
Oslavy k  810. výročiu prvej pí-
somnej zmienky o  obci Láb sa 
konali 17.–18. septembra 2016 
v  parku strede obce. V  sobotu 
po slávnostnom sprievode, všet-
kých prítomných privítal staros-
ta obce M. Moravčík. V kultúr-
nom programe vystúpili mažo-
retky Ella z Malaciek, základná 
škola a  folklórny súbor Lábjan 
– dospelí. Za hostí oslavy po-
zdravila dychová skupina Rubín 
zo Skalice. Svojou návštevou 
a krátkym príhovorom našu obec 
pozdravil aj predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pa-
vol Frešo.

V kultúrnom programe pokra-
čovali hudobné produkcie s  rôz-
nymi žánrami: skupina Plastik, 

Elán-revival, skupina Fun-kas-
tik. Večerný sobotňajší prog ram 
sa ukončil tanečnou dis kotékou. 
Moderátorom podujatia bol Otto 
Kolman, v  krátkosti spomenul 
his tóriu obce a jej obyvateľov. 

V  nedeľu sa slávnosti ukon-
čili v  kostole Všetkých Svätých, 
kde bo la odslúžená ďakovná svä-

tá omša sprevádzaná cirkevným 
zborom Credo.

Súčasťou 810. výročia prvej pí-
somnej zmienky o  obci Láb bo-
lo inštalovanie výstavy z  tvorby 
našich občanov a  život a  dielo 
rodáč ky Márie Kišonovej-Hu-
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Najväčší adventný veniec v Lábe je pred základnou školou...

Vážení 
spoluobčania!

Ani sme sa nenazdali a roku 2016 
plynú už posledné dni. Bolo by preto 
vhodné zrekapitulovať si, čo všetko 
sa nám v  tomto roku podarilo do-
siahnuť a naopak, v čom sme oproti 
našim plánom zaostali.

Uplynulých dvanásť mesiacov ne-
bolo pre našu obec ľahkých. Vyskytli 
sa rôzne problémy, ale môžem skon-
štatovať, že sme sme sa s nimi úspeš-
ne po pasovali.

Dovoľte mi, aby som stručne zo-
sumarizoval, čo sa nám v roku 2016 

Dokončenie na 2. strane
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bovej. Výstava bola umiestnená 
v priestoroch starej školy. Svojimi 
výtvarnými prácami prispeli Mag-
daléna Zábojníková, jej syn Filip 
Zábojník, otec František Zajíček 
a  Ladislav Csurma. Mladú ge - 
neráciu doplnil Ja kub Du-
fek. Jozef Benkovič vystavo val 
svoje výtvarné práce i  mede- 
né výrobky. Zaujímavou tvorbou  
boli vyšívané obrazy Jarmily Ďur-
ďovičovej. Vidieť bolo i niekoľko 
rodinných rodokmeňov. Prezen-
tované boli knihy Viery Lukáč-
kovej.

Samostatnou časťou výstavy 
boli panely, na  ktorých bol zo-
brazený život a  dielo Márie Ki-
šoňovej-Hubovej, ktorá sa naro-
dila v Lábe 17. marca 1915. Bola 

dlhoročná významná sólistka 
(1938–1978) opery Slovenské-
ho národného divadla v  Brati-
slave. Mária Kišonová-Hubová 

odovzdávala svoje cenné vokál-
ne skúsenosti ako profesorka aj 
na  VŠMU v  Bratislave. Skonala 
11. augusta 2004.

Ďakujeme všetkým, 
ktorí na tieto 
oslavy prispeli
sponzorským darom:

Autoservis – Mundok Ján; 
Pavol Hrebeň; Róbert Kain, st.; 
Salón Veneri – Havlíková Soňa; 
Michal Habuda; Firma ROSL – 
Róbert a Jana Slezákoví; Richard  
Rauscher; Marta  Majzúnová; An 
na Hasičková; Firma Feriš – Fran
tišek Vícena; Rodina Petrušová;  
 Pohostinstvo Čapáš – Slávka 
Petřeková; Rado Zváč; Kader
níctvo – Anna Kainová; Hostinec 
„U  Marty” – Rudo Kafka; Mä
siarstvo Láb – p. Dudek; Marián 
Kovár; MM Geo; ELVIP; BOVI 
KONZULT, s. r. o; MM Build; 
CIOER HAUSE; HYDRO 
TEAM; Pavol Habuda; LUKA 
TEAM; MACKO; PROMI 
PROJEKT; JASAJ; Agrokvet – 
Jana Kolandrová; Anežka Ščasná. 

organizačný tím

Pozývame  vás  na

koncert 
Cirkevného 
zboru Credo

26. 12. 2016 o 16.00 h v Kosto-
le Všetkých svätých v Lábe. Príďte 
pookriať na duši a radovať sa z pra-
vej podstaty Vianoc. 

Tešíme sa na vás!

silvestrovský 
ohňostroj

Starosta obce a poslanci obecné-
ho zastupiteľstva pozývajú občanov 
na silvestrovský ohňostroj. Pred 
polnocou sa bude pred hostincom  
U Marty podávať varené vínko. 
Príďte spoločne privítať Nový rok 
2017.

III. obecný 
ples v Lábe

Starosta obce a  poslanci obec-
ného zastupiteľstva pozývajú ob-
čanov na III. Obecný ples, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 28. janu-
ára 2017 v  Gall Caffe & restau-
rant v Lábe. Hudobný hosť - Eva 
Máziková, do tanca hrá skupina 
Tenor. 

810. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Láb
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Dokončenie z 1. strany
podarilo zrealizovať, a  čo nás ešte 
v nasledujúcom období čaká. 

Pri stanovovaní si cieľov na celé 
volebné obdobie bolo medzi mojimi 
základnými prioritami zabezpe
čiť pre obec takú finančnú situáciu, 
aby som na konci volebného obdobia 
mohol skonštatovať, že obec je na 
najlepšej ceste k svojmu trvalo udr
žateľnému rozvoju. Inými slovami 
to znamená, že obec musí mať eko
nomiku nastavenú tak, aby na jed
nej strane nemíňala peniaze na fi
nančne nenávratné projekty, a  teda 
sa „neprejedala” a na strane druhej 
sa nezadlžovala s cieľom vyhnúť sa 
akejkoľvek finančnej tiesni. 

Za najväčšie úspechy v roku 2016 
považujem nasledovné úspešne zre
alizované projekty:

Vyčistenie a zrevitalizovanie 
skládky v lokalite na Búrovom

Dlhé roky zanedbaný problém 
v  ob ci sa podarilo vyriešiť vďaka 
do tácii, ktorú sa nám podarilo zís
kať z  environmentálneho fondu 
v hodnote približne 90 000 €.

Zateplenie starej časti materskej 
škôlky a vybudovanie prístavby 
s jednou triedou a zázemím.

Pre našu obec považujem tento 
projekt za jeden z kľúčových v roku 
2016. Kapacita škôlky bola už v roku 
2015 nepostačujúca a investícia bola 
nevyhnutná. Finančne sa nám ju 
po darilo zvládnuť vďaka získaným 
fi nančným prostriedkom v  objeme 
okolo 125 000 € na zateplenie. 
Zhruba 110 000 € sme preinves
tovali na vy budovanie prístavby, 
získali sme ich ako nenávratnú do
táciu z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Vybudovanie multifunkčného
ihriska

Jednou z  priorít bola aj podpo
ra športových aktivít. Vybudovanie 
multifunkčného ihriska považujem 
za zásadnú vec, na projekt bola pou
žitá podpora z rezervy Úradu vlády 
SR v sume 40 000 €.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci

Rekonštrukcia bola zrealizovaná 
v hodnote cca 30 000 €. Je to jeden 
z  ekonomicky najvýhodnejších pro
jektov, kde návratnosť pre obec sa 
pohybuje na úrovni 3,5 roka. 

V  roku 2016 sme sa venovali aj 
ďalším činnostiam, ktoré bolo potreb
né zrealizovať, aby bola obec pripra

vená na možnosť ďalšieho čerpania 
f inančných dotácií z  európskych 
fondov, resp. environmentálneho 
fon du. Týka sa tonasledovných pro
jektov, ktoré sú v prípravnej fáze:
•  kanalizácia pre časť obce Vršok – je 

vyhotovená projektová dokumen
tácia a podaný projekt na financo
vanie z environmentálneho fondu.

•  projektová dokumentácia na za
teplenie základnej školy 

•  projektová dokumentácia na vybu
dovanie zberného dvora 

•  projektová dokumentácia na za
teplenie budovy obecného úradu

•  projekt na vybudovanie detského 
ihriska v areáli futbalového štadió
na

Je ešte mnoho vecí, ktoré by sa tu dali 
spomenúť, ale tieto považujem za 
najdôležitejšie. Sú však aj veci, ktoré 
sa nám zatiaľ nepodarili dosiahnuť. 
Medzi tie najdôležitejšie patrí há
dam vysporiadanie pozemkov fut
balového ihriska.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som poďakoval môj
mu zástupcovi Mgr. Pavlovi Chme
lovi, poslancom obecného zastu
piteľstva, všetkým zamestnancom 
obecného úradu ako aj všetkým tým, 
ktorí sa pričinili o úspechy, ktoré sa 
nám v  roku 2016 podarilo dosiah
nuť. Zároveň dovoľte, aby som vám 
všetkým zaželal príjemné vianoč
né sviatky, veselého Silvestra a veľa 
šťastia a zdravia v roku 2017.

marián moravčík, starosta obce Láb

sTaRosTov oDPoČeT

 Vážení spoluobčania!

INFOSERVIS
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Sme dva roky po voľbách a dva roky 
nás čakajú do ďalších komunálnych 

volieb. My „Lábjané” sme si v posled-
ných voľbách zvolili zmenu. A riad-
nu! Za starostu sme zvolili úplne ne-
známeho človeka, ktorý býva kdesi na 
okraji dediny... Za poslancov sme 7 
úplne nových tvárí, ktoré sa dovtedy 
nepodieľali na fungovaní dediny, ale-
bo ak, tak len okrajovo! Šancu dostali 
aj dvaja z predchádzajúcich predsta-
viteľov obce, ktorí mali ťažkú úlohu 

zapojiť sa do vlaku, ktorý sa rozbe-
hol obrovskou rýchlosťou a  snaží sa 
dobehnúť všetko, čo bolo v našej obci 
zanedbané, alebo akosi zaspalo... Po-
čiatočná eufória sa zmenila na kaž-
dodenný boj s  problémami , ktoré sa 
vynárali a  vynárajú z  minulosti. 
Absencia projektov na obecnú kana-
lizáciu, na obecné budovy – škôlka, 
škola, obecný úrad, nefunkčnosť spo-
ločnosti, ktorá mala pre obec priniesť 
dostatočný zisk, aby sa dobudovala 
infraštruktúra obce. Začali sa vyná-
rať problémy, ktoré boli skrývané nie-
koľko desaťročí a  ich riešenie sa zdá 
byť v nedohľadne. Ako správni voliči, 
čakali sme zmenu hneď a veľkú! 

Prvým skvelým projektom sa stalo 
multifunkčné ihrisko, na ktoré dosta-
la obec dotáciu od predsedu vlády. Ih-
risko bolo vybudované na pozemkoch 
pri futbalovom ihrisku, ktoré bolo po-
trebné vysporiadať. Ziskom ďalších 
sponzorských peňazí, máme popri 
ňom vybudovanú tribúnu a v súčas-
nosti sa dobudováva aj veľké detské 
ihrisko. Premyslenou koncepciou nám 
vzniká moderný športový areál , kto-
rý v posledných rokoch chátral, čo sa 
odrazilo aj na nefunkčnosti futbalu 
v  obci. Azda najväčšou brzdou bol 
25-ročný problém, pri ktorom nebo-
li vysporiadané pozemky pod novým 

futbalovým ihriskom. Ich majitelia sa 
márne snažili o  riešenie tohto prob-
lému celé štvrťstoročie. V obci vznikli 
nové lokality na výstavbu nových do-
mov, a  tým aj príchod nových obča-
nov do obce. Sú to mladé rodiny s ma-
lými deťmi, ktoré potrebujú umiestniť 
v škôlke. Vďaka úspešným projektom, 
maximálnym nasadením starostu 
a  podstarostu obce sa kapacita škôl-
ky zdvojnásobila! Škôlku budovali 
ľudia, ktorým záleží na svojej práci. 
V  rekordnom čase – 5 mesiacov –, 
bolo vytvorené ďalšie oddelenie a  od 

septembra 2016 mohli nastúpiť ďalší 
škôlkari. 

Veľa občanov ani netuší, že naša 
obec získala potrebné f inančné pro-
striedky na riešenie dlhoročného 
problému – „smetiska Búrkové”. Tí, 
ktorí si to ešte nevšimli, smetisko už 
nie je! Nezanedbateľným je kultúrny 
a športový život v obci. Pod záštitou 
starostu obce sa konali dva ročníky 
Obecného plesu, Krojovaného dňa 
- začiatkom leta, dôstojnou bola aj 
oslava 810. výročia prvej zmienky 
o obci. 

A podarilo sa rozbehnúť futbalovú 
súťaž, každý rok sa konajú športové 
hry spolu so zapálením vatry. Po-
darilo sa aj vynoviť techniku náš-
ho Dobrovoľného hasičského zboru, 
vďaka ochotným ľuďom obnovil svoju 
činnosť folklórny súbor Lábjan.

Rozhodne sympatickým je sna-
ha problémy riešiť nielen pre dnešok, 
ale  hľadieť aj do budúcnosti. Výme-
nou pozemkov v  okolí cintorína, sa 
zvýšila jeho kapacita.

Na čelo obce sa dostal tandem 
dvoch ľudí, ktorý sa vzácne dopĺ-
ňa. Obidvaja chcú pre našu obec len 
to najlepšie. Podporu pre svoje smelé 
plány našli aj v obecnom zastupiteľ-
stve, teda aspoň vo väčšine z poslan-
cov. 

FCC Slovensko, s. r. o., Zohor (bývalá A.S.A. Slovensko, spol. s r. o):

Dátum
Vývoz za mesiac

1x (žltá) 2x (zelená) 4x (červená)
Utorok 27. 12. 2016
Pondelok 2. 1. 2017    
Pondelok 9. 1. 2017

Vývoz komunálneho 
odpadu počas 
vianočných sviatkov
a na začiatku roka 2017

prajeme vám krásne a  veselé 
Vianoce. Nech sú sviatkami plné 
lásky, pokoja  a  oddychu. 

Nech je vaše srdce obklope né 
láskou všetkých blízkych a žiari 
šťastím jasne ako Bet lehemská 
hviezda. 

Nech pod stromčekom nájdete 
okrem darčekov, ktoré vás pri 
srdiečku zohrejú, aj chvíle, na 
ktoré budete vždy s  úsmevom 
spomínať. 

Zároveň vám želáme nech 
Božie požehnanie a  radosť ži-
vota naplní každý váš deň, 
nech vaša rodina nespozná 
v budú com roku súženie starostí 
a problémov. 

Nech vaše príbytky nav štívi 
šťastie, láska a  zdravie, ktoré 
vás budú sprevádzať kaž dým 
vašim krokom.

Redakcia 
Lábskych novín

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Nikdy sme sa nebili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

Mikuláš so svojou družinou – an-
jelmi a čertmi – aj tento rok zavítal 
do našej obce. Prišiel 4. decembra na 
koči a po ceste sa zastavil aj v nie-
ktorých domoch, aby osobne pozval 
občanov. Slávnosť sa konala v obec-
nom parku, kde už deti s  rozžiare-
nými očkami nedočkavo čakali na 
Mikuláša. Po krásnom kultúrnom 

programe, ktorý pripravili detič-
ky z materskej a žiaci zo základnej 
školy, rozdával Mikuláš balíčky plné 
sladkých odmien. Boli pripravené 
aj stánky s  občerstvením. Voňavý 
punč, varené vínko, chutná pečien-
ka, sladký koláčik a  plno dobrôt, 
ktoré nám navodili príjemnú via-
nočnú atmosféru. Do tanca nám 
hral DJ. Deti sa vyšantili, kde-tu sa 
objavil aj čert, ktorý niektoré detičky 
poriadne postrašil. Nakoniec však 
všetko dopadlo veľmi dobre. Na zá-
ver pán starosta Marián Moravčík 
aj s  poslancami obecného zastupi-
teľstva rozsvietili vianočný strom-
ček, ktorý nám bude svietiť počas 
najkrajších sviatkov roka – Vianoc. 

Bc. Martina Pírová

TEKOS, spol. s r. o., Malacky:

Dátum
Vývoz za mesiac

1x (žltá) 2x (zelená) 4x (červená)
Utorok 27. 12. 2016
Pondelok 2. 1. 2017    
Pondelok 9. 1. 2017

Vitaj, vitaj, Mikuláš! POSTREh OBčAnA

Sme v polovici ...

 Vážení čitatelia Lábskych 
novín, drahí spolu občania,

INFOSERVIS
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Deň po dni tak rýchlo letí, 
v nepretržitom kolobehu povinností,
nemáme čas sa obzrieť....

Septembrové slzičky našich naj
menších sú dávno zabudnuté. 
De tičky už zistili, že v škôlke ich 
kaž dý deň čaká niečo nové a je sa 
na čo tešiť. Posúďte sami.

V  septembri nás navštívili so
koliari s krásnym vystúpením lie
tajúcich dravcov. Spoločnými sila
mi rodičov, detí aj zamestnancov 
materskej školy sme počas jesen
nej brigády upravili okolie našej 
škôlky. Navštívilo nás Stražano
vo divadlo s  krásnou rozprávkou 
o  Červenej čiapočke. Pekne sme 
sa rozlúčili s letom a privítali pani 
jeseň vyrezávaním tekvíc a  ope
kačkou na školskom dvore. 

Najstaršie deti – predškolá
ci navštívili výstavu lega kocky 

na  cestách v Bratislave a,  samo
zrejme, pekným vystúpením po
tešili našich deduškov a babičky. 

Počas exkurzie v POSPO Láb 

mohli obdivovať nielen súčasné  
poľnohospodárske stroje, ale hlav
ne tie historické ako aj veľkú 
zbierku kočov. 

November sme prekorčuľovali 
na ľadovej ploche zimného štadió
na v Lamači a predškoláci si stihli 
obzrieť aj vyučovanie v  základ
nej škole. Posledný novembrový 
deň sme už tradične rozsvecovali 
lampióny v Ondrejskom sprievo
de a po príchode Mikuláša s čert
mi a anjelmi do obecného parku, 
ale aj do materskej školy, sme náš 
škôlkarsky kalendárny rok ukon
čili veľkou vianočnou akadémiou 
materskej školy Láb v Gallcaffe & 
restaurant.

V tomto predvianočnom obdo
bí sa chceme poďakovať všetkým, 
čo nám celý rok pomáhali, dobrou 
radou, vlastnou prácou alebo aj 
milým slovom.

Nech radosť a šťastie 
vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza 
Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne 
za sviatočným stolom,
nech láska prevláda 
nad nemilým slovom.

Vaša Materská škola Láb

Prvýkrát vystúpili najmenší ta
nečníci – prváci s riekankami a tan
čekom Maličká som. 

Tretiačky v  starých plechových 
hrnčekoch s  vareškami uvarili pre 

ba bičky a  dedkov dobrú „krumpo
lovú omáčku”, po ktorej sa aj kocúri 
oblizovali. 

Súrodenci Polákovci v  scénke 
„Červená Čiapočka” zistili, že aj vlk 
môže niekedy spraviť dobrý skutok 
a nemusí hneď starú ma mu zjesť.

Najstarší tanečníci si zatan
co vali ako „Tanečnice z  Lúčnice”, 
ponúkli smädných dedkov tancom 
s  pivovými pohármi a  na záver si 
spolu s  prítomnými zaspomínali 
na časy „Keď bola v  móde polka”. 
Všetci odchádzali z  posedenia 
v  dobrej nálade, k  čomu prispel aj 
nezvyčajný darček z  prírodného 
materiálu vyrobený v  školskom 
klube. Ďakujeme všetkým, ktorí po
mohli pri tejto akcii.

 Posedenie dôchodcov
Žiaci základnej školy sa prišli poďakovať starým rodičom za ich lásku 
a svojím programom vyčarili úsmev na ich tvárach.

Materská škola Láb žije 
pestrými aktivitami

ŠKOLSTVO

https://www.facebook.com/events/153584361709316/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/153584361709316/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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Športový projekt Enviropark Po
moravie mal 24.–28. 10. (1. kolo) 
a následne od 21.–25. 11. (2. kolo) 
svoje pokračovanie. Súťaž rozde
lená do dvoch kôl bola veľ kým lá
kadlom pre viacero okolitých škôl. 
Vo všetkých disciplínach naši žiaci 
urputne bojovali a siahali len na tie 
najvyššie umiestnenia.

Prvé boje zvádzané na palubov-
ke telocvične v ZŠ Gajary prepukli 
vo florbale chlapcov. naši chlapci 
si vynikajúcim vstupom do  turnaja 
v prvom kole vybojovali priebežnú 
delenú druhú priečku so ZŠ Gaja-
ry, keď nestačili len na silné družstvo 
chlapcov zo ZŠ Jakubov. V  silnej 
konkurencii šiestich škôl sme sa na-

koniec po  nesmierne vyrovnanom 
druhom kole mohli tešiť z  veľ-
mi peknej konečnej tretej priečky. 
Do bojov zasiahli žiaci: Dufek Filip 
(9. roč.), Hrebeň Kristián (9. roč.), 
Vícen Martin - brankár (9. roč.), 
Lelkeš René (9. roč.) Karman Patrik 
(8. roč.), Pancurák Kristián (8. roč.), 
Ďurica Patrik (7. roč.), čech Da-
mián (7. roč.).

nasledujúci deň si na  rovnakej 
palubovke merali sily vo florba-
le dievčatá zo štyroch základných 
škôl. Dievčatá vstupovali do  tur-
naja s  veľkým odhodlaním a  sna-
hou o  čo najlepší výsledok. Vysoké 

ambície začali napĺňať už v prvom 
kole, kedy premožiteľky n ašli len 
v družstve ZŠ Závod. Skvelo chyta-
júca brankárka Hasičková n., a keď 
sa k tomu pridal aj obetavý tímový 
výkon ostatných dievčat, nemohlo 
byť z toho nič horšie ako krásne ko-
nečné strieborné umiestnenie. naše 
florbalistky si museli často siahnuť 
až na  dno svojich síl, no vytúžený 
výsledok sa dostavil, za  čo im gra-
tulujeme. Vzorne reprezentovali: 
novotná Terézia (9. roč.), Masaro-
vičová Patrácia (9. roč.), Hasičková 
natália – brankárka (9. roč.), Jurico-
vá Hana (8. roč.), Turečková Sabina 

(8. roč.), Habudová Laura (7. roč.), 
Pírová Lea (7. roč.), Fumačová Lu-
cia (6. roč.).

Rachot  florbalových  hokejok 
a  loptičiek vystriedala súťaž vo vy-
bíjanej pre I. stupeň. Do  bojov sa 
zapojili spoločne chlapci aj dievčatá. 
Poctivý tréning sa začal odzrkadľo-
vať hneď od úvodu a naši reprezen-
tanti privádzali do zúfalstva ostatné 
družstvá, ktoré sa márne snažili nájsť 
recept ako ich poraziť. Vedúcu pozí-
ciu z úvodného kola dokázali preta-
viť aj v záverečnej časti turnaja, a tak 
si hrdo odnášajú tie najcennejšie zla-
té medaily.  Reprezentovali: Bobov-
nícky Adam (4. roč.), Hrebeň Ivan 

(4. roč.), Omyliak Peter (4. roč.), 
Majzún Marek (4. roč.), Danihelová 
Lenka (4. roč.), Hájková Alexandra 
(4. roč.), Galbavá Anna (4. roč.), Ja-
neková Nikola  (4.  roč.),  Rousková 
nina Mária (3. roč.), Dufeková Si-
mona (3. roč.), Kuch Kamil (3. roč.), 
Tirpák Filip Eduard (3. roč.).

Týždeň športového zápolenia 
sme zavŕšili súbojmi dievčat vo vy-
bíjanej pre II. stupeň. Aj do  tohto 
turnaja sme nastupovali s najvyšší-
mi ambíciami. naše reprezentant-
ky hnané túžbou zopakovať úspech 
svojich mladších kamarátov sa 
v ničom nenechali zahanbiť a hneď 
od úvodného hvizdu si razili cestu 
k  víťazstvu. Líderskú pozíciu z  1. 
kola si už nenechali ujsť ani vo fi-
nálovom 2. kole, čo im umožnilo 
odniesť si na  krku zlaté medaily. 
V  súbojoch sa predstavili: Masa-
rovičová Patrícia (9. roč.), novotná 

Terézia (9. roč.), Klimentová Adela 
(9. roč.), Pancuráková Viktória (9. 
roč.), Juricová Hana (8. roč.), Sle-
záková Hana (8. roč.), Hianiková 
Jana (8. roč.), Turečková Sabina (8. 
roč.), Pírová Lea (7. roč.), Fumačová 
Lucia (6. roč.), Živnová Viktória (6. 
roč.), novotná Anna Mária (6. roč.). 

• • •
Florbal (chlapci) – 3. miesto, flor-

bal (dievčatá) – 2. miesto, vybíjaná 
pre I. stupeň (chlapci + dievčatá) – 1. 
miesto, vybíjaná pre II. stupeň (diev-
čatá) – 1. miesto.              ZŠ Láb

Dňa 8. novembra 2016 sa usku-
točnila súťaž s názvom Školský po-
hár SFZ 2016/2017 pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Do tejto súťaže v 

malom futbale sa mohli zapojiť žiaci 
základných škôl narodení 1. 1. 2004 
a mladší. Školského kola v Záhor-
skej Vsi sa úspešne zúčastnili aj žiaci 
ZŠ Láb v konkurencii družstva ZŠ 

Plavecký Štvrtok a ZŠ Záhorská 
Ves. Vo svojej skupine sme nena-
šli premožiteľa a bez inkasované-
ho gólu sme jednoznačne postúpili 
do  ďalšieho  obvodného  kola.  Re-
prezentovali nás: Ďurica Patrik (7. 
roč.), Macík David (6. roč.), Kubišta 
Adam (6. roč.), Sivák Jakub (6. roč.), 

Kuch  Timotej  (5.  roč.),  Ivák  Ri-
chard (5. roč.), Bobovnícky Adam 
(4. roč.), Hrebeň Ivan (4. roč.), Kuch 
Kamil (3. roč.) , Habuda Šimon (2. 
roč.), Lukáček David (2. roč.).

• • •
Za vzornú reprezentáciu školy 

ďa kujeme.

Šport v našej škole

Školský pohár SFZ

ŠKOLSTVO
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na  obľúbenom podujatí sa zišlo 
75 koní s jazdcami a nechýbalo ani  
5 konských záprahov. Koníčkári pri-

šli z  celého Záhoria, najmä jazdci 
z  okolia Lábu či Senice, podujatie 
však svojou účasťou poctili aj mi-

lovníci  koní  z  Rakúska,  či  blízkej 
Moravy. Po  slávnostnom nástupe 
a  spoločnom prípitku sa pod vede-
ním masterky Barborky Jurečko-
vej kone s  jazdcami vydali na pre-
chádzku po  okolí, ktorej súčasťou 
bol aj tradičný hon na  líščí chvost. 
Ten, kto ho nájde, stáva sa víťazom 
Hubertovej jazdy. Vychádzku ukon-
čili jazdci slávnostným sprievodom 
obcou a  popoludní prišla na  rad 
sú  ťaž koní, v  ktorej jazdci pred-
vied  li svoje zručnosti vo viacerých 

disciplínach. Hubertova jazda však 
nebola len o koníkoch, organi zátori 
sa postarali aj o  chutné občerstve-
nie a sprievodný program v podaní 
Jazdeckej polície z  Bratislavy, detí 
a  dospelých z  folklórneho súboru  
z Lábu. Svoje umenie s bičmi pred-
viedol aj Jirko Vlče z čiech. Večer 
podujatie vyvrcholilo country zába-
vou. Účastníci Hubertovej jaz dy 
prežili vydarený deň plný krás nych 
zážitkov.

Mária hasičková

hubertova jazda
V sobotu 24. septembra 2016 sa v Lábe v areáli spoločnosti Pospo, 
s. r. o., Láb uskutočnil už šiesty ročník hubertovej jazdy. Slávnosti 
hubertovej jazdy sú zasvätené patrónovi poľovníkov a jazdcov na 
koníkoch – svätému hubertovi. Pre milovníkov jazdectva a koní 
predstavovali symbolické ukončenie sezóny.

V  nadpise uvedená rovnica nie je 
len matematická formula.
Tá osemdesiatka nie je len obyčaj
né číslo, ale to je náš život!

Toľko rokov sa tento rok dožíva-
me. niektorí z nás sa už tohto vý-
ročia dožili a v kruhu svojej rodiny 
a priateľov toto výročie už oslávili. 
Určite bolo veľa gratulácií a želaní.

Tí, ktorí sa vo zvyšku roku toh-
to výročia dožijú, to určite oslávia 
obdobným spôsobom. To je všet-
ko pekné, ale pri týchto oslavách 
a posedeniach bol predmetom po-
zornosti vždy len jeden oslávenec 
80-tky.

Aby sme ako rovesníci, 80-tnici, 
zažili spoločnú radosť z  tohto vý-
znamného životného výročia, pri-

pravili sme pre nás všetkých spoloč-
né stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 7. 
októbra 2016 v  reštaurácii GALL 
CAFFE, kde sme si spoločne za-
spomínali na celý náš život. 

Stretnutia sa zúčastnilo 15 ro-
vesníkov z celkových 25 pozvaných: 
Dananaiová Mária, rod. Chmelová; 
Friedlová Antónia, rod. Kolandro-
vá; Greifová Mária, rod. Wendle-
rová; Janská Mária, rod. Siváková; 
Kubínska Anna, rod. Kovárová; 
Koula Zdenek; Lazar Jerol; Ma-
tolek Ján; Míznerová Aurélia, rod. 
Turanská; Pírová Mária, rod. Hre-
beňová; Puškáčová Mária, rod. 
Weismanová; Ing.  Sirota Vojtech; 
Ing.  Trutz Alojz; Zálesňák Pavol; 
Zálesňák Robert.

2016–1936 = 80

V nedeľu 23. októbra 2016 zaví-
tala do našej dediny vokálna skupi-
na FRAGILE. Do poslednej stolič-
ky vypredaný koncert sa uskutoč-
nil v  krásnych zrekonštruovaných 
priestoroch Gall Café a Restaurant. 

Kapela FRAGILE sa predstavi-
la v zložení Slávo Košecký, Martin 
Madej, Jana Golis, Kamila Ape-
tauer, Helena Krajčiová, Jozef Heč-
ko a Branislav Kostka.

Výnimočné na koncerte bolo naj-
mä to, že lídrom kapely je náš rodák 
Braňo Kostka. Bolo to jeho druhé 
vystúpenie v  rodnej obci s  touto 
kapelou. Pred viacerými rokmi sa 
predstavil na  800. výročí prvej pí-
somnej zmienky o našej obci a ako 
autor hudby sa podieľal aj na výrobe 
propagačného videa o obci Láb.

Prekvapením koncertu bol Mar
tin Madej, ktorý bol doteraz známy 
skôr so svojich detských čias pies-
ňou náš malý pes Bobi. Svojim si-
tuačným humorom vhodne dopĺňal 
hovorené vstupy medzi skladbami. 
Počas vystúpenia však exceloval aj 
svojím speváckym umením.

Braňo dopĺňal celé vystúpenie 
hovoreným slovom v  záhoráckom 
nárečí a  okoreňoval ho typickým 

záhoráckym humorom. Sám Bra-
ňo ohodnotil vystúpenie v  závere 
zvolaním: „Toto je normálne, že vr
chol kariéry”. Pred interpretáciou zá-
verečnej skladby The Lion Sleeps 
Tonight zapojil do spevu aj divákov 
hláškou: „Pripravme sa, natáhnime si 
pajšle!”. následne do  refrénu pies-
ne zakomponoval aj chytľavú frázu 
„Šeci Lábjané”, ktorou pri búrlivom 
potlesku v  stoji poďakovali divá-
ci za krásny hudobný zážitok. Šeci 
Lábjané, ďakujeme!

Ondrej Štefek

BRanISLaV KOSTKa
V roku 1990 ukončil štúdium na Kon

zervatóriu a následne pokračoval v štúdiu 
na VŠMU v Bratislave. Braňo pôsobil ako 
šéfdirigent Komorného zboru SĽUK. Ďa
lej pokračoval v kariére ako dirigent v di
vadle Nová Scéna v Bratislave, v Divadle 
A. Bagara v Nitre a venoval sa dirigova
niu Speváckeho zboru Technik. V  rokoch 
19992006 bol dirigentom a  umeleckým 
vedúcim Speváckeho zboru Musica Vocalis.

Popri tom sa venuje hudobnej produkcii 
aj skladateľskej činnosti. V roku 2004 zalo
žil acappella zoskupenie FRAGILE. Tak
tiež je členom Futbalového mužstva zá
zrakov MUFUZA.

Koncert FRaGILE 
a šeci Lábjané

TRADÍCIE / JUBILANTI / KULTÚRA
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od 13. 8. do 30. 11. 2016
Narodení: 
Olívia Sara Žaludná, Sebastian 
Bedeč, nikola Chmelová, Simo-
na Míznerová

Opustili nás:
Ján čermák (83), Vladimír Vís-
mek (71), Peter Michalčík (75)

Zosobášení:
Róbert Kain a Martina Hazlin-
gerová, Pavol Bartalský a Katarí-
na Dindová, Milan Petráš a Ve-
ronika Radochová, Marián Radič 
a Michaela čembová, Peter Hal-
lon a Kamila Koporcová, Ma rián 
Galajda a Erika Moravčíková, 
Matej Lisý a Ilona Magdalena 
Witkowska, Dávid novák a Má-
ria Gabrišová

JuBILanTI 
od 1. 9. do 31. 12. 2016

60-roční:
Terézia Barteková, Margita Maj-
zúnová, Daniela Siváková, Ján 
Pospíšil, Štefan Osuský, Daniela 
Ledníková, Vít Lipka

65-roční:
Marian Božík, Viera Duchajo-
vá, Matilda Hanúsková, Ladislav 
Oross, Ján Dufek, Jarmila Ža-
ludná

70-roční:
Jozef Šablica, Ondrej Filípek

80-roční:
Jozef Morávek, Mária Dufeková, 
Matilda Kolandrová, Anna Duf-
ková

SPOLOčEnSKá 
KROnIKa

Od februára do septembra 2016 
sa v našej obci narodilo 11 deti-
čiek. Z toho sú traja chlapci a osem 
dievčat. Všetci boli pozvaní na sláv-
nostné uvítanie do života, ktoré 
sa uskutočnilo 22. októbra 2016. 

Všetkým našim najmenším a ich 
rodičom želáme veľa zdravia, šťastia 
a radosti. naši najmenší Lábčania, 
vitajte medzi nami!

kultúrna komisia

Šachový klub Láb ukončil svoju 
16. majstrovskú sezónu. Klub má 
23 šachistov. Predseda klubu je Ja-
roslav Kahánek, ktorý je zároveň 
kapitánom A-mužstva, hrajúceho 
v 4. lige šachu družstiev, ktoré skon-
čilo na štvrtom mieste, čo je doteraz 
najlepší výsledok.

naše B-mužstvo v 5. lige obsadi-
lo druhé miesto. 

Okrem súťaže, klub absolvo-
val aj 1. ročník memoriálu Milana 
Havlíka z Plaveckého Štvrtka, jed-
ného z  našich najlepších hráčov. 
na memoriáli, ktorý sa uskutočnil 
v Stupave, hralo 39 hráčov. 

Poradie: 
1. Petran 7,5 (klub Slovan “A”), 
2. Kolesár 7,0 (klub Dev. nová 

Ves “A”), 
3. Vrana 7,0 (bez klubu).

Ivan Zálesňák

Por. Družstvo Body Skóre
1 KS Pezinok E 27 32,5
2 ŠK Láb B 24 31,5
3 Senec C 21 31,0
4 Tomášov 15 20,5
5 Malacky A 13 24,0
6 Ivánka pri D. 13 21,0
7 Svätý Jur B 6 18,5
8 Tureň 6 16,5
9 Pezinok F 5 16,0

10 Malacky B 3 13,5

Tabuľ ka 4. liga 2015/2016
Por. Družstvo Body Skóre

1 Apollo A 31 64,0
2 Slovan F 27 67,5
3 Ružinov 26 54,5
4 ŠK Láb a 25 60,5
5 Doprastav F 24 63,0
6 Svätý Jur 21 54,5
7 Doprastav E 16 53,5
8 Strelec D 16 44,5
9 Modra C 15 43,5

10 Tatran B 15 41,5
11 Pezinok D 14 48,5
12 Apollo B 13 45,0
13 Senec B 11 46,0
14 Pezinok C 7 41,5

uvítanie do života

 Šachový klub Láb

Tabuľ ka 5. liga 2015/2016Kroje 
Záhoria
Tradičný ľudový odev je dlho
dobým objektom pozornosti 
múzejných inštitúcií. Záhor
ské múzeum v Skalici buduje 
jeho zbierku od svojho vzniku 
v roku 1905.

Zvýšený záujem o  ľudový 
odev v  posledných rokoch dal 
impulz k  tomu, aby múzeum 
realizovalo vydanie monografie 
Kroje Záhoria, na  ktorú bude 
priamo nadväzovať rovnomen-
ná výstava v priestoroch Záhor-
ského múzea so sprievodným 
katalógom.

• • •
Pri tejto príležitosti má Zá-

horské múzeum v Skalici záu-
jem zdokumentovať fotografic-
ké materiály z  regiónu a dopl-
niť zbierku krojov o menej za-
stúpené krojové typy z  oblasti 
stredného a  južného Záhoria, 
konkrétne z  Podhoria Malých 
Karpát a  okolia Malaciek, kde 
je charakteristický typ lábskeho 
kroja.

• • •
Ak máte celé kroje alebo ich 

súčasti, ktoré ste ochotní da-
rovať, alebo odpredať múzeu, 
prosíme, kontaktujte nás.

• • •
Radi uvítame i  zapožičanie 

fotografií s tradičným ľudovým 
odevom (z  celého Záhoria) 
na digitalizáciu, resp. ich zasla-
nie v elektronickej forme.

Výsledkom našej spoluprá-
ce bude monografia a  výstava 
s termínom realizácie ku koncu 
roka 2017.

Kontakt:
Záhorské múzeum v Skalici
námestie slobody 13
909 01 Skalica
tel: 034/664 42 30, 034/664 42 
53
e-mail: zahorskemuzeum@za-
horskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk

Kontaktné osoby:
PhDr. Richard Drška, historik;
Mgr. Róbert Svíba,  vedúci od-
delenia zbierok

prevzaté z časopisu
Záhorie č. 5/2016

VÝZVA / ŠPORT A VOĽNÝ ČAS / KRONIKA
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Družstvo prípraviek:
Pod vedením realizačného tímu 

v  zložení Ing.  Pollák I., Lukáček 
M., Hrebeň I., Ing.  Ondriaš L., 
skončilo v okresnej súťaži prípraviek 
PRMA na 1. mieste bez straty bodu 
v celkovom počte 36 bodov s impo-
zantným skóre 89:6. 

Družstvo starších žiakov:
pod vedením trénerov pánov Si-

váka D., a  Šimka M., skončilo 
v  okresnej súťaži starších žiakov 
SZV U15 na  3. mieste s  počtom  
26 bodov, so skóre 50:11. Družstvo 
je zložené z  hráčov futbalových 
klubov OŠK Láb, FC Zohor, OFK 
Vysoká pri Morave, TJ Záhoran  
Jakubov.

Družstvo dorastencov:
Pod vedením trénerov: pánov 

Malíka B., Masaroviča P.  skonči-
lo v okresnej súťaži IV. liga Dorast  
SD 4V n 12. mieste s počtom bo-
dov 9, so skóre 24:73. Družstvo ab-
solvovalo súťaž v zložení: novotný 
A., Pastorek T., Pastorek K., Malík 
S., Lisý T., Laboš K., Hranko F.,  
Pír S., Kliment M., Kinčok B., 
Gbelský n., Klubník J., Sirota D., 
Dufek J..

Družstvo seniorov:
Pod vedením realizačného tímu 

v  zložení: pánov Chrupka P., Zá-
bojník L., Benkovič J., skončilo 
v  okresnej súťaži VI. liga Seniori 
S6V bez prehry na 2. mieste s poč-
tom 26 bodov, skóre 40:6.

Podrobné výsledky všetkých 
mužstiev sú uverejnené na  interne-
tovej stránke Bratislavského futba-
lového zväzu www.futbalbfz.sk.

Výbor OŠK v pravidelných dvoj-
týždenných intervaloch rieši činnosť 
a  aktuálne problémy klubu a  člen-
skej základne. Ku dňu 15. novembra 
2016 má OŠK 32 členov. OŠK má 
vo svojich stanovách zakotvené: 

„Vytvárať podľa svojich možnos
tí podmienky na  uspokojovanie 
záujmov a  potrieb svojich členov, 
najmä vo futbale, ale aj vo verej
nom a spoločenskom živote, a tým 
prispievať k rozvoju pohybových 
i telesných zručností a schopností 
k upevňovaniu fyzického a dušev
ného zdravia a zdatnosti, k formo
vaniu osobnosti s  kladnými mo
rálnymi a  vôľovými vlastnosťami 
a k spoločensky vhodnému spôso
bu trávenia voľného času”. na čin-

nosti a plnení úloh sa môže podieľať 
každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 
rokov. Dávame do  pozornosti, že 
prihlášky za členov OŠK sú k dis-
pozícii u pána Petra Majzúna.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 
OŠK v  spolupráci s  Obecným 

úradom Láb, pánom starostom 
a zastupiteľstvom, sa snaží v našom 
športovom areáli vytvoriť dôstojné 
podmienky pre športovú relaxáciu 
našich občanov, mládeže a detí. Bolo 
sprístupnené multifunkčné ihrisko 
a  vybudované detské ihrisko, kto-
ré bezplatne využíva najmä mládež 
a deti. Za uvedenú činnosť všetkým 
zainteresovaným patrí veľké poďa-
kovanie.          Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe – 
futbalový ročník 2016/2017 – jeseň

PRÍPRaVKa – horný rad zľava: Pollak I. – tréner, Hrebeň I., Tirpák F., Kuch T., 
Hrebeň I., - tréner, Ivák R., Surý L., Habuda Š., Lukáček M., - tréner; dolný rad 
zľava: Majzún M., Moravčík M., Pír A., Kovár M., Jánoš J., Lukáček D., Kuch K.

Vážení spoluobčania, milí športoví priatelia, dovoľujeme sa k vám pri
hovoriť a informovať vás o činnosti Obecného športového klubu v Lábe 
(ďalej len „OŠK“) po ukončení jesennej časti majstrovských futbalových 
súťaží OBFZ Bratislavavidiek ročníka 2016/2017.

SEnIORI – horný rad zľava: Zábojník L. tréner, Benkovič J. masér, Galajda Mir., Juriga R., Ďurica M., Chrupka P. tré-
ner, Miklušičák E., Galajda Martin, Sivák R., Zifčák M., Lenner M.; dolný rad zľava: Strna J., Kain R., Hýll A., Gábriš I., 
Juriga M., Koporec P., Galajda Marian, Šimunič E., Kolandra F.

STaRŠÍ ŽIaCI – horný rad zľava: Sivák D. tréner, Surý T., Čech D., Habuda 
M., Oslej D., Lapčík J., Pavlík G., Peller D., Jakab O., Mifkovič M., Malý D., 
Šimko M. tréner; dolný rad zľava: Kimlička D., Urbanič M., Sivák J., Kubišta A., 
Dvoran R., Ondrejkovič F., Kovár Š., Matlovič A.,

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

http://www.futbalbfz.sk


Január Február Marec Apríl Máj Jún

1. Ne 1. St 1. St 1. So 1. Po 1. Št
2. Po 2. Št 2. Št 2. Ne 2. Ut 2. Pi plast
3. Ut 3. Pi 3. Pi plast papier sklo 3. Po 3. St 3. So
4. St 4. So 4. So 4. Ut 4. Št 4. Ne
5. Št 5. Ne 5. Ne 5. St 5. Pi plast papier sklo 5. Po
6. Pi 6. Po 6. Po 6. Št 6. So 6. Ut
7. So 7. Ut 7. Ut 7. Pi 7. Ne 7. St
8. Ne 8. St 8. St 8. So 8. Po 8. Št
9. Po 9. Št 9. Št 9. Ne 9. Ut 9. Pi
10. Ut 10. Pi 10. Pi 10. Po 10. St 10. So
11. St 11. So 11. So 11. Ut 11. Št 11. Ne
12. Št 12. Ne 12. Ne 12. St 12. Pi 12. Po
13. Pi plast papier sklo 13. Po 13. Po 13. Št 13. So 13. Ut
14. So 14. Ut 14. Ut 14. Pi 14. Ne 14. St
15. Ne 15. St 15. St 15. So 15. Po 15. Št
16. Po 16. Št 16. Št 16. Ne 16. Ut 16. Pi
17. Ut 17. Pi 17. Pi 17. Po 17. St 17. So
18. St 18. So 18. So 18. Ut 18. Št 18. Ne
19. Št 19. Ne 19. Ne 19. St 19. Pi 19. Po
20. Pi 20. Po 20. Po veľkoobjemový odpad 20. Št 20. So 20. Ut
21. So 21. Ut 21. Ut veľkoobjemový odpad 21. Pi 21. Ne 21. St
22. Ne 22. St 22. St veľkoobjemový odpad 22. So 22. Po 22. Št
23. Po 23. Št 23. Št 23. Ne 23. Ut 23. Pi
24. Ut 24. Pi 24. Pi 24. Po 24. St 24. So
25. St 25. So 25. So elektroodpad kovy 25. Ut 25. Št 25. Ne
26. Št 26. Ne 26. Ne 26. St 26. Pi 26. Po
27. Pi 27. Po 27. Po 27. Št 27. So 27. Ut
28. So 28. Ut 28. Ut 28. Pi 28. Ne 28. St
29. Ne 29. St 29. So 29. Po 29. Št
30. Po 30. Št 30. Ne 30. Ut 30. Pi
31. Ut 31. Pi 31. St

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Láb – I. polrok 2017

PLasty sa ukLadajú do vrIec v domácnostIacH
Separujeme číre aj farebné fólie, vrecká,  igelitové tašky, fľaše/ 
fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlie-
ka, obaly z jogurtov, obaly z CD, polystyrén, ktorý zostal doma 
po nákupe elektroniky a iných tovarov. Plastové fľaše i nápojové 
kartóny separujeme zošliapnuté.
Neseparujeme mastné obaly so zvyškami potravy (obaly musia 
byť očistené od zvyškov potravy (zamedzí sa tvorbe zápachu 
a výskytu hlodavcov), pneumatiky, duše z bicyklov a iné gume-
né predmety

PaPIer sa ukLadá do vrIec v domácnostIacH
Separujeme papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej 
väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové roz-
ložené kartóny a krabice, katalógy, letáky, plagáty, obálky, po-
hľadnice, krepový papier.
Neseparujeme nápojové kartóny, silne znečistený či mastný 
papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na 
mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej 
časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na 
účtenky). 

skLo sa ukLadá do kontajnerov rozmIestnenýcH v obcI
Separujeme rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky 
z  kozmetiky či liekov (bez plastových, korkových či kovových 
uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklá bez rámov. 
Neseparujeme zrkadlá, pozlátené a  pokovované sklo, žiarovky 
a  žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s  obsa-
hom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, ke-
ramiku, dymové sklo.

Kovy  veľkoobjemný   elektronický odpad zbierajú pracovníci OcÚ.



Júl August September Október November December
1. So 1. Ut 1. Pi 1. Ne 1. St 1. Pi
2. Ne 2. St 2. So 2. Po 2. Št 2. So
3. Po 3. Št 3. Ne 3. Ut 3. Pi plast papier sklo 3. Ne
4. Ut 4. Pi plast 4. Po 4. St 4. So 4. Po
5. St 5. So 5. Ut 5. Št 5. Ne 5. Ut
6. Št 6. Ne 6. St 6. Pi 6. Po 6. St
7. Pi plast papier sklo 7. Po 7. Št 7. So 7. Ut 7. Št
8. So 8. Ut 8. Pi plast papier sklo 8. Ne 8. St 8. Pi
9. Ne 9. St 9. So 9. Po 9. Št 9. So

10. Po 10. Št 10. Ne 10. Ut 10. Pi 10. Ne
11. Ut 11. Pi 11. Po 11. St 11. So 11. Po
12. St 12. So 12. Ut 12. Št 12. Ne 12. Ut
13. Št 13. Ne 13. St 13. Pi 13. Po 13. St
14. Pi 14. Po 14. Št 14. So 14. Ut 14. Št
15. So 15. Ut 15. Pi 15. Ne 15. St 15. Pi
16. Ne 16. St 16. So 16. Po 16. Št 16. So
17. Po 17. Št 17. Ne 17. Ut 17. Pi 17. Ne
18. Ut 18. Pi 18. Po 18. St 18. So 18. Po
19. St 19. So 19. Ut 19. Št 19. Ne 19. Ut
20. Št 20. Ne 20. St 20. Pi 20. Po 20. St
21. Pi 21. Po 21. Št 21. So 21. Ut 21. Št
22. So 22. Ut 22. Pi 22. Ne 22. St 22. Pi
23. Ne 23. St 23. So 23. Po 23. Št 23. So
24. Po 24. Št 24. Ne 24. Ut 24. Pi 24. Ne
25. Ut 25. Pi 25. Po veľkoobjemový odpad 25. St 25. So 25. Po
26. St 26. So 26. Ut veľkoobjemový odpad 26. Št 26. Ne 26. Ut
27. Št 27. Ne 27. St veľkoobjemový odpad 27. Pi 27. Po 27. St
28. Pi 28. Po 28. Št 28. So 28. Ut 28. Št
29. So 29. Ut 29. Pi 29. Ne 29. St 29. Pi
30. Ne 30. St 30. So elektroodpad kovy 30. Po 30. Št 30. So
31. Po 31. Št 31. Ut 31. Ne

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Láb – II. polrok 2017

PLasty sa ukLadajú do vrIec v domácnostIacH
Separujeme číre aj farebné fólie, vrecká,  igelitové tašky, fľaše/ 
fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlie-
ka, obaly z jogurtov, obaly z CD, polystyrén, ktorý zostal doma 
po nákupe elektroniky a iných tovarov. Plastové fľaše i nápojové 
kartóny separujeme zošliapnuté.
Neseparujeme mastné obaly so zvyškami potravy (obaly musia 
byť očistené od zvyškov potravy (zamedzí sa tvorbe zápachu 
a výskytu hlodavcov), pneumatiky, duše z bicyklov a iné gume-
né predmety

PaPIer sa ukLadá do vrIec v domácnostIacH
Separujeme papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej 
väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové roz-
ložené kartóny a krabice, katalógy, letáky, plagáty, obálky, po-
hľadnice, krepový papier.
Neseparujeme nápojové kartóny, silne znečistený či mastný 
papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na 
mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej 
časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na 
účtenky). 

skLo sa ukLadá do kontajnerov rozmIestnenýcH v obcI
Separujeme rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky 
z  kozmetiky či liekov (bez plastových, korkových či kovových 
uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklá bez rámov. 
Neseparujeme zrkadlá, pozlátené a  pokovované sklo, žiarovky 
a  žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s  obsa-
hom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, ke-
ramiku, dymové sklo.

Kovy  veľkoobjemný   elektronický odpad zbierajú pracovníci OcÚ.
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