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Od hladu, moru, vojny,
zachovaj nás, Pane!
Takýmto nadpisom začína kapito
la v obecnej kronike, ktorá opisuje
živelné pohromy, choroby a voj
ny, ktoré boli na území našej obce
v 17. až 20. storočí. Tento už 69.
rok si spomíname na oslobodenie
obce počas druhej svetovej vojny.
Pri tejto príležitosti sa kladie ve
niec k Pomníku padlým ako sym
bol úcty všetkým padlým vojakom
druhej svetovej vojny. No dôležité
je, že spomínaný Pomník padlých
je venovaný najmä obetiam z radu
našich občanov, ktorí padli ešte
v prvej svetovej vojne.

A práve tento rok
si pripomíname
100. výročie
začiatku prvej
svetovej vojny.
Píše sa 28. júl 1914 a v Sarajeve
zabili rakúskeho následníka trónu
arcivojvodu Františka Ferdinanda. Maďarskí veľmoži si mysleli, že
malé Srbsko premôžu náhlym útokom, vypovedali mu vojnu a vyhlá-

sili v Uhorsku mobilizáciu. Atentát
sa teda stal osudovým podnetom
vypuknutia prvej svetovej vojny.
Lábska kronika o mobilizácii našich občanov spomína nasledovné:
„Dňa 4. augusta 1914 bola vyhlásená mobilizácia do 42 rokov. Mobilizácia bola oznámená o polno-

ci zvonmi a bubnom, keď do obce
na koči prišiel pánsky úradník
z Malaciek. Priviezol mobilizačné
vyhlášky, ktoré museli byť ihneď vyvesené. V obci nastal veľký rozruch,
ženy behali v košeliach po ulici, všade bolo plač. Muži prvým raňajším
vlakom museli odcestovať. Rukovalo ich 70. K vlaku sa viezli povozmi, sprevádzaní ženami a deťmi. Tí,
ktorí dostali mobilizačné vyhlášky,
oči vlhli, lebo priniesli ťažké rozlúčenie mnohým rodinám s drahými
otcami, synmi, bratmi, niektorým
navždy. Potešovali sa, že vojna nemôže dlho trvať. Všeobecne bolo
známe, že pri pokročilej vojnovej
technike a zozbieraných stotisícových armádach, padne konečné rozhodnutie v niekoľkých mesiacoch.
Avšak mesiace sa míňali, prešli roky
a vojna zúrila ďalej. Už aj nevojaci
od 18 do 42 rokov boli odvádzaní a po krátkom výcviku posielaní
na front. Plné štyri roky 1914–1918
sme prežívali vojnové útrapy. A obeť
na ľudských životoch nebola malá.
Mená na Pomníku padlých, ktorý naši občania venovali tejto obete ukazujú, ktorí a koľko občanov
padlo v boji.
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Pomník bol postavený v roku
1929 v cene 16-tisíc z verejnej
zbierky občanov. Na Pomníku sú
zvečnené mená týchto hrdinov:
Izidor Drahoš 1885–1915, Pavel
Ledník 1879–1914, Michal Jurica
1892–1914, Štefan Buday 1883–
1914, Blažej Kovár 1890–1915,
Ján Klena 1893–1915, Marek Hrebeň 1890–1915, Matej Ort Šnep
1894–1915, Rochus Baček 1889–
1915, Eduard Janec 1879–1915,
František Hrebeň 1894–1915, Joachym Žalúdny 1889–1915, Richard
Čermák 1895–1916, Ján Hrebeň
1895–1916, Mikuláš Rechtorovič
1881–1916, Marcel Chmela 1883–
–1916, Anton Kočiš 1895–1916,
Imrich Chmela 1892–1917, Volfgang Chmela 1888–1917, Alojz
Malinovský 1891–1917, Ferdinand
Sloboda 1896–1917, Matej Šimkovič 1889–1918, Tomáš Filípek
1875–1918, Matúš Drahoš 1885–
–1918, Matej Drahoš 1895–1920.
Česť ich pamiatke!
Smútok, bieda, ticho a smrť panovali všade. Civilné obyvateľstvo,
zväčša starci, ženy a deti, okrem
biedy, strachovali sa o životy svojich drahých na fronte. Ľudská myseľ a svedomie pozvoľna otupovali,
všetko sa prijímalo ako nevyhnutné
a samozrejmé, žilo sa pre okamžik,
každý hľadel následkom zlých pomerov, ako sa len dalo a bol ľahostajný k biede a utrpeniu druhého. Krádeže, žobranie a zločinnosť vzrastali
netušenou mierou, lebo veď ľudské
srdcia otupeli po toľkých bolestiach
a nemali porozumenia pre druhého.
Takto nás našiel prevrat.”
Takýmto spôsobom je opísaná
prvá svetová vojna v obecnej kronike. Keďže tento rok si teda pripomíname 100. výročie tejto vojnovej udalosti, rozhodli sme sa, že
v obecných novinách zverejníme
jednotlivé kapitoly o tejto historickej udalosti. V tomto čísle sme Vám
ponúkli všeobecné informácie o začiatku vojny a živote našich občanov.
V budúcom vydaní obecných novín
sa budeme venovať konkrétnym
ekonomickým, poľnohospodárskym
a sociálnym nedostatok, ktorým čelili naši občania počas trvania prvej
svetovej vojny v rokoch 1914–1918.
Meno Priezvisko,
kronikár obce

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, OZNAMY

OBČANIA SA PÝTAJÚ
STAROSTKY:

Platíme my občania, ktorí nebý
vame na bytovke, úver na bytovku?
Nie, občania úver neplatia! Štátny fond rozvoja bývania poskytol
obci Láb úver vo výške 280 582,45
eur na novostavbu nájomných bytov
Láb. Úroková sadzba je 1 %. Aktuálna výška mesačného úveru je 742,68
eur. Túto sumu platia obyvatelia nájomného domu.
Aké sú konečné náklady na vý
stavbu obecnej bytovky?
Rozpočet stavby nájomného bytu
bol 340 142,13 €. Náklady vrátane prístupovej komunikácie, spevnených plôch – technická vybavenosť
73 498,92 €. Celková cena za zhotovenie diela bola 437 201,82 €.
Na stránke obce je oznam o spo
ločnom projekte obecného úradu
a podnikateľov. O čom je?
Obecný informačno-navigačný
systém v obci Láb je prvý spoločný
projekt. Obsahuje návrh umiestnení informačno-navigačných objektov všeobecného značenia. Obec a 11
záujemcov z podnikateľského sektora
spoločne vybudujú objekt s využitím
multifunkčných stĺpov na informačné tabuľky. Vo vrchnej časti stĺpa sa
nachádza sekcia uličných tabuliek
s možnosťou uchytenia prídavnej
tabuľky s erbom obce alebo tabuľky
s názvom lokality.
Prečo sa nebuduje chodník
z Bahien do dediny?
Na základe neustálej žiadosti obyvateľov Bahien o vybudovanie chodníka do dediny, je potrebné doriešenie
tejto situácie. Doterajší postup obce:
• Za účelom zníženia rýchlosti
a ukľudnenia dopravnej situácie som
vypracovala a podala projekt na dopravnú komisiu, kde sme presunuli
v spolupráci s vlastníkom cesty začiatok a koniec obce. Týmto by vodiči
mali rešpektovať zníženie rýchlosti
v obci.
• Opäť som vypracovala a podala (17. 10. 2013) projekt na dopravnú komisiu pre zníženie rýchlosti
a ukľudnenie dopravnej situácie,
ODI schválil nové dopravné značenia na zníženie rýchlosti. Dopravné
značenie zabezpečili regionálne cesty.
Na túto cestu sa nedá umiestniť spomaľovač rýchlosti, lebo je to cesta III.
triedy a vzhľadom na šírku cesty nie
je možné ani vybudovať spomaľovací
ostrovček.
Naďalej sme v rokovaní s vlastníkmi priľahlých pozemkov, kde plá
nujeme realizovať chodník. Obec má
záujem o realizáciu chodníka, len pozemky nie sú vo vlastníctve obce.
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I N F O S ERV I S
Vďaka Nadácii SPP a spoločnos
ti EUSTREAM, s. r. o., sme na zá
klade môjho projektu získali dotá
ciu vo výške 8 000 € a rozšírili sme
verejný rozhlas v ďalších častiach
obce – Vršok, Bahná, Vrbovec, smer
Zohor a Malá Lúčka.
V dome smútku sme vymenili
celý vnútorný aj vonkajší ozvučo
vací systém.

Výsledky 1. kola (15. 3.)
volieb prezidenta
Slovenskej republiky

Nové nájomné byty.

Hospodárenie
obce v roku 2013

Zmena systému prerozdelenia po
dielových daní má negatívny do
sah na obce, kde nie je priemysel,
nie sú podnikatelia a iné subjekty,
ktoré by prispievali daňami (spon
zorskými príspevkami, darmi
a pod.) do obecného rozpočtu.

Prvá veľká kríza obecného roz
počtu bola v roku 2009. Obecné
zastupiteľstvo vyriešilo tento stav
schválením úveru na potreby obce.
Dlhodobý komunálny univerzálny
úver sme použili na financovanie
kapitálových výdavkov obce z dô
vodu časového nesúladu medzi príj
mami a výdavkami bežného rozpoč
tu. Výška úveru bola 49 791 €.
V ďalších rokoch sme už čerpali
financie z hospodárskeho výsledku
spoločnosti LÁBINVEST, s. r. o. Pr
výkrát sa prerozdelia suma 20 569 €.
V ďalšom roku 2010 zo spoločnosti
LÁBINVEST, s. r. o., bolo do obce
prerozdelených 13 200 €. Boli po
užité na odstraňovanie nevyhovujú
ceho stavu na majetku obce, na ob
novu a údržbu a bežný chod obce.
V roku 2011 prišlo do obce pre
rozdelením hospodárskeho výsled
ku spoločnosti LÁBINVEST, s. r. o.,
65 996 €. Boli použité na odstra
ňovanie havarijných stavov a bežný
chod obce, úhrady faktúr.
Ďalej v roku 2012 sme 30 074 €
z hospodárskeho výsledku spoloč
nosti LÁBINVEST, s. r. o., použi
li na nutné investičné aktivity obce
(výmena okien a dverí MŠ, obno
va fasády pošty, starej školy, jedál
ne, ohrievač vody MŠ, revízie ply

nových spotrebičov MŠ, ZŠ, OcÚ,
oprava elektroinštalácie MŠ, čerpa
diel ČOV, obnovu verejného osvet
lenia a elektroinštalácie, pracovný
notebook na obecný úrad, nákup
konvenčnej peci do jedální, opra
va radiátorov MŠ, opravy a údržby
v budove pošty, klubu dôchodcov,
revízie bleskozvodu MŠ a plyno
vých kotlov ZŠ, MŠ, oprava detské
ho ihriska a čiastočne sa uhrádzali
faktúry za plyn, elektriku, poistky,
bežná prevádzka OcÚ a jej budov.
Celkovo bol v roku 2012 podiel
hospodárskeho výsledku spoločnos
ti LÁBINVEST, s. r. o., pre obec
88 440 €.
V minulom roku 2013 bol podiel
hospodárskeho výsledku spoločnos
ti LÁBINVEST, s. r. o., použitý na
sledovne:
Časť financií sme použili na do
stavbu nájomných bytov 41 423,73
€. Sumu vo výške 63 904,43 € sme
použili na bežný chod obce (opra
vy v ČOV; 10 297,36 € na opravy
a údržbu na budovách obecného úra
du, pneumatiky na traktor sme vy
naložili; 1842,83 € stála informačná
tabuľa na cintoríne, počítačová vý
bava v obecnom úrade, nákup no
vých odpadkových košov, oprava
strechy na futbalovom ihrisku,
úhrada projektovej dokumentácie
na obnovu materskej školy; spo
lu 2 280 € stála oprava kanalizácie
v školskej jedálni, vodovodu a elek
troinštalácie v dome smútku, nákup
tlakových reproduktorov do dedi
ny a čiastočne sa uhrádzali faktúry
za plyn, elektrinu, poistky.

Počet oprávnených voličov
zapísaní v zozname voličov
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
odovzdaných všetkým
kandidátom

1280
644
644
642

Počet platných hlasov odovzdaných
jednotlivým kandidátom
Bárdos Gyula
0
Behýl Jozef
2
Čarnogurský Ján
4
151
Fico Robert
Fischer Viliam
9
Hrušovský Pavol
11
Jurišta Ján
2
Kiska Andrej
177
124
Kňažko Milan
Martinčko Stanislav
2
Melník Milan
2
Mezenská Helena
11
Prochádzka Radoslav
143
4
Šimko Jozef
Pre skorú uzávierku novín nie je
možné uverejniť výsledky 2. kola prezidentských volieb. Výsledky sú zverejnené na úradnej tabuli obce a boli vyhlásené v miestnom rozhlase.
Volebná komisia

Vývoz komunálneho odpadu
počas veľ konočných sviatkov

Firmy Tekos, s. r. o., Malacky
a A.S.A., s. r. o., Slovensko Zohor
vyvezú komunálny odpad v utorok
22. 4. 2014.
Oznamujeme vlastníkom po
zemkov pod športovým ih
riskom, že podľa aktuálneho
znaleckého posudku Ing. P.
Encingera č. 16/2014 na sta
novenie všeobecnej ceny hod
noty nehnuteľnosti sú pozem
ky ocenené na 4,84 €/m2. Cel
ková rozloha záujmového úze
mia je 15 486,00 m2.
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UZNESENIA OcZ
10. zasadnutie 11. 12. 2013
OcZ berie na vedomie oznámenia
a podnety rodiny Černákovej o pre
biehajúcom spore s pánom Mrázom
a o nečinnosti a protiprávnom kona
ní stavebného úradu,
OcZ odporúča starostke vyvodiť
pracovnoprávnu zodpovednosť za
porušenie stavebného zákona voči
zodpovednému pracovníkovi staveb
ného úradu obce Láb v danom čase
a zvážiť jeho zotrvanie v pracovnom
pomere
Hlasovanie: za – 5, zdržali sa – 2
(P. Bartalský, D. Prokop), neprítomní
– 2 (D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ berie na vedomie žiados
ti Mgr. JUDr. Milana Gerthofera,
Margity Kraľovičovej, Ľudmily Hu
šekovej, Jany Huškovej, Ing. Vla
dimíra Múdreho, Evy Piknovej,
Mgr. Ruženy Filovej o zmeny a do
plnky územného plánu a schvaľuje
zaradenie pozemkov do najbližších
zmien a doplnkov
Hlasovanie: za – 6, zdržal sa – 1
(D. Prokop), neprítomní – 2 (D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje na základe Zmluvy
o budúcej zmluve zo dňa 9. 5. 2000
zámer prevodu pozemkov v k. ú.
Láb p. č. 1511/1 (podiel ¾) a p. č.
1511/2 (podiel 7/12) podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení
z dôvodu osobitného zreteľa pre Na
tašu Farmerovú.
Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2
(D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje Všeobecne záväz
né nariadenie obce Láb č. 3/2013
o správe a prevádzkovaní cintorína
s účinnosťou od 1. 1. 2014.
OcZ ukladá OcÚ preveriť opráv
nenosť a súhlas výberu nájmu za pre
nájom hrobových miest od vlastníka
pozemkov cintorína.
Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2
(D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje návrh rozpočtu
obce Láb na rok 2014 vrátane pro
gra
mov a podprogramov: príjmy
bežné 881 234,88 €; príjmy kapi
tálové 1 000,00 €; príjmové finanč
né operácie 0,00 €; výdavky bežné
813 642,12 €; výdavky kapitálové
25 627,00 €; výdavkové finančné
operácie 42 954,96 €
Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2
(D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)

OcZ schvaľuje účasť obce Láb vo
výzvach v novom program. období
na rozšírenie kanalizácie v obci Láb.
Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2
(D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje založenie Miestnej
akčnej skupiny (MAS) a účasť obce
Láb v MAS.
Hlasovanie: za – 7, neprítomní – 2
(D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ schvaľuje ďalších nájomní
kov na voľné obecné nájomné byty
v zmysle platného VZN obce Láb
č. 2/2013: Ing. Jaroslava Caunerová
garsónka, prízemie (počet osôb: 1);
Tomáš Mifkovič 1-izbový byt, príze
mie (počet osôb: 2)
Hlasovanie: za – 5, zdržali sa – 2
(P. Bartalský, D. Prokop), neprítomní
– 2 (D. Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ volí za podpredsedu komi
sie finančnej, majetkovej, územného
rozvoja a stavebného poriadku Ma
reka Chovana
OcZ volí za podpredsedu komisie
kultúry, športu, vzdelávania a sociál
nych vecí Darinu Hrebeňovú.
Hlasovanie: za – 6, zdržal sa – 1
(P. Bartalský), neprítomní – 2 (D.
Hrebeňová, M. Zálesňáková)
OcZ odvoláva člena Obecnej rady
Pavla Bartalského
OcZ volí nového člena ObR Mi
lana Gerthofera
Hlasovanie - tajné: za – 4, proti –
3, neprítomní – 2 (D. Hrebeňová, M.
Zálesňáková)
1. zasadnutie 12. 2. 2014
OcZ schvaľuje kontrolu plnenia
uznesení s pripomienkou
Hlasovanie: za – 5, proti – 1 (M.
Chovan), zdržal sa – 1 (M. Kovár),
neprítomní – 2 (D. Hrebeňová, D. Vavrinec)
Hlasovanie po 10 min. prestávke:
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2 (P. Bartalský, M. Zálesňáková), neprítomní –
2 (D. Hrebeňová, D. Vavrinec)
Starostka vyhlásila 10 min. prestávku na základe žiadosti poslanca
M. Kovára a poprosila poslancov, aby
sa presunuli do kancelárie starostky.
Pred skončením prestávky rokovaciu miestnosť opustili Miroslav Kovár
a Marek Chovan. Následne rokovaciu
miestnosť opustila Jana Kolandrová.
Obecné zastupiteľstvo týmto nebolo
uznášania schopné.

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto
radostného posolstva. Nech je slávenie Veľkej noci
pre vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
v kruhu vašich rodín vám želá redakcia.
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2. zasadnutie 24. 2. 2014
OcZ neschvaľuje prenájom časti
pozemku z p. č. 2347/9 pre žiadateľa
Tomáša Valúcha
OcZ neschvaľuje predaj obecného
pozemku p. č. 2240 o výmere 100 m²
pre žiadateľov Jaroslava Németha
a manželky Ľubice
Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1
(P. Bartalský)
OcZ schvaľuje zámer odpredaja
časti obecného pozemku v k. ú. Láb,
p. č. 671/1 o výmere 51 m², vedený na
LV č. 2035 – diel 5 o výmere 31 m²
a p. č.671/57 o výmere 20 m², za
cenu podľa znaleckého posudku pre
žiadateľov Máriu Rouskovú a man
žela Vlastimila, Karola Szalontaia
a manželku Máriu, bytom Láb 262.
Hlasovanie: za – 8, neprítomný – 1
(M. Gerthofer)
OcZ schvaľuje zámer odpredaja
časti obecného pozemku p. č. 671/1
diel 1 o výmere 26 m², vedený na LV
č. 2035, za cenu minimálne podľa
znaleckého posudku. Uvedený poze
mok obce Láb je vedený na LV obce
Láb č. 2035 v k. ú. Láb pre žiadateľa
Ivana Zálesňáka.
Hlasovanie: za – 8, neprítomný – 1
(M. Gerthofer)
OcZ berie na vedomie žiadosť Pet
ra Píra, Láb 504 o prenájom pozem
kov vo vlastníctve obce Láb, vede
né na LV č. 2035, orná pôda: p. č.
2770/1 – 94 m², p. č. 2770/2 – 94
m², p. č. 2770/3 – 191 m², p. č. 2769
– 189 m², p. č. 2768 – 129 m², p. č.
2767 – 65 m², p. č. 2766 – 183 m²,
celková výmera 939 m²
Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje predaj časti obec
ného pozemku medzi obcou Láb
a Annou Bartalskou, bytom Láb
č. 242, časť p.č. 671/1 o výmere 4
m², a časť p. č. 671/1 o výmere 28
m². Výmera spolu je 32 m² za cenu
20,00 €/m², pre žiadateľku Annu
Bartalskú. Cena za celkovú výmeru
pozemku 32 m² je 640,00 €
OcZ schvaľuje predaj časti obecné
ho pozemku medzi obcou Láb a Ro
manom Havranom a manželkou
Luciou, bytom Železničiarska 16,
900 51 Zohor, časť p. č. 671/o výme
re 9 m² za cenu 20,00 €/m², pre žia
dateľa Romana Havrana a manželku
Luciu. Cena za celkovú výmeru po
zemku 9 m² je 180,00 €
Hlasovanie: za – 6 (M. Zálesňáková, M. Chovan, J. Kolandrová, M.
Gerthofer, M. Kovár, D. Vavrinec),
proti – 2 (P. Bartalský, D. Hrebeňová),
zdržal sa – 1 (D. Prokop)
OcZ schvaľuje vysporiadanie vlast
níctva spoluvlastníckeho podielu vo
veľkosti 5/12 pozemku p. č. 1511/2
k. ú. Láb od vlastníčky Marty Lisej,

Nitra, ktorý bol Kúpnou zmluvou zo
dňa 26. 4. 1995 odkúpený a vyplate
ný jej pôvodnému vlastníkovi Márii
Lisej a Dohodou zo dňa 18. 6. 1997
prevzaté obcou Láb. Vysporiadanie
sa uskutoční uzatvorením novej kúp
nej zmluvy so súčasnou vlastníčkou
Martou Lisou (vlastníctvo získané de
dením), bez vyplatenia kúpnej ceny.
Hlasovanie: za – 6, zdržali sa – 3
(P. Bartalský, D. Hrebeňová, M. Gert
hofer)
OcZ schvaľuje na základe Zmluvy
o budúcej zmluve zo dňa 9. 5. 2000
vysporiadanie pozemkov v k. ú. Láb
p. č. 1511/1 podiel 3/4 a p. č. 1511/2
podiel 7/12 z dôvodu hodného oso
bitného zreteľa pre Natašu Farme
rovú.
Hlasovanie: za – 5 (P. Bartalský, D.
Hrebeňová, M. Chovan, J. Kolandrová, D. Vavrinec), zdržali sa – 4 (M.
Kovár, M. Zálesňáková, M. Gerthofer,
D. Prokop) – hlasovaním toto uznesenie nebolo prijaté. Pri prevode majetku
je potrebná 3/5 väčšina hlasov.
OcZ berie na vedomie informácie
o ukončení výstavby nájomných by
tov Láb 8BJ
OcZ ukladá OcÚ zvážiť právne
podanie ohľadom naviac prác voči
projektantovi po preverení právni
kom
Hlasovanie: za – 8, zdržal sa – 1 (J.
Kolandrová)
OcZ schvaľuje prenájom obecného
bytu č. 294 žiadateľke Soni Rellovej
s manželom Rastislavom Rellom,
bytom Láb č. 370 na základe Verej
ného ponukového konania na pre
nájom nehnuteľnosti zo dňa 15. 1.
2014 na dobu neurčitú, cena nájmu
170,00 €/kalendárny mesiac
Hlasovanie: za – 8, neprítomný – 1
(M. Gerthofer)
OcZ berie na vedomie plán činnos
ti OcZ na rok 2014 s pripomienkou
doplniť vyhlásenie výberového ko
nania na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy.
OcZ schvaľuje harmonogram za
sadnutí OcZ
Komisie 19. 3. 2013, zasadnutie
OcZ 26. 3. 2014
Komisie 7. 5. 2014, zasadnutie
OcZ 14. 5. 2014
Komisie 18. 6. 2014, zasadnutie
OcZ 25. 6. 2014
Komisie 17. 9. 2014, zasadnutie
OcZ 24. 9. 2014
Komisie 5. 11. 2014, zasadnutie
OcZ 12. 11. 2014
Hlasovanie: za – 9
OcZ schvaľuje plán protipožiar
nych kontrol v obci
OcZ schvaľuje vyhlásenie verejnej
zbierky pre DHZ Láb
Hlasovanie: za – 9
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Vážené pani učiteľky i nepedagogickí
pracovníci školstva, dovoľte mi
poďakovať...
... Vám, pani učiteľky, vďaka aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľate na chode našich škôl, výchove našich
detí, ale najmä za veľmi náročnú a nedoceniteľnú prácu. Zároveň
vám spoločne želám veľa síl, trpezlivosti a pozitívnej energie do ďalstarostka obce
ších rokov vašej učiteľskej praxe.		

Skvelý karneval
Materskej školy Láb
ĎAKUJEME SPONZOROM

Do tomboly prispeli:
Pán Miloš Lukáček, pani Marcela Bartalská, pani Petra Chmelová,
pán Pavol Vajarský, pani Ľuboslava Tirpáková, pani Veronika Zivčáková, pani Marta Majzúnová, pani starostka PaedDr. Monika Valúchová,
Materská škola Láb.
Ďakujeme:
Pánovi Trenčanskému za skvelú hudbu, pani Marte Kafkovej za zaplatenie energií v sále a sladké odmeny pre deti, pani Anežke Ščasnej
za prenajatie sály.

V materskej škole už
vyučujeme interaktívne

Využívanie informačných technológií stále viac preniká aj do obSamozrejme, ďakujeme
lasti predprimárneho vzdelávania,
všetkým našim skvelým rodičom, hosťom, budúcim škôlkarom a za- čo umožňuje zaradiť do výchovmestnancom materskej školy, ktorí túto tradičnú akciu pripravili a spolu no-vzdelávacej činnosti inovačné
formy edukácie. Nám sa podarilo
s vami vytvorili jednu skvelú akciu pre naše detičky.
Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.
v spolupráci s Rodičovským zdru-

Nová trieda
Lienok

žením pri MŠ Láb kúpiť interaktívnu tabuľu, ktorá spestruje predškolské vzdelávanie a deťom pomáha efektívnejšie si osvojiť nielen
učivo, ale rozvíjať najmä pamäť,
grafomotoriku a logické myslenie.
Ďakujeme!

Vďaka projektu Interiér novej triedy,
ktorý finančne podporila Nadácia SPP, sa
nám podarilo v triede Lienok zabezpečiť deťom ochranné plôtiky na radiátory
s poličkami, veľkú úložnú stenu na ležadlá
a lôžkoviny a tiež zabezpečiť interiér šatne.
Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu.

Krásne a radostné dni
cez veľkonočné sviatky a veľa
životnej pohody v ďalších dňoch
vám prajú deti a zamestnanci
MŠ Láb.
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Svetový deň vody
v Zelenej škole Láb
Jednou z prioritných tém progra
mu Zelená škola, ktorý realizu
jeme v našej škole už 2. školský
rok, je aj téma voda. Každoročne
si dôležitosť pitnej vody, jej vý
znam pre život a potrebu ochrany
osobitne pripomíname 22. marca
počas Svetového dňa vody.

Naša škola si tento významný
sviatok pripomínala počas celého
týždňa. Žiaci I. stupňa vytvárali
zaujímavé výtvarné práce o vode a
vodných živočíchoch a žiaci 5.–9.
triedy riešili 6. kolo testov Veľkej
vedomostnej súťaže o vode, ktoré
bolo zamerané na povrchové vo-

Deň otvorených dverí
v základnej škole

dárenské zdroje. Súťaž prebieha
v rámci vzdelávacieho programu
„Modrá škola”, do ktorého je naša
škola zapojená už niekoľko rokov.
V rámci programu si žiaci rozširujú svoje vedomosti najmä o výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení
pitnej vody.
Vo štvrtok 20. marca sme si
pripomenuli Svetový deň vody
modrou farbou oblečenia žiakov
i zamestnancov školy a na úvod
aj spoločnou fotografiou v tvare

obrovskej vodnej kvapky na školskom dvore.
O pitný režim sa počas vyučovania starali žiaci Kolégia Zelenej školy, ktorí vo „vodnom bare”
počas prestávok ponúkali pitnú
vodu ochutenú šťavou z citrónov,
pomarančov, mandarínok, jabĺk
alebo mrkvy, zakúpených vďaka
Rodičovskému združeniu.
V triedach II. stupňa prebiehali tvorivé aktivity, zamerané
na význam pitnej vody pre život,
vodné organizmy a vodné zdroje.
Výsledné práce v podobe veľkých
pla
gátov o vode boli postupne
umiestnené na dverách jednot
livých tried. Žiaci 6. triedy vytvorili pomocou vrchnáčikov z plastových fliaš mapu kontinentov
a svetového oceánu.
V priebehu vyučovania sa všetky triedy postupne vystriedali aj
na exkurzii v Čistiarni odpado
vých vôd, ktorá sa nachádza v našej obci. Exkurziou žiakov sprevá
dzala pani starostka. Opísala
priebeh čistenia odpadovej vody
a jednotlivé postupy jej premeny
na vodu, ktorá sa vypustením do
obecného potoka opäť vracia do
kolobehu vody.
Mgr. Ľ. Kučerová,
koordinátorka Zelenej školy

Čoskoro prváci

Zápis
do 1. ročníka

Len nedávno ich rodičia zapiso
vali do materskej školy a už pri
šiel čas, keď ruka v ruke kráčali
Dňa 7. 2. 2014 sa brány našej le pracujeme. Rodičia mohli vidieť nať ich prácu s prácou druhých. do školy na zápis.
školy otvorili pre všetkých, ktorí nielen prácu pani učiteliek, ale aj Prišli nás pozrieť nielen tí, čo chosa chceli pozrieť na to, ako v ško- to, ako sa darí ich deťom a porov- dia k nám do školy ale aj niektorí,
V kalendári mali poznačený dáktorých poobede čakal zápis do 1. tum 7. 2. 2014. Niektorí vystrašeročníka. Boli zvedaví na pani uči- ní, lebo nevedeli, čo ich čaká, iní
teľky, triedy, vybavenie školy a na sebavedome sadli do školských
lavíc a veselo komunikovali s pani
to, čo ich čoskoro čaká.
V 1. ročníku bolo aj zopár vese- učiteľkami. Tie pre nich pripralých chvíľ. Prváci bojovali s písme- vili úlohy. Zaujímalo ich, ako im
nom „C”. Na otázku čo znamená ide písanie predpísaných tvarov, či
slovo „clivo“ sa jeden zo žiakov ob- poznajú čísla, farby, geometrické
rátil dozadu k rodičom a s huncút- tvary, zamerali sa na ich pozornosť
skym úsmevom povedal: „Opýta- a schopnosť komunikovať. Pani
me sa divákov?!” Veď prečo by sme učiteľkám aj rodičom pomáhala
nepreskúšali aj rodičov? Ďakujeme pani psychologička. Spolu sme zavšetkým, ktorí nás prišli pozrieť. písali 28 žiakov – 15 dievčat a 13
A možno, niektorí sa v pamäti vrá- chlapcov.
Našim budúcim prvákom želátili do svojich školských čias. No
dnes s odstupom rokov sa už poze- me ešte veľa pekných a bezstarostrali na veci inak. Celý deň sa niesol ných chvíľ v materskej škole a už
teraz sa na nich tešíme.
v príjemnej atmosfére.
Mgr. Gabriela Nenovská
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Ľudové zvyky a obyčaje
počas fašiangu a Veľ kej noci
Tak, ako v každej dedine i v Lábe
sa zachovávali rozličné zvyky
a obyčaje, ktoré sa viazali na určité dni, ročné obdobia, udalosti, sviatky. Väčšina z nich časom
zanikla, niektoré sa zachovali
dodnes. Veľmi pekne a podrobne
opísal lábske zvyky pán Benjamín Zahradník vo svojej americkej knihe.

ako pri voľbách už býva zvykom,
vínom.
V pôstnom období sa pripravo
vali najmä dievčence na Veľkú noc.
Vo veľkom predstihu pred Kvetnou
nedeľou odkladali vyfúkané vajíč
ka, ktoré ozdobovali rôznym spô
sobom. Niektoré farbili, iné zdobili
nalepovaním rôznofarebných pa
pierikov. Chystali i niekoľko met
rov dlhú reťaz, ktorú získali navlie
kaním nastrihanej slamy striedavo
s malými štvorčekmi rozličných
látok. Maľovanými vajíčkami a re
ťazou ozdobili suchý konár – leto.
S týmto symbolom leta chodili
na Kvetnú nedeľu po dedine a pod
okná svojich známych. Zvláštnou
pesničkou im oznamovali skorý
príchod leta:
Miué leto, miué,
des tak dúho byuo.
F pivňici na uavici,
f červenej truhlici.
Bucte nám babičky veseué,
už vám to letečko neseme.
Sedzí paňi v koši a pán sa í prosí
daj paňičko, daj vajíčko,
lebo to byt mosí.

Už začiatok roka bol veselý
a sprevádzaný rôznymi zábava
mi. No najmä bujaré obdobia vy
vrcholili v posledné tri fašiangové
dni. Najveselšie bývalo v utorok.
Mládež chodila po dedine s hud
bou a navštevovala domy, v kto
rých boli dievčence. Nechýbali ani
„maškary“, ktoré vyvádzali najviac.
Každá skupina mala svojho nosi
ča koša. Malí „srolani“ dostávali
do neho od svojich tanečníc šišky,
starší vajcia, ktoré v krčme prepí
jali. Ak ich nedostali od gazdinej
alebo dievčiny, obslúžili sa priamo
v „koplíne“. Hudba a tanec skončili
úderom dvanástej hodiny, lebo na
stala „Škaredá streda“ (popolcová –
pôstne obdobie).
Ráno po sv. omši a po polnoci
Domáci ich obdarovali nejakým
sa zišla mládež v hostinci k voľbe zákuskom, koláčom alebo aj graj
stárka, ktorého volili na jeden rok. ciarom. Obdobné bolo i vynášanie
Mládenec, ktorému sa ušla táto moreny.
česť, počastoval svojich voličov,
Inak sa pripravovali na Veľkú

Na svete sú len tri
naozaj dôležité veci:
tlkot srdca – rytmus,
láska – harmónia
a zaujímavý osobný životný
príbeh – melódia.

noc chlapci. Pretože na Zelený
štvrtok až do Bielej soboty zmĺkli
zvony („odleteli do Ríma“), ich
zvonenie nahrádzali rapkáče. Rap
kaním zvolávali ľudí do kostola,
oznamovali poludnie, Anjel Pána.
Na Veľký piatok, v skorých ran
ných hodinách, ešte za tmy chodi
li sa ľudia modliť ku krížom ale
bo k božím mukám i mimo obce.
Všetko sa odohrávalo mlčky, ne
prehovorili medzi sebou ani pri
stretnutí. Zvykom bolo umývať sa
v tento deň v tečúcej studenej vode,
čo dodržiavali najmä mladé diev
čatá, aby vraj boli pekné.
Ako sa Veľká noc približovala,
zháňali chlapci vhodné vŕbové prú
tie na korbáče. Nebolo snáď jediné
ho, ktorý by techniku ich pletenia
neovládal.
Zvláštnym veľkonočným zvy
kom, ktorý sa dodržiava dodnes,
je svätenie potravín. Ráno na veľ
konočnú nedeľu prinášajú veriaci
do kostola v košíkoch potraviny,
ktoré kňaz po omši posvätí, aby sa
im po dlhom pôste, ktorý najmä
kedysi prísne dodržiavali, jedlo ne
poškodilo.
V Lábe sa kedysi dodržiaval
i zvláštny veľkonočný zvyk. Mno
hí gazdovia vešali do maštale kus
kosti z mäsa posväteného na Veľ
konočnú nedeľu, aby zlí duchovia

Kapela Prespolanka
Naša znovu obnovená dychová
kapela Prespolanka si to plne uvedo
muje a podľa toho žije aj hrá. Mož
no si niekto povie prečo Prespolan

ka. Je to preto, že v dnešnej dobe sa
už pomaly tento žáner hudby vytrá
ca a mladých adeptov na dychové
nástroje je stále menej, a preto sú

nemohli škodiť dobytku, najmä
kravám.
Na Veľkonočný pondelok cho
dili chlapci, ako i dnes, šibať diev
čence. Tieto im to hlavne tým, čo
používali pritom viacej sily, opla
tili v utorok i s úrokmi. Atraktív
na bola šibačka najmä pre malých
školákov, ktorí najskôr navštívili
rodinu, krstnú mamu a tety. Tie
mali pre nich pripravené, samozrej
me, zafarbené vajíčka, perníkových
koníkov a rôzne iné dobroty. Ušiel
sa im, pravda, i nejaký ten „šesták“.
Odlišnú skupinu „šlaháčov“ tvori
li dospelí mládenci, ktorí mali už
„svoje“ záujmy. S veľkým korbá
čom, ktorý obvykle nosil „stárek“,
navštevovali rodiny s odrastenými
dievčatami. Odmenou za šibačku
im bola mašľa na korbáč a čerstvé
vajíčka, ktoré ukladali do košov.
Po ukončení šibačky ich predali ob
chodníkovi a za utŕžené peniaze sa
v krčme posilňovali, kým ich nemi
nuli. Podľa pána Zahradníka tento
zvyk si priniesli Slováci (i Poliaci)
do Ameriky. Hoci sa dlho udržo
val, časom zanikol. Dnes používajú
chlapci nielen korbáče na šibanie,
ale i oblievajú dievčatá vodou alebo
voňavkou.
Veľkou nocou skončilo obdobie
akejsi bezstarostnosti, začali sa poľ
nohospodárske práce – obvyklá de
dinská drina. Mnohí, ktorí nemali
vlastné pole, odchádzali počas se
zóny do Rakúska, kde boli vítanou
pracovnou silou. Dedina začala žiť
svojím normálnym životom.
Prevzaté z publikácie Dolné Záhorie

muzikanti pozbieraní z blízkeho
okolia. V našej kapele máme vy
tvorený pekný repertoár známych
poliek a valčíkov, ktorý priebežne
rozširujeme. Ako nanovo obnovená
kapela existujeme asi štyri roky. Vy
stupujeme pri rôznych hasičských
akciách, kultúrne leto alebo akcie
pre dôchodcov a, samozrejme, aj ná
boženské slávnosti. Pôvodnú Kape
lu Prespolanky založil v roku 2004
kapelník Ľudovít Ščasný.
V kapele účinkuje: krídlovky:
Roman Hudec a Anton Jendek;
tenor-barytón: Rastislav Pavúček
a Peter Dolný; harmonika: Dušan
Morávek, bicie: Ľudovít Ščasný;
tuba: Radovan Ďurďovič; spev: Mi
roslav Minarovič a Ľubica Antale
ková
Aké bude pokračovanie na
šej cesty, to nevieme. Sme však
presvedčení, že stačí len nestra
tiť rytmus, nasledovať harmóniu
a pekná melódia príde sama.
Radovan Ďurďovič
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Boli sme
vUždivadle!
po niekoľkýkrát kultúrna ko-

KULTÚRA  /  ZDRAVOTNÍCTVO  /  MATRIKA

misia zorganizovala zájazd na divadelné predstavenie do Bratislavy.
Tento raz sme si boli pozrieť bravúrnu komédiu o tom, čo všetko
môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi. Veľký majster komických charakterov, známy francúzsky
klasicista J. B. P. Molière v diele Lakomec, podal farbistý obraz nekonečných spôsobov klamania a pretvárky v najintímnejšom prostredí
rodiny. Ak ide o peniaze, neplatia
žiadne pravidlá úcty detí k rodičom
a rodičov k deťom. Veríme, že všetci štyridsiati občania, ktorí sa zúAko každý rok, tak aj tento sme sa 9. marca stretli s našimi ženami-hačastnili na divadelnom predstavení sičkami v zasadačke požiarnej zbrojnice. Za účasti desiatich žien-hasičiek
v historickej budove SND, si z neho a pani starostky sme v družnej debate zaspomínali na staré časy, ale prebrali
odniesli kultúrny zážitok.
sme i súčasnosť. Po obdarovaní kvetom sme sa v podvečer rozlúčili a sľúbili
Kultúrna komisia si, že sa o rok zídeme znova.			
Veliteľ DHZ

Hasičky oslavovali MDŽ

Slávnostné uvítanie detí do života
V prvú marcovú sobotu bolo
opäť v obecnom úrade veselo.
Do našej obce boli slávnostne
uvítaní desiati malí občania.

Vydávanie zdravotnej dokumentácie
pacientom zubnej ambulancie v Plaveckom Štvrtku
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Vážení spoluobčania, aktívni dôchodcovia našej obce by radi oživili
činnosť klubu. Ak tiež máte pocit,
že ste plní sily, podporujete dobré
nápady a chcete, aby sa aj občania
Lábu pravidelne stretávali a vymieňali si dobré nápady s inými klubmi
dôchodcov, nájdite si čas na spoločné stretnutie. Klub je k dispozícii
každý pondelok, stredu a piatok
od 13.00 do 15.00 h. V prípade otázok navštívte starostku obce.
LÁBSKA MATRika
OD 2. 12. 2013 do 20. 3. 2014
Narodení v roku 2013:
Kováč Filip
Bedečová Karolína
Kolandrová Katarína
Marčeková Hana

19. 11.
15. 12.
28. 12.
31. 12.

Narodení v roku 2014:
Žáček Juraj
Siváková Alica
Kondrk Leo

24. 1.
26. 1.
23. 2.

Opustili nás:
Mostbauer Rudolf 30.12.2013
Vícenová Mária 30.01.2014
Kovár Alfonz
19.03.2014

„Uplynie ešte veľa času, kým
títo drobčekovia pochopia význam ľudských slov, kým pochopia čo je láska, ale i bolesť a sklamanie. Ale už teraz dokážu čítať
v matkinej dlani nehu a lásku,
z dlaní otca istotu a pokoj. A my
im už dnes, hoci o tom nevedia,
dávame do daru kúsok domova,
miesto, kde budú žiť - naša obec
Láb - kde už navždy budú mať
svoje korene.”

Postup pri vydávaní zdravotnej niektorých zákonov v znení nedokumentácie podľa § 20 zákona skorších predpisov lekár samoNR SR 578/2004 Z. z. o posky- správneho kraja zašle zdravotnú
tovateľoch zdravotnej starostlivos- dokumentáciu zo zdravotného
ti, zdravotníckych pracovníkoch, obvodu lekárovi, s ktorým pacient,
stavovských organizáciách v zdra- uzatvorí novú dohodu o poskyvotníctve a o zmene a doplnení tovaní zdravotnej starostlivosniektorých záti na základe
konov pri zániku NEPREHLIADNITE! jeho vyžiadaplatnosti povolenia na prevádzko- nia. Z uvedeného dôvodu je povanie zdravotníckeho zariadenia, trebné zaslať lekárovi samosprávvydávanie zdravotnej dokumentá- neho kraja vyžiadanie zdravotnej
cie zabezpečuje lekár samospráv- dokumentácie, aby mu mohla byť
neho kraja. V zmysle zákona NR následne odoslaná. Vo vyžiadaní
SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej musí byť jasná pečiatka s menom
starostlivosti, službách súvisiacich a adresou lekára, s ktorým ste sa
s poskytovaním zdravotnej sta- dohodli o poskytovaní zdravotnej
rostlivosti a o zmene a doplnení starostlivosti

Naši aktívni
dôchodcovia,
stretnime sa!

Toto vyžiadanie môžete
zaslať poštou na adresu
Odbor zdravotníctva
Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava
alebo osobne priniesť
do podateľne do Úradu BSK.
Úradné hodiny podateľne:
Pondelok až štvrtok:
08.00–15.30 h
Piatok:
08.00–12.00 h

JUBILANTI
od 1. 4. do 30. 6. 2014
60-roční
Ján Ondejko, Estera Čermáková
65-roční
Mária Gerthoferová, Anna Ortová, Eduard Štefek, Peter Dragúň,
Božena Kuzmová, Rozália Žigová
70-roční
Drahomíra Moravčíková, Milan
Nemec
75-roční
Katarína Zálesňáková, Antónia
Chmelová
80-roční
Karol Strnad
85-roční
Mária Pírová
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme ešte veľa pekných a pokojných dní plných zdravia.

Štatistika:
K 31. 12. 2013 mala obec Láb
evidovaných 1545 obyvateľov.
V roku 2013 sa do obce prisťahovalo 57 občanov, odsťahovalo 18.
Narodilo sa 10 detí, zomrelo 14
občanov a bolo 10 sobášov.
Mária Lisá, matrikárka
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Lábska prípravka
neoddychovala
ani v zime

nov Ivana Poláka, Ivana Hrebeňa
a Daniela Siváka, ktorí v rámci
svojho vlastného voľného času prídu chlapcov trénovať. V dnešnej
dobe, keď sa každý sťažuje na nedostatok času, im naozaj patrí veľká vďaka, pretože bez ich ochoty,
snahy a hlavne láske ku športu by
chlapci nedostali šancu ukázať, čo
v nich je.
Ešte nikdy som nepísala článok
Rada by som vyzdvihla najmä
Ďakujeme!
o futbale, ale odkedy moji syno snahu a prácu ich trénerov páVeronika Kuchová
via začali navštevovať futbalový
krúžok – prípravka, u nás to fut
balom doslova žije. Všetci chlap
ci chodia s radosťou na tréningy,
učia sa pravidlá hry, prácu s lop
tou ale hlavne to, že na ihrisku je
dôležitý každý jeden hráč.
V januári a februári chodili chlapci hrať do športovej haly Malina
turnaje, kde zo šestnástich družstiev skončili na piatom mieste –
veľký úspech! S nadšením sme
všetci rodičia, ktorí sme mali čas
a hlavne chuť, povzbudzovali našich malých futbalistov. Bolo krásne sledovať ich snahu, nadšenie, ale
aj sklamanie, keď im zápas nevyšiel
podľa ich predstáv.

Vážení športoví priaznivci,
čas nám rýchlo plynie a so za
nietenými športovcami a fanú
šikmi lábskeho futbalu neustále
hľadám spôsob, ako vrátiť futbal
na naše ihriská. Končia nám veľ
mi úspešní hráči žiackej kate
górie. Pomôžte nám a spoločne
skúsme doplniť túto kategóriu
hráčov, aby sme v ďalšej sezóne
mohli rozšíriť kategóriu hrá
čov o dorast. S pomocou obce
Zohor, by sme radi postavili aj
mužstvo seniorov, chýbajú nám
však domáci – lábski hráči.
Pozývam preto všetkých fut
balistov, ktorí majú záujem
po menšej prestávke opäť hrať
v Lábe futbal a vrátiť tradíciu
nedeľňajších popoludní na ih
risku, aby ma kontaktovali.
Pevne verím, že spolu nájdeme
spôsob, ako obnoviť náš futbal.
Monika Valúchová

Začiatok rybárskej
sezóny 2014 v Lábe

Tohtoročná zima nám pripravi
la príjemné prekvapenie – marcovú
rybačku. Každoročne však rybárska
sezóna začína pravidelnou januárovou členskou schôdzou v hostinci
U Tomáša. Po odsúhlasení programu schôdze bolo prerokovaných
niekoľko bodov – asi najdôležitejšie
boli témy o budúcnosti Lábskeho
jazera, voľby nového výkonného výboru, čistota v okolí jazier a dodržiavanie zákona o rybárstve.

Futbalisti,
pozor!

Schôdzu viedol predseda výkonného výboru MO Plavecký Štvrtok–Láb Karol Chmela z Plaveckého Štvrtka. Táto miestna organizácia podľa stanov Slovenského rybárskeho zväzu združuje rybárov z obcí
Láb a Plavecký Štvrtok.
Do správy našej miestnej organi
zácie spadajú jazerá Pieskovňa
a Osmička (ľudovo Fudžijama). Na
týchto jazerách vykonáva aj naša
organizácia brigády. Celkový počet

členov je necelých 200, z toho občanov Lábu je približne polovica.
Chod miestnej organizácie zabezpečuje výkonný výbor. V tomto
roku sa pôvodne sedemčlenný výkonný výbor rozšíril o dvoch občanov z Lábu – Petra Šimka a Ondreja Štefeka.
Lábske jazero patrí pod pôsobnosť MO Zohor, ktorá združuje
prevažne rybárov zo Zohoru, ale aj
niekoľko rybárov z Lábu.

Mestská organizácia Záhorie, so
sídlom v Zohore, následne združuje celkovo 9 miestnych organizácii v rámci okresu Malacky. Cena
kaprového povolenia platného v 32
rybárskych revíroch je v roku 2014
46 €. Povolenie na lov vo zväzových
vodách v rámci celého Slovenska
stojí 73 €. Lov pstruha je povolený
v Stupavskom a Lozornianskom
potoku po úhrade 23 €. Kompletný
cenník povoleniek a členských poplatkov nájdete na www.obeclab.sk.
Termíny rybárskych brigád
v roku 2014 sú:
25. január, 22. február, 22. ma
rec, 26. apríl, 24. máj, 21. jún, 20.
september, 25. október a 15. no
vember. Zraz je vždy o 8.00 pri
jazere Pieskovňa v Pl. Štvrtku.

Rybárske preteky pre členov aj
nečlenov rybárskeho zväzu sa uskutočnia na jazere Pieskovňa 10. mája
pre deti a mládež do 15 rokov a 11.
mája pre ženy. Preteky sa budú konať od 8.00 do 13.00 h. Termíny
pretekov pre dospelých v mesiaci
máj budú uverejnené na obecnej
stránke. Srdečne vás pozývame.
Petrov zdar v roku 2014!
Ondrej Štefek, člen výkonného výboru
MO Plavecký Štvrtok-Láb SRZ

Štvrťročník Lábske noviny vydáva Obec Láb  •  Sídlo vydavateľa: Obecný úrad v Lábe, Láb č. 503, 900 67 Láb, tel.: 034/779 03 33, e-mail: starosta@obeclab.sk,
prokop.daniel1@gmail.com  •  IČO: 00304883  •  Šéfredaktor: Bc. Daniel Prokop  •  Redakčná rada: Bc. Adela Greliková, Milena Zálesňáková, Darina Hrebeňová,
Jana Kolandrová  •  Grafika a polygrafická príprava: max 15, s. r. o.  •  Tlač: Public  •  Neprešlo jazykovou korektúrou  •   Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame  •  Uzávierka nasledujúceho čísla 2/2014 je 2. 6. 2014  • Pridelené registračné číslo: ISSN 1339-0090, EV 3083/09

