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Pokračovanie na 11. strane

 Bohu na slávu – blížnemu na pomoc
 130. výročie hasičstva v Lábe

A tak sa roku 1891 zomklo 45 
nadšencov zapálených pre hasič
stvo okolo farára Juračku a notára 
lajchu. Podujali sa založiť hasičský 
spolok. Presne 4. mája na sviatok 
svätého Floriána požiadali hasičskú 
vrchnosť o  zaregistrovanie Hasič
ského spolku v  lábe. Tak oficiál
ne 4. mája 1891 vznikol náš zbor. 

Prvým predsedom sa stal, samozrej
me, pán farár Juračka a prvý veliteľ 
pán notár lajcha a ustanovený bol 
aj výbor.

Toto je základný kameň nášho 
zboru. V  tomto duchu pokračovali 
naši prarodičia, rodičia a pokraču
jeme aj my a dúfam, že bohatá his
tória nášho zboru bude i  naďalej 

udržovaná v duchu pomoci blížne
mu.

nebudem sa viacej rozpisovať 
o histórii, veď je dostatočne vidieť, 
čo všetko sme vybudovali, čo všetko 
sme si zariadili, ako sme vystrojení, 
akú máme techniku, že sme vidieť 
skoro na každom kroku v obci, keď 
je treba pomôcť obci aj občanom. 
Máme ešte pár vecí, čo nás trápia, 
čo nemáme dorobené, ale keď sa 

trochu vyčasí, vrhneme sa aj na to 
s veľkou chuťou, ako je to o nás ha
sičoch známe, že nečakáme na to, čo 
nám kto urobí.

Hasičské poslanie si žiada celé
ho človeka, jeho voľný čas, praco
vité ruky, nápady, ale aj ochotu bez 
ná roku na odmenu. sme priprave
ní pomáhať v  núdzi, nešťastí, pri 
ochrane majetku a zdravia.

 Marián Kovár, predseda DHZ Láb

Oslavovať
by sme 
chceli 
v júni
Rok 2021 je významným rokom 
pre náš zbor, tým že máme 130. 
výročie založenia nášho dobro
voľného hasičského zboru. Situá
cia je taká, aká je, ale my aj tak 
usilovne pracujeme na tom, keď 
sa situácia uvoľní, aby sme mohli 
zorganizovať dôstojnú oslavu 
toh to výročia.

Posviacka práporu

Prečo práve 130 rokov? Po rôznych neúspešných pokusoch založiť 
vtedy hasičský spolok a preto, že už v okolitých obciach Zohor, Hoš
tetno už také spolky založené boli, rozhodli sa občania Lábu založiť 
si tiež takýto spolok, potrebný pre ochranu majetku občanov Lábu.
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Jozef Praženec,
poslanec 
OcZ Láb, 
predseda 
komisie pre 
kultúru a šport

Poslancom a zároveň predsedom 
komisie pre kultúru a šport som sa 
stal pred vyše dvoma rokmi. Aj keď 
nás postihla koronakríza, myslím si, 
že kultúra a šport pred pandémiou 
fungovali veľmi dobre.

Aby ste mali prehľad o doterajšej 
práci starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva, rozhodol som sa vyt
voriť na to priestor formou rozhov
orov a  jeho publikáciu. okrem za
radenia týchto rozhovorov s  po
slancami ocZ do lábskych novín 
v  tlačenej forme, určité prezdieľam 
rozhovory aj v  elektronickej podo
be na web obce. námet na niekto
ré otázky som čerpal aj z  diskusií 
priamo s občanmi obce, ale aj z po
strehov zo sociálnych sietí.

obecné zastupiteľstvo bolo vo
lené obyvateľmi obce, preto si mys
lím, že aj táto forma priblíženia na
šej práce pripspeje k  zlepšeniu in
formovanosti.

Ja sa v obci sústredím na kultú
ru a čiastočne na životné prostredie. 
od začiatku volebného obdobia 
som sa snažil pokračovať v  dobre 
na stavených projektoch a akciách, 
ale hlavne ponúknuť obyvateľom 
lábu niečo viac. Medzi úspešné 
kul túrne akcie patrí lábsky Ma
jáles, krojovaný deň, Deň detí, Ľu

dové zábavy či obecný ples. samo
zrejme, v  tomto čase je veľa z nich 
nerealizovateľná z dôvodu pandem
ických opatrení, no verím, že do 
kon ca roku 2021 sa situácia zmení 
a v budúcom roku opäť ponúkneme 
občanom príjmené kul túrne zážit
ky. Folklór v  obci patrí medzi asi 
najtradičnejšie formy kul túry, preto 
sme veľmi radi, že aj lábsky fol
klórny súbor naďalej dob re fungu
je a  rád by som s nimi po pandé
mii úzko spolupracoval. čo sa tý ka 
ži vot ného prostredia, snažíme sa 
v ob ci organizovať pravidelné upra
tovanie a zveľaďovanie nášho okolia. 
Zapájame sa aj do nových výziev, 
ktoré pripravuje ministerstvo život
ného prostredia či Bsk, aby sme 
kráčali s  dobou, ktorá dnes oveľa 
intenzívnejšie vníma ekológiu a sta
rostlivosť o životné prostredie.

ohľadom športu v lábe sa najviac  
sústredíme na spoluprácu s  oŠk 
láb. sme veľmi radi, že sa po päť
desiatich rokoch užívatelia futbalo
vého ihriska a budovy dočkali rekon  
štrukcie. naďalej pracujeme s mlá
dežou a snažíme sa hľadať riešenia 
aj pre iné športy, ktoré by mohli re
prezentovať našu obec v  rôznych 
sú ťažiach.

Pracujeme na novej webovej 
stránke obce láb, kde mám v plá
ne okrem väčšej informovanosti 
ohľadom kultúry, športu, stavebnej  
činnosti, životného prostredia za
radiť aj otázky občanov pre starostu, 
ale aj samotným poslancom ocZ. 
Zatiaľ zverejňujeme zopár nových 
fotografií lábu, ktoré budú tiež 

súčasťou  modernej  stránky  obce.
o rozhovor do špeciálu lábskych 

novín som požiadal všetkých zvo
lených poslancov, menovite Pav
la Chmelu, Daniela Prokopa, Jána 
Mundoka, laurieho Farmera, Mi
lana Vorčáka, Mariána kovára, Mi
chala kaina a Pavla Vajarského. na 
záver som navštívil aj starostu obce 
Mariána Moravčíka. Z  rozpráva
nia s ním sa dozviete aj o  činnosti 
obecného zastupiteľstva, aké pro
jekty čakajú obec v najbižšom ob
dobí, ale aj vyjadrenie k  fungova
niu samotných poslancov. neobišli 
sme ani korona krízu a už tradičné 
a dobre zorganizované testovanie na 
CoVID19 v našej obci.

V  budúcnosti by som chcel 
pokračovať s týmto projektom prie
bežnej informovanosti občanov.

sám sebe som otázky pocho
piteľne nekládol. neprišlo mi to 
vhodné, preto ak máte nejaké otázky 

či po strehy, pošlite mi ich, prosím, 
na jprazenec@gmail.com.

Rád ich uverejním na novej we
bovej stránke obce láb, ktorá sa 
postupne pripravuje.

Zo svojho pohľadu však musím 
poznamenať, že so starostom obce 
a  poslancami ocZ sa mi pracuje 
veľmi dobre. som rád, že dokážeme 
presadiť návrhy, ktoré sú rozumné 
a  ktoré sú hlavne reálne. každý 
z  nás by si prial určite oveľa viac, 
ale v tom prípade by sme iba sníva
li, resp. blúznili. stali by sme sa iba 
ďašími z radou populistov, ktorí by 
vás falošne zavádzali. Musíme jed
noducho variť z  toho, čo máme. 
Reálne  riešenia,  ktoré  vychádzajú 
z rozpočtu obce, sa postupne darí aj 
realizovať.

Ďakujem všetkým poslancom 
a  starostovi obce za ich odpovede 
a  verím, že vás mnohé aspoň čias
točne uspokoja.

Moje rozhovory s poslancami a starostom
SAMOSPRÁVA
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Pavol Vajarský,
poslanec 
OcZ Láb

Máme za sebou cez dva roky fun
govania nového zastupiteľstva, tak 
už vieš zhodnotiť možno aj svoje pô
sobenie v OcZ?

Myslím, že hodnotiť moje pôsobe nie  
v OcZ nenáleží posudzovať mne, ale ob
čanom a kolegom. Snažil som sa maxi
mál ne zodpoved ne pripravovať na kaž
dú komisiu a OcZ, ktoré bolo, a tomu na
svedčuje aj moja dochádzka. Určite mu
sím po dotknúť, že práca v OcZ je o dosť 
náročnejšia časovo, ako som myslel, a to aj 
z dôvodu koronakrízy, ktorá nás zastihla.

Si členom komisie pre výstavbu. 
Známe je o tebe, že spolu s Michalom  
Kainom máte úspešnú stavebnú fir
mu, ktorá sa sústredí na zá horský re  
gión. Ľudia by radi vedeli, ako pristu
puješ k novým projektom, kto ré roz
širujú dedinu, aký máš na to po hľad, 
ako staviteľ aj člen stavebnej komisie?

Môj názor je, že treba prísnejšie po
sudzovať nové lokality v obci, aby sa pre
dišlo problémom, ktoré môžu v budúcnos
ti prísť, ale všetko treba riešiť hlavne 
po dľa územného plánu, ktorý má obec 
schválený a pristu povať k rie šeniam rov
nomerne pre všetkých bu dú cich staviteľov. 

Osob ne si myslím, že treba viacej pozor
nosti venovať ob čianskej vybavenosti, 
ktorú bude obec po rokoch budovania rod
inných domov potrebovať.

Okrem zdravotného strediska sa  
veľmi dobre poda rilo obec nému úra
du prerobiť aj jeho sa motné priestory 
a nové parkovisko medzi zdravotným 
strediskom a  obec ným úradom. Aké 
ďalšie projekty nás čakajú?

Čakáme na výsledok koronakrí zy, aké  
budú je dopady na obec a  dú fam, že sa 
znova rozbehne eko nomika a  s tým aj 
dotácie pre obec na projekty –  zateplenie 
a rekonštrukcia budovy sta rej školy, bu
dovanie kanalizácie na Dra hách, rekon
štrukcia Domu smútku, dotácia na ďalšie 
budovanie kanalizácie v  starej obci 
a s tým spojená oprava ciest a chodníkov. 
Začiatok výstavby kultúrneho domu 
a množstvo ďalších projektov, o ktoré má 
obec záujem uchádzať sa. V súčasnosti tiež  
pracujeme na prístavbe sociál nych zari
adení a kuchynky v Klube pre dôchodcov, 
ktorý je v bývalej sobášnej miestnosti.

Marián Kovár,
poslanec 
OcZ Láb

Ako hodnotíte svoje pôsobenie 
v OcZ? Na čo sa hlavne sústredíte?

Snažím sa pracovať podľa mojich mož  
ností a vedomostí a prispievam svo jimi 
životnými  skúsenosťami a ra dami. Za
meriavam sa hlavne na po riadok v obci, 
ktorý pokulháva z dô vodu nedostatku 
pracovníkov v ob ci. Mrzí ma, že si nie
ktorí občania neudržujú predzáhradky. 
Chcel by som, aby sme realizovali sobot
né tr hy.

Ste členom komisie kultúry a špor
tu, ale aj komisie pre ochranu verej
ného záujmu. V čom vidíte prednosti 
v kultúre na Záhorí?

Náš neopakovateľný záhorácky kolorit. 
Záleží mi na udržaní si nášho nárečia  
a zvykov. Tiež zachovanie dedinského, 
vidieckého rázu je veľmi dôležité.

Šéfujete miestnym dobrovoľným 
hasičom. Priblížte nám, ako fungu
je tento zbor a  aké povinnosti pre 
vás vyplývajú oproti profesio nálnym 
hasičským zborom?

Hasičský zbor má 50 členov, z to ho je  
13 žien. Do zásahového družstva je za
radených 18 hasičov, ktorí sú plne vy
strojení v prípade zásahu pri požiari.  
K požiaru sme vysielaní Krajským ope
račným strediskom v Bratislave. Samo
zrejme, v obci vy chádzame aj bez vy
zvania z kraja, čo im následne nahlasu
jeme. A čo sa týka profesionálnych hasi
čov, za pomoc pri požiari alebo záchrane 
majetku, za to nie sme nijako od mene ní, 
ale máme z toho dobrý pocit.

Obecnému úradu sa po vyše dvad

siatich rokoch podarilo zrea lizovať 
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Vi
ete nám porozprávať o aké zmeny išlo 
a aký dlhý čas re konštrukcia trvala?

Po dvadsiatich rokoch sme 11. júla 
2018 začali s prístavbou novej garáže.  
Prístavbu financoval obecný úrad. Vý
mena okien, dverí, brán, zateplenie a fa  
sáda bolo z dotácií od ministerstva vnút
ra. Za aktívnej po moci sponzorov a viac 
ako 1000 bri gádnických hodín našich 
členov, sme v októbri 2019 našu vyno
venú  zbrojnicu slávnostne  prevzali od 
starostu obce. To znamená, že za pätnásť 
mesiacov sme vybudovali krásne dielo.

Ján Mundok,
poslanec 
OcZ Láb

Tretíkrát po sebe si v obecnom za
stupiteľstve. Ako by si zhodnotil svoje 
pôsobenie, poprípade rozdiel medzi 
rokmi pod starostom Ma riá nom Mo
ravčíkom a predchádzajúcim zastupi
teľstvom?

V podstate štvrté volebné obdo bie,  
lebo v druhom volebnom obdo
bí ako poslanec, som sa vzdal funk  
cie z dôvodu, že som sa nestotožňo
val z ďalším smerovaním riešenia 
problémov obecného úradu. Svoje  

SAMOSPRÁVA
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pôsobenie zhodnocujem, že sa sna
žím byť nápomocný v riešení prob
lémov v  obci, napr. dal som si za 
cieľ vyriešiť problém rozšírenia cin
torína, ktorý sa nám poslancom  
úspešne podarilo vyriešiť, ale i iné 
problémy sa podarilo vyriešiť, kto
ré boli pre našu obec prioritou, napr. 
spomeniem zlikvidovať čiernu 
skladku Búrkové, alebo sa podieľať 
na rozšírení materskej školy, zá
kladnej školy, zdravotného strediska, 
rekonštrukcia obecneho úradu, vy
sporiadanie a rekonštrukcia ihris
ka a mnoho iných problémov v obci. 
Nadväzujem na to, čo som teraz na  
písal a zhodnocujem, že pod staros
tom Marianom Maravčíkom sa rie
šia veci konštruktívne.

Si členom kultúrnej a športovej ko
misie a komisie na ochranu verejného 
záujmu. V ktorej oblasti, resp. čo by si 
zmenil na fungovaní týchto ko misií?

Aktívne sa zúčastňujem všetkých kul
túrnych akcií a ich organizácií a ocenil by 
som viac dobrovoľníkov pri ich realizácii. 
Na fungovaní komisií by som nemenil 
asi nič.

Si podnikateľ, máš vlastný autoser
vis v obci, odťahovú službu, tak že na 
cestách si každý deň. V čom vidíš naj
väčší problém v rekonštruovaní obec
ných ciest a chodníkov?

Najväčší problém našej obce je ne
dostatok f inancií na rekonštrukciu 
ciest. V prvom rade čakáme na fi
nancie na vybudovanie kanalizácie 
a až potom môžme riešiť rekonštruk
cie ciest a chodníkov.

Ing. 
Milan Vorčák,
poslanec 
OcZ Láb, 
predseda 
stavebnej komisie

Milan, si poslancom druhé vo
lebné obdobie a zároveň si aj predse
dom komisie ekonomickej, finančnej, 
výstavby a životného prostredia a so
ciálnych vecí. Vieš vysvetliť v  čom 
spočíva tvoja práca pre obec, resp. 
funkcia predsedu komisie?

Mojou prácou ako predsedu sta
veb noekonomickej komisie je v pod
state byť takým „styčníkom” medzi 
obecným a  stavebným úradom na 
jednej strane a samotnou komisiou na 
strane druhej. Po spo lupráci s úradom 
pripravujem dokumenty na stavebnú 
komisiu a ná sledne na zastupiteľstvo.

Vieš občanom Lábu priblížiť vzťah 
stavebnej komisie so stavebným úra
dom v  obci? Do akej miery dokážeš 
zo svojej pozície ovplyvniť výstavbu 
v obci?

Výstavba v  obci sa nedá nijako 

ovplyvniť. Výstavba sa riadi plat
ným územným plánom obce. Ako 
som už spomenul v predchádzajúcom 
bo de, ja to celé v podstate iba koor
dinujem a pripravujem. Stanovisko 
k akejkoľvek problematike dáva celá 
komisia.

V  minulom volebnom období si 
mal veľ kú zásluhu na dobre spra
covanom územnom pláne. Si s  ním 
spokojný? Zmenil by si na ňom niečo 
s odstupom času?

Zmeny a  úpravy, ktoré sme do
siahli v poslednej úprave územného 
planú, sú veľkým posunom vpred. 
Ale s  odstupom času človek zisťuje, 
a  samotná prax to potvrdzuje, že 
stále sa dajú veci zlepšovať a posúvať 
vpred.

Stavebný boom nijakým spôsobom 
nepribrzdila ani kríza v  akej sa na
chádza slovenská ekonomika. Si pred
sedom stavebnej komisie a  zároveň 
si aj stavebným develo perom. Skús 
vysvetliť, ako dokážeš zostať nezávis
lým pri posudzovaní rôznych staveb
ných projektoch v obci?

Necítim sa žiadnym develope
rom. Som iba stavbár, ktorý rieši jed
nu malú lokalitu v Lábe. Na všet ky 
stavebné projekty v  obci máme ako 
komisia jeden meter a všetky sa sna
žíme posudzovať rovnako.

Obyvateľov Lábu zaujíma, či sú 
stavební developeri za svoje pod
nikanie v  obci aj povinní vybudovať 
niečo pre obec?

V obci sme si odsúhlasili poplatok 
sa rozvoj. Sú to prostriedky z  no
vej vý stavby, ktoré by mali pri spieť  
k zlepšeniu infraštruktúry v  obci. 
Nemáme v obci iné nástroje, ktorými 
by sme prinútili niekoho niečo vybu
dovať.

Mgr. 
Pavel Chmela,
poslanec 
OcZ Láb, 
zástupca 
starostu obce

Paľo, ty si v obecnom zastupiteľstve 
už druhé volebné obdobie ako zástup
ca starostu. Vieš obča nom priblížiť 
tvoju prácu?

Ako poslanec a  zástupca starostu 
som starostovi nápomocný hlavne 
pri riešení technických a  organizač
ných vecí v obci. Riadim pracovní
kov OcÚ pri výkone prác, pri údrž be 
čistoty a poriadku v obci. Spoločne so 
starostom plánujeme a  realizuje me 
investičné zámery obce.

Si členom všetkých troch ko misií, 
ale aj členom rady školy. Čo sa za pos
ledné obdobie podarilo zrealizovať 
v základnej škole?

Som členom komisií, aby som mal 
prehľad, čo všetko treba v obci riešiť. 
V ZŠ okrem prístavby a zateplenia  
sa nám podarilo pripojiť ZŠ na ka
na lizačnú sieť. Minulý rok počas ko
rona krízy sme s vedením školy rea
lizovali vydláždenie chodby a  scho
diska, ktoré bolo už veľmi potrebné. 
Na poschodí skrášliť našu školu no
vým kazetovým stropom a  LED 
osvetlením. Spolupráca pracovníkov 
ZŠ a OcÚ priniesla aj vymaľovanie 
chodby a  schodiska vrátane pôvod
ných soklov. Kvôli väčšej bezpečnos
ti žiakov sme radi, že sa podarila aj 
realizácia betónového oplotenia školy.

Pri komisiách ešte zostanem. Mô
žeš sa vyjadriť k  fungovaniu, resp. 
k činnosti stavebnej komi sie? Ľudí 
práve práca členov tejto komisie na
jviac zaujíma.

Áno, som pri každom rokovaní 
stavebnej komisie. Predsedom je Ing.  
Milan Vorčák a  skupina poslancov, 
ktorí pristupujú ku svojej práci zodpo
vedne, čo si veľmi vážim. Mnoho
krát nie je jednoduché nájsť spoloč né 
riešenia a  vyriešiť veci ku spokoj
nosti dotkuntých. Máme však medzi 
členmi komisie aj poslanca, ktorý nie  
je spokojný s činnosťou stavebnej ko
misie. Pri získaní finančných pros
triedkov na zateplenie ZŠ v  na šej 
ob ci sa vedenie obce rozhodlo pre po
treb nú prístavbu, aby boli prá ce reali
zované komplexne. Projekt prístav
by bol šitý ho rúcou ih lou a  som rád,  
ako rýchlo a  kvalitne sa podarila  
prístavba zrea lizo vať. Sa motná ko  
lau dácia prebehla po zdĺ havom vyba
vení všetkých vyjadrení. Do kolau  
dácie bola však prístavba uzavre
tá. Napriek tomu spomínaný posla
nec podal trestné oznámenie na po
líciu, kde som bol spolu so staros tom 
vysvetľovať priebeh realizácie pro
jektu. Keď sme na polícii vysvet lili 
potreby zvýšenia kapacity ZŠ, už vy  
šetrovatelia krútili hlavou nad pod
netom nášho poslanca. Nárastom po  
pulácie v  našej obci bolo po trebné 
otvoriť pre 1. roč ník triedu A a  B. 
Nebyť našej rýchlej, pružnej reakcie 
a  samotnej realizácie prí stavby ZŠ,  
deti našich občanov by sme boli núte
ní umiest niť po okolitých obciach.  
Ďalším „odvážnym činom” poslanca  
bolo udanie ohľadom zdravotného 
strediska. V  mi nu losti sa obvodný  
lekár a detský pe diater striedali v jed 
 nej ambulan cii. Ich pracovné možnos  
ti boli ob medzené a o hygiene ani ne
hovo rím. Vďaka rekonštrukcii prie  
storov bývalého školského bytu sme  
vytvorili dve ambulancie našim 
lekárom pre ich lepšie a bezpečnej šie 
pracov né podmienky. Obvodný lekár 
MUDr. Nenovský rád pristúpil na 

zvýšenie ordinačných ho dín z pol dňa 
na dva dni v týždni, aby hlavne naši 
seniori nemuseli cestovať za lekárom 
do oko litých ob cí. Všetky tieto projekty 
sme rie ši li na staveb nej komisii a som 
veľmi rád ich realizácii. Preto je za
rážajúce, keď posla nec z našich radov 
postu puje, ako postu puje a na miesto 
pomoci, brzdí rozvoj v  na šej obci. 
Každý poslanec pri nástupe do funk
cie skladá sľub a zaväzuje sa praco
vať pre dobro ob ce. Je už potom na 
občanovi vytvoriť si vlastný názor 
na prácu našich poslancov.

Zaujíma ma teda aj tvoj osobný 
názor ako zástupcu starostu, ako vní
maš rozrastanie sa obce a v čom vidíš 
jeho výhody a naopak?

Vnímam to pozitívne, pokiaľ sa to  
deje pod kontrolou. Musíme rešpekto
vať územný plán obce. Vý hodou vyš
šieho počtu obyvateľov je viac pe ňazí 
z podielových daní, ale má to aj ne
gatívne dôsledky na infraštruktúru  
obce. Rozbehnuté projekty v obci máme  
záujem dokončiť a ďalej nerozširovať 
obec novými lo kalitami. Som za za
chovanie dedinského prostredia.

Voda a  kanalizácia sú témy, kto ré 
trápia ľudí už roky. Akú kapa ci tu má 
reálne ČOV, do ktorej mieri kanali
začný odpad z celej obce?

ČOV bola vybudovaná v obci pre 
2000 obyvateľov v čase, keď obec ma la 
1400 obyvateľov a nepredpokladal sa 
taký stavebný rozmach. Mojou hlav
nou prioritou je dobudovanie ka  
nalizácie v celej obci a zvýšenie ka
pacity ČOV. Projekty sú pripravené 
a verím, že sa ich po darí zrea lizovať.

Búrkový háj sa podarilo vyčistiť 
a pripraviť na ďalší biologický odpad. 
Ako finančne náročné sú takéto 
likvidácie?

Obec to vtedy stálo 2 500 €. Bohu
žiaľ, niektorí občania tam chcú stá
le smetisko a vyhadzujú tam všet ko 
možné.

Pôsobíš aj ako prezident futba lo
vého klubu OŠK Láb. Rekon štrukcia 
futbalového štadióna po päťdesiatich 
rokoch je určite skve lou správou pre 
futbal v  obci. Z  akých financií bola 
rekonštrukcia zrealizovaná a podarilo 
sa aj osvetlenie hracej plochy?

Som tomuto veľmi rád. Samotnej 
rekonštrukcií predchádzalo vykúpe
nie pozemkov pod ihriskom. Projekt 
bol financo vaný z obecných zdrojov. 
Na prí zemí boli zrekonštruova
né všetky ka bíny a  spr chy, pribudli 
priestory pre rozhodcov, sociálne za
riadenia pre hráčov, čo bo lo potreb
né aj pre podmienky hrania súťaže. 
Na auto matickú závlahu sme do
stali dotá ciu. Mnoho vecí sme však 
realizovali vlastnými kapacitami 
a vďaka skupine sponzorov, ktorým 
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chce me touto cestou poďakovať. Sto
žiare pre umelé osvetlenie zo sta rého 
ihriska sme umiestnili na novom, 
inš talovali sa prívodné káble a záro
veň sme drenážovali ihrisko. Máme 
krásne nové umelé osvetlenie. Vďaka 
sponzorovi, ktorý nám navŕtal stud
ňu, nemusíme už zastavovať potok, 
čo tiež veľmi pri spelo k  samotnému 
odvodneniu. Z  rekonš trukciou sme 
spokojní, aj keď, sa mozrejme, je stále 
čo vylep šovať.

Mnohí rodičia sa pýtajú na budúc
nosť školskej jedálne, ktorá je žiaľ od 
školy výrazne vzdialená. Uvažovali ste 
nad vytvorením nových stravovacích 
priestorov priamo v areáli ZŠ?

Samozrejme by sme boli radi, 
keby žiaci ZŠ nemuseli dochádzať 
za stravovaním do centra obce. 
Preto máme pripravené projekty 
na dobudovanie školskej kuchy
ne s jedálňou priamo v objekte 
školy, avšak je to finančne veľmi 
náročný projekt, preto čakáme na 
vhodnú výzvu z oblastí eurofon
dov, resp. ministerstva školstva o 
ktorú sa budeme môcť spolu so ZŠ 
uchádzať.

Michal Kain,
poslanec 
OcZ Láb

Môžeš nám priblížiť, čo všetko 
zahŕňa byť členom stavebnej komisie 
v Lábe?

Členom stavebnej komisie zahŕ
ňa posudzovanie nových projektov 
v našej obci a pripomienkovanie in
vestičnostavebnej činnosti obce.

Na jednom z minuloročných OcZ 
sa odsúhlasila aj urbanistická štúdia 
jednej veľ kej lokality 96 domov na 
Vŕšku. Vysvetlíš, prosím, čo znamená 
vôbec schválenie urbanistickej štúdie 
a ako sa na tieto projekty pozeráš?

Projekt lokality na Vŕšku je veľmi 
rozsiahly projekt, ktorý sa bude rea
lizovať niekoľko rokov. Urbanistická 
štúdia je komplexný návrh riešenia 
väčšieho územia, ktorá slúži na spo
drobnenie územného plánu. Rád by 
som len upresnil, že obecné zastupi  
teľstvo schválilo iba tú časť projek tu, 
ktorá je v  súlade s platným územ
ným plánom, čo je zhruba 40 per
cent z  celkového projektu. Ak bude 
investor trvať na realizácii v plnom 
rozsahu (t. j. 96 RD), bude musieť 
požiadať o zmenu územného plánu, 
a ten sa bude prerokovávať verejne.

Bývalý Hostinec u Marty sa one dl
ho zmení na predajňu potravín. Vieš 
občanom priblížiť odkedy by nové 

potraviny mohli fungovať a  ozrejmiť 
obyvateľom Lábu, či sa budova dala 
do pre nájmu, alebo bola predaná?

Dúfam, že nové potraviny začnú 
fungovať čo najskôr. Presný termín 
neviem, keďže nájomník plánuje 
drobnú rekonštrukciu interiéru. Bu
dovu Hostinec u  Marty obec dlho
dobo prenajala.

V  rade školy pri MŠ Láb si prvý  
krát. Ako je na tom škôlka ka pacitne? 
Obec sa stavebne roz širuje, preto sa 
ľudia často pýtajú aj na túto otázku.

Momentálne je kapacita škôlky na  
plnená na maximum. Obec má zá
u jem naďalej rozširovať kapacitu  
škôlky. Najpravdepodobnejšia rieše
nie je cez dotáciu z EÚ.

Na ktoré projekty sa ty osobne naj
viac sústredíš, aby sa podarili zreal
izovať do konca volebného obdobia?

Ako obec máme už pripravených 
viac dôležitých projektov, ktoré obec 
súrne potrebuje. Vo väčšine z nich je 
otázka financovanie. Dúfam, že sa 
nám podarí získať potrebné financie.

Mgr. 
Daniel Prokop,
poslanec 
OcZ Láb

Daniel, si učiteľ na ZŠ vo Vy sokej 
pri Morave. Ako fungujete, resp. 
nefungujete počas opatrení kvô
li korone a  aký máš názor po týchto 
skúsenostiach na online vy učovanie?

Už je to rok, čo školy prešli na diš
tančnú formu vzdelávania. Zo za
čiat ku bol problém prispôsobiť sa no
vému spôsobu vzdelávania. Ako mno
hým školám, aj nám chýbala dosta 
 točná technika na zabezpeče nie vzde
lávania. Táto otázka sa musela vyrie
šiť urgentne. Problém s technikou mali 
aj samotné rodi ny a žia ci. Škola mu
sela upraviť a vytvoriť onli ne rozvrh 
hodín. Nosné predme ty (slovenský ja  
zyk, mate matika, cu dzí ja zyk) sa 
vyučo vali prostredníc tvom internetu 
a ostat né predmety formou zadávania 
domácich úloh, pracov ných listov, kto
ré si žiaci vy pra cova li sami a posie lali 
na kontrolu. Ča som sme prešli aj na 
vyučovanie ostatných predmetov on
line. Bolo to pre nás všetkých – žiakov, 
rodičov, uči teľov – nezvyčajné a po
menujem to moderným pedagogic kým 
pojmom – inovatívne. Viem, že takýto 
spôsob vzdelávania fungu je vo svete, 
ale Slovensko naň nebolo pripravené. 
Vy riešiť sme museli aj problém vzde
lávania žiakov, ktorí nemajú prí stup  
na internet. Títo žia ci si chodia po do  
máce úlohy do ško ly. V súčasnosti zá
pasíme s  problémom, že žiaci sú na 

online hodi nách nesústredení, mnohí 
ma jú až psychické problémy, pretože  
im chý ba základná socializácia, neu
stále sú uzavretí doma, čo nepri spie
va k pozitívnej klíme v domácnosti
ach. Rodi čia by vedeli o  tom rozprá
vať svoje. Jednoduché to nemáme ani  
my, učitelia. Prí prava na online hodi  
nu je časovo ná ročnejšia ako na pre
zenčnú formu. Uvidíme, čo ešte ča som 
príde, pevne verím, že sa v naj bližšej 
dobe opäť všetci stretneme v škole. Aj 
keď možno len na chvíľu...

V  obecnom zastupiteľstve pô
sobíš už 11 rokov. Ako hodnotíš svo
je doterajšie pôsobenie a  menil by si 
niečo na jeho fungovaní?

Počas jedenástich rokov som spolu
pracoval s tromi obecnými zastupi
teľstvami. Poslancom som sa stal ako 
dvadsaťročný. Šesť rokov som pôso  
bil ako predseda komisie kultúry, 
vzde lávania, športu a sociálnych vecí.  
Dodnes som predsedom redakčnej ra
dy Lábskych novín a v súčasnosti čle
nom kultúrnej ko misie. Za ten dlhý 
čas boli členovia poslaneckého zboru 
rôzni ľudia zo všetkých oblastí. Vždy 
som prízvukoval, že najdôležitejšia  
je komuni kácia medzi všetkými člen  
mi a spolupráca. Každý máme svoj 
názor na určitú vec a dôležité je vždy  
nájsť kompromis, ktorý by bol uve
dený do praxe a znamenal by určitú 
po zitívnu zmenu v živote obce a oby  
vateľov. Hodnotiť svoju prácu ne mô
žem ja osobne, to musia urobiť naši 
spoluobčania. Jedno je isté, že u mňa 
platí pravidlo: tri volebné obdobia 
a je čas na zmenu. Šancu na spoluri
adení obce má každý jeden občan, 
kto rý príde s  novými nápadmi pre 
rozvoj obce. Pozitívne fungovanie 
obecného zastupiteľstva bude vždy 
len pri troch veciach – komunikácia, 
spoluprácu, tolerancia.

Si lábskym rodákom a  za tie ro ky 
sa toho v obci veľa zmenilo. Vedel by 
si pomenovať, aké projekty považuješ 
za úspešné a prospešné pre obec a na
opak, ktoré podľa tvojho názoru sú 
zbytočné, poprípade ich riešenie?

V priebehu desiatich rokov sa obec  
úplne zmenila. Náš Láb stráca cha
rakter typickej vidieckej obce, na ktorý 
sme boli my, starousadlí ci, zvyknutí. 
Samozrejme, je veľmi prospešné, že 
obec sa rozví ja a vo vývoji nestagnu
je, ale pri ur čitých zme nách je lepšie 
pozerať na kvalitu ako na kvantitu.  
Ako obecné zastu piteľstvo sme nie
koľko rokov dozadu nemali ľahké ria  
denie obce, mu seli sme zápasiť so zní
ženými po dielovými daňami, čo bolo 
násled kom finančnej krízy. Vtedy sme 
ma li problémy zabezpe čiť základ
ný chod obce, takže je pri rodzené, že 
sa v  obci „nič nerobilo vo veľkom”. 

Za prospešné pri rozvoji obce pova
žujem revitalizáciu ve rejných prie
stranstiev, chodníkov, autobusových 
zastávok. Výmena ve rejného osvetle
nia, stavbu obecnej by tovky, sociál
na pomoc starším a znevýhodneným 
spoluobčanom, neustálu rekonštruk
ciu a následnú prístavbu budov ma
terskej a  základnej školy, čiastočnú 
opravu obecných budov, revitalizáciu 
športového are álu. Momentálne nás 
čaká výzva v do budovaní zberného 
dvora či ka nalizácie.

Ako vnímaš pribúdanie nových lo  
kalít v obci. Si za úplnú uzáveru sta
vebnej činnosti v  Lábe, alebo aké sú  
možnosti? Vieš občanom po sunúť in
for mácie, čo všetko by to obnášalo?

Na zasadnutiach komisií či obec
né ho zastupiteľstva som viackrát na 
 črtol problematiku nekontrolova teľ
ného stavebného rozmachu ob ce. Po
va žujem za veľmi podstat né, aby pri  
stavených činnostiach bol do držaný 
územný plán a stavebný zá kon. Nie 
som stavbár ani projektant, ale ako 
poslanci sa musí me zaoberať otáz kou 
otvárania ďalších stavebných zón. 
Preto považujem za určité riešenie 
zaoberať sa i  čiastočnou stavebnou 
uzá verou. Rozhodnutia ohľadom 
sta vebných uzáver a ich následnej 
realizácií upravuje stavebný zákon  
č. 50/1976 Z. z. o územnom plá no  
va ní a staveb nom poriadku. Samo
zrejme, pri vý stavbe nových lokalít 
je pre obec prí nos nárast oby vateľov 
s  trvalým poby tom, a tak na výšenie 
podielo vých daní. Ale ne smieme zabú  
dať, že zvýšený počet obyvateľov má 
vplyv na infraštruktúru obce, ktorá je  
v našej dedine ohrozená. Jediné po
traviny v obci, momentálne sa otvá
rajú druhé, ka pacita budov škôl po 
rozšírení sa opäť naplňuje. Zaťaže
nosť doprav nej siete. Bezpečnosť a po  
riadok. Je jasné, že uzávery môžu 
zastaviť snahy občanov pri akejkoľ
vek stavebnej činnosti na danom 
území, či už ide o prístavbu alebo 
stavbu novej ga rá že. Rozhodnutím 
úradu to môže byť skutočnosť, že sa 
na danom území nemôžu stavať ob
jekty, ktoré majú alebo nemajú určitú 
charakteristiku alebo realizo vať in
žinierske siete, ktoré majú ur čitú cha  
rakteristiku. Preto je namies te otvo
riť diskusiu k  tomuto problému, aby 
obyvatelia obce neboli obmedzení 
v stavebnej činnosti ale zároveň, aby 
sa zamedzilo nekontrolovateľnému 
stavebnému boomu.

Si veriaci človek a pôsobíš aj ako 
kostolník v miestnom kostole. Mnohí 
sa pýtajú, ako je to s kostolnou vežou, 
prečo sa nepostavila nová a aký vplyv 
má na to obecné zastupiteľstvo. Vieš 
ľuďom pri blí žiť nejaké informácie? 
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Aký vplyv má na veci farská rada?
Aby som sa neopakoval, súčasnej 

rekonštrukcii kostola po zrútení kos
tolnej veže sa venujem v osobitnom 
článku na strán kach týchto novín.

Ing. Laurie 
Ashley Farmer,
poslanec 
OcZ Láb

Si členom komisie ekonomic kej, 
výstavby, životného prostre dia, so
ciálnych vecí. Ako by si za tiaľ zhod
notil svoje pôsobenie v  tejto komisii 
a v akej situácii sa výstavba v obci na
chádza?

Chcel by som poukázať na dianie 
v stavebnej komisii v súhrne bodov, 
ktoré poukazujú na to, čo sa rieši a ne  
rieši a  efektivita úkonov stavebnej 
komisie.

Počas môjho pôsobenia ako poslan
ca v tejto komisii, posledné dva roky, 
podľa môjho názoru sa komisia ne
dostatočne venuje stratégii dlhodo  
bého vývoja obce. Mnohé návrhy a té  
my, ktoré som otvoril na komisii, 
po chádzajú od občanov Lábu alebo 
majú ich podporu, nie sú dostatočne 
riešené alebo podporované poslanca
mi. Pre vývoj obce považujem veľmi 
dôležité odozvu a  názory občanov 
ako aj krátkodo bé a dlhodobé, logické 
a kvalitné návrhy, riešenia a ich vy
hotovenia.

V  nasledujúcich  bodoch by som 
chcel poukázať na témy, ktoré som sa 
snažil riešiť na obecnom zastupiteľ
stve a stavebnej komisií.

Na obecnom zastupiteľstve nemal 
nikto záujem o demografický vývoj 
obce a jeho dopad na kritickú infra
štruktúru.

Poslanci stavebnej komisie nema
li záujem riešiť stratégiu rozšírenia 
materskej školy na najbližších 10 ro
kov, vzhľadom na kontinuálny rast 
obyvateľstva obce.

Poslanci odmietli riešiť stacionár, 
ktorý je čoraz nutnejší v Lábe.

Navrhoval som vetrolamy medzi 
Lábom a  Zohorom kvôli obmedze
niu erózie a nadnášaniu pôdy vply
vom občasne silných poveternostných 
podmienok. Tento návrh nebol pod
porený.

Stavebná komisia nemala záu
jem riešiť plán pre zníženie GHG 
(skleníkové plyny) a uhlíkových stôp 
v obci v súlade s európskym a sloven
ským plánom zníženia emisií.

Status: Kolaudácia Základnej ško  
ly Láb (december 2019). Prístavba ne  
mala územné rozhodnutie, staveb
né povolenie a ani kolaudáciu. Škola 

bola otvorená a používaná 2 roky od 
postavenia bez spomenutých povo
lení, čo nie je akceptovaťeľné z bez
pečnostných dôvodov. Zápis OcZ de
cember 2019, január 2020, február 
2020.

Poslanci nepodporili návrh na 
obecnom zastupiteľstve zmeny pra
covného pomeru kontrolórky na po
lovičný pracovný úväzok, vzhľadom 
na jej absencie na obecnom úrade.

Vzhľadom na menšiu veľkosť ob ce 
a množstvo činností, ktoré sa vyko
návajú, nie je pochopiteľné, prečo bola 
obcou zamestnaná prednostka obce.

Neriešený postup založenia cen
trálneho recyklačného strediska pre 
obec.

Zriadenie kultúrneho domu/stre
diska je momenálne navrhova né ako 
súčasť, ako aj expanzia „starej školy”.  
Samozrejme som za zriadenie kul
túr neho domu, no vo viac vyhovujú
cej lokalite. Vedľa spomenutého miesta 
už kedysi stála diskotéka, ktorá bola 
zrušená vzhľadom na produkova
ný hluk a  rušenia okolitých obyva
teľov susedných domov. Je veľká prav  
depodobnosť, že vybu dovanie kultúr
neho strediska na rov nakom mieste 
vyústi v  rov naký osud tohto zaria
denia.

Môj návrh bol a stále je, aby mul
tifunkčné ihrisko vedľa futbalového  
ihriska sa stalo multifunkčným cen
trom pre šport aj kultúru. Toto mie
sto je relatívne blízko centra ob ce 
a s dostatočnou vzdialenosťou od oko
litých domov.

Obec, podľa mojich výpočtov, bu
de mať približne o 8 rokov vy še 3000 
obyvateľov najmä kvôli  neustálej 
vý stavbe nových rodinných domov 
v  okolí, ktoré v  mnohých situáciách 
nie sú v súlade s územným plánom. 
Kritická infraštruktúra v  Lábe nie 
je dostatočne riešená na momentál
nu populáciu a  takisto pripravená 
na jej rozšírenie. Doteraz sme ne
mali riadnu diskusiu o ČOV, jej sta
ve,  kapacite a  jej prípravu na ex
panziu obyvateľstva a  budovania 
kanalizácie (uvedený jeden z viace
rých príkladov).

Navrhoval som detailnú urbanis
tickú štúdiu okolia Bahná, čerpacej 
stanice a  základnej školy z  dôvodu 
intenzívnej výstavby a jej vplyve na 
existujúcu infraštruktúru, ktorej ka
pacity a efektivita sa postupom času 
stanú nedostatočnými. Tento návrh 
nebol podporený stavebnou komisiou.

Navrhoval som zníženie maxi
mál nej povolenej rýchlosti v  obci. 
Paradoxne na veľa miestach v Lábe 
sú chodníky parkoviská a cesty chod
níkmi. Takéto prípady sú na niek
torých miestach nebezpečné pre oby

vateľov a najmä pre de ti. Podľa môj
ho názoru by sa mali takéto mie sta 
klasifikovať ako obytné zóny a ná
sledne znížiť maximálnu povolenú 
rýchlosť podľa STN (Slovenská tech
nická norma). Tento návrh sa tak
tiež nestretol s podporou od poslancov 
na stavebnej komisii.

Na základe sťažností občanov Lá 
bu na naše zrekonštruované Zdra
votné stredisko som sa osob ne anga
žoval v zistení ich príčin. Podľa mo
jich zistení, naša lábska ambulancia 
nie je zhotovená podľa Slovenských 
technických noriem. Toto na príklad 
znemožnuje bezpečný prí stup leká
rov s  nosidlami v  prípade nehody. 
Tieto body som odprezentoval na 
sta vebnej komisii, aby sme to riešili, 
no bolo to zamietnuté.

Som absolútne proti predaju krč
my U Marty, ktorá bola sociálnym 
srdcom obce mnohé roky. Namiesto  
predaja, by sa malo vymyslieť jej 
efek tívne využitie, aby mala prida
nú hodnotu pre obec (prenájom na 
pre daj potravín).

VZN Sociálne služby obce bolo 
zrušené a  bolo podporené siedmimi 
poslancami. Som proti. Napriek zru  
šeniu, bolo sľúbené nové VZN, no vy  
še roka neprišiel žiaden nový návrh.

V  obecnom zastupiteľstve svojimi 
hlasovaniami pôsobíš veľakrát ako 
opozícia voči vedeniu obce. V  čom 
vidíš najväčsie problémy a aké reálne 
riešenia by si vedel ponúknuť?

Nie som proti všetkému, čo sa rie
ši na obecnom zastupiteľstve, to je 
veľký omyl. No taktiež sa nedá sú
hla siť so všetkým. Keď som proti ná 
vrhu, jasne vysvetlím na zastupiteľ
stve prečo. Na druhej strane pri návr 
hoch proti ktorým stojím ja, sa ne
dostanem k rozumným  a  logickým 
dôvodom schválenia. Ja nie som sú
časťou poslaneckého klubu, ktorý má  
starosta so siedmimi poslancami a ni 
 kdy nebudem. Navyše, ako poslanec 
som veľmi kritizovaný ostatnými po
slancami za komunikovanie a zverej
ňovanie bodov občanom Lábu, ktorý
mi prechádzame na komisiách a za  
stupiťeľstvách. Pre objastnenie, komu  
nikácia s občanmi obce, ktorí ma vo
lili alebo ostatných poslancov, si mys
lím, že je dôležitým faktorom pre 
zlepšenie života a chodu obce. Posla
nec či starosta zastupujú občanov.

„Poslanec je povinný na požiadanie 
informovať voličov o svojej činnosti  
a činnosti obecného zastupiteľstva.”

 (zákon)
V programe pred voľ bami bola jed

nou z tvojich tém aj získanie väčších 
sponzorských peňazí pre obec, na
príklad od Nafta Gbely. V akom štá
diu je to dnes?

V  tomto prípade som žiadal 
o stret untie so starostom a riešiť túto 
tému trikrát. Zakaždým ma odmie  
tol s  tým, že to považuje za irele
vantnú a nepodstatnú diskusiu a té
mu. Takisto to odprezentoval na za
stupiteľstve, ako nepodstatné na čo 
ostatní poslanci nereagovali. Postu
poval som diskusiami a zisťovaním 
ďalších informácií s kvalifi kovanými 
ľuďmi a profesionálmi, kto rí súhlasi
li s mojím postojom a ná vrhom. No  
vzhľadom na postoj starostu a nevô
ľou spolupracovať na získaní ďal ších  
finančných zdrojov pre obec, neostá
va mi nič iné ako počkať na na sle
dujúceho starostu, ktorý bude ochot ný 
toto riešiť. Mu síme počkať.

Všimol som si, že viackrát si sa  
zdržal hlasovania pri predaji po
zemkov obyvateľom obce pod ne
hnuteľnostami. Ide väčšinou o ma lé 
výmery. Nesúhlasíš s cenami, za ktoré 
ich obec predáva. Tieto ceny sú však 
od posudkových znalcov. Myslíš si, že 
naozaj je správna cesta tieto pozem
ky predávať ľuďom za vysoké trhové 
ceny?

Cenová mapa pre predaj nehnu
teľností nie je zrovna najpresnejší 
ukazovateľ hodnôt pozemkov. Je to 
z  dôvodu, že neodzrkadľuje reálnu  
hodnotu pozemku. Štandardne, zna
lec pri ohodnocovaní pozemkov vyu
žíva cenovú mapu (10 rokov starú), 
keďže inú možnosť nemá. Týmto tvr  
dím, ak predáme napríklad 200 m2 
stavebného pozemku v  územnom 
pláne za menej ako 20 €/m2 (bež
ne menej) podľa znaleckého posudku, 
a ak kupujúci následovne spojí ten
to pozemok s dalšími v ich vlastníc
tve, kúpený pozemok môže vzrásť na 
hodnotu podľa tej istej cenovej mapy, 
na ktorej bol založený znalecký po
sudok, na napríklad 70 €/m2 alebo 
viac. To znamená, že kupujúci by 
v  momente kúpy pozemku zarobil 
rozdiel cien počiatočného stavu kúpe
ného pozemku a toho istého pozemku, 
ktorý bol spojený. Z tohto následne 
vyplýva, že obec stratila peniaze pre
dajom tohoto pozemku, čo v  zapätí 
znamená, že peniaze stratili obyva
telia obce.

V tomto momente, ceny stavebných 
pozemkov podľa územného plánu nie 
sú nižšie ako 70 €/m2, v niektorých 
prípadoch aj viac. Toto som niekoľ
kokrát vysvetlil, a preto navrhoval, 
aby minimálna hodnota VZN bola 
70 €/m2, čo bolo zamietnuté komi
siou aj starostom.

Samozrejme, som za ucelenie po
zemkov, ale za trhové ceny a  nie  
za znalecké posudky ohodnotené na 
30 % hodnoty cenovej mapy.

Si členom Červeného kríža, tiež sa 

SAMOSPRÁVA
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Ahoj, starosta, ako sa máš a  čo 
nové? Obec prežíva posledný rok 
zvláštne obdobie, ktoré ani starí ľu dia 
nepamätajú, a preto som sa roz hodol, 
že aspoň takouto formou priblížim 
pocity a  dianie v  obci poslancov 
obecného zastupiteľstva a  vedenia 
obce počas tohto obdobia.

Žiaľ, ani našu obec neobišla chríp
ka, ktorá je spôsobená vírusom naz
vaným COVID19 (asi preto, že sa 
vraj ten kovid narodil v roku 2019). 
Mnohým z nás sa na určité obdobie 
zmenil život. Niektorým k lepšiemu 
a niektorým k horšiemu. K horšiemu 
preto, že si uvedomi li, ako krehké je 
ich bytie a pre nie ktorých k lepšiemu, 
lebo sa tak po vediac spomalil čas, 
všetko sa spo malilo a ľudia majú zra  
zu viac času sami pre seba. Na za
čiatku, ako na stala panika z  tejto 
chrípky, niektorí z vás ukázali svoju 
súdržnosť a  pomohli svojim spolu
občanom. Mám na mysli, šitie rúšok, 
ktoré sme si zabezpečovali v  rám
ci obce, nákup potravín pre starších 
spoluobčanov a  pod. Po prvej vlne 
sa ale dá povedať, že sa život vracal 
po stupne do normálu. Potom po lete 
ale prišla druhá vlna, ako jej nie
ktorí hovoria, a jej následky sú oveľa 
horšie, ako sme si mohli predstaviť. 
Jej následky si začneme uvedomovať 
a pociťovať postupne. V mnohých od
vetviach nášho života prestala fun
govať ekonomika na celom svete, a to  
je obrovský kolos, ktorý sa dá takým
to spôsobom ľahko zabrzdiť, ale len 
veľmi ťažko a postupne sa bude roz
biehať. A  niektorí tvrdia, že to už 
nikdy nebude také, ako pred chrípk
ou. Aj naša obec pocíti dopady eko
nomickej krízy, ktorá na základe to
ho, čo som písal, postupne príde.

Ako to teda s obcou vyzerá po fi
nančnej stránke?

Pre mňa je osobne už toto druhé 
volebné obdobie. Po mojom nástupe 
v prvom volebnom období bola eko  
nomická situácia v obci na nie veľ
mi dobrej úrovni. Dnes už môžem 
skonštatovať, že zodpoved né správa
nie väčšiny poslancov a  mňa ako 
starostu k  finančnému riadeniu ob  
ce sa nám vyplatilo. Rok 2019 sa pre  
nás finančne skončil tak, že obec si  
za uplynulé roky vytvorila rezerv

ný fond v  sume cca 160ti síc € ako 
peniaze odložené na hor šie časy.  
Napriek tomu, že rok 2020 bol už  
poznačený zlým vývojom štátnych 
financií, sa nám pomocou úsporných 
opatrení v  rámci obce podarilo 
uzat voriť rok tak, že našu finanč
nú rezervu sme ešte navýšili na 
celkových 162tisíc €. V  roku 2020 
sme boli veľmi opatrní pri investič
ných projektoch, lebo bolo veľmi ťažké 
predpokladať, ako sa bude vyvíjať 
finančná situácia, a na viac, v  štáte 
sa takmer úplne po za stavilo eurfon
dové financovanie. Ako starosta už  
nemám nateraz oba vu z  ekonomic
kých výsledkov krízy v obci za tento 
aktuálny rok, nakoľko schválený roz
počet obce už predpokladá znížený 
príjem finančných prostriedkov od 
štátu a  zá roveň sa znížili výdaje 
takým spô sobom, že rozpočet zostane 
vyrovnaný. Mám však veľké obavy 
o to, čo bude v roku 2022, keďže veľ
mi veľa bude záležať od toho, ako sa  
vláde podarí vysporiadať s dô sledka
mi ekonomickej krízy, ktorú všetci 
očakávajú. V rámci obce sa to prejaví 
na objeme peňazí, ktoré do staneme 
od štátu a tá je tvorená podielovými 
daňami občanov prihlásených k  tr
valému pobytu v obci.

Samozrejme, ani u nás v obci ne
panuje medzi poslancami vždy jed
notný názor. Žiaľ, nie každý z po
slancov je schopný vnímať problema
tiku riadenia a  fungovania v  obci 
komplexne. K  ostrejším výmenám 

názorov prichádzalo najme v  sta
veb nej komisii. Je veľmi jednoduché 
dávať populistické návrhy, ako na
príklad „postavme vetrolamy medzi 
Lábom a Zohorom kvôli eliminova
niu veternej erózie” alebo „znížme 
množstvo skleníkových plynov v ob
ci”, čo nie je problém len tejto mi
krolokality. Áno, nikto nechce, aby  
sa mu prášilo do okien z  viatych 
pieskov, čo je problémom celej Bor skej 
nížiny neolických pieskov a všetci by 
sme chceli dýchať stopercentný čerstvý 
vzduch bez rušivých plynov. Avšak, 
všetci vieme, že toto je celosvetový 
problém a nie problém len našej ded
iny. Všetci by sme to chceli a určite by 
to bolo nejakým prínosom pre obec, 
ale má me na to peniaze a je to vôbec 
legislatívne a  technicky realizova
teľné? Nemáme dnes na stole oveľa 
pálčivejšie problémy, ktoré treba 
v  obci riešiť? Skúste si na toto od
povedať sami.

Kanalizácia je asi téma ktorá do
minuje tvojim aj prvým, aj dru hým 
volebným obdobím. Ako to teda 
vyzerá s ňou v rámci obce?

Ano, pociťujem z mojej strany veľ
ký záväzok voči občanom práve vo 
vzťahu ku kanalizácii. Často sa stre
távam s výčitkami, že tí, čo sa pri
sťahujú a  sú noví a kanalizáciu už 
majú, pričom „starousadlíci”, teda tí, 
ktorí bývajú v starej časti obce, kana
lizáciu nemajú a náklady na vývoz 
septikov sú vyššie ako stočné pre tých, 
čo majú kanalizáciu. Vrátim sa teda 

ešte k  prvému volebnému obdobiu, 
v rámci ktorého sa nám podarilo za
bezpečiť projektovú dokumentáciu 
na kanalizačnú sieť pre celú obec. To 
bol pre mňa prvý krok k  tomu, aby 
obec vôbec mohla uvažovať o vybu
dovaní kanalizácie. Potom, ako sme 
mali konečné projekty, sme potrebo
vali vedieť, koľko vlastne tá kanali
zácia bude stáť peňazí. Nechali sme 
teda spracovať tzv. výkaz výmer, na 
základe ktorého nám nacenili hod
notu výstavby našej kanalizácie na 
cca 3 mil. €. Takouto sumou peňazí 
obec nedisponuje a ročný rozpočet na 
všetko v našej obci predstavuje sumu 
cca 1,2 mil. €. Preto som sa vydal 
troma cestami, ako peniaze získať. 
Prvou bola možnosť získať finančné 
prostriedky cez eurofondy. V priebe
hu môjho pôsobenia v obci boli takéto 
výzvy tri, ale ani jedna nebola ur
čená pre Bratislavský samosprávny 
kraj, nakoľko bol považovaný za vy
spelý región, čiže sme o dotáciu žiadať 
ne mohli. Druhou možnosťou pre nás 
bolo zaradiť dobudovanie kanalizá
cie v obci do investičného plánu Bra
tislavskej vodárenskej spoloč nosti. 
Žiaľ, ani tu sme napriek prísľubu po 
organizačných zmenách v  riadia
cej štruktúre BVS zatiaľ neuspeli. 
Aj táto cesta zatiaľ ostáva otvorená 
a budem sa snažiť žiadať o zaradenie 
do investičného plánu na rok 2022. 
Do budúcna však vidím obrovskú 
príležitosť opäť práve v eurofondoch, 
nakoľko podľa medializova ných in
formácií má Slovensko možnosť čer
pať v nasledovných troch rokoch su  
mu v objeme 7 mld. €, ktorá ma pri
oritne slúžiť na rozbeh ekonomiky. 
Z  praxe a  skúseností je známe, že 
najefektívnejší rozbeh ekonomiky 
v našej krajine je možné uskutočniť 
najmä ras tom objemu stavebných 
prác, veľ kých, ale, samozrejme, aj 
malých infraštruktúrnych projektov, 
medzi kto ré by som zaradil aj vý
stavbu kanalizácie v našej obci. Ta
kýto pod net som už zasielal na Brati
slavský samosprávny kraj. Takže si 
držme palce, aby to dobre dopadlo. 
Poslednou možnosťou je postupné 
získava nie finančných prostriedkov 
cez environmentálny fond. Tu sme 
už boli raz úspešní. Nevýhodou je, 

 Na záver prinášame rozhovor so starostom obce

angažuješ spolu s  ostatnými poslan
cami na testovaniach na COVID19 
nariadené vládou SR. Aký máš názor 
na u nás veľmi dobre fungujúce testo
vanie?

Som veľmi rád, že je Červený kríž 
v Lábe takto aktívny aj napriek pan

démii, aj pred ňou. Čo sa týka testo
vania, moja manželka,  dcéra a  ja 
sme sa zúčastnili každého testova
nia, lebo to považujeme za povinnosť 
pomôcť ľuďom v Lábe. Pre mňa osob
ne to považujem za povinnosť po
slanca, zvoleného občanmi tejto obce.

„Základnou úlohou obce pri výkone 
ako samosprávy je starostlivosť o vše
stranný rozvoj jej územia a o potreby 
jej obyvateľov.”             (zákon)

Preto si myslím, že ohodnotiť fun  
go vanie nášho testovania môžu len oby
vatelia Lábu, pre ktorých sme to robili, 

nie ja ako poslanec. No chcel by som sa  
poďakovať za seba a ob čanov Lábu na
šim bielym anjelom (medikom a pomoc
níkom), ktorí trá vili hodiny bez možno
sti sa napiť či ísť na WC kvôli ochran
ným oblekom a opatreniam. Oni sú naši 
hrdinovia.

SAMOSPRÁVA
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že táto podpora bola finančne ohra
ničená v minulosti sumou 200 000 € 
za rok.

V tomto roku sa navýšila výzva na 
možnosť získať tieto finančné pro
striedky na 500 000 €. Žiadosť sme 
podali v januári tohto roku a pevne 
verím, že budeme úspešní. Podarilo 
by sa nám tak dobudovať ďalšiu časť 
kanalizácie v starej časti obce.

To ale nie je všetko, nakoľko aj čis
tička odpadových vôd má svoju ka
pacitu (momentálne je pre cca 2000 
obyvateľov), musíme už teraz pri
pravovať projekty na jej rozšírenie. 
Pôvodný dodávateľ deklaruje mož
nosť jej rozšírenia na kapaci tu 3 000 
obyvateľov, pričom inves tičný náklad 
je odhadovaný na cca 100 000 €.

Aké konkrétne projekty, ktoré 
boli naplánované na najbližšie me
siace, ste museli zastaviť a  ako to 
s nimi vidíš ďalej?

Ako som už uviedol, v  roku 
2020 boli vzhľadom na povolebné  
obdobie (mám na mysli parlament
né voľby) a  epidemiologickú situá
ciu pozastavené v našej obci takmer 
všetky väčšie projekty, ktoré sme ma
li v  pláne realizovať. V  žiadnom  
prípade to nepovažujem za chybu 
púšťať sa v  tomto zložitom období 
do väčších projektov, považoval som 
z  pohľadu obce za hazard a  obec 
som nechcel vystaviť takémuto rizi
ku. Ani dnes síce nie je situácia ešte 
stabilizovaná. Finančný dopad 
krízy, ktorý nás čaká, je ešte stále 
ťažké predpokladať, ale vzhľadom 
na to, že sa konečne začali rozbiehať 
eurofondové projekty, kde finančná 
spoluúčasť obce je v  rozpätí od 5 do 
15 %, som sa rozhodol zapojiť obec 
najmä pri projektoch, ktoré by nám 
pomohli. 

Preto sme sa zapojili do nasle
dovných výziev.

1.  Projekt vybavenie technik
ou zberného dvora, kde by obec 
mohla získať:

    1 nový traktor
    1 nosič kontajnerov
    10 kontajnerov
    1 drvič drevnej hmoty
2.  Rekonštrukcia a zateplenie bu

dovy starej školy
3.  Ďalšia etapa budovania kana

lizačnej siete
Aký projekt teba osobne napo

sledy najviac potešil a s ktorým by si 
bol spokojný, keby sa podaril zreal
izovať?

Samozrejme, na prvom mieste 
je stále kanalizácia obce. Ale mojou  
takou tajnou túžbou je aspoň začatie 
budovania kultúrneho domu v obci, 
ktorý podľa mňa naozaj absentuje.

Ľudia, ktorí žijú v  našej obci, sa 

najčastejšie pýtajú na opravy ciest 
a  chodníkov. Vieš vysvetliť možno 
aj konkrétnymi číslami, ako veľmi 
sú takéto projekty pre obecný úrad 
náročné?

Je to naozaj veľký problém nielen 
v našej obci. V zásade je treba pove
dať, že z  finančných prostriedkov, 
ktoré má obec k dispozícii, nie je re ál
ne vykonávať rekonštrukcie a údrž
bu obecných komunikácii, tak ako by  
bo lo treba. Orientačný prepočet ná
kladov je taký, že na rekonštrukciu  
obecných komunikácii tak, aby spĺňa
li základne štandardy, by bolo treba 
sumu cca 5 mil €. Toto je pre obec ab  
solútne nereálne, hlavne, ak si pred
stavíme, že celá výdavková časť 
obecného rozpočtu predstavuje ročne 
sumu cca 1,2 mil €. Preto údržba  
ciest a chodníkov v obci je absolútne 
nedostatočná a  v  podstate je obme
dzená len na vyspravenie najväčších 
výtlkov a deformácií. Cca 2x do roka 
sme schopní takýmto spôsobom prein
vestovať cca 10 000 €. Uvedomujem 
si, že situácia je v mnohých prípadoch 
katastrofálna a  sna žíme sa spoločne 
s poslancami hľadať riešenia, ktoré by 
aspoň čiastočne túto situácia zlepšili.

Ako si spokojný s  fungovaním 
obecného zastupiteľstva?

Vo svojom živote som už zažil ve
ľa zlého ale aj dobrého. Pred komu
nálnymi voľbami som sa viackrát 
vyjadril, že starosta v obci znamená 
veľmi málo, ak nemá za se bou obecné 
zastupiteľstvo, teda poslancov, s kto
rými dokáže komuni kovať a s ktorý
mi má spoločný zá ujem o rozvoj obce. 
Bolo by abso lútne nemožné riadiť 
obec, keby sa poslanci nezapájali ak
tívne do práce obecného zastupiteľst
va. Aj touto ces tou sa preto chcem po  
ďakovať niektorým poslancom za ich  
prístup a prácu v prospech obce. Sa
mozrej me, nie všetko je ideálne. Už  
na za čiatku môjho druhého voleb né
ho ob dobia, teda pred necelý mi dvo 
 ma rokmi, som musel čeliť trestnému 
oznámeniu, ktoré podal na obec náš 
vlastný poslanec OcZ. Týkalo sa to 
užívania časti prístavby základnej 
školy bez právoplatného kolaudač
ného rozhodnutia. Bol to nesmierne 
zdĺhavý proces vysvetľovania a stra
ta množstva energie, ale pán posla
nec je s výsledkom svojej práce dúfam 
určite spokojný. Konanie bolo za sta
vené.

Máme ale aj poslancov, ktorí ne
zištne vo svojom voľnom čase obci 
neustále pomáhajú. Vďaka nim obec 
dokáže ušetriť značnú časť f inanč
ných prostriedkov, ktoré sa dajú vy
užiť na jej ďalší rozvoj.

Ľudia sú rôzni a, samozrejme, mô  
žu mať na veci rôzne názory, kto

ré spravidla vychádzajú z  úrovne 
ich poznania. Ja osobne by som však 
očakával od občanmi zvoleného po
slanca trochu viac.

Ako to myslíš?
Pokúsim sa to vysvetliť. Každý 

po slanec na rozdiel od občana má 
komplexný prístup k  informáciám 
o  všetkých skutočnostiach finančnej 
situácie a činnosti v obci.

Ak vychádzam z  tejto skutočnos
ti, je potom pre mňa zarážajúce, ak 
poslanec navrhne realizovať našou 
obcou momentálne f inančne ne
zvládnuteľné projekty. Mám na 
mys li napr. už spomenuté vetrolamy, 
stacionár a  ďalšie. V  praxi sa tomu 
hovorí populizmus.

Občan, ktorý, samozrejme, nedis
ponuje všetkými informáciami, ktoré 
naopak poslanec má, vo finále vníma 
takýto výsledok:

„Tento náš dobrý poslanec chce len 
to najlepšie pre obec a vy ostatní na 
čele so starostom ste zlí, lebo to nech
cete.”

V konečnom dôsledku to potom vy 
tvára medzi občanmi napätie a tvo
ria sa rôzne polarizujúce sku pinky. 
Nemyslím si, že sme obec, ktorá ma 
toto za potreby. Škriepky a nevraži
vosť neprinášajú nikomu nič dobré.

Áno, ja sám som mal podobnú skú
senosť pri organizovaní Krojova
ného dňa v  obci. (moja poznámka 
k odpovedi).

Pri rozhovore s  ostatnými po
slancami som sa pýtal poslanca pá
na Farmera, ako to vyzerá s penia
zmi od Nafta Gbely, nakoľ ko to bol 
jeden z  jeho kľúčových volebných 
sľubov. Ako to teda vyzerá z tvojho 
pohľadu. Kedy budeme mať obec 
s miliónmi na účte?

Úprimne, dosť ma to pobavilo 
už pri volebnej kampani dotyčného 
pána, dnes ako poslanca OcZ. Žiaľ, 
tu sa opäť do značnej miery preja
vuje jeho slabá znalosť slovenskej le
gi slatívy.

Veľmi do smiechu mi ale nebolo,  
keď mi volal generálny riadi teľ spo
ločnosti Nafta Gbely a po žiadal ma 
o  stretnutie. Predmetom stretnutia 
bola návšteva vyššie spo mínaného 
nášho poslanca. Infor mo val ma, že 
zvažuje podanie trestného oznáme
nia. Naša obec má dlho ročne dobré 
vzťahy so spo loč nosťou  Nafta Gbely 
a musel som ho ubezpečiť, že názo
ry a  stanoviská, ktoré pre zentoval 
dotyčný pán poslanec nie sú totožné 
s postojmi ob ce.

Viac ako 10 rokov som pracoval vo 
významnej advokátskej kancelárii 
v Bratislave a verte mi, ak by reálne 
existovala dajaká možnosť získať pre 
obec takýmto pomerne ľahkým spôs

obom finančné prostriedky, tak už ich 
dávno my aj okolité obce máme.

Všimol som si, že ďalším spor ným 
bodom na stavebnej komisii býva 
často cena pozemkov pri preda
ji obecných pozemkov, ktoré majú 
ľudia pod svojimi domami, resp. vo 
svojich oplotených zá hradách.

Áno, je to pravda a v  konečnom 
dôsledku tu hlasovaním rozhodujú 
poslanci. Môj názor je ale taký, že 
v  tomto prípade by obec nemala na 
svojich občanoch zarábať. Spravid
la ide o veľmi malé výmery. Osobne 
zastávam názor, že v tomto prípade 
je nezmysel pýtať od ľudí, ktorí si dá
vajú svoje majetky do poriadku, 70 
alebo 100 € za meter štvorcový.

Si futbalovým trénerom našich 
najmladších futbalistov. Ako sú na 
tom naše deti a  vieš aj poprípade 
vyzdvihnúť nejaké talentované fut
balové meno, ktoré vyrastá v našom 
futbalovom prostredí?

Žiaľ, už viac ako pol roka naši 
najmenší chalani nehrajú a  v  pod
state spoločne netrénujú, čo je ob rovská 
škoda. Všetci chalani sú ta lentovaní 
a v budúcnosti bude zále žať len na 
nich, či svoj talent bu dú alebo nebudú 
ďalej rozvíjať. Pracovať s  deťmi je 
vždy náročné, ale nesmierne vďačné. 
Ťažko sa to vysvetľuje, to treba zažiť. 
Najkrajšia a  nefalšovaná je, samo
zrejme, radosť z výhry.

Veľakrát si moderoval rôzne 
obecné akcie, ale moderuješ aj pra
videlnú talkshow Večerné debaty 
v  lokálnej reštaurácii. Myslím, že 
si to mnohokrát užívaš, preto nedá 
sa mi nespýtať, či sa aj pripravu
ješ na moderovačky, ale bo ideš 
spontánne?

Podľa mňa postaviť sa pred ľu dí  
a  niečo rozprávať sa, samozrej me,  
dá naučiť, ale väčšina ľudí má, sa
mozrejme, prirodzený rešpekt a mož
no trošku strach a obavu sa takto 
prejavovať. Ja od detstva da jako ne
mám pred tým reš pekt. Moja mama 
mi veľakrát rozprá vala, že už ako 
sedemročný som nemal zábrany na  
starom Cen trálnom trhovisku v Bra
tislave s  predávajúcimi zjednávať 
ceny a  komunikovať verejne s  hoci
kým. Dajako mi to zostalo dodnes. 
Ale aby som nebol ako väčšina našich 
politikov, odpoviem, samozrej me, aj  
na tvoju otázku. Spravid la mám 
radšej improvizáciu, te da nepripra
vujem si dopredu text, ktorý sa nau  
čím, a potom ho pre zentujem. Samo
zrejme, pri Večerných deba tách sa 
nedá celkom improvizovať. Hostia, 
ktorí sa ich zúčastňujú, sú profesio
náli a na nich je potreb né sa vždy 
dobre pripraviť. A  samo zrejme, veľa 
zohráva aj  spolu moderujúci  parťák.

SAMOSPRÁVA
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Priatelia, teraz píšem svoj 
osobný pocit, ako to bude 
s kultúrou v našej ob ci tento 
rok. Vieme, že koronakríza 
sa ani zďale ka nechystá nie
kam do za budnutia, práve 
naopak. stále počúvame o  rôznych 
nových mutáciách, ktoré sú mno
hokrát nebezpečnejšie, než pôvodný 
variant vírusu CoVID19. Z tohto 
pohľadu je asi každému jasné, že 
tento rok budeme opäť čarovať „na 
poslednú chvíľu“. opatrenia, ktoré 

sú nastavené aj v kovidovom auto
mate, určite nebudú priať kultúr
nym akciám a masovým zhromaž
deniam. Budem možno teraz pre
hnaným optimistom, ale s  väčším 
množstvom slnečných lúčov príde 
možno nádej aspoň na nejaké kul
túrne akcie v malom formáte. ne
chajme sa prekvapiť.

Naplánovane akcie na 1. polrok:
Deň Zeme, už tradičný organizo

vaný zber odpadu v obci a jej okolí. 
Termín je stanovený na sobotu 24. 
4. od 9.00 h. 

Lábsky Majáles presúvame na 
máj 2022. Je to akcia, na ktorej sa 
zúčastňuje viac ako 2500 ľudí, preto 
takéto čísla určite nebudú povolené.

Krojovaný deň je naplánovaný na 
5. 6. 2021. Verím, že akcia prebehne, 
keďže tam neprichádza taká masa 
ľudí ako napríklad na majáles. Uvi
díme podľa v  tom čase aktuálnych 
nariadení a podľa toho sa zariadime. 

Oslava 130. výročia obecného 
dobrovoľného hasičského zboru. 
Akcia by mala byť spolu s krojova
ným dňom v  ten istý dátum. Do
obeda by dostali priestor hasiči, po
obede kroje. Budeme sa držať teda 
scenára ako pri krojovanom dni.

Deň detí si bude organizovať ZŠ 
a MŠ láb tiež podľa vtedy aktuál
nych nariadení vlády.

o  spomenutých, ale aj 
ostatných kultúrnych akci
ách, ktoré máme napláno
vané na rok 2021, budeme 
priebežne informovať na 
web stránke obce a na soci

álnych sieťach.
Prajem vám veľa zdravia a verím, 

že sa tento rok na nejakej kultúrnej 
udalosti v obci láb uvidíme.

Jozef Praženec, 
predseda kultúrnej komisie

Lábsky Majáles 
sa opäť presúva
Je apríl a už teraz je každému zrej
mé, že Lábsky Majáles sme nú tení 
opäť presunúť na rok 2022. Nový 
termín je sobota 21. 5. 2022 a tento 
raz pevne veríme, že festival bude. 
Program zostáva nezmenený. Líst
ky, samozrejme, zostávajú v  plat
nosti na rok 2022.

Ak vám nový termín z nejakého 
dôvodu nevyhovuje, resp. viete, že 
sa nezúčastníte lábskeho Majálesu 
v roku 2022, peniaze za lístky vám 
budú vrátené. Vy, čo ste si kupova
li lístky cez predpredaj.sk, musíte 
kontaktovať priamo predpredaj. Tí, 
čo ste si kupovali lístky v obecnom 
úrade vo zvýhodnených cenách, tak 
s  vrátením lístka dostanete naspäť 
svoje peniaze priamo u pani lisej.

Ak sa však rozhodnete podpo
riť lábsky Majáles tým, že si lístok 
necháte a počkáte si na budúcoroč
ný majáles, určite nás tým potešíte. 
kultúra tiež nezažíva ľahké časy, 
preto každá forma podpory, ktorú 
nám vyjadríte, nás posilní. Ďakuje
me.

Jozef Praženec a tím LM

 Kultúra – rok 2021?
KULTÚRA
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V poslednom období dominuje 
od konca januára v našej obci hlavne 
téma testovania. od začiatku som 
rýchlo pochopil, že napriek môjmu 
osobnému názoru na testovania an
tigenovými testami, je treba v obci 
zabezpečiť pre ľudí, ktorí pociťujú 

potrebu, resp. vzhľadom na opatre
nia sú nútení sa každý týždeň tes
tovať, také podmienky, aby to nijako 
neohrozovalo ich zdravie. Aj touto 
cestou sa chcem veľmi pekne poďa
kovať všetkým, ktorí sa svojím prí
stupom a osobným prínosom mo

mentálne už ôsmy týžden po sebe 
postarali o to, že napriek niektorým 
„kuvikom sediacim doma za kláves
nicou” sa postarali o celý bezproblé
mový priebeh testovania. Prikladám 
aj dve tabuľky a vyjadrujúce záujem 
o testovanie v obci a vývoj pozitivi

ty. Z  informácií, ktoré máme dnes 
k dispozícii, si dovolím dve konšta
tovania:

1. U nás v obci testovanie nie je 
zdrojom nákazy občanov, ktorí sa ho  
zúčastnia.

2. Hlavne posledné dve testova
nia ukázali, že dokážeme v zárodku 
zachytiť možné zdroje rozširovania 
nákazy.

Vážení spoluobčania, nikoho z nás  
táto situácia zrejme neteší, ale pevne 
verím, že spoločne to v zdraví pre
žijeme a znovu sa budeme môcť už 
skoro slobodne nadýchnuť. neza
budli sme ani na našich dôchodcov 
a z finančných prostriedkov, ktoré 
sme od štátu získali za testovanie, 
sme pripravili pre všetkých obyva
teľov starších ako 65 rokov korona 
balíček, ktorý obsahoval vitamíny 
na podporu imunity a 5 respiráto
rov FFP2. snáď aspoň takto svojou 
troškou prispejeme k  tomu, že to 
celé v zdraví prežijú.

Marián Moravčík, starosta obce

Testovaní len občania žijúci v Lábe. Testovanie všetkých záujemcov, ktorí prišli.
Dátum

testovania
len občania 
žijúci v obci

Pozitívni
občania

Pozitivita
v %

Dátum
testovania

Aj občania 
bez pobytu

v obci
Pozitívni

spolu
Pozitivita
spolu v %

23.–24. 1. 2021 856 7 0,82 23.–24. 1. 2021 1160 7 0,60
30. 1. 2021 820 5 0,61 30. 1. 2021 1055 8 0,76
6. 2. 2021 781 4 0,51 6. 2. 2021 1173 7 0,60

13. 2. 2021 893 4 0,45 13. 2. 2021 1136 4 0,35
20. 2. 2021 935 6 0,64 20. 2. 2021 1333 11 0,83
27. 2. 2021 917 5 0,55 27. 2. 2021 1514 12 0,79
6. 3. 2021 933 5 0,54 6. 3. 2021 1283 5 0,39

13. 3. 2021 930 9 0,97 13. 3. 2021 1320 10 0,76

Ako sme sa v našej 
obci testovali

Zdravotné sestry Martina Foglová, Monika 
Hrebeňová, Mária Ďurišová, Xénia Mária Far
merová, Zlatica kočišová

Pomocní zdravotníci nataša Far merová, ka
tarína Fe xová, Martina kosorínová, Marián Ben
kovič, Martin Ďuriš, Ema kovárová, lukáš opa
tovský, Patrik Bertovič

Administratívni pomocníci Da ša koledová, 
Martina kapášová, Patrícia Šileová, Uršula Šileo
vá, Helena Hrivnáková, Jessica Ferenčíková, Ale
na Hrobová, Ivana Toporcerová, Jana Zálesňá
ková, Peter Divičan a Marianna, Martin Vorčák, 
Frederika Jáneová, Marek Benkovič

Zástupkyňa armády Alexandra schidlová
Doručovateľ výsledkov Štefan Fogl

Dobrovoľní hasiči Marián kovár, Jozef Bu
kovský, Ivan Jurkovič, Tomáš kovár, Branislav 
Benkovič ml.

Zamestnanci OcÚ Maria lisá, katarína ko
várová

Poslanci OcZ Pavel Chmela, Ján Mundok, Pa
vol Vajarský, Michal kain, laurie Farmer, Daniel 
Prokop, Marián kovár, Milan Vorčák, Jozef Pra
ženec

Starosta obce Marián Moravčík

Ak sme na niekoho zabudli, ospra ve dlňujeme sa. 
Ďakujeme naozaj všet kým. 

Jozef Praženec, 
predseda kultúrnej komisie

Testovanie – štatistika

V  čase písania tohto textu sme ma li za sebou 
ako obec osem víkendov, počas ktorých sme or
ganizovali testovanie antigenovými testami na 
COVID19. Starosta obce Láb Marián Morav
čík dal dokopy skvelý tím ľudí, ktorý bol ochot
ný pomôcť pri samotnom testovaní. Tieto pravi 
delné testy sme mnohí nutne potre bovali, pre
to sme radi, že obec po moh la našim občanom 
aj rodičom a žiakom MŠ a ZŠ Láb, aby sa vrátili 
na prezenčné vyučovanie. Osobne si myslím, že 
stojí zato ich spomenúť okrem sociálnych sietí 
aj v Lábskych novinách. Verím, že onedlho sa 
vrátime do života bez takýchto víkendov a bude 
to pre všetkých už len spomienka. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli:

SAMOSPRÁVA
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Z  dotácie, ktorú máme od
súhlasenú obecným zastupiteľ
stvom, budeme postupne obstará
vať darčekové predmety, diplomy, 
medaily a  vyznamenania pre na

šich členov ako aj pre čestných 
hostí. Predbežný termín sme si 
určili na začiatok júna. Dúfame, 
že sa situácia uvoľní a my budeme 
môcť osláviť naše krásne výročie.

Zároveň na tento rok pripadá 
50. výročie nadviazania družby 

so  Zborem dobrovolných hasičú 
z Řičan u Brna. naše priateľstvo, 
ktoré trvá už tak neuveriteľne dl
ho, prerástlo do krásneho kama
rátskeho vzťahu medzi rodinami 
i medzi jednotlivcami. na zákla
de tohto sme si istí, že toto pria

teľstvo, ktoré prežilo nástrahy do
by aj nezmyselné rozdelenie na šej 
spoločnej vlasti, bude trvať i ďal
šie desaťročia.

Výbor DHZ Láb

VýborHasiči - mladosť

Historická pamätná tabuľa z roku 1951 

Dokončenie z 1. strany

Oslavovať by sme chceli v júni
OBECNÉ ORGANIZÁCIE
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Minuloročná jeseň v našej mater
skej škole sa niesla v duchu tradič
ných aktivít. Hoci prispôsobených 
epidemickým opatreniam, stále však 
s nadšením pedagógov i detí. kaž
dá situácia predsa prináša nové vý
zvy, možno aj tie kreatívne, ktorých 
sa vynikajúco ujali rodičia s  deťmi 
v  rámci našej výstavy Tekvičkovo. 
nápadité výtvory z  vyrezávaných 
tekvíc potešili každé oko a umocnili 
jesennú náladu nás všetkých. Ďaku
jeme rodičom a ich malým šikovní
kom za skvelú spoluprácu.

Veľká vďaka patrí tiež pánovi 
Marošovi Cuperovi, ktorý detičkám 
vyrobil a za pomoci pána Richarda 
Rauschera na školskom dvore osadil 
dva nové hracie prvky. Máme z nich 
obrovskú radosť!

V októbri sa deti z tried Motýli
kov a Včielok zúčastnili mimoriad
ne obľúbenej exkurzie v  PosPo 
láb. spoznali prácu poľnohospo
dárskych strojov a  dary úrody. sr
dečnosť pani Hasičkovej a pani Ju
rečkovej, s ktorou nás areálom spre
vádzali, bola bonusom atmosféry 
so znamenitou jesennou výzdobou. 
Radi sa opäť vrátime.

Tému plodov zeme sme si umoc
nili tiež bohatou Jesennou tržnicou 
v triedach, vychádzkami do lesa spo  
jenými so starostlivosťou o  životné 
prostredie a  množstvom tvorivých 
aktivít s prírodninami. nuž a aká by 
to bola jeseň bez šantenia vo vetre? 
V  posledný októbrový týždeň na
šich škôlkarov zavialo na pole za 
de dinou, kde sa spolu s pani učiteľ
kami tešili neposedným pestrofa
rebným  kamarátom. Radostné  vý
skanie sa rozliehalo širokoďaleko.

no predsa len najväčším záme
rom na sklonku jesene bolo potešiť 
naše milované babičky a deduškov 
pri príležitosti Dňa úcty k  starším. 
Za to, že sú medzi nami, za ich 
vrúc nu náruč a múdre slová. Aspoň 
na diaľku, prostredníctvom video
pozdravov s pásmom básní a pies
ní sme chceli urobiť našim blízkym 
radosť. Veríme, že sa nám podarilo 
vyčariť úprimný úsmev na ich tvári.

Záver októbra 2020 bol pre nás 
výnimočný aj vďaka nadácii Volks
wagen slovakia. na podnet pána 
Mar tina  Gáblovského,  ktorému 
touto cestou ďakujeme, sme vypra
covali podklady a zapojili sa do pro
jektu „Hojdanie je naša vášeň”. Dňa 
29. októbra 2020 hodnotiaca komi
sia v rámci grantového programu 
„Pro gramy pre zamestnancov” roz

hodla v  prospech našej materskej 
školy a oznámila nám, že nadácia 

Volkswagen slovakia náš projekt 
podporí. Tešíme sa spolu s deťmi na 
nové hracie prvky na školskom dvo
re, ktoré boli namontované v prie
behu marca 2021.

V novembri čakalo našich škôl
karov veľké prekvapenie. Mobilné 
sférické kino, ktoré nám za pár mi
nút „vyrástlo” v jednej z našich tried, 
bolo zárukou výnimočného pocitu 
a jedinečných záberov. Vďaka mo
dernej filmovej projekcii s 360° vý
hľadom, naši malí diváci so zataje
ným dychom sledovali náučné filmy 
– Tajomstvo stromov a Vesmírne 

dobrodružstvo. Ďakujeme za skvelý 
zážitok.

Ani sme sa nenazdali a  ocitli 
sme sa v  čase adventných príprav. 
Tajomné chvíle pri zdobení via
nočného stromčeka v  každej trie
de nám už dávali tušiť, že Vianoce 
sú za dverami. Dovtedy sme však 
stihli ešte veľa pekných okamihov. 
Jedným z nich bola vzácna návšte
va rozprávkového santu so svojou 
pomocníčkou Elfkou. Milo k nám 
prehovorili, vypočuli si básničky na
šich šikovných detí a nechýbala ani 
sladká odmena.

V prípravách sme nelenili a na
piekli si spolu chutné medovníčky. 
Vôňa sa šírila celou škôlkou a výsle
dok stál za to. stihli sme napísať list 
Ježiškovi, rozprávali sme sa o  slo
venských vianočných tradíciách, ale  
aj o tom, že obdarovať iných je rov
naká, ak nie väčšia radosť ako byť 
obdarovaný. Detičky to poňali tým 
najkrajším spôsobom a zo srdca vy
robili milé vianočné pozdravy pre 
starkých v Domove sociálnych slu

 Kým sa jesenná víla s jarou vymenila
ŠkolsTVo
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žieb a zariadení pre seniorov Rača.
nadišiel posledný deň v  škôlke 

pred zimnými školskými prázdni
nami. Bol výnimočný. Deti sa od 
rá na tešili nádielke pod vianočným 
stromčekom. sviatočná nálada bola 
v  každom z  nás. netrpezlivé očká 
de ti nasvedčovali tomu, že sú tu – 
sviatky pokoja a lásky.

V materskej škole sme sa po zim
ných prázdninách stretli opäť 11. ja  
nuára 2021. oddýchnutí a plní elá
nu sme sa rýchlo pohrúžili do kolo
behu aktivít a užili si obdobie Fa 
 šiangov, ktoré vyvrcholilo karneva
lovou veselicou. napriek preventív
nym opatreniam, ktoré nám nedo
voľovali vystrojiť parádu v  našom 
obvyklom štýle, sme si karneval  
v triedach užili ako sa patrí. Deti, 
ktoré toho času nenavštevovali MŠ, 
zase mali možnosť zapojiť sa do na
šej Škraboškovej výzvy a poslať nám 
fotografie s vlastnoručne vyrobenou 
škraboškou.

nezabudli sme ani na vtáčence  
v zime, o ktoré sme sa postarali a at
mosféru zimnej prírody sme si do
priali pravidelnými vychádzkami, 

ako aj návštevou Ranča u Pléškú. Vo 
februári k nám zavítala naša kama
rátka, dentálna hygienička Rebeka, 
ktorá nám porozprávala o tom, ako 
predchádzať vzniku zubného kazu, 
ako sa o zúbky starať a správne ich 
čistiť, ale aj o zdraviu prospešných 
potravinách.

Veľkú radosť nám aktuálne robia 
úspechy v rámci projektov: „Dajme 
spolu gól” prostredníctvom sloven
ského futbalového zväzu, cez ktorý 
sme získali množstvo športového 
náčinia na podporu pohybových 
čin ností so zameraním na futbalo
vé aktivity, „Domestos pre školy” 
s  podporou hygienických návykov 
u detí, ktorá pomáha bojovať proti 
vírusom a baktériám ako aj „Múdre 
hranie” – rozvojového projektu vy
hláseného Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a  športu slovenskej 
republiky, na podporu zlepšenia vy
bavenia materských škôl v  oblasti 
detských kníh a  didaktických po
môcok.

Janette Števáková, 
učiteľ ka MŠ Láb

Učitelia sa museli mnohému 
na učiť, prispôsobiť učivo na iný 
spôsob interpretácie, porozmýšľať, 
ako udržať pozornosť detí, kto
ré sedia doma za stolom a  občas 
strácajú skutočný kontakt s počú
vaným textom a obrázkami. Všet
ci vieme, že učiť sa a naučiť sa, je 
predovšetkým dané schopnosťou 
sústrediť sa, inak povedané, dá
vať pozor. To bol asi ten najtvrdší 
oriešok pri takej sprostredkovanej 
výuke na diaľku. Technika veľa 
umožnila, ale výsled ný efekt je sil
ne závislý práve na tých koncových 
bodoch: učiteľ – žiak. V  nemalej 
miere to bola veľká škola a záťaž 
pre rodičov. Pracovali z domu, učili 
sa s deťmi a pritom všetci boli aj 
hladní, smädní a potrebovali čisté 
šaty, upratané okolo seba a k tomu 
všetkému mať pohodu.

 Takýto spôsob výuky je ochu
dobnený ešte o  jednu stránku –  
úsmevnú. Tá vzniká práve pri pria
mej prezentačnej výuke. sú to 
úsmevné brebty, malé alebo aj väč
šie nepochopenia otázky, rozpor 
medzi pojmom a dojmom. 

Pani učiteľka čechová s  láskou 
spomína na svojich žiakov a  tie 
úsmevné situácie si zapisovala. 
A teraz vzhľadom k danej situácii 
bola taká láskavá, že ich poskytla 
druhej stránke užívateľov školy – 
rodičom. čítajte s  láskavým po
chopením múdrosti vašich malých 
aj väčších mudrlantov.

Tak najskôr tí mladší:
Turistom hrozí horolezectstvo.
Myšiak je otec malých myší.
na niektorých miestach vyvierajú 
lieky.
V dobe ľadovej mamuty kráčali de
dinou.
Podľa vzoru dub sa skloňujú neži
votné samohlásky.
orchestre poznáme bicie a dycho
vé.

V  symfonickom orchestri pozná
me bicie nástroje – bubon a ozem
buch.
Chodci prechádzajú cez cestu po 
breze.
Vykonaním prejavujeme starším 
úvodzovky.
V úli žije matka, robotnice a trúby.
kobyla je koňova žena.
sliepka má telo pokryté perinou.
kúpalisko je rodu detského.
odvodené slovo od strýc je strýci
na.
starček sedel okolo ohňa.
Žiaci alebo učni môžu byť v dneš
nej dobe ubytovaní v koncentráku.

A trocha starší:
najznámejšia vysoká škola v Bra ti
slave je Mešťanka.
More je pevnina.
o  zhodnosti trojuholníkov platí 
ryt mický zákon.
Zlý, zlejší, najlepší.
Do suda sa zmestí šesťdesiat fliaš.
Môžem napísať hudobných spiso
vateľov?
Tlak pôsobí na otvorené dno.
otroci pracovali na poliach ako 
ves lári.
Záškodník je vzor Škoda.
kazateľov vychovávali v  kazateľ
nici.

Do školy sa určite tešia už všetci, 
aj tí „najtvrdší” odporcovia. Škola 
okrem vedomostí prináša zmenu, 
spoločné zážitky, súťaže, zábavu 
a  hlavne príslušnosť k  tej svojej 
triede a celej škole. Bude si to vy
žadovať čas, aby navzájom zistili, 
čo sa naučili a  čo zabudli za ten 
rok, aby mohli spoločne vykročiť 
na cestu poznania. Tá cesta nebu de 
určite na začiatku ľahká. Všetci im 
želáme nech sa im darí.

RNDr. Valika Šimáková, 
Vlasta Čechová

Úsmevné spomienky 
pani 
učiteľ ky Čechovej
Školské brány sú už rok zatvorené a my s deťmi doma tiež. Je to rok 
zvláštny a ťažký pre všetkých, ale pre deti asi najviac. Nestretávajú sa 
so spolužiakmi (až na výnimky), nemôžu si porozprávať svoje zážit
ky, drobné tajomstvá, a tak im vlastne uniká rok z ich krásneho det
stva. Nevidia sa so svojimi učiteľmi a nemôžu sa im predviesť ako za 
ten čas narástli, pochváliť sa čo dostali, čo si prečítali a ako sa vlastne 
tešia do školy. Je to taký ukradnutý rok. Aj pre učiteľov. 

ŠkolsTVo
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Školský rok sme začali v  plnej 
sile, ale najmä vo viere, že bude tr
vať, čo najdlhšie prezenčná výučba. 
Zhoršenie pandemickej situácie 
spôsobilo, že žiaci 2. stupňa muse
li prejsť na dištančnú formu výučby 
už 26. októbra 2020. Bohužiaľ, táto 
forma výučby trvá u  nich dodnes. 
Prvý stupeň sa učil do 16. decem
bra 2020. čakali sme, že 11. januá
ra 2021 je pekný dátum a otvoríme 
školu pre všetkých. opak sa stal sku
točnosťou. Až 8. februára 2021 sme 

mohli otvoriť brány školy pre žiakov 
1. stupňa, samozrejme, s podmien
kami. nastúpilo 90 percent žiakov. 
Musím pochváliť aj rodičov, prišli 
pripravení, všetci sa dali testovať 
a  priniesli vyhlásenie. Chcem po
ďakovať rodičom aj za maximálne 
zodpovedný prístup. Prosím, vydr
žme, len spoločnými silami, vysvet
ľovaním deťom, čo je vhodné a  čo 
nie, môžeme udržať školu otvorenú. 
Je aj v našom záujme, aby sme učili, 
čo najdlhšie prezenčne, väčšina uči

teľov sa stihla zaočkovať. Po jarných 
prázdninách sa situácia zopakova
la – 8. marca 2021 mohli nastúpiť 
opäť len žiaci 1. stupňa. Žiaci z roč
níkov 5. až 9. zostávajú ďalej doma 
na dištančnej výučbe. spočiatku sa 
zdalo, že je to super, ak celé dopo
ludnie sedia pri počítači a učia sa len 
„online”, čím ďalej tým viac začínam 
pociťovať, nechuť žiakov k  tomuto 
vyučovaniu, začínajú byť menej pri
pravení, zabúdajú aj to, čo vedeli. Aj 
cez všetko úsilie učiteľov, z ktorých 
sa museli stať pomaly experti na po
čítačovú výučbu, klesá pripravenosť 
a vzdelanosť žiakov.

Ako sa hovorí, všetko zlé je aj na 
niečo dobré. Počas neprítomnosti 
žiakov sa nám podarilo kompletne 
vymeniť zastarané počítače v učeb

Zo života 
školáka
Bolo to len nedávno, čo sme 
otočili list v kalendári a privíta
li nový rok. Tešili sme sa, že po 
zimných prázdninách sa stret
neme v  škole, pochválime sa 
darčekmi, ktoré sme si našli pod 
stromčekom a v triede bude zase 
veselo. Koronavírus, nové prís
ne opatrenia ale aj nás z prvého 
stupňa uväznili doma na štyri 
týždne. Začali sme sa učiť onli
ne.

Tí starší z nás, ktorí mali in
formatiku, sa s  pani učiteľkami 
pripravovali v  škole na možnosť 
učenia touto formou. My malič
kí prváčikovia sme ale boli od
kázaní na pomoc rodičov alebo 
skúsenejších súrodencov. Bolo to 
pre nás, ale často aj pre našich ro
dičov, niečo nové. Mnohí z nich 
sedeli vedľa nás, pomáhali, ra
dili, kontrolovali a  snažili sa nás 
priučiť ako pracovať s počítačom. 
Vďaka nim a pani učiteľkám, sme 
mohli pokračovať vo vzdeláva
ní sa. Po vyučovaní sme sa často 
lúčili vetou: „Už chceme byť zase 
v škole. Vidieť sa, počuť sa a byť 
spolu s kamarátmi naživo, nie cez 
počítač.”

8. februára sa nám to splnilo. 
Škola otvorila brány a my sme sa 
zvítali s pani učiteľkami a kama
rátmi. Z  tried sa ozýval smiech 
a  džavot. Vôbec nám nevadilo 
ranné meranie teploty, stále de
zinfikovanie rúk, či nosenie rú
šok. Veď na to sme si už dávno 
zvykli a stalo sa to sú časťou náš
ho života. Dôležité bolo, že sme 
všetci spolu. Aj učenie sa stalo 
ve selšie  a  zaujímavejšie. Rozprá
vali sme sa, žartovali, súťažili kto 
spraví prácu krajšie a lepšie.

A naše želanie? 
Pokračovať v  škole v  pre

zenčnom vzdelávaní, úspeš
ne ukončiť tento školský rok 
a  veriť, že ten nový bu de lep
ší. Myslíme, že hovoríme aj  
za žiakov druhého stupňa. 

A čo kamaráti zo škôlky? 
Tých radi uvítame na Zápi

se do 1. ročníka 16. apríla 2021 
v čase od 14.30 do 18.00 h. Za
tiaľ im želáme hlavne veľa zdravia 
a pekných chvíľ prežitých pri spo
ločných hrách. Tešíme sa na nich 
a držíme im u nás v škole miesto.

Mgr. Gabriela Nenovská

Čo nové v našej 
základnej škole?

ŠkolsTVo
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ni. Rodičovské združenie nám po
mohlo a prispelo na 5 počítačov, za 
čo im veľmi pekne ďakujem. Ďaku
jem všetkým, ktorí nám prispeli, ale 
tým, ktorí nám ešte prispejú svojimi 
2 %. Tak sme mohli vymeniť všetky 
počítače naraz a deti sa môžu učiť 
pracovať na najnovšej technike.

Dlhodobo sme riešili aj oplotenie 
školy. Podarilo sa nám to! Dokončili 
sme oplotenie školy, veľké ďakujem 
patrí chlapcom z  obecného úradu,  
pánovi J. Pírovi a nášmu školníkovi. 
Hádam nám plot vydrží, keďže už 
po týždni sa objavili stopy po van
daloch, ktorí sa ho snažili preliezť.

A život v škole? neutícha. Zapá  
jame sa do rôznych súťaží, projek

tov. nezískali sme síce financie  
z projektu „čítame radi” od minis  
terstva školstva, ale 800 € na nové  
knihy do knižnice nám prispela  
firma no lIMIT, s. r. o. – pán D. 
Havlík. Deti sa môžu tešiť na naj

novšie knihy z našich vydavateľstiev. 
Určite neutícha život ani v ŠkD, a už 
keď nemohol byť ten veľký ozajst
ný maškarný ples, naši najmenší  
prváčikovia si vyrobili mas ky a „ple
sali” v telocvični. naši prváci sa tešia 
aj na dokončenie projektu „Dajme 
spolu gól” – s  pánom učiteľom sa 
naučia ešte rôzne kľučky, ktoré vy
užijú na zelenom tráv niku.

Tešíme sa už z prvých slnečných 
lúčov, hádam nám nepokazí radosť 
zvýšený počet chorých alebo naka
zených žiakov. Chceme veriť, že tie 
slnečné lúče otvoria cestu do školy 
aj našim veľkým školákom. Ďaku
jem všetkým, ktorí pomáhajú našej 
škole, ďakujem všetkým, ktorí jej eš

te pomôžu – napríklad darovaním  
2 % z daní. Veď naším spoločným 
cie  ľom sú šťastné a  najmä zdravé 
de ti.

Mgr. Ľubica Chovanová, 
riaditeľ ka ZŠ Láb

Štatistické údaje obce Láb
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2020 2024
Počet narodených detí (z toho 11 dievčat a 19 chlapcov):  30
Počet zomrelých (z toho 8 mužov a 14 žien):  22
Počet sobášov: 10
Počet prisťahovaných obyvateľov:  89
Počet odsťahovaných obyvateľov:  47
Počet obyvateľov obce k 15. 3. 2021: 2033
Počet obyvateľov do 15 rokov: 429
Počet obyvateľov od 15 rokov do 60 rokov: 1221
Počet obyvateľov nad 60 rokov:  383

Mária Lisá, matrikárka

Zápis do Základnej školy Láb  sa 
uskutoční prostredníctvom elek
tronickej prihlášky, ktorá bude 
sprístupnená v čase od 12. 4. do 16. 
4. 2021.

Základná škola začne konanie vo 
veci zápisu na základe podnetu zá
konného zástupcu dieťaťa. Týmto 
podnetom bu de prihláška na plnenie 
povinnej školskej dochádzky vyplne
ná zákonným zástupcom.

Zákonný zástupca dieťaťa je po
vinný zapísať do základnej školy die  
ťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕ ši 
6. rok veku. Zákonný zástupca die 
 ťaťa so špeciálnymi výchovnovzde
lávacími potrebami spolu s písom
nou žiadosťou, t. j. prihláškou pred
loží aj písomné vyjadrenie zariade
nia výchovného poradenstva a pre  
ven cie, vydané na základe diagnos
tického vyšetrenia dieťaťa.

na základné vzdelávanie možno  
výnimočne prijať aj dieťa, ktoré ne  
do vŕšilo 6. rok veku po vyjad rení prí
slušného zariadenia výchovného po
radenstva a prevencie a všeobecného 
lekára pre deti a dorast.

Od 1. 1. 2021 sa mení inštitút od

kladu začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Zákonný zá
stupca dieťaťa alebo zástupca zaria
denia pred zápisom na plnenie po
vinnej školskej dochádzky nežiada 
o odklad začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Zákonný zá
stupca alebo zástup ca zariadenia po
žiada riaditeľa príslušnej materskej 
školy o pokračovanie plnenia povin
ného predprimárneho vzdelávania, 
pričom je potrebné predložiť nasle
dujúce doklady:
•  písomný  súhlas príslušného zaria

de nia výchovného poradenstva a 
prevencie,

•  písomný súhlas všeobecného lekára 
pre deti a dorast,

•  informovaný súhlas zákonného zá
stupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej ško
ly rozhodne o pokračovaní plnenia 
povinného predprimárneho vzdelá  
vania, zákonný zástupca písomne 
oznámi túto skutočnosť základnej 
škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

O prijatí dieťaťa na plnenie po
vinnej školskej dochádzky rozhod
ne riaditeľ základnej školy do 15. 6.  
2021.

 Zápis do 1. ročníka základnej
 školy na rok 2021/2022

ŠKOLSTVO / MATRIKA
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Všetci si to uvedomujeme – nejde 
len o zdravie týkajúce sa dýchacie
ho systému, ale aj o zdravie pohy
bového aparátu ako takého. Preto 
sme nemohli dlhšie čakať na to, 
kým sa uvoľnia epidemické opat
renia a začali sme so skupinovými 
zdravotný mi cvičeniami v online 
prostredí. Obá vali sme sa, aký to 
bude mať efekt, ale nakoniec sme 
boli všetci milo prekvapení.

Zdravá chrbtica je základ pre po
hyb bez bolesti. Touto cestou sme sa 
vydali v januári. kurz bol úspešný,  
a preto sme pre záujemcov vo febru
ári pripravili pokračovanie na báze 
práce s hlbokými vrstvami nášho 
te la. oba kurzy nám priniesli veľa 
no vej energie, ktorú momentálne 
všetci nutne potrebujeme.

Marec bol u nás určený špeciál

ne pre ženy. Venovali sme sa téme 
tehotenstva, pôrodu, stresu, hnevu 
na okolie a samú seba. na telesnej 
úrovni sme precvičili správny pohyb 
a aktivovali sme pre každú ženu in
dividuálne dôležité partie. Myslíme 
si, že ženy by sa mali vrátiť k úlohe 
matky v najjemnejšej forme. ne 

mali by robiť veci na 100 percent, 
preto že práve výkon im spôsobuje 
množ stvo prob lémov, ktoré sa v tele 
reťa zia.

Prajeme si, aby sme sa v čo naj
skoršej dobe mohli začať opäť, as
poň v obmedzenom počte za dodr
žiavania opatrení, stretávať osobne, 

či už v našej cvičebni v starej škole 
alebo aj v extraviláne. Zatiaľ všet
kých záujemcov o zdravý pohyb 
po zývame na naše online cvičenia  
a všetkým obyvateľom prajeme pev
né zdravie.

Zuzana (Beba) Pálinkášová, 
„Move&Think”

Ako môžete v dobe pandemickej 
zabaviť telo aj ducha? Máme praco
vať na silnej imunite, ale sú zakázané 
krúžky pre deti, aj skupinové aktivi
ty pre dospelých. Nevadí! Rozhodli 
sme sa pripojiť k celoslovenskej sieti 
pohybovej hry v teréne, k tzv. Pok
ladovke, a to rovno od jej vzniku. s 
heslom My sa pohybu nevzdáme!

Vianočná, „na ľudovú nôtu”, fa
šiangová a naposledy rozprávková. 
Pokladovka v novembri, decembri,  
januári, februári aj marci... Veľa z vás 
ju už absolvovalo, dokonca všet kých 
päť, ďalší sa postupne o nej dozvedá
te.

Čo je teda pokladovka v skratke?
každá je iná, ale predsa majú všet  

ky čosi spoločné. sú o vychádzkach 
do prírody, hľadaní pokladu a hra
vom budovaní si imunity na čers
tvom vzduchu. o chôdzi, behu, jed
noduchých cvikoch a hlavne o dob
rej nálade a spoločnom čase s deťmi. 
Pokladovka vznikla u našich kama
rátov, pre deti z Devínskej novej Vsi  
len ako miestna akcia, v pohybovej 
dielni Bublinkacentrum pre deti  
a rodinu. Myšlienka sa rýchlo rozší
rila po celom slovensku.

Kde sú trasy umiestňované?
Podľa aktuálnych epidemických 

opatrení, je nutné robiť vychádzky  
v extraviláne obce. A to aj dodržia
vame. V okolí lábu sú totiž kúzelné 

lesy, či sa vydáte na Plavecký Štvr
tok, Zohor, Vysokú pri Morave ale
bo na Jakubov. každá trasa je iná, 
tematicky ladená a doplnená vhod
nými pohybovými úlohami. Všetky 
deti, ale aj novoprisťahované rodiny 
spoznajú okolie ich domovov. na
vyše sa stanú súčasťou akejsi virtuál
nej komunity hľadačov. Príroda je 

však na prvom mieste, a preto vždy 
po skončení každej pokladovky od
stránime všetko, čo sme do lesa pri
niesli. navyše sa nám aj za pomoci 
vás, hrdinovhľadačov darí z lesa od  
niesť peknú hŕbu odpadkov.

Pre koho je určená? 
Prvé tri pokladovky boli určené 

pre menšie deti, škôlkárov a deti 1. 

stupňa ZŠ. Chceli sme zapojiť aj 
vyššie ročníky, a preto sme do feb
ruárovej pokladovky zaradili aj po
hybové úlohy zo základnej atletic
kej abecedy. Mohli ste sa príjemne 
zohriať a zasúťažiť si medzi sebou. 
Dovolíme si teda tvrdiť, že naše po
kladovky sú úplne pre všetkých. 

Ako sa môžete pridať k hľadaniu 
pokladu aj vy?

Viac informácií nájdete na www.
pokladovka.sk, kde sú vždy uvedené 
aktuálne inštrukcie o začiatku trasy 
s GPS súradnicami. Obrázky s indí
ciami starostlivo umiestňujeme tak, 
aby sa nikto z vás nestratil.

čo dodať? Hádam len poďakovať 
všetkým vám, ktorí ste sa doteraz 
zapojili a možno namotivovať aj 
ďalšie rodiny, aby sa vydali cestou za 
dobrodružstvom do krásnej prírody 
okolo nás.

Zuzana (Beba) Pálinkášová, 
„Move&Think”

Výkon ide bokom, zdravie je na prvom mieste

V okolí Lábu každý mesiac 
hľadáme poklad

ŠPORT / VOĽNÝ ČAS
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Všetko uvedené, minulé, doslova 
zmizlo z povrchu zeme, ponorilo sa 
hlboko do dejín času a hlavne do 
pamätí doteraz ešte žijúcich pra
obyvateľov lábu, ako bájna „AT
lAnTíDA“, ktorá sa ponorila na 
dno mora.

Mapa Samuela Mikovíniho 
z roku1733 

Je to najstaršia mapa, ktorú sa 
mi podarilo získať pre náš región. 
Mapu však len popíšem, nakoľko 
jej čitateľnosť na malom priestore 
v  novinách by nebola dostatočná. 
na výseku z tejto mapy, ktorá (je 
vyhotovená technikou medirytiny, 
je znázornený láb a tiež Plavecký 
Štvrtok (Csötörtek). láb je na nej 
znázornený len symbolicky niekoľ
kými domčekmi a kostolnou vežou 
v  dedine. Je tam ďalej znázornená 
cesta idúca na sever smerom k  Ja
kubovu. V  tom období sa pri tejto 
ceste mimo dediny nenachádzal ani 
jeden dom, ba ani kaplnka sv. Ven
delínka. Je to logické, lebo kaplnka 
sv. Vendelínka bola postavená a vy
svätená až v roku 1755, čiže o 22 ro
kov neskoršie ako bola vyhotovená 
Mapa samuela Mikovíniho.

Tu sa ale pozastavíme a pár slov 
si povieme o  samuelovi Mikoví
nim,  tomto významnom sloven
skom kartografovi. narodil sa roku 
1686 v Cinobani, okres Poltár. na 
štúdiách v Banskej Bystrici, norim
bergu a Viedni získal aprobáciu ma

tematika, medirytca a  kartografa. 
Bol významným spolupracovníkom 
Mateja Bela. spolu vytvorili mo
derné geografické mapy všetkých 
slovenských a veľkú časť uhorských 
stolíc. Jeho rozsiahla kartografická 
tvorba znamenala kvalitatívny skok 
v dejinách kartografie na slovensku 
i  Uhorsku. V  svojej kartografickej 
činnosti okrem triangulácie využí
val aj astronomické pozorovania (o 
triangulačnom bode na Vŕšku bude 
zmienka neskoršie).Významná bola 
tiež jeho spolupráca s Matejom Be
lom v  oblasti meliorácií, vodných 
a banských stavieb v Banskej Štiav
nici.

Mapa vojenské mapovanie 1 z 
roku 1783

na tejto mape ktorá je uverejne
ná, je už použitý systém šrafovania 
a  tieňovania. Toto umožňuje na 
mape znázorňovať vlnitosť terénu. 
čitateľ mapy tým pri čítaní mapy 
dostáva informáciu o  treťom, výš
kovom rozmere daného miesta, t. 
j. kde je kopec, kde je nížina. V na
šom konkrétnom prípade tam vidí
me cestu, ktorá vychádza z dediny 
láb, prechádza cez most nad po
tokom oliva (dnešný názov) a  se
verozápadným smerom cez vrchol 
Vŕšku smeruje do Jakubova. kúsok 
za potokom z tejto cesty odbočuje 
doľava cesta (dnešné Drahy), kto
rá pod Vŕškom smeruje západným 
smerom do poľa chotára. Popri obi
dvoch týchto cestách nie sú umiest
nené ešte žiadne domy.

Ale na samom vrchole Vŕšku po 
ľavej strane cesty smerom do Jaku
bova je už zakreslená kaplnka sv. 
Vendelínka. To zodpovedá historic
kej skutočnosti, lebo táto kaplnka 
bola postavená a vysvätená, ako už 
bolo uvedené, v roku 1755, t. j. pred 
28 rokmi ako bola vyhotovená táto 
mapa.

Mapa vojenské mapovanie 2 
z roku 1839

Táto mapa od predchádzajúcej 
mapy je mladšia o 56 rokov a  tiež 
ju len popíšem. Vzhľadom na pred
chádzajúcu mapu ukazuje veľké 
stromy na pravej strane cesty na Vŕ
šok, v  jej dolnej časti pod Vŕškom, 
v priestore odbočky na Drahy. na 
Vŕšku pri značke kaplnky sv. Ven
delínka je nemecký názov : Wende
lin Cap (Vendelínova kapla).

Mapa vojenské mapovanie 3 
z roku 1889

V tejto mape, ktorá je mladšia 
od predchádzajúcej mapy o 50 ro
kov. Je vyhotovená ako čiernobiela 
a mnohé veci sú rozmazané a  tým 
zle čitateľné..

Ale pri jej veľkom zväčšení a  jej 
pozornom čítaní, je možno vidieť 
vzhľadom na predchádzajúcu mapu 
nasledovné zmeny: 

1  Pri ceste ešte pod Vŕškom na 
pravej strane, pod veľkými stroma
mi, je zakreslených už niekoľko sta
vebných objektov. Z mladších máp 
však vieme, že sú to stodoly väčších 
sedliakov, ktorí bývali v  strede de
diny, kde nemali priestor pre svoje 
stodoly. (Podrobne sa im budeme 
venovať neskoršie, v  popise mlad
ších máp). Tiež vieme, že vysoké 
stromy boli agáty.

2 – na samotnom Vŕšku z titu
lu nedobrej čitateľnosti vieme zistiť 
len dve veci: kaplnku sv. Vendelínka 
a prvý raz je mape uvedená výško
vá kóta najvyššieho bodu na Vŕšku 
a síce 157 m.n.m.

3 – Pozdĺž cesty cez Drahy je vi
dieť po obidvoch stranách cesty za
kreslené domy.

Taktiež z  titulu obmedzenej či
tateľnosti nie je možné zistiť, koľko 
domov tam skutočnosti bolo. Tie
to nepresnosti vyplývajú z  charak
teru máp vojenského mapovania. 
Tým, že na Drahách sa objavili prvé 
domy, t. j na druhej strane potoka 
oliva, ako sa dovtedy rozprestierala 
ostatná časť dediny, sa dá usudzovať, 
že dedina sa začala v tom čase ploš
ne zväčšovať. 

Mapa Bratislavská župa 
z roku 1889

Pri tejto mape zisťujeme, že je vy
robená v tom istom roku 1889 ako 
predchádzajúca  mapa.  Rozdielny 
nie je len grafický spôsob zobrazo
vania toho istého priestoru, ale roz
dielny je aj jeho obsah. na samot
nom Vŕšku okolo kaplnky sv. Ven
delínka vyčiarkovaním je znázorne
ná jama a na jej okraji sa nachádza 
budova. Je to areál výroby surových 
hlinených tehál. len hlinených pre
to, lebo tam ešte nie je zakreslená 
budova samotnej tehelne, v ktorej sa 
surové, vyschnuté tehly vypaľovali.

na tejto mape v poli pod výško
vou kótou 146 je zakreslená budo
va. Z mladších máp vieme, že v tom 
priestore bolo malé jazierko a  pri 
ňom bola malá stodôlka, v neskor
ších dobách nazvaná kornelových 
stodôlka (pán kornel bol v  dobe 
môjho detstva hájnik).

Cesta cez Drahy nebola zakres
lená preto, lebo to bola poľná ces
ta, ktorá viedla do polí a z hľadiska 
župy nebola dôležitá.

Pokračovanie článku uverejníme 
v budúcom čísle LN.

 Ing. Vojtech Sirota
Pramene: Staré mapy, Wikipédia, 

Nová kniha o Lábe

 Osídľovanie Vŕšku v zrkadle času         [1]
 Vŕšok ako „Lábska Atlantída”
Ako jeden z ešte žijúcich prao by vateľov Vŕšku, chcem v tomto článku 
písať o tom, čím sa v minulosti vyznačoval areál Vŕšku, v bezprostred
nom okolí kaplnky sv. Vendelínka. Aký význam mal po stránke su
rovinovej, výrobnej, športovej a spoločenskej pre celú dedinu Láb a 
čiastočne aj pre susedné obce Zohor a Plavecký Štvrtok, a to je na tom 
zaujímavé, ale aj smutné, že čas, pozitívna, ale hlavne negatívna čin
nosť človeka počnúc 50. rokmi minulého storočia až doteraz spôsobila, 
že jamovitý terén Vŕšku bol zahladený a vyrovnaný. V dôsledku tohto 
zásahu úplne zanikol kopcovitojamový charakter tejto krajiny. Ne
závisle od týchto krajinných zásahov už koncom 40. rokov minulého 
storočia postupne zanikala na Vŕšku aj surovinová základňa, výrobná 
a športová činnosť.
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Zrútenie kostolnej veže zabezpečilo našej obci 
krátkodobú pozornosť v mediálnom priestore.  
O existencii Lábu zrazu na Slovensku vede
li viac než „obec na Slovensku na tri, končí na 
B”. (Báb, to mi nevychádza...) Každá sláva trvá 
do najbližšej kauzy, kríza znamená príležitosť, 
minca má dve strany, a dalo by sa pokračovať. 
Na náš kostol, smutný, bez veže, sme si poma
ly zvykali. Nasledovný pamiatkový výskum nás 
ale zase potešil. Všetko zlé na niečo dobré, ak 
pokračujeme s prísloviami.

Veža bola pristavaná k  pôvodnému chrámu. 
O  tom  sme  vedeli.  Rastúcej  obci  malý  kostol 
nestačil, a bol prestavaný. kostol preorientovali, 
bývalú loď využili ako presbytérium. Z pôvodnej 
lode nám ostala veľmi dobre zachovalá západná 
stena so slepými arkádami z tehál. ktoré ukázalo 
práve zrútenie veže. lenže to čo sa objavilo, bolo 
staršie. oveľa staršie.

Teraz to bude prechádzka architektonickými 
slohmi v západnej Európe. náš kostol Všetkých 
svätých je opisovaný ako barokový. Prestavaný 
mal byť zo staršieho renesančného kostolíka. 
A  nešťastný pád veže nám ukázal dochované 
tehlové románske prvky. kto dával pozor na ho
dinách dejepisu vie, že chýba gotika, tá mala na
sledovať po románskom období.

Románske pamiatky nie sú úplne bežné, u nás 
boli v móde tak od roku 1000 do roku 1300. Ak 
v rokoch 1200 prevažujú románske stavby a goti
ka je vzácna, o 100 rokov neskôr je to presne nao
pak – románske prvky, hlavne originálny kruhový 
oblúk okien a dverí už nájdeme len výnimočne.

Aké boli pomery v  možných časoch stavby 
nášho prvého kostola? 

kamenná či tehlová stavba bol luxus, ktorý si 
mohol dovoliť len naozaj bohatý donor. Šľachtic, 
mesto, alebo cirkev, či mníšsky rád. 

Dobre známy rok 1206 prvýkrát spomína 
kraj loyp, predchodcu názvu láb, v  súvislosti 
s  venovaním miesta Plavecký Štvrtok Alexan
drovi, synovi Tomáša. Tomáš bol gróf zo svä
tého Jura a Pezinku, významného magnátskeho 
rodu. svoj pôvod odvodzovali od veľkomorav
ských HuntPoznanovcov. To bol ešte starší rod. 
sú spomenutí ako tí, ktorí opásali kráľa Štefana 
opaskom a mečom vo vodách Hrona a poskytli 
mu účinnú pomoc proti vzbúreným maďarským 
pohanským kmeňom. V podstate zachránili prá
ve formujúce sa Uhorské kráľovstvo. nerobili to 
pravdaže zadarmo. odmenou im bolo potvrde
nie a rozšírenie vlastníctva dnešného západného 
slovenska, vrátane Záhoria.

Záhorie sa až v  tých časoch pomaly stávalo 
pevnou súčasťou Uhorského kráľovstva. Tvorili  
sme konfínium – pohraničie. od pádu Veľkej 
Mo ravy sme striedavo patrili Čechom, Rakúša
nom a  dokonca aj Poliakom. Uhorskí králi sa 
sna žili na tomto území usadzovať svojich súput
níkov zo stepí – Polovcov, kumánov a nechávali 
im za držbu zeme vykonávať strážne služby. sku
točná hranica bola až v podhorí Malých karpát. 
napovedajú nám to názvy obcí Jablonica, Jablo

nec, Jablonové. stromy jabloní boli totiž pre svo
ju schopnosť vytvárať husté koruny veľmi vhodné 
pre tvorbu hraničných zásekov, nepriestupných 
pre prípadných útočníkov. samotné Záhorie tak 
ostávalo pusté, vhodné na kolonizáciu. Zem bola 
voľná pre léno – panovnícku odmenu za služby.

V spomínanom roku 1206 nám vládol ondrej 
II., Arpádovec. Históriou hodnotený ako nie prí
liš schopný panovník. svoje úsilie venoval najmä 
neúspešnej snahe dobyť Halič, krajiny na území 
dnešného východného Poľska a západnej Ukra

jiny. Vládu po ňom prevzal syn Belo IV., známy 
najmä obranou kráľovstva pred ničivým mon
golským vpádom. Štát ako taký prestal po pre
hratej bitke pri rieke slanej roku 1241 existovať. 
Mongolské útoky a nasledujúca neúroda viedla 
k  vyhynutiu takmer polovice národa. stavali sa 
kamenné hrady, ktoré jediné odolali vpádu.

keď sa pozrieme na prezentované architek
tonické prvky a použitý materiál – tehly, vieme  
nájsť podobné stavby. slepé arkády ostali na Zá
horí zachované v  hmote stavby len v  kostole  
Šaštínstráže. oveľa výraznejšie ich môžeme vi
dieť v kostolíku čiernom BrodeHedi, kde zís
kame aj predstavu, ako mohol náš kostol vyzerať. 

Tehlová stavba bez veže, malé okienka, na fa
sáde zdobená slepými arkádami. okolo možno 
cintorín a drevené chalúpky kryté tŕstím. Zvo
nica stojaca osve, možno len zvon zavesený vo 
vidlici. čo je podstatnejšie – kto staval tento 
typ kostolov. Všetky boli inšpirované bazilikou 
v Diakovciach, kde sa predpokladá aj existencia 
menšieho kláštora. Ten spadal pod kláštor v Pan
nonhalme, čo bola hlavné benediktínske opátstvo 
pre Uhorsko.

spomínaný rod HuntPoznanovcov bol k be
nediktínom veľmi ústretový – už jeho zaklada
telia im venovali zem na výstavbu kláštora na 
Zobore v nitre, jednému z prvých na slovensku. 

na základe týchto indícií – existencia dono
ra, podobnosť stavby, spriaznenosť rodu grófov 
zo svätého Jura s benediktínskou rehoľou, mô
žeme vysloviť hypotézu, že kostol v lábe mohol 
byť vystavaný práve benediktínmi, prípadne pod 
ich silným vplyvom. Ďalším plusom by mohlo 
byť zameranie rehole – osídľovanie nehostinných 
a odľahlých častí krajiny, zo zámerom jej kulti
vácie a životom v ústraní. nie nadarmo bolo ich 
krédom ora et labora – Modli sa a pracuj. súčas
ne mohli prinášať Písmo tu usadeným kmeňom, 

často ešte s pohanskými zvykmi. koniec prípad
ného pôsobenia benediktínov mohol priniesť 
práve vpád Mongolov (nesprávne označovaných 
ako Tatári) roku 1241.

samozrejme, hypotézu by najlepšie potvrdil 
písomný zdroj. Možno sa pri súčasnom trende 
digitalizácie zbierkových a  archívnych fondov 
dočkáme.

na čo ale určite nemusíme čakať, je prezen
tácia toho, čo nám dokázateľne ostalo. Existen
cia románskej architektúry „in situ” je na južnom 
Záhorí ojedinelá. Zaslúži si našu maximálnu po
zornosť a  vhodnú prezentáciu. Je množstvo ľu
dí, ktorí si radi spoja napríklad cyklovýlet s po
znávaním minulosti a  pamiatok. osadenie in
formačnej tabule, popis historických súvislostí, 
úprava okolia, sú investície, ktoré nás môžu dô
stojne prezentovať ako starobylú obec, ktorá si ctí 
svoju minulosť.

na záver malá úloha na zamyslenie. To, čoho 
sa môžeme na stene kostola dotknúť, má 800 ro
kov. skúsme si predstaviť, čo z dnešného lábu, 
zo súčasnosti okolo ktorej denne chodíme, budú 
môcť naši potomkovia uchopiť a obdivovať v ro
ku 2820.

Zdroj: aspisda.sk 
Spracoval: Ing. Marián Benkovič

Úvahy o začiatkoch kostola v Lábe
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V tomto roku uplynie sedem ro
kov od pádu kostolnej veže. V roku 
2015 sa uskutočnili stavebné práce 
pri spevnení a  vymurovaní novej 
oltárnej steny, ku ktorej bola via
zaná pôvodná kostolná veža. stena 
sa musela celá zbúrať a nanovo od 
zá kladov vystaviť. V  roku 2017 sa 
musel vybudovať nový prístup na 
po valu kostola, ktorý pôvodne vie
dol cez vežu. nový vstup na povalu 
sa vybudoval do klenby nad chórom. 
od mája roku 2018 sa začalo s de
tailnejšími úpravami novopostave
nej oltárnej steny. V zimnom období 
sú vždy rekonštrukčné práce poza
stavené, nakoľko v kostole je veľmi 
chladno.

Po páde kostolnej veže zostali na 
vonkajšej západnej stene odkryté re
liéfy, o ktorých nikto netušil – reliéfy 
starého románskeho kostola, ktoré 
podľa dlhotrvajúcich archeologic
kých výskumov sú vzácne, pretože 
sa tu prelína románsky sloh s baro
kovým slohom, bolo potrebné tieto 
reliéfy zachovať – bočné sa zachova
li, stredné časti na západnej fasáde 
sa museli nanovo podľa pôvodných 
reliéfov vystavať. na tieto práce sme 
požiadali finančný príspevok od mi
nisterstva kultúry. V  rámci výzvy 
MK SR – Obnova kultúrnych pa
miatok sme vypracovali projekt na 
získanie finančnej dotácie. V  roku 

2019 bol projekt úspešný a  farnosť 
získala 20 000 € na obnovu západ
nej fasády kostola, reštaurovanie 
odkrytého západného priečelia ro
mánskeho kostola. Západná stena je 
zreštaurovaná, reliéfy, ktoré sú vidi
teľné, sú kultúrnym dedičstvom, sta
ré približne 800 rokov, takže týmto 
objavom sa mení aj datovanie vý
stavby pôvodného lábskeho kostola. 
Z pôvodných historických údajov je 

známe, že láb mal kostol v 14. sto
ročí. Z nových objavov je ale zrejmé, 
že kostol je približne o dvesto rokov 
starší, ako sa pôvodne predpoklada
lo. Pochopiteľné je, že tieto objavené 
reliéfy musia byť odkryté a  zacho
vané, takže prípadné vybudovanie 
novej kostolnej veže sa nemôže 
uskutočniť na pôvodnom mieste. 
lábsky kostol už nikdy nebude mať 
podobu, na ktorú sme boli zvyknutí 

pred pádom kostolnej veže. Mnohí 
sa pýtate, kedy sa veža postaví. Veža 
sa zatiaľ stavať nebude, dôležité a fi
nančne náročné je zreštaurovať in
teriér kostola – sanktuárium – to je 
podstatná časť každého chrámu – 
svätyňa s oltárom.

od marca 2020 prebiehajú reš
taurátorské práce v interiéri kostola. 
napriek epidemiologickým naria
deniam sa v kostole intenzívne pra
cuje. Ide o zdĺhavú prácu. oltárová 
stena sa upravuje do pôvodného sta
vu. Reštaurovali sa všetky sochy svä
tých a  anjelov, obrazy na hlavnom 
oltári – obraz najsvätejšej Trojice 
a obraz Všetkých svätých s nanebo
vzatím Panny Márie, ako aj samot
ný oltár. Tieto už dnes zreštaurova
né predmety sa v najbližšom období 
z  reštaurátorského ateliéru vo Veľ
kých levároch privezú naspäť do 
kos tola a budú pomaly osádzané na 
svoje miesta.

V tomto roku predpokladáme, že 
všetky tieto rekonštrukčné a reštau
rátorské práce budú dokončené a po 
odsúhlasení Pamiatkového úradu 
Bratislava a Arcibiskupského úradu 
Bratislava odovzdané do užívania. 
Predpokladáme, že tohtoročné láb
ske hody či Vianoce budú už slávené 
v  rekonštruovanom sanktuáriu. In
teriér kostola bude v pôvodnej po
dobe, ako si ho pamätáme. Financo
vanie rekonštrukčných a reštaurátor  
ských prác je z  vlastného rozpočtu  
farnosti. Pri takýchto náročných re
konštrukčných prácach a  zásahov 
do pôvodných múrov kostola je po
trebné, aby bol chrám nanovo kon
sekrovaný – vysvätený. Tomu bude 
predchádzať slávnostná konsekrácia 
biskupom.                Mgr. Daniel Prokop 

 Rekonštrukčné práce 
 v kostole pokračujú
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,
prihovárame sa vám v  tejto zlo

žitej dobe poznačenej pandémiou  
nového koronavírusu CoVID19. 
Dovoľujeme si  vás informovať 
o  činnosti a  účinkovaní našich 
mužstiev obecného športového  
klubu v  lábe (ďalej len „oŠk”), 
v  regionálnych súťažiach Bratislav
ského futbalového zväzu (ďalej len 
„BFZ”) a obFZ Bratislavavidiek v 
súťažnom ročníku 2020/2021 – je  
seň, ktoré bolo z  dôvodu prijatia 
pan demických opatrení proti Co
VID19 dňom 12. oktobra 2020 až 
doteraz prerušené, ich výsledky boli 
nasledovné:

Amužstvo seniorov 
bolo v súťažnom ročníku 2020/2021 
zaradené do IV. ligy riadenou BFZ, 
v jesennej časti do prerušenia súťa
že odohralo 11 kôl a je na 3. mieste 
s počtom 18 bodov, skóre 24 : 17 gó
lov (podrobné výsledky sú na inter
netovej stránke www.futbalnet.sk).  
Mužstvo pracovalo pod vedením 
trénera p. Tibora Horvátha, zástup
cu hráčov p. Róberta Kaina,  vedú
ceho mužstva p. Daniela strolku, le
kára p. Štiliana nenovského. káder 
mužstva tvorilo cca 15 hráčov.

Družstvo starších žiakov 
bolo zaradené v  súťažnom ročníku 
2020/2021 do súťaže sZV riadenou 
obFZ Bratislavavidiek v  jesennej 
časti do prerušenia súťaže odohralo 
6 kôl a je na 3. mieste s počtom 15 
bodov, skóre 25 : 6 gólov (podrobné 
výsledky sú na internetovej stránke 
www.futbalnet.sk.) Mužstvo praco  
valo pod vedením realizačného tí mu, 
ktorý pracuje v  zložení: p. Hrebeň 
I. – tréner, Kuch R. – vedúci druž
stva, zdravotníčok p. Hrebeňovej  
M., p. Jánošovej A. káder mužstva 
tvorilo cca 13 hráčov.

Družstvo staršej prípravky 
(2010 a mladší) 
bolo zaradené v  súťažnom ročníku 
2020/2021 do  súťaže PRMA U11 

riadenou obFZ Bratislavavidiek, 
do prerušenia súťaže odohralo 9 kôl 
a  je na 4. mieste s počtom 21 bo
dov, skóre 51 : 26 gólov (podrobné 
výsledky sú na internetovej strán
ke www.futbalnet.sk.) Mužstvo 
praco valo pod vedením realizačné

ho tímu, ktorý pracuje v zložení: p. 
Zivčák M., Moravčík M., ondriaš 
l. káder mužstva tvorilo cca 13 
hráčov. Do tréningového procesu sa 
v uplynulom období zapojilo cca 11 
chlapcov a dievčat mladšej príprav
ky (2012 a mladší), ktorí trénovali 
pod vedením p. Polláka, Bakaľára 
M.

Vzhľadom k  zložitej pandemic
kej situácií CoVID19 a prijatým 
opatreniam, začiatok tréningové
ho procesu mužstiev a súťaží nie je 
možné stanoviť. Ak bude priazni
vá situácia, je predpoklad dokon
čiť jesennú časť súťažného roční
ka 2020/2021 do konca I. polroka 
2021.

oŠk si medzi svoje hlavné cie
le stanovil rozvoj a  udržanie mlá
dežníckeho a  seniorského futbalu 
v  obci a  revitalizáciu športového 
areálu (úprava priestorov vrchnej 
časti tribúny, sedenia pre divákov, 
dobudovanie zázemia pre občer

stvenie). napriek sťaženým pod
mienkam sa podarilo vybudovať 
umelé osvetle nie hracej plochy, vo 
vysokom stup ni rozpracovanosti je 
úprava pries torov vrchnej časti tri
búny, sedenie pre divákov a dobu
dovanie zázemia pre občerstvenie, 
prekrytie vstupu hráčov na hraciu 
plochu. Predpoklad ukončenia je do 
konca 1. polroka 2021. 

k  splneniu týchto cieľov sa ob
raciame na vedenie obce, právnické 
a  fyzické osoby, sponzorov o  pod
poru vo finančnej resp. naturálnej 
forme. Zároveň si vás dovoľujeme 
informovať, že oŠk splnil všetky 
zákonné podmienky na príjem 2 % 
dane z príjmu právnických a fyzic

kých osôb v roku 2020. Informácie 
o podmienkach vám poskytne Ing. 
Hasičková Mária.

oŠk dáva do pozornosti záujem
com o členstvo, že je možné sa pri
hlásiť u členov výboru, členský prí
spevok na rok 2021 je vo výške 5 €.

Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia, 

do nášho života nám zasiahla  
zá kerná pandémia CoVID19, boj  
s  ňou si vyžaduje dôsledné plne
nie prijatých opatrení za účelom 
ochrany svojho zdravia a  zdravia 
všetkých občanov. Uznanie a poďa
kovanie patrí všetkým, ktorí sa po
dieľajú na boji s pandémiou najmä 
zdravotníkom, samospráve. Veríme, 
že sa nám tento boj podarí vyhrať 
a budeme môcť pokračovať v našej 
činnosti a privítať vás na zápasoch 
našich družstiev v športovom areáli. 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!

Výbor OŠK

 Obecný športový klub v Lábe – súťažný
 ročník 2020/2021 – jeseň
 a predpoklad činnosti v roku 2021

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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