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Evanjelická cirkev
- Drahí spoluobčania!
Nastal opäť čas letných dovoleniek a prázdnin, na ktorý sme sa tešili. Niektorí z vás
pocestujú k moru alebo do hôr, aby si tam odpočinuli. Iní zostanú radšej doma, lebo
aj doma sa dá dobre si oddýchnuť. Veď aké príjemné je sedieť vo svojej záhradke,
tešiť sa z pekne upraveného prostredia a radovať sa zo svojich blízkych, ktorí nás
prídu navštíviť. Najmä starší človek vie oceniť takýto odpočinok tela i duše.
V Biblii nachádzame správu o tom, že „Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho
do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.“ (Gen. 2,15) Tieto slová môžu byť pre
nás inšpiratívne práve v týchto letných mesiacoch, keď sú dni dlhé, vegetácia
okolo nás bujnie a my máme veľa práce vo svojich záhradách, sadoch a viniciach.
No zároveň je s touto činnosťou spojený aj určitý relax. Lebo napodiv veľmi
blahodarný dosah na našu dušu má práve tichá a monotónna práca, akou je
napríklad práca záhradkára. Človek je vtedy sám so svojimi úvahami. Premýšľa,
ujasňuje si svoje postoje, utrieďuje myšlienky. V našich hlavách vtedy beží niečo
ako defragmentácia pevného disku v počítači. Potrebujeme taký tichý čas. Žijeme
totiž vo veľmi hektických časoch. Potrebujeme znovu a znovu získavať poriadok a
pokoj v našich mysliach.
Keď nám Biblia hovorí o prvých ľuďoch v záhrade Éden, prekvapivo hovorí o tom,
že človek tam mal plné ruky práce. Vôbec sa nenudil. Pobyt v rajskej záhrade

nebol leňošením na exotickom ostrove. Bol to pobyt naplnený zmysluplnou a
tvorivou prácou. Prví ľudia Božiu záhradu obrábali a strážili. Prinášalo im to radosť
a uspokojenie. Aj my prežívame uspokojenie, keď sme si pekne obrobili hriadky
zeleniny či úhľadne pokosili trávnik. Máme z toho dobrý pocit. Jednoducho, je to
v nás. Prečo? Že by sám Pán Boh vložil do nášho vnútra túžbu tvoriť, pracovať,
zveľaďovať životné prostredie?
Ak je to tak, potom nezáujem, ľahostajnosť, lenivosť, neekologické správanie a
vandalizmus sú prejavmi neposlušnosti svojmu Stvoriteľovi. Sú deformáciami
prirodzeného ľudského zmýšľania a konania. Veď stvorení sme boli inak. Biblia
hovorí, že sám Pán Boh pracoval aj odpočíval. On vysadil rajskú záhradu. Dal nám
príklad. Dokonca sa tam píše, že za podvečerného vánku sa prechádzal po záhrade
Éden a viedol rozhovor so svojimi milovanými stvoreniami – s ľuďmi. A tak teda,
pokúsme sa v týchto letných dňoch objaviť zmysel uvedených biblických slov. Čím
nás chcú obohatiť? K akým pozitívnym postojom priviesť?
Prajem vám krásne leto plné ovocných štiav, kvetinových vôní, milých rozhovorov
so svojimi blízkymi a objavovania láskavosti nášho Stvoriteľa.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev
- Učiť sa, napriek prázdninám...
Veľkonočný čas 50 dní, ktorý sme prežívali, je tradične vyplnený prebúdzajúcou
sa prírodou. Žiarivo svieža zeleň, ktorá nás sprevádza na každom kroku, farba a
vôňa kvetov prestupujúca naše zmysly, nadchne asi každého (okrem alergikov).
Vrásky na čele i v tomto roku robili mnohým jarné mrazy, ktoré zasiahli túto
rozvíjajúcu sa krásu okolo nás na mnohých miestach, podobne ako minulý
rok takmer na celom Slovensku. V našom okolí, našťastie, až na pár výnimiek,
nenarobili väčšie škody. Malo by nás to viesť k zamysleniu a k pokore pred
Stvoriteľom; stačí tak málo a napriek všetkým ľudským vynálezom sme
neskutočne krehkí – niekedy úplne bezmocní. Celá príroda – prostredie, ktoré
nás obklopuje a ktorého súčasťou sme aj my, je úžasným stvoriteľským dielom
Boha. Učme sa vážiť si tento dar. Buďme zaň vďační a chráňme ho. Nie je večný a

JL-17012-02_Limbasske_novinky-2-2017_2step.indd 1

už vôbec nie je nezničiteľný.
Nastáva čas dovoleniek a prázdnin, keď mnohí trávia viac času mimo domovov
– v prírode. Nech nás tento čas naplní pokojom a radosťou z Božieho stvorenia,
ktorého súčasťou sme i my sami.
„Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa
o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu...“ (sv. František
Assiský – Chválospev stvorenia.)
Príjemné prežívanie prázdninových a dovolenkových chvíľ praje
Miroslav Mika, farár
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Výber uznesení z 3. riadneho
OZ 24. 5. 2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Informáciu o vzdaní sa poslaneckého mandátu poslanca OZ Michala Sadloňa.
2. Prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2016.
4. Vzdanie sa Karola Čapuchu funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného
poriadku.
5. List p. Jeanny Mackovičovej k pracovnému úväzku hlavného kontrolóra obce
Limbach.
6. Žiadosť p. Ing. Valíčka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Limbach v
lokalite Machergut II. a presúva tento bod na najbližšie zasadnutie OZ.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Alžbeta Krištofíková

24. 2. 2017

Michal Mrva

25. 3. 2017

Zuzana Farbulová

29. 3. 2017

Nina Zahustelová

20. 4. 2017

Stela Mikócziová

5. 5. 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Samuel Vencel

5. 5. 2017

1. Vylúčenie kandidáta Petra Kramára z voľby na funkciu hlavného kontrolóra
obce z dôvodu nedodržania lehoty na podanie prihlášky do výberového
konania.
2. Presunutie prerokovania Záverečného účtu obce za rok 2016 a celoročného
hospodárenia obce za rok 2016 na najbližšie zasadnutie OZ.
3. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu obce na rok 2017 so
zmenou: navrhované finančné prostriedky vo výdavkovej časti sa namiesto
položky Prostriedky rezervného fondu presúvajú do položky Kapitálové
výdavky, výstavba telocvične 08.1 7.2.
4. Pôsobnosť poslanca OZ Miroslava Chvílu: ulice Vinohradnícka (smerom hore
od Vinárstva Sadloň vrátane), Družstevná a Záhradná.
5. Predsedu Komisie pre vinohradníctvo a vinárstvo Karola Čapuchu.
6. Predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku Miroslava Chvílu.
7. Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov OZ na účely riešenia
problémov na ulici Suchý vrch: odvoz komunálneho odpadu, vysporiadanie
cesty, zimná údržba v lokalite, daň z nehnuteľnosti.

Tomáš Vránsky

31. 5. 2017

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
1. S prednesením podnetu p. Jeanny Mackovičovej pred voľbou kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

Zosobášili sa:
Ing. Róbert Štefčík a Andrea Trnková

6. 5. 2017

Pavel Žikavský a Veronika Kovačičová

20. 5. 2017

Rudolf Zápražný a Ingrid Sečkárová

20. 5. 2017

Opustili nás:
Igor Bušo

11. 6. 2017

Jubilanti:
Vladimír Kúdela

65 r.

Veronika Žákovská

70 r.

Ing. Milan Kopec

95 r.

V Limbachu, júl 2017
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1. Starostku obce, aby vyzvala Ing. Jozefa Valoviča na predloženie majetkového
priznania v súvislosti s kontrolou majetkových pomerov vedúcich
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
2. Starostku obce na zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku na
pozemok s budovou parc. č. 1406/56 vo výmere 1 087 m² a parc. č. 1406/5 vo
výmere 156 m², k. ú. Limbach.
3. Poslancov obecného zastupiteľstva a stavebnú komisiu na ďalšie rokovania
ohľadom ZaD 1/2014 Aktualizácia ÚPN obce Limbach.
4. Starostku obce dať vypracovať statické posudky na budovy obecného úradu a
reštaurácie Silván na účely opravy.
5. Starostku obce dať vypracovať znalecký posudok na pozemky v zmysle
žiadosti Mgr. Krajčovičovej.
6. Starostku obce vypracovaním dohody o údržbe obecných pozemkov spásaním
v trvaní jedného roka s Mgr. Imriškovou.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje:
1. Miroslav Chvíla zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo volí:
1. Do funkcie hlavného kontrolóra obce Limbach Ing. Alberta Bystričana v súlade
s § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení počtom hlasov 5.
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Milí Limbašania,
ako už je zvykom, aj tentoraz si dovolím sa vám prihovoriť s informáciami a so
správami, čo sa nové v Limbachu za posledné mesiace udialo a čo plánujeme.
Po Veľkej noci sme začali pripravovať jarné podujatia ako Vítanie detí
narodených v roku 2016 v Limbachu, stavanie Mája a Limbašský deň. Máj sme
postavili, aj keď nám ho deň pred posledným aprílom niektorí nezbedníci z našej
obce presťahovali na kruháč. Nebola to síce žiadna zábava, ako si oni mysleli,
ale v deň stavania sme ho dopravili na miesto a pekne ozdobený postavili.
Nezbedníci, ktorí mali toto sťahovanie na svedomí, si trest odpracovali a
opravili a skrášlili jednu zo zastávok autobusov. V máji, týždeň pred hodmi, bol
deň obce – Limbašský deň. V sobotu bohatý program Limbašského jarmoku
organizovaného OZ LIRA spolu s kultúrnou komisiou zorganizovali oslavy
MDD pre naše deti. Prišlo divadlo Žihadlo s hrou O kuhútikovi a sliepočke,
pre deti boli hry a zábava v parku pri obecnom úrade. Psovodi zo súkromnej
bezpečnostnej služby so svojimi cvičenými psíkmi a s jedným šteniatkom
ukázali, čo všetko dokážu. Oživenie teplého dňa prišlo s hudbou Bukasového
masívu a so záverečnou bubnovačkou. Podujatie oživili aj ponuky našich
umelcov z Limbachu, ktorí otvorili svoje galérie verejnosti. V športovom areáli
na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnil druhý ročník futbalového turnaja, na
ktorom sa zúčastnilo 6 mužstiev. Bol to krásny deň, a vďaka patrí OZ LIRA,
predajcom, účinkujúcim, dobrovoľníkom, pracovníkom úradu, futbalistom,
všetkým organizátorom a v neposlednom rade návštevníkom. V tú sobotu sa
končila aj jarná časť Malokarpatskej vínnej cesty. V nedeľu naše srdcia potešila
úžasná hudba v evanjelickom kostole. Diela Bacha a mnohých iných autorov
zahrali Martina Repčáková – flauta, Teodor Launer – organ, Peter Frntič –
organ a Ľudovít Nosko – spev. Toto bola bodka za víkendom plným zážitkov.
Na hody, ako už obyčajne, sa okrem riadnych futbalových zápasov uskutočnil
priateľský futbalový zápas starých pánov s Bošácou, ktorý sa konečne, po
niekoľkých rokoch, skončil naším víťazstvom. Toľko z podujatí, ktoré sme pre
vás zorganizovali.
Raz za mesiac vo štvrtok sa pracovníci úradu stretnú v teréne a skrášľujú našu
obec. Ako prvé sme dali do poriadku stromy na námestí a ďalší štvrtok to bola
brigáda na detskom ihrisku na hornom konci obce. Občas sa k nám pridá aj
nejaký dobrovoľník, za čo srdečne ďakujem. Možno nás bude časom viac a
spolu budeme upratovať a skrášľovať naše okolie tak, ako sme to robievali
každú sobotu za „dávnych čias“.
Vo finálnej fáze prípravy je už dlho sľubovaná oprava Cintorínskej ulice.
Momentálne sme konečne zapísali zámenu pozemkov pod komunikáciou
do katastra nehnuteľností a medzitým pripravili odborníci projektovú
dokumentáciu a začali sme verejné obstarávanie. Cesta tak dostáva reálnu
podobu rekonštrukcie. Na cintoríne sme po verejnom obstaraní odbornej firmy
orezali už dlhší čas nebezpečné listnaté stromy a pripravujeme rekonštrukciu
domu smútku, len čo bude zapísaný do katastra nehnuteľností (pretože toto
nebolo v predošlých rokoch urobené). Pred hodmi sme opravili všetky výtlky
a poškodené cesty.
V jarných mesiacoch boli vysadené nové stromy pri základnej škole – pri ceste,
namiesto starých a poškodených vyrezaných japonských čerešní, a tiež v
priestoroch materskej školy sme vytvorili malý sad ovocných stromov.
V ostatných mesiacoch sa nám podarilo získať peniaze – dotáciu BSK na
projekty, ktoré sú v zmysle PHR plánované. V najbližšom čase by sme mali
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dostať finančnú podporu na obnovu gaštanice v Dubloch a na stánky a altánky
v okolí obecného úradu, kde sa pravidelne konajú podujatia. Po podpísaní
zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet začneme s realizáciou.
Ako som už pred časom písala, budova bývalej požiarnej zbrojnice a pošty
bude potrebovať rekonštrukciu. Prednedávnom sa prenájom reštaurácie
ukončil a Slovenská pošta sa bude sťahovať na dolný koniec dediny, do
novovybudovanej budovy pri súkromnej materskej škole. Na pracovnom
stretnutí s pánom riaditeľom mi prisľúbili, že v prípade dopytu zo strany
obyvateľov bude zriadené vysunuté pracovisko aj v starých priestoroch.
Medzitým však bude potrebné opraviť budovu a tiež rozhodnúť o tom, ako
ju využijeme.
S týmito pozitívnymi chvíľami pri spoločných akciách, stretávaní sa s
obyvateľmi a plánovanými rekonštrukciami sú však spojené aj mnohé
negatívne momenty. Myslela som si, že zloba z ľudí dokáže vyprchať a po
čase svojich atakov a spôsobovania nepríjemností sa upokoja a pochopia.
Nedávno som čítala článok jedného z kolegov starostov, ktorý písal o
„šmejdoch“. Pomenoval tak podvodníkov, klamárov a naničhodníkov, ktorí
zneužívajú neznalosť spoluobčanov, ich dôveru a pomerne jednoduchým
spôsobom ich manipulujú (ďakujem, pán primátor, za výstižné označenie).
Takýchto máme pravdepodobne viacerí vo svojich dedinách a mestách.
Vystupujú ako spravodliví kritici. Neustále bojujú a kritizujú, no nedočkáte
sa od nich nič konkrétne, čo zlepší život aj ich voličov. Je to kritika s jediným
cieľom, a to poškodiť povesť starostu a jeho spolupracovníkov. Ruku na
srdce. Dokedy to bude trvať? Ako dlho im budú ešte ľudia veriť? Veď v
Limbachu máme mnoho iných problémov, ktoré potrebujú spoločné riešenie.
Napríklad zberný dvor, pokazené cesty, obecné budovy v zlom stave, verejné
osvetlenie, verejný rozhlas. Pokus o riešenie čohokoľvek je skoro vždy spojený
s trestným oznámením alebo s kritikou „odborníka“ na sociálnej sieti a
následného osočovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva, či nevhodnými
vyjadreniami. Nahovárajú svojím správaním ľuďom, že potrebujú „spasiteľa“ v
ich osobe. Jediné, čo to však potrebuje, je spolupráca. Spolupráca poslancov s
obecným úradom a riešenie potrieb obce spoločne, a nie „zo zásady proti“. V čí
prospech a v mene koho vlastne vystupujú?
Čo tu po nás zostane? Čo zostane po niektorých našich poslancoch? Niekoľko
trestných oznámení na starostku a jej prácu a na zamestnancov úradu. A
množstvo nekonštruktívnej kritiky a veľká kopa polien nahádzaných pod
nohy, ktorými sa snažia znemožniť prácu. Kritizovať môžem až vtedy, keď
niečo dokážem urobiť aj sám, aby som vedel, aké to je pracovať pre dobro a
spokojnosť spoločnosti.
Z polien pod nohami si však začínam robiť schodíky, ktoré ma povedú do
úspešného cieľa a na ktoré už neprajníci nedosiahnu.
Na záver by som chcela popriať všetkým školákom a škôlkarom pekné
prázdniny, všetkým obyvateľom obce chvíle plné oddychu a pokoja. Zároveň
by som vás všetkých chcela požiadať, aby ste v prípade potreby riešenia
problémov, ako napríklad nesvietiace pouličné osvetlenie, pokrivená značka
alebo iná dôležitá záležitosť, priamo kontaktovali obecný úrad, pracovníkov,
starostku a neriešili to primárne na sociálnych sieťach.
Prajem pekné prázdniny.
Adriana Čechovičová

11. 7. 2017 16:14:57

4

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

ČÍSLO 2/2017

Ľudí zaujímajú iba senzácie
Túto vetu som počula za ostatné mesiace niekoľkokrát. Je však dôležité, aby sme
hovorili o všetkom, čo nás alebo aj vás zaujíma a týka sa nášho života. Niekoľko
takých zaujímavých, jemne nazvané, udalostí sa uskutočnilo za niekoľko posledných
mesiacov. Už ani nie je dôležité hovoriť o tom, aký je vzťah niekoľkých poslancov a
starostky. Každý si to môže pozrieť priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo
ako tomu podaktorí hovoria „divadlo zadarmo“, alebo zo záznamu na webe na stránke
obce. To sa však musia záujemcovia obrniť trpezlivosťou. Čím bližšie je k voľbám, tým
sa útoky niektorých poslancov stupňujú. To je však asi normálne v našej spoločnosti.
Proti zdravému rozumu však je, že hlasovanie o dôležitých veciach pre obec je zastreté
nevraživosťou, agresivitou a nekompetentnosťou. Naposledy sa to prejavilo pri
voľbe hlavného kontrolóra obce. Je to dôležitá funkcia, a nielen obecný úrad spolu
so starostkou očakávali, že spomedzi celkovo prihlásených 7 kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce bude poslancami naozaj zvolený ten najkompetentnejší,
najmä však s praxou v danej funkcii. Takých kandidátov medzi tými siedmimi bolo
hneď niekoľko.
Poslanci p. Gálik, Kalman, Čapucha a Bariny požiadali o zvolanie mimoriadneho
zastupiteľstva k vyhláseniu voľby ešte predtým, ako vôbec hlavný kontrolór Ing. Jozef
Valovič oznámil obci, že sa vzdáva funkcie hlavného kontrolóra obce Limbach. No nič
zvláštne. Pravdepodobne ich informoval skôr ako obec o tom, že už s nimi nebude
hrať ich hru.
Do podmienok výberového konania títo poslanci dali jediné dve zákonné podmienky,
a to stredoškolské vzdelanie a bezúhonnosť. Je viac ako zaujímavé, že dať ďalšie
požiadavky ako vzdelanie ekonomického smeru, prax v kontrolnej činnosti alebo inú
profesijnú podmienku nebolo potrebné. Tieto podmienky boli však v roku 2013 pri
voľbe hlavného kontrolóra obce pre poslancov samozrejmosťou.
Čo je však zarážajúce, že dôležité pre nich bolo umožniť mu pracovať z domu (čo asi
môže doma kontrolór obce kontrolovať?) a súčasne zvýšili pracovný úväzok hlavného
kontrolóra obce na polovičný, čo znamená v reáli 700 € brutto pri rovnakom objeme
kontrolovaných položiek, ako mal predchádzajúci hlavný kontrolór za 0,2 úväzok, t. j.
281 € brutto. Obec má v priemere mesačne 50 faktúr, ktoré podliehajú kontrole a ktoré
sa opakujú, pretože ide o faktúry za elektrinu, vodu, plyn, odpady a iné pravidelné
platby a VZN, ktorých je platných a znovelizovaných asi desiatka. V rozpočte nás
bude táto služba stáť mesačne okrem mzdy aj zvýšenie odvodov. Podľa sedliackeho
rozumu nám zostáva len predpokladať, že poslanci už mali pravdepodobne v tom čase
dohodnuté, komu na mieru budú podmienky našité. Iné logické vysvetlenie nie je.
Do výberového konania sa prihlásilo sedem kandidátov. Dvaja z nich boli skúsení
kontrolóri mesta Pezinok a mesta Svätý Jur so znalosťami a s niekoľkoročnou
kontrolnou činnosťou v samospráve, ďalší kandidát bol audítor, ostatní mali právne
alebo ekonomické vzdelanie a jeden z nich bol stavebný inžinier. Čo si myslíte, ako
to dopadlo? Vyhral to piatimi poslaneckými hlasmi (p. Gálik, Farbula, Kalman,
Čapucha, Bariny) kandidát Ing. Albert Bystričan, stavebný inžinier na dôchodku,
občan Limbachu, ktorý bol dlžníkom obce za komunálny odpad až do dňa po voľbe
hlavného kontrolóra obce a vôbec sa tým netajil. Človek, ktorý dva roky likvidoval svoj
domový odpad zadarmo na úkor ostatných obyvateľov obce, bez mihnutia oka teraz
ide kontrolovať napr. aj nedoplatky občanov voči obci. Je to na smiech či k plaču...?
To však zo strany nového, poslancami zvoleného kontrolóra nie je všetko. Napriek
tomu, že hlavného kontrolóra volia poslanci, obec s ním uzatvára pracovnoprávny
vzťah. Ing. Bystričan do dnešného dňa nepodpísal pracovnú zmluvu, pretože je
presvedčený, že je v rozpore so zákonom. Len zabudol povedať, s akým konkrétne.
Vo výberovom konaní boli poslancami dané podmienky a jednou z nich bola už
spomínaná aj práca z domu podľa § 52 Zákonníka práce. Ing. Bystričan však opomenul
slovíčko aj, pretože odmieta pracovať iba 3 hodiny týždenne na OÚ v čase od 14.00
do 17.00 hod. Ostatok pracovného času mu obec umožňuje pracovať z domu v zmysle
podmienok výberového konania. Som presvedčená, že min. tie 3 hodiny by mal
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byť k dispozícii prípadným stránkam, ktoré by ho mohli navštíviť. Na to, že bude
platený z daní občanov obce, bolo by viac ako vhodné, aby mal pre nich vyhradený
aspoň minimálny čas. Nehovoriac o tom, že by mal vykonávať aj kontrolu na mieste
v zmysle zákona. Ďalšou jeho požiadavkou je poskytnutie notebooku, služobného
mobilu, internetu doma. Poslednou perličkou nového kontrolóra obce Limbach Ing.
Bystričana je návrh zásad kontrolnej činnosti, podľa ktorých si môže kedykoľvek ku
kontrole prizvať akýchkoľvek odborníkov, ktorých obec bude povinná zaplatiť. Tak
sa pýtam, načo máme vôbec hlavného kontrolóra, keď potrebuje ďalších odborníkov
ku kontrole? Že by sám nevedel kontrolu vykonať? Prečo ho potom poslanci zvolili,
keď mali na výber z odborníkov, ktorí nepotrebujú ku kontrole ďalších odborníkov?
Nepochopiteľné.
Rovnako to bolo nepochopiteľné pri bývalom hlavnom kontrolórovi obce Ing.
Valovičovi, ktorý akosi zabudol, že v čase vykonávania funkcie hlavného kontrolóra
obce bol členom dozornej rady obchodnej spoločnosti Lužické strojárne, a. s.,
Želiezovce a konateľom obchodnej spoločnosti VINOS, s. r. o., Limbach, čo bolo v
rozpore so zákonom o obecnom zriadení a 7 rokov nezákonne vykonával funkciu
hlavného kontrolóra obce. Rovnakí poslanci mu to však prepáčili a spätne mu schválili
možnosť podnikať. Nehovoriac o tom, že jeho kontrola zahŕňala napr. aj neformálne
rozhovory s občanmi Limbachu – účastníkmi Limbašskej výstavy vín dňa 25. 3. 2017, a
to si aj vykázal vo výkaze práce za rok 2017.
Poslanci si mädlia ruka a usmievajú sa, ako s nami vybabrali. Mýlia sa. Dodnes
totiž nepochopili vzťahy a štruktúru obce a hlavne jednu „maličkosť“. Aj ich volili
občania a zodpovedať sa budú musieť im. Je na zamyslenie, či vôbec pracujú pre
občanov Limbachu? Čo asi povedia, keď sa niekto spýta: čo si urobil pre obec a pre
nás? Pravdepodobne iba ich starú známu pesničku... zachránil som obci peniaze a
kontroloval starostku alebo robil som to, čo mi nemenovaný poslanec povedal.
Keď už je reč o peniazoch. Útoky pána poslanca Gálika na rezervný fond a to, ako sa
peniaze na úrade „strácajú“, si vymyslel možno iba preto, aby zakryl svoju nečinnosť
a posilnil tak svoje presvedčenie, že on všetkému rozumie. Aby sme zamedzili
ohováraniu a rečiam na súkromných stránkach na FB a aj „krčmovým“ rečiam o tom,
ako sa na úrade „rozpúšťajú“ peniaze a ako ich musia niektorí poslanci zachraňovať,
pripravili sme pre všetkých, ktorých to zaujíma, tabuľku o tom, ako vytvárame
rezervný fond aj z toho mála, čo nám zo štátneho rozpočtu prichádza, a to od roku
2010.
Všimnite si, prosím, že ani jeden výdavok nie je zbytočný. Či už to bola rekonštrukcia
materskej školy – vyriešili sme tak nedostatok miest pre naše deti v materskej
škole, postavenie multifunkčného ihriska – 40-tisíc eur bola dotácia z Úradu vlády
a ihrisko je ďalšou možnosťou na športovanie pre všetkých, rekonštrukcia školskej
jedálne – jej nutnosť bola na základe niekoľkých kontrol regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (popri masívnej kampani niektorých poslancov, ktorá mala
pravdepodobne viesť k zatvoreniu školskej jedálne) a po rekonštrukcii je vyhovujúca
nielen pre deti v základnej škole a materskej škole, ale aj pre seniorov v obci, nákup
traktora – zimné mesiace boli spojené s problémami s odhŕňaním snehu a teraz je to
už v našej réžii, a ako bonus v ostatných mesiacoch bude realizovaný zber zeleného
odpadu našim zariadením bez režijných nákladov, ktoré by sme platili súkromným
spoločnostiam. Nemyslím si, že finančné prostriedky, ktoré využívame na to, aby
sa obyvateľom obce ľahšie žilo a aby sme im vytvorili prostredie, ako sa patrí, sú
vynaložené nadarmo a ani si ich nikto z nás nezobral do vrecka, ako niektorí na svojich
profiloch FB píšu. Ani presúvaním financií rozpočtovými opatreniami po uskutočnení
samotnej odsúhlasenej stavby alebo umelým presúvaním neexistujúcich peňazí nás
neodradia robiť pre obyvateľov obce. Neodradilo to mňa ako starostku, ktorá jazdím
svojím vlastným autom a za svoje finančné prostriedky na služobné cesty a rokovania.
Ani to, že mi znížili reprezentačné výdavky, aby som nemohla propagovať obec tak,
ako to robia iné obce. Zdá sa vám to normálne? Takto ste si predstavovali svojich
poslancov? Ja teda nie.
Na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci opäť neschválili rozpočtové
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pokračovanie zo strany 4
opatrenie, ktoré bolo vypracované podľa reálneho čerpania. Ich nekompetentné
a svojvoľné úpravy rozpočtu v minulom roku bez znalosti pravidiel rozpočtovania
a účtovania v obci, ako aj bez reálneho poznania výdavkov a príjmov obce, viedli k
prečerpaniu rozpočtu, čo dnes prezentujú ako pochybenie úradu. Ako opatrenie si
poslanci Gálik, Farbula, Kalman, Čapucha a Bariny schválili uznesenie, v ktorom žiadajú
starostku obce o predloženie plánu na vykrytie tohto rozdielu ušetrením finančnej
sumy v roku 2017, najmä v kapitolách služieb a mzdových prostriedkov, v ktorých
došlo k najväčšiemu prekročeniu nákladov. Chceli tým zrejme postihnúť pracovníkov
úradu, a boli veľmi prekvapení pri vysvetlení, že toto uznesenie bude mať dosah aj na
panie učiteľky v materskej škole, vychovávateľky v základnej škole, nepedagogických
pracovníkov v oboch týchto zariadeniach a tiež panie kuchárky v školskej kuchyni. Ich
tvrdenie, že oni nesiahajú na mzdu, len na odmenu, je zvláštne, pretože by mali vedieť,
že práve pohyblivé zložky mzdy, ako odmena alebo osobné ohodnotenie, môžu trocha
vylepšiť nie práve vysoké tabuľkové platy týchto zamestnancov. Pracovníci obce
na základe tohto spísali petíciu, v ktorej žiadajú mňa, ako starostku obce, aby som
predmetné uznesenie nepodpísala. V tejto situácii som využila svoje sistačné právo
a uznesenie som nepodpísala. A to aj preto, že si myslím, že služby (ako napríklad
svietenie v obci,) tu sú pre všetkých a dotvárajú slušný život v obci. Pracovníci, ktorí
denne vykonávajú prácu v prospech všetkých obyvateľov, ktorí vychovávajú naše
deti v predškolskom zariadení a v školskom klube, varia a upratujú a starajú sa o chod
obce, robia svoju prácu svedomito a zaslúžia si za prácu aj primeranú plácu. V tomto
kontexte uvažujem, aké je zvrátené ukrajovať zo mzdy práve týmto ľuďom, napríklad
aj v porovnaní s trojnásobným zvýšením platu kontrolóra pri práci na doma, ktoré mu
tí istí poslanci priznali...
Páni poslanci tiež opomenuli fakt, že zamestnávateľ nemôže svojvoľne meniť

podmienky vyplácania mzdy, keď zamestnanec plní podmienky na vyplatenie aj
nárokovanej sumy mzdy. Okrem toho sa vo verejnej správe každoročne zvyšujú mzdy
(pretože sú jedny z najnižších), aby sa prispôsobili tým v národnom hospodárstve, a
položky v rozpočte musia zohľadňovať aj túto skutočnosť. Páni tiež zrejme nepostrehli,
že nás v tomto roku čaká zvýšenie miezd v školstve a bolo avizované, že to zasiahne
hlavne rozpočty miest a obcí. Pre mňa je dôležité, aby sme tu vedeli žiť, a to slušne a
za prijateľných podmienok.
Adriana Čechovičová

Pohyby na účte rezervného fondu
Rok
2010
2011
2012

PS na účte RF
134 206,86 €

Úbytok a prírastok RF

Použitie RF

-105 189 €
+147 008,40 €
-37 738,03 €

2013
2014

+51 736 €
+154 041 €

-117 385 €
z toho:
-13 689 €
-103 696 €

2015

+146 563 €

-36 296,37 €
z toho:
-23 045,47 €
-512,38 €
-12 738,52 €
-96 540,60 €
z toho:
-40 000 €
-23 394,04 €

2016

-6 148,56 €
-25 050 €
-358 €
-1 590 €
2016

87 643 €

Časť RF sa vedie na osobitných termínovaných účtoch v Poštovej banke, JT
banke a v Unicredit bank v celkovej výške 328 411,25 € ( RF + úroky). Druhá
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Uznesenie č.
Záverečný účet rok 2011
B/5/OZ/2012/18-6
B/6/OZ/2013/17-6
B/11/OZ/2012/16-4
B/6/OZ/2014/16-6
B/6/OZ2015/23-6
Prestavba a úprava priestorov obecnej reštaurácie na triedu MŠ,
B/12/OZ/2013/17-6
Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
B/4/OZ/2014/22-9
B/6/OZ/2016/6-7
Akontácia traktor B/10/OZ/2015/16-9
Mesačná splátka za 12/2015 na lízing
B/10/OZ/2015/16-9
Kamerový systém C/6/OZ/2013/7-10
B/6OZ/2016/6-7
Použitie dotácie štátu zarátanej do prebytku z minulého obdobia a schválenej spoluúčasti na
výstavbu multif. ihriska
C/1/OZ/2015/24-8
Lízing traktor
B/10/OZ/2015/16-9
Zariadenie kuch. ŠJ, dlhodobý majetok
B/6/OZ/2016/6-7
Elektroinštalácie ŠJ
B/6/OZ/2016/6-7
Projektová dokumentácia ŠJ
B/6/OZ/2016/6-7
Zatiaľ nebol schválený prebytok do RF

časť je vedená na príjmových a výdavkových účtoch VÚB banky, Poštovej
banky, Prima banky obce Limbach v celkovej výške 138 453,33 €.
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Limbašské podujatia
V sobotu 22. 4. 2017 sme na obecnom úrade privítali limbašské bábätká
narodené počas roka 2016. Deti a ich mamičky dostali malý darček a zapísali sa
do kroniky. S krátkym programom vystúpili dievčatá z nášho súboru Limbášik.
Všetkým deťom a ich rodičom prajeme veľa zdravia a lásky.
V predvečer 1. mája sme s pomocou šikovných chlapov postavili Máj. Chalani,
ktorí nám Máj presťahovali na kruháč, si trest odpracovali, opravili a skrášlili
jednu zo zastávok autobusov. Dievčatá a deti si mohli na Máj priviazať stužku.
Sobota 27. 5. 2017 patrila všetkým obyvateľom. Konal sa Limbašský deň s
veľkou pomocou členov OZ LIRA, ktorým touto cestou ďakujem, ste obrovským

prínosom pre nás všetkých. Na nádvorí OÚ sa poobede uskutočnil Limbašský
jarmok, kde Limbašania predávali svoje výrobky pre potešenie aj na ochutnanie.
Doobeda prebehol v športovom areáli druhý ročník futbalového turnaja, kde si
6 mužstiev zmeralo sily v poradí. 1. FOFO TEAM, 2. FKK LIMBACH, 3. POBREŽIE
LIEHOVINY, 4. LA FAMILIA, 5. ARKADOVCI, 6. PLOCHÉ NOHY. Najlepším strelcom sa
stal René Forner a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Robo Hlavatovič. Deti
oslávili poobede svoj prichádzajúci MDD rôznymi atrakciami a súťažami, jazdou
na koníkovi, stretnutím so psovodmi a s ich cvičenými psíkmi a sledovaním
divadla Žihadielko. Všetci sme sa zabavili pri koncerte skupiny Bukasový masív
a záver patril tradičnej výbornej Bubnovačke. Podujatie oživili aj ponuky našich
umelcov z Limbachu Tatiany Kozákovej a Katky a Borisa Slatinských, ktorí
otvorili svoje galérie verejnosti. Večer sa mohli všetci vytancovať na diskotéke v
športovom areáli. V nedeľu bol v evanjelickom kostole krásny organový koncert.
Diela Bacha a mnohých iných autorov skvele zahrali Martina Repčáková – flauta,
Teodor Launer – organ, Peter Frntič – organ a Ľudovít Nosko – spev. Naozaj to
bol zážitok.
Ešte raz by som chcela poďakovať hlavne OZ LIRA za pomoc pri organizácii,
všetkým predajcom, účinkujúcim, dobrovoľníkom, účastníkom turnaja,
pracovníkom úradu, z radov poslancov Mirke Macekovej, Robovi Hlavatovičovi za
spoluorganizovanie turnaja. Mrzí ma, že ostatní poslanci nielenže sa nezúčastnili
na tomto podujatí, ale ako obyčajne sa ani len zo slušnosti nespýtali, či by
nemohli pomôcť pri jeho príprave. Myslím si, že práca poslanca nespočíva len
v kontrole a kritike starostu, ale aj v tom nebáť sa prísť medzi ľudí a niečo pre
nich reálne spraviť. Ešte raz vďaka všetkým organizátorom a v neposlednom rade
všetkým návštevníkom za ich prispenie k naozaj vydarenej akcii.
Prvý júnový víkend patril v Limbachu hodom. Myslíme si, že tieto
duchovné sviatky sú určené predovšetkým rodinám a návštevám blízkych,
preto sme neplánovali okrem kolotočov a tradičných večerných diskoték iné
akcie. V športovom areáli prebiehali stretnutia futbalových mančaftov od detí
po A-čko. V sobotu sme privítali mužstvo z Bošáce na tradičnom priateľskom
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stretnutí, ktoré naši „chlapci“ vyhrali 2:1. Chcem sa veľmi poďakovať Martinovi
Bukatovičovi a Michalovi Rybárovi za zorganizovanie sobotňajšej Penaltovej
kopanice. Jej víťazmi sa stali Filip Czinege, René Forner a Erik Hlavina.
Ďalšie fotky z podujatí si môžete pozrieť na FB stránke obce Limbach.

Záverom mi dovoľte zaželať vám všetkým pekné prázdniny a dovolenky,
oddýchnite si, zabavte sa a tešíme sa na vás na jeseň na pripravovaných
podujatiach.
Za Kultúrnu a Sociálnu komisiu Jana Plšková
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Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov
Združenie Limbašských vinohradníkov a vinárov začalo tento rok veľkými
zmenami. Na výročnej schôdzi (11. 4. 2017) sme zhodnotili predchádzajúci rok
2016 a schválili nový rozpočet na rok 2017. Najväčšia zmena sa týkala schválenia
nového organizačného výboru. Michal Sadloň ako predseda a Vladimír Hrašna
ako pokladník sa vzdali svojich funkcií.
Nový organizačný výbor bol schválený nasledujúco:
Robert Miklenčič
predseda
Ján Vaculčiak
pokladník
Andrej Martvoň
podpredseda
Členovia výboru:
Adam Čapucha
Milan Beňo
Ivan Marček
Ladislav Puček ml.
Miroslav Šteberla
Ľudovít Sadloň
Michal Sadloň

Bývalému vedeniu, Michalovi Sadloňovi a Vladovi Hrašnovi, chcem vyjadriť veľkú
vďaku a rešpekt pred ich prácou, o čom svedčí vysoká úroveň limbašškých vín a
prezentácia obce na takmer všetkých vinárskych podujatiach v Malokarpatskej
oblasti. Nie náhodou ocenenie Vinár roka MVC za rok 2016 získal náš bývalý
predseda. Dúfam, že aj novému výboru sa bude dariť zabezpečovať činnosť
spolku na podobnej úrovni.
Dňa 18. 5. 2017 sme zorganizovali návštevu Otvorených dní HM Hodonín, kde
sme mali možnosť sa zoznámiť s najnovšími trendmi vo vinohradníckej technike
a vo vinárskych technológiách.
Najbližšia akcia Víno a levanduľa čakala na našich členov 1. 7. 2017 na mieste
Vinohradnícka lokalita Stará hora (nad Rozálkou za rybníkom), 21. 7. 2017 sa
chystáme navštíviť Strekovský festival vín a 9. 9. by sme radi zorganizovali v
našej obci Deň burčiaka.
Na naše akcie pozývame všetkých obyvateľov obce.

Milí seniori!

A samotné kúpele – čarovné, s pravou kúpeľnou atmosférou. Poznať, že majú
svoju tradíciu a kedysi tu bývali známe české osobnosti. My sme nezažili žiadne
zázračné účinky vody, lebo okrem inhalácie ostatné procedúry boli zanedbateľné.
Pobyt však môžeme zhodnotiť ako dobrý, lebo sme sa navzájom dobre znášali a
bola pohoda. Postrehli sme však, že bratská láska medzi Čechmi, vr. Moravanov,
a Slovákmi vyprcháva. V LD boli totiž okrem nás ubytovaní aj domáci kúpeľní
pacienti a vlastne sme sa len bez záujmu „obchádzali“. Nuž „to všechno odnes
čas“, ako spieval Matuška, taká je realita.
Niektorí z nás čoskoro pobudnú týždeň pri mori v Lignane. Azda sa po návrate
podelia s dojmami.
V letných dňoch, tak ako sme naplánovali, pripravujeme 1-dňový výlet s
finančnou podporou obce. Kam a termín všetkým seniorom oznámime včas.
Stačí sa len zúčastniť, aby sme zaplnili autobus. Veď každý nový zážitok je
obohacujúci o poznanie nového.
Takže kto má zdravé nohy, nech ide s nami!
Príjemné leto vám želám.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Prirýchlo nás Kronos, vládca času, hodil z miernych jarných dní do horúceho
leta. Záhrady sa zazelenali, stromy začali rodiť a sladko rozvoniava už len lipa
pri kostole. Aký nádherný čas, ako je krásne žiť, tak som si prednedávnom
pomyslela.
Zároveň som si uvedomila, že vlastne by takto len mohlo byť, keby nás nehlodala
zloba, závisť a neviedli by sme „žabomyšie“ vojny. V parlamente, v OZ či medzi
susedmi. Prečo máme radosť, ak niekomu ublížime? Lebo sme rôzni? Lebo si
takto kompenzujeme nenaplnené ambície?
Teraz vari na inú nôtu. Tak ako som avizovala v predošlom čísle Limbašských
noviniek, prežili sme týždeň v Luhačoviciach v LD Praha. Tento LD už lepšie časy
zažil, budova stojí mimo kúpeľného centra, čo však malo aj svoje výhody. Bol tu
pokoj, neďaleko bola možnosť prechádzky po náučnom chodníku až k priehrade.

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov

Pozvánka na Jablkové hodovanie
Pozývame vás v sobotu 7. októbra na
Jablkové hodovanie do Limbachu. Toto
celoregionálne podujatie, ktoré sa koná
na 15 miestach Bratislavskej župy, bude
oslavovať tento rok už svoj 10. ročník. U
nás má už tiež peknú 5-ročnú tradíciu.
Je obľúbené u detí aj u dospelých návštevníkov, pretože jeho súčasťou okrem
predaja jablkových špecialít od výmyslu sveta je aj bohatý program pre celé rodiny. Pripravujeme rôzne jabĺčkové súťaže, tvorivé dielne a vystúpenia s finanč-
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nou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Presný program uverejníme
v septembri.
Pekné je, že sa do tejto akcie zapájajú okrem nášho občianskeho združenia LIRA aj
rôzne komunity v Limbachu – triedy školy, viaceré škôlky, malí futbalisti, seniori...
tým, že ponúkajú svoje jabĺčkové špeciality. Výťažok z predaja potom použijú na
ich ďalšie akcie alebo kúpu toho, čo potrebujú.
Záujemcovia, ktorí by chceli predávať na tomto ročníku svoje výrobky z jabĺčok,
hláste sa, prosím, dopredu mailom: janka.kapustova @gmail.com
Jana Kapustová,
LIRA – Limbašská regionálna agentúra

11. 7. 2017 16:15:06
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Materská škola
„Pamätajte na úctu k sebe, úctu k iným a zodpovednosť za vaše konanie.“
(Dalajláma)
Úcta - slovo krátke podľa počtu písmen, no veľké svojím významom. Alebo skôr, by
malo byť. Malo…
Žiaľ, žijeme v čase, keď úcta a vážnosť pomaly strácajú význam. Úcta k človeku
sa vytráca. Mnohým ľuďom žijúcim medzi nami nič nehovorí. Naše deti vyrastajú
v takýchto časoch. Úcta detí k rodičom, vzájomná úcta v rodine, úcta k človeku a
všetkým ľuďom bez rozdielu, mladších k starším. Tých, čo „niečo dosiahli“, k ľuďom,
ktorí nie sú „na vrchole“. Porozumenie, úcta a rešpektovanie sa navzájom by mali byť
plnohodnotnou súčasťou nášho života. Bohužiaľ, denne sa stretávame so situáciami,
keď to tak nie je.
Úctu k ľuďom okolo seba, ich práci a schopnostiam nemáme v sebe od narodenia.
Musíme sa jej učiť, byť k nej vychovávaní a vedení. A odovzdávať ju iným, učiť a
vychovávať k nej. Potrebujeme ju pre život s ostatnými ľuďmi. Viesť k nej naše deti. V
rodine, škole. Vlastným príkladom ich naučiť vážiť si ľudí, ktorí sú schopní a ochotní
odovzdať im v detstve čo najviac pre ich ďalší život.
Každé dieťa je jedinečné, každé je osobnosť. Každé ináč reaguje na to, čo prežíva.
Môže prísť do škôlky unavené, nevyspaté, smutné, nervózne, lebo skoro vstáva. Už
je to tak. Doba je rýchla, uponáhľaná. Rodičia neraz aj pri najlepšej snahe nestíhajú
všetko, čo by pre svoje deti mali a chceli urobiť. Toto všetko učiteľky chápu. Neraz
ráno zastúpia mamu, keď dieťa ešte potrebuje viac objatia. Vypočujú všetky detské
trápenia i radosti.
O to viac mrzí, keď si učiteľka vypočuje „dialóg“ mamy s dieťaťom, ktorému sa práve
nechce ísť do škôlky alebo na krúžok, kde sa mu učiteľka venuje v čase po práci: A
prečo nechceš ísť, čo ti pani učiteľka ubližuje a robí zle!?“
Zamrzí, keď počuje, ako si niektorí rodičia „vážia“ prácu učiteľov. Veď čo chcú, iba sa
hrajú, majú samé prázdniny. Takým rodičom nestojí učiteľ ani za pozdrav. Ako chce
naučiť zdraviť svoje dieťa – osobným príkladom? Veď v škole ho majú naučiť!
Načo rešpektovať školský poriadok, nariadenia školy. Už ich čítanie je nudné. Možno
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nechápu, že ich ignorovaním ohrozujú zdravie a bezpečnosť svojich detí. Prečo
svoje 4-ročné dieťa musím odovzdať učiteľke, keď do triedy vie ísť aj samo? Načo sa
zbytočne zdržiavať. Áno, vie, ale ste si istí, že tam aj dôjde...?
Prečo chodiť načas, ráno aj popoludní. Veď učiteľka počká, kým si po dieťa prídem.
No kto počká s jej deťmi!?
Zamrzí, keď počuje od rodiča samé chvály a milé slová, no vzápätí za chrbtom sa
sťažuje a ohovára.
Pre nás učiteľky to už dávno nie je „len práca“, ale práca, ktorú robíme a vnímame
ako poslanie. Robíme ju s láskou, neskutočne nás baví a napĺňa, pretože máme rady
naše deti. Nie je ľahké byť učiteľom, a nie je ľahké byť rodičom. Ale je to krásne!
Nie vždy je rodič schopný a ochotný rešpektovať rady či prosby učiteľov. Našťastie
väčšina rodičov takých nie je. Sú ochotní pomôcť, spolupracovať a zúčastňovať sa na
akciách, ktoré v materskej škole organizujeme. V prospech a pre radosť našich detí.
Pre rozvoj a skvalitnenie našej materskej školy. Ochotní, milí, srdeční, ktorí si vážia
nás a našu prácu. Im patrí naša vďaka a naša úcta.
Prajeme vám krásne leto, veľa zdravia a radosti z vašich detí. Aby sme sa aj naďalej
mohli stretávať s úsmevom na tvári.
Bc. Tatiana Tokošová
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Kto by nechcel byť škôlkarom?
Veľa dospelým často napadne táto myšlienka... hlavne rodičom pri rannom odovzdávaní
detí do tried. A veru sa im nečudujme. V našej materskej škole je okrem vzdelávania aj
hravo a veselo. Veď čítajte s nami, čo všetko sme zažili uplynulý polrok.
V mesiaci február sme oslávili fašiangy v maskách fašiangovým sprievodom s
ozembuchom a pesničkami po obci. Zabavilo nás divadielko „Zo šuflíka“, v ktorom
dve veselé dievčatá predstavili deťom zaujímavé pracovné profesie. V marci sme
navštívili tunajšiu knižnicu, kde mala pre nás pani učiteľka Krajčovičová pripravené
úlohy a aktivity, ktoré nám trošičku „hlavy polámali“. Samozrejme, neodišli sme bez
požičaných knižiek, ktoré si čítame s deťmi na pokračovanie. Pre budúcich prvákov si pre
nás pripravili deti s kolektívom učiteliek Základnej školy v Limbachu otvorené hodiny
na vyučovaní, kde sme riešili zábavné úlohy pre múdre hlavičky. Aby sa k nám zima
nevrátila, za to môžete poďakovať nám, škôlkarom! Morenu sme podpálili a utopili
v miestom potoku a do kroku sme si aj zaspievali známe ľudové pesničky a riekanky.
Letečko zas privítalo jar, slniečko aj včielky. V tomto mesiaci – apríli, prišli dvaja
fešáci v krojoch - Fidlikanti, ktorí nám zase zahrali na husličkách, cimbale, píšťalke a
gajdách. Spoločne sme si zakrepčili a zaspievali, ako si naši prarodičia spríjemňovali
čas pri práci. A máj tu bol akoby švihnutím čarovného prútika. So staršími deťmi sme

Limbašský deň
Na Urbana počas vínnej cesty v sobotu 27.
5. sme v našej obci mali výnimočný deň –
Deň Limbachu.
Obec Limbach spolu s naším občianskym
združením LIRA pripravila pre všetkých
bohatý program.
Už od rána prebiehal na futbalovom ihrisku futbalový turnaj. Poobede bol program
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navštívili observatórium v Hurbanove za asistencie p. Beňa, ktorému ďakujeme. Deťom
sa exkurzia veľmi páčila a odniesli si veľa nových poznatkov. Mladšie deti sa tešili na
návštevu „farmy“ v Lozorne, ktorá sa uskutočnila v priebehu mesiaca jún. Deti svojim
milujúcim mamičkám pripravili ku „Dňu matiek“ pekné darčeky a okrem nich aj
vystúpenia jednotlivo v triedach. Koncom mája sa niektoré z našich detí zúčastnili na
plaveckom kurze v Senci, ktorý prebiehal celý týždeň. Chválime odvahu a chuť budúcich
nadaných športovcov. No a nesmieme zabudnúť na najkrajší deň v roku pre každé dieťa
– MDD, už tradične spojený s „Nocou v škôlke“, plnej zábavy a nadšenia (divadlo
a kúzelník), i napätia pri „nočnom hľadaní pokladu“. Začiatkom júna sme sa pofotili
na pamiatku aj na tablo odchádzajúcich budúcich školákov, ktorých čaká rozlúčka s
kamarátmi a pani učiteľkami, a ktorá býva tradične spojená s opekačkou.
V materskej škole ešte prebiehalo v pravidelných termínoch hravé učenie anglického
jazyka, pohybové hry, flautový krúžok a hudobný krúžok Lučanka.
A teraz si položte otázku: „Nechceli by ste byť škôlkarom?“
Krásne leto vám všetkým praje kolektív materskej školy.
Iveta Chalabalová

k MDD pre deti v parku pri obecnom úrade – súťaže, lukostreľba, skákací hrad, maľovanie na tvár, vozenie na poníkovi, predvádzanie psovodov. Deti zaujalo aj divadielko Žihadielko s rozprávkou O kohútikovi a sliepočke a Bubnovačka.
Súčasťou tohto dňa bol aj už tradičný Limbašský jarmok s bohatým sortimentom
domácich špecialít a ručných prác našich spoluobyvateľov. Tešíme sa, že každoročne pribudnú noví predajcovia. Môžeme byť hrdí, že v Limbachu žije tak veľa šikovných ľudí.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie skupiny Bukasový masív. Kto ešte vládal,
mohol sa večer zabaviť na zábave na ihrisku.
Ďakujeme všetkým predávajúcim, účinkujúcim, pomocníkom, spoluorganizátorom
a účastníkom za výbornú atmosféru a BSK za finančnú podporu koncertu.
Jana Kapustová, LIRA – Limbašská regionálna agentúra
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Zo života žiakov
Základnej školy Limbach
„Pod snehom už prvá tráva, na slniečko vykukáva. Prvé kvietky voňajú, vtáčiky už
spievajú. Prišla jar a vôňa vzduchu, pripomína kvetov lúku...“ (zdroj: internet)
Je jar. Úžasná, voňavá, všetko sa prebúdza, rozkvitá, ožíva. V našej škole to akoby
jarou žilo po celý rok. Jemný vánok nesie povetrím nadšenie z akcií a zo súťaží. Od
posledných noviniek sme zažili kadečo, vyskúšali všeličo.
Výsledky z testovania 5 neboli až také hrozivé, ako sa prezentovalo. My sme dosiahli
96,70 % z matematiky vďaka Davidovi Juhászovi a 90 % zo slovenského jazyka vďaka
Mariannke Manovej. Ostatní boli v tesnom závese s 86 % a menej. Zimu a zimné
prázdniny sme si dosýta tento rok užili. Na školskom dvore sme si vytvorili domáce
klzisko s pomocou našich pani učiteliek a šantili. Kto mal otepľovačky, ten sa rátal.
V januári nielen snežilo, ale sa aj plesalo. Dňa 28. 1. sa u nás uskutočnila Fašiangová
zábava, za ktorej výťažok ďakujeme rodičom aj priateľom školy. Bude použitý na
učebné pomôcky a spotrebný materiál pre naše akcie.
V mesiaci február nás navštívilo spevácke duo a následne prenieslo do čias dávno
minulých a spolu sme si zaspievali a zatancovali na známe šlágre z konca minulého
storočia. Známou piesňou z výchovného koncertu sme začali aj tohtoročný karneval
prebiehajúci v šašovskom štýle. Tak dobre sme sa bavili, že zábavu a šantenie ukončil
až balónový tanec v ŠKD.
Oslavy sv. Valentína sme pojali v rodinnom duchu. Každá trieda vytvorila srdce s
odkazmi jej členov. Aj tí najväčší figliari sa chytili za srdiečko a pripojili svoju milú
spomienku či prianie.
Marec je mesiacom knihy, ale pre nás s prívlastkom súťaživý. Práve v tento mesiac
sme absolvovali Matematického klokana, Pytagoriádu aj Hviezdoslavov Kubín, školské
aj okresné kolo. V školskom kole obsadili 1. – 3. miesto Sebastián Tyko, Jakub Noga,
Tamarka Demovičová, Emmka Kostolanská, Hanka Adamcová, Lilianka Chvílová,
Ondrej Pribulla, Valentínka Kuklisová, Tomy Encinger, Natalie Mei Broadbent a Dušan
Pinka. V Častej nás reprezentovali Valentínka Kuklisová, Sebastián Tyko, Dušan Pinka
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a Ondrej Pribulla. V okresnom kole sa síce neumiestnili, ale odvaha sa cení. Ďakujeme.
A aké bude naše budúce povolanie? Mama, tato, by ste neverili, ako sme si to naživo
vyskúšali v Mestečku povolaní. Najatraktívnejšie boli moderátor, lekár a kaderník.
Marec sa však ešte nekončí. Čakalo nás čítanie starších mladším, 29. 3. Deň otvorených
dverí, 30. 3. Noc v škole, 31. 3. Návšteva knižnice a deti bavia učiteľov.
Čas plynul rýchlo a my sme sa pomaličky blížili k ďalším prázdninám – VEĽKONOČNÝM.
Dňa 6. 4. prebehol zápis do 1. ročníka, zber papiera, Deň učiteľov,
maľovanie vajíčok, prijímačky na osemročné gymnáziá, divadlo, výchovný koncert,
plavecký výcvik, besiedka ku Dňu matiek, Deň detí, škola v prírode...
Ďakujeme za spoluprácu a prajeme vám príjemné prežitie prázdnin a tešíme sa na
ďalšie akcie a podujatia spolu s vami.
Mgr. Jana Kostolanská
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Od 1. 6. 2017, po náročnom výberom konaní, sa riaditeľkou „našej“ Základnej školy Limbach
stala Mgr. Daniela Miškovská, prinášame vám

Rozhovor s pani riaditeľkou
Mgr. Danielou Miškovskou
Kedy ste sa narodili a odkiaľ pochádzate, prezradíte nám zastupiteľstva bude škola fungovať z materiálnej, administratívnej, výchovno-vzdelávacej činnosti kvalitne - budem sa o to snažiť zo všetkých síl.
niečo bližšie o sebe?
Narodila som sa pred 55 rokmi v Rači. Od svojich 14 rokov žijem v Pezinku.
Mám manžela, 2 deti a 3 krásne a šikovné vnučky. V mladosti som behala
orientačný beh, bola som dokonca majsterkou Slovenska. V škole som mala
najradšej jazyky a telocvik.

Kde ste navštevovali vysokú školu pedagogickú a aký odbor?
Začala som študovať na Pedagogickej fakulte v Trnave, končila som v Nitre.
Vyštudovala som odbor učiteľstvo výchovno-vzdelávacích predmetov,
aprobácia ruský jazyk a občianska výchova. Neskôr som si urobila akreditačnú
skúšku z nemeckého jazyka. Vlani som ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky.

Čo vás viedlo k profesii učiteľky?
Úcta a obdiv k učiteľom, k ich náročnej práci, láska k deťom, chuť odovzdávať
získané vedomosti a poznatky a možnosť podieľať sa na rozvoji osobnosti
mladých ľudí. Učiteľkou som chcela byť od malička. Tento svoj sen som si
splnila a nikdy som to neoľutovala.

V ktorých školách ste profesijne pracovali?
Pracovala som v ZŠ v Šenkviciach, najkrajšie roky som prežila v ZŠ Holubyho v
Pezinku a posledných takmer 11 rokov som pracovala ako riaditeľka školy v ZŠ
pri Detskej ozdravovni Biela Skala.

Na základe čoho ste sa rozhodli učiť v našej Základnej škole
Limbach?
Keďže Detská ozdravovňa Biela Skala bola zrušená, od marca som bola
nezamestnaná. Hľadala som miesto učiteľky, poprípade riaditeľky, a preto
som sa rozhodla skúsiť zabojovať o miesto riaditeľky ZŠ Limbach.

Ako ste sa cítili, keď ste sa dozvedeli, že ste vyhrali konkurz
na post riaditeľky ZŠ Limbach?
Na jednej strane bola radosť, že som výberovú komisiu presvedčila o svojich
schopnostiach, na druhej strane boli obavy, ako ma prijmú kolegovia a či túto
náročnú prácu zvládnem.

Čo bolo pre vás najťažšie a čoho ste sa najviac obávali, keď
ste prebrali funkciu riaditeľky školy?
Obavy boli a stále sú. ZŠ Limbach prešla problematickým obdobím, keď rok
fungovala bez riaditeľky. Zastupujúca riaditeľka, ktorej náplňou práce bol v
prvom rade vzdelávací program 4. ročníka, mala náročnú úlohu zabezpečiť
aj administratívnu činnosť, ktorá obsahuje náročnú agendu školy. Verím,
že s pomocou učiteľského zboru a s prispením starostky obce a obecného
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Ako riaditeľka školy ste si vytýčili ciele, ktoré chcete
dosiahnuť, prezradíte nám niektoré?
Môj základný cieľ je, aby rástla úroveň tejto síce malej, ale o to viac priateľskej
školy. Ak budú deti chodiť s radosťou do školy a školského klubu, budem
spokojná. Veď deti sú základom školy a niet krajšej odmeny pre učiteľa, ako
spokojné a usmiate deti.
Hlavné ciele:
- zvýšiť kvalitnú jazykovú prípravu detí (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk), pretože jazyk je brána do sveta,
- zvýšiť športovú aktivitu u detí, zabezpečiť v spolupráci s Obecným úradom
Limbach a Radou rodičov spevnenie plochy v parku pred školou, vybudovanie
bežeckej trate a doskočiska pre skok do diaľky. Vynasnažím sa, aby deti pred
školou mohli hrať vybíjanú, basketbal, futbal, florbal na prispôsobenom
povrchu,
- viac interaktívnej výučby (návšteva knižnice v Pezinku, Malokarpatského
múzea, galérií, exkurzie po okolí (Pezinok, Modra), agroturistika po krásnom
okolí Limbachu (náučné chodníky, opekačky v okolí),
- využitie môjho vzdelania v oblasti špeciálnej pedagogiky, chcem v škole
pracovať individuálne s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
- viac približovať školu rodičom a deťom, zapojiť čo najviac rodičov do diania
v škole (brigády, športové dni, vystúpenia detí, spoločné výlety, opekačky),
- skvalitniť webovú stránku školy, viac sa dostať do povedomia okolia
(internetová žiacka knižka, informácie o jedálni na stránke školy, viac
fotografií a informácií o dianí v škole).
Vždy si budem klásť ciele, ktoré budú v záujme detí, lebo my učitelia sme
v škole pre ne, ony musia ohodnotiť našu prácu, najlepšie tým, že sem budú
chodiť rady.

Náš rozhovor sa bude pomaly končiť. Chcete niečo odkázať
žiakom a rodičom našej školy?
Žiakom želám krásne prázdniny, veľa oddychu a príjemných zážitkov. Verím,
že v septembri prídu do kvalitnej školy plní síl a chutí poznávať. Rodičom
želám veľa radosti z ich ratolestí, teším sa na plodnú spoluprácu, ktorá bude
pomáhať posúvať úroveň školy vpred. Moje dvere budú pre všetkých otvorené.
Ďakujem pani riaditeľke za otvorený rozhovor a prajem veľa úspechov v práci.
Za školskú radu a rodičov ZŠ Limbach
Ing. Lenka Chvílová
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FK Karpaty Limbach
Za dverami sa blíži leto a to znamená
pre našich malých futbalistov koniec
všetkých súťaží, odpočinok a prípravu na
nasledujúci rok.
Predprípravka, ktorá nemá vytvorenú
oficiálnu súťaž, odohrala prípravné
zápasy s tímami ako Slovenský Grob,
Šenkvice, Cajla. Napriek tomu, že sme
nevyhrali žiaden zápas, chlapci prejavili
veľký potenciál. Tvrdá práca hráčov a
trénera Andreja Juhásza sa ukazuje v
dobrom svetle. Nasvedčuje tomu aj zvýšený záujem o tréningy, keď v súčasnosti
pôsobí v tíme pusiniek až 28 detí.
Tím prípravky prešiel veľkou prestavbou počas tejto sezóny, keď odišli starší ťahúni
a prišli mladí a hladní hráči po futbale z pusiniek. Svoje technické nedostatky však
vynahrádzali veľkou bojovnosťou. Ku koncu sezóny ukázal veľký potenciál v bráne
Marek Mihálik, pre ktorého to bola prvá sezóna v prípravke. Zadné rady vystužila
Meg Molnárová, vpredu produktívny Juraj Kummer, Jakub Rečlo a najlepší strelec
mužstva Sebastián Tyko. Futbal je však tímová hra, a preto by sme radi pochválili
celé mužstvo, ktoré má veľký potenciál na rok bojovať o popredné priečky spolu s
trénerom Jurajom Czinegeom.
Za zmienku stojí aj vyhratý halový turnaj v Pezinku, spolu s ocenením za
najlepšieho brankára (Marek Mihálik), penaltový strelec 9-r. (Juraj Kummer),
penaltový strelec 8-r. (Marek Fraňo).
Mladší žiaci odohrali svoju druhú sezónu v tejto kategórii a s určitosťou môžeme
povedať, že výrazne lepšiu. Napriek tomu, že sme počas celej sezóny bojovali s
nízkym počtom detí v tejto kategórii, uhrali sme množstvo dobrých zápasov, v
ktorých neraz podržal aj brankár Jakub Rečlo obetavou obranou. Najgólovejším
hráčom tímu bol Adrián Hanker, ktorý spolu s Davidom Fodorom, Jakubom
Chvílom a kapitánom Šimonom Vavříkom budú pokračovať ďalej vo vyššej
kategórii v Pezinku.

Po zaslúženom oddychu sa uvidíme znovu v auguste pri začiatku novej sezóny.
Ak vás alebo vaše deti zaujíma, ako pracujeme s mládežou, zaujíma vás futbal a
práca s loptou, veľmi radi vás všetkých privítame v našom tíme od ročníkov 2005
až 2012. Viac sa môžete dozvedieť na Facebooku (FKK Limbach 2015) alebo na tel.
číslach 0902 737 711 (Matej Čajkovič), 0905 286 504 (Juraj Czinege), 0915 722
906 (Andrej Juhász).
Tešíme sa na vás.

Kolkársky klub Limbach
Po skončení súťaže II. ligy Západ sa naši hráči zúčastnili a stále ešte pokračujú v
Bratislavskom turnaji. Na majstrovstvách Slovenska hráč Ján Bičian skončil na
peknom desiatom mieste a hráč Michal Sadloň na 15. mieste, čím značne zviditeľnili
náš Kolkársky klub v Limbachu.
V minulom čísle Limbašských noviniek sme zabudli spomenúť, že majstrom
Bratislavy vo svojej kategórii bol náš tréner Peter Holenda. Všetkým uvedeným
športovcom blahoželáme.

V letnom období sa budeme zúčastňovať na rôznych turnajoch, aby sme sa
kondične pripravili na nástup do jesennej časti majstrovských zápasov II. ligy
Západ.
Želám všetkých hráčom veľa zdravia pri príprave na nový ročník kolkárskej súťaže.
Hodu zdar!
Pavel Ančic
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