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Vážení spoluobčania,
Touto cestou by som sa vám rád poďakoval za vašu účasť  
v komunálnych voľbách a za vašu podporu, ktorú ste  
vyjadrili nielen mne, ako znovuzvolenému starostovi obce, 
ale aj môjmu tímu poslancov do obecného zastupiteľstva. Vaša 
prejavená dôvera je pre mňa záväzkom do budúceho obdobia, 
ale tiež ocenením našej práce za posledné štyri roky. Naša 
obec sa posunula smerom vpred v mnohých smeroch a my si 
vážime, že ste nám dali možnosť pokračovať na tejto ceste. 
Gratulujem tiež všetkým zvoleným poslancom do obecného 
zastupiteľstva a verím, že sa nám s vašou pomocou opäť 
podarí naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. 
Zároveň pri príležitosti blížiaceho sa konca roka 2018 vám 
prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu  
najbližších a do nového roka 2019 veľa zdravia  
a vzájomného porozumenia.

Marián Moravčík, starosta obce

Čaká nás volebné obdobie 2018–2022

Vážení čitatelia,
prinášame vám posledné číslo Lábskych novín v roku 2018.
Po novembrových voľbách sa sčasti zmenilo zloženie redakčnej 
rady Lábskych novín. Dovoľte, aby som vám predstavil členov 
redakčnej rady: RNDr. Valéria Šimáková, Mgr. Pavel Chmela, 
Jozef Praženec, Ján Mundok, Marián Kovár,  
Mgr. Ľubica Chovanová, Mgr. Miriam Vicenová. 
Súčasťou novín je mapa s pomenovaniami ulíc v našej obci. 
Ďakujeme za všetky príspevky, ktoré ste vy – čitatelia – posielali,  
a tak ste obohatili stránky našich novín. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu aj v roku 2019. Svoje námety, príspevky,  
postrehy môžete znova posielať na e-mailové adresy 
redakcia.labskenoviny@gmail.com, 
prokop.daniel1@gmail.com alebo ich vhodiť do poštovej  
schránky, ktorá sa nachádza pri vchode do budovy obecného 
úradu. Ešte raz ďakujeme a prajeme príjemné čítanie. 

Mgr. Daniel Prokop, šéfredaktor

Vážení spoluobčania, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili svojimi hlasmi vo voľ bách. 
Funkciu poslancov budeme vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pre rozvoj našej obce Láb.
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OcZ poveruje 
poslanca Mgr. Pavla Chmelu zvo - 

lávaním a vedením zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva v  prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov.

OcZ poveruje 
v prípade neprítomnosti starostu 

obce Mariána Moravčíka ako so bá
šiaceho Mgr. Pavla Chmelu.

OcZ schvaľuje 
sobášne  dni  –  sobota  v  čase  od 

13.00 do 17.00 h.
OcZ zriaďuje 
Komisiu ekonomickú, finanč-

nú, výstavby a životného prostre-
dia, a sociálnych vecí a volí 

za predsedu Ing. Milana Vorčáka 
a  členov  Ing. arch. Laurie Ashley 
Farmera, Pavla Chmelu, Michala 
Kaina, Pavla Vajarského.

OcZ zriaďuje 
Komisiu kultúrnu a  športu 

a volí 
za predsedu Jozefa Praženca 

a členov Mgr. Pavla Chmelu, Ma-
riána Kovára, Jána Mundoka, Mgr. 
Daniela Prokopa.

OcZ zriaďuje 
Komisiu na ochra nu verejného 

záujmu a volí 
za predsedu Mgr. Pavla Chme-

lu a členov Mariána Kovára a Jána 
Mundoka.

OcZ určuje v  súlade so záko-
nom  NR  SR  č.  253/1994  Z.  z.  
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primáto-
rov miest v znení neskorších pred-
pisov  v  rozsahu  určenom doteraj
ším obecným zastupiteľ stvom naj - 
neskôr 90 dní pred voľ bami mesač
ný plat starostu Ma riána Morav-
číka  s  platnosťou do 30.  11.  2018 
vo výške 1889,00 € mesačne brutto. 

OcZ určuje 
v  súlade  so zákonom NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postave-
ní a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov plat starostovi 
obce Láb Mariánovi Moravčíkovi 
vo výške 2 099,00 € mesačne brutto 
s účinnosťou od 1. 12. 2018.

OcZ schvaľuje 
zástupcovi starostu Mgr. Pav lovi 

Chmelovi  s  účinnosťou od 28. 11.  
2018 plat vo výške 1500,00 € me-
sačne brutto.

OcZ menuje 
za  členov  Rady  školy  pri  ZŠ 

v Lábe, ktorí sú delegovaní za zria-
ďovateľa Ing. arch. Laurie Ashley 
Farmer, Mgr. Pavel Chmela, Mari-
án Kovár, Mgr. Daniel Prokop.

OcZ menuje 
za  členov  Rady  školy  pri  Ma-

terskej škole v  Lábe, ktorí sú de-
legovaní za zriaďovateľa Mgr. Pa-
vel Chmela, Ján Mundok, Michal 
Kain, Pavol Vajarský.

Výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obce 
zo dňa 10. 11. 2018
Počet volebných okrskov 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1495
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 903
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 901
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
do obecného zastupiteľstva 887
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu       875

Por.
číslo

Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické 
hnutie alebo koalícia, ktorá 

kandidáta navrhla 
alebo nezávislý kandidát2)

Počet
platných

hlasov

1 Pavel Chmela, Mgr. nezávislý kandidát 515
2 Daniel Prokop, Mgr. nezávislý kandidát 480
3 Ján Mundok nezávislý kandidát 385
4 Jozef Praženec nezávislý kandidát 358
5 Milan Vorčák, Ing. nezávislý kandidát 358
6 Marián Kovár nezávislý kandidát 354

7 Laurie Ashley Farmer, 
Ing. arch. nezávislý kandidát 302

8 Michal Kain nezávislý kandidát 289
9 Pavol Vajarský nezávislý kandidát 266

Por.
číslo

Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické 
hnutie alebo koalícia, ktorá 

kandidáta navrhla 
alebo nezávislý kandidát2)

Počet
platných

hlasov

1 Roman Mízner nezávislý kandidát 264
2 Martina Pírová, Mgr. nezávislý kandidát 264
3 Jana Zálesňáková nezávislý kandidát 258

4 Marek Chovan,  
JUDr., PhD.

SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 219

5 Mário Vícen nezávislý kandidát 185
6 Peter Kovár, Ing. nezávislý kandidát 180
7 Ján Galovič DOMA DOBRE 168
8 Andrea Chmelová DOMA DOBRE 166
9 Ľubomír Pír DOMA DOBRE 160

10 Richard Rauscher DOMA DOBRE 160
11 Edita Iváková DOMA DOBRE 146
12 Peter Sivák DOMA DOBRE 124

13 Marek Nemec Kotleba – Ľudová strana  
Naše Slovensko 96

14 Marek Hrica DOMA DOBRE 64

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za 
poslancov OcZ v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov OcZ 
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Patrik Gunič, nezávislý kandidát 300
Marián Moravčík, nezávislý kandidát 575
Za starostu obce Láb bol zvolený Marián Moravčík.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na sta-
rostu obce:

Miestna volebná komisia

Ustanovujúce zastupiteľstvo 
obce Láb
konané 28. 11. 2018

Starosta obce: Marián Moravčík
Zástupca starostu: Mgr. Pavel Chmela
Hlavný kontrolór: Ing. Silvia Kapášová

SAMOSPRÁVA
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Naši občania boli prevažne za-
radení do dvoch peších plukov – 
72. peší pluk a 13. peší pluk. 

Zúčastnili sa bojov proti Rusku, 
Rumunsku a Taliansku. Ich kosti 
tak môžu ležať v dnešnom Poľsku, 
Ukrajine,  Rumunsku,  Taliansku 
a Slovinsku. Stručné vojnové deji-
ny oboch plukov boli nasledovné:
 
Honvédsky Peší pluk č. 72, 
14. pešia divízia 

Členmi pluku boli prevažne 
chlapci a  muži odvedení z  preš-

porskej župy. Po vypuknutí vojny 
bojovali  proti Rusku  na  východ-
nom  fronte  v  oblasti Haliče,  zá-
padnej Ukrajiny a v priestore Kar-
pát. V bojoch proti Rusku strávili 
vyše dva roky. V októbri 1916 boli 
„Prešporáci“ prevelení na taliansky 
front, ale až do apríla 1917 sa diví-
zia nezúčastňovala  veľkých bojov. 
V apríli bola 14. pešia divízia roz-
miestnená v okolí obce Vrtojba. 
V tomto priestore zažili prešpor-
skí vojaci prvé významné strety s 
talianskou armádou. Na prelome 

mája  a  júna  sa  divízia  zúčastnila 
10. bitky na rieke Soča a na pre-
lome augusta a septembra zase 11. 
bitky na rieke Soča. Po úspešnom 
prielome pri Kobaride sa 14. pešia 
divízia zúčastnila postupu k rieke 
Tagliamento, kde sa front na nie-
koľko mesiacov zastavil. V  júni 
1918 sa začala známa ofenzíva na 
rieke Piava. Rakúska ofenzíva bola 
po počiatočných úspechoch zasta-
vená a 72. pluk už len sporadicky 
bojoval až do uzavretia mieru .

Honvédsky peší pluk č. 13, 
37. pešia divízia

V Haliči sa peší pluk zapojil do 
ťažkých bojov od prvých dní voj-
ny. Po troch dňoch ťažkých bojov 
dosiahli  prvé  veľké  víťazstvo  pri 
Krasniku. V nasledujúcich mesia-
coch sa 13. pluk zúčastnil ďalších 
bojov  v Haliči. V  decembri  bola 

divízia prevelená a bránila Karpa-
ty počas  januára 1915 počas  rus-
kej protiofenzívy. V zasnežených a 
studených Karpatoch absolvovali 
krutú  Veľkonočnú  bitku  v  apríli 
1915. V apríli 1915 bola divízia 
prevelená k 4. armáde, a bojovala 
vo východnom Poľsku a na Ukra-
jine. V auguste 1915 bola 37. di-
vízia opäť prevelená, tentokrát do 
priestoru Bukoviny. Tu bojovali 
až do septembra. Divízia  tiež če-
lila ruskej Brusilovovej ofenzíve 
a  zúčastnila  sa  i  nasledujúcej  ra-
kúsko-uhorskej a  nemeckej pro-
tiofenzívy. V  septembri 1916 sa 
divízia presunula do Transylvánie, 
kde bránila východné hranice pro-
ti rumunským jednotkám. Tu naši 
vojaci bojovali až do septembra 
1918, kedy boli presunutí na zá-
padný front, kde kopali zákopy a 
boli ušetrení bojov. Na konci vojny 
bola divízia prevelená do Uhorska.

Zdroje: webové portály velkavojna.sk, 
www.kvhbeskydy.sk

Mená z Pomníku padlých
Pri príležitosti stého výročia skončenia 1. svetovej vojny - 11.11.1918, 
sa uskutočnilo malé pietne stretnutie pri Pomníku padlých v 
Lábe. Pripomenuli sme si našich spoluobčanov, do ktorých ži-
votov nemilosrdne zasiahli veľ ké dejiny a vzali im to najcennej-
šie - život na jeho začiatku. Najmladší z nich mali len 21 rokov. 
Trochu som pátral po ich osudoch - existujú zoznamy padlých, ktoré 
spracúvajú kluby vojnovej histórie do podoby prístupnej pre bežných 
občanov. Jeden z nich je aj Klub Vojenskej histórie Beskydy, ktorý sa za 
venuje okrem iného aj bojom na východnom Slovensku počas prvej sve-
tovej vojny. Ďalším je webový portál velkavojna.sk, a v oboch som našiel 
údaje líšiace sa, alebo doplňujúce údaje uvedené na pamätníku. 

Chmela Jangolf, roč. 1888,  zomrel  vo  vojenskej nemocnici. Tu prišlo 
zrejme k chybe pri prepise mena - na pomníku je uvedené meno Wolfgang.

Tieto mená na pomníku nie sú - údajne sa to stávalo a pomníky neob-
sahovali všetkých padlých:

Gulár Vendelín, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine – krajina na po-
medzí dnešného Rumunska a Ukrajiny.

Stehlik Gregor, roč. 1884, padol na fronte v Haliči – dnes časť Poľska pri 
východných hraniciach Slovenska.

Droba Mihály, zomrel 16. 10. 1918, pochovaný je v Košiciach.

Či skutočne pamätník obsahuje všetkých padlých, by pomohla  
zodpovedať možno farská kronika, presnejšie a detailnejšie pátra-
nie vo verejných zdrojoch na internete, možno záznamy v obecnej 
kronike a určite spomienky a rodinné archívy. A úplne na záver – 
pomník si  už  zaslúži  rekonštrukciu.

Ing. Marián Benkovič

TEKOS, spol. s r. o., Malacky

Vývoz komunálneho 
odpadu počas 
vianočných sviatkov

Firma Tekos, spol. s r. o., nedodala do uzávierky novín rozpis vývozu 
komunálneho odpadu na rok 2019.

Dátum Interval vývozu mesačne
1x (červená) 2x (modrá) 4x (zelená)

22. 12. 2018 x x
31. 12. 2018 x
7. 1. 2019 x x x

Dátum Interval vývozu mesačne 
1x (žltá) 2x (zelená) 4x (červená)

26. 12. 2018 x x
31. 12. 2018 x

FCC Slovensko, s. r. o., Zohor

HISTÓRIA / OZNAMY
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Bola k  nám všetkým skutočne 
ústretová. Stihli sme vďaka dob-
rému počasiu všetko upratať, 
poschovávať, záhradkári všetko 
pozberať a  uložiť do zásoby. Vy-
skúšať nové recepty a  pripraviť 
rôzne dobroty na zimné maškr-
tenie. V  obci sa tiež stihli ďalšie 
nové úpravy a vylepšenia. 

Za pozornosť stoja dve dôležité 
aktivity. Prvá je prestavba pre nové 
zdravotné stredisko. Okrem sa-
motných priestorov pre toto stre-
disko pribudla krytá terasa, kde sa 
dajú  skryť  pred  nečasom  kočíky, 
trojkolky malých pacientov, prí-
padne zdravotné pomôcky. Ako 
bonus pribudne nové parkovisko 
k tomuto zdravotnému stredisku.

Počasie prialo aj hasičom. Poda-
rila sa nová prístavba. Chlapi vyhr-
nuli rukávy a požiarna zbrojnica si 
rozšírila svoje priestory.

Nové hasičské auto, ktoré dosta-
li pred časom z ministerstva vnútra 
bude mať dôstojnejšie miesto.

Všetko sa stihlo.
Dobrá vec sa podarila. 
Držme palce novému zvole-

nému predstavenstvu obce, že sa 
jej  bude  dariť  vylepšovať  a  ďalej 
budovať všetko potrebné. Je toho 
dosť,  čo  si  občania  želajú.  Poze-
rajú po okolitých obciach a vedeli 
by  si  vybrať. Nie  je  to  len  tá bo-
ľavá kanalizácia, ale napr. aj rie-
šenie  bezpečného  parkovania  na 
ulici ako v Zohore a celkove rie-
šiť  to  parkovanie  na  ulici.  Sú  tu 
ulice, ktoré sú doslova prepcha-
té par kujúcimi autami a  neostá-
va  miesto  na  chodník.  Určite  sa 
toho dá veľa urobiť. Tak im želaj-
me k ďalšiemu roku hlavne dob-
ré zdravie a dosť peňazí na všetky 
zamýšľané aktivity.

RNDr. Valéria Šimáková

Využili sme „ústretovú” jeseň 
NAŠE PROJEKTY
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V  druhom tohtoročnom vyda-
ní Lábskych novín ste si mohli 
prečítať článok s názvom Lábske 
kroje za riekou Moravou. Člá-
nok sa dal čítať ako suchá správa 
o  príprave a  priebehu vystúpe-
nia folklórneho súboru Lábjan  
z 28. apríla 2018 v  rakúskom 
Wei kendorfe pri príležitos-
ti otvorenia výstavy umelkyne 
Anny Jermolaevovej v  tamojšej 
výstavnej sieni (tzv. Kunsthalle).

Dal sa čítať aj ako laická infor-
mácia o  výstave umelkyne, ktorá 
využila tanec v podaní FS Lábjan 
na umeleckú interpretáciu myš-
lienky svojho diela. 

Pre  niektorých  tak mohol  byť 
aj pozvánkou na návštevu Kun-
sthalle. 

No a dal sa tiež čítať ako prvý 
diel príbehu o zbližovaní sa oby-
vateľov Lábu a  Weikendorfu, v 
réžii Anny Jermolaevovej. Pri-
čom  oficiality,  výstava,  tance,  či 
farby krojov boli len akousi kuli-
sou, ktorá efektne dotvorila scénu 
s  klbkom ľudí  spoza oboch bre-
hov Moravy, ktorí sa usmievajúc 
zoznamujú, úprimne si podávajú 
ruky, masovo  sa  fotia  a  začínajú 
nesmelo konverzovať, hoc pre ja-
zykové limity možno trochu ko-
strbato.

Prvý diel mal úspech, a tak si 
pýtal pokračovanie. Logicky ten-

tokrát  na  opačnom  brehu  rieky 
Moravy – v Lábe. 

Keďže vo Weikendorfe sa o pro - 
gram  postarali  najmä  taneč níci 
z Lábu, rakúski priatelia nechceli 
zostať Lábjanom nič dlžní. V sú-
lade s  povestnou nemeckou pre-
cíznosťou mali už v lete priprave-
ný koncept programu a o pomoc 
s  jeho organizovaním požiadali 
členov  FS  Lábjan.  Termín  bol 
stanovený na 18. november. A tak 
sa celú jeseň mailovalo, stretávalo, 
objednávalo, dohadovalo, prekla-
dalo (z aj do nemčiny) a informo-
valo. Aby druhý diel  spoločného 
príbehu obcí Weikendorf a  Láb 
mohol  byť  dobrou osnovou pre 
ten tretí diel.

Telegraficky 
z priebehu akcie:

18. november 2018, 17.00 h, 
GallCafé Restaurant – druhý diel 
začína presne. Pre Rakúšanov vec 
dôležitá. Účasť  je  slušná. Dôleži-
té pre obe strany. Či sú v  presi-
le oni alebo my, nevedno. Nie je 
dôleži té.  Nesúťažíme,  bavíme  sa. 
Samo zrejme, pod záštitou sta-
rostov oboch obcí. To naopak 
dôležité je, ak nie najdôležitejšie. 
Člen FS Lábjan otvára poduja-
tie, privíta obe strany, krátko vy-
svetlí pozadie mítingu s dôrazom 
na projekt Anny Jermolaevovej. 
Nasledujú sláv nostné príhovory 

starostov,  po  ňom  výmena  darov 
a  propagačných  materiálov obcí. 
Ušlo sa aj FS Lábjan. Aj obdarúval.

Program  začína  slávnostný mi  
fanfárami v  podaní weiken dorf-
ské ho hudobného spolku pod ve-
dením kapelnej majsterky Nicole 
Schwab. Pôsobivé. Ďalšia hodina 
patrí tomuto hudobnému telesu, 
ktoré hrá nielen klasickú, ale aj 
ľudovú (bolo počuť aj Háj husič-
ky háj, cez zelený háj s nemeckým 
prízvukom)  a  modernú  tvorbu 
v  klasickom prevedení. Obecen-
stvo tlieska, odvážnejší (aj staros-
ta weikendorfský) a deti  tancujú. 
Program pokračuje  prezentáciou 
umeleckých fotografií z  okolia 
Weikendorfu v sprievode jazzovo 
ladenej hudby v  podaní kapely 

FTP troch mladých rakúskych 
hudobníkov. Potlesk neohlušuje, 
jazz asi nie je pre každé ucho. Ale 
fotky sa očividne páčia. 

Nasleduje prezentácia fotogra-
fií z výstav, ktoré boli inštalova né 
v Kunsthalle Weikendorf v os tat-
ných piatich rokoch. Opäť s mu
zikou chlapcov z FTP. Program  
končí, aj nekončí. 

Ako prekvapenie, nielen pre ra-
kúskych priateľov, nastupuje FS 
Láb jan a symbolicky tancom prí-
jemný  večer  uzatvára. Teda pres
nej šie jeho oficiálny program. Ve - 
čer, samozrejme, pokračuje ne for
málnymi  individuálnymi  či  sku-
pinovými rakúsko-slovenskými 
verbálnymi aj neverbálnymi inte-
rakciami.

Súčasne s podujatím prebieha-
li aj neformálne rozhovory vedú-
cich predstaviteľovov oboch obcí. 
Bola načrtnutá ďalšia širšia spolu-
práca, nielen v oblasti kultúry, ale 
aj v ďalších oblastiach ako šport 
a vzdelávanie. Starostovia oboch 
obcí sa dohodli na ďalších kro-
koch možnej vzájomnej spolu-
práci už v roku 2019.

Čo ešte dodať?
Druhý diel už nebol v réžii An-

ny Jermolaevovej. Už si ho spo-
ločne pri pravili aj spoločne prežili 
obyvatelia Weikendorfu a  Lábu. 
Anna, samozrejme, bola pritom 
a už  sa  len  ako  čestný hosť bez-
starostne prizerala a spokojne 
usmievala. Veď prečo aj nie, keď jej  
myšlienka je živá. Tomu sa hovorí 
umenie! To be continued...

Mgr. Peter Babčan 

Lábske kroje za riekou Moravou – 
príbeh na pokračovanie

KULTÚRA
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Už od septembra bolo v škôl-
ke  veselo.  Okrem  edukačných 
povinností  sme  už,  čo  to  pek
ného spolu zažili. 

Divadielka, koncerty, exkur-
zie a prednášky nám vždy milo 
spestrili život v  škôlke. Deti 
svojím programom na Mikulá-
ša potešili rodičov a starých ro-
dičov,  kamarátov,  súrodencov 
a  všetkých, ktorí prišli a nebáli 
sa... 

Najväčšou a poslednou našou 
akciou v  roku, býva vždy via-
nočná akadémia v Gall Caffe 
restaurant. Svedomito a  s  lás-
kou sme sa pripravovali, aby naši 
najbližší prežili spolu s  nami 
chvíle plné pohody a šťastia.

Mikuláš poslušné deti potešil

Nedávno sme sa lúčili s letom a už tu máme
Vianoce, najkrajší čas 
v roku, čas pokoja a lásky

Druhá decembrová nedeľa opäť 
spojila Mikuláša s deťmi. Obec-
ný úrad v  spolupráci s  Mater-
skou školou a  Základnou ško-
lou v Lábe vytvorili program pre 
naše deti.

Popoludní  po  jazde  na  koči 
dedinou, zaparkoval Mikuláš 
v  obecnom parku,  kde ho  čakali 

tí najmenší z nás. Žiaci ZŠ a MŠ 
predstavili svoj milý program 
a krátko na to sa Mikuláš s  po-
slušnými  deťmi  porozprával,  vy-
fotil, porozdával balíčky a rozlúčil 
rozsvietením  vianočného  strom-
čeka.  Každému  poprial  krásne 
prežitie vianočných sviatkov a už 
teraz sa teší na ďalší rok, kedy 
všetky deti opäť uvidí. 

Blížia sa tie krásne 
chvíle sviatočné, 
v láske, šťastí, harmónii 
prežite ich spoločne. 

Krásne Vianoce 
a šťastný nový rok 2019 
vám všetkým želajú detičky 
a kolektív MŠ Láb

Nech sa všetka starosť zruší, 
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,  
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky, 
pohodu a krásne sviatky.
Úspešný nový rok 2019 

praje všetkým čitateľom redakcia Lábskych novín

ŠKOLSTVO
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Exkurzia do Agrokvetu, a bese-
da o ovocných stromčekoch – ako si 
ich vyberať a pestovať, starať sa o ne. 

Exkurzia do  Pospo – hoci sme 

na  dedine,  určite  je  zaujímavé  vi-
dieť a spoznať čo sa deje s tým, čo 
sa urodí na poliach a  ktoré stroje 
to spracujú... Naši prváci sú v ško - 

le už dva mesiace! Sú veľmi šikovní, 
preto  je načase,  aby boli  prijatí  do 
„ce chu školského”. Veľmi šikovní sú 
aj štvrtáci a ma jú sa čím pochváliť! 
Ich projekty z  prí rodovedy naozaj 
stoja za to! K  veľmi pútavým pat-
rila i prednáška o dravých vtákoch, 
ktoré u nás žijú. Nesedíme len v la-
viciach a veľmi radi máme pohyb...

Čo sa to v tej našej 
škole deje?
Čas plynie veľmi rýchlo a častokrát sa ani nestihneme otočiť a zistiť, čo 
všetko zaujímavé sa stalo. Za ostatné dva mesiace toho bolo neúrekom. 
Nasledujúcimi obrázkami chceme priblížiť, že život v  škole je rušný, 
zaujímavý a pestrý. 

Ondrejský 
lampiónový 
sprievod

Tí skôr narodení si pamätajú, že 
lampióny sme rozsvecovali pri príle-
žitosti VOSR – 7. 11. Tento sviatok 
je však spojený s úplne inou kraji-
nou, ale lampióny zostali a určite je 
to milá tradícia, ktorú obnovili žiaci 
ZŠ a MŠ. A keďže patrónom našej 
obce je sv. Ondrej, bolo rozhodnuté. 
Pre nás je 30. november dňom, kedy 
sa lampiónový „had” vinie stredom 
obce. Tento rok nám vietor a chlad, 
dali  zabrať,  tých  najvytrvalejších 
ča kal  na  záver  krásny  ohňostroj. 
Chcem  poďakovať  hasičom,  kto-
rí  tradične  asistujú  a  dbajú  o našu 
bezpečnosť,  pánovi  Chovanovi  za 
ohňostroj a základnej škole za tep-
lý čajík, ktorý  sme mali pripravený 
v školskej jedálni.  organizačný tím 

Ďakujeme za vašu priazeň a spoluprácu v roku 2018.

ŠKOLSTVO
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1 Strelec DNV B 4 4 0 0 12 26,5:5,5
2 ZŠK Láb 4 4 0 0 12 25:7
3 ŠK Doprastav F 4 3 0 1 9 20,5:11,5
4 ŠK Lokomotiva Caissa B 4 2 1 1 7 18:14
5 ŠK Slovan H 4 2 1 1 7 16:16
6 ŠK Apollo Slovnaft B 4 2 1 1 7 14,5:17,5
7 KŠ Pezinok C 4 2 0 2 6 18:14
8 ŠK Doprastav D 4 2 0 2 6 15:17
9 ŠK Krasňany C 4 2 0 2 6 14,5:17,5

10 ŠK Ruzinov 4 1 1 2 4 15,5:16,5
11 Tatran A 4 1 0 3 3 15,5:16,5
12 ŠK Tomášov 4 1 0 3 3 10:22
13 ŠK Doprastav E 4 0 0 4 0 10:22
14 Tatran Tilgnerka A 4 0 0 4 0 5:27

Pred touto sezónou odmietol 
klub ponuku postúpiť z  nepo-
stupového miesta do najvyššej 
krajskej ligy, keďže sú tam  me-
nej vhodné termíny zápasov ligy 
a nemal už čas sa prispôsobiť si-
tuácii. V tejto sezóne sa však klub 
pokúsi postúpiť priamo z postu-
pových miest – 1. a 2. miesto. 

Zatiaľ sa mu v lige darí, je druhý 
o  skóre,  s  plným  počtom  bodov. 
V  5. lige hrá náš klub v  Malac-
kách, má tam dve družstvá.

5. januára 2018 organizuje klub 
otvorený šachový turnaj v Stupave 
v Stupavskej krčme.

V rámci klubu a základnej ško-
ly začal fungovať šachový krúžok 
pre žiakov. Zatiaľ funguje kaž-
dý piatok od 16.30 h v  Klube 
dôchod cov. Ak by sa ešte nejakí 
žiaci  chceli  pridať, môžu  sa  prísť 
pozrieť,  alebo  sa  informovať  na 
zsklab@gmail.com. Podmienkou 
je,  aby  žiak navštevoval  aspoň 3. 
triedu ZŠ. Znalosť pravidiel šachu 
nie je nutná.
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1 KŠ Pezinok D 4 3 1 0 7 14:6
2 ZŠK Malacky A 3 3 0 0 6 10,5:4,5
3 KŠ Pezinok E 4 2 1 1 5 13:7
4 ŠK Svätý Jur B 4 2 1 1 5 11,5:8,5
5 ŠK Senec C 4 2 1 1 5 11:9
6 ŠK Tureň 4 1 2 1 4 9,5:10,5
7 ŠK Tomášov B 4 1 1 2 3 10,5:9,5
8 ZŠK Malacky B 4 1 0 3 2 7:13
9 ŠK Modra D 4 0 1 3 1 6:14

10 ŠCD N. Dedinka 3 0 0 3 0 2:13

5. liga okolie Bratislavy

4. liga

Šachový klub ťahá 
figúrky na postup

Obecný ples
Starosta obce Láb vás pozýva na 5. reprezentačný ples obce, ktorý sa 
bude konať 16. februára 2019 v  priestoroch Základnej školy Láb od  
19. hodiny. V  tradičnej tombole na vás čakajú naozaj lákavé a  bohaté 
ceny. Lístky si môžete kúpiť v Obecnom úrade v  Lábe. V cene lístka 
35 € na osobu je večera a pol litra vína. Srdečne vás pozývame na tento 
špeciálny večer a tešíme sa na vás.

Lábsky Majáles
Radi by sme vás pozvali na Láb-

sky Majáles 2019, ktorý sa usku-
toční 27. apríla na futbalovom šta-
dióne v  našej obci. Momentálne 
pracujeme na ďalších sponzoroch 
a  veciach, aby návštevníci boli 
opäť  spokojní.  Program  máme 
uzavretý a môžme vám s radosťou 
oznámiť, že do Lábu sme priláka-
li  opäť  slovenské „áčkové” kapely. 
Lábsky Majáles okrem hudobné-
ho programu pripravuje aj rôzne 
prekvapenia, ktoré bude postup-
ne odkrývať na svojej FB stránke 

www.facebook.com/labskyma-
jales

Obyvatelia Lábu  si  budú môcť 
kúpiť už  tradične cenovo zvýhod-
nené lístky v obecnom úrade po 8 €  
za kus. Ich počet bude opäť obme-
dzený na 500 ks. Svojim priateľom 
a známym, ktorí si nestihnú kúpiť 
zľavnený lístok, však môžete dopo-
ručiť kúpiť si lístok za cenu 9,90 €,  
ktorá bude platiť len do konca janu  
ára. Následne sa bude cena postup-
ne  zvyšovať.  Tieto  lístky  potom 
kú pite cez sieť predpredaj.sk.

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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Ako ten čas letí! Ubehlo už päť-
desiat  rokov,  čo  sme opustili  lavice 
ZDŠ Láb. Na stretnutí sme sa zišli 
v hojnom počte, ktoré sa konalo na 
chate v  lone prírody. Pospomínali 
sme  si  na  staré  školské  časy  a  na-
vzájom si porozprávali svoje životné 
osudy. Pri slávnostnom prestretom 
stole a veselej muzike sme sa zabá-
vali do skorých ranných hodín. 

Spolužiaci

Spodný rad zľava: 
Marek Hrebeň, Vierka Klimento-
vá (Kolandrová). Ruženka Filová 
(Ková rová), Jaro Lisý, Gitka Goliéro-
vá (Havlíková), Jozef Šimek, Vierka 
Mifkovičová (Dufková), Gitka Pírová 
(Kovárová), Danka Snopková (Kate-
rincová), Ľubo Lisý, Dušan Kolandra, 
Helenka Prokopová (Nemcová), Jar-
ka Ďurďovičová (Vavrincová), Terka 
Švehlová (Danihelová), Feri Žalúdny, 
Alenka Burajová (Pírová).

Všetko na svete môže človek za-
staviť, každý pohyb, každý nepo-
koj, čo však nezastaví, nespoma-
lí, je čas. 

Čas plynie ako rieka nášho ži-
vota. Míňa sa deň za dňom, rok za 
rokom a my sa v určitých chvíľach 
zastavíme. Ani nezbadáme, že sa 
blíži staroba, keď sa v nej zrazu 
ocit neme. Október sa tradične pri  
pomína ako mesiac úcty k starším.  

Je to mesiac, možno už trochu 
chladný, avšak skrýva v  sebe asi 
najväčšie čaro. Hýri pes trými far-
bami. Podobne je to aj s ľudským 
životom. Práve spomienky sú pes-
tré ako listy v prírode. 

Každý rok organizuje kultúr-
na komisia pri obecnom úrade 
stretnutie  najstarších  občanov 
na šej obce. Tento rok sa konalo 
3.  novembra  v  telocvični  základ-
nej školy. Kultúrnym programom 

prispeli  žiaci  z  tanečného  krúž-
ku základnej  školy  a  predstaviť 
sa prišla i Katy Matyášová, ktorá 
predviedla gymnastické umenie 
nielen svojej babke. 

Želáme všetkým seniorom, aby 
ich obklopovala vďaka, citlivá po- 
zor nosť a úcta mladej generácie. 
Striebristé vlasy nesvedčia len o do  
vŕšenom veku, ale majú v sebe aj 
is krenie drahocenného poznania.

kultúrna komisia

Stretnutie 65-ročných

Posedenie pre najstarších 
občanov našej obce...

Kalendár 
plánovaných 
akcií v obci 
na rok 2019
16. 2.  –  Reprezentačný  ples  obce 

Láb
28. 3.  – Deň učiteľov
13. 4.  – Deň zeme
27. 4. – Lábsky Majáles
12. 5.  – Deň matiek
1. 6.  – Deň detí
8. 6.  – Krojovaný deň
15. 6. –  Memoriál Tobiáša Ondro-

viča – hasičská súťaž
31. 8.  – Ukončenie leta
21. 9.  – Hasičský Pajšl
  – Hubertova jazda
13. 10. – Obecné hody
27. 10. – Úcta k starším

Pozývame 
vás na 
silvestrovský 
ohňostroj
Silvestrovský prípitok 
nech Ti je na úžitok, 
nech sa smútky, trápenia 
na radosti premenia. 
Nech Ťa bolesť nezraní, 
to je naším želaním. 
Šťastný nový rok 2019!

Pozývame vás na silvestrovský 
ohňostroj  do  obecného  parku  31. 
decembra o  polnoci. Príďte si na-
vzájom povinšovať a pripiť na Nový 
rok. Veríme, že bude pre všetkých 
úspešný a že ho prežijeme v zdraví.

kultúrna komisia

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY
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	Obecný ples – pozvánka
	Lábsky Majáles
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