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Milí Lábjané,

v tento krásny čas vianočný chcem
vám všetkým, mojim spoluobčanom,
popriať veľa zdravia, šťastia, lásky
a vzájomného porozumenia, aby ste
Vianoce prežili v pokoji a rodinnej
harmónii.
Tento rok sa vám opäť prihováram
a chcela by som chcela v prvom rade
POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí spolu
pracovali s obcou Láb a akoukoľvek
formou pomáhali a podieľali sa na ak
tivitách a podujatiach našej obce. Ve
rím, že táto spolupráca bude fungovať
aj v nasledujúcom roku a aj s vašou
pomocou sa nám podaria zrealizovať
ďalšie ciele a vízie prospešné pre obec.
Čas neúprosne plynie a posunul
nás pred prah najkrajších sviatkov
v roku – Vianoc. Sú to sviatky poko
ja, porozumenia, lásky. Je to krásny
čas, ktorý intenzívne trávime so svo
jimi blízkymi v teple domova, je to
čas, kedy sa môžeme zastaviť a vy
chutnať si chvíle pohody a lásky so
svojimi najmilšími.
Prajem vám všetkým, aby ste si
takéto chvíle čo najviac užili, pra
jem vám krásne vianočné sviatky,
plné radosti, lásky, šťastia a božieho
požehnania. Želám vám nový rok
krajší a lepší ako ten starý, aby sa
vám splnili vaše priania a predsa
vzatia, veľa osobných i pracovných
úspechov. Nádherné Vianoce a šťast
ný nový rok!
Monika Valúchová, starostka

Ohňostroj
pre všetkých

Kultúrna komisia a starostka obce
pozývajú 1. januára 2014 o 17.00 h
pred Hostinec U Marty všetkých
občanov na Novoročný ohňostroj.
Podávať sa bude varené vínko.
Tento netradičný termín sme
zvolili preto, že v minulých rokoch
občania o polnoci, čo je neskorá
nočná hodina, nemali asi čas, aby
prišli na námestie spoločne osláviť
Nový rok. Preto až na druhý deň
bude ohňostroj naozaj pre všetkých!
Môžu prísť deti, rodičia a starí ro
dičia a spoločne si pod rozžiarenou
oblohou zaželať do nového roka
všetko dobré.

Vianočný vinš

Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
šťastný a úspešný nový rok
vám praje redakcia.

Padá sniežik,
padá
Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudnite hneď na všetky starosti
a prežite chvíle v zdraví, pokoji, šťastí a radosti
Aj naša obec sa dostala do situá
cie, keď záujem detí o predškolské
zariadenie bol väčší ako kapacita.
Dospeli sme k záveru, že pri stále
narastajúcom počte obyvateľov
musíme zabezpečiť buď prístavbu,
alebo rozšírenie existujúcich prie
storov. Nakoniec sme začali s ob
novou dvoch nevyužívaných miest
ností. Celkové plánované náklady
boli cca 24.000 €. Nakoľko sme ob
novovali staré 30-ročné miestnosti,
vyskytli sa oproti projektu práce
naviac. Urobiť sme ich museli, lebo
by bola ohrozená funkčnosť celej
škôlky. Prerábať sa musela kotolňa
– časť elektroinštalácie a výmena

čerpadiel, prevádzková miestnosť
a šatňa pre personál. Po odsúhla
sení stavebným dozorom a OcZ
v Lábe sme urobili stavebné práce
vo výške 36.629,93 € a 15. októbra
2013 sme mohli nové priestory dať
menším
do užívania našim naj
škôlkarom.
Vďaka pani starostke PaedDr. Mo
nike Valúchovej a riaditeľke mater
skej školy Mgr. Mirke Vicenovej,
ktoré vynaložili nemalé úsilie, aby
zabezpečili finančné prostriedky
mimo obecného rozpočtu, má dnes
materská škola tri triedy s kapaci
tou 75 detí.
Ďakujeme poslancom a županovi

Padá sniežik padá, do nášho dvora,
pod perinu bielu, ukryla sa hora.
Padá sniežik padá, biely mäkký sneh,
poďme rýchlo deti na najbližší breh.
Vytiahnime lyže, vytiahnime sane,
už sú plné peria záhrad i stráne.
Biele vločky snehu krúžia sem a tam,
radujme sa všetci, zima prišla k nám.
BSK P. Frešovi, ktorí dodržali svoj
sľub a pomohli nám dotáciou vo
výške 5.000 €, spoločnosti NAF
TA, a.s., a Nadácii SPP za finanč
nú pomoc 5.000 €, spol. POZA
GAS, a. s., za dotáciu 1.000 € a rea
lizátorovi Richardovi Rauscherovi
za všetko, čo pre naše deti urobili.
Veľké poďakovanie patrí rodičom,
pani učiteľkám i personálu mater
skej školy, ktorí svojou prácou pri
speli k tomuto veľkému dielu počas
svojho osobného voľna bez nároku
na odmenu! Našim najmenším že
láme, aby sa im v našej materskej
škole páčilo, aby sa v nej cítili dobre
a prichádzali do nej s radosťou.

V materskej škole máme nové triedy

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

8. zasadnutie
18. 9. 2013

OcZ schvaľuje navýšenie časti
elektroinštalácie kotolne MŠ o su
mu 675,40 € a o sumu 300 € do
pustenie a sfunkčnenie systému, čo
je spolu 975,40 € podľa predloženej
ponuky. Financie budú použité z re
zervného fondu.
OcZ schvaľuje naviac stavebné
práce pri rekonštrukcii firmou Rau
scher o 5 070 € s DPH podľa pred
loženej ponuky. Financie budú pou
žité z rezervného fondu.
Hlasovanie: za – 5, neprítomní –
Pavol Bartalský, Marek Chovan, Da
niel Prokop, Ing. Dušan Vavrinec
OcZ berie na vedomie informá
cie o výsledku kontroly vykonanej
kontrolórom obce – Dodržiavanie
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v ZŠ
Láb a MŠ Láb.
OcZ berie na vedomie informá
ciu v odporúčaní správy z vykonanej
kontroly o zapracovaní do najbliž
šej úpravy rozpočtu rozdiel prene
sených finančných prostriedkov vo
výške 10 160,67 €.
Hlasovanie: za – 5, neprítomní –
Pavol Bartalský, Marek Chovan, Da
niel Prokop, Ing. Dušan Vavrinec
OcZ menuje JUDr.Pavla Chme
lu, bytom Láb 540 za hlavného
kontrolóra obce Láb s nástupom od
19. 9. 2013 s pracovným úväzkom
1/4, na základe vyhláseného výbero
vého konania.
OcZ schvaľuje plat hlavného
kontrolóra vo výške ustanovenej
v zmysle § 18c zákona č. 69/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení ne
skorších predpisov.
Hlasovanie: za – 6, neprítom
ní – Pavol Bartalský, Daniel Prokop,
Ing. Dušan Vavrinec
OcZ berie na vedomie informá
cie stavebného úradu – za posled
né 3 mesiace boli v obci ohlásené
4 drobné stavby na úpravu vjaz
dov. Prerokovaný bol i dlhoročný
problém rodiny Černákovej, kde
odporúčanie stavebného úradu je
riešenie dlhodobého sporu už súd
nou cestou, nakoľko nie je vôľa su
sedov o ukončenie sporu a určenie
hranice pozemkov. Hranice môže
rozhodnúť len súd. Pán Štefan Ko
vár sa vyjadril, že obecná bytovka
stojí na jeho pozemku. Tento pod
net s ním i jeho rodinnými prís
lušníkmi bol viackrát prerokovaný
v obecnom úrade, boli mu predlo
žené aj listy vlastníctva obce i kópie
požadovaných dokladov. Stavebný
úrad dospel k záveru, že rod. Ková
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rová nepreukázala svoje vlastníctvo.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdr
žal sa – 1 (Marek Chovan), neprí
tomní – Pavol Bartalský, Daniel Pro
kop, Ing. Dušan Vavrinec
OcZ berie na vedomie žiadosť
právneho zástupcu p. Antona Siro
tu JUDr. Marty Vícenovej zo dňa
28. 8. 2013 – Návrh na mimosúdne
usporiadanie veci.
OcZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku medzi Obcou Láb a An
tonom Sirotom, bytom Láb č. 67,
časť p. č. 671/1 – druh pozemku os
tatné plochy, reg. „E“ v časti diel 3
o výmere 115 m² a časť p. č. 671/1
diel 4 o výmere 58 m². Výmera spo
lu je 173 m². Uvedené pozemky
Obce Láb sú vedené na LV Obce
Láb č. 2035 v k. ú. Láb, evidovaného
k. ú. Bratislava, správa katastra Ma
lacky podľa predloženého geomet
rického plánu č. 112/2008, overe
ným 21. 11. 2008 pod č. 1655/2008
od geodeta Jany Pálkovej, Jakubov
č. 35. Prevod sa uskutoční priamym
prevodom podľa § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí (jedná sa o pozemky pod ro
dinným domom č. 24). Minimálna
cena bude stanovená podľa znalec
kého posudku.
OcZ ukladá OcÚ dať vypracovať
aktuálny znalecký posudok. Všetky
náklady spojené s prevodom hradí
žiadateľ.
Hlasovanie: za – 6, neprítomní –
Pavol Bartalský, Daniel Prokop,
Ing. Dušan Vavrinec
OcZ berie na vedomie vyjadre
nie spol. ZVARKON, s. r. o.,
k uzneseniu OcZ o odpredaji po
zemku p. č. 1560/5.
OcZ ukončuje zámer odpredaja
pozemku p. č. 1560/5 zo dňa 31. 5.
2013.
Hlasovanie: za – 6, neprítom
ní – Pavol Bartalský, Daniel Prokop,
Ing. Dušan Vavrinec

9. zasadnutie
9. 10. 2013

OcZ ukladá OcÚ vyhlásiť ob
chodnú verejnú súťaž na služby
v oblasti vývozu septikov a na ob
staranie techniky na likvidáciu sep
tikov.
Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1
k VZN Obce Láb č. 1/2013 o pre
nájme pozemkov, nebytových prie
storov a ostatného majetku vo vlast
níctve Obce Láb, ktorý nadobúda
platnosť dňom podpisu starostky
a účinnosť 1. 1. 2014.

Hlasovanie: za – 6, proti – 1 (M.
Chovan), zdržali sa – 2 ( J. Kolandro
vá, M. Kovár)
OcZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku medzi Obcou Láb a An
tonom Sirotom, bytom Láb č. 67,
časť p. č. 671/1 – druh pozemku os
tatné plochy, reg. „E“ v časti diel 3
o výmere 115 m² a časť p. č. 671/1
diel 4 o výmere 58 m². Výmera
spolu je 173 m². Uvedené pozemky
Obce Láb sú vedené na LV Obce
Láb č. 2035 v k. ú. Láb, evidované
ho k. ú. Bratislava, správa katastra
Malacky podľa predloženého ge
ometrického plánu č. 112/2008,
overeným 21. 11. 2008 pod č.
1655/2008 od geodeta Jany Pálko
vej, Jakubov č. 35.
Prevod sa uskutoční priamym
prevodom podľa § 9a ods. 1 písm.
c) zákona č. 138/1991 Z. z. o ma
jetku obcí (jedná sa o pozemky pod
rodinným domom č. 24) za cenu
10,07 €/m² podľa znaleckého po
sudku č. 201/2013 vypracovaného
Ing. Alžbetou Jelínkovou, Pakanská
16, 907 01 Myjava. Cena za cel
kovú výmeru pozemku 173 m² je
1.740,00 € (slovom: jedentisíc se
demstoštyridsať eur). Všetky nákla
dy s prevodom vrátane znaleckých
posudkov hradí žiadateľ.
OcZ ukladá OcÚ uplatniť si
u p. Sirotu užívanie pozemkov bez
právneho titulu v zmysle platného
VZN Obce Láb č. 1/2013 za 3 roky
spätne.
OcZ berie na vedomie návrh
p. Sirotu na mimosúdne vysporia
danie.
Hlasovanie: za – 8, proti – 1 (M.
Zálesňáková)
OcZ v znení Dodatku č. 3 k VZN
Obce Láb č. 5/2007 o určení ceny
za odvedenie a čistenie odpadovej
vody pre domácnosti a iných odbe
rateľov schvaľuje cenu za odvádza
nie a čistenie odpadových vôd verej
nou kanalizáciou Obce Láb pre rok
2014 vo výške 1,00 €/m³.
Hlasovanie: za – 9
OcZ berie na vedomie rozsudok
Okresného súdu v Malackách zo
dňa 13. 1. 2000.
OcZ odporúča starostke obce
zabezpečiť právnu analýzu všetkých
relevantných dokladov (originálov)
súvisiacich s prevodom pozemkov
v k. ú. Láb, pozemkov registra E
KN parc. č. 1511/1 o výmere 3356
m² v podiele 3/4 (výmera pripada
júca na podiel 2517 m²), zapísa
ná na LV č. 1705, parc. č. 1511/2
o výmere 3356 m² v podiele 14/24
(výmera pripadajúca na podiel 1957
m²) zapísaná na LV č. 1695 s do
poručením definitívneho majetko

voprávneho vysporiadania daných
pozemkov.
Hlasovanie: za – 7, zdržali sa – 2
(P. Bartalský, Ing. D. Vavrinec)
OcZ berie na vedomie infor
mácie o ukončení stavebných prác
na obnove priestorov materskej
školy.
OcZ berie na vedomie informá
ciu o získaní dotácií z BSK a Nadá
cie SPP.
OcZ vyslovuje poďakovanie ve
deniu MŠ, sponzorom a rodičom.
Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1
(M. Chovan)
OcZ schvaľuje nájomníkov na
obecné nájomné byty na základe
odporučenia komisií zo dňa 23. 9.
2013 nasledovne:
Chmelová Silvia – garzónka, prí
zemie (počet osôb: 1)
• voľný 1-izbový byt, prízemie
Zemánková Lívia – 2-izbový byt,
1. poschodie (počet osôb: 2)
Hájková Lenka – 3-izbový byt, 1.
poschodie (počet osôb: 2+2)
Kovárová Katarína – 2-izbový
byt, 2. poschodie (počet osôb: 1+1)
Laboš Pavol – 3-izbový byt, 2.
poschodie (počet osôb: 2+1)
Berger Róbert – 2-izbový byt,
podkrovie (počet osôb: 2)
Myslovičová Lenka – 3-izbový
byt, podkrovie (počet osôb: 2+1)
Hlasovanie: za – 8, zdržala sa – 1
(M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje realizáciu die
la „Kamerový systém v obci Láb“
na základe ponuky spoločnosti Da
ta Online, s. r. o., Americká ul. č. 1,
831 02 Bratislava.
Hlasovanie: za – 9
OcZ berie na vedomie informá
cie zo sociálnej oblasti
OcZ ruší komisiu finančnú
a majetkovú, a komisiu územného
rozvoja, verejného záujmu a staveb
ného poriadku a odvoláva predse
dov týchto komisií
OcZ schvaľuje systémovú zme
nu komisií a zriaďuje komisiu: fi
nančnú, majetkovú, územného roz
voja, verejného a stavebného po
riadku
OcZ volí
1. predsedu Komisie finančnej,
majetkovej, územného rozvoja, ve
rejného a stavebného poriadku: Ing.
Dušan Vavrinec; členov komisie:
Milan Gerthofer, Marek Chovan,
Jana Kolandrová, Miroslav Kovár
2. predsedu Komisie kultúry,
športu, vzdelávania a sociálnych ve
cí: Daniel Prokop; členov komisie:
Pavol Bartalský, Darina Hrebeňová,
Milena Zálesňáková
Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1
(P. Bartalský)
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AKTUALITY

Technické zhodnotenie obce, poSpráva starostky o podaných žadovaná
čiastka – 16 500 €
Úrad vlády SR – na obnovu škôlky – 20 000 €
projektoch a získaných
Obvodný úrad – obnova malého
parku a sochy z r. 1884 – 8 000 €
dotáciách
dokončenie chodníka pri kostole

Naša obec realizuje rôzne aktivity hlavne vďaka mimorozpočtovým – 12 000 €
finančným dotáciam, ktoré získavame len preto, že ako starostka vyEUSTREAM – rozšírenie verejpracovávam a podávam mnohé projekty.
ného rozhlasu – 8 000 €
Podané projekty
a žiadosti v roku 2013:
Obnova vojnového pamätníka,
požadovaná čiastka – 1800 €, podané na Obvodný úrad Bratislava
Kultúrno-športové podujatia

v obci, požadovaná čiastka – 5 000 €,
Slovenská elektrizačná a prenosová
sústava
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu, požadovaná čiastka – 19 432 €,
Ministerstvo financií SR

Bratislavský samosprávny kraj je obci veľ kou oporou

V snahe zabezpečiť čo najviac mimorozpočtových dotácií, zareagovala som na výzvu BSK pre podávanie žiadostí k projektu Naša škôlka – Náš kraj. Cieľom bolo zvýšenie kapacity materských škôl miest
a obcí BSK ešte dokonca roka. I keď lehota medzi výzvou a podaním
kompletných žiadostí bola krátka, podarilo sa mi projekt včas zaslať.
A oplatilo sa! Žiadosť v zmysle rozhodnutia zastupiteľstva BSK dňa
20. 9. 2013 bola vyhodnotená ako úspešná a na obnovu vnútorných
priestorov materskej školy sme dostali dotáciu vo výške 5 000 €.

Úspešné projekty a sponzorské
dary v roku 2013:
1. na zabezpečovacie zariadenie
pre dobrovoľný hasičský zbor – pani
M. Illíková
2. na 249 medailí – Deň olympijských radostí, občerstvenie – podnikatelia obce
3. na poháre a ceny pre súťaž
DHZ – 20. výročie memoriálu T.
Ondroviča, pani Illíková, POSPO
4. Ochrana zdravia a životného
prostredia – zariadenie pracovného
dvora obecného úradu – dokúpenie
vaňových kontajnerov na odpad,
kosačka – NAFTA, a. s. – 7 500 €
5. Prevencia voči kriminalite –
kamerový systém, Obvodný úrad
Bratislava – 4 000 €
6. Bratislavský samosprávny kraj
– Obnova priestorov MŠ – 5 000 €
7. Nadácia SPP a NAFTA, a. s. –
Obnova vnútorných priestorov materskej školy – 5 000 €
8. POZAGAS, a. s. – Obnova
priestorov materskej školy – 1 000 €
9. EUSTREAM – rozšírenie verejného rozhlasu – 8 000 €
Získané mimorozpočtové
dotácie spolu: + 30 500 €
Všetkým vám srdečne ďakujeme.

Výsledky volieb do orgánov BSK

1. kolo – 9. november 2013
Počet oprávnených osôb zapísaných
do zoznamu voličov:
1275
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky:		
241
241
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:		
229
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu:		
234
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva:
1. Oskar Dobrovodský
96
2. František Friala
23
3. Rastislav Halla
31
4. Marián Haramia
103
5. Marta Jakubčová
9
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6. Juraj Jurkovič
7. Anežka Kujanová
8. Martin Macejka
9. Jozef Maslín
10. Jozef Mračna
11. Jozef Ondrejka
12. Peter Tydlitát
13. Peter Vrablec

18
20
56
48
47
65
32
49

10. Karol Ondriáš
11. Jaroslav Paška
12. Roman Ruhig

Monika Valúchová

Vývoz
komunálneho
odpadu

cez vianočné sviatky
zostáva nezmenený.
Tekos
zo 6. 1. 2014 (Traja králi) sa vývoz presúva na utorok 7. 1. 2014.
Vyvážajú sa všetky odpadové nádoby (interval vývozu 1x, 2x, 4x
mesačne).
A.S.A. Slovensko
zo 6. 1. 2014 (Traja králi) sa vývoz presúva na utorok 7. 1. 2014.
Vyvážajú sa len odpadové nádoby
s intervalom vývozu 4x do mesiaca.

Rozpis zvozu
komunálneho odpadu
firmou A.S.A. Slovensko
na I. polrok 2014

Dátum Deň

1x 2x 4x

13. 1.

x

7. 1.

20. 1.

27. 1.
3. 2.

10. 2.

17. 2.

24. 2.
3. 3.

10. 3.

17. 3.

1
8
0

2. kolo – 23. november 2013
Počet oprávnených osôb zapísaných
do zoznamu voličov:
1279
Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky:
212
Počet platných hlasov odovzda- Počet odovzdaných obálok:
212
ných pre jednotlivých kandidátov Počet platných hlasovacích
pre voľby predsedu:
lístkov odovzdaných
1. Zdenka Beňová
11 pre voľby predsedu:
211
3
2. Rastislav Blaško
3. Anton Čulen
0 Počet platných hlasov odovzda4. Oskar Dobrovodský
15 ných pre jednotlivých kandidátov
5. Monika Flašíková-Beňová 66 pre voľby predsedu:
6. Pavol Frešo
113 1. Monika Flašíková-Beňová 70
7. Gabriel Karácsony
1 2. Pavol Frešo
141
8. Daniel Krajcer
16
9. Peter Marček
0
volebná komisia

Interval
zvozu
(mesačne)

24. 3.

31. 3.
7. 4.

14. 4.

22. 4.

28. 4.
5. 5.

12. 5.

19. 5.

26. 5.
2. 6.

9. 6.

16. 6.

23. 6.

30. 6.
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Nadácia SPP je
našim partnerom

Na základe rozhodnutia Správ
nej rady Nadácie SPP zo dňa 18. 9.
2013 sme dostali finančný príspevok
vo výške 5 000 € na projekt „Všet
ko pre deti”. Spoločne s raditeľkou
materskej školy Mirkou Vicenovou
sme podali projekt na získanie do
tácie pre vnútorné vybavenie nových
priestorov škôlky. Od začiatku sme
verili, že tento zámer bude podpore
ný, nakoľko nadácia bola vždy ústre
tová a nápomocná pre dobrú vec.
Ďalším partnerom pre obnovu
našej škôlky je spoločnosť POZA
GAS, a. s., ktorá nám opäť prispe
la pre dobrú vec. Je až neuveriteľné
a príkladné, že v rekordne krátkom
čase sa našou žiadosťou zaoberali
a darovali nám sumu 1 000 €. Srdeč
ne ďakujeme.
Sme veľmi radi, že sme tento pro
jekt mohli vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a Nafty, a. s., a POZA
GAS, a. s., úspešne realizovať. Ďa
kujeme všetkým, ktorí nás podporil
a usmernili pri tvorbe projektu.

Prečo chceme
od štátu o 100
miliónov viac?

Vláda naplánovala pre samo
správy balík peňazí na rok 2014.
Dohodla sa s odborármi na zvýšení
platov vo verejnom sektore o 16 €
a zvýšenie pre učiteľov o niečo viac.
A chce, aby to platili mestá a obce.
Predstava vlády bola, že samosprávy
zo svojich príjmov to zaplatia, čo nie
je možné, lebo im nato nestačia ich
príjmy. Vláda zabúda, že učiteľom
v tomto roku už zvýšili platy o 5 %,
čo sa prenáša aj do budúceho roka.
V tomto roku im síce vláda prispe
la svojimi peniazmi, no to už nemá
v pláne robiť v roku 2014.
Štát vypláca samosprávam z roz
počtu 65,4 % z výnosu dane z príj
mov fyzických osôb . Obce a mestá
si vedia predstaviť zvyšovanie len
v prípade, že vláda zvýši výnos dane
aspoň na 70,3 %.
Len pre zaujímavosť – zatiaľ čo
výdavky štátneho rozpočtu od vy
puknutia krízy vzrástli o 41 %, vý
davky miest a obcí bez finančných
operácií len o 5,9 %. Podiel miest
a obcí na celkovom verejnom dlhu
je približne 3 %. Dôsledkom toho je
odkladanie investičných aktivít na
zlepšenie podmienok obcí.
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Na ceste k Zelenej škole

Certifikačno-vzdelávací pro
gram Zelená škola pokračuje
v našej škole aj v tomto školskom
roku. Na realizáciu aktivít a plnenie úloh naplánovaných v našom
Environmentálnom akčnom pláne dozerá i naďalej Kolégium.

O tom, že sa nám darí plniť plá
nované aktivity vo vybranej oblasti
ODPAD, ale aj v iných častiach
programu, svedčí aj ocenenie, ktoré
sme získali. Je to diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý nám bol
udelený na základe výsledkov hod
notenia školy bratislavským regio
nálnym centrom programu Zelená
škola. V súčasnom období realizu
jeme v škole besedy na tému ilegál

nych skládok odpadu, obnovujeme
rovesnícke vzdelávanie zamerané
na ochranu životného prostredia
a zber druhotných surovín, každý
týždeň prebieha rozhlasové vysie
lanie Zelenej školy o plánovaných
akciách. V školskom klube i na vy
učovaní pokračujeme v recyklovaní
odpadu tým, že vyrábame zaují
mavé a veľmi pekné výrobky z pa
piera, plastov, látok. Mnohé z nich
našu školu reprezentujú na výtvar
ných súťažiach.
Pre každého žiaka i zamestnan
ca školy sa stal samozrejmosťou
separovaný zber papiera a plastov
v triedach, školskom klube i zbo
rovni, rozbehol sa aj zber vrchnáči
kov z plastových fliaš, pokračujeme

v zbere tetrapakov, batérií, elektro
odpadu. Zapojením sa do projek
tu Prírodný kolobeh látok sa deti
učia aj o kompostovaní bioodpadu
dážďovkami, o ktoré sa staráme
na školskom dvore. Veľkou moti
váciou pre deti je polročné a kon
coročné hodnotenie zberových ak
tivít, ktoré rozšírime aj o hodnote
nie najlepšie separujúcich tried.
V najbližšom období nás čaká
výroba ekokódexu našej Zelenej
školy a vyhodnotenie hlavného
cieľa „Znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa tvorí v škole,
o 10 % do konca decembra 2013“.

predstavenia Ja som malý
remeselník
6. 11. sme navštívili čokoládovňu
v Kitsse
12. 11. Včielky absolvovali v ZŠ
Láb otvorenú hodinu matematiky,
zapojili sa do projektu Schauma
škôlkam
19. 11. sme sa učili s divadielkom
Stračia nôžka
28. 11. sme boli na Ondrejskom
lampiónovom sprievode
6. 12. sme privítali Mikuláša
7. 12. sme v kostole zaspievali
Mikulášovi
13. 12. sme pripravili vianočnú
akadémiu pre rodičov.

Ďakujeme všetkým občanom, ro
dičom, starým rodičom, organizá
ciám, najmä ZŠ Láb a Dobrovoľné
mu hasičskému zboru Láb, pani
starostke PaedDr. Monike Valú
chovej, obecnému zastupiteľstvu,
pani Maruške Kovárovej, Aničke
Hasičkovej, Anežke Ščasnej a všet
kým, ktorí nám počas roka pomáli,
povzbudzovali a radi k nám chodili.
Otvárajte dvere dokorán,
nech šťastie, zdravie vojde k vám.
Nech láskou vonia i váš príbytok
na Silvestra i po celý rok.

Mgr. Ľ .Kučerová,
koordinátor environmentálnej výchovy

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka
Tento rok bol pre našu škôlku
veľmi pestrý. Okrem edukačnej
činnosti sme toho stihli naozaj
veľa. To, že máme nové krásne
triedy už viete, no od októbra
stihli naše deti aj tieto akcie:
15. 10. sme privítali nových
škôlkarov a začali s výučbou
nemeckého a anglického jazyka
18. 10. sme sa rozlúčili s letom
a spolu s rodičmi vyrobili
strašidielka z tekvíc
22. 10. sme navštívili POSPO
Láb s pani Aničkou Hasičkovou
31. 10. sme potešili našich
deduškov a babičky
5. 11. sme sa v ZŠ Láb zúčastnili

Šťastné a veselé sviatky
vám všetkým želajú

deti a zamestnanci MŠ Láb
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Otvorená hodina
pre predškolákov
Ani sa nenazdáme a o chvíľu tu
bude zápis detí do 1. ročníka.
Aby naši budúci prváci vedeli ako
to v tej škole chodí, prišli sa na
nás spolu s pani riaditeľ kou pozrieť 12. novembra.
Devätnásť detí z materskej ško
ly si sadlo spolu s prvákmi do trie
dy a spolu sa pustili do matemati
ky. A veru, ani tí najmenší, sa ne
dali zahanbiť. Vedeli pomenovať
všetky geometrické tvary, poznali
čísla a vedeli ich priradiť k veciam
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na tabuli, prešli bludiskom na ob
rázku a pekne vyfarbovali obrázok
podľa čísla. Videli ako sa pracuje
na interaktívnej tabuli a sami si
to vyskúšali. Zistili, že v škole je
celkom fajn a niektorí sa už teraz
do nej tešia. Nebola to ich prvá
návšteva v škole, pretože 5. no
vembra sa zúčastnili výchovného
koncertu pod názvom Ja som dob
rý remeselník. Zatiaľ im prajeme
ešte veľa pekných chvíľ v škôl
ke a tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutia.

Základná škola Láb oznamuje, že

zápis do prvého ročníka

bude 7. februára 2014 od 14.30 do 19.00 h
(deti narodené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008).

Diskotéka
pre prvákov
Aj tento školský rok sa v našej
ZŠ konala diskotéka pre prvákov.
V utorok 29. októbra sme sa zišli
v telocvični, kde deviataci pripra
vili pre našich prvákov 3 skúšky.
V prvej skúške pomáhali prváči
kovia sloníkovi nájsť cestu z blu
diska, potom odetí do brnenia
s mečom v ruke odvážne prechá
dzali cez jazero príšer a v posled
nej skúške museli nakŕmiť več
ne hladného draka. Všetkých 14
prváčikov, ktorí v skúškach uká
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zali svoje schopnosti, zručnosti
i odvahu, pasoval za žiakov ško
ly sám kráľ – najstarší žiak školy.
Po pasovaní sa prváci podpísali
na pamätnú listinu a dostali drob
né darčeky. Celú atmosféru dopĺ
ňala veselá hudba, občerstvenie a,
samozrejme, tombola. Ďakujeme
tým, ktorí pomohli pri príprave
a priebehu diskotéky a veríme, že
sa diskotéka páčila nielen prváči
kom, ale všetkým, ktorí sa jej zú
častnili.

Nikdy nie je
neskoro...
Čo povedať na úvod? Áno, len
od nás to záležalo. Muselo prejsť
dlhých 50 rokov, aby sme uskutoč
nili naše prvé stretnutie od ukon
čenia Základnej deväťročnej školy
v Lábe. Prosíme o prepáčenie, že
správa o jeho priebehu bude trochu
odlišná, dlhšia, než sme zvyknutí.
Keď sme v roku 1963 odchá
dzali na stredné školy, nikomu
z nás nenapadlo, že sa s mnohými
už nikdy neuvidíme. Mnohí spoji
li svoj ďalší život s rodiskom, ďalší
žijú mimo, avšak do svojej rodnej
obce často, a podľa možností, pri
chádzajú. Takmer polovica sa svo
jich 65 rokov nedožila a odpočíva
tam, odkiaľ niet návratu. A preto
prvé naše kroky viedli na náš cin
torín, kde sme si uctili ich pamiat
ku položením kytice a zapálením
sviece. Veríme, že krátka modlitba
za nich pri hlavnom kríži odletela
všade tam, kde sa ich životný osud
ukončil. Patrí sa uviesť ich mená:
Ján Chmela, Miroslav Jurových,
Jozef Kovár, Kazimír Kolandra,
Milan Pír, Martin Sirota, Irena
Smejová, Benedikt Trenčanský,
Karol Trenčanský. Potom naše
kroky viedli cez Adamovičových
a Karovičových uličku ku vtedy
našej škole. Pri pamätníku hrdi
nov 1. sv. vojny a pri plote dnes už
nefunkčnej školy sme sa na krát
ky čas stali pätnásťročnými deťmi.
Nezabudli sme na našich učiteľov
– pp. Gálika, Šotkovského, Čep
čekovú, Hlivovú, Šotkovskú, Klei
na, Tarrovú, Dvončovú, Váššovú,
Ondrovičovú, Nešporovú. Veno
vali nám veľa zo svojich vedomos
tí a síl. Ďakujeme im. Spomenuli
sme si aj na dlhoročnú školníčku
p. Jozefku Kainovú, ktorá nás tiež

svojím spôsobom neúnavne vy
chovávala a odvolávala sa na škol
ské predpisy. Vďaka nej sme ale
mali cez zimu teplo. Vzrastom
drobná žena, no sama všetko uh
lie a drevo najprv nanosila dolu
do pivnice a počas zimy opäť po
vynášala hore do tried. Toto si už
dnešní žiaci nevedia predstaviť.
Pomalými krokmi a za pre
krásneho počasia pred Vendelín
kovými hodami sme sa uberali
do reštaurácie u Tomáša, kde sme
mohli pokračovať v napĺňaní náš
ho programu. Predtým Vilo Ko
vár a Jano Kliment priviedli medzi
nás našu triednu učiteľku, našu sú
družku, ako sme v tom čase museli
hovoriť, p. Mgr. Vierku Lukáčko
vú. Po krátkom privítaní na úvod
a slávnostnom prípitku v pekne
nachystanej miestnosti sme mohli
nerušene, ako ináč, podľa abecedy
v krátkosti porozprávať o svojej
rodine, o deťoch, vnúčatách, o ra
dostiach aj starostiach, pretože
päťdesiat rokov nie je málo. Paľo
Adamovič to takmer nestihol, vrá
til sa z Martina z predvádzania ich
chovného špica (šampióna a my sa
pripájame k úspechu). A tak hoci
krížom-krážom, ale v pohode a pri
vynikajúcom jedle a vínku, sme si
užívali spomienky na naše detstvo
nad čiernobielymi fotografiami
a pokreslnými pamätníčkami.
Prečítali sme si aj písomný po
zdrav, ktorý nám zaslal vďaka in
ternetu, náš spolužiak a kamarát
z detstva Jožo Šimkovič. Za bý
valého režimu emigroval a dodnes
žije vo Washingtone, D. C. Už ho
nemáme možnosť počuť z vysiela
nia Hlasu Ameriky, no on tam ešte

Pokračovanie na 6. strane
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Nikdy nie je
neskoro...

Dokončenie z 5. strany

ako jeden z riadiacich pracovníkov
pracuje. V budúcom roku plánuje prísť do Európy, a tak sa tešíme na stretnutie s ním. (Pre Vašu
informáciu: fotografie, ktoré sme
mu z nášho stretnutia mailom zaslali, ho veľmi potešili, no zároveň
aj dojali. Tiež sa aspoň na chvíľu
stal ďaleko za morom mladým
chlapcom z našej ulice Grinava.
Dlhé roky odlúčenia na ňom nič
nezmenili.) Treba zdôrazniť, že
bol počas školských rokov v Lábe
vždy najlepším žiakom celej školy.
O slovo sme poprosili aj nášho
hosťa. Zrazu sme mali deväť rokov,
áno práve my sme boli v roku 1956
jej prvými žiakmi. Sotva dvadsaťročná, čerstvá absolventka, vysoká
a usmiata sa stala našou triednou.
A vraj nám rovnako svietili oči
vtedy aj teraz. My sme postupovali vyššie z ročníka do ročníka
a ona Vierka Minariková, vtedy už
vydatá Lukáčková, si na nás počkala a opäť ako triedna deviatakov
nás vyprevadila zo školských lavíc
z rodnej obce do „sveta“. Okrem
iných predmetov vyučovala aj ten
najhlavnejší - slovenčinu a musíme povedať, že bola neúnavná, ale
vždy spravodlivá. Po nás vychovala v Lábe ešte mnoho žiakov, svoj
život tu stále žije, vydala sa tu, vychovali s manželom tri deti. Pracovala aj na iných pracoviskách,
no vždy to boli také, čo ju posúvali hlbšie a hlbšie k poznávaniu
života a ľudí v ňom. Vrátila sa však
a v dôchodkovom veku ešte pomáhala pri výchove a výučbe žiakov. To tiež svedčí o jej kvalitách
a prepáčte aj o jej výnimočnosti
a vzťahu k našej obci. Ďakujeme!
Odpovedala nám aj na otázky týkajúce sa jej dlhoročnej literárnej
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tvorby. Tých, ktorí ešte nemali
a nevedeli, potešila jej ostatná kniha poviedok „Záhada červených
ruží“, ktorú sme v auguste t. r. pokrstili na letných slávnostiach. Lúčili sme sa s ňou v neskorých nočných hodinách s prianím pevného
zdravia, síl a aby sa jej splnili všetky jej doteraz pripravené, no zatiaľ
nevydané literárne diela.
Naše stretnutie sme potom už
sami v príjemnej pohode a spomienkach ukončili v skorých ranných hodinách so želaním, aby
sme si to ešte niekedy zopakovali,
avšak v žiadnom prípade už nemôžeme čakať päťdesiat rokov.
Touto cestou pozdravujeme
tých spolužiakov, ktorí pre zdravotné alebo vážne rodinné dôvody
nemohli prísť a ospravedlnili sa,
no pre úplnosť spomenieme ich
mená: Mária Dufková, Vladimír
Filípek, František Lazar a Helena Valúchová. Veríme, že sa nám
ešte podarí spoločne sa stretnúť.
Nedá nám nespomenúť ešte jednu, na náš vek nepatričnú a nepochopiteľnú vec a ktorá nás veľmi
sklamala. Máme spolužiaka, ktorý celý život žije v našej obci, žije
váženým životom a po celé roky
pri náhodných stretnutiach bol
nedočkavý, kedy urobíme stretnutie. Nakoniec pozvanie prijal, našu
snahu odobril a súhlasil s navrhnutým programom. Nielenže sa
nezúčastnil, chápeme, že mohol
mať vážny dôvod, on sa doteraz
ako slušnosť káže, ani nikomu
neospravedlnil. Jednoducho povedané, nestál o našu spoločnosť.
Zámerne neuvedieme jeho meno.
My všetci mu odpúšťame, avšak
nezabudneme, čo nám urobil.

Vpredu zľava: Terka Švehlová (Danihelová), Gitka Pírová (Kovárová), Alenka
Burajová (Pírová), Jarka Ďurďovičová (Vavrincová), Danka Snopková (Katerincová), Helenka Prokopová (Nemcová); vzadu zľava: Ľubo Lisy, Ferko Žalúdny, Marek Hrebeň, Jožko Šimek, Dušan Kolandra, Vlado Lazar, Jaro Lisý

Stretnutie šesťdesiatnikov

Od nášho posledného stretnutia ubehlo už ďalších desať rokov. Práve tento rok nás v rodnej dedine navštívila naša rodáčka Mária Drahošová, rodená Chmelová, ktorá dlhé roky žije v Neveda (USA). Pri
posedení s ňou sme zaspomínali na spoločné zážitky aj rodinné trampoty. Stretnutie nás šesťdesiatnikov sme si urobili na Morave vo vínnom sklípku. Bolo to v krásnu sobotu 28. septembra. Pri skvelej muzike,
dobrom vínku a výbornej večeri, naša zábava trvala až do skorého rána.
Po krátkom spánku a výdatných raňajkách sme sa vrátili domov v dobrej
nálade z príjemného stretnutia.
H.P., G.P.

Stretnutie po 30 rokoch

Bola sobota poobedie 19. októbra 2013 a pätnásť z 22 spolužiakov zo
ZŠ Láb sa stretlo v našej škole, aby si zaspomínalo na školské časy. Každý si sadol na svoje miesto do školskej lavice tak, ako sedel v poslednom
ročníku ZŠ a začalo sa spomínať na všetko, čo sme v nich prežili.
Potom sme sa všetci presunuli do lábskej pizzérie, kde sme mali pripravenú večeru. Tu sa k nám pridal ešte jeden spolužiak a zábava a príjemná atmosféra nás sprevádzali po celý večer nášho stretnutia. Naše
stretnutie sme zakončili v Clube History s tým, že o päť rokov sa zase
všetci takto stretneme a prídu aj ostatní naši spolužiaci.
spolužiaci ZŠ Láb

Mária Šablicová (Sofková)
Rozália Špačková (Surovičová)

Vitajte vo Veľkom Petrovci!

Týmto heslom vítali obyvateľov obce Láb v bratislavskom kine FK
Nivy 3. 9. 2013 na predpremiére filmu Dedičstvo, ktorý sa nakrúca
od júla v našej obci. Televízia JOJ pripravila pre našich obyvateľov milé
prekvapenie v podobe pozvania a zabezpečeného autobusu na filmovú
predpremiéru. Mali sme tú česť ako prví vidieť to, čo sa u nás natáčalo.
Ej veru, dobre sme sa bavili. A to nielen na hercoch, ale hlavne na našich komparzistoch, ktorí sa do svojich úloh vžili na sto percent! Pri
každom úspešnom zábere zaznel veľký potlesk. Sme veľmi milo prekvapení prístupom televízie JOJ, úprimne ocenili aj drobnú prácu našich
občanov a seriál Dedičstvo sledujeme až do samého konca. V závere
seriálu, v titulkoch, môžeme totiž čítať to magické a duši pohladzujúce
– ďakujeme občanom obce Láb. Aj vám ďakujeme.
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Hore zľava: Igor Šurek, Juraj Švajdlenka, Pavol Chmela, Milan Podroužek, Robert Slezák; v strede zľava: Jaroslava Hianiková (Vachálková), Ján Kimlička,
Darina Valúchová (Pírová), Jozef Dufek, Ivan Žaludný; dole zľava: Ľubica Chovanová (Slobodová), Zlatica Debnárová (Rybnikárová), Ľubomír Dujnič, Jana
Kolandrová (Zálesňáková), Jana Jurkovičová (Blažíčková)
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MATRIKA OBCE
Jubilantka:

Anna Rechtorovičová,
rodená Kurtulíková
Život našej mamičky a babičky
Aničky nebol jednoduchý. Narodi
la sa 14. 11. 1943 Jánovi Kurtulí
kovi a Terézii Miháľovej ako tretie
dieťatko na Orave. Lenže osud ne
bol ku nej spravodlivý. Keď mala 3
rôčky, opustila ju milujúca mamič
ka. Pánbožko s ňou mal iné plány.
A tak mamka musela osudy svojich
detí sledovať z nebíčka.
Živôtik 3-ročného dievčatka
ostal v rukách macochy, ktorá vô
bec nemala čas pofúkať boliest
ku, pohladiť hlávku alebo vysvetliť
nesmrteľnosť chrústa... Lebo taký
božích dušičiek sa jej narodilo veľa,
aj keby chcela – nešlo to. Stále sa
rodili bábätká a na ňu nebolo kedy.
Ba práve tým, že patrila medzi naj
starších súrodencov a nedalo sa na
kupovať v hypermarketoch, muse
li sa sami postarať o obživu. Čo si
kto dochoval, čo si kto dopestoval,
to jedol. Oni boli mnohopočet
ná rodina. To znamená hrdlačenie
na poli od svitu do mrku, večer sa
postarať o statok, súrodencov po
kúpať, a do školy mohla chodiť iba
vtedy, keď náhodou nebolo veľa ro
boty. Čo všetko musela prežiť, vie
iba ona. Bolo to prosto obrovsky
ťažké detstvo. Určite boli aj krásne
chvíle, na ktoré s láskou spomína.
Jej milujúci otec, ktorý si ju ochra
ňoval pred neprávosťami, stačilo
iba pohľadenie a úsmev a všetkých
krivdy sveta sa rozplynuli. Lenže
otec – bača - musel byť väčšinou
svojho času na salaši, o ovečky sa
starať, aby uživil kopec detí. Takže

šťastných okamžikov s oteckom,
dievčatko Hanka malo ako šafránu.
A tak čas ubehol ako voda a z našej
Haničky sa stáva krásna deva, ktorá
odchádza s tetou Helou do Brati
slavy. Teta potrebovala pomoc pri
opatere svojej mamky, čiže jej ba
bičky. Tu, ako mladé žieňa, okúsila
beznádej pri postupnom odcho
de milovaného človeka, o ktorého
bolo treba sa starať 24 hodín denne.
Ďalšia skúška životom.
Potom si vyskúšala prácu čašníč
ky v Martine, kde ju pod ochran
né krídlo prichýlila sestra Mária
s manželom – na Výhone. Zákaz
níci mohli na nej oči nechať. Teraz
už bola ona sama strojcom svojho
šťastia.
Keďže si myslela, že v Bratislave
padajú holuby samé do úst, vráti
la sa k tete Hele a ujovi Tonkovi
do Bratislavy. Našla si prácu v pe
kárni, kde sa o ňu milé tetičky po
starali, napr. dávali pozor, či sa jej
hmotnosť zvyšuje. Lebo jej výzor
bol maximálne štíhly, ba priam
chorobne vychudnutý. Nie je čudo,
že spolupracovníčky ju chceli tro
chu vykŕmiť. Tak si spolu žili, na
vzájom si pomáhali. Hanka z Ora
vy spoznávala veci, ktoré doteraz
nepoznala. Našla si nových priate
ľov, s ktorými trávila voľné chvíle.
A tak, čo čert chcel alebo
nechcel, jedného dňa ju prišiel
navštíviť brat Janko. No nie sám,
s dobrým kamarátom z baní. Volal
sa Karol. Pekný, štíhly, vysoký, tma
vovlasý mládenec, s parádnou mo

Vážení skôr narodení spoluob
čania, v minulom vydaní Lábskych
novín a osobnými pozvánkami sme
vám avizovali termín spoločné
ho posedenia pri príležitosti úcty
k starším. Termín 27. november
2013 bol zrušený, nakoľko televí
zia JOJ si prenajala sálu kultúrneho
domu do konca tohto roka a v našej
obci nie je k dispozícii iná sála, kto
rá by kapacitne dovolila usporiadať
takéto kultúrne podujatie. Televízia
JOJ, ktorá v našej obci natáča seriál
Dedičstvo, si vyhradzuje právo náj
mu týchto priestorov do konca roka.

Zároveň vám boli včas doručené
pozvánky s novým termínom po
sedenia, ktorý vám pripomíname.
Novoročné posedenie sa uskutoční
v stredu 15. januára 2014 o 14.00 h
v kultúrnom zariadení U Tomáša
v Lábe, na ktoré srdečne pozývame
všetkých spoluobčanov nad 70 ro
kov s trvalým pobytom v obci Láb.
Ešte raz sa ospravedlňujeme za túto
nečakanú situáciu.
Ďakujeme za pochopenie a teší
me sa na spoločné stretnutie.

Novoročné posedenie skôr
narodených spoluobčanov
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Kultúrna komisia

torkou a v koženej bunde... Iskra
preskočila, návštevy boli častejšie
a časom bola ruka v rukáve. Až tu
zrazu, zo slečny Hanky a mládenca
Karola sa stal pekný manželský pár
– jeden chudší ako druhý. Zo sleč
ny Kurtulíkovej sa stala pani Rech
torovičová. Nadišiel čas, aby popra
covali na ich spoločnej púti živo
tom. V dedinke Láb, 35 kilometrov
od Bratislavy, zo začiatku bývali
u svokrovcov. Tu sa im narodili
dve dievčatká – Alenka a Libuška.
Tu, veru, nemala na ružiach ustla
né. Sama s dvoma malými deťmi.
Manžel soboty-nedele, ba aj po za
mestaní na novostavbe s kama
rátmi, ktorí mu pomáhali postaviť
nový dom. Medzitým bolo treba
pomoc vrátiť. Veľakrát jej bolo ťaž
ko na duši, ďaleko od domova, bez
rodičov, súrodencov, sama na všet
ko... Ale našťastie v Lábe žili a žijú
aj ľudia, ktorí boli naladení na ich
spoločnú strunu. Našla si známych,
s ktorými sa mohla podeliť o ra
dosti i starosti. Anežka s ujom Zá
mečníkom, Mariška s Jožkom Klí
mom, ktorí už teraz sledujú ich se
riál života z nebíčka a tíško závidia,
že ona ešte môže deťom pomôcť
a tešiť sa všetci spoločne.
A tak rodina Rechtorovičová
z Lábu, na čele s našou babkou ge
nerálkou, si bude ešte dlho užívať,
spoločne sa radovať, žialiť, pracovať,
navzájom sa jedovať, ale tiež milo
vať – pokiaľ nám to bude súdené.
A tebe babička, mamička, svo
krička, sestrička Anička, želáme
ešte dlhé užívanie týchto viacej ra
dostí ako starostí v milej spoločnos
ti svojich najbližších.
Sľubujeme, že príkazy generála
dodržíme (ako kedy), lebo život
bez nich by bol úplne bez iskry
a niekto predsa musí byť generál,
ktorý nás usmerňuje tým správnym
smerom.
A tak Ti, naša oslávenkyňa, z ce
lého srdca ďakujeme za všetko, čo
si pre nás s nezištnou láskou urobi
la a želáme Ti, nech sa Tvoje dob
ré srdiečko raduje v pokoji, láske
a dobrom zdravíčku.
Životu zdar!

Vážení spoluobčania,
Poľovnícke združenie Malina
Láb si vás dovoľuje pozvať na

poľovnícky
ples

18. januára 2014 o 19.00 h
U Tomáša.
Čaká na vás bohatá tombola nie
len z diviny, vynikajúca poľov
nícka večera a hudba do tanca.
Tešíme sa na vašu účasť. Zároveň
by sme vám chceli popriať príjem
né prežitie vianočných sviatkov
a veľa úspechov v novom roku.
Lovu a lesu zdar – PZ Malina Láb

spoločenská
kronika
od 20. 9. do 2. 12. 2013

Narodení:
Kozub Nikolas
25. 8.
Opustili nás:
Sofková Mária
21. 9.
Gašparovič Augustín
28. 10.
Schay Fridrich
29. 10.
Zosobášení:
Juraj Čalfa a Miroslava Mrázová,
Martin Gabriš a Petra Chmelová,
Lukáš Hujsa a Lenka Nemcová, Igor
Vasaráb a Lucia Šurinová, Vladimír
Hurban a Jana Tomášková, Martin
Kečkéš a Drahoslava Židová
Jubilanti od 1. 1. do 31. 3. 2014
60-roční – Anna Slezáková, Mária
Kovárová, Daniela Dufková, Mária
Merková, Irena Muchová, Mária
Poláková
65-roční – Ján Polák, Zita Chme
lová, Fridrich Kovár, Miroslav Ko
vár, Rozália Žáčková
70-roční – Irena Vicenová, Pavel
Šimkovič, Rudolf Mostbauer, Jozef
Vicen, Ing. Jozef Pikálek
75-roční – Ing. Rudolf Pír
80-roční – Viliam Šteffek, Cecília
Blažíčková
90-roční – Katarína Kolandrová
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme ešte mnoho pekných
Tvoji milovaní a pokojných dní plných zdravia.

Kultúrna komisia ďakuje členom Dobrovoľného hasičského
zboru Láb, všetkým zamestnancom obecného úradu, peda
gogickým aj nepedagogickým pracovníkom materskej a zá
kladnej školy, DFK Láb, športovému klubu a všetkým akti
vistom a podnikateľom za celoročnú spoluprácu pri organizácii kultúrnych podujatí. Poďakovanie patrí aj všetkým spoluobčanom za podporu a priazeň. Tešíme sa na spoločnú aktívnu
spoluprácu v roku nasledujúcom.
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Úspechy našich žiakov
v cezpoľnom behu

25. septembra sa v Zámockom
parku v Malackách konalo obvod
né kolo v cezpoľnom behu. Našu
základnú školu reprezentovali štvr
táci: D. Čech, P. Ďurica a S. Šulc,
ktorí tvorili družstvo najmladších
žiakov. Štvrtáčky A. Pírová, L. Pí
rová a L. Valúchová tvorili druž
stvo najmladších žiačok. Za starších
žiakov nás reprezentovali deviatak
P. Gregorčík, za staršie žiačky de
viatačka L. Čermáková a ôsmačka
S. Petrušová.
Veľký úspech dosiahol S. Šulc,
ktorý sa umiestnil na 1. mieste.
Svojím výkonom pomohol chlap
com v družstve, a tým sa družstvo
umiestnilo na 3. mieste. D. Čech
dobehol 11. a P. Ďurica 13.

Z najmladších žiačok sa A. Pírová
umiestnila na peknom 4. mieste, L.
Valúchová na 13. a L. Pírová, ktorá
sa počas behu pošmykla, dobehla 14.
Milo prekvapili aj staršie žiačky
L. Čermáková (5.) a S. Petrušová
(11.), ktoré v silnej konkurencii
družstiev obsadili 3. miesto.
Aj napriek zdravotným problé
mom sa P. Gregorčík postavil na
štart 3 km trate a dobehol do cieľa
na 15. mieste z 22 súťažiacich.
Naša škola sa z 11 prihlásených
škôl umiestnila na peknom 4. mies
te.
Všetkým žiakom ďakujeme
Tak toto je naša úspešná prípravka, ktorej sa veľmi dobre darilo v jesen
za vzornú reprezentáciu školy a že
láme veľa úspechov.
nej sezóne, v ktorej skončila na prvom mieste. Vďaka patrí našim trénerom
J. Šimeková Ivanovi Polákovi, Danielovi Sivákovi a Ivanovi Hrebeňovi za ich voľný čas,
ktorý obetovali našim deťom.

Chlapi, držte sa!

Lábski hasiči
u ministra vnútra

Na pozvanie podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka
sa zúčastnila dvojčlenná delegácia hasičov odovzdania Pamätnej medaily za aktívnu pomoc pri povodniach v roku 2013.
Vo štvrtok 6. júna 2013 v dopo
ludňajších hodinách nám bol vy
hlásený výjazd na pomoc pri po
vodniach vo Vysokej pri Morave.
Zúčastnilo sa ho sedem členov
nášho hasičského zboru. Menovite
chcem poďakovať Petrovi Kováro
vi, Braňovi Benkovičovi, Radovi

Benkovičovi, Ivanovi Jurkovičo
vi, Jozefovi Osuskému, Jozefovi
Halvoníkovi, Marianovi Kovárovi,
za príkladnú prácu, ktorú odviedli
pri povodniach, výsledkom čoho je
ocenenie nášho hasičského zboru
ministrom vnútra.
M. Kovár, veliteľ DHZ

Vďační rodičia

Por. Družstvo
1. ŠK Láb
2. ŠK Pl. Štvrtok – OFK Vysoká p/Morave
3. FC Zohor
4. ŠK Lozorno, FO	
5. FC Rohožník
6. FK Stupava
7. TJ Veľké Leváre
8. TJ Záhoran Jakubov
9. FK v Sološnici
10. FK Studienka
11. TJ Družstevník Závod
12. ŠK Malacky FO (odstúpené)

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0

V
9
9
8
6
4
4
4
3
3
2
2
0

R
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

P Skóre B.
1
80:4 27
1 57:12 27
2 70:20 24
4 41:33 18
5 36:30 13
5 29:42 13
6 26:45 12
7 22:42 9
7 17:55 9
8 27:58 6
8
9:63 6
0
3:13 0

Z – zápasy; V – výhra; R – remíza; P – prehra;

Vážení priaznivci behu, milé mamičky!
Opäť vám ponúkame jedinečný zážitok
z behu vo forme účasti vašich detí v 9. ročníku ČSOB Bratislava marathon 2014.

Tak, ako sme sa zabavili v máji v RIVER
parku, máme možnosť zabaviť sa opäť! Ak
máte záujem, prihláste deti na adrese: starosta@obeclab.sk (meno, priezvisko, dátum naro
denia, tel. č. na rodiča, poisťovňa) a spoločne sa
zaregistrujeme. Štartovné hradia rodičia, obec
zabezpečí spoločnú dopravu a milé prekvape
nie. Bližšie informácie u starostky obce ne t. č.
0905 35 86 26.
Sprievodný program
Štart: 5. 4. 2014 (sobota) od 11.00 h
• Fa desiatka (10,3 km)

• NUTRILITE minimaratón (4,2 km)
• Duck TV detské behy (300 m – 800 m)
• preteky lezúňov (5 m)
• duck TV detské behy

• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2006
a 2005) – 800 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2004
a 2003) – 800 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2002
Deti budú štartovať postupne podľa veko a 2001) – 800 m
vých kategórií (od A po F), približne v 20-mi
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2000
nútových časových intervaloch, samostatne a 1999) – 800 m
chlapci a dievčatá.
Účastnícky limit: 1500 detí.
Štartovné v závislosti
od dátumu platby:
Dĺžka trate a kategórie:
• do 31.12.2013 4 €
Chlapci a dievčatá:
• od 01.01.2014 do 28.02.2014 5 €
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2009
• od 01.03.2014 do 04.04.2014 6 €
a mladší) – 300 m
Takže neváhajte a poďme spolu stráviť pekný
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2008 deň pre naše deti...
a 2007) – 300 m
Monika Valúchová
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