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4. decembra sa 25-členná výprava vybrala na vianočné trhy do Brna. Na námestí boli stánky s občerstvením od výmyslu sveta a, samozrejme, nechýbal vianočný strom-
ček a veľký drevený, vyrezávaný Betlehem. Nabudení vianočnou atmosférou a plní zážitkami sme sa večer vrátili domov. Ďakujeme za zorganizovanie zájazdu! 

Novinu 
nesieme
Hojné požehnanie vám nesieme,
Šťastia a zdravia vinšujeme,
Zďaleka ideme,
Novinu nesieme – vám povieme:
Boli sme v Betleme tejto noci,
Videli sme dieťa z Božej moci:
Jozef ho kolembá
Mária mu spieva bez pomoci.

Požehnané 
vianočné sviatky 
a úspešný štart 
v novom roku 
2015 všetkým 
občanom obce 
želajú novozvolení 
poslanci obecného 
zastupiteľstva.

Dovoľte mi pri príležitosti ukončenia volebného obdo-
bia a zároveň ukončenia funkcie starostky obce poďako-
vať vám za veľkú účasť v komunálnych voľbách 15. 11. 
2014. Vám, ktorí ste mi opäť prejavili dôveru, vyslovu-
jem úprimné a veľké poďakovanie. Ďakujem, že ste ma 
opäť zvolili za poslankyňu do Obecného zastupiteľstva 
v Lábe. Ďakujem vám za každý skutok ľudskosti. Ďa-
kujem vám za všetko, čo ste urobili pre ľudí, a tým i pre 
našu krásnu obec Láb. Úprimne si želám, aby ľudia odlo-
žili nežičlivosť a závisť, nachádzali pre seba navzájom 
slová uznania a povzbudenia, hojnosti i viery vo vlastné 
sily. Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviat-
kov, zdravie, šťastie i Božie požehnanie, dobrých susedov, 
priateľov a  najmä pokoj v  rodinách. Novozvolenému 
pánovi starostovi Mariánovi Moravčíkovi gratulujem 
k úspešnému zvoleniu do funkcie a prajem veľa dobrých 
spolupracovníkov.

Monika Valúchová

Vážený pán starosta 
Marián Moravčík,

gratulujeme Vám k  zvoleniu za  starostu našej obce 
a prajeme Vám veľa pracovných síl a úspechov pri zdolá-
vaní každodenných povinností.

Vážení spoluobčania, ďakujem vám!

Farský úrad Láb pozýva všetkých občanov na 
slávnostnú svätú omšu pri príležitosti narodenia Ježiša Krista 
o polnoci z 24. na 25. decembra v Kostole všetkých svätých v Lábe. 
Svätá omša bude sprevádzaná lábskym speváckym zborom.  
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radi by sme vám poďakova-
li za vašu podporu vo voľ bách 
do  obecného zastupiteľstva. 
Takisto by sme radi poďakovali 
odstupujúcim poslancom a pani 
starostke za  ich prácu počas 
uplynulého volebného obdobia.

Počas predvoleb-
nej kampane ste mali 
možnosť čítať pred-
volebné pro gramy 
viacerých kandidátov.

Pretože ste nám 
dali vašu dôveru za-
stupovať vás, nastal 
čas, kedy sme 
pripravení pre-
meniť napísané 
riadky na  sku-
točnosť. Ne-
bude to zajtra 
alebo pozajtra, 
ale už od prvého dňa po našom 
vymenovaní, sme pripravení pra-
covať na sľubovaných zmenách.

Rozhodli sme sa preto vybrať 
to najlepšie zo všetkých voleb-
ných programov a vytvoriť rám-
cový program obecného zastupi-
teľstva na štvorročné obdobie.

V  závislosti od  množstva fi-
nancií, ktoré sa nám podarí do-
stať do  obecnej kasy, schválime 
spoločne plán úloh na každý rok. 
Naším cieľom je, aby sa napláno-
vané úlohy úspešne ukončili. 

Chceme pracovať v  zastupi-
teľstve ako jeden tím spoločne 
s  novým pánom starostom Ma-
riánom Moravčíkom v prospech 

obce a  občanov. Vedenie obce 
je náročná vec. Je pred nami 
ešte veľa práce na  zveľadení na-
šej obce. Chceme vám dokázať, 
že sa dajú veci robiť inak aj bez 
zby točných škriepok a  ohovára-
ní. Aby sme mohli aj okolitým 

obciam ukázať, že tu 
máme schopných ľudí 
a  vieme sa o  vlastnú 
obec postarať.

Sú veci, ktoré ne-
dokáže obsiah nuť ani 
ten najlepší rámcový 
pro gram a  nevybaví 
za vás žiadny zamest-

nanec úradu, 
po slanec či 
sta rosta. Sú to 
základné ľud-
ské hodnoty 
ako úcta, sluš-
nosť, rešpekt, 

tr pezlivosť. Neuzatvárajte sa pre-
to vo svojich domoch. Zúčast-
ňujte sa na podujatí, ktoré orga-
nizuje niektorá organizácia alebo 
obec. Naplánujte vlastné podu-
jatie a  pozvite susedov. Oslovte 
nás poslancov s vaším nápadom. 
Ponúknite svoju pomoc pri or-
ganizácii podujatia. Prihláste sa 
do  niektorej komisie obecné-
ho zastupiteľstva ako aktivista. 
Buďte trpezliví k zamestnancom, 
ktorí pracujú v obci.

Začnime sa zdraviť navzájom 
na ulici, aj keď sa nepoznáme 
osobne. Presne tak, ako nás to na-
učili naši rodičia a veďme k tomu 
aj naše deti. Buďme k sebe slušní, 

uctievajme si starších ľudí a  reš-
pektujme ich názory. Privítajme 
svojho nového suseda. Pohostime 
pocestného. Pomá hajme starším 
a sociálne slabším občanom. Nie-
kedy, to nie sú iba pe niaze, ktoré 
im chýbajú. V ich samote ich po-
teší aj obyčajný úsmev a  vľúdne 
slovo. Odpustite svojmu susedovi 
alebo inému občanovi, kto rého 
už roky nezdravíte.

Stačí, ak si z uvedeného vybe-
riete iba jednu vec a  uvidíte, že 
zmena sa dostaví aj do vašich ži-

votov a bude sa nám tu spolu žiť 
oveľa lepšie.

Zostávame s  prianím príjem-
ného prežitia vianočných sviat-
kov a nového roku.

Vaši poslanci 
obecného zastupiteľstva
Bc. Daniel Prokop, Mgr. Pavel Chmela, 

Tomáš Chmela, Bc. Ondrej Štefek, 
Ján Mundok, PaedDr. Monika 

Valúchová, Michal Habuda, 
Ing. Štefan Káloši, 
Ing. Milan Vorčák

Výsledky volieb v Lábe 
do OcZ a starostu obce

Výsadba novej 
zelene

Po  mnohých revitalizáciách verejných 
priestranstiev a  stavebných prác v  centrálnej 
časti obce sme pocítili úbytok stromov a  krí-
kov. Mnohí sme boli nespokojní s  týmto sta-
vom, a  preto sme pripravili projekt výsadby 
v  spolupráci so spoločnosťou NAFTA, a. s. 
Od 2. decembra sme vysadili 25 nových okras-
ných čerešní a  sliviek. Doplnili sme verejné 
priestranstvá o krásnu zeleň, čím sme prispeli 
ku skvalitneniu života v obci. 

Ďakujeme spoločnosti 
NAFTA, a. s., a 
 pracovníčkam OcÚ 
v Lábe za spoluprácu.

Monika Valúchová

Starostom obce Láb na nasledujú-
ce volebné obdobie sa stal  Marián 
Moravčík s počtom platných hlasov 
331.

Poradie ostatných kandidátov pod-
ľa počtu získaných hlasov:
Monika Valúchová, PaedDr. 313
Pavel Chmela, Mgr. 221
Ľuboš Ďurica 7
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení 
za po slancov OcZ podľa počtu 
získaných hlasov:
Daniel Prokop, Bc. 445
Pavel Chmela, Mgr. 436
Tomáš Chmela 393
Ondrej Štefek 367
Ján Mundok 360
Monika Valúchová, PaedDr. 297
Michal Habuda 290
Štefan Káloši, Ing. 261
Milan Vorčák, Ing. 258

Náhradníci-kandidáti, ktorí 
neboli zvolení za poslancov OcZ
podľa počtu získaných hlasov:
1. Marián Kovár 255
2. Pavol Bartalský 248
3. Mária Hasičková, Ing. 233
4. Boris Zálesňák 227
5. Peter Michalčík 207
6. Jana Kolandrová 191
7. Richard Rauscher 186
8. Silvia Vajarská 182
9. Marek Chovan, Mgr. 176
10. Oleg Dinuš 150
11. Dušan Vavrinec, Ing. 140
12. Martina Pírová 134
13. Milan Gerthofer 128
14. Roman Cích 42

Počet oprávnených voličov v Lábe 
– 1300, z nich sa volieb zúčastnilo 
877, to je 67,46 %.

Volebná komisia

Vážení spolubčania,
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Ústredným mottom na  volebné 
obdobie 2014–2018 bude ekono
mická stabilita, trvalo udržateľ
ný rozvoj obce a spokojnosť oby
vateľov obce Láb. V  neposled
nom rade sa zameriame na prob
lematiku ka nalizácie a  čističky 
odpadových vôd. Zapojíme ob
čanov do  rozhodovacích proce
sov obce.

SAMOSPRÁVA
Vytvoríme podmienky na zlep

šenie ekonomickej kondície obce 
bez daňového zaťažovania obča
nov.

Zracionalizujeme organizačnú 
štruktúru obecného úradu.

Začneme markantnejšie presa
dzovať a  aplikovať princípy mo
rálky a  transparentnosti v  práci 
v  obecnom úrade a  eliminovať 
akékoľvek pokusy o  korupciu 
a klientelizmus.

Zabezpečíme verejné obstará
vanie formou elektronickej aukcie 
tam, kde to bude možné a vhod
né.

Zanalyzujeme činnosť a  roz
hodneme o  ďalšom fungovaní 
spoločnosti lÁBInVEsT, s. r. o.

Zlepšíme informovanosť ob
čanov o  dianí v  obci,  o  rozhod
nutiach samosprávnych orgánov 
zavedením vhodného informač
ného systému počas zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a  verej
ných schôdzí.

Posilníme odborné komisie 
zvýšením počtu členov z  radov 
odbornej verejnosti, pričom stra
tegické rozhodnutia prijmeme až 
po  verejnom prerokovaní s  ob
čanmi.

Všestranne podporíme verej
noprospešné aktivity občanov, 
základ nej umeleckej školy, or
ganizácií a  ob čianskych združe
ní vedúce k  zveľaďovaniu obce 
a  rovnako tak podporíme všetky 
aktivity vedúce k spoločenskému, 
duchovnému, kultúrnemu a špor
tovému skvalitneniu života obyva
teľov obce.

Vytvoríme nový dizajn a zefek
tívnime webovú stránku obce, 
ktorá zabezpečí dodržiavanie 
princípov otvorenej samosprá
vy poskytnutím diskusného fóra 
a  zlepšenia zákazníckeho servisu 
pre občanov obce.

Zlepšíme dizajn obecných no
vín a  zvážime počet ich vydaní, 
resp. rozšírenie ich vydaní.

Prepracujeme právne dokumen
ty obce v súlade so Zákonom SNR  
č. 369/1990 Zb.

Zosúladíme symboly obce 
na budove obecného úradu a v ro
kovacej miestnosti (erb, vlajka 
obce, Eu rópska vlajka) v  zmysle  
§ 1b Zákona č. 369/1990 Zb.

Prehodnotíme a nájdeme nové 
možnosti na  zintenzívnenie spo
lupráce s okolitými obcami.

Zintenzívnime cezhraničnú 
spoluprácu s obcou.

DOPRAVA
navrhneme rekonštrukciu ulice 

Rádek,  kde  figuruje najväčší  do
pravný problém pri prejazde au
tobusov, osobných áut z  dôvodu 
parkovania veľkého množstva áut 
na verejných priestranstvách obce, 
kde sa pokúsime zaviesť parkovací 
systém.

Zrekonštruujeme  cesty,  najmä 
medzi lábom a Zohorom.

Vybudujeme chodník z lokality 
Bahna smerom do obce.

Zlepšíme celkovú dopravnú in
fraštruktúru obce.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V spolupráci s občanmi zabrá

nime všetkými dostupnými pro
striedkami ukladaniu odpadov 
na  nelegálnu skládku, ktorá je 
vo vlastníctve súkromných osôb. 
Vlastníkom budeme nápomocní 
pri riešení jej likvidácie.

Zintenzívnime výsadbu zelene.
Zamedzíme vypúšťaniu kana

lizačných splaškov do  potokov, 
láb skeho jazera a  iných prie
stran stiev v  celej obci, zároveň 
zin  tenzívnime ukladanie pokút.

Vypracujeme odbornú analýzu  
existujúcej kanalizácie a  čističky 
odpa dových vôd v obci a násled
ne podnikneme potrebné kroky 
na  dobudovanie, resp. vybudova
nie kanalizácie a čoV.

ROZVOJ, BÝVANIE, 
VÝSTAVBA

Posúdime a  upravíme nový 
územný plán obce láb, v ktorom 
budeme presadzovať trvaloudrža
teľný rozvoj obce.

Aktívne sa zapojíme do  čin
nosti zameranej na  zníženie 
energetickej náročnosti budov vo 
vlastníctve obce.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
A ZDRAVOTNÍCTVO

Všestranne podporíme činnosť 
klubov dôchodcov.

Budeme pokračovať v  organi
zovaní kultúrnospoločenských 
aktivít prostredníctvom Združe
nia  obcí  ENVIROPARK  PO
MORAVIE  a  Miestnej  akčnej 
skupiny Dolné Záhorie.

naďalej budeme monitorovať 
a  podporovať rodiny, deti, senio
rov a chorých ľudí.

EKONOMIKA
Doterajšiu zásadu opatrnosti 

a  zodpovednosti budeme naďalej 

presadzovať pri úveroch, banko
vých operáciách a investičnej čin
nosti.

Budeme pokračovať vo vyspo
riadaní nehnuteľností v prospech 
obce.

Počas volebného obdobia sa 
pokúsime vybudovať taký eko
nomický systém fungovania obce, 
ktorý by zabezpečil dostatok fi
nančných prostriedkov na fungo
vanie obce mimo prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu.

ŠKOLSTVO, KULTÚRA,
PAMIATKY

naďalej budeme pokračovať 
v  rekonštrukcii a  modernizácii 
škôl a  školských zariadení v  pô
sobnosti obce.

Budeme pokračovať v  oprave 
historických a  umeleckých pa
miatok.

Podporíme a obnovíme kultúr
ne tradície v obci.

Zmodernizujeme obecnú kniž
nicu. 

Zabezpečíme zateplenie zák
ladnej školy a telocvične.

ŠPORT
Všetkými dostupnými formami 

a prostriedkami podporíme rozvoj 
mládežníckeho športu – futbal, 
judo, diskgolf, floorbal, bežecké, 
cyk listické a  turistické podujatia, 
fut balové turnaje, strelecké prete
ky, hasičské súťaže, šachové tur
naje, kartárske turnaje, plážový 
volejbal, preteky traktorov a  his
torických vozidiel.

Vytvoríme športovorekreačný 
komplex v  rámci starého ihriska, 
nového ihriska a tenisového ihris
ka, a to vysporiadaním pozemkov 
pod novým ihriskom a  rekon
štrukciou spŕch, oplotenia, lavi
čiek a lapačov.

CESTOVNÝ RUCH 
Podporíme budovanie rekre

ačnej zóny na  lábskom jaze
re, Pieskovni a  lábskej šutrovni 
v  spolupráci s  okolitými obcami 
a Rybárskym zväzom.

Vybudujeme cyklotrasy a turis
tické náučné chodníky značenia 
v  spolupráci s  klubom sloven
ských turistov.

Poslanci OcZ

Návrh na programové vyhlásenie
obce Láb na obdobie 2014–2018

Čističku odpadových vôd a kanalizáciu podrobíme odbornej analýze. 

AkTUAlITY
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Dovoľte nám, aby sme  Vám 
tou to cestou poďakovali za ústre
tovosť, ochotu a spoluprácu počas 
vášho volebného obdobia. Vďaka 
Vám sa nám podarilo pre naše de
tičky vytvoriť kvalitné podmienky 
pre výchovu a  vzdelávanie. Spo

ločne sme zvládli vyriešiť nejeden 
problém, radovali sa z  úspechov, 
vzdorovali viacerým nástrahám. 
Veríme, že naša spolupráca ne
končí a budeme pokračovať ďalej. 
Želáme Vám veľa úspechov, poho
dy a zdravia.

Zároveň blahoželáme novozvo
lenému pánovi starostovi a poslan
com obecného zastupiteľstva. Pra

jeme Vám veľa úspechov a  zdaru 
v nastávajúcom období.

Kolektív MŠ Láb

V pondelok 27. októbra sme sa vy
dali so žiakmi 5.–9. ročníka na vý
nimočnú   cestu do  kolísky našej 
civilizácie – do  doby egyptských 
faraónov. Kráčali sme v  šľapajach 
slávneho egyptológa Howarda 
Cartera, ktorý v roku 1922 objavil  
hrobku mladého faraóna Tutan
chamona. 

Výstava Tutanchamon – Jeho 
hrobka a poklady, ktorá sa nachá
dza v  Incheba Expo Bratislava, 
je zostavená presne tak, ako bola 
pred takmer 100 rokmi   hrobka   
objavená a  otvorená. Mali sme 
možnosť vidieť viac ako 1000 nád

herných predmetov vrátane sve
toznámej zlatej posmrtnej masky 
Tutanchamona a jeho ohromného 
pozláteného sarkofágu. 

Súčasne sa v priestoroch Inche
ba Expo koná najväčšia putovná 
výstava pravých dinosaurích ska
menelín – Výstava Dinosaurium, 
neodolali sme a posunuli sme sa 
do  čias týchto zaujímavých tvo
rov. Exponáty, niektoré staré až 
300 miliónov rokov, pochádzajú 
z Borissiakovho paleontologické
ho ústavu Ruskej akadémie vied. 
Aj táto výstava bola veľmi pútavá 
a zaujímavá.

ZŠ Láb

Nech čaro Vianoc spríjemní 
chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny. 
Nech Vám nastávajúci rok 
prinesie veľa zdravia, šťastia 
a splnenie aj tých najtajnejších želaní.

To Vám prajú deti a zamestnanci MŠ Láb

Vďaka, pani starostka!

V piatok 21. novembra si sied
maci a  deviataci užili pekné po
poludnie v Bratislave. Najprv sme 
boli v kine a potom, keď sa začalo 
stmievať, sme sa vybrali na vianoč
né trhy, ktoré sa v tento deň začali 
rozsvietením vyše 13metrového 
vianočného smreku. Poobzerali 
sme si vianočný sortiment v stán
koch a remeselnú uličku s tradič
nými výrobkami. Taktiež sme si 
pochutili na tradičnom občerstve
ní – cigánskej, zemiakových plac
kách, ale aj na, samozrejme, ne

alkoholickom, vianočnom punči.  
Celkovú vianočnú atmosféru do
tváral kultúrny program a hudba.  
My sme však netrpezlivo čakali  
na 18. hodinu, kedy sa celé Hviez
doslavovo námestie rozžiari lo. Po
darilo sa naraz zapáliť 2222 prska
viek. Bol prekonaný minuloročný 
rekord, počet prskaviek bol vtedy 
o 222 nižší. Takto symbolicky sme 
si pripomenuli, že prichádza ob
dobie adventu a blížia sa tie naj
krajšie sviatky – Vianoce. 

Ing. Strolková, Mgr. Kainová

Na návšteve 
u Tutanchamona 
a v Dinosauriu

Dopravné ihrisko v škole
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Jej úlohou je postupne připraviť deti na samostatný pohyb 
v  cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Najlepšími miestami, 
kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti v teréne a naučiť sa orientovať 
na cestách, sú detské dopravné ihriská. Praktický výcvik umožňuje deťom 
uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas vyučovania. 

10. októbra sa telocvičňa našej školy zmenila na mobilné dopravné ih
risko vybavené prenosnými dopravnými značkami a rôznymi prekážkami 
na nácvik jazdy zručnosti. Žiaci 2.–5. ročníka si overili svoje vedomosti 
z dopravnej výchovy. Program bol zameraný na podporu bezpečnosti a do
držiavanie pravidel cestnej premávky. Bol pripravený individuálne a zaují
mavo pre každú triedu a deťom sa veľmi páčil. 

Ing. V. Strolková

Pomoravie
Už šiesty rok sa zúčastňujeme 
športových aktivít projektu Po
moravie.

 22. septembra sme sa vybrali 
do Studienky, kde sa organizoval 
Olympijský festival detí a mláde
že. Športového zápolenia sa zú
častnilo 7 škôl. Súťažiaci boli roz
delení na chlapčenské a dievčen
ské družstvá do 4 kategórií. Vrátili 

sme sa so 4 zlatými, 5 strieborný
mi a 3 bronzovými medailami.

 Športové aktivity pokraču
jú v zápasoch 3 kôl vo florbale – 
dievčatá, chlapci a vybíjaná diev
čatá a  zmiešané družstvo štvr
tákov.  Po 2. kole sa najviac darí 
družstvu štvrtákov. 

Všetkým držíme palce! 
Mgr. J. Šimeková

Vianočné trhy 
v Bratislave

ŠKOLSTVO
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Naša škola patrila medzi veľ ké 
množstvo škôl, ktoré sa v termí
ne od 13. do 17. októbra zapojili 
do  celoslovenskej súťaže Ho
vorme o jedle. 

Na  každý deň boli vyhláse-
né 2 témy. Školy si mohli vybrať, 
do  ktorých tém sa zapoja. My 
sme si vybrali 3 témy: „Zelenina 
a ovocie“, „Pôvod potravín – prečo 
konzumovať slovenské potraviny“ 
a „ Mäso, ryby, vajcia, strukoviny“. 

Do prvej a poslednej témy sa za-
pojili aj naše pani kuchárky. Vy-
zdobili jedáleň a  pripravili švéd-
ske stoly s  piatimi druhmi zele-
ninových šalátov a troma druhmi 
ovocia. Mali sme z  čoho vyberať 
a  naše oči sa nevedeli vynadívať 
na pekne naaranžované stoly. Žia-
ci ŠKD nakreslili pekné výkresy 
o sezónnom ovocí a zelenine. Pri 
poslednej téme mám pripravili 
nátierky z rýb, vajec a cíceru. Naši 
starší žiaci natreli rožky a desiata 
pre celú školu bola hotová. Všet-
ci sme si pochutnali. Zelená škola 
nám pripravila aj Vodný bar, a tak 
sme to všetko zapili ochutený-
mi vodami. Žiaci nosili celý týž-
deň recepty na  jedlá z mäsa, rýb, 
vajec a  strukovín, a  tak vznikla 
naša školská kuchárska kniha. Pri 
druhej téme sme si pozreli pre-
zentáciu, prečo konzumovať slo-
venské potraviny a  porozprávali 
sme sa na  túto tému. Nazbierali 
sme obaly zo slovenských výrob-
kov a urobili sme si z nich násten-
ky. 

Mgr. G. Nenovská

Milou tradíciou na našej neveľkej 
škole je slávnostné prijímanie prvá-
kov do žiackeho cechu. Ceremoniál 
majú „pod palcom“ deviataci a inak 
tomu nebolo ani 23. 10., kedy sa celá 
slávnosť konala. Hlavnou myšlien-
kou bola „čarovná bažina.“ Prváči-
kovia postupne absolvovali najrôz-
nejšie úlohy – žabí sliz, strašidelný 
les, bludisko... Všetci zdolali tieto 
nástrahy na  jednotku a  boli paso-
vaní kráľom za  prvákov. Ďakuje-
me všetkým sponzorom, ktorí nám 
prispeli do  tomboly a  vyhrať v nej 
tak mohli všetky deti. 

Po menších i väčších rekonštruk
ciách budovy školy sa nám poda
rilo konečne začať rekonštruovať 
aj telocvičňu. 

Začali sme výmenou okien z jed-
nej strany v  auguste tohto roku. 
Podarilo sa nám to z našich ušet-
rených peňazí a  výdatne nám po-
mohla aj spoločnosť POZAGAS. 
Za  čo jej ďakujeme. Už máme 
namontované aj siete a  nedočkaví 

futbalisti, tu môžu konečne tráviť 
poobedia a večery. Chcem poprosiť 
všetkých, aby sa v telocvični správa-
li slušne a s úctou. Budeme musieť 
ešte veľa investovať do  jej opravy 
(strecha , ostatné okná, elektroin-
štalácia, osvetlenie, parkety...), veď 
od jej výstavby v roku 1980 uplynu-
lo už 34 rokov a doteraz sme robili 
len drobné opravy. 

Mgr. Ľ. Chovanová

V  júni 2014 sme uzavreli prvé 
dvojročné certifikačné obdobie 
v realizácii programu Zelená škola. 
Dokázali sme, že sme škola, ktorej 
záleží na  životnom prostredí a  vie 
pre jeho ochranu veľa urobiť. Zís-
kali sme Medzinárodný certifikát 
Zelená škola, ktorý sme si boli 
prevziať na  slávnostnej certifikácii 
9. ročníka programu Zelená škola 
v  priestoroch Mestského divad-
la P.  O. Hviezdoslava v  Bratisla-

ve. Okrem certifikátu sme dostali 
aj vlajku Zelenej školy, ktorá je 
umiestnená na medziposchodí na-
šej školy. 

Kým v  uplynulom školskom 
roku sme sa v rámci programu Ze-
lená škola prioritne venovali téme 
Odpad, v  priebehu nasledujúcich 
dvoch školských rokov bude našou 
prioritnou témou Zeleň a ochrana 
prírody. 

Mgr. Ľ. Kučerová 

Pokračujeme v projekte 
Zelená škola

Vynovená telocvičňa

Diskotéka pre prvákov
Projekt Hovorme o jedle

ŠKOLSTVO
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Vážení spoluobčania! Ako už vie-
te, každá samospráva je povinná 
separovať biologicky rozložiteľný 
odpad. Poďme sa pozrieť bližšie 
na túto problematiku a na to, ako 
tomu môže každý z  nás pomôcť 
a  dosiahnuť tak nielen celkový 
prospech pre našu obec, ale aj pre 
každého z nás.

Náklady na  komunálne odpady 
neustále narastajú a  komunálne-
ho odpadu je čím ďalej, tým viac. 
Rea lita je jednoznačná, v  budúc-
nosti budú tieto náklady ešte vyššie 
vplyvom zvyšujúcich sa nákladov 
na  zvoz, skládkovanie či zvyšujúcu 
sa konzumnosť, ide o  celkové na-
rastanie odpadov. V  roku 2013 sa 
na Slovensku vyprodukovalo o nie-
čo viac odpadov ako rok predtým. 
Objem 10,83 milióna ton všetkých 
odpadov je oproti roku 2012 väč-
ší približne o  80-tisíc ton. Každý 
obyvateľ vyprodukoval v roku 2013 
v priemere 327 kg odpadov. Približ-
ne 35–40 % komunálneho odpadu 
tvorí biologicky rozložiteľný odpad 
zo záhrad a kuchyne. Každý rok sa 
podľa odhadov vyprodukuje v Eu-
rópe okolo 76 až 100 miliónov ton 
bioodpadov zo zelene a záhrad. 

Sme skutočne natoľko boha-
tí, aby sme dávali do  odpadového 
hospodárstva desiatky tisíce eur? 
Náklady na odpady budú prirodze-
ne narastať. Ak súčasný systém ne-
zmeníme, začnú sa radikálne zvy-
šovať aj poplatky pre občanov. Čo 
s tým urobíme? Ak začneme hľadať 
riešenia a úspory v existujúcom sys-
téme, výsledok bude veľmi pozitív-
ny. A práve preto sme sa rozhodli 
ísť touto cestou. Neustále zvyšujú-
ce sa náklady na odpady, nákladný 
systém zavedenia zvozu bioodpadu 
z  domácností, neustále nakupo-
vanie substrátov/hnojív atď. Tieto 
ušetrené financie plánujeme využiť 
na  zmysluplnejšie veci pre skvalit-
nenie života v obci.

Legislatívne hľadisko
Z legislatívneho hľadiska od 1. ja-

nuára 2013 platí zákon z 19. októb-
ra 2012, ktorým sa mení a dopĺ ňa 
zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch. Jednou zo zmien, kto-
rá ovplyvní samosprávy je, že vzni-
ká povinnosť obce zaviesť triedený 
zber biologického odpadu (BIO) 
a biologicky rozložiteľný komunál-
ny odpadu (BRKO), podľa nove-
lizovaného § 39 ods. 16 písm. b) 

zákona. Podľa Európskej smernice 
1999/31/EC o  skládkach odpadu 
by sa mal komunálny odpad v po-
rovnaní s rokom 1995 znižovať do 
roku 2010 o  25 %, do  roku 2013 
o 50 % a do roku 2020 o 65 %.

Obec sa môže vyhnúť povinnos-
ti zaviesť a  zabezpečovať triede-
ný zber BIO/BRKO vďaka jednej 
z výnimiek, t. j. ak obec preukáže, že 
najmenej 50 % obyvateľov kompos-
tuje vlastný odpad. Zavedenie zberu 
BIO/BRKO alebo domáce kompo-
stovanie? Načo zložité systémy zbe-
ru, zvozu, zhromažďovania a úpra-
vy? Technológie a  celkové náklady 
na jeho zavedenie spolu s prevádz-
kovými nákladmi sú príliš vysoké. 
Pre samosprávu je mnohokrát fi-
nančne neúnosné takýto systém za-
viesť. Zdravé uvažovanie nám radí, 
že by bolo nelogické odvážať z do-
mácností trávu, lístie a  iné BIO/
BRKO kamsi preč, tam to kompo-
stovať, a potom voziť naspäť. To už 
by bol naozaj drahý špás. 

Praktický, jednoduchý 
a nápomocný systém
Z  tohto všetkého nám vyplýva, 

že jediným efektívnym riešením pre 
samosprávy, kde väčšina občanov 
žije v  rodinných domoch, je vyu-
žívanie záhradných kompostérov. 
Občania získajú jednoduchý sys-
tém, kým samospráva predchádza 
vzniku odpadov a  separuje BIO/

BRKO. Tento fenomén úspešne 
funguje v celej Európe už niekoľko 
rokov. Konkrétne samosprávy nám 
potvrdili, že sa skutočne dá zaviesť 
jednoduchý a  účinný systém, kto-
rý zabezpečí separáciu bioodpadov, 
zníži komunálny odpad a ušetrí aj 
finančné prostriedky samosprávy na 
veci podstatnejšie, než je odpad.

Prečo záhradné kompostéry
Lebo sú ideálnymi pomocník-

mi pri kompostovaní. Kompostér 
je vyrobený z  recyklovaného plas-
tu, nádoba kompostéra nemá dno 
(z  dôvodu voľného styku s  pôdou 
a prístupu mikroorganizmom, čer-
vom a  dážďovkám). Prikrýva ho 
veko s otočným ventilom na regulá-
ciu prístupu vzduchu. Bočné dvier-
ka slúžia na  vyberanie kom postu 
a  viaceré otvory na prevzdušňova-
nie hmoty. Viac o  kompostéroch 
nájdete na www.komposter.sk

Ako správne kompostovať
Pri kompostovaní je dôležité od-

padový materiál zmenšovať a drviť. 
Ak odkladáte rozdrvený záhradný 
odpad do  kompostéra, premení sa 
oveľa rýchlejšie v  hodnotný kom-
post bohatý na  živiny. Rozdrvený 
odpad zo záhradného drviča mô-
žete tiež použiť na mulčovanie pod 
stromy a  kríky, ktoré tak chránite 
pred vysychaním, obmedzíte rast 
buriny a zlepšíte kvalitu pôdy. Ne-

zanedbateľným dôvodom pri spra-
covaní odpadu záhradnými drvičmi 
je aj skutočnosť, že na Slovensku je 
spaľovanie odpadu zo záhrad, akým 
sú odrezané konáre, tráva a pod., už 
niekoľko rokov zákonom zakáza-
né. K ďalším zásadám patrí správna 
skladba materiálu, dostatočný prí-
stup vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické 

hnojivo, ktorým sa do pôdy vraca-
jú všetky cenné živiny. Zrelý kom-
post možno použiť na  rôzne úče-
ly. Napríklad na  jar ho pridávame 
k zelenine a ku kvetinám, čo pod-
poruje úrodnosť pôdy a  rastliny sú 
zásobované potrebnými živinami. 
Väčšie množstvo kompostu nahr-
nieme k ovocným či okrasným stro-
mom. Vrstva kompostu priaznivo 
ovplyvňuje príjem dažďovej vody 
a  kyprosť pôdy. Môžeme ho pou-
žiť tiež pri zakladaní nových záhrad 
alebo trávnikov.

Kompostovanie v  komposté-
roch má množstvo výhod. 

Urýchlenie procesu kompostova-
nia až o  polovicu doby nutnej pri 
kompostovaní na hromadách. 

Regulácia teploty, vlhkosti, prístu-
pu vzduchu a svetla. 

Úspora miesta v záhrade (kompo-
stér nahradí nevzhľadnú hromadu). 

Estetika. Odstránenie nepríjem-
ného zápachu, ktorý vábi hmyz 
a drobné zvieratá. 

Finančná úspora na  odvoze do-
mových odpadov – kompostova-
ním je možné spracovať až 30 % 
kuchynských odpadov. 

Zužitkovanie odpadov zo záhrady 
a získanie kompostu – vynikajúce-
ho zdroja živín a organických látok.

Vieme, že ku kompostovaniu 
biologického odpadu v  komposté-
roch budete mať množstvo otázok, 
a preto pre vás pripravujeme akti-
vity, ktoré vám pomôžu dosiahnuť 
očakávané výsledky – získať kvalit-
né hnojivo pre vaše kvetinky, tráv-
nik alebo zeleninu a mať esteticky 
vyriešený odpad zo záhrady. Pôjde 
o  prednášky o  kompostovaní pre 
tých, ktorí majú kompostér, články, 
plagáty v obci či informácie na in-
ternete.

Ďalší článok, ktorý nás čaká:
„Zrelý kompost. Beh na dlhú trať, 

alebo otázka niekoľkých mesiacov?”
Monika Valúchová

Poďme správne robiť správnu vec!

5 000 € od Nadácie SPP 
na domové kompostéry 
V novembri na základe vypracovaného a úspešného projektu obec 
opäť získala do rozpočtu obce krásnych 5 000 €, ktoré sú účelovo via-
zané pre zabezpečenie domových kompostérov.

Vážení občania, zapojte sa do triedenia odpadu. Obecný úrad zakúpi 
na začiatok 200 domových kompostérov, ktoré na  základe písomnej 
žiadosti občanom bezplatne požičiame.

Ak ste sa ešte nerozhodli pre kompostovanie, je najvyšší čas. Kompo-
stovanie je proces, počas ktorého prebieha premena organických látok 
podobne ako v pôde, ale môžeme ho ovládať so zámerom dosiahnutia 
čo najväčšieho množstva humusu v čo najkratšom čase. Šetríme ním 
životné prostredie triedime odpad a zároveň šetríme peniaze.

Čo je vhodné kompostovať? Ovocné a  zeleninové odpady, kávové 
a  čajové zvyšky, novinový papier, lepenka, papierové uteráky, mliečne 
výrobky, pokosenú trávu, lístie, rezy, vetvičky, triesky, piliny, hobliny, 
kôru, trus hospodárskych zvierat, popol z dreva, škrupiny z orechov.

Takže neváhajte, napíšte žiadosť obecný úrad a  prvých 200 do-
mácností má možnosť dostať kompostér! Samozrejme, máme v pláne 
v ďalších etapách postupne zabezpečiť ďalšie kompostéry, všetko závisí 
od záujmu vás, milí spoluobčania.

EKOLógIA / EKONOMIKA
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Posledné dva novembrové týždne 
sa intenzívne pracovalo na upra-
taní a  čistení kostola. Po  vyše 
dvoch mesiacoch, kedy sa nám 
zrútila kostolná veža, sme spo-
ločne vyčistili interiér kostola 
od prachu a spustili do prevádzky 
všetky odstavené siete. 

Je vidieť, že v  našej obci stá
le žijú občania, ktorí sú ochotní 
bezodplatne pomôcť a  urobiť tak 
dobrú vec, napokon, robíme to 
sami pre seba. Dňa 28. novembra 
sa po nešťastí prvýkrát slúžila svätá 
omša v Kostole Všetkých svätých 
v Lábe.

Farský úrad Láb touto cestou  
ďa kuje všetkým, ktorí prispeli 
k  čis teniu a  obnoveniu prevádz
ky kostola: pracovníci Obecného 
úra du Láb a  pani starostka Mo
nika Valúchová, upratovacia firma 
Lucie Sivákovej, elektroinštalácie 
– Martin Leskovský, zapožičanie 

plošiny – Vladimír Hasička, ml, 
vyčistenie liturgických predme
tov – Anežka a  Juraj Ščasní, Jo
zef Žalúdný a  ženy pod vedením 
pani Márie Pírovej, ktoré vyumý
vali celý interiér. Zároveň ďakuje
me domácim i  cezpoľným, ktorí 
finančne prispievajú na  obnovu 
veže. 

Daniel Prokop

Tak sme privítali nových občanov, ktorí pribudli 
v  lokalitách Pod Vŕš kom, Na Bahnách, pri čističke 
a majú možnosť tieto hody osla vovať. 

Vendelínkové hody sa oslavujú na  počesť svätca 
Vendelínka, patróna dobytka, ako poďakovanie ústu
pu moru. Kaplička sv. Vendelína bo la postavená v roku 
1755. Každo ročne po sviatku tohto svätca sa v ne deľu 
koná sv. omša za veľkej účasti farníkov. Konečne sme 
dostali pochvalu od miestneho pána farára za účasť. 

Kaplička bola pôvodne altánok. O dnešnú podobu sa 
pričinili miestni kňazi a občania. Tieto hody sa nazý
vajú aj „jáderkové”. Obyvatelia Lábu pestovali tekvice 
(dzine) ako krmivo pre zvieratá. Jadierka chodievali 
predávať až do Viedne. Preto Lábjanov prezývajú já
derkári. K hodom patrili v minulosti aj kultúrne podu
jatia – hasičské zábavy, chovateľské a  pestovateľské 
výstavy, stretnutia pri ohni. Tento rok to sa pri guláši 
a modranskom víne debatovalo o voľbách. 

A. Zálesňáková 

Delegácia DHZ Láb v  zložení  
Ma rián Kovár, Štefan Káloši, 
Bra  nislav Benkovič sa zúčastni-
la na stretnutí s ministrom vnútra 
a podpredsedom vlády pánom Ró-
bertom Kaliňákom o problematike 
dobrovoľných hasičských zborov. 

Dobrovoľní hasiči sú na Sloven
ku rozdelení do  troch výjazdových 
skupín: A, B, C. Tieto skupiny sú 
rozdelené podľa vybavenia a mož
ností hasičských zborov. Náš hasič
ský zbor je zaradený do skupiny B, 
to znamená, že od vyzvania Krajské

ho operačného strediska hasičov 
mu síme vyraziť k požiaru do 10 mi
nút, v  počte najmenej 4členného 
zásahového družstva. V  roku 2014 
sme doposiaľ vychádzali k osemnás
tim požiarom a okrem toho k tech
nickým výjazdom – pretláčanie po
trubia, čerpanie vody z pivnice, orez 
stromov a podobne. Naši hasi či na 
základe tohto zaradenia absolvujú  
odborný výcvik s dýchacími prístroj
mi, odbornú prípravu ha  sičov zasa
hujúcich pri požiaroch a  školenia 
v  rámci nášho zboru. Mo  mentálne 
máme zaradených a kompletne vy

bavených 12 hasičov. Minister Ka
liňák sa pochvalne vyjadril o  zbo
roch v Malackom okrese, čo nás po
tešilo, ďalej sme deba to vali o obno
ve hasičskej techniky, o fi nancovaní 
hasičských zborov a  o  spolupráci 
s ha sičmi z povolania.

DHZ Láb želá všetkým spolu
občanom šťastné vianočné sviatky, 
veľa šťastia a zdravia v roku 2015.

M. Kovár, veliteľ DHZ Láb

Lábski hasiči u ministra

Narodení:
Melánia Hurbanová, Filip Zele

nák, Richard Kovár

Zosobášení:
Róbert Berger a  Mgr. Lenka 

Rott manová, PhD. (4. 10.); Lukáš 
Grobár a  Ing. Valéria Duffeková 
(18. 10.)

Jubilanti 1. 1. – 31. 3. 2015
60-roční:
Viliam Slezák, Ján Danihel, Ing. 

Kazimír Chmela, Jarmila Kolan
drová, Viera Turečková, Milan Sle
zák, Dana Škopcová, Edita Made
rová

65-roční:
Milan Ort Mertl, PharmDr. La

dislav Loboda, Štefánia Snopková, 
Ferdinand Planka, Jozef Rigotti, Jo
zef Kliment

70-ročný:
Štefan Petrík
75-ročná:
Anna Filípková
85-roční:
Jozef Osuský, Jozefa Bartalská

sPoLočeNsKá
KRoNiKA 
oD 22. 9. Do 5. 12. 2014

Kostolná 
veža
Keď sme z Lábu odchádzali,
spolu so sochou svätého Jána
nám šťastnú cestu
a šťastný návrat priali.

Pri návrate každého vítala,
domáceho alebo cudzinca.
Na Vŕšku sme ju zbadali,
uprostred našej dediny.

Len jeden okamih stačil,
aby každého Lábjana zranil.
Uchovajme si ju vo svojom srdci,
lebo bola najkrajšia v našej obci. 

A. Zálesňáková

Vitajte na Vŕšku, vitajte
na Vendelínkových hodoch!

opäť v kostole!

starostka obce Monika Valúcho-
vá a DHZ v Lábe ďakujú spoloč-
nosti PoZAGAs, a. s., za finanč-
ný dar vo výške 1000 €, za ktorý 
dokúpime výstroj, výzbroj a maják 
pre našich hasičov.

LETOM LÁBSKYM SVETOM



4. ročník 
Hubertovej 
jazdy v Lábe
27. septembra sa v Lábe v areáli spoločnos-
ti Pospo, s. r. o., Láb uskutočnil už 4. ročník 
Hubertovej jazdy. Napriek nepriaznivému 
počasiu sa akcie zúčastnilo 78 jazdcov a  4 
koče z  celého Záhoria a  susedných Čiech  
a Rakúska.

Po príhovore pána Jozefa Hasičku a slávnost
nom otvorení sa jazdci a koče na čele s majster
kou Máriou Hasičkou vybrali na vychádzku po 
okolitých lesoch a  lúkach. V  rámci vychádzky 
sa uskutočnil aj tzv. Hon na líšku – líščí chvost. 
Víťazkou sa tento rok stala jedna z najmladších 
účastníčok Eliška Drozdová. Jazdci ukončili vy
chádzku sprievodom cez obec Láb. 

V poobedňajších hodinách sa uskutočnila sú
ťaž jazdcov. Víťazkou sa stala Nikol Zajíčková 
zo Šaštín Stráže, druhý skončil Eduard Zelen
ka zo Sobotišťa a  tretie Barborka a  Janka Ju
rečkové z Lábu. V kategórii deti skončil prvý 
Oto Drozda zo Šajdíkových Humeniec, druhá 

Natálka Hasičková z Lábu a tretia Ema Ková
rová z Lábu.

V  rámci sprievodného programu vystúpi
li deti z  folklórneho súboru Lábjan, pre naj
menších bolo pripravené detské divadielko. 
Celú akciu spestrila ukážka tzv. španielskej 
školy v podaní pána Uherčíka a jeho partnerky 
s prekrásnym koňom Garet. Vo večerných ho
dinách sa o zábavu postarala hudobná skupina 
ZydecoB.Band zo Skalice.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto  
akcie.

Mária Hasičková

LÁBSKE NOVINY – časopis obecného zastupiteľstva a ob
čanov Lábu • Vydavateľ: Obec Láb, Obecný úrad Láb 503, 
900 67 Láb, IČO: 304883 • Periodicita: štvrťročník • Regis
tračné číslo: ISSN 1339-0090 • EV 3083/09 • Distribuo
vané zdarma v obci Láb • Uzávierka pre zasielanie príspev
kov do nasledujúceho čísla 1/2015: 14. 3. 2015 • Šéfredaktor: 
Bc. Daniel Prokop • Redakčná rada: Mgr. Adela Greliková,  
Milena Zálesňáková, Darina Hrebeňová, Jana Kolandrová • tel.: 
034/779 03 33, e-mail: starosta@obeclab.sk, prokop.daniel1@gmail.
com • Grafická a polygrafická príprava: max 15, s. r. o. • Tlač: Public •  
Neprešlo jazykovou korektúrou • Nevyžiadané rukopisy nearchivu
jeme a nevraciame •

Vo štvrtok 26. 12. o 9.00 h sa v telocvični 
ZŠ v Lábe uskutoční tradičný futbalový
 ŠtefaNsky tuRNaj.
finálový zápas je naplánovaný o 15.00 h.  
Bližšie informácie a registrácia – Marek 
Chovan – 0902 61 78 73.

ŠPORT
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