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Evanjelická cirkev - Tajomstvo kríža
Chodíme po dedine či po meste a stretávame sa s ním na mnohých miestach - kríž na
streche kostola, kríž na náhrobných kameňoch, krížik na zlatej retiazke, dvojkríž na
štátnej vlajke... Čo vlastne symbolizuje a odkiaľ sa vzal?
Boli časy, keď tu nebol. Priniesli ho prví misionári z Bavorska, zo severného Talianska,
ale predovšetkým z gréckych Thessaloník (Solúna). Kríž je symbolom kresťanstva.
Jeho zmysel je však hlbší, než sa na prvý pohľad zdá. Možno viac sa o tom hovorí počas
tzv. pôstneho obdobia, čiže štyridsať dní pred Veľkou nocou.
Kríž bol v staroveku nástrojom popravy. Bol to krutý spôsob ukončenia ľudského
života. Rimania ho prebrali od Peržanov. Niektorí rímski spisovatelia sa však už
vtedy pohoršovali nad týmto vykonávaním popráv. Bolo to podľa nich barbarské a
nedôstojné vysokej rímskej kultúre. Mohli sa však utešovať, že od kríža boli uchránení
rímski občania. Kto mal rímske občianstvo, tomu kríž ako trest za zločin nehrozil.
Použil sa na nich iný, humánnejší spôsob.
My poznáme kríž najmä v súvislosti s osobou Ježiša Krista. Tento Žid bol takto
popravený v provincii Judea okolo roku 30 n. l., počas úradovania tamojšieho
prokurátora Pontia Pilata. Meno a vina popraveného boli napísané na tabuľke nad
jeho hlavou. Praktické, výstižné, odstrašujúce a - typicky rímske. A tak nad hlavou
Jošuu z Nazareta bolo napísané po latinsky: JESUS NAZARETUS, REX IUDAEORUM.
To isté tam bolo napísané aj po grécky a po hebrejsky. Čiže „Ježiš Nazaretský, kráľ
židovský“. Znamenalo to, že tento človek sa svojvoľne vyhlasoval za židovského kráľa.
Keď sa však začítame do Biblie, zistíme, že Ježiš z Nazareta išiel ešte ďalej. Hovoril o
sebe, že je vtelením samotného Boha Stvoriteľa. Netajil sa tým, že On je ten záchranca
od Boha, na ktorého židovský národ dlho čakal. Proroci niekoľko storočí pred Ježišom

hovorili o príchode Mesiáša, záchrancu od Boha. Napodiv v osobe Ježiša z Nazareta sa
všetky tieto predpovede naplnili. Od jeho narodenia až po jeho smrť sa splnili rozličné
prejavy a poznávacie znaky Mesiáša. Táto jedinečná súhra znamení v jednej osobe
dodnes zbavuje mnohých ľudí pochybností, že on je Mesiáš.
Kríž má dve ramená - vertikálne a horizontálne. Keď naň hľadíme, môžeme si
uvedomiť, že ľudský život má tiež dva rozmery. Má mať svoj pozitívny horizontálny
rozmer, čiže sústredenosť na ľudí a veci okolo nás. Môžeme samých seba rozvíjať,
zušľachťovať v pomoci ľuďom okolo nás a v kultivovaní svojho životného prostredia.
Je to prejav zdravého sebavedomia.
Nesmieme však zabúdať, že ľudský život má aj svoj vertikálny rozmer. Odkiaľsi
sme predsa prišli a niekam smerujeme. Ľudia hlásiaci sa k žido-kresťanskej tradícii
sú presvedčení, že nevznikli náhodou ani slepým vývojom, ale že za ich počiatkom
aj počiatkom celého sveta je múdry Stvoriteľ. On dáva život aj pri živote všetko
zachováva. Podľa tohto názoru aj smrť človeka nie je definitívnym, nezmyselným
koncom, ale len istým krokom na ceste do trvalého a dokonalého spoločenstva s
Bohom. Vertikálne rameno kríža, ale aj skrytý vertikálny rozmer nášho života nás núti
na zamyslenie: Odkiaľ som vyšiel a kam smerujem? Aký je zmysel môjho snaženia?
A tak keď pôjdeme okolo nejakého kríža, porozmýšľajme: „Nemohol by sa tento starý
znak z čias rímskej antiky stať výstižným symbolom aj môjho života?“ Kristov kríž bielej
farby aj dnes stojí na modrých vrchoch v našom štátnom znaku. A my premýšľame, čo
pre nás znamená: „Je to len história alebo živá prítomnosť ľudí tejto krajiny?“
Mgr. Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev
„Niet ho tu, vstal z mŕtvych.“ Tieto slová zazneli vo veľkonočné ráno tým, ktorí prišli k
Ježišovmu hrobu. Boli to pre nich slová vtedy nepochopiteľné, ale predsa plné nádeje.
Následné „Pokoj vám“ z úst samého Zmŕtvychvstalého prinášajú porozumenie a
pokoj do ustráchaných sŕdc.
Tieto slová zaznievajú každoročne aj nám pri veľkonočných sláveniach v našich
chrámoch. Aj nám, hľadajúcim v tomto svete smer a zmysel našej existencie, ponúka
Ježiš svoj pokoj a nádej.

Všetkým Limbašanom želám požehnané veľkonočné sviatky a od Zmŕtvychvstalého
Pána vyprosujem pokoj, porozumenie a jednotu do každej rodiny.
Miroslav Mika, farár
Plesaj všetko stvorenie, dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán, prestalo už smútenie, svätá
radosť príď k nám! /JKS 199/

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatkom jari.
Obecný úrad
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Výber uznesení z 1. riadneho
zasadnutia OZ dňa 12. 1. 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Zriadenie Komisie územného rozvoja a výstavby, predseda komisie: Ing.
Rastislav Gálik.
2. Zriadenie Komisie ekonomickej, predseda komisie: JUDr. Branislav Kalman.
3. Zriadenie Komisie pre kultúru a spoluprácu s deťmi a mládežou, predseda
komisie: Miriam Maceková.
4. Zriadenie Komisie pre šport, predseda komisie: Michal Bariny.
5. Zriadenie Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a spoluprácu s dôchodcami,
predseda komisie bude určený dodatočne na nasledujúcom zasadnutí OZ dňa
17. 3. 2015.
6. Zriadenie Komisie pre životné prostredie, predseda komisie: Bc. Matej Farbula.
7. Zriadenie Komisie pre vinohradníctvo a vinárstvo, predseda komisie: Michal
Sadloň.
8. Zriadenie Komisie pre ochranu verejného poriadku, predseda komisie: Karol
Čapucha.
9. Návrh na zriadenie obecnej rady.
10. Zloženie obecnej rady v zložení Mgr. Jana Plšková, Bc. Matej Farbula a Ing.
Rastislav Gálik.
11. Člena obecnej rady oprávneného zvolať a viesť obecnú radu: Ing. Rastislav
Gálik.
12. Povereného poslanca v prípadoch stanovených zákonom, ktorý je oprávnený
viesť rokovanie OZ v zmysle § 12 ods. 5 a 6 tretia veta zákona o obecnom
zriadení: JUDr. Branislav Kalman.
13. Návrh Štatútu obce Limbach so zapracovanými pripomienkami ako VZN.
14. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Limbach so
zapracovanými pripomienkami.
15. Prílohu č. 1 /2015 k Poriadku odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených
OZ obce Limbach.
16. Rozdelenie pôsobnosti poslancov podľa ulíc:
Michal Bariny: SNP
Karol Čapucha: Vinohradnícka (po Vinárstvo Sadloň), 1. mája
Ing. Rastislav Gálik: Mlynské pole, Raková, Pri kockách
Bc. Matej Farbula: Slnečná, Podlesná
Robert Hlavatovič: Sadová, Pod dublami, Školská
JUDr. Branislav Kalman: Potočná, Vavrinecká, Iršajská, Suchý vrch
Miriam Maceková: Černicová, Cintorínska, Malokarpatská, Limbová,
Gaštanová, Silvánska
Mgr. Jana Plšková: Športová
Michal Sadloň: Vinohradnícka (hore od Vinárstva Sadloň vrátane),
Družstevná, Záhradná
17. Komisiu pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce a vedúcich
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v zložení: Mgr. Jana Plšková,
Ing. Jana Šmahovská, JUDr. Branislav Kalman.
18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015.
19. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2015: 17. 3. 2015, 12. 5. 2015, 23. 6.
2015, 16. 9. 2015, 3. 11. 2015 a 14. 12. 2015.
20. Člena Rady školy pri základnej škole a Rady školy pri materskej škole: Mgr. Jana
Plšková.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Ella Somogyiová

19. 11. 2014

Tamara Benčatová

29. 12. 2014

Rebeka Kučerová

7. 1. 2015

Mária Mrvová

10. 1. 2015

Emma Viktória Kraupová

28. 1. 2015

Jakub Jaroš

25. 2. 2015

Lucas Vittek

17. 2. 2015

Barbora Straková

25. 2. 2015

Matheo Lukačovič

25. 2. 2015

Opustili nás:
Vojtech Beňo

21. 2. 2015

vo veku 81 rokov

Jubilanti:
Mária Parišková

60 rokov

Emília Kúdelová

65 rokov

PhDr. Anna Borodovčáková

75 rokov

Ing. Štefan Rozkopál

75 rokov

Vladimír Štrba

85 rokov

Anna Machalová

90 rokov

V Limbachu, marec 2015
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Výsledky „referenda“ konaného
dňa 7. 2. 2015 v obci Limbach
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamu na hlasovanie
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
Otázka
1
2
3

Počet hlasov „ÁNO“
213
211
212

1 454
234
234
233
1

Počet hlasov „NIE“
13
20
20

Kamerový systém v obci
V rámci prevencie kriminality bol v obci nainštalovaný kamerový systém a verejné priestranstvá v obci budú monitorované.
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Milí Limbašania,
prvé tri mesiace nového roku už skoro ubehli a na obecnom úrade pracujeme a
riešime nové výzvy, ale aj staršie problémy, ktoré trápia vás, občanov. O tom, čo
robíme, sa vás vždy v skratke snažím informovať na našej webovej stránke (www.
obec-limbach.sk, www.limbach.sk).
V januári sme do schránok roznášali letáky s informáciami, napríklad aj o zmene
úradných hodín a aj s návratkou – možnosťou registrácie na náš e-mailing, ktorý
nahrádza nedostatočne fungujúci obecný rozhlas, a do budúcnosti plánujeme aj
sms-ing. Ak teda máte záujem dostávať všetky dôležité informácie a pozvánky,
prosím, využite možnosť sa zaregistrovať.
K dôležitým informáciám patrí napríklad aj to, že od januára máme v obci
elokované pracovisko Spoločného stavebného úradu. Raz týždenne - v utorok
- má úradné hodiny v Limbachu pracovníčka stavebného úradu, ktorá vybavuje
agendu občanov podanú od januára 2015 (t. j. územné konanie, stavebné
povolenie, kolaudačné konanie). Staršie a rozpracované podania sú stále v riešení
na Stavebnom úrade vo Viničnom. Nové konania budú teda vedené už v Limbachu.
V tomto mesiaci prebehlo aj niekoľko rokovaní so spoločnosťou Aurex, ktorá
vypracováva Aktualizáciu územného plánu - t. j. zhrnutie všetkých zmien a
doplnkov, ktoré boli do roku 2014 schválené. Takže nejde o nové, neschválené
lokality, ale iba o to, aby sme skompletizovali to, čo sa tu od roku 1996 schválilo.
Na Mestskom úrade v Pezinku bolo ďalšie rokovanie k pripravovanej cyklotrase,
ktorá povedie aj do Limbachu. Pripravujeme projekty k žiadostiam o príspevky.
V pezinskom kultúrnom dome sme sa so zástupkyňou starostky p. Mgr. Plškovou
a niekoľkými Limbašanmi zúčastnili na verejnom prerokovávaní projektu
splyňovacej elektrárne, ktorú plánovala súkromná spoločnosť stavať v blízkosti

Netriedený odpad komunálny odpad
Upozorňujeme občanov, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
17. 3. 2015 schválilo nový Prevádzkový poriadok Dvora separovaného odpadu
Limbach, ktorý je zverejnený na www.limbach.sk, prípadne je k dispozícii na
OÚ Limbach počas stránkových hodín.

našej obce v Grinave. Spaľovať chceli komunálny odpad (pričom vo svete jestvujúce
podobné zariadenia spaľujú iba drevoštiepku a odpad z dreva). Na základe
skutočnosti, že našu obec príslušné štátne inštitúcie oficiálne neoslovili napriek
blízkosti plánovanej stavby a zdravotného rizika, obec podala protest na MŽP SR.
V marci prišla uspokojivá odpoveď z MŽP SR, že návrh projektu bol stiahnutý.
Na konci januára obec podpísala bezodplatnú zmluvu na používanie aplikácie
City monitor, ktorá nám uľahčí monitorovanie a následnú nápravu poškodených
obecných ciest, čiernych skládok a iných nedostatkov oznámených vami na www.
citymonitor.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
V rámci prevencie kriminality sa začala prevádzka kamerového systému v obci,
ktorý pomôže objasňovaniu prípadov vandalstva a iných prečinov.
Vo februári nám nasnežilo a prejavil sa notorický problém s odhŕňaním
obecných ciest. Odhrnuté nemohli byť niektoré regionálne cesty, pretože autá
boli zaparkované tak, že odhŕňač regionálnych ciest nemal dostatočný priestor
na svoju prácu. Keď už sme pri tých autách, tak mi nedá neupozorniť všetkých
majiteľov, ktorí parkujú na chodníkoch – chodníky sú určené pre chodcov a nie
na parkovanie vozidiel. Prosím, aby ste dodržiavali šírku chodníka stanovenú
zákonom a potrebnú na prechod chodcov!
Predlžujúce sa teplejšie dni nás vyháňajú do prírody, záhrad a na prechádzky. Blíži
sa krásny sviatok jari a preto vám prajem, aby ste ho prežili v radosti a pokoji.
Krásne veľkonočné sviatky vám prajem!
Adriana Čechovičová
P. S.: Obec Limbach pripravuje propagačný materiál obce a chcela by som poprosiť
všetkých Limbašanov, ktorí majú doma staré pohľadnice, knihy alebo zaujímavé
veci o našej obci, o ich kópie alebo zapožičanie. Ďakujeme.

Netriedený odpad - komunálny odpad.
Vývoz odpadu 240 l nádoby a 120 l nádoby - frekvencia 1 x mesačne.
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

9
6
3
1, 29
26

September
Október
November
December

23
21
19
16

Evanjelická cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Program evanjelických služieb Božích v Limbachu počas Veľkej noci.

Srdečne pozývame všetkých Limbašanov sláviť spolu s nami Veľký týždeň
a sviatky Veľkej noci.

29. marca o 9.00 h

Kvetná nedeľa

Pašie

2. apríla o 18.00 h

Zelený štvrtok

spoveď a Večera Pánova

3. apríla o 9.00 h

Veľký piatok

Pašie

5. apríla o 9.00 h

Veľkonočná nedeľa

slávnostné služby Božie
slávnostné služby Božie

5. 4.

Veľkonočná nedeľa

9.00 h

6. 4.

Veľkonočný pondelok

9.00 h

6. apríla o 9.00 h

Veľkonočný pondelok

Srdečne všetkých pozývam na oslavu Božiu a prajem radostné prežitie
veľkonočných sviatkov. Nech radosť zo vzkriesenia Pána prežiari vaše životy
a domácnosti.

29. 3.

Kvetná nedeľa

požehnanie ratolestí

9.00 h

2. 4.

Zelený štvrtok

17.00 h

3. 4.

Veľký piatok

15.00 h

4. 4.

Biela sobota

17.00 h

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v sobotu 28. 3. od 15.00 h.

Mgr. Róbert Mišových, evanjelický farár
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Pozvánka na divadelné predstavenie
do SND dňa 16. 5. 2015 (sobota) o 19.00 h
na divadelné predstavenie – veselohru

Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Palárikove svetlé veselohry oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou
publika. Dobrodružstvom nie je iba dnes také aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách
lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých „trapasoch“, trápnostiach a trápeniach
napokon dobre skončiť. Nie iba v komédii, ale aj v živote, v ktorom to, že sme individuálne aj kolektívne
„iní“, môže byť príťažlivou šancou. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie!
Réžia: Juraj Nvota
Hrajú: Petra Vajdová, Marián Geišberg, Dominika Kavaschová, František Kovár, Milan Ondrík,
Dano Heriban, Jana Oľhová, Vladimír Obšil a ďalší.
Cena vstupenky je 14 €, doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OÚ v Limbachu
počas stránkových hodín osobne, príp. na tel. č. 033/6477 242.

Vážení seniori!

Hneď sa mi lepšie píše, keď vykuklo slniečko a zjarieva sa.
A teraz všetko po poriadku.
Keďže do vianočného čísla LN som prispela mne srdcu milým veršom, prehľad
spoločných akcií musím dobehnúť a začnem decembrom 2014.
Tradične (aj keď dobrovoľne-nasilu), sa z Čukotky či Aljašky doterigal Mikuláš. Aj on
starne, stráca esprit a chuť, ale na želanie našich členov do klubu dorazil.
Na programe vianočnej slávnosti seniorov v r. 2014 sme sa tentoraz nepodieľali,
pretože to patrí do kompetencie obce – sociálnej komisie. V minulom volebnom
období po mojom odstúpení z poslanectva OZ sme dúfali, že bude v tomto smere
pokračovať nový predseda, no nestalo sa tak - ani nezačal a vzdal to (a ešte k tomu
zašumelo, že dovtedajšia komisia aj tak nič nerobila). Nečudo, že sa nás reči dotkli,
no aj potom sme vianočné slávnosti zabezpečovali naďalej tak ako predtým s
finančným zabezpečením obce až do konca volebného obdobia 2014. Snažili sme
sa vždy, aby v rámci možností naše akcie mali istú úroveň, ale stačilo. Prečo som sa
k tomu vrátila?
Očakávali sme totiž, že po voľbách o. i. starostlivosť o seniorov prevezme s elánom a
nápadmi nová sociálna komisia, no opak je pravdou.
Nikto zo zvolených poslancov nemá interes v nej pôsobiť. Je síce ustanovená, ale bez
personálneho obsadenia. Čím to, že sme takí neatraktívni?
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Považovala som za potrebné tento stav objasniť, pretože mnohým seniorom náš
prínos do programu už v povolebnej vianočnej slávnosti chýbal.
Silvester 2014 sme niektorí strávili spolu v klube, po polnočnom vinši na obecnom
úrade sa k nám pripojili i ďalší, ktorí ho dovtedy slávili doma. Bolo preveselo do
skorých ranných hodín.
Apropo – fašiangový večierok s pochovávaním basy – naša pýcha!
Zišlo sa nás neúrekom – mladí, starí i hostia z okolia. Aj masiek pribudlo a oslava
záveru fašiangov má z roka na rok väčšiu popularitu. Zábava fičala hneď od začiatku.
Nemám vo zvyku podrobne opisovať celý priebeh, veď nakoniec – dobré sa chváli
samo!
A už sme pri hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS, ktorá sa konala 27. 2. 2015 (účasť
členov asi 50), ako obvykle. Oboznámili sme prítomných s plánovanou činnosťou
zameranou na letné kúpanie, výlet do Košíc, výlet do Badenu, opekačka a iné.
Čakáme na nápady a podnety od vás, budeme radi. Zvolili sme si členov do výboru
ZO JDS v tajných voľbách. Tým, ktorí zabudli alebo na schôdzi neboli, oznamujem,
že sú to tieto členky – zoradené podľa počtu získaných hlasov - Anna Futasová,
Anna Farbulová, Eva Václavová, Daniela Slimáková, Kvetoslava Šefčíková. Zmenu
v rozdelení funkcií nepredpokladám, pretože o funkciu predsedu ZO JDS nemá z
opýtaných novozvolených nik záujem. Nech to je tak či onak, všetky sa budeme
snažiť napredovať a spríjemňovať nám i vám rôznymi akciami dni staroby.
Veľa zdravia!
Anna Futasová, členka výboru ZO JDS
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MATERSKÁ ŠKOLA LIMBACH
Raz dávno mi jedna moja priateľka povedala, že najhoršia vlastnosť človeka je závisť. Mnohí z vás budete súhlasiť. Dovolím si oponovať. Možno horšia
vlastnosť, ktorá ma doslova irituje, je ohováranie,
egoizmus, vyvolávanie falošnej paniky na základe
nepodložených dôkazov. Možno ten človek je veľmi
negatívny, určite egoista, trpiaci neidentifikovateľným komplexom. Šíreniu paniky pomáhame aj my,
nepýtajúc sa na názor druhej strany, pritakávajúc rečiam šíriteľa. Ľudia vo všeobecnosti majú problém
pýtať sa priamo, pomenovať problém vlastným me-

nom, stáť si za vlastným slovom. Avšak ohovárač si
neuvedomuje, že sám sa stáva terčom ohovárania.
Pravdou je, že nie každý dokáže mať vlastný názor.
Preto na jednej strane sú vodcovia a na druhej strane ľudia, ktorí poslúchajú. Osobne viac preferujem
oportunistov ako ľudí bez názoru. Hoc aj ten názor
nie je vždy príjemný. Negatívne vlastnosti ľudí zaťažujú najmä naše okolie v materskej škole. Bránia
nám v kreativite, v spokojnom prostredí, ktoré chceme vytvárať pre naše deti. Je pre nás dôležité učiť
deti čestnosti, stáť si za vlastným slovom, rozhod-

nutím. Deti to ku podivu dokážu pochopiť. Škoda, že
kým dospejú, sa tieto vlastnosti často stratia.
V čase, keď vyjdú naše novinky, budeme mať po zápise do materskej školy. Kritériá sú jasné.
Čo nás ešte čaká? Oslava jari – lúčenie sa s Morenou,
plavecký výcvik, besiedka ku Dňu matiek. O ostatných aktivitách sa dozviete na našej webovej stránke či na informačných paneloch priamo v materskej
škole. Želám vám príjemnú jar.
Irena Číková, riaditeľka materskej školy

Základná škola Limbach
S novým rokom
aj nové školské novinky...

Odmenou za našu aj vašu snahu vytvoriť zo školského prostredia nielen to školské, ale
aj domáce, milí rodičia a priatelia školy, nám bolo valentínsko-fašiangové posedenie
v ZŠ Limbach. Príjemné stretnutie sa nieslo v duchu ružových tónov rozmanitej hudby,
zábavy a spomienok na školské časy.

Polrok sa nám prešmykol ako klbko bavlnky popod ruky a my sme zažili zasa kopec
zábavy a radosti. Zima bola síce dlhšia, ale kreativite a nápadom sa medze nekládli.
Krásne jarné slniečko začína pomaličky hriať a my spomíname na zážitky, vecičky a
• Marec - mesiac knihy, v rámci ktorého budeme absolvovať návštevu knižníc,
formulky, ktoré sme sa naučili.
hvezdárne a výchovné koncerty Danka a Janka a Melódia nad zlato. Prvý je určený
priamo pre 1. stupeň ZŠ, podanie interpretov je smerované na povinné čítanie.
Druhý je pre 1. aj 2. stupeň a je interpretáciou piesní a skladieb z hudobnej výchovy.
Začiatok roka 2015 nám otvoril dvere a dušu našej školy, ktorá následne privítala Novinkou bude čítanie oteckov žiakov prvého ročníka. Naopak, najstarší piataci budú
každoročným zápisom malých prváčikov na školský rok 2015/2016. Malým žiačikom čítať mladším žiakom.
sa veľmi páčil prístup našich učiteľov a žiakov, s úsmevom na perách, veľkou lízankou
a darčekmi, ktoré pre nich vyrobili starší žiaci, pomaličky odkráčali domov, aj keď sa • Reprezentovanie našich žiakov na ZŠ Fándlyho v Pezinku z Pytagoriády, výstava
im nechcelo. Historicky sa nám prihlásilo 32 detí, čo si nepamätajú ani naše babičky, Moje mesto, maľovanie vajíčok (chceli by sme poprosiť všetkých, ktorí by prispeli svojou
keďže podľa rozprávania sme v Limbachu mali vždy len jednu triedu z každého ročníka. prácou a nápadmi, prípadne výrobkami či prírodným materiálom k vyhotovovaniu
My by sme chceli históriu prelomiť, posunúť do súčasnosti s výhľadom na budúcnosť tradičných veľkonočných ozdôb, dekorácií, korbáčov a vajíčok), posedenie k Dňu
a otvoriť dve triedy prvého ročníka. S pomocou vás všetkých sa nám to určite podarí.
matiek, opekačka, Medzinárodný deň detí...

Čo nás ešte čaká...

To tu ešte nebolo...

Podujatím, ktoré rozžiarilo detské očká, a tým aj našu školu, bol jednoznačne karneval.
Deti prišli do školy už ráno vo „všakovakých“ maskách od výmyslu sveta, a v škole to
vyzeralo ako vo filme Saxana a lexikón kúziel. Počas vyučovania sa aj kúzlilo, hralo,
zabávalo, šantilo, riešili hlavolamy a súťažilo. Samozrejme, všetky masky sa vzájomne
popredstavovali a získali sladkú odmenu. Vyvrcholením bola diskotéka a stoličkový či
balónový tanec.

Limbasske_novinky_2015_1cislo.indd 5

Prebiehajúce akcie

Opakujúce sa akcie každý rok – Zber papiera a Zbieram baterky, ktorých hlavnou
úlohou je separácia odpadu a tým zlepšenie životného prostredia v našom okolí.
Projekt Danone – mliečna školská liga, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť deťom
zdravú a chutnú desiatu, olovrant alebo mliečny doplnok k obedu.
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Ochrana lesov pred požiarmi
Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza a všetkých to láka najmä do lesa, našich záhradiek či vinohradov. Jar je však obdobie, keď vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých
ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vínnej
révy a iných prírodných porastov. V roku 2014 neevidovalo Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Pezinku na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí.
Príslušníci zasahovali pri likvidácii piatich požiarov v prírodnom prostredí a 30-krát
pri vypaľovaní trávy a suchých porastov.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň
na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej

Kontajnery na separovaný odpad - SKLO
Zberné kontajnery (1 100 l) určené na separovaný zber skla boli od reštaurácie
Silván premiestnené do dvora obecného úradu. Tieto sú určené len pre obyvateľov obce, nie však pre podnikateľov.

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod
vonkajším nízkonapäťovým vedením na povinnosť udržiavať stromy a kríky v
ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o
vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení
podľa obce.

prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad
rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.
Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo
môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi môže Okresné
riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 333 eur.
mjr. Ing. Škvarková, OR HaZZ v Pezinku

OZNAM pre majiteľov psov
Vzhľadom na to, že sa po dedine potuluje čím ďalej tým viac rôznych aj neoznačených psíkov, žiadame občanov, aby si zabezpečili svojho psa tak, aby
nemohol voľne behať po uliciach. Ohrozuje tak nielen ľudí, ale aj ďalších psíkov, ktorí sú na vôdzke.
V najbližších dňoch bude odborne spôsobilá firma vykonávať odchyt voľne
sa pohybujúcich psov, a preto prosíme, aby ste si svojich domácich miláčikov
zabezpečili. (Náklady identifikovaných odchytených zvierat budú majiteľovi
vyúčtované.)
Súčasne žiadame majiteľov psov, aby pri prechádzkach so svojimi psami po
obci odstránili ich exkrementy z chodníkov, ciest, verejných priestranstiev. Po
obci sú rozmiestnené zberné koše na psie exkrementy aj s vreckami. Zároveň je možné prísť si vyzdvihnúť vrecká na exkrementy aj na OÚ v Limbachu počas stránkových hodín. Obec bude rozmiestňovať ďalšie zberné nádoby v obci.
Upozorňujeme vlastníkov psov, aby si v zmysle zákona o daniach č. 582/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov splnili povinnosť podať daňové priznanie na
daň za psa za rok 2015.

Jarná deratizácia v obci

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie
celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období
od 1. 4. 2015 do 15. 5. 2015:
I. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
II. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie atď. Túto deratizáciu
môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
III. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch
využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne
dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.

Zber elektronického odpadu sa uskutoční v pondelok 20. 4. 2015 od 8.00 h.
V čase od 7.00 do 8.00 hodiny je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače,
práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod.
Od 8.00 h budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky
vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať
všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú
zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a
dostupnom mieste. Žiadame vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu
oddeleniu Policajného zboru.
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Zasielanie informácií e-mailom
Z dôvodu, že nie je vo všetkých lokalitách obce Limbach zavedený obecný rozhlas, pristúpili sme k informovaniu obyvateľov formou zasielania e-mailov. Je
to najrýchlejší spôsob, ako občanov okamžite informovať o dianí v obci. Preto

ponúkame možnosť prihlásiť sa na zasielanie informácií e-mailom. Je potrebné
vyplniť návratku, ktorá je zverejnená na www.limbach.sk, prípadne je možné
ju osobne vyplniť na OÚ v Limbachu počas stránkových hodín alebo na obecnom e-maile: oulimbach@gmail.com a zaslať súhlas so zasielaním obecných informácií.

Limbašský handmade jarmok
V sobotu 23. mája od 14.00 do 19.00 sa druhýkrát uskutoční v našej obci Limbašský
handmade jarmok. Toto podujatie sme prvýkrát zorganizovali v Limbachu v
minulom roku na Urbana s cieľom oživiť vínnu cestu počas Otvorených pivníc a
zároveň spropagovať ručné práce našich zručných spoluobyvateľov. Vďaka tomu
vieme, že medzi nami žijú mnohí ľudoví umelci, šperkárky, paličkárky, krajčírky,
keramikári, maliari, umelecký kováč, drevorezbár, výrobcovia syrov...
Keďže tento rok sú práve v tomto čase v Limbachu aj hody, prispeje táto akcia aj k
ich atmosfére.
Pozývame všetkých dospelých aj deti, ktorí chcú niečo pekné a originálne ručne
robené vidieť alebo kúpiť, zabaviť sa, stretnúť sa so známymi alebo vyskúšať svoju
zručnosť v tvorivých dielňach. Tohtoročný Limbašský jarmok spolu s tvorivými
dielňami sa bude konať na nádvorí za Obecným úradom Limbach a v jeho okolí.
Zároveň chceme osloviť našich šikovných spoluobyvateľov, ktorí sa venujú ručným
prácam a chceli by sa na Limbašskom handmade jarmoku prezentovať, aby nás v
predstihu kontaktovali, aby sme zabezpečili dostatok stánkov. Budeme sa tešiť, ak
sa do tohto podujatia zapojí čo najviac ľudí.
Občianske združenie LIRA – Limbašská regionálna agentúra. Jana Kapustová 0903 591 242, janka.kapustova@gmail.com

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že sa prostredníctvom tohto príspevku môžem
pochváliť s dobre vykonanou prácou Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov.
Od začiatku roka sme stihli zorganizovať dve ochutnávky vín. Najprv sme v januári na
Koštovke limbašských vín koštovali vína iba limbašských vinárov. Táto výstava vín bola
pre nás tradične akoby zahriatím pred prípravou našej najdôležitejšej akcie s názvom
Limbašský čepak. Dnes máme za sebou v poradí už štrnástu ochutnávku vín s týmto
názvom, ktorá je pokračovaním tradície vrcholných súťaží degustácií v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti. Súťažná degustácia sa konala šiesteho marca, keď sme k nám
pozvali viac ako 60 odborníkov, aby rozdelení do desiatich hodnotiacich komisií
vyhodnotili spolu až 412 vzoriek vín. Priebeh výstavy bol úspešný a sme presvedčení,
že nami pripravené ocenenia potešili jednotlivých výrobcov. Chceme sa poďakovať
všetkým vystavovateľom za poskytnuté vzorky vín a degustátorom za ich odborné
hodnotenie. Na súťaži sa zúčastnilo množstvo krásnych vín, ktoré ste mali možnosť
vychutnať na verejnej ochutnávke dvadsiateho marca. Verím, že vás oslovili a že sa
vám podarilo vychutnať ich tajomstvá. Dovoľte mi, aby som sa vám poďakoval za
vašu účasť. Poskytli sme vám prehľad o kvalite vín dorábaných malými i väčšími
výrobcami v rôznych vinohradníckych oblastiach. Otvorili sme vám možnosť, vy ste ju
využili a medzi nami – milovníkmi vín opäť pribudli noví konzumenti kvalitných vín.
Teším sa, všetci v spolku sa z toho tešia, veď to je vlastne dôvod existencie Združenia
limbašských vinohradníkov a vinárov.
Krásne veľkonočné sviatky v kruhu najbližších, veselú šibačku a polievačku a sviatočnú
pohodu.
Michal Sadloň, predseda ZLVaV
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Výsledky XIV. ochutnávky vín Limbašský čepak 2015:
KRÁĽ výstavy LIMBAŠSKÝ ČEPAK 2015:
Rizling rýnsky od VERITAS ET SANITAS, s. r. o., z obce Vinosady
ŠAMPIÓN výstavy bielych suchých vín:
Veltlínske zelené od Jozefa Navaru z obce Veľký Biel
ŠAMPIÓN výstavy bielych polosuchých a polosladkých vín:
Sauvignon od Jozefa Navaru z obce Veľký Biel
ŠAMPIÓN výstavy ružových vín:
Cabernet Sauvignon Rosé od Dubovský &Grančič, s. r. o., zo Svätého Jura
ŠAMPIÓN výstavy červených vín:
Svätovavrinecké od Michala Sadloňa z Limbachu
Najvyššie hodnotené víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV v odrode
Silvánske získalo víno Silvánske zelené od Adama Sýkoru
Najvyššie hodnotené biele víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV získalo
víno Muškát moravský od Michala Sadloňa
Najvyššie hodnotené ružové víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV získalo
víno Cabernet Sauvignon Rosé od Michala Sadloňa
Najvyššie hodnotené červené víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV získalo
víno Neronetod Michala Sadloňa
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Kolkársky klub Limbach
V súťažnom ročníku jar 2015 sme odohrali 8 majstrovských zápasov. Z toho sme
odohrali 5 zápasov u súperov a 3 zápasy na „domácich dráhach“ na Pasienkoch. V
hodnotiacej tabuľke sme obsadili 9. priečku, čiže v strede tabuľky, čo považujeme
popri veľkej konkurencii za dobré umiestnenie. Do ukončenia jarnej súťaže
odohráme ešte 4 zápasy na domácich dráhach a 3 zápasy vonku.

Záverom chcem našim hráčom popriať veľa energie a zdravia, aby sme úspešne
ukončili súťaž jar 2015.
„Hodu zdar“!
Pavel Ančic

Záp.

Výh.

Rem.

Preh.

Skóre

Priemer

Body

1.

ŠK Modranka B

23

21

0

2

143,5

40,5

3259,5

42

2.

TJ Slavoj Sládkovičovo

24

17

1

6

124

68

3207,3

35

3.

Slávia Nitra

24

16

1

7

114,5

77,5

3146,0

33

4.

TKK Trenčín B

24

14

1

9

105

87

3141,8

29

5.

Tatran Bratislava

24

14

1

9

99,5

92,5

3112,0

29

6.

BKK Bánovce nad Bebravou

24

14

0

10

103,5

88,5

3142,8

28

7.

KK Zlaté Klasy B

24

12

1

11

103

89

3091,1

25

8.

KK Pobedim B

24

11

2

11

96,5

95,5

3174,9

24

9.

TJ Karpaty Limbach

23

11

0

12

83

101

3092,1

22

10.

TJ Rakovice B

24

10

1

13

92

100

3152,4

21

11.

KK Preseľany B

24

10

1

13

86,5

105,5

3073,7

21

12.

MKK Galanta B

24

10

0

14

85

107

3104,1

20

13.

DKK Nové Mesto nad Váhom

23

7

2

14

78,5

105,5

3135,8

16

14.

KK Hustra Uhrovec

23

7

2

14

77,5

106,5

2878,5

16

15.

ZKK Nové Mesto nad Váhom B

24

5

2

17

67,5

124,5

3033,4

12

16.

ŠKK Tlmače

24

3

1

20

60,5

131,5

3064,7

7
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