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Jožko Benkovič

sa narodil 4. mája 1941 v Lábe.
Spevák, hudobný skladateľ, ľudo
vý rozprávač, milovník folklóru
a najnovšie aj básnik.

želkou. V prezidentskom paláci sme
boli prvýkrát, a preto bolo čo ob
zerať. Vypýtali sme si autogramy
pre školu, pobehali po záhrade
a netrpezlivo čakali, čo bude ďalej.
A to najlepšie prišlo na koniec.
Kino! Poriadne unavení s plnou ná
ručou pukancov sme si sadli na
rozprávku. Niektorí aj podriemká
vali, no hlasný zvuk rozprávky ich
prebral. Po peknom dni plnom pre
kvapení sme sa poďakovali obec
nému úradu a dali záväzok, že zbie
rať budeme aj naďalej, lebo to sto
jí zato.

Dňa 17. apríla 2008 v kúpeľoch
Smrdáky krstil svoju knižku s ná
zvom VOLANIE LÁSKY. Na prvý po
hľad malá knižka vyjadruje jeho po
city aj precitnutia do duše iných –
svojich kamarátov, spolupacientov.
Inšpiráciu hľadal najmä v kúpeľoch,
kam chodil každý rok. Táto zbierka
básní je hlavne o láske. Pretože
v dnešnom uponáhľanom svete tro
chu zabúdame na tie krásne slová
ako ľúbim ťa, mám ťa rád. Z básní
sála nesmierny cit, ktorý je ako bal
zam na dušu. Pri ich čítaní vyhŕkne
nejedna slzička.
Úryvky z básní predniesla sloven
ská herečka Mária Kráľovičová, kto
rá zároveň knižku pokrstila. Knižka
vyšla vo vydavateľstve Agentúra Sa
ša Košice a fotografie pochádzajú
od popredného slovenského foto
grafa Alexandra Jirouška. Na tejto
krásnej akcii sa zúčastnili p. Š. Ben
kovičová, starostka M. Valúchová,
S. Vajarská, M. Michalčíková, E.
Štefeková, V. Lukáčková, N. Kimlič
ka aj deti z našej obce – Kristína Va
jarská a Filip Kubej, ktorí sprevá
dzali krst knižky v lábskom kroji.
Drahý Jožko! Prajeme Vám veľa
šťastia, zdravia, lásky a nápadov,
aby ste mohli písať ďalšie krásne
básne, na ktoré sa úprimne tešíme.

Zberači zo základnej školy

Za OcÚ v Lábe Silvia Vajarská

Na návšteve

U pána prezidenta Ivana Gašparoviča

Ako už býva dobrým zvykom, na
naše deti pred koncom školského
roka čakajú výlety ako odmeny za
ich aktívnu prácu počas roka.
K tejto tradícii sa pridal aj zriaďo
vateľ základnej školy – obecný
úrad, ktorý na začiatku školského
roka vyhlásil súťaž v zbieraní pa
piera a obalov tetra paku.
Odmena pre najlepších „zbera
čov” bola prezentovaná ako pre
kvapenie, a tak sa šestnásť najak
tívnejších žiakov v sprievode pani
starostky Valúchovej, pp. Mrázo
vej, Nenovskej a Prokopovej vybra

lo v piatok 13. júna autobusom do
neznáma.
Aby deti vedeli, čo sa ďalej deje
s pozbieraným odpadom, bola pr
vá zastávka v zohorskej spoločnosti
na spracovanie odpadu ASA, kde
po krátkom výklade p. Rajčákovej
nasledovala prehliadka areálu. To
vám bolo prachu a špiny! Niekto
rým deťom to však vôbec nevadilo
a pozbierali do svojich vreciek pár
„potrebných” vecí.
Keď sme sa trochu zašpinili, na
štartovali autobus a rýchlo leteli
do Bratislavy, kde nás už čakal pán
prezident Ivan Gašparovič s man

Ocenenie najlepších pedagógov
Pri príležitosti Dňa Mgr. Miriam Vicenovej. síl v tomto nádhernom,
učiteľov boli 27. marca Ďakujeme za jej obeta ale náročnom povolaní.
ocenení pedagogickí vú prácu a želáme veľa
OcÚ Láb
pracovníci, ktorí svo
jou prácou prispievajú
k vysokej úrovni a roz
voju školstva v územ
nej pôsobnosti Kraj
ského školského úradu
v Bratislave.
Toto významné oce
nenie bolo slávnostne
odovzdané v Zichyho pa
láci v Bratislave aj riadi
teľke materskej školy

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
Dôležité oznamy
1. – ObZ prijalo na 2. ple
nárnom zasadnutí 12. 3. 2008
VZN č. 2/2008 o opatrovateľ
skej službe, kde schválilo prí
spevok na obedy pre dôchod
cov stravujúcich sa v školskej
jedálni v hodnote 10 Sk za
obed. Na príspevok má nárok
každý dôchodca s trvalým po
bytom v Lábe po dovŕšení veku
70 rokov, resp. osoba dôchod
kového veku žijúca osamelo.
2. – ObZ prijalo na 3. ple
nárnom zasadnutí 7. 5. 2008
dodatok č. 2 k VZN č. 5/2007
o určení ceny za odvedenie
a čistenie odpadovej vody pre
domácnosti. Upravuje cenu za
vývoz obecným fekálom, a to
nasledovne:
– do 4 m3 je cena 200 Sk
– od 4 m3 do 8 m3 je cena
400 Sk v obci,
– p re chatové oblasti je cena
600 Sk za fekál.
3. – V našej obci pokračujú
práce na rekonštrukcii NTL
plynovodu. Trasa vedia popri
hlavnej ceste v smere na „Dra
hy”. Výkopové práce sa realizu
jú v páse zelene, niektoré dre
viny sa musia likvidovať, na
koľko si to vyžadujú ochranné
pásma plynárenských zariade
ní podľa § 27 energetického
zákona. Práce potrvajú do sep
tembra 2008. Vykonávatelia
prác sú povinní dať terén do
pôvodného stavu. V prípade
problémov kontaktujte zod
povedné osoby – p. Kondrlu
z SPP Bratislava (0905 72 76
22) a p. Vajdu (0905 49 29
73).
4. – Žiadame majiteľov do
pravných prostriedkov parku
júcich na verejných priestran
stvách o parkovanie vozidiel
tak, aby neobmedzovali chod
cov a mamičky s kočíkmi v ply
nulom prechode po chodníku.
Práve pre kočíky je veľmi ob
tiažne jazdiť po priekopách!
5. – Upozorňujeme občanov
na dodržiavanie VZN č. 5/2008
čl. 2 o určení ceny za odvede
nie a čistenie odpadovej vody
pre domácnosti na povinnosť
občanov likvidovať odpadové
vody výlučne prostredníctvom
fyzickej alebo právnickej osoby
majúcej s obcou uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti.

Vandali, kedy už konečne prestanete...
Chápem mladých ľudí, ktorí sa
chcú prezentovať, ukázať ostat
ným to , čo najviac vedia. Niektorí
to dokazujú v športe, iní v oblasti
kultúry, vzdelania a pod. Nechá
pem ale tých jedincov, ktorí pod
rúškom tmy so sprejom v ruke ni
čia všetko, čo iní s námahou vy
tvorili.
Jedni sa snažia o pekné, kultúr
ne prostredie, neustále upravujú
a opravujú, investujú nemalé fi
nancie, a druhí to okamžite zne
hodnotia. Takto tu chceme žiť?
Všetko rozbité, poškodené, po
striekané nezmyselnými znakmi...!
Ak je to spôsob prezentácie našich

detí –„hrdinov dnešnej doby”, tak
apelujem na rodičov, aby venovali
viac času svojim deťom.
Nech to nie je len obecný úrad,
ktorý striehne na sprejerov, nech je
to aj škola a všetci občania, kto
rým záleží na peknej dedine! Ak
nám nepomôžete, nepodarí sa
nám v plnej miere eliminovať tých
to nespratníkov a donekonečna
môžeme natierať autobusové za
stávky, tabule, steny, dvere... Práve
teraz vás vyzývam na spoluprácu
pri riešení tohto problému a pevne
verím, že to spoločnými silami
zvládneme!
Ďakujem.
Vaša starostka

Drahá likvidácia komunálneho odpadu
V apríli uskutočnil obecný
úrad likvidáciu nelegálnej
skládky odpadu v katas
trálnom území Láb, ktorá
nás stála 200.000 Sk.

Odpad bol odvezený na
skládku do A.S.A  Zohor.
Táto nelegálna skládka sa
nachádzala na súkrom
ných pozemkoch a vlastní

ci boli písomne vyzvaní na
následnú starostlivosť o
svoje pozemky. Znamená
to, že svoje pozemky majú
zabezpečiť tak, aby nepri

šlo ku vzniku novej sklád
ky odpadu, aby sa neporu
šoval zákon č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí.
Z tohto dôvodu vyzý
vam všetkých občanov,
aby svoj komunálny aj iný
odpad likvidovali tak, aby
sa predchádzalo znečisťo
vaniu životného prostre
dia, v ktorom bývame. Žia
dame vás všetkých, aby ste
odpad z vašich domác
ností likvidovali tak, ako
sa to má a využívali služby
spoločnosti na likvidáciu
odpadu
A.S.A. Zohor,
t. č. 02/65 96 18 15,
resp. TEKOS Malacky,
t. č. 034/772 20 60.
Ďakujem, že chránite
naše životné prostredie.
Valúchová,
starostka obce
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Viacúčelové ihrisko

V apríli 2008 sa za prispenia Úradu vlády a Nafty
Gbely, a. s., zrekonštruovalo a vybudovalo približne
za 400 000 Sk viacúčelové ihrisko pri futbalovom
štadióne ŠK Láb.
Pásku slávnostne prestrihli starostka obce Láb
a Ing. Slezák zástupca Nafty Gbely. Verejnosti sa po
núka priestor na celoročné využitie tohto športovis
ka, pričom v zimných mesiacoch bude k dispozícii aj
prírodné klzisko. Ako prví ho využili poslanci a za
mestnanci obce Láb vo vyrovnanom dueli so spon
zormi z Nafty Gbely, ktorí si zmerali sily v netradič
nom trojboji – volejbal, basketbal a štafetové hry. Na
záver sa všetci rozišli ako víťazi a s dobrým pocitom,
že sa vykonalo niečo pre obec – pre športové využitie
občanov obce Láb.		
Ing. D.Vavrinec

Zaujímavá ponuka pre občanov Lábu

Naša obec sa pomaly preberá zo
spánku a začína sa meniť. Je to
síce pomalý proces zobúdzania,
zato viditeľný.
Začneme zhora, teda „Vŕš
kom”. Táto časť sa pripravuje na
príchod nových obyvateľov do
obce. Konečne po mnohých ro
koch začala veľká výstavba 40
rodinných domov. Investorom je
spoločnosť PENZA, ktorá vybu
duje staviteľom kompletnú in
fraštruktúru. Znamená to, že
nám pribudnú noví obyvatelia,
deti do škôlky a školy. Záujem
o stavebné pozemky je obrovský,
nakoľko sme jedna z mála „čis
tých” obcí – bez
priemyslu, bez
veľkej doprav
nej záťaže a má
me pestrý kultúrno-spoločenský
život.
Keď sa spustíme z kopca,
nájdeme nový chodník, ktorý
vedľa transformátora napomáha
školákom pri bezpečnom pre
chode na druhú stranu cesty. Eš
te nám regionálne cesty nastrie
kajú dopravné značenie – prie
chod cez cestu a snáď sa ukľudní
aj dopravná situácia na tomto
úseku.
Ak pôjdeme ďalej, dostaneme
sa k športovému štadiónu, ktorý
dostal novú podobu. Vďaka fi
nančnej podpore Úradu vlády
SR, spol. NAFTA, sponzorom
obce – f. RECYKLING – Siváková
a pánovi M. Cuperovi sa vytvoril
priestor pre aktívne športové vy
užitie našej mládeže, ktorá dote
raz na šport používala verejné
priestranstvá. Svoje si tu nájdu
menší aj väčší a som veľmi rada,
že ihrisko je takmer každý deň pl

né detí. Len vás, milí prívrženci
športu, prosím, aby ste zbytočne
nerobili neporiadok, veď v okolí
športoviska sú k dispozícii od
padkové koše!
Na ceste pri štadióne sa už ne
musíme báť, že narazíme na ko
reň stromu a rozbijeme pivové
fľaše na bicykli. Cesta je uprave
ná, prejdeme plynule, ba  mno
hokrát zabúdame aj na dovolenú
rýchlosť. Na bezpečnosť cestnej
premávky nás preto upozorňujú
aj doplnené dopravné značenia,
ktoré aspoň sčasti riešia problém
hádajúcich sa vodičov.
Zbavili sme aj problému vy
púšťania odpadových vôd. Už ne
musíme dví
hať poklopy
v dedine, le
bo sme pri
čistiarni odpadových vôd umiest
nili do zeme dve zberné nádoby,
do ktorých vypúšťame a násled
ne likvidujeme odpadové vody.
Nezabúdame ani na naše škol
ské zariadenia, ktorým pomáha
me pri údržbe areálu, budov
a, samozrejme, zabezpečujeme
aj mimorozpočtové príspevky.
Najlepším partnerom obce je už
spomínaný Úrad vlády SR, ktorý
v tomto roku pridelil finančné
príspevky škole vo výške 50.000
Sk a škôlke 100.000 Sk.
Máme veľa problémov a sta
rostí, ktoré však pomaly riešime.
Som rada, že sú medzi nami ob
čania, ktorí nám pomáhajú  
a spolupracujú s obcou. Dovo
lím si touto cestou poďakovať
vám všetkým, ktorí nechcete byť
menovaní, a samozrejme, Dob
rovoľnému hasičskému zboru
v Lábe.

Tak beží čas
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Do konca júna
ušetríte 3000 Sk!
Keď v roku 1969 výskumná agen
túra DARPA patriaca americkému
ministerstvu obrany Pentagon, vy
tvorila prvú experimentálnu počí
tačovú sieť Arpanet, ktorú využíva
la výlučne armáda a vedci. Nik netu
šil, čo tento krok prinesie ľudstvu.
Zo siete Arpanet v roku 1990 vzni
kol Internet, ktorý začal svoju ví
ťaznú púť našou planétou a stal sa
samozejmou súčasťou velkej časti
domácností i na na Slovensku.

rozdeliť do dvoch základných sku
pín. Do skupiny bez obmedzenia ob
jemu sťahovaných dát, tu má pro
dukt WOV parametre 256 kbit/s
(príjem dát) a 64 kbit/s (odosiela
nie dát) – 333 Sk mesačne, CLAS
SIC 512/128 kbit/s – 666 Sk a AC
TION 3072/256 kbit/s – 999 Sk.
Zrejme najzaujímavejší bude špe
ciálny produkt SUPER technicky
dostupný pre obyvateľov Lábu a len
piatich ďalších obcí v okrese Ma
lacky, ktorý má skutočne vynikajíce
parametre – 2048/256 kbit/s, bez
obmezenia objemu sťahovaných
dát, za 499 Sk s DPH mesačne! Len
firma AIRWAVE vám ponúka taký
to rýchly a cenovo výhodný Inter
net!
Pre tých najnáročnejších sú urče
né produkty  frekvencie 5 GHz od
troch do 6 Mbit/s, tieto ale už majú
limitovaný objem sťahovaných dát.
Ešte jedna zaujímavá skutočnosť:
V rámci momentálnej akciovej po
nuky, ktorá platí do konca júna, je
montážny poplatok (3000 Sk) nu
lový – okrem produktu WOV (1500
Sk). Teda, okrem neho je do konca
júna inštalovanie našich zariadení
bezplatné!

V budove malackého podnikateľ
ského inkubátora na Bernolákovej
ulici už štvrtý rok pôsobí interneto
vá providerská spoločnosť AIRWA
VE, s. r. o., ktorá v súčasnosti na
Záhorí pokrýva svojím rádiovým
signálom – teda nepotrebuje žiadne
telefónne linky – Malacky, Kostoliš
te, Gajary, Jakubov, Záhorskú Ves,
Vysokú pri Morave, Plavecký Štvr
tok, Malé Leváre, Velké Leváre, Zá
vod, Moravský Ján, Sekule, Studien
ku, Pernek, Kuchyňu, Rohožník, So
lošnicu a v súčasnosti je to už aj Láb
a čoskoro to budú i Jablonové, Bor
ský Sv. Jur, Kuklov a Čáry. Pre záu
jemcov v Lábe firma AIRWAVE pri
pravila širokú škálu ponúk z ktorej
majú možnosť vybrať si vysokorých
V prípade záujmu zatelefonujte
lostný internet  za mesačný popla
tok v rozpätí od 333 do 1666 Sk me na číslo 034/ 774 13 18. Radi od
sačne. Ponúkané produkty možno povieme na všetky vaše otázky.

Vaša starostka



ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Poďme na púť – aspoň v duchu – do Fatimy
Tam sa Panna Mária zjavovala ro
ku 1917 trom malým deťom, chu
dobným pastierikom: Lucii, Fran
tiškovi a Hyacinte. Zjavenia nás
vyzývajú k viere, nádeji, láske, po
kániu, zasväteniu sa Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie...
Sestra Lucia píše: „Tretia časť ta
jomstva odhaleného 13. júla 1917
v Cova di Iria-Fatima. Píšem v po
slušnosti voči Tebe, môj Bože, ktorý
si mi to prikázal prostredníctvom
J. E. pána biskupa v Leirii a Tvojej
i mojej Najsvätejšej Matky. Po
dvoch častiach, ktoré som už vyloži
la, videli sme po ľavej strane Našej
Panej trochu vyššie anjela s ohni
vým mečom v ľavej ruke. Šľahal z ne
ho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá
mal zapáliť celý svet. Iskry však zha
sínali pri dotyku s jasom Našej Pa
nej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky
smerom k nemu. Anjel ukazujúc pra
vou rukou na zem silným hlasom
povedal. Pokánie, pokánie, poká
nie! A v nesmiernom svetle, ktorým
je Boh, sme videli: ´niečo podobné
tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle,
keď pred ním prechádzajú´biskupa
oblečeného do bieleho´mali sme

predtuchu, že je to Svätý Otec´. Iní
rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a re
hoľníčky vystupovali na strmý vrch,
na vrchole ktorého bol veľký kríž
z neotesaných kmeňov, akoby boli
z kôry korkového stromu. Svätý
Otec, skôr než tam prišiel, prešiel
cez veľké mesto spolovice zrúcané
a neistým krokom strápený boles
ťou a utrpením, modlil sa za duše
mŕtvych, s ktorými sa stretal na svo
jej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu,
kľačiac pod veľkým krížom bol za
bitý skupinou vojakov, ktorí naňho
strieľali z rôznych zbraní a šípmi
a takým istým spôsobom zomierali
jedni po druhých biskupi, kňazi, re
hoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské
osoby, muži a ženy z rôznych tried
a postavenia. Pod obomi ramena
mi kríža boli dvaja anjeli. Každý
z nich mal v ruke krištáľovú krhlu
a do nej zbierali krv mučeníkov
a ňou polievali duše, ktoré sa pribli
žovali k Bohu.“ (Kongregácia pre
náuku viery: Fatimské posolstvo.
SSV Trnava, 2006.)
Panna Mária vo Fatime prosí:
„aby Rusko bolo zasvätené môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu a aby sa
na prvé soboty v mesiaci konalo

Klub lábskych žien s Miestnou ľu asistentkou na Katedre slovenského ja
dovou knižnicou v Lábe pripravili zyka a literatúry na Pedagogickej fa
besedu o knihe Evy Fordinálovej
kulte UK v Trnave. V súčasnosti pôsobí
ako vedecká pracovníčka Ústavu slo
venskej literatúry SAV v Bratislave, sú
časne prednáša dejiny slovenskej litera
túry na Katedre slovenského jazyka a li
teratúry Trnavskej univerzity.
Poetka žije v Skalici, ku ktorej má
zvláštny vzťah. Záhorie jej učarovalo.
Beseda sa uskutočnila 11. 3. 2008 V zbierke veršov Vôňa Záhoria vyzná
v Klube dôchodcov. Bol to sviatočný va lásku k tomuto kraju. Hovorí: ,,Zá
podvečer, lebo nestáva sa každý deň, horie je oblasť majestátnych borovíc.
aby do našej obce zavítali ľudia nevšed Chráňme ich a pestujme ich. Chráňme
ní – výnimoční. Výnimoční svojim ta si tento Bohom nám daný krásny kút
lentom, ľudia vysoko tvoriví. Boli to: Slovenska.“
PhDr. prof. Eva Fordinálová CSc.,
Áno, Záhorie je moje rodisko i moja
PhDr. Vierka Drahošová CSc., riaditeľ láska. Ďalšou zbierkou je Nepresta
ka Záhorského múzea, zodpovedná re nem Ťa hľadať a v Lábe sa predstavila
daktorka časopisu Záhorie. Peter Mi treťou zbierkou Chystám Ti miesto.
Básne sú plné jemnej poetiky, majú
chalovič, muzikológ a hudobník, redak
tor časopisu Záhorie, Margita Ilemčí prosebný tón, autorka v Bohu nachádza
ková, tajomníčka redakcie časopisu oporu, istotu, cieľ. Dobre bolo počúvať
Záhorie.
slová poetky, doplnené prednesom nie
Na Slovensku nenájdeme veľa poe ktorých básní. Svojimi básňami chce
tiek píšucich duchovnú poéziu. Poetka odovzdať toto posolstvo. Nehanbime sa
Eva Fordinálová sa narodila 17. 12. byť citliví, láskaví, súcitní, načúvajúci
1941 v Borskom Mikuláši. Po maturite z obavy, že nebudeme v súčasnom svete
pokračovala v štúdiu na Pedagogickom in. A pomáhajúci – lebo človek je jediný
inštitúte v Trnave, neskôr popri zamest tvor na planéte schopný pomáhať.
naní na Filozofickej fakulte Univerzity
Poďakovanie za pekný večer patrí
Komenského v Bratislave. Bola učiteľ Mgr. Milke Štefekovej, V. Lukáčko
kou na viacerých školách, odbornou vej a KLŽ.			
KLŽ

Chystám Ti
miesto



zmierne sv. prijímanie. Ak budú
moje prosby splnené, Rusko sa ob
ráti a zavládne mier. Inak bude roz
širovať bludy do celého sveta a prí
du vojny a prenasledovanie Cirkvi;
dobrí budú na smrť mučení, Svätý
Otec bude veľa trpieť, veľa národov
bude zničených; ale moje Nepo
škvrnené Srdce nakoniec zvíťazí.
Sv. Otec mi Rusko zasvätí, takže sa
obráti a svetu bude dané žiť v mie
ri nejaký čas... Boh chce vo svete
zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrne
nému Srdcu... Pozri, milá dcéra,
moje Srdce je obklopené tŕňmi,
ktorými mi ho nevďační ľudia svo
jimi neprávosťami a svojou nevďač
nosťou každým okamihom prebo
dávajú. Snaž sa ma potešiť aspoň
ty, a povedz, že budem všetkým
dušiam, ktorí sa päť mesiacov o pr
vých sobotách vyspovedajú, príjmu
sväté prijímanie, pomodlia sa svätý
ruženec a štvrť hodiny budú robiť
spoločnosť rozjímaním o tajom
stvách svätého ruženca ako za
dosťučinenie pre mňa, záchranou
v hodine smrti so všetkými potreb
nými milosťami.“
Pán Ježiš povedal Lucii: „Pretože
chcem, aby celá moja Cirkev uznala

toto zasvätenie ako triumf Nepo
škvrneného Srdca Márie, aby sa po
tom jej úcta rozšírila a aby vedľa úc
ty k môjmu Božskému Srdcu bola
i úcta k tomuto Nepoškvrnenému
Srdcu.“
Dôkazom Božej dobroty a Márii
nej moci je zvláštna ochrana Portu
galska Nepoškvrneným Srdcom Má
rie, pretože sa mu táto krajina za
svätila. Za toto zasvätenie sľúbil
Pán Ježiš Portugalsku zvláštnu
ochranu počas Druhej svetovej voj
ny, zachovanie katolíckej viery a do
dal, že táto ochrana je dôkazom mi
lostí, ktoré by poskytol aj iným ná
rodom, keby mu boli ako Portugal
sko zasvätené.
Dňa 25. III. 1984 vykonal pápež
Ján Pavol II. zasvätenie zodpove
dajúce požiadavkám Panny Márie,
ako potvrdila sestra Lucia v liste
z 8. XI. 1989. Roku 1989 padol ko
munistický režim, za čo Ján Pavol
II., osobitne ďakoval Najsvätejšej
Panne.
Aj keď by sme do Fatimy nešli,
učiňme, čo vo Fatime žiada nebo
od nás.
Juraj Augustín,
farár – duchovný otec farnosti

Ako odborne záhradníčiť
Jar sa prehupla do svojej najpríťažli
vejšej fázy. Vo vzduchu cítiť jej svie
žosť a vôňu kvetov. Všetci rozmýšľa
me, ako si tento rok skrášlime zá
hradku, predzáhradku, či dvor. Klub
lábskych žien preto pripravil besedu
s Jankou Fumačovou na tému: ,,Úpra
va záhrad a predzáhradiek“.
Besedovalo sa za veľkej účasti prítom
ných. Hovorilo sa najmä:
• O zimnej opatere črepníkových tr
valiek, o nevhodnosti nákupu a sadenia
ich na jeseň, pretože vysychajú a nemajú
dostatočný čas na vytvorenie vody v kore
ňoch.
• O zakladaní trávnikov – pri ktorých
je dôležité jarné kosenie, prevzdušnenie,
prihnojenie, postrek proti burine.
• O trvalkách – vysádzame, alebo
presádzame, kontajnerové tiež vysadíme.
Vresy zostriháme v zime.
• Cibuľoviny: tulipány, narcisy, gladi
oly rozdávajú radosť svojou pestrou krá
sou. Poučili sme sa, že pre tulipány je
dobre, ak stonku pozdĺžne narežeme.
O nasrcise je dobre vedieť – aby neslzil,
treba nahriať stonku nad kahančekom.
Z hľuznatých rastlín to boli begónie a ge
orgíny.

• O kríkoch a ich vysádzaní, zaklada
nie živých plotov, o pestovaní, ošetrovaní,
strihaní a prihnojovaní.
• Letničky vysádzame na záhony
v apríli – v júni. Dbáme na farby a sku
pinové vysádzanie. Po odkvitnutí odstra
ňujeme odkvitnuté kvety, čím podporíme
ďalšie kvitnutie.
• Orchidea kraľuje v ríši kvetov. Nej
deme za ňou do Amazonie. Vytvoríme si
ju doma. V byte by mala rásť v polotieni.
Priame slnko jej neprospieva. Na zalieva
nie je dobrá mäkká, odstáta voda.
• Nandevilla – pekný črepníkový kvet.
Pred dvoma rokmi bola hitom pre jej krá
su a nenáročnosť v pestovaní. Treba dob
re prezimovať.
• Hygiena rastlín – čistenie listov, spr
chovanie, pletie, prihnojovanie, kyprenie
pôdy.
Besedovalo sa dlho. Prítomní si sľúbi
li, že na jeseň prídu zase načerpať ďalšie
vedomosti pre tak dôležitú záľubu, ako je
práca v záhrade. V budúcnosti by bolo
dobré priniesť aj výpestky, alebo kvety pre
poučenie ostatných účastníkov.
Ďakujeme pani Janke Fumačovej za
jej múdre slová a vedomosti a KLŽ za or
ganizovanie poučnej a potrebnej besedy.
J.V. a E.Š. za KLŽ
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Vážení spoluobčania,

Biele bociany v Lábe
opäť hniezdia
Bociana bieleho (Ciconia ciconia) – sťahovavého vtáka, ktorého prílety
koncom marca, začiatkom apríla zvestujú, že jar naozaj prišla, pozná
snáď každý. Tento veľký, prevažne biely vták s mohutným červeným zo
bákom a vysokými nohami je však čoraz vzácnejší. Preto je zákonom
chránený nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ktorá je jeho domo
vom počas jarných a letných mesiacov.
Biele bociany vyhľadávajú hlav
ne oblasti močaristé a vlhké, kde
môžu nájsť dostatok potravy pre
seba a pre mláďatá. Živia sa hlav
ne žabami, malými rybami, veľkým
hmyzom. Keď nemá takúto potra
vu nepohrdne ani myšami, či krt
kom na poliach. Hlasovým preja
vom bocianov bielych je klepota
nie zobákom, robia to najčastejšie
pri vítaní partnera prilietajúceho
na hniezdo.
Do Lábu prileteli aj túto jar.
Po prílete na hniezdo si rodičov
ský pár hniezdo najprv upraví
a dostavia, až potom samička na
kladie niekoľko bielych vajec (naj
častejšie 3–4). Sedenie a ohrieva
nie násady po vyliahnutie mláďat
trvá 32–33 dní, v tejto činnosti sa
samička a samec striedajú. Obaja
rodičia sa striedajú aj pri donášaní
potravy, ktorú mladým z hrdelné
ho vaku vyvrhujú do stredu hniez
da a mláďatá si uchmatnú, čo
uvládzu. Prvé dni po vyliahnutí im
prinášajú malú potravu (dážďov
ky, hmyz) neskôr aj väčšiu (ryby,
žaby, myši, hady). Počas horúčav
ich nenechajú smädné a okrem
ochrany pred páliacim slnkom,
roztiahnutým krídlom tvoriacim
tieň, im prinesú v hrdelných va
koch aj vodu a na hniezde ju „vy
streknú“ zobákom. Približne po 2
mesiacoch sú mláďatá schopné
LÁBSKE NOVINY • 2/2008

vyletieť z hniezda a hľadať si v oko
lí potravu samé.
Na začiatku jesene sa bociany
združujú do veľkých kŕdľov a od
lietajú do Afriky. Bociany zo zá
padnej Európy tiahnu prevažne
cez Španielsko a Gibraltársku úži
nu, bociany strednej a východnej
Európy cez Balkán, Izrael, Červené
more. Ich zimoviskom je Afrika
južne od rovníka, niektoré však
prezimujú aj v oblastiach okolo
Stredozemného mora .
Z pohľadu hniezdenia je Záhorie
(oblasť okolo rieky Morava) zvlášt
ne tým, že niektoré páry si stavajú
hniezda na stromoch, čo je v ostat
nej časti Slovenska zriedkavé. Tak
môžeme obdivovať v rakúskom
Marcheggu hniezdnu stromovú
kolóniu bielych bocianov – najväč
šiu v strednej Európe. Aj na slo
venskej strane moravských luhov
nachádzame niekoľko hniezd na
stromoch, ich trvanlivosť však nie
kedy býva len 1–2 sezóny, lebo ko
náre stromu pod váhou ťažkého
hniezda sa často zlomia a hniezdo
spadne.
V obci Láb majú bociany pevnú
podložku na stĺpe, takže takéto
nebezpečenstvo im nehrozí a verí
me, že nielen v roku 2008 ale i ro
koch ďalších u nás úspešne vy
hniezdia.

bol som prítomný na verejnej
schôdzi obecného zastupiteľ
stva. Musím sa priznať, bol som
milo prekvapený jeho účasťou.
Boli prítomný všetci, ktorí riadia
chod dediny. Konkrétnymi otáz
kami na telo, ako aj ich odpo
vede boli presné a vecné. Žiad
ne výhovorky neplatili. Hlavne
pán Vavrinec, ktorý má vedo
mosti a veľký prehľad. A ak to
myslí vážne s našou obcou spo
lu s našou pani starostkou sa
dostaneme z tohto začarované
ho kruhu. Neoblomná pani Les
kovská presadzuje na každého
občana rovnaký meter. To je
správne.
Bol som v kolektíve, v ktorom
keď sa o niečom hlasovalo
a niektorí hlasovali proti, alebo
sa zdržali hlasovania, museli
obhájiť svoj postoj prečo, lebo
bez udania dôvodu sa ľahko
zbavovali zodpovednosti.

Milí občania,
buďme nápomocní tomuto
kolektívu, ktorí sme si sami zvo
lili, veď budeme mať možnosť
na konci volebného obdobia im
to spočítať. Odporúčam stálym
kritikom, ktorí nebudú spokojní
s nikým a s ničím, aby prišli a vy
jadrili svoju nespokojnosť, po
vedali svoje názory, ako by to
bolo lepšie.
Je špatný hospodár ten, ktorý
sa zbavuje svojho majetku. Naši
starčekovia, otcovia prežívali
ťažké vojnové i medzivojnové
časy. Akí to boli predvídaví
a múdri ľudia. Nemysleli len na
seba, ale aj na svoje deti a vnú
čatá. Odtŕhali si z toho mála čo
mali, zveľaďovali spoločný obec
ný majetok. A naša generácia,
čo zanecháme svojim potom
kom?
Nezveľaďujeme náš spoločný
obecný majetok, my ho predá
vame, predávame jedincom, čo
na to majú. To nie je dobrá ces
ta. Ak už sa zbaviť obecného
majetku, tak len vtedy, aby mala
z toho prospech celá dedina.
Ale o tom musia rozhodnúť ob
čania v referende. Neobstojí tvr
denie, že nie sú peniaze, od to
ho ste tam milí poslanci, aby ste
vynaložili obrovské úsilie ich
hľadať inou cestou a nie zvyšo
vaním daní a poplatkov. To chce
dverami von, oknom dnu. Ne

robte tú istú chybu, ako predo
šlé predstavenstvo, lebo padne
te. Keď na to nemáme, tak ne
máme. Bohužiaľ. Ako hovorí
príslovie: ,,Vyčkaj času, bude
klasu“.

Milí spoluobčania,
premýšľam, čím to je, že do
kážeme udržiavať toľké roky náš
svätostánok lábsky kostol. Koľ
ko už bolo urobených úspeš
ných zbierok. Čo tak urobiť roč
nú zbierku na zveľadenie obec
ného majetku, ktorý bude patriť
len nám, občanom Lábu. Je tu
veľa možností – škola, škôlka,
telocvičňa, šport....
Máme v dedine ešte veľa od
borníkov, ak sa pominieme, už
ich veľa nezostalo, lebo všetci
chcú len študovať. Čo tak areál
starej školy? Zbúrať ju a dobrý
materiál použiť na výstavbu kul
túrneho domu. O jeden sme
prišli, postavme si nový v akcii
,,Z“. Aby mala mladšia generá
cia predstavu, čo to je vlastne
akcia ,,Z“. Pospomínajme im,
čo sme všetko vybudovali za
debnu piva a štamprlík borovič
ky. Ručné kopanie plynu z Pla
veckého Štvrtka, vybudovanie
autobusovej garáže, ihrisko, te
locvičňa, škola, škôlka, fara,
údržba kostola, cintorín s do
mom smútku, atď...
Toto všetko by chcelo len má
ličko, urobiť obrovskú osvetu
medzi ľuďmi. Informovať
a oboznamovať občanov. Na
verejné schôdze sa nám akosi
nechce. Určite by bolo dobré
dávať do schránky letáky s da
jakou otázkou a verím tomu, že
sa občanom rozviaže jazyk.
Pozorujete, ako sa nám vzďa
ľuje obec Plavecký Štvrtok vo
všetkých ukazovateľoch? Pre
buďme sa z tohto ničnerobenia,
spojme spoločne svoje sily a po
môžme našej krásnej dedine.
My, muži! Nezbavujme sa zod
povednosti, nenechajme všetko
na naše pracovité ženy, ktoré sa
snažia, ako v kultúre, športe
a pod... Buďme im nápomocní,
aby sme sa nemuseli červenať
od hanby a ničnerobenia. Pod
nikatelia venujte svoje 2 % na
zveľadenie našej pokojnej a krás
nej dediny. Robíme to pre seba.
Váš spoluobčan
J. Lisí, č. 90

Slavo Vongrej, (apríl 2008)
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Príprava detí
na školu
Naša materská škola sa plne veno
vala príprave detí na školu, čo de
ťom umožní úspešne sa začleniť do
výchovno-vzdelávacieho procesu v
základnej škole.

a dbali na to, aby tieto deti navšte
vovali materskú školu aspoň po
sledný ročník.
Vo výchovno-vzdelávacom systé
me sme využívali pedagogicko-psy
chologické poradne a centrá preven
cie. Našim cieľom a úsilím bolo po
silniť rozvoj predškolskej výchovy.
Našim predškolákom prajeme,
aby sa adaptovali do nového pros
tredia, začlenili sa do kolektívu a ús
pešne si osvojili učivo l. ročníka.

To je vlastne cieľom a poslaním
materskej školy a, samozrejme, aj
rodiny. Pani učiteľky sa odborne
a zodpovedne venovali predškolá
kom. Usilovali sa, aby boli deti pri
vstupe do školy na dobrej úrovni
telesného a psychického vývinu,
Monika Snopková
aby sa bez problé
mov adaptovali na
prácu v škole, ovlá
dali určitý okruh
vedomostí, kon
krétnych predstáv,
mali základné ve
domosti o príro
de, o ročných ob
dobiach, o živote
a práci ľudí, o pra
covných nástro
joch, nemali prob
lémy s nadväzova
ním vzájomných
vzťahov, dokázali
spoločne praco
vať, pomáhať si
a vykonávať zvere
né úlohy.
Osobitne sa vo
výchove a vzdelá
vaní venovali na
daným deťom, aby
rozvíjali ich talent.
Úsilie venovali i de
ťom zo znevýhod Škola v prírode v Jedľových Kostoľanoch bola tiež súčasťou prí
neného prostredia pravy detí na základnú školu.

Deň matiek

„Slovo mama, veď to viete, naj
krajšie je v celom svete.“ A toto slovo
sa 11. mája ozývalo vo všetkých podo
bách v sále u Tomáša. Všetci chceli
poďakovať svojim mamičkám a babič
kám a prežiť s nimi pekné popoludnie
pri programe, ktorý pripravili deti MŠ
a ZŠ.
Že ľúbime svoje mamičky potvrdzu
je aj to, že celý mesiac sme venovali
príprave darčekov a programu. Prváci
a druháci nás pásmom básní a piesní
previedli celým školským rokom. Dra
matizáciou rozprávky „Domček, dom
ček kto v tebe býva” sa predstavili tre
tiaci. Piatačky Lenka a Miška Vajar



ské slovami básnika poďakovali všet
kým mamám. Flautový krúžok vzorne
reprezentovali Simonka Kopčová
a Timko Pastorek. Znalosťami z ang
lického jazyka sa možno pochváliť aj
spevom. Ako, to nám ukázali piatač
ky. Od spevu k tancu nie je ďaleko,
a tak sa spevácky krúžok vystriedal ta
nečný a v rytme piesne Ave Maria sa
svojim tancom naše dievčatá rozlúčili.
Odmenou nám boli úsmevy ale aj
skryté slzičky v očiach našich najmil
ších a potlesk. Všetci sme si želali, aby
sme sa znovu a znovu ešte dlhé roky
takto stretávali. Ďakujeme vám, milé
mamičky a babičky, za všetko čo pre
nás robíte.
Mgr. Gabriela Nenovská

Na Deň detí do materskej škole prišiel aj tento milý klaun.

Dovidenia škôlka...

V tomto školskom roku našu materskú školu opúšťa 15 detí. Všetky
dosiahli školskú spôsobilosť a v septembri nastúpia do základných škôl.
Materská škola privíta 12 nových detí do triedy Lienok. V tejto súvislos
ti žiadame rodičov, ktorí ešte neodovzdali prihlášku, aby tak urobili čo
najskôr. Od septembra 2008 nadobúda účinnosť nový zákon o výchove
a vzdelávaní, kde sú upravené počty detí v triedach. Aktuálne informácie
budú priebežne zverejnené na http://mslab.edupage.org
Všetkým detičkám prajeme počas letných prázdnin veľa slnka zábavy
a oddychu. Po prázdninách sa tešíme na stretnutie s vami.

ĎAKUJEME!

• za spoluprácu počas školského roka najmä rodičom a všetkým
priaznivcom materskej školy, ktorí nám darovali 2 % z dane. Z finanč
ných prostriedkov rodičovské združenie zakúpilo nové preliezky na škol
ský dvor.

• spoločnosti 1. Optimalizačná, ktorá nám svojim finančným da
rom pomohla zakúpiť 25 ks lehátiek do jednej triedy.
• nášmu zriaďovateľovi OcÚ, najmä pani starostke. Po celý školský
rok sa o nás starala a vďaka nej nám Úrad vlády Slovenskej republiky
pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR na rekonštruk
ciu sociálneho zariadenia v materskej škole, ktorá sa uskutoční v let
ných mesiacoch.
• technicko-hospodárskym pracovníkom OcÚ za starostlivosť o náš
školský dvor.
Všetkým prajeme príjemné a slnečné leto.
LÁBSKE NOVINY • 2/2008

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Aj naši rodičia vedia
priložiť ruku k dielu
V  sobotu 17. 5. 2008 sa na našej
škole uskutočnila brigáda rodičov,
hlavne oteckov. Konala sa za úče
lom úpravy školského areálu (hlav
ne oplotenia) a vybudovania det
ského ihriska.
Okolo 8.00 h sa začali schádzať
chlapi a hneď sa pustili s elánom do
roboty. Práca im išla perfektne od
ruky. Niektorí strihali staré pletivo,
iní kopali jamy na osadenie stĺpikov
pre nové oplotenie. Tieto stĺpiky
nám darovali pán Pavel Habuda
a pán Ľuboš Ďurica, za čo im patrí
srdečné poďakovanie. Ešte nás ča
ká jedna menšia brigáda, pri ktorej
natiahneme nové pletivo. To nám
zakúpil obecný úrad, takže vďaka
patrí aj jemu. Okrem pletiva nám
obecný úrad pomohol aj požičaním
krovinorezu/vyžínačky, s ktorým
pán Ján Ďurica pripravil prostredie
na vykopanie a osadenie stĺpikov.
Pri príprave na betonárske práce
na detskom ihrisku dohliadal pán
Ján Cuper, ktorý toto detské ihrisko
vyrába a do 1. 6. 2008 (Deň detí) aj
postavil. Veľké a srdečné ďakujem
patrí pánovi Karovičovi z firmy Be
tonáreň Lozorno, ktorý nám spon
zorsky doviezol betón.

Milo sme boli prekvapení aj s po
stojom šoféra, ktorý s domiešava
čom prišiel. Pomohol vybrať cestu
k jamám, tak aby sa nič nepoškodi
lo a postupne zapĺňal jamy betó
nom. Na konci prác nielenže si umyl
svoje auto, ale aj všetko ostatné ná
radie, ktoré si priniesli rodičia.
Pán Pavel Habuda prišiel s UNC
strojom a upravil nám dráhu na
krátke trate, pomohol pri výkopo
vých prácach a pri rozvoze betónu,
tam kde sa nedostal domiešavač.
S pocitom dobre vykonanej prá
ce sme sa rozišli domov.
Sme veľmi radi, že si rodičia našli
čas a prišli nám pomôcť skrášliť
a upraviť areál školy.
Menovite sa chceme poďakovať
hlavne tým, ktorí sa tejto brigády
zúčastnili:
pp. Vladislav Čermák, Pavol Bar
talský, Peter Pitek, Peter Viktorín,
Pavel Habuda, Radovan Ďurďovič,
Štefan Novotný, Roman Kučera,
Ján Ďurica, Ľuboš Ďurica a Ján Zbra
nek.
Patrí sa poďakovať aj pani Dari
ne Ďuricovej a pani Denise Piteko
vej, ktoré pri tejto brigáde tiež po Raz v roku je deň, kedy majú svia
máhali.
tok naše deti. Je to 1. jún. Patrí už
Mgr. Margita Kolandrová tradične tým najmladším členom
našej spoločnosti.

Deň detí
v Základnej škole Láb

Školský dvor
krásne zazelenal

V minulom roku boli na našom školskom dvore spílené topole, ktoré
vyvolávali alergie a poškodzovali strechu a okná v telocvični. A  tak
sme sa v tomto roku rozhodli, že každý žiak si zasadí v areáli školy
svoj vlastný stromček.
Tento cieľ sme splnili zatiaľ len
čiastočne, no aj tak sa náš školský
dvor krásne zazelenal. V priebehu
apríla a mája sme so žiakmi zasadili
približne 60 rôznych stromov.
Kto nám pomohol
so sadenicami stromčekov?
Pán Jozef Benkovič venoval škole
asi 40 kusov sadeníc borovice.
Pani Anna Zálesňáková nám po
darovala zasa listnaté stromy – pa
gaštan konský a krásne jasene.
Ministerstvo školstva SR a Lesy,
š. p., Banská Bystrica v rámci 2.
ročníka projektu „Stromy pozna
nia“ dali škole buk, dub, smrek,
smrekovec opadavý, jedľu, limbu
a kosodrevinu.
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Pán Ján Zálesňák nám priniesol
a sám zasadil stromčeky vlašských
orechov.
Veľký kus roboty urobili aj naši
žiaci, ktorí si väčšinu darovaných
stromčekov sami posadili.
Chlapci – deviataci – kopali jamy
a ostatní sa k nim pripojili tým, že
stromčeky sadili.
Všetkým ďakujeme a veríme, že
stromčeky sa dobre uchytia, a tým
i my prispejeme svojou troškou k to
mu, aby bolo naše životné prostre
die krásne. Veď o to nám všetkým
ide, aby naše deti vyrastali v krás
nom a čistom životnom prostredí.
Mgr. Ivana Dufková,
riaditeľka ZŠ Láb

Tento deň bol o to výnimočnej
ší pre žiakov našej školy, pretože
sa nám všetkým splnila túžba,
mať pekný útulný školský dvor,
plný rôznych preliezačiek, hojda
čiek, prekážkovej steny, určený nie
len na oddych a zábavu, ale využí
vanie týchto priestorov aj vo vý
chovno-vyučovacom procese. Vy
budovanie tohto areálu sa usku
točnilo aj vďaka vedeniu našej
školy, hlavne pani riaditeľke školy,
ktorá vypracovala projekt na tieto
účely a zaslala ho na Úrad vlády
predsedovi parlamentu pánovi Fi
covi, ktorý túto myšlienku pod
poril. Kým sa deti húfom rozbehli
každý na tú svoju obľúbenú hoj
dačku, všetci žiaci, učitelia, pra
covníci školy a rodičia očakávali
ten okamih slávnostného prestrih
nutia pásky pani starostkou obce
Monikou Valúchovou.
V rámci happeningu bol škol
ský dvor i ihrisko zaplnené rôzny
mi stanovišťami, pri ktorých moh
li všetky vekové kategórie žiakov
ukázať svoju šikovnosť. Celému

podujatiu sekundovala dobrá ná
lada a korunovalo krásne poča
sie. Obecné ihrisko bolo v tento
deň svedkom zápolenia v behu
9. ročníka celoslovenskej postu
povej   súťaže „Hľadáme nového
Jozefa Plachého 2008“. Víťazi
školského kola postupujú do kraj
ského kola.
Zrealizovaný happening sa vy
daril aj vďaka sponzorom z radov
rodičov, pedagogických pracovní
kov, rôznych organizácií, deti moh
li byť za účasť na súťažiach odme
nené peknými a praktickými ce
nami. Žiaci zažili opäť jeden krás
ny zážitok navyše.
Mgr. H. Slezáková,
učiteľka ZŠ

Obecný úrad v Lábe a redakcia
Lábskych novín ďakujú

všetkým školským
pracovníkom
za ich úsilie pri výchove a vzdelá
vaní detí a želajú im príjemné
prežitie chvíľ oddychu počas let
ných prázdnin.



ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Účinkovanie lábskych dievčat v 1. lige
Naše žiačky ako nováčik v lige sa
umiestnili v skupine Západ na 3.
mieste. Bolo vidieť, že herne sa vy
rovnajú každému družstvu.
Čo častokrát nezvládali, bolo
úspešné zakončovanie akcie streľ
bou na bránku. Veľká škoda, že
prehra so slabším súperom, s No
vými Zámkami, ich odsunula až
na tretie miesto. Na Bratislavskom
Slovane mali územnú aj hernú pre
vahu, nevyužili viaceré šance, prá
ve naopak, dostali dva góly, čím si
spečatili celkové tretie miesto. Je
to škoda, ale futbal je kolektívny
šport, a preto musia na ihrisku za
brať všetky dievčatá, rátajú sa stre
lené góly a neobstoja žiadne vý
hovorky. Toto platí aj pre ženy.
Ak neprekonajú samy seba a ne
prestanú si hovoriť počas zápasu
už nevládzem, som smädná, je
mi horko, zostanú len priemerné
družstvo. Je to aj jedna z príčin,
prečo sme skončili s 28 bodmi na
8. mieste aj po jarnej časti. Niekto

(od 12. 12. 2007 do 20. 5. 2008)
Narodení:
Slezáková Natália 22. 12. 2007
Pírová Tereza
31. 1. 2008
Dufeková Simona
3. 2. 2008
Kuch Kamil
24. 2. 2008
Lukáčeková Juliana 29. 2. 2008
Švajdlenková Lesana 16. 3. 2008
Michal Fráz
19. 5. 2008
Zomrelí:
Zálesňák Alfonz
Novák Štefan
Janeček Alexej
Sofka František

rí sme zostali dosť sklamaní. Cel
kovo bolo v lige dvanásť družstiev.
Vďaka patrí našim sponzorom:
Obec Láb, Nafta, a. s., Dokaro,
s. r. o., Rauscher, Trávnikové kober
ce Láb, s. r. o., ZŠ Láb, Ferdinand
Belanský Stupava, rodina Ladisla
va Slezáka, rodina Farmerova, ro

Ako je to s poplatkom
za zber, prepravu a likvidáciu
komunálnych odpadov

Veľa občanov sa pýta podľa akých kritérií sa platí za vývoz odpadov. V pred
chádzajúcich rokoch bol stanovený poplatok za zber, prepravu a likvidáciu ko
munálnych odpadov na každú osobu v domácnosti. Na rok 2008 sa prijal iný
výpočet poplatku. Stále sa vychádza z počtu osôb v domácnosti. Na základe
počtu sa určí veľkosť odpadovej nádoby a interval vývozu:
Počet osôb	Druh nádoby	Intenzita vývozu
1 osoba
110 l, 120 l
1 x mesačne
2–3 osoby
110 l, 120 l 	
2 x mesačne
4–6 osôb
110 l, 120 l 	
4 x mesačne
7–12 osôb
240 l (2x110 l)
4 x mesačne
12–24 osôb
2x240 l (4x110 l)
4 x mesačne

Poplatok je však stanovený podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu takto
určenej nádoby. (VZN č. 9/2007) Firma TEKOS, s. r. o., nám ponúkla
možnosť označovať bielou nálepkou odpadové nádoby, ktorých užívatelia
uhradili poplatok za odpad. Neoznačené nádoby sa nebudú vyvážať, pokiaľ
poplatok nebude uhradený. Po každej splátke poplatku za odpad sa budú
aktualizovať zoznamy odpadových nádob, za ktoré poplatok nebude uhra
dený a následne odpad nebude vyvážaný. Obec súhlasila s týmto návrhom,
pretože je to jedna z možností, ako znížiť nedoplatok na poplatku a zabezpe
čiť návratnosť finančných prostriedkov do obecnej pokladne, ktoré obec vy
naloží na úhradu nákladov za vzniknutý odpad. Už teraz sa ukazuje, že je to
dobrý spôsob. Počet neplatičov prvej splátky poplatku za KO sa znížil o cca
70 %. K tomuto kroku sme pristúpili aj pri odpadových nádobách vyváža
ných firmou A.S.A., s. r. o. Odpadové nádoby, za ktoré nebude zaplatený
poplatok, nebudú vyvážané na základe zoznamu. Keďže tu ide o porušenie
povinností poplatníka, nevyvezenie odpadu nezakladá nárok na vrátenie ale
bo zníženie poplatku za odpad. Občania sú zo zákona povinní zapájať sa do
odpadového hospodárstva a likvidovať odpad spôsobom určený obcou.
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dina Petra Kolandru. Poďakovať
chceme aj našim fanúšikom a priaz
nivcom, ktorí nás povzbudzovali,
aj keď sa nám veľmi nedarilo.
Ešte uverejňujeme káder
družstva žiačok:
Belanská K., Žáčková H., Chme
lová K., Makytová M., Vicenová
R., Marcinovýchová M., Zálesňá
ková P., Lapinová S., Zálesňáková
M., Zolnianska P., Bublincová B.,
Gregorčíková I. Romanová D.
A žien:
Guničová S., Griačová J., Mate
jová G., Kolandrová K., Ulbriková
P., Baranovičová B., Kovárová L.,
Slezáková L., Čmiková Z., Paxne
rová K., Rebrešová V., Chrupková
P., Bujdáková L., Brandejsová J.

7. 4. 2008
15. 4. 2008
28. 5. 2008
6. 6. 2008

Zosobášení:
Mecháček Tomáš a Sirotová
Andrea		 2. 2. 2008
Vajarský Pavol a Michalčíková
Michaela	 7. 6. 2008
Posledná rozlúčka
Vo veku nedožitých 96 rokov
dotĺklo srdce najstaršieho ob
čana Lábu pána

Františka Sofku.
Občania ho poznali ako šikov
ného, precízneho stolára.
V nejednej domácnosti sa na
chádzajú výrobky z jeho diel
ne. Odišiel dobrý a pracovitý
človek.
Česť jeho pamiatke.

H. Rauscherová, DFK Láb

Pripomenuli sme si
Deň požiarnikov
Požiarna zbrojnica vždy dodávala
a dodáva sebavedomie občanom
obce v boji proti požiaru a podob
ne ako kostol, aj ona bola a je, svä
tyňou. Svätyňou tých, ktorí sú
ochotní pre skutok lásky k blížne
mu napomáhať pred požiarmi a ži
velnými pohromami. A keď sväty
ňa, tak ajona má svojho ochrancu
a patróna – sv. Floriána.

Človek a oheň, obec a požiarna
ochrana, požiarnici a sv. Florián,
to sú spojenia, nad ktorými sa už
po niekoľko generácií takmer nikto
ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je
naozaj ťažko predstaviť si živé ro
dinné spoločenstvo obyvateľov ob
ce, ktorému chýbali obetaví a od
vážni ľudia, ochotní zanechať akú

koľvek dôležitú prácu, alebo pre
rušiť odpočinok či spánok a bežať
na pomoc, keď zaznie signál, že
u niekoho horí.
Iste neušlo vašej pozornosti, že
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
verná tradíciám svojich otcov vy
hlásila Deň sv. Floriána – 4. mája
– za Deň požiarnikov.
K týmto tradíciám sa zapája
aj dnešná mládež, keď na počesť
sviatku sv. Floriána usporiadala
deň otvorených dverí na tunajšej
požiarnej zbrojnici. Príležitosť pre
zrieť si požiarnu techniku využili
nielen deti zo základnej aj mater
skej školy, ale aj mnohí občania tu
najšej obce.
M. Kovár
Predseda DHZ Láb
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