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Ochrana lesov pred požiarmi
Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebúdza a nás 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. Práve
spaľovanie odpadu z vínnej révy a iných prírodných porastov je najnevhodnejším
spôsobom ich likvidácie. Súčasne spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu
zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať,
skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach
alebo na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov
Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí. V okrese Pezinok zasahovali
príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v
dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V Seneckom okrese likvidovali
príslušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré vznikli
vypaľovaním trávy a suchých porastov.

Vyzývame 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 prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti.
To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa často
nachádzajú v blízkosti lesných porastov. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú
suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčším predpokladom rýchleho
rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály
dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru.
Najbezpečnejším spôsobom z hľadiska požiaru je odviezť odpad do kontajnerov
alebo priamo na skládku.
Upozorňujeme, 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 100 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 331 eur.
mjr. Ing. Škvarková, OR HaZZ v Pezinku

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že sa prostredníctvom tohto príspevku
môžem pochváliť dobre vykonanou prácou Združenia limbašských vinohradníkov
a vinárov. Od začiatku roka sme stihli zorganizovať dve ochutnávky vín. Najprv
sme v januári na X. koštovke limbašských vín koštovali vína iba limbašských
vinárov. Zoznam najúspešnejších vín si môžete prečítať na konci tohto príspevku.
Táto výstava vín bola pre nás tradične akoby zahriatím pred prípravou našej
najdôležitejšej akcie s názvom Limbašský čepak. V čase písania tohto článku sme
práve pracovali na preberaní vzoriek vín od výrobcov. Pripravovali sme v poradí
už pätnástu ochutnávku vín LIMBAŠSKÝ ČEPAK 2016, ktorá je pokračovaním
tradície vrcholných súťaží degustácií v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Súťažná degustácia sa konala 29. februára, keď sme k nám pozvali viac ako 60
odborníkov, aby rozdelení do hodnotiacich komisií vyhodnotili spolu 506 vzoriek
vín. Dúfame, 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 18. 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
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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
vám praje Michal Sadloň

Výsledky X. KOŠTOVKY LIMBAŠSKÝCH VÍN 2016:
KRÁĽ LIMBAŠSKÝCH VÍN 2016:
Rulandské modré r. 2013 od Ivana Foriša
NAJLEPŠIE LIMBAŠSKÉ BIELE 2016:
Rulandské šedé r. 2015 od Petra Ščepána – VINOVIN
NAJLEPŠIE LIMBAŠSKÉ RUŽOVÉ 2016:
Dolfík ROSÉ r. 2015 od Michala Sadloňa - VINÁRSTVO
NAJLEPŠIE LIMBAŠSKÉ ČERVENÉ 2016:
CabernetSauvignon r. 2009 od Ladislava Pučeka - LIMBAVIN
NAJLEPŠÍ LIMBAŠSKÝ SILVÁN 2016:
Silvánske zelené r. 2009 od Maroša Sandtnera
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Čo sa nám podarilo a čo plánujeme
V roku 2015 sme zorganizovali viacero podujatí, ktoré, ako dúfame, obohatili život v našej obci.
Na mnohé, ktoré sa pomaly stávajú tradíciou, máme od vás pozitívne
a milé ohlasy, čo nás povzbudzuje
v našom úsilí o rozprúdenie spoločenského diania.
Ďalším pozitívnym výsledkom našej činnosti je fakt, že z výťažku akcií sme mohli podporiť tých, ktorí to potrebovali.
Z časti peňazí, ktoré ste nám poukázali formou 2 % z daní, sme prispeli sumou
1 200 eur na novú preliezačku na školský dvor. Zvyšné prostriedky z 2 % a dotácie
z OÚ sme použili na aktivity, ktoré pre obec organizujeme.
Na charitatívnych koncertoch Podeľme sa ako aj Adventnom sa nazbieralo spolu
600 eur, ktorými sme podporili hendikepované dieťa z našej obce.
Z výnosu koncertu Kto je môj blížny sme odovzdali škole 320 eur, aby prispeli deťom zo sociálne slabých rodín na školu v prírode a iné aktivity školy.
Z účastníckeho poplatku predajcov na Adventných trhoch sme venovali MŠ Limbach farbičky a škole fixky na interaktívne tabule v celkovej hodnote 60 eur.
Chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na našich akciách, spolupracovali s nami a podporili nás, rovnako aj tým, ktorí nám poskytli 2 % z daní. Samo-
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zrejme, ďakujeme Obecnému úradu Limbach za podporu a pomoc pri organizovaní týchto akcií v našej obci. VĎAKA, že nám pomáhate pomáhať.
Slová vďačnosti patria aj všetkým členom LIRA a ich rodinám za ich obetavú dobrovoľnícku prácu v LIRA pre našu obec: Adrike Strečanskej, Zuzke Rečlovej, Hanke Zubovej, Zuzke Dohnalovej, Jarke Hlavatovičovej, Marianke Mrázovej, Petrovi Petrovičovi, Edovi Zubovi, Martinovi Kapustovi, Mirke Benedikovej a Bei Cisárovej.
Viac o nás a našej činnosti sa dozviete, fotky zo všetkých podujatí a kontakt na nás
nájdete na našej novej stránke www:ozlira.org aj na facebookovej stránke OZ LIRA.
Chceli by sme v našich aktivitách pokračovať naďalej. V tomto roku chceme opäť
urobiť Limbašský handmade jarmok tentoraz v júni, v júli bude pre deti tvorivý
denný tábor, v auguste tábor pre rodiny, 8. októbra zorganizujeme v Limbachu už
štvrtýkrát obľúbenú akciu Jablkové hodovanie, v novembri sa môžete tešiť na benefičný koncert Zahoď starosti 4 a v decembri Benefičný adventný koncert. Okrem
toho radi prispejeme svojou pomocou pri organizovaní podujatí, ktoré organizuje
obec a iné združenia.
Pomôže nám, ak nám poskytnete 2 % z vašich daní aj ak nám dáte tipy, koho by
sme mohli v budúcnosti z výťažkov z našich podujatí podporiť. Oceníme aj dobré
nápady na nové akcie v obci.
názov: LIRA - Limbašská regionálna agentúra, právna forma: Občianske združenie,
sídlo: Vinohradnícka 15, 90091 Limbach, IČO: 42264898
Janka Kapustová, predsedníčka o. z. LIRA
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Základná škola Limbach
„Čas letí jak vtáci nedozierní.“

Deti prišli do školy už ráno vo „všakovakých“ maskách od výmyslu sveta a v škole
to vyzeralo ako na striebornom plátne. Počas vyučovania sa učilo aj kúzlilo, aj riešili
hlavolamy a súťažilo. Samozrejme, všetky masky sa vzájomne popredstavovali a získali
sladkú odmenu. Vyvrcholením bola diskotéka.
Odmenou za našu aj vašu snahu vytvoriť zo školského prostredia nielen to školské, ale
aj domáce, milí rodičia a priatelia školy, nám bol tentoraz Fašiangový ples v ZŠ Limbach.
Príjemné stretnutie sa nieslo v duchu pestrých tónov rozmanitej hudby, zábavy a
spomienok na školské časy.
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k realizácii FAŠIANGOVÉHO PLESU. Výťažok bude použitý na nákup výchovno-vzdelávacích pomôcok.

(L. Novomeský – zb. Nedeľa)
Povedal svojho času Laco Novomeský, a to ešte netušil, že ten náš školský polrok sa
nám prešmykne pomedzi prsty a skoré jarné lúče predierajúce sa spomedzi ťažké
tmavé oblaky nám pomaličky začnú pripomínať, čo všetko sme zažili od posledného
vydania noviniek.
Absolvovali sme vedomostnú súťaž Všetkovedko, ktorá preverila vedomosti z mnohých
oblastí a vedných disciplín a Pytagoriáda, ktorá bola zameraná na matematické
myslenie žiakov ZŠ.
Ako každoročne k nám zavítal aj Mikuláš s pomocníkmi anjelikom a čertíkom, ktorí
rozdávali sladkosti za poslušnosť a odvahu a čertovské pomazanie za neposlušnosť
a negatívnu náladu. Predvianočný čas zavŕšila Besiedka, na ktorej si každá trieda
pripravila svoje pásmo a odprezentovala ho pred ostatnými žiakmi.
Zároveň koncom roka 2015 sa nám podarilo pre našu školu získať i grant 2 000 eur • V mesiaci február bude prebiehať stretnutie projektového tímu (Mgr. Iveta Bulavová,
z Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci programu Zelené vzdelávanie. Náš projekt Mgr. Miroslava Juhásová, Ing. Monika Kuklisová). S radosťou uvítame ďalšieho člena,
„Limbašské ekozáhradky“, ktorý sme podali prostredníctvom Rodičovského združenia resp. členov, ak má niekto z rodičov záujem podieľať sa na príprave a koordinácii.
pri Základnej škole Limbach, bol jedným z 11 podporených projektov z celkového počtu • V mesiaci marec bude zorganizovaná brigáda, aby sme ekozáhradky pre deti
66.
pripravili a mohli sa už samy s pomocou svojich učiteľov podieľať na ich zveľaďovaní
Projektom bude zrealizovaných 5 ekozáhradiek s cieľom:
(sadenie, polievanie, odstraňovanie buriny, experimenty s klíčením rastlín, napr.
1. pokračovania „ekovzdelávania“ v našej škole,
šošovica, hrach, fazuľa, reďkovka… atď.).
2. vytvorenia vzdelávacej pomôcky pre žiakov,
• Marec - mesiac knihy, v rámci ktorého absolvujeme návštevu knižníc, výchovné
3. potreby environmentálnej výchovy a osvety novej generácie,
koncerty a divadlá.
4. poukázania na možnosť využitia biologického odpadu formou kompostéra.
• Matematický Klokan, reprezentovanie našich žiakov z Pytagoriády (za 3. A - Tamarka
Dúfame, že sa mnohí zapojíte formou dobrovoľníckej práce. Termín brigády bude Demovičová, Lily Chvílová a Timko Gerhát, za 4. A – Artík Žubor, Matúško Porubský,
spresnený v dostatočnom predstihu.
Davidko Juhász a náhradníci – Emmka Strížová, Leo Czinege a Ondrík Pribulla a za 5. A
Týmto chceme poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia za podporenie nášho projektu! – Miško Repčák, Beky Brehler a Dominik Marček. Držíme im palce.
• Zápis na školský rok 2016/2017, Veľká noc a s ňou spojené maľovanie vajíčok,
posedenie k Medzinárodnému dňu matiek, Medzinárodný deň detí a všetko zavŕši
Škola v prírode (23. 6. - 29. 6. 2016 v rekreačnom zariadení Stará Myjava). A mnoho
ďalších a ďalších akcií...

Čo nás ešte čaká...

S NOVÝM ROKOM aj nové
školské novinky...
Začiatok roka 2016 otvoril dvere našej školy budúcim prváčikom, ktorá následne

privítala predškolákov každoročným Dňom otvorených dverí. Malým škôlkarom sa veľmi
páčila spolupráca s učiteľmi a aj našimi prváčikmi. Spolu majú mnoho kreatívnych a
výtvarných zážitkov, hoci u nás pobudli len nakrátko. S úsmevom na perách a aktovkou
s darčekmi, ktoré pre nich vyrobili starší žiaci, pomaličky odkráčali naspäť do škôlky.
Súčasne sme privítali aj rodičov s predškoláčikmi, ktorým sa taktiež páčilo. Dúfame, že
vás opäť privítame na zápise do našej školičky.
Podujatím, ktoré rozžiarilo detské očká a tým aj našu školu, bol jednoznačne Karneval.
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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.
Prajeme vám príjemné, požehnané a ničím nerušené veľkonočné sviatky!
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Z činnosti KK Limbach
V jarnej súťaži 2016 2. kolkárskej ligy Muži-západ sme odohrali do
24. 2. 2016 sedem majstrovských zápasov s výsledkom, ktoré nám
prinieslo umiestnenie v hodnotiacej tabuľke na 9. mieste.
I keď veľa hráčov malo zdravotné problémy, odohrali sme všetky
majstrovské zápasy v plnom počte. Veľmi dobré a stabilné hracie
výsledky dosahovali Michal a Karol Beckovci, Michal Sadloň, Ján
Bičian a Jozef Benkovský. Z toho dvaja naši hráči postúpili na
Majstrovstvá Slovenska (Michal Sadloň za seniorov a Michal Beck za
mužov), ktoré sa budú konať v máji 2016.
Budeme im všetci držať palce, aby svojou účasťou a dobrými
športovými výsledkami reprezentovali našu obec.
Záverom želám všetkým členom nášho kolkárskeho mužstva
veľa zdravia a, samozrejme, aj veľa kolkárskeho šťastia do ďalších
plánovaných kolkárskych zápasov.
S pozdravom Hodu zdar!

Pavel Ančic

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oddiel
MKK Stará Turá B
DKK Nové Mesto nad Váhom
KK Hustra Uhrovec
KK Tatran Bratislava
KK Preseľany B
TKK Trenčín B
TJ Slovan Šaľa B
KK Victoria Pezinok
TJ Karpaty Limbach
KK Zlaté Klasy B
BKK Bánovce nad Bebravou
KK Pobedim B
ŠKK Tlmače
MKK Galanta B
TJ Rakovice B

Zápasy
21
21
21
21
21
20
20
21
20
21
21
20
20
20
20

Výhry
16
14
14
12
10
9
9
9
9
9
9
8
8
7
5

Remízy
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
2
1

Prehry
4
5
7
9
10
10
10
11
11
12
12
11
11
11
14

Body
109:33
102,5:30
105:28
91,5:24
86,5:21
77,5:19
75,5:19
75:19
78:18
79:18
72,5:18
74:17
70,5:17
69:16
66,5:11

PLÁN PODUJATÍ ROK 2016
15. 5. Hody v Limbachu

Marec
19. 3. Maľovanie veľkonočných vajíčok
Čítanie pre deti
27. 3. Veľkonočná diskotéka

Jún
1. 6. MDD
18. - 19. 6. Dni obce a juniáles

Apríl
23. 4. Vítanie detí do života (detičky narodené v
roku 2015)
30. 4. Stavanie Mája pri Obecnom úrade v Limbachu
a veselica
Denisa Ogino – beseda so spisovateľkou,
autogramiáda Očami Japonky
Divadlo
Kurz efektívneho rodičovstva

Máj
Kurz efektívneho rodičovstva
14. 5. Hodový zápas Bošáca Limbach starí páni

September
16. - 18. 9. Vinobranie v Pezinku – sprievod
Dni burčiaka

Október
8. 10. Jablkové hodovanie
29. 10. Halloween párty
Tekvicový sprievod
Divadlo
Mesiac úcty k starším

November
19. 11. Viazanie adventných vencov
26. 11. Katarínska zábava

December
Jubilanti 2016
2. - 12. Mikuláš a adventné trhy
Vianočný pohár vína
Štefanská zábava

Každý mesiac pre dospelých a deti od 11 rokov kurz
keramiky – každú prvú stredu v mesiaci.
Každý týždeň je tanečný krúžok a cvičenie pilates
v Základnej škole v Limbachu.
Zmena programu vyhradená!
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