
Rád by som sa vám poslednýkrát 
prihovoril ako predseda kultúrnej 
komisie obce Láb. Za posledné štyri 
roky sme v obci dokázali, aj napriek 
dvom rokom, kedy nás strašila ko-
rona, zorganizovať podujatia, ktoré 
považujem za úspešné. Kultúrne ak-
cie v obci Láb som považoval hlav-
ne za stretnutia obyvateľov Lábu, 
na ktorých sa môžu ľudia spoznať, 
porozprávať a v najlepšom prípade 
sa aj zabaviť. Okrem kultúrnych ak-
cií, ktoré spomeniem o chvíľu, patrí 
medzi skvelé projekty určite aj vy-
tvorenie novej, modernej, funkčnej 
webovej stránky obce, ale aj rekon-
štrukcia priestorov starej školy, kde 
nám vznikli krásne, nové miestnos-
ti pre kultúrne a športové aktivity. 
O týchto priestoroch sa dočítate v 
inom článku.

Webová stránka obce potrebo-
vala svoj „upgrade” už dávno, preto 
som rád, že sme tento stav zmenili 
a nastavili stránku na súčasnú dobu. 
O viacerých výhodách a modernizá-
cii sme písali hneď po jej vytvorení. 
Veríme, že ste so stránkou naďalej 
spokojní.

Na spomínanej webovej stránke 
obce v kolónke Kultúra a šport sú 
niektoré z akcií, ktoré sa nám po-
darilo zorganizovať, aj graficky zo-
brazené.

Za najväčšiu akciu môžeme po-
važovať Lábsky Majáles a jeho tri 
ročníky, na ktorých vystúpili skupi-
ny ako Desmod, No name, Horký-
že Slíže, Inekafe, Smola a Hrušky, 
Medial Banana, Polemic a mnoho 
ďalších slovenských, populárnych, 
hudobných skupín. Návštevnosť 

po dujatia dosiahla priemerne 3000 
návštevníkov na jeden ročník, čo je 
na slovenské pomery skvelý výsle-
dok. V programe majálesu sa okrem 
hudobných koncertov aj športovalo, 
súťažilo a venovalo deťom.

Medzi najtradičnejšie kultúrne 
akcie patrí nepochybne Krojova-
ný deň. Všetkých osem ročníkov 
pokladáme za veľmi úspešných, Tú 
najväčšiu zásluhu má na tom člen-
ka kultúrnej komisie Jana Zálesňá-
ková. Organizačne tento typ akcie, 
kde na každom ročníku vystúpilo 
okolo 200 hostí, nie je práve najjed-
noduchší, preto sme veľmi radi, že 
jej skúsenosti s organizovaním sa 
prejavili aj v posledných ročníkoch, 
kedy všetko klapalo ako malo.

V období „pred koronou” sa nám 
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vzhľadom na moje rozhod-
nutie v  ďalšom volebnom ob-
dobí nekandidovať na miesto 
starostu našej ob ce, prinášam 
vám veľmi stručný odpočet 
môjho pôsobenia ako starostu.

Samozrejme, vždy budú ľu-
dia, ktorí sú viac alebo menej 
spokojní s  mojím pôsobením, 
činnosťou a  výsledkami práce 
vedenia obce. S tým musí kaž - 
dý triezvo uvažujúci človek po-
čítať, nedá sa vyhovieť každému 
vo všetkom – taká je, žiaľ, rea-
lita.

V  živote každého z  nás sa  
spravidla striedajú radosť 
a smú tok, úspechy s neúspech-
mi, výhry aj prehry. Svojím ko-
naním človek väčšinou môže 
ovplyvniť, to čo v  jeho živote 
prevyšuje. Ja osobne som mal to 
šťastie, že väčšinu svojho života 
som prežil obklopený prevažne 
dobrými ľuďmi. V  poslednej  
dobe sa mi však zdá, a nie som 
sám, že správanie ľudí sa dosť 
mení. Áno, vždy boli ľudia, kto - 
rí sú závistliví, zákerní a  fa-
lošní. Ale ich prejav nebol tak 
markantný ako dnes. Väčšinou 
majú takíto ľudia ešte jednu 
spoločnú vlastnosť, a to zbabe-
losť. Aj to, je jeden z dôvodov 
prečo viac nekandidujem.

V  prehľadnej tabuľke, ktorú 
prikladám (je na nasledujúcej 
strane novín) si môžete pozrieť 
niekoľko investičných aktivít. 
Dnes už väčšina zabudla, čo 
bolo na začiatku, a  je možno 
zbytočné to pripomínať. Kto 
bude chcieť, spomenie si pri čí-
taní tabuľky aj sám.

Ak by som mal pomyselnou 
čiarou rozdeliť prvé a druhé vo-
lebné obdobie, tak to prvé bolo 
určite oveľa bohatšie vo všet-
kých oblastiach. Má to ale svoje 
logické vysvetlenie.

Druhé volebné obdobie ov-
plyvnila naj mä „korona” a  ne-
činnosť novej nastúpivšej vlá dy 
– nie je to výhovorka ale fakt.

Vážení 
spoluobčania,

Príhovor predsedu kultúrnej komisie

Projekt prístavby základnej školy už má stavebné povolenie a obec momentálne súťaží 
v obchodnom vest níku zhotoviteľa stavby. Investičné náklady sú viac ako 1,8 milióna €.

Vizualizácia: Ing. Martin Zajíček, Z &Z architecture

V našej škole pribudne
šesť tried a školská jedáleň
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To, čo ale v tejto tabuľke nie je, 
je práve tá najťažšia každodenná 
práca zamestnancov obecného 
úradu, ktorým chcem týmto z ce-
lého srdca poďakovať. Osobitne 
pánovi Chmelovi, bez ktorého si 
viem len ťažko predstaviť, že by 
veci fungovali. Jeho každodenná 
obetavá práca v  prospech obce 
a  jej obyvateľov sa dá len ťažko 
oceniť niekoľkými riadkami v no-
vinách.

Som hrdý najmä na to, že od-
chádzam z pozície starostu a za-
nechávam pre budúce vedenie 
obce rozpracované projekty za 
tak mer 6 miliónov €. Pevne verím, 
že bude v nich pokračovať a zre-
alizuje dostavbu kanalizácie v ce-
lej obci (výzva podľa posledných 
informácií vyjde v januári 2023), 
zrealizuje dostavbu ma terskej 
školy (momentálne už čakáme 
len na podpis zmluvy), zrealizu-
je dostavbu základnej školy a vý-
stavbu novej jedálne v areáli ško- 
ly (projekt sa momentálne hod-
notí a  bude zrealizovaný z plá nu 
obnovy) a ďalšie, ktoré sú pripra-
vené.

Vždy sa, samozrejme, dá urobiť 
viac. Každý kto to tvr dí má prav-
du. Faktom ale zo stáva, že keď 
čítam niekto ré kvetnaté a  fan-
tastické pro gramy kandidátov, 
ktorí kandidujú do prichádza-
júcich komunálnych volieb, pý - 
tam sa sám seba: „Kde ste bo li  
doteraz?” nikdy som sa ja alebo 
vedenie obce, nebránili žiadnej 
novej myšlienke alebo nápadu. 
Žiaľ, až na pár svetlých výnimiek, 
žiadne od nikoho neprichádzali. 
Držím palce môjmu budúcemu 
nástupcovi, aby sa mu podarilo 
dosiahnuť čo najviac z užitočných 
vecí, ktoré si predsavzal spraviť 
pre obec a pre ľudí v  nej žijúcich.

S úctou starosta Obce Láb 
Marián Moravčík

Dokončenie z 2. strany

Chcete dožiť doma? Projekt SANTEA 
realizovaný v našej obci vám v tom pomô-
že. Už ste počuli, že „na staré kolená” by 
ste nemuseli ísť do sociálneho zariadenia, 
ale mohli by ste ostať doma, tam, kde je 
vám najlepšie? A to len vďaka malej veľ-
kej „hračke” – signalizačnému náramku?

Patrónkou celého projektu je Gizka 
Oňová, ktorá ako televízna svokra zažila 

Názov investície rok 
začatia

rok do- 
končenia

objem finančných pro-
striedkov v prísl. roku

Modernizácia rozhlasu (dotácia Nadácia SPP) 2014 2014 8 351,67 €
Dobudovanie zberných dvorov odpadov – domové záhradné 
kompostéry a veľkokapacitné kompostéry (dotácia Nadácia SPP) 2014 2014 5 800,00 €
„Nájdime sa v dedine” (dotácia Nadácia SPP) 2014 2014 5 006,75 €
Detské ihrisko v MŠ 2014 2014 5 000,00 €
Multifunkčné ihrisko (dotácia Úrad vlády SR, 40-tis. €) 2015 2015 101 495,35 €
Likvidácia skládky Búrkové (dotácia Environmentálny fond) 2015 2015 69 750,00 €
„V našej škôlke – zdravo a hravo” – interiérové vybavenie 
(dotácia Nadácia SPP) 2015 2015 5 101,25 €
Zateplenie budovy materskej školy (dotácia Environmentálny fond) 2016 2016 131 462,40 €
Dobudovanie multifunkčného ihriska 2015 2016 27 777,31 €
Kontajnerová škôlka – navýšenie kapacity (dotácia MŠ SR) 2016 2016 129 796,54 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 2016 2016 35 052,00 €
Projekty kanalizácia 2016 2016 11 070,00 €
„S Dopraváčikom na detskom ihrisku” v MŠ (dotácia BSK) 2016 2016 5 387,50 €
Detské ihrisko – herná zostava (dotácia Nadácia SPP) 2016 2016 5 023,20 €
Zmeny a doplnky územného plánu obce – projektová dokumentácia 2017 2017 4 795,00 €
Projektová dokumentácia – nadstavba základnej školy 2017 2017 30 696,00 €
Projektová dokumentácia – prístavba školskej jedálne pri ZŠ 2017 2017 19 440,00 €
Projektová dokumentácia – kanalizácia 2017 2017 22 938,00 €
Kanalizácia – etapa Vŕšok (dotácia Environmentálny fond) 2017 2018 146 867,78 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 2017 2018 5 548,80 €
Zateplenie budovy základnej školy (dotácia Environmentálny fond) 2017 2017 270 590,78 €
Rekonštrukcia a modernizácia telocvične pri ZŠ 2017 2018 16 392,00 €
Prístavba základnej školy – tunel 2017 2019 192 828,40 €
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 2017 2017 9 950,00 €
Traktor na vývoz septikov 2017 2017 6 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Včielky 
a Motýliky v MŠ (dotácia BSK) 2017 2018 4 000,00 €
Projektová dokumentácia – revitalizácia budovy starej školy 2018 2019 17 160,00 €
Oplotenie cintorína 2018 2018 4 950,00 €
Vybudovanie parkoviska pri obecnom úrade 2018 2018 24 993,60 €
Rekonštrukcia strechy na budove hostinca 2018 2018 12 412,72 €
Vybudovanie nového zdravotného strediska 2018 2019 14 752,84 €
Vybudovanie závlahového systému ihriska (dotácia SFZ 10-tis. €) 2018 2019 14 957,20 €
Prvky detského ihriska MŠ (dotácia Úrad vlády SR) 2019 2020 8 930,40 €
Výstavba garáže pri požiarnej zbrojnici 2019 2019 6 528,00 €
Technologické vybavenie školskej jedálne pri ZŠ 2019 2019 10 923,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy ihriska 2019 2019 90 056,00 €
Projektová dokumentácia – kanalizácia nové etapy 2020 2020 1 928,40 €
Projektová dokumentácia – zámer rozšírenia cintorína 2020 2021 1 099,50 €
Výstavba garáže pri požiarnej zbrojnici – dokončovacie práce 2020 2020 3 009,36 €
Cisterna na vývoz septikov 2020 2020 15 360,00 €
Projektová dokumentácia – rozšírenie materskej školy 2021 2021 10 400,00 €
Projektová dokumentácia – prístavba základnej školy 2021 2021 22 200,00 €
Revitalizácia budovy dom smútku 2021 2022 7 500,00 €
Revitalizácia budovy starej školy 2021 2022 19 978,07 €
Rekonštrukcia kúpeľne v materskej škole 2021 2022 10 056,00 €
Projektová dokumentácia – zámer rozšírenia cintorína 2021 2021 1 099,50 €
Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu 2021 2022 23 562,00 €
Realizácia bezpečnostného prechodu 2021 2021 17 820,00 €
Rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, oprava výtlkov 2021 2021 110 281,80 €
Modernizácia ihriska 2021 2021 7 348,54 €
„Workoutové ihrisko” (dotácia Nadácia EPH) 2021 2021 9 079,59 €
Epoxidová podlaha v garáži Požiarnej zbrojnice 2022 2022 4 560,00 €
Dopravné značenie pri MŠ a ZŠ 2022 2022 4 809,01 €
Rekonštrukcia ciest, oprava výtlkov 2022 2022 27 355,37 €
Kompletná rekonštrukcia a modernizácia čOV 2022 2022 89 868,00 €
Fotovoltika na budovu čOV 2022 2022 35 800,00 €
Revitalizácia budovy starej školy 2021 2022 34 600,11 €
Kamerový systém na ihrisku 2022 2022 1 029,80 €
Fotopasce na Búrkové 2022 2022 2 781,00 €

Nová služba

SAMOSPRÁVA



LÁBSKE NOVINY  •  1/2022 3

a riešila množstvo ľudských osudov. 
Celý projekt bol vyvinutý na základe 
dopytu zo strany budúcich klientov, 
hlavne dôchodcov a ich detí, ktoré 
chcú mať pokojné svedomie a istotu, 
že ak sa niečo deje s ich rodičmi, je 
tu niekto, resp. niečo, kto dá na nich 
pozor a v prípade potreby zakročí tak, 
aby ich zachránil, či už ich život alebo 

zdravie. Služba je prioritne zameraná 
hlavne na potrebu monitoringu a sig-
nalizáciu potreby pomoci. 

Pre prvý pilotný projekt v  našej 
obci bolo vybratých desať občanov 
z našej obce, ktorí od nás dostali sig-
nalizačný náramok, ktorý nosia cez 
deň na ruke, v noci sa náramok na-
bíja. Náramok je veľmi podobný ho-

dinkám a má viacero mimoriadne 
dôležitých funkcií, vďaka ktorým je 
možné nepretržite sledovať zdravotný 
stav občana. Dá sa kedykoľvek zistiť 
jeho tep, krvný tlak, okysličenie krvi 
a ďalšie životne dôležité funkcie. Ná-
ramok má aj senzor pádu, takže ak 
občan spadne, vieme o tom. Občan 
má núdzové tlačidlo v signalizač-

nom náramku, takže keď je vonku, 
aj odtiaľ má možnosť privolať po - 
moc. Keď tlačidlo stlačí, aktivuje tým 
núdzový signál v operačnom stredisku 
a operátori už vedia, čo majú presne 
robiť. Aj takýmto spô sobom sa obec 
snaží pomôcť hlavne starším obyvate-
ľom. Pevne verím, že obec bude naďa-
lej po kračovať v tomto projekte, lebo 
občania, ktorí začali u  nás využívať 
túto službu sú mimoriadne spo kojní.

M. Moravčík, starosta

Určite ste všetci zaregistrovali, že 
cena elektrickej energie niekoľko-
násobne vzrástla, a to ešte nevieme, 
čo nás čaká na budúci rok. Vďaka 
našej predvídavosti a opatrnosti sme 
ešte počas „korony” ako obec, vysú-
ťažili dodávky elektrickej energie za 

veľmi výhodnú cenu. Len pre vašu 
predstavu sa dnes cena elektrickej 
energie pohybuje od 300 do 800 €  
za 1 MWh. Naša obec dnes ešte 
stále platí cca 45 € za MWh. Tento 
stav však nepotrvá večne. Od nové-
ho roku aj obec bude musieť čeliť 
výzve, kde vziať financie na enorm-
né navýšenie cien elektriny.

Najväčší „spotrebič” v obci je čis-
tička odpadových vôd, preto sme sa 
rozhodli nečakať, a čím skôr spustiť 
do prevádzky jednu z prvých obec-
ných fotovoltaických elektrární na 
Slovensku. Jej kapacita je 23,085 
kWp. Z  väčšej časti pokryje spo-
trebu elektrickej energie na čističke.

Dnes si stále ešte málokto uve-
domuje, aká veľká môže byť finančná  
a ekonomická kríza, ktorá čaká našu 
krajinu, a teda aj našu obec v budú-
com, relatívne krátkom, období.

Pevne verím, že týmto projektom, 
aspoň trochu, odľahčíme v budúc-
nosti tlak na obecný rozpočet.

S úctou starosta obce Láb 
M. Moravčík

Nová služba

Jedna z prvých obecných 
fotovoltaických 
elektrární je v Lábe

VOLEbNý ObVOD č. 1
Vo volebnom obvode sa volí 
9 poslancov.

1.  Marián benkovič, Ing., 59 r., ob-
chodný manažér, nezávislý kan-
didát

2.  Marek Dufek, 47 r., obchodný 
referent, nezávislý kandidát

3.  Laurie Ashley Farmer, Ing. arch., 
60 r., architekt, nezávislý kandidát

4.  Nataša Farmerová, 62 r., mana-
žérka, nezávislá kandidátka

5.  Marek Chovan, JUDr., PhD.,  

32 r., právnik, Slovenská národná 
strana, Smer – sociálna demok-
racia

6.  Michal Kain, 38 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát

7.  Pavol Kaňuch, MVDr., 36 r., 
manažér, nezávislý kandidát

8.  Marián Kečkéš, RNDr., 67 r., 
živ nostník, nezávislý kandidát

9.  Karolína Kovačovicová, Mgr., 36 
r., projektová manažérka, nezávis-
lá kandidátka

10.  Mária Kovárová, 68 r., dôchod-
kyňa, nezávislá kandidátka

11.  Janka Leskovská, Ing., 65 r., dô-
chodkyňa, nezávislá kandidátka

12.  Marián Moravčík, 57 r., starosta 
obce, nezávislý kandidát

13.  Ján Mundok, 52 r., SZčO, ne-
závislý kandidát

14.  Michal Palát, Mgr., 39 r., bez-
pečnostný manažér IT, nezávislý 
kandidát

15.  Mária Petríková, Mgr., 39 r., 
asistentka advokáta, nezávislá 
kandidátka

16.  Richard Rauscher, 41 r., podni-
kateľ, nezávislý kandidát

17.  branislav Šteffek, 33 r., živnost-
ník, nezávislý kandidát

18.  Pavol Vajarský, 39 r., SZčO, 
nezávislý kandidát

19.  Jana Zálesňáková, 54 r., živ-
nostníčka, nezávislá kandidátka

Zoznam 
zaregistrovaných 
kandidátov 
na starostu 
Obce Láb
Obec Láb uverejňuje podľa § 178 
ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre 
voľ by starostu obce:

1.  Štefan Fogl, Bc., 41 r., nezamest-
naný, nezávislý kandidát

2.  Pavel Chmela, Mgr., 58 r., živ-
nostník, nezávislý kandidát

3.  Marcel Toth, 38 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľ by 
do Obecného zastupiteľstva v Lábe
Obec Láb uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľ by do obecného zastupiteľstva podľa jednot-
livých volebných obvodov:

pre starších obyvateľov v našej obci

SAMOSPRÁVA
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V pondelok 5. 9. 2022 sme sláv-
nostne otvorili ďalší školský rok. 
Najviac sa naň tešilo asi 32 prvá-
čikov, pre ktorých to bol prvý deň 
v školských laviciach. Okrem prvá-
čikov sme medzi seba privítali šesť 
nových učiteľov, zvýšil sa aj počet 
tried na trinásť, a dá sa napísať, že 
škola je plná „na prasknutie”. Tento 
rok už máme 222 žiakov.

Škola ponúka pre svojich žiakov 
v  tomto školskom roku aj bohatú 
ponuku záujmových krúžkov, no-
vinkou je futbalový krúžok pre diev-
čatá, a vďaka novému pánovi učite-
ľovi v spolupráci s hasičmi, rozbieha 

sa aj hasičský krúžok. V záujmových 
krúžkoch môžu žiaci rozvíjať svoje 
športové, tanečné, umelecké, ale aj 
hudobné nadanie. Okrem výchov-
ných koncertov a projektov sa pani 
učiteľky snažia deťom ukázať aj iné 
formy učenia a využívajú rôzne me-
tódy zážitkového učenia vo viace-
rých predmetoch, či už ide o hodiny 
biológie alebo prvouky v  prírode, 
tematické jazykové hry pri výučbe 
cudzích jazykov, spoznávanie histó-
rie obce na prechádzkach alebo cyk-
lotúrach v okolí.

Medzi tradičné a obľúbené akti-
vity, ktoré sme za september a ok-
tóber stihli patrí Šarkaniáda, Súťaž 
o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, Sú-
ťaž o  jablko s najväčšou hmotnos-
ťou – tohto roku súťažili jablká, kto-
ré mali viac ako 0,5 kilogramu! Už 
tradične sme sa zapojili do projektu  
Dajme spolu gól. Ide o pravidelnú 
pohybovo-športovú aktivitu so za-
meraním na futbal pre deti – najmä 
žiaci 1. ročníka. Opäť sme sa zapojili 
do projektu Hovorme o jedle, v kto-
rom deti  spoznávajú cukor zo všet-

kých strán, význam tukov ako ich 
využiť aj ako ich spáliť, navštívil nás 
i  pán včelár, ktorý nielen vysvetlil 
význam včiel, ale dal deťom ochut-
nať ich výtvor – med.

Sme veľmi radi, že nám epide-
miologická situácia umožňuje strá-
viť zatiaľ väčšinu času v škole, teda 
na prezenčnom vyučovaní. Snažíme 
sa dodržiavať všetky nariadenia, aby 
sme deťom zabezpečili bezpečný 
po byt v škole a veríme, že to tak bu-
de aj naďalej. Musíme poďakovať aj 
rodičom za zodpovedný prístup, že  
nám neposielajú deti, ktoré by mohli 
šíriť infekčné choroby.

Začiatok školského roka 2022/2023
ŠKOLSTVO
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Stará škola má hlbokú históriu, 
preto sme radi, že práve táto budo-
va podstúpila zmenu. Vďaka správ-
nemu hospodáreniu a ušetreným 
peniazom, sa obec rozhodla práve 
pre rekonštrukciu starej školy, kto-
rá bude znovu plnohodnotne slúžiť 
občanom našej obce. Treba pozna-
menať, že najviac z rekonštrukčných 
prác odviedli pracovníci OcÚ pod 
vedením pána podstarostu Chme-
lu. Vďaka nemu bola urobená nová 
elektrická prípojka, priestory boli 
prestavané, niektoré dokonca ešte 
zväčšené. Celá budova dostala nové 
kúrenie, ktoré navrhol a zrealizoval 
miestny podnikateľ pán Hrebeň.

Menili sa okná na celej budove aj 
vstupné a interiérové dvere. Steny, 
omietky, podlahy, koberce, žalúzie 
zmenili interiér budovy na nepo-
znanie. V júli tohto roka prebehla aj 

rekonštrukcia toaliet, preto môžeme 
považovať túto zmenu interiéru za 
kompletnú.

Miestna knižnica, ktorá bola už  
roky nefunkčná, dostala nové mie-
sto, v miestnosti oproti pôvodnej 
knižnici, kde obec nechala vyrobiť 
aj nové regály, do ktorých boli knihy 
vložené. Knižnica sa tak stala oveľa 
prehľadnejšou a svojím umiestne-
ním tak dotvára príjemnú atmosféru 
nového priestoru. Túto miestnosť, 
kde po jej obvode stoja regály s kni-
hami, dnes využívajú aj nadšenci 
jo gy, ktorí tam mávajú svoje pravi-
delné cvičenia. Ak má niekto z vás 
záujem o cvičenie jogy, treba kon-
taktovať pani Julianu Geržovú.

Priestor, ktorý predtým slúžil ako 
knižnica, sa tak mohol využiť pre 
rehabilitačné, masážne stroje, ktoré 
môže využívať každý obyvateľ Lábu. 

Vďaka pánovi Medlenovi a jeho 
manželke sa podarilo obci získať tie-
to kvalitné elektrické masážne stro-
je, ktoré naozaj pomáhajú telu udr-
žiavať ho v príjemnej kondícii.

Miestna posilňovňa ostala vo svo - 
jom priestore, ktorý tiež prešiel zme- 
 nami. Najväčšou zmenou je výmena 
strojov na posilňovanie. Vďaka Bar-
bore Vosátkovej a jej otcovi Braňovi, 
ktorí prevádzkujú svoju vlastnú po-
silňovňu v Malackách, sa obci poda-
rilo získať nové stroje. Pribudlo tak 
mnoho nových posilňovacích vecí,  
napr. multifunkčná hrazdová kon-
štrukcia, protismerné kladky, dvojra-
dový stojan s pogumovanými jedno-
ručkami, kardio zóna pozostávajúca 
z troch strojov: veslovací trenažér, 
eliptický trenažér, rotoped a ďalšie. 
Na rekonštrukcii sa podieľal aj Ma-
tej Nemec, ktorý zostal prevádzko-
vať tento priestor, a ktorý bude aj 
následne na webe obce prezentovať 
využívanie tejto posilňovne.

Posledná miestnosť, ktorú sa po-
darilo dokonca aj zväčšiť o 10 m2 
využívajú najmä miestni seniori na 
cvičenie, miestne OZ Move and 

Think (hýb sa a mysli), ktoré sa sú-
stredí na cvičenie s malými deťmi 
a folkórny súbor Lábjan na nácvik 
tancov na obecné reprezentatívne 
vystúpenia.

Do budúcna sú plány opraviť  
a upraviť aj exteriér budovy a okolia. 
Musí sa ísť na to postupne, v rámci 
finančných možností obce.

Som veľmi rád, že vďaka ústreto-
vosti vedenia obce, sme sa do tohto 
projektu pustili. Vznikol tak priestor 
pre športové, ale aj kultúrne a krea-
tívne aktivity. Jej využitie môže po-
stupne ešte gradovať, keďže v týchto 
priestoroch sa môžu konať aj rôzne 
výstavy, kultúrne projekty, vystúpe-
nia či kreatívne krúžky.

Jozef Praženec
predseda kultúrnej komisie

Zo starej školy nové obecné 
športovo-kultúrne centrum!
Obec Láb sa v marci pustila do rekonštrukcie ďalšieho obecného ob-
jektu. V priestoroch starej školy tak vzniklo nové športovo-kultúrne 
centrum, ktoré okamžite po rekonštrukcii začali využívať miestni oby-
vatelia, občianske združenia, mamičky s deťmi i naši dôchodcovia v po-
hybových či tvorivých aktivitách.

KULTÚRA / ŠPORT
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Už po ôsmykrát sa stretli v obecnom parku  
v Lábe milovníci folklóru, ľudových zvykov, spe-
vu a dychovej hudby. Dedinou sa ozývali po-
chodové záhorácke piesne: Záhorskú dzedzinú 
chlapci sa túlajú a Chodzíme, chodzíme..., ktoré 
pomáhali spievať krojovaní v sprievode. Program 
otvoril starosta obce Láb pán Marián Moravčík 
spolu s moderátorkou, ktorá hostí sprevádzala 
celým popoludním.

V tomto ročníku vystúpili folklórne súbory 
Stupavjánek, Olijanko, Lábjan, Štvrčan, Štvrtčá-
nek, spevácke zbory Tvrdočanky z Tvrdonic, Zá-
horáci-Smolinčané, Leváranky a ľudová hudba 
Kamarádzi a Spjevule ze Skalice.

Hlavným hosťom bola speváčka pani Bariči-
čová a kamaráti. Vo večerných hodinách sa 
predstavila DH Záhorienka a ľudovou zábavou 
program ukončili Trio Šohaji.

Po troch rokoch pandémie, keď sa súbory ne-
mohli stretávať a nacvičovať, bolo veľmi nároč-

né zorganizovať tohtoročný Krojovaný deň, ako 
pre súbory, tak i pre organizátorov. Na 8. ročníku 
sa zúčastnilo 180 účinkujúcich, ktorí predviedli 
svoje umenie, záľuby a hlavne prezentovali svoj 
región v tradičnom kroji. Publikum ich za to oce-
nilo veľkou účasťou a potleskom.

Každým rokom sa zvyšuje úroveň programu 
účinkujúcich aj počet návštevníkov, ktorí sa stre-
távajú z celého Záhoria. Krojovaný deň si vydo-
byl miesto i čas v kultúrnych aktivitách organi-
zovaných na Záhorí. Určite patrí k  vrcholným 
kultúrnym podujatiam v našej malej obci, ktorým 
vzdávame hold nášmu kroju a tradíciám.

Dovoľte mi poďakovať spoluorganizátorom: 
starostovi obce M. Moravčíkovi, pánovi podsta-
rostovi Chmelovi, všetkým zamestnancom obec-
ného úradu. Ďakujeme za výbornú spoluprácu 
Poľovnému združeniu Malina, lábskym hasi-
čom a všetkým sponzorom. Taktiež ďakujeme za 
veľkú účasť obyvateľom našej obce, ktorí svojou 
účasťou prispeli k dobrej nálade a podporili ďalší 
ročník Krojovaného dňa v našej obci.

Jana Zálesňáková

podarilo zorganizovať aj dva roč-
níky domáceho zimného plesu, na 
ktorom vystúpili umelci ako Igor 
Kmeťo st., Funkiez, Sway Band či 
Beáta Dubasová. Dva krásne večery 
plné tanca, zábavy, chutného občer-
stvenia boli vypredané, čo považuje-
me za najlepšiu vizitku tejto akcie.

Posledné dve letá sme na miest-
nom futbalovom ihrisku vítali toto 
ročné obdobie akciou Vítanie leta. 
Na oboch ročníkoch vystúpila roc-
ková legenda skupina Zeus, ktorá 
výborne ovláda prácu s fanúšik-
mi rockovej hudby. Okrem kapely 
Zeus si zahrali na prvom Vítaní leta 
aj miestni junáci z miestnej skupi-
ny L.A.B. Starosta spolu s členmi, 

medzi ktorých patrím aj ja, zahrali 
pol hodinkový set, ktorý pozostával 
z vlastných, ale aj prebratých pesni-
čiek. Veríme, že si ešte na podobné 
vystúpenie čas nájdeme a niekedy si 
to zopakujeme.

Keď spomínam starostu obce 
Mariána Moravčíka, tak spome-
niem aj jednu spoločnú vec. Okrem 
obecných akcií, spolu s Mariánom 
sme pozývali do Lábu rôznych 
umelcov, spevákov, hercov, aby sme 
sa s nimi pozhovárali v našej talk-
show Večerné debaty. Takýchto ve-
čerov v reštaurácii Habánsky dom 
sme zažili spolu osemnásť. Je to veľ-
ké číslo, pretože sa u nás vystrieda-
lo viac ako 40 hostí. Som rád, že aj 
takýmto spôsobom dokážeme našu 
obec trošku zviditeľniť.

Akcie, ako oslavy Dňa učiteľov, 
či Dňa matiek, Dňa detí, ale aj Ok-
tóber – mesiac úcty k starším, sme 
každým rokom oslávili a  spoločne 
si pripomenuli význam týchto dní. 
Každoročne sa nám podarilo aj zor-
ganizovať tiež tradičné upratovanie 
obce a jej okolia. Deň Zeme sa ko-
nal žiaľ, za slabšej účasti, preto ve-
rím, že sa to do budúcna zmení.

Všetko toto som teraz pripome-
nul nie kvôli tomu, aby sme sa chvá-
lili, čo všetko sa nám podarilo v obci 
dosiahnuť po kultúrnej stránke, ale 
kvôli tomu, aby sme v tom pokra-
čovali aj po ďalších voľbách do sa-
mosprávy. Ja som osobne mal veľké 
šťastie na starostu a kolegov poslan-
cov či kolegov z kultúrnej komisie. 
Týmto by som chcel poďakovať 

svojim kolegom za štyri roky, ktoré 
sú pre mňa naozaj obrovskou skúse-
nosťou. Snažil som sa obci pomôcť  
v tom, v čom si pripadám byť doma 
a to je kultúra a organizovanie kul-
túrnych podujatí. Verím, že aj ďal-
šiemu zastupiteľstvu a komisii sa 
bu de dariť, ďalej zviditeľňovať našu 
obec. Záhorie je prekrásne a od 
detstva som túžil žiť práve v tomto 
regióne. Vždy sa budem snažiť na-
šej obci byť nápomocný vo veciach,  
v ktorých dokážem zužitkovať svoje 
skúsenosti a poradiť.

Rád by som poďakoval všetkých 
obyvateľom Lábu za to, že ste na 
kultúru v Lábe chodili a určite na-
ďalej aj budete. Kultúra to potrebuje 
a som rád, že sme všetci spoločne 
prispeli k jej udržaniu.

Jozef Praženec
predseda kultúrnej komisie

 Príhovor predsedu kultúrnej komisie
Dokončenie z 1. strany

 Krojovaný deň – 8. ročník

KULTÚRA
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Zapojil som svoje známosti 
v  hasičských kruhoch a  po tele-
fonátoch do Kežmarku, som sa 
dozvedel me no autora tohto die-
la. Dohodli sme sa – až zoženie 
materiál, dá mi vedieť, kedy bude 
Florián hotový. Zaplatený bol 
z  peňažných darov pána starostu 
Moravčíka a poslancov obecného 
zastupiteľstva – pánov Vorčáka, 
Chmelu, Vajarského, Kaina, Mun-
doka, Prokopa, Praženca, Kovára 

a podporovateľov nášho zboru pá-
nov Klama a Zváča.

Viac ako po polroku nastal ten 
deň, kedy sme slávnostne odhalili 
a posvätili Svätého Floriána, a zá-
roveň otvorili našu hasičskú zbroj-
nicu pre verejnosť.

Po odhalení pánom starostom 
a  posvätením pánom farárom, 
skrášlil tento reliéf našu vynovenú 
hasičskú zbrojnicu. A to bol vlast-
ne môj cieľ.

Predseda hasičského zboru v Lábe 
Marián Kovár

Pod značkou Home Gym barbory Vosátkovej 
je otvorená pre všetkých obyvateľov Lábu 

nová posilňovňa

Čakajú vás nové stroje 
a zrekonštruované priestory.
Otvorené je denne od 8.00 do 22.00 h 
v športovo-kultúrnom centre v centre obce Láb 
(stará škola)

Kontakt a viac informácií: 
Matej Nemec – 0908 773 721, 
Barbora Vosátková – 0917 745 068

 Skrášlili sme si našu 
hasičskú zbrojnicu

 Rybár z Lábu
Rád by som pogratuloval jednému z naj - 
starších obyvateľov našej obce Karolovi 
Rech torovičovi ku krásnemu úlovku, kto-
rý sa mu podaril v auguste vyloviť z jazera 
Veľké Axi. Kapor s dĺžkou 85 cm a váhou 
14 kg sa veru tak často nepodarí chytiť. 
Veď posúďte sami. Tieto riadky píšem aj 
kvôli tomu, že som veľmi rád, že takýto 
krásny koníček – rybárčenie, sa stále teší 
veľkej obľube, aj keď hlavne medzi staršími 
ročníkmi. Možno tento krátky článok in-
špiruje aj mladších ľudí, aby si to vyskúšali 
a skúsili chytiť takéto krásne kúsky.

Začiatkom septembra Karol Rechtoro-
vič oslávil krásnych 85. rokov. Narodil sa 
v  Lábe a ľudia ho tu poznajú ako veľmi 
pracovitého a skromného človeka. Množ-
stvo domov a budov u nás v obci postavil  
práve on. Svojou prácou a prístupom po-
mohol k zveľaďovaniu obce a naďalej zo-
stáva veľmi aktívnym a inšpiratívnym člo-
vekom. Touto cestou by som mu chcel za-

gratulovať ku krásnemu výročiu a  zaželal 
mu v mene kultúrnej komisie hlavne veľa 
zdravia a lásky. Vyzerá to tak, že darček si 
vylovil priamo zo záhorských rybníkov :)

Jozef Praženec, predseda kultúrnej komisie

Po dokončení prístavby hasičskej zbrojnice som rozmýšľal ako ešte 
skrášliť našu novú fasádu, čo dať na stenu vedľa brány novej garáže. 
Z kúpeľov Vyšné Ružbachy sme išli autobusom na bachledku, okolo 
Hasičskej stanice v Kežmarku, a tam som to zbadal. Krásny drevený 
reliéf Svätého Floriána a bo lo rozhodnuté, toto chcem mať na našej 
zbrojnici.
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Karol Rechtorovič s vnučkou Annou Máriou
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Vážení spoluobčania, 
milí športoví priatelia,

prihovárame sa k vám a dovo-
ľujeme si vás informovať o čin-
nosti Obecného športového klu - 
bu v  Lábe (ďalej OŠK Láb) za  
obdobie rokov 2018 až 2022. Cie-
ľom našej informácie je komplex-
ne a stručne oboznámiť vás o svo-
jej činnosti. Hlavnou náplňou 
OŠK je futbalová činnosť muž-
stiev OŠK:
–   mužstvo seniorov, zaradené 

v  súťažiach Bratislavského fut-
balového zväzu (BFZ),

–   mužstvo dorastu, zaradené 
v  súťažiach ObFZ Bratisla-
va-vidiek,

–   mužstvo starších žiakov, zara-
dené v  súťažiach ObFZ Brati-
slava-vidiek,

–   mužstvo mladších žiakov, za-
radené v súťažiach ObFZ Bra-
tislava-vidiek,

–   mužstvo prípravky, zaradené 
v  súťažiach ObFZ Bratisla-
va-vidiek.

Účinkovanie mužstiev OŠK
v súťažných ročníkoch 
2018–2022

Mužstvo seniorov hrávalo svo-
je zápasy v  V. lige ObFZ Brati-
slava-vidiek, v IV. lige BFZ, v V. li - 
ge BFZ.

V súťažnom ročníku 2018/2019 
v V. lige ObFZ Bratislava-vidiek 
skončilo na 1. mieste a postúpilo 
do IV. ligy BFZ. Trénerom muž-
stva bol pán Igor Gabriš. 

Súťažné ročníky 2019/2020 aj  
2020/2021 boli pre pandémiu 
COVID-19 prerušené. Pri muž-
stve pôsobili ako tréneri páni 
Gábriš I., Zábojník L. a Horváth 
T. 

V súťažnom ročníku 2021/2022 
mužstvo skončilo na 9. mieste,  
trénerom mužstva bol pán Hor-
váth T. Z  dôvodu reorganizácie 
súťaží BFZ začalo mužstvo sú-
ťažný ročník 2022/2023 v V. lige 
BFZ pod vedením nového trénera 
pána Dvořáka. Domáce majstrov-
ské zápasy sa odohrávali vo veľmi 
dobrej atmosfére pred 150 až 250 
divákmi.

Mužstvo dorastu U19 bolo po 
trojročnej pauze pre nedostatok 
hráčov prihlásené spoločne s  TJ 
Záhoran Jakubov do súťažného 
ročníka 2021/2022. Pod vedením 
trénera pána Hrebeňa a pána Rá-
beka skončilo na 4. mie ste.

Mužstvo starších žiakov U15 
spoločné s  TJ Záhoran Jakubov 
hra lo vo všetkých ročníkoch pod 
vedením trénerov pánov Hrebe-
ňa a Ka -lakaya. Striedavo hrávali 
v Jakubove a Lábe. Družstvo do-
sahovalo striedavé výsledky.

Mužstvo mladších žiakov U13 
spoločné s  TJ Záhoran Jakubov 
hralo vo všetkých ročníkoch pod  
vedením trénerov pánov Moravčí-
ka M. a Dufeka M. a dosahovalo 
tiež striedavé výsledky.

Mužstvo prípravky U11 – pod 
vedením trénerov pánov Polláka I.  
a Zivčáka M. trénovalo cca 25 detí, 
odohralo všetky ročníky. Ročník 
2021/2022 bol výnimočný tým, že 
vyhralo všetky svoje zápasy. 

Každoročne bol zorganizovaný 
turnaj o pohár starostu a obecného 
zastupiteľstva za účasti mužstiev 
z okolitých dedín. V letnom obdo-
bí sa organizujú futbalové kempy,  
na ktorých sa zúčastňuje cca 25 
detí vo veku od 6 do 14 rokov.

Významným úspechom 
mládežníckej činnosti je 
pôsobenie našich odchovancov 
vo vyšších futbalových kluboch 
a výberoch:

David Lukáček – Slovan Brati-
slava U14, I. liga, regionálny výber 
BFZ, širší výber reprezentácie SR.

 Patrik Ďurica – FK Petržalka 
Bra tislava U19, I. liga, regionálny 
výber BFZ.

Adam Ondriaš – FK Petržalka 
Bratislava U13, I. liga.

Chlapcom gratulujeme a ďaku-

jeme za reprezentáciu nášho klubu 
a obce.

Všetky mládežnícke mužstvá 
boli prihlásené v súťažnom roční-
ku 2022/2023 vo svojich kategó-
riách, zápasy začali posledný au-
gustový týždeň.

Revitalizácia športového 
areálu

V priebehu rokov 2018 až 2022 
sa z dedinského ihriska stal mo-
derný multifukčný športový are-
ál, kto rý môžu využívať všetci 
spo luobčania. Na začiatku bol 
spracova ný projekt revitalizácie 
športového areálu Ing. Vorčákom, 
v rámci ktorého boli vykonané na-
sledovné práce:
–   úprava hracej plochy s rozmermi  

105 x 68 m, oprava trávnatej 
plochy,

–   vybudovanie automatickej zá-
vla hy hracej plochy,

–   znormalizovanie oplotenia hra-
cej plochy,

–   rekonštrukcia dolnej časti tribú-
ny, kabín, sociálnych zariadení, 
WC,

–   rekonštrukcia hornej časti tribú-
ny priestorov na sedenie,

–   vybudovanie bufetu a  zázemia 
bu fetu,

–   vybudovanie samostatného vod-
ného zdroja,

–   vybudovanie multifunkčného 
ihriska,

–   vybudovanie detského ihriska 
a relaxačnej zóny.

Dobudovaný športový areál sa 
stal dôstojným športovo kultúr-
nym stánkom, ktorý využívajú 

spoločenské organizácie v  obci 
a slúži všetkým spoluobčanom.

Poďakovanie patrí najmä obec-
nému zastupiteľstvu, pánovi sta-
rostovi, obecnému úradu a  všet-
kým, ktorí sa na revitalizácii šta-
dióna podieľali.

Osobitné poďakovanie patrí 
sponzorom a podnikateľom, ktorí 
prispeli k realizácii týchto prác.

Dňa 26. júna 2022 sa konala 
výročná členská schôdza OŠK, na 
ktorej bol zvolený výbor na ďal-
šie funkčné obdobie 2022–2024 
v nasledovnom zložení:

Mgr. Pavol Chmela – predseda 
štatutárny zástupca

Ing. Mária Hasičková – pod-
predseda zástupca štatutára

Ing. Daniel Strolka – manager 
ISSF

Ivan Hrebeň – predseda kon-
trolnej skupiny

Oto Gábriš – člen hlavný us-
po riadateľ

Mário Ďurica – člen zástupca 
mužstva seniorov

Záujemcovia o členstvo v OŠK 
sa môžu prihlásiť u  Ing. Hasič-
kovej.členské za rok 2022 je 5 €.

Vážení spoluobčania, 
informáciu o  našej činnosti 

predkladáme v roku komunálnych 
volieb do obecného zastupiteľstva 
a  starostu obce, veríme, že svoj 
hlas odovzdáte kandidátom, ktorí 
hájili a budú hájiť záujmy kultúr-
no-športovej činnosti a jej  rozvoj 
v našej obci.

Výbor OŠK

Obecný športový klub v Lábe v rokoch 2018–2022

Futbalový kolotoč 
zápasov je už v plnom 
prúde a  do začiatku  
zimnej prestávky ma- 
 jú mladší žiaci odo-
hrať už len tri posled-
né zá pasy. Vstup do 
tejto sezóny im za-
tiaľ vyšiel na 100 %.  
Po ôsmich odohra-
tých zápasoch sú na-
ši mladí futbalisti na  
čele tabuľky bez stra-
ty bo du a  so skóre 
54:6. Držme im pal-
ce, aby takto úžasne  
aj naďa lej reprezen-
tovali našu obec Láb.

Tréner ml. žiakov

Mladší žiaci zatiaľ na 1. mieste bez prehry

ŠPORT A VOĽNÝ čAS
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