dinušo
vej, 2. dan, bývalá úspešná repre

zentantka a  Gabrielovi Brajerovi, 
skúsenému trénerovi.Samozrejme 
kvalita napredovania závisí aj na sa
motných pretekároch a v neposled
nom rade ich rodičoch. Práve tieto 
faktory sú zárukou toho, že dnes 
sa JAL môže pochváliť mnohými 
medailovými umiestneniami, či zo 
súťaží v  Galante, Bratislave alebo 
v Malackách. Na prelome júla a au
gusta 2014 sa oddiel zúčastnil tré
ningového tábora v českom Mlad
kove, kde 21 našich malých judistov 

z malo možnosť trénovať s  kvalit
nými českými pretekármi na  dvoj 
až trojfázových tréningoch. Prípra
va na tomto kempe bola zameraná 
na  získanie kondície a  zdokonale
nie technickej vyspelosti. Tá to prí
prava tak vo veľkej miere pri spela 
k  výkonnosti, ktorá veríme bude 
naďalej rásť a prispeje tak k dobrým 
výsledkom v  nastávajúcich súťa
žiach, kde očakávame ďalšie medai
lové umiestnenia.

Dňa 23. 8. 2014 sa naši malí ju
disti odprezentovali na  Lábských 
letných slávnostiach s  nacvičenou 
exhibičnou zostavou. Vystúpenie 
zo žalo veľký úspech, čomu nasved
čujú reakcie v  našej emailovej 
schrán ke. Družstvo JAL pozostá
vajúce z dvoch trénerov, preziden
ta klubu a  2 obetavých rodičov sa 
zúčastnilo aj Súboja obcí v ktorom 
obsadilo 1. miesto.

Za  úspechmi tohto oddielu sú 
však okrem už zmienených faktorov 
aj Bratislavský samosprávny kraj, 
Obecný úrad Láb, starostka obce 
Monika Valúchová, riaditeľka ško
ly Ľubka Chovanová, Vlado Hef
ka (otec karin Dinušovej) a  ďalší, 
ktorí svojou prevažne finančnou 
pomocou umožnili vznik a základ
né  fungovanie nášho oddielu. Toto 
všetko nám pomáha napĺňať náš 
hlavný cieľ, ktorým je zdravie a ra
dosť pre naše deti, ktoré tento krás
ny šport určite zabezpečuje.

Ďakujeme za  podporu a  s  po
zdra vom REI prezident klubu

oleg Dinuš

Milí športoví priatelia

ŠPORT / MATRIKA / INZERCIA
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V  sobotu 20. septembra sa druž-
stvo Dobrovoľných hasičov z Lábu 
zúčastnilo medzinárodných prete-
kov „Říčanské plíce”. 

Išlo o simulovaný zásah, plnenie 
rôznych úloh počas behu v plnej vý-
zbroji, ako prenášanie osoby, napája-
nie hadíc s prúdnicou, prekonávanie 
prekážky vo výške i  na  zemi, beh 
tunelom a iné disciplíny. Naši hasiči 
a hasičky sa nedali zahanbiť a uká-

zali sa v  najlepšom svetle medzi 
60 účastníkmi. Za  obrovskej pod-
pory našich českých priateľov, ha-
sičov, bojovali s  každou prekážkou 
a úspešne dobehli do cieľa. Prajeme 
všetkým zažiť takú skvelú športovú 
atmosféru, akú dokážu milí ľudia 
z Říčan vytvoriť! Už teraz sa tešíme 
na najbližšie stretnutie a súťažné zá-
polenie.

Členovia DHZ Láb

Že chcú hrať futbal, to vie kaž-
dý! A nasvedčujú tomu aj výsled ky, 
ktoré naše družstvo Prípravky do-
siahlo vo víťazných turnajoch fut-
balovej sezóny 2013/2014 v  Rak-
viciach a  v  Lábe. Naši mladí fut-

balisti s  elánom trénujú, dosahujú 
výborné výsledky a už teraz sa tešia 
na  ďalšie zápasy. Prajeme im veľa 
víťazných gólov a chuť pokračovať 
vo futbalovom zápolení. 

rodičia

Úspešný rok 
šachistov

Šachový klub Láb dokončil svo-
ju 14. sezónu v  súťaži družstiev 
Bratislavského kraja. Mužstvo „A“ 
malo historicky najlepšiu sezónu, 
skončilo na 5. mieste v IV. lige, čo 
je súťaž 8-členných družstiev. 

Naše „B” mužstvo vyhralo V. ligu  
Bratislava-vidiek – súťaž 5-člen-
ných družstiev a postup do IV. ligy. 

Tradičný šachový turnaj 
„OPEN” Láb mal svoj jubilejný 
10. ročník za  účasti 28 šachistov,  
z  toho boli štyria zahraniční. 
Z hráčov nášho klubu sa umiestnil 
najlepšie Gerhard Pribila.

Ján Zálesňák

Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TB1 TB2 
1 Láb B • 2 3½ 3½ 5 3 5 3 5 4½ 24 34.5
2 Ivanka pri Dunaji 3 • 1 4½ 4½ 3½ 3 3½ 4 5 24 32.0
3 Svätý Jur B 1½ 4 • 2½ 4½ 3 2½ 3 4 5 20 30.0
4 Senec C 1½ ½ 2½ • 4½ 5 4 3 3 5 19 29.0
5 CVČ Malacky–Láb D 0 ½ ½ ½ • 3 3 4½ 4½ 2½ 13 19.0
6 Tomášov 2 1½ 2 0 2 • 3 3½ 3 4 12 21.0
7 Senec D 0 2 2½ 1 2 2 • 2 4½ 3 7 19.0
8 Turen 2 1½ 2 1 ½ 1½ 3 • 1½ 3 6 16.0
9 CVČ Malacky–Láb C 0 1 1 2 ½ 2 ½ 3½ • 4 6 14.5

10 Pezinok E ½ 0 0 0 2½ 1 2 2 1 • 1 9.0
11 Modra D  0 0.0

Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Body Skóre 
1 Tatran • 4½ 4½ 5 6½ 5 5 6 4½ 5½ 4½ 6½ 6 8 39 71.5
2 Slovan F 3½ • 7 4½ 2½ 6½ 6 5½ 6 4½ 5 7½ 5½ 6½ 33 70.5
3 Lokomotíva B 3½ 1 • 5 4½ 3 5 3½ 5½ 4½ 4 4½ 6 8 25 58.0
4 Doprastav F 3 3½ 3 • 4½ 4 6 6½ 6 6 3½ 4 5 5½ 23 60.5
5 Láb 1½ 5½ 3½ 3½ • 4 4½ 4½ 4 4½ 5 4 3½ 5½ 21 53.5
6 Strelec DNV D 3 1½ 5 4 4 • 2½ 2½ 3½ 4½ 5½ 5 5 5½ 20 51.5
7 Apollo B 3 2 3 2 3½ 5½ • 7 5 4 6½ 4½ 3 5½ 19 54.5
8 Doprastav H 2 2½ 4½ 1½ 3½ 4½ 1 • 4½ 1½ 7 5 3 4½ 18 45.0
9 Svätý Jur 3½ 2 2½ 2 4 4½ 3 3½ • 5 4½ 3½ 7 6½ 16 51.5

10 Ružinov 2½ 3½ 3½ 2 3½ 3½ 4 6½ 3 • 4½ 4 7½ 4½ 14 52.5
11 Doprastav G 3½ 3 4 4½ 3 2½ 1½ 1 3½ 3½ • 5 4½ 7½ 13 47.0
12 Pezinok C 1½ ½ 3½ 4 4 3 3½ 3 4½ 4 3 • 6 4½ 12 45.0
13 Senec B 2 2½ 2 3 4½ 3 5 5 1 ½ 3½ 2 • 6½ 12 40.5
14 Pezinok D 0 1½ 0 2½ 2½ 2½ 2½ 3½ 1½ 3½ ½ 3½ 1½ • 0 25.5

SVK BA 4. liga A11 2013/2014

Horný rad: Dano Sivák, Patrik Ďurica, Martin Jurica, Adam Kubišta, Matúš 
Valovič, Matúš Habuda, Ivan Polák, Dávid Macík, Tomáš Bartalský, Jakub Si-
vák, Timotej Kuch, Jakub Klas, Ivan Hrebeň. Dolný rad: Šimon Habuda, Tomáš, 
Marek Majzún, Ivan Hrebeň, Samuel Šulc, Damián Čech, Kamil Kuch, Artúr 
Pír, Adam Bartalský, Dávid Lukáček. 

Keď sú preteky 
potešením

Víťazstvo lábskej 
prípravky

5. liga A12 2013/2014

Memoriál 
Doda Petřeka
Pozývame vás na  10. ročník vo 
va rení hodového guláša 11. 10. 
od 10.00 h v pohostinstve Čapáš 
Láb. Zábavu spríjemní skupina 
TENOR a DJ. 

ŠPORT
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