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Návrat na miesto, po ktorom túžime
Prichádza opäť jar a s ňou aj pôstne obdobie. Pre kresťanov je to vzácny čas.
No aj pre tých, ktorí neveria v Pána Boha, môže byť toto obdobie inšpirujúcim
a obohacujúcim.
Všetci sme pozvaní premôcť pohodlnosť a ľahostajnosť voči dobrým Božím
prikázaniam, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu. Sme pozvaní oľutovať
každú nelásku, ktorá sa nás zmocnila - nelásku k blížnym v rodine, v zamestnaní,
v susedstve. Sme pozvaní vykročiť na novú, lepšiu cestu života. Máme príležitosť
vykročiť za Kristom, osvojiť si Jeho spôsob zmýšľania a konania.
Veľkonočným slávnostiam predchádza štyridsaťdňový pôst. Nejeden vážne
uvažujúci človek sa pýta sám seba: Mám sa aj ja postiť? Ako by som to mal urobiť?
To sú dobré otázky. Existuje totiž veľa ľudí, ktorí žijú tvrdú askézu, napríklad
modelky, tanečníci, športovci. Mnohí ľudia z rôznych, zväčša zo spoločenských
či zdravotných dôvodov, držia líniu. A predsa to nie je pôst v pravom zmysle
slova, pretože nie vždy ich to zbližuje s Pánom Bohom. Skutočný pôst je o inom.
Začína sa hlbokou, jasnou túžbou po obrátení, odpustení, zmierení. Začína sa
tiež túžbou po láskyplnej službe blížnym. A preto pôst nie je hladovka. Pôst je
duchovná hostina.
Pôst je obdobím, keď sa má človek usilovať o zmenu svojho zmýšľania a konania.
Má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi vinami voči dobrému Pánu
Bohu. Každý z nás najlepšie pozná tie svoje hriechy, hoci najradšej hovoríme
o hriechoch svojho blížneho. Pýtajme sa sami seba: Ktorý je ten môj hriech?
K tomuto rozjímaniu nám môže veľmi dobre poslúžiť Biblia, ktorá obsahuje pravé

Božie slovo, a tiež modlitba, ktorá je rozhovorom veriaceho človeka s Pánom
Bohom. Dobré je, aby sme tieto prostriedky využívali počas pôstneho obdobia
ešte viac než počas roka. Skúsme si tiež viesť duchovný zápisník. Pomôže nám to
ujasniť si myšlienky a ďalšie smerovanie nášho života.
Prežívame vzácne obdobie roka – pôstne obdobie. Prajem každému, aby to bol
pre neho čas pokoja a radosti, čas návratu do Božej blízkosti - návratu na miesto,
po ktorom každý z nás podvedome túži.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Program evanjelických služieb Božích
v Limbachu počas Veľkej noci
25. marca o 9.00 h Kvetná nedeľa
29. marca o 18.00 h Zelený štvrtok
30. marca o 9.00 h Veľký piatok
1. apríla o 9.00 h Veľkonočná nedeľa
2. apríla o 9.00 h Veľkonočný pondelok

Pašie
spoveď a Večera Pánova
Pašie
slávnostné služby Božie
slávnostné služby Božie

Srdečne všetkých pozývame k oslave Božej a prajeme radostné prežitie
veľkonočných sviatkov. Nech radosť zo vzkriesenia Pána prežiari vaše životy
a domácnosti.
Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Limbach

Rímskokatolícka cirkev
Zaplesaj nebeský chór anjelov,
zaplesajte oslávení v nebi,
nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.
Predchádzajúce slová sú začiatkom starobylého, oslavného hymnusu,
ktorým sa ľudia snažili vystihnúť podstatu veľkonočných sviatkov – radosť zo
Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
I po zime prebúdzajúca sa príroda akoby sa chcela svojou rozkvitnutou, voňavou
krásou pridať k jasajúcim na nebi i na zemi.
Pridajme sa aj my!!!
V mene rímskokatolíckeho spoločenstva srdečne pozývam všetkých Limbašanov
sláviť spolu s nami dni Veľkého týždňa a sviatky Veľkej noci.

25. 3. Kvetná nedeľa požehnanie ratolestí
29. 3. Zelený štvrtok
30. 3. Veľký piatok
31. 3. Biela sobota
1. 4. Veľkonočná nedeľa
2. 4. Veľkonočný pondelok

9.00
17.30
15.00
16.00
9.00
9.00

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v sobotu 24. 3. od 14.30 hod.
Pokojné, radostné a požehnané veľkonočné sviatky do každej rodiny, nielen
hojnosti, ale i pokoja a svornosti želá a od Zmŕtvychvstalého vyprosuje
Miroslav Mika, farár

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Želáme Vám k sviatkom jari.
Obecný úrad
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Výber uznesení zo 7. riadneho OZ
12. 12. 2017:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Limbach so zmenou sadzby
z 10,00 € na 3,00 € vo všetkých účeloch využitia stavby a s doplnením dátumu
nadobudnutia účinnosti dňom 1. 1. 2018.
2. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok roku 2018.
3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018: 6. 2. 2018, 17. 4. 2018,
12. 6. 2018, 4. 9. 2018, 30. 10. 2018.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3.
2. Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018 s pripomienkami.
3. Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2018 – 2020.

Oznam
Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu a pri Základnej škole
v Limbachu sú umiestnené nové 1 100 l kontajnery na zber TETRAPACKOV.
Obaly je potrebné vypláchnuť a stlačiť.

OTVORENIE

Celoplošná deratizácia v obci
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho
kraja v období od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018:
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.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Ján Janušík

29. 11. 2017

Nela Stojkovičová

14. 12. 2017

Dvora separovaného odpadu

Ella Viktória Kraupová

5. 1. 2018

Obec Limbach otvára od 4. 4. 2018 prevádzku Dvora separovaného odpadu. Dvor
separovaného odpadu bude otvorený v nových priestoroch v areáli priemyselnej zóny (za čerpacou stanicou JURKI – pred zámočníctvom). Dvor bude označený tabuľami.

Nina Bednáriková

14. 2. 2018

Jubilanti:
Ľudmila Kozáková

60 rokov

Otvárací čas 3x týždenne:

Anežka Galanová

65 rokov

Ivan Kľúčik

65 rokov

Eva Kostolanská

65 rokov

Separujú sa: tráva, dreviny – haluzoviny, drobný stavebný odpad, plasty (bandasky, vedrá, vaničky a pod.)

Anna Štrbová

65 rokov

Ladislav Benkovský

65 rokov

Papier a PET fľaše sa naďalej budú triediť a vyvážať spoločnosťou Marius Pedersen raz mesačne podľa vývozného kalendára. Dvor separovaného odpadu je
určený len pre občanov Limbachu s trvalým pobytom v našej obci. Občania sa
musia preukázať občianskym preukazom. Množstvo privezeného vytriedeného
odpadu – cca jeden prívesný vozík.
Upozorňujeme, že v prípade stavebného materiálu vo väčšom množstve si musí
majiteľ vyviezť stavebný odpad na regulovanú skládku.

Vladimír Hrašna

70 rokov

Drahomíra Fraňová

70 rokov

Helena Chvílová

70 rokov

Anna Pribišová

70 rokov

Ladislav Půček

75 rokov
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Milí Limbašania,
v januári 2018 sa v obci Limbach prihlásil k trvalému pobytu 2 087. občan. Okrem občanov
s trvalým pobytom žije medzi nami aj niekoľko stovák obyvateľov iných miest a obcí, ktorí
tu síce žijú možno aj desať a viac rokov, ale nemali zatiaľ potrebu prihlásiť sa k pobytu,
a tým pomôcť k zvýšeniu podielových daní pre našu obec.
V Limbachu pôsobím ako starostka prvé volebné obdobie. Každý, kto sa rozhodne kandidovať
do takej dôležitej funkcie, má určité vízie a plány, ako zlepšiť život v obci. V prípade, že je to prvé
volebné obdobie, tak ako u mňa, je vôľa, inšpirácia a motivácia ešte väčšia. Plány a ciele som
si dala už pred voľbami a plánovala som, ako spolu s poslancami posunieme nažívanie v obci
o „level“ vyššie. Veď o to ide. Tento dôležitý post v obci som sa rozhodla zastávať nie preto,
aby som neustále bojovala za niečo, čo chcem urobiť, a viniť sa aj z toho, čo som neurobila,
ale preto, aby som sa starala – o vás, o obec a o našu spoločnú budúcnosť v Limbachu.
Poslanci majú v obci rovnaké postavenie ako starosta obce, až na jednu maličkosť, nie sú za
svoje hlasovanie a rozhodovanie zodpovední pred zákonom, čo sa na ich rozhodovaní často
odzrkadľuje. Starosta zodpovedá aj za bežný chod obce. Všetci rovnako sa však zodpovedáme
za svoje konanie voličom a obyvateľom obce. Možno som bola naivná, keď som si myslela, že
spolupráca bude konštruktívna a svojím spôsobom plodná.
Moji predkovia túto dedinu založili, niektorí ju aj riadili, ale všetci ju budovali. Ja tu žijem
celý môj život a snažím sa pokračovať v práci mojich predkov. Z toho dôvodu mi záleží na
tom, aby obyvatelia Limbachu boli spokojní a žili v našej dedinke radi.
Súčasnosť so sebou prináša množstvo civilizačných neduhov prameniacich zo stresu
a zlých medziľudských vzťahov. Ničíme sa svojou zlobou a neznášanlivosťou. Nie je to iba
„choroba“ veľkých miest, ale prenáša sa aj do života na dedine, ktorý bol vždy považovaný
za pokojný. Nehovorím, že v Limbachu sa ľudia vždy mali radi a boli na seba iba milí.
Vyskytli sa aj malé protivenstvá a nezhody. Nie však také, ktoré by siahali na dobrú
povesť človeka a dehonestovali jeho celoživotné dielo a život. Dnes je ľahko ohovoriť,
kritizovať, pokaziť dobré meno, ale nikto už nepovie prepáč, keď sa ukáže opak... A je
vôbec dôležité dokazovať opak a viniť sa? Veď ten, kto chce, a nie je zaslepený senzáciami,
zistí, čo je pravda. Neverte vždy krásnym slovám, mnoho ľudí má v ústach med a v srdci
jed... Každý musí nájsť odvahu správne hodnotiť veci a skutočnosti, ktoré sa bytostne
dotýkajú prostredia, v ktorom žije. Teda aj vecí verejných. Ak si niečo prečítate a máte
záujem si vypočuť, ako to je v skutočnosti, neváhajte a pokojne sa príďte spýtať alebo mi
napíšte. Možno budete prekvapení, ako sa dnes dá masírovať verejná mienka výmyslami
a prekrúcaním skutočností na sociálnych sieťach.
Mnohokrát si myslíme, že sme pre danú vec urobili všetko, ale v konečnom dôsledku sa
stretneme s nepochopením a nevôľou, avšak aj takéto situácie prináša život. Napriek
hektickým časom, v ktorých žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru,
stále nedostatočným finančným zdrojom, som presvedčená, že zveľaďovať a budovať
musíme zo všetkých síl aj ďalej.
Aj my na obecnom úrade sme sa obzreli za uplynulým rokom 2017 a zhodnotili ho. Dovoľte
mi, aby som vás o tom stručne poinformovala.
Rekonštruovali sme asfaltový koberec na miestnej komunikácii Cintorínska ulica, a to vo
výmere 1 006 m² v celkovej hodnote 48 187,44 eura.
Obnovili sme gaštanicu v Dubloch s finančnou podporou BSK vo výške 3 700 eur.
Postavili sme altánky a kúpili stánky na podujatia s finančnou podporou BSK vo výške
8 700 eur.
Opravili sme obecný rozhlas a zväčšili dosah hlásenia s finančnou podporou BSK v hodnote
3 000 eur.
Kúpili sme priestor na zriadenie Dvora separovaného odpadu v priestoroch LVD pri
benzínovej pumpe v hodnote 128 000 eur, ktorý pre vás pripravujeme a na jar vás budeme
včas informovať o jeho otvorení.
Začali sme s úpravou chodníkov – vysoké a neschodné výjazdy na chodníky pre vozičkárov
a matky s kočíkmi – začali sme chodníkom na Ulici SNP – pri parku evanjelického kostola.
Menšia investícia išla aj do výmeny osvetlenia na Športovej a Školskej ulici či na
vybudovanie stojiska pred materskou školou.
Kúpili sme motorové vozidlo na prevoz stravy zo školskej jedálne a našim seniorom sme
vytvorili možnosť objednávať si obedy v školskej jedálni za výhodnú cenu.
Zber zeleného odpadu po telefonickom či osobnom dohovore bude možné i tento rok pre
seniorov a starších občanov objednať na obecnom úrade.
A poďme sa pozrieť na to, čo sa v obci spoločensky udialo za ostatné obdobie. Pred
Vianocami sme mali niekoľko úspešných podujatí, ktoré organizovali združenia v obci
spolu s obecným úradom. OZ LIRA, Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov, ako
aj OZ Limbach on Tour spríjemnili predvianočný čas podujatiami ako Vianočný pohár vína,
Obecná zabíjačka, Adventné trhy spojené s príchodom Mikuláša či Vianočná kapustnica.
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Pred sviatkami sme ako každý rok pripravili s Komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo
a spoluprácu s dôchodcami a Komisiou pre kultúru a spoluprácu s deťmi a mládežou
Stretnutie s jubilantmi a Vianočné posedenie so seniormi. Krátko po polnoci Nového roka
si tradične prišli mnohí pripiť na OÚ na krajší a úspešnejší rok 2018. Dúfam, že naozaj bude
úspešnejší ako ten minulý a podarí sa nám splniť všetky predsavzatia.
Jedným z predsavzatí a plánov je kompletná rekonštrukcia domu smútku a vybudovanie
prestrešenia pred ním. Tiež by sme chceli pripraviť projektovú dokumentáciu na kanalizáciu
a jej vybudovanie na Športovej ulici – humná a prepojenie s jestvujúcou kanalizáciou cez
Školskú ulicu na Vinohradnícku. Výstavba v obci sa rozšírila už v minulých rokoch až po
lokalitu Mlynské pole. Pretože bolo potrebné vybudovať autobusovú zástavku na konci
tejto lokality, čo aj bolo vďaka súkromnému investorovi realizované, pripravujeme tiež
dokumentáciu k vybudovaniu chodníka popri hlavnej ceste až po túto autobusovú
zástavku na Mlynskom poli, aby sa lokalita plynulo prepojila s celou obcou.
Samozrejme, aj v tomto roku budeme pozorne sledovať a využívať všetky možnosti, ako
získať finančné prostriedky, či už z dotácií, alebo fondov, ktoré by sme vedeli využiť na
zveľaďovanie našej obce. Držte nám palce, aby sa to podarilo, my pre to spravíme všetko.
V roku 2018 pokračujeme so záverečnými prácami na Aktualizácii ÚPN obce Limbach.
V prvých mesiacoch roka pripravuje spoločnosť AUREX, s. r. o., podklady k verejnému
pripomienkovaniu dokumentu. Nie je to nový územný plán obce, ale iba súhrn jestvujúceho
už schváleného. Napriek tomu, že zo strany niektorých jednotlivcov, dokonca aj poslancov,
sa objavili pokusy o nové, neschválené doplnenia, v aktualizácii by sa nemalo prihliadať
na takéto iniciatívy a ukončiť by sa aktualizácia mala výlučne podľa už schválených zmien
a doplnkov. Po schválení aktualizácie nadriadeným orgánom, čo je okresný úrad, odbor
výstavby a bytovej politiky, bude možné začať s prípravou nového ÚPN obce Limbach.
Pôvodný územný plán je z roku 1996 a nutne potrebujeme nový, napríklad aj preto, aby
sme doňho zahrnuli cesty a pozemky SPF, ktoré využívame a ktoré bude možné požiadať
o prevod do majetku obce. Aby sa nestalo to, čo v nedávnej minulosti, že SPF predal kus
cesty súkromnej osobe a vinohradníci sa nemajú ako dostať do vinohradu.
Popri všetkých veľkých aktivitách je však aj mnoho malých, ktoré plánujeme v roku 2018
uskutočniť. Sú to podujatia, ktoré v spolupráci s občianskymi združeniami a Kultúrnou
a sociálnou komisiou pripravujeme (zoznam nájdete v novinkách), malé opravy a úpravy
osvetlenia v obci, čím ušetríme finančné prostriedky za energie. Údržbu a prípadné
opravy detských ihrísk či dobudovanie parku pri obecnom úrade, aby sa podujatia mohli
konať aj tam. Na základe historických záznamov spolu s OZ LIRA, najmä vďaka snahe Jarky
Hlavatovičovej, a s odborníkmi z historických ústavov je príprava obnovy limbašského kroja
vo finálnej fáze a jeho prezentácia bude ešte tento rok.
Od jarných mesiacov pripravujeme prevádzku priestorov Dvora separovaného odpadu, kde
sa bude môcť vyvážať a triediť do kontajnerov zelený odpad, haluzovina, drobný stavebný
odpad. Čo sa týka odpadov, pribudne v obci nádoba na zber tetrapackov. Takže separácia
odpadov bude ešte lepšia. Napriek tomu, že sa snažíme separovať odpad, neznižuje sa
cena za odvoz a likvidáciu/skládkovanie odpadu. Nové zákony a nariadenia zavádzajú totiž
nové poplatky, ktoré sú často pre obyvateľa demotivujúce, ale myslím si, že je potrebné
dbať o životné prostredie a myslieť na budúcnosť. Prosím preto všetkých, ktorí začali triediť
odpad doma, aby sa nevzdávali a triedili ďalej, a odkazujem tým, ktorí ešte nezačali, že je
najvyšší čas začať.
Čo sa týka obecných financií, tak obec v posledných rokoch napriek nemalým investíciám
pracovala s prebytkom. V roku 2017 však poslanci schvaľovali rozpočtové opatrenia, ktoré
nekorešpondujú s reálnym čerpaním obce a ani s nimi schváleným nákupom priestorov
na Dvor separovaného odpadu, ktoré však v rozpočte neupravili a zrušili aj iné kapitálové
príjmy. Prirovnám to k situácii, ako keby váš sused prišiel k vám domov a bez toho, aby
poznal vaše príjmy a nutné výdavky, rozhodoval o tom, koľko a kde máte minúť a prijať
peňazí, lebo podľa neho to tak stačí... Tak schvaľovali aj rozpočet na rok 2018. Uisťujeme
vás, že finančné prostriedky využijeme čo najefektívnejšie, najmä na zabezpečenie chodu
MŠ, ZŠ, klubu detí, OÚ, vývozu komunálneho odpadu, na služby a zveľaďovanie života
našej obce.
Naša obec chtiac-nechtiac starne a potreba sociálnej služby či denného stacionáru je čoraz
aktuálnejšia. Chcela by som preto osloviť všetkých našich starších či odkázaných občanov,
kto má pocit, že potrebuje pomoc, aby nás na obecnom úrade navštívili a porozprávali
o problémoch a v rámci možnosti úradu a našich osobných sa budeme snažiť pomôcť
alebo zabezpečiť riešenie.
Na záver by som chcela poďakovať. A to Združeniu Machergut 1 za opravu cesty, pánovi
Michalovi Grebečimu, investorovi stavby „Prestrešenie tribúny“ v športovom areáli za
bezodplatné odovzdanie vybudovanej tribúny na ihrisku a všetkým ostatným sponzorom
a darcom. Vaša pomoc uľahčí život v obci.
Adriana Čechovičová
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Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž...
Tento rok je volebný rok, čo sa bude s istotou odzrkadľovať aj na konaní mnohých
poslancov a „nezávislého“ kontrolóra, ktorí budú namiesto práce pre obec robiť ešte viac
proti všetkému, čo urobím ja, a to možno s ešte väčšou intenzitou, ako to bolo doteraz.
V dobrom závidím dedinám, kde sa dokážu ľudia zapáliť pre dobrú spoločnú vec (napríklad
za nominovaný strom v súťaži alebo výstavbu ihriska). Je Limbach naozaj zakliaty? Prím tu
hrá byť proti, chodiť lobovať na Úrad vlády, aby nám nedali dotáciu, podávať bezúspešné
trestné oznámenia, šíriť svoje klamstvá a popritom nič osožné nerobiť.
Pred časom prišiel na úrad pán, ktorý okrem toho, čo potreboval vybaviť, spustil na mňa
spŕšku kritiky, ako som pre neho nič neurobila a všetko sa rozpredalo, a že v podstate sa
iba za socializmu niečo robilo. Zamyslela som sa nad jeho slovami. Mal v niečom pravdu.
Môj otec bol tiež v tom čase, ktorý tento pán spomínal, v Limbachu poslancom. Veľa o tom
rozprával. Keď boli takzvané akcie „Z“, pracovali všetci pre obec a zadarmo – tak napríklad
postavili plot okolo cintorína, športový areál či dom smútku. A prirovnanie k dnešku – na
obcou organizovanú jarnú brigádu prišiel okrem poslankyne a zamestnankyne obce „až“
jeden občan. Každú sobotu si ľudia kedysi pozametali pred domom neporiadok. Dnes
zdvihnú telefón a zavolajú na úrad, že majú pred domom neporiadok. Boli to naozaj časy,
keď obyvatelia obce viac podporovali rozvoj svojej obce aj tým málom, ako mohli. Vtedy
bolo v obci osemsto obyvateľov a teraz je dvetisíc – to by mala naša obec prekvitať.

Zamyslenie
Keď som pred tromi rokmi, sledujúc dlhodobo prácu
vtedajšieho vedenia našej obce, vstupovala do komunálnej politiky, mala som kopu energie a nápadov
na zlepšenie fungovania Limbachu. Už prvé stretnutia naznačili, že sa v zastupiteľstve vytvorila skupinka poslancov, ktorí odmietali konštruktívnu diskusiu
a argumenty a začali od začiatku atakovať starostku. Žiaľ, plynutím času a uvedomovania si vlastnej
sily, že si odhlasujú čokoľvek, sa ich agresivita zvyšuje. Minulý rok posilnili svoj „tím“ o nového kontrolóra, ktorého si zvolili a ktorého jedinou odbornosťou,
oproti ostatným erudovaným kandidátom, bola neskrývaná nevraživosť voči starostke a snaha „dostať
ju do basy akýmkoľvek spôsobom“. Neustále opakuje frázy o nekompetentnosti starostky a o porušovaní zákonov, ale skúste sa ho, tak ako ja niekoľkokrát,
spýtať na konkrétne porušenia právnych predpisov
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Chcela by som tomu pánovi, ktorý toto určite bude čítať, odkázať: áno, mali ste pravdu
v tom, čo by sa všetko dalo robiť, aby sme sa mali lepšie, ale to by museli mať záujem
všetci. Príkladom by mali ísť poslanci, ktorí by namiesto podaní na políciu, prokuratúru či
iné orgány štátu mali radšej robiť niečo, čo obci prospieva. Vždy je dobré pozrieť si aj druhú
stranu mince a nie veriť prázdnym rečiam.
Nech sa každý zamyslí, čo urobil pre túto obec? Špeciálne piati poslanci, ktorí sa snažia
ničiť, čo tu bolo a čo druhí ľudia vybudovali a niektorí budujú. Podceňujete a znevažujete
prácu moju a zamestnancov úradu. Kto vám dal na to právo? Čo konkrétne ste urobili za tri
roky pre obec? Okrem bezdôvodnej osobnej kritiky a útokov, vykonštruovaných klamstiev
ste nič pozitívne nespravili. Volili vás občania obce, aby ste pre nich pracovali, a nie, aby
ste neustále útočili na prácu iných a vnášali medzi ľudí svoje osobné averzie a negatívne
emócie. Vaše konanie, či už obmedzeniami - uzneseniami, ktorými chcete znemožniť moju
prácu, či neustálym obviňovaním pracovníkov, aj napríklad v novinách či prostredníctvom
Facebooku, znevažuje meno obce Limbach a vedie iba k tomu, že sa ešte viac budeme
snažiť pracovať pre dobro veci, veď čo ťa nezabije, to ťa posilní. Právo kritizovať má podľa
mňa iba ten, čo niečo robí, hoci dnes je moderný opak. Tak si myslím, že toto právo ste
stratili. Človek sa narodil preto, aby pomáhal...
Adriana Čechovičová

a garantujem vám, že zostane ticho, pretože tejto
problematike tento pán jednoducho nerozumie.
Už dlhé roky všetkých presviedčam, že každý by mal
povinne navštíviť aspoň jedno zasadnutie obecného
zastupiteľstva, aby si osobne urobil obraz o ľuďoch,
ktorí tam sedia. Aby sledoval ich reakcie, názory
a rozhodovania. Priznám sa, že ak by som bola nestranná osoba a zbadala by som, čo sa deje na našich
rokovaniach, asi by som si pomyslela, že tí ľudia sa museli zblázniť a hanbila by som sa aj za nich. Ako zúčastnená osoba musím uviesť, že je naozaj ťažké udržať
si chladnú hlavu, pokoj a rozvahu, ak na vás neustále niekto verejne útočí, často s vykonštruovanými obvineniami, a navyše takým hulvátskym spôsobom. Zo
začiatku sa snažíte argumentovať, ale keď druhú stranu vaše vysvetlenia evidentne nezaujímajú a dokola
tvrdí svoje prekrútené fakty a klamstvá, pýtam sa, ako
dlho dokážete byť slušní a nezvýšiť ani hlas?
Obec nevedie len starostka, ale významnou mierou
aj poslanci, teda ak o to majú záujem a ich činnosť

sa nezúži len na kontrolu a kritiku. Z tohto pohľadu
musím konštatovať, páni poslanci, že náš spôsob vedenia obce je nehorázny, trestuhodný a zahanbujúci.
V normálnej spoločnosti majú rôzne názory viesť ku
kultúrnej diskusii a ich výsledkom by malo byť rozhodnutie, ktoré povedie k vytvoreniu lepších podmienok alebo k pozdvihnutiu obce. Naše zasadnutia
sa však stávajú predmetom zábavy v širokom okolí. Neustále nepodložené kriminalizovanie starostky
a pracovníkov úradu nám kazí meno nielen u susedov,
ale aj na miestach, ktoré rozhodujú o poskytovaní dotácií a príspevkov z fondov pre našu obec, a tým ju
vlastne poškodzujú. To už sme naozaj stratili zmysel
pre všetky hodnoty a pravidlá slušného správania?
Kritika by mala byť zdravá, ale s úmyslom vlastného
prospechu sa neštítiť pošpiniť mená ľudí, ktorí sa snažia robiť svoju prácu čo najlepšie, je odporné. Zodpovednosť za stav našej obce padá aj na vaše hlavy. Zamyslime sa všetci...
Jana Plšková
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Novinky z úradu
Na obecnom úrade je v ostatnom čase veselo. Pán kontrolór, ktorý bol zvolený v máji
2017, podpísal pracovnú zmluvu až v septembri, pretože sa mu nepáčilo, že mu nechceme
poskytnúť technické vybavenie na prácu z domu. Áno, dobre čítate. Za 700 eur, ktoré
dostáva, mu spriatelení poslanci schválili aj „prácu z domu“. Pracovný čas mu navýšili na
polovičný úväzok. Pretože sme na obecnom úrade vychádzali z toho, že bude pracovať
v kancelárii ako zamestnanec obce, vytvorili sme mu kanceláriu. Po dlhom dopisovaní
si s ním a jeho odmietavom stanovisku pracovať na úrade (aby mohol zodpovedne plniť
v zákone stanovené podmienky výkonu práce), má v pracovnej zmluve uvedenú povinnosť
pracovať na obecnom úrade 3 hodiny týždenne vždy v pondelok. To sa mu však nepáči,
tak sa rozhodol písať sťažnosti na všetko a jednoducho neprísť do práce. Zamyslite sa,
ktorý zamestnávateľ by toleroval, keby ste odišli len tak z práce? Okrem toho vykonáva
vraj doma kontrolu toho, čo už bolo raz kontrolované bývalým kontrolórom (nevieme ako,
pretože z dokladov na úrade skontroloval iba dve faktúry). Pán kontrolór pravdepodobne
nepochopil funkciu kontrolóra obce, ktorý sa má riadiť zákonom o obecnom zriadení
a zákonom o kontrole a má byť najmä nestranný. V jeho prvom návrhu nového predpisu
obce (čo okrem iného nie je v jeho kompetencii) uviedol podmienku, že si môže prizvať
odborne spôsobilú osobu na kontrolu a obec je povinná túto osobu zaplatiť. Chápe svoj
výkon práce ako možnosť, že sa dostane nejakým spôsobom k materiálom na úrade, ktoré
potom zverejní na FB (ako zverejnil osobné údaje osoby, ktorá si neželala byť menovaná
a porušil tak zákon o ochrane osobných údajov) a ešte podá aj trestné oznámenie.
Aj vy máte dojem, že si chováme hada na hrudi? Veď kto by za tie peniaze nebol ochotný
robiť záškodnícku prácu. Prvé mesiace v roku 2018 je jeho prioritou nachádzať výhovorky,
ako nechodiť do práce, pretože podľa neho na tie tri hodiny týždenne nemá vhodnú
kanceláriu (pozri foto). Pretože je v riadnom pracovnom pomere, považuje sa nechodenie
do práce za absenciu a o tejto skutočnosti starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo
ako o porušovaní zákona. Na základe viacerých doručených listov kontrolóra k nevhodnosti
pridelenej kancelárie, ktorá podľa jeho názoru nie je vhodná na výkon funkcie hlavného
kontrolóra ako vedúceho pracovníka vo verejnom záujme, požiadala obec Inšpektorát
práce k vyjadreniu o vhodnosti pracovných podmienok. Príslušný úrad potvrdil vhodnosť
pracovných podmienok. Poslankyňa Plšková navrhla na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v zmysle § 18a ods. 9 písm. a) Zákonníka práce odvolanie kontrolóra
za závažné porušenie Zákonníka práce, ako aj zákona o ochrane nefajčiarov. Poslanci,
ktorí ho zvolili a ktorí i naďalej profitujú z jeho výkonu práce, ho však opäť podržali
a výsmešne spôsobom arogancie moci piatich – teda väčšiny – potvrdili, že tých 700 eur
z daní poplatníkov budeme i naďalej vyplácať osobe, ktorá si pracovné povinnosti neplní,
a podľa jeho vyjadrení ani nebude. To, čo a ako robí pán kontrolór, si môžete pozrieť na jeho
výkaze práce (pozri foto). Z obecných finančných prostriedkov platíme za to, že podáva
podania na okresný úrad ako súkromná osoba či trestné oznámenia na políciu. Koľko hodín
trávi na zasadnutí obecnej rady, ktorá trvá max. hodinu, či vypracovaním stanoviska,
že nemá čo kontrolovať? Kde je v jeho pracovnom výkaze uvedená práca kontrolóra?
Stredoveká inkvizícia by sa od neho mohla poučiť. Z výkazu práce sa zdá, že vyplýva iba
jediné, a to, že denne trávi čas tým, aby usvedčil starostku z „čarodejníctva“. V slovníku
hlavného kontrolóra to znamená - dať zatvoriť do basy.
Kontrolór obce je vážená funkcia, ktorá je v obci – ak je vykonávaná nezávisle a nestranne
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– naozaj potrebná. Jeho úlohou nie je len kontrolovať, ale aj metodicky usmerniť
a poradiť. To by sa však musel vyznať a nie iba visieť na šnúrke tých, ktorí ho podporujú
v jeho fatálnej neznalosti právnych predpisov.
Ešte pár slov k schválenému rozpočtu obce na rok 2018. Kto má záujem si pozrieť, ako to
reálne vyzerá a čoho sa týkajú jednotlivé kapitoly, môže sa pozrieť na www.obec-limbach.
sk. Ale aby sme uviedli na správnu mieru to, ako sa chvália páni poslanci na Facebooku,
že zachránili výplaty pracovníkov a ako skvelo zaobchádzajú s obecnými plánmi. Pretože
ani len netušia, za čo a ako obec platí (nemali potrebu prísť za ekonómkou obce a zistiť
informácie a ekonomická komisia vedená poslancom Kalmanom spravidla nemá čas sa
stretnúť, a ak má, tak deň pred zastupiteľstvom, a potom iba osočujú úrad, že neboli
informovaní). Rozpočet obce sa tvorí zložito a vychádza sa z priebežného čerpania
z bežného roku – v tomto prípade v roku 2017. Položky rozpočtu sme vytvorili tak, aby
boli zabezpečené všetky služby a potreby obce, ako je svietenie, voda, plyn a taktiež mzdy
pracovníkov obce (tzn. pracovníkov OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ), ktorých je celkovo k dnešnému dňu
aj s učiteľkami materskej školy, základnej školy, vychovávateľkami v školskom klube,
kuchárkami, upratovačkami, pracovníkmi úradu a aj pracovníkmi na dohodu spolu 48.
Všetci títo ľudia pracujú pre obec, naše deti a vytvárajú dôležité zázemie obce. Poslanci
sa chvastajú, že im zvýšili mzdy, ale ak sa pozriete bližšie, tak zo mzdových položiek
ubrali. Ako pri všetkých položkách, nebrali do úvahy reálne čerpanie. Taktiež sme v roku
2017 predložili návrh možností, ako postaviť telocvičňu tým, že si požičiame finančné
prostriedky z banky za výhodných podmienok a budeme osem rokov splácať, ale túto
možnosť bez mihnutia oka zavrhli.
Poslanci, a viete určite, o ktorých hovoríme, na čele s tzv. nestranným a nezávislým
kontrolórom obce, sa už niekoľko mesiacov vskutku „odbavujú“ na pracovníkoch obce,
starostke. Dôvodom je podľa nich tunelovanie, kradnutie a ešte mnohé iné zákernosti,
samozrejme, bez bližších dôkazov, veď papier alebo internet znesie. Často sa nám rozum
zastaví, kto si niečo také vymyslí, ale ich autori zrejme zmýšľajú tak, ako by oni sami konali
na našom mieste. Aj prívrženec poslancov na Facebooku púšťa do pľacu neuveriteľné
sumy, ktoré vraj skončili v niečích rukách a tie ruky, podľa pána nezávislého a nestranného
kontrolóra, čoskoro skončia v putách. A o čom sú tie naše „zlodejstvá“? O tom, že sme za
tieto peniaze postavili napríklad multifunkčné ihrisko, zrekonštruovali jedáleň v základnej
škole podľa odporúčaní RÚVZ, výdajňu stravy v materskej škole, vysúťažili dodávateľa
potravín do školskej jedálne, kúpili traktor a vlečku, opravili cestu a osvetlenie, a tak by sme
mohli pokračovať. Keby títo páni vedeli čítať s porozumením, zistili by, že suma, o ktorej
hovoria, že sme ju zaplatili firme na verejné obstarávanie, je suma uvedená v rámcovej
zmluve ako maximálna súhrnná suma a čiastkovo podľa našich zadaní sa bude platiť za
vykonané služby v zmysle cenníka zo zmluvy, ak to bude potrebné (pre bližšie vysvetlenie:
nemenovaný pán poslanec podáva priebežne trestné oznámenia na obec vo veci verejných
obstarávaní – asi preto, že o nich nemôže rozhodovať on – a pracovníci obce a starostka
pravidelne chodia obhajovať svoju prácu na políciu, a preto sme považovali za potrebné
verejným obstarávaním poveriť odbornú firmu). Už niekoľkokrát sa ekonómka (a nielen
ona, skúšala to aj naša audítorka) obce snažila poslancom vysvetliť zmysel rozpočtu
a jeho tvorbu. Ako to asi dopadlo? Veď poslanec vie všetko a on je zákon, ako na jednom
zo zasadnutí zastupiteľstva jeden z nich povedal. Rozhodovanie, aj keď protizákonné, to
je ich priorita, veď zodpovednosť nenesú a občana pred voľbami rečami o zachránených
peniazoch nejako obalamutia.
A čo tie veľké peniaze? Áno, ak sú to tie, ktoré sme použili na zveľadenie majetku obce,
zlepšenie služieb pre obyvateľov obce, zdravie našich detí – tak áno, sme vinní.
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY O. Z. LIRA
Občianske združenie LIRA organizuje
v Limbachu okrem kultúrnych podujatí
aj pravidelné voľnočasové aktivity pre
deti, mládež a dospelých.
Každý utorok od 16.00 sa konajú kresťanské stretnutia pre deti základnej školy v priestoroch školy Greenwill pod vedením Adriky Strečanskej a Zuzky Rečlovej.
Vedú deti k viere, hrajú sa rôzne hry, vytvárajú medzi sebou spoločenstvo. Kedykoľvek privítajú medzi sebou aj nové deti.
V pondelok od 15.15, v utorok od 16.00 a v stredu od 16.30 si rozvíjajú tvorivosť
na keramickom krúžku na OÚ Limbach školáci aj škôlkari, niektorí aj so svojimi

mamičkami. Učia sa rôzne techniky modelovania z hliny a dekorovania vypálených výrobkov pod mojím vedením.
Každú druhú stredu sa stretávajú dospelí a tínedžeri na keramickom kurze od
18.15 do 20.00. Tu majú možnosť zrelaxovať pri zaujímavej tvorivej aktivite
a realizovať si vlastné keramické nápady.
Pozývam aj ďalšie deti a dospelých, ktorí chcú stráviť pekné chvíle pri tejto tvorivej činnosti. Pár voľných miest v tomto druhom polroku je pre deti od 4 rokov
v krúžku v utorok.
Na kurzy dospelých a mládeže môžete prísť kedykoľvek, keď je voľné miesto, buď
jednorazovo, alebo môžete chodiť pravidelne.
Prihlasovanie a info: janka.kapustova@gmail.com
za o. z. LIRA Janka Kapustová

CESTA ZA LIMBAŠSKÝMI
POKLADMI
Milí Limbašania, o. z. Lira otvára tento rok nový projekt nazvaný Cesta za limbašskými pokladmi. V spolupráci s inými občianskymi združeniami Malokarpatského regiónu je naším cieľom zatraktívniť lokalitu Limbachu pre turistický
ruch a prepojiť Limbach s okolitými turistickými zaujímavosťami.
Ak môžete, prispejte nám na tento projekt z 2 % vašich daní alebo si u nás objednajte charitatívnu reklamu.
Bližšie informácie astrecanska2@gmail.com, http://www.ozlira.org.
Všetkým našim priaznivcom vopred ďakujeme.
Vaša OZ LIRA
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Kolkársky klub Limbach v II. lige muži-západ
Činnosť v roku 2018 sme začali účasťou na majstrovstvách Bratislavského kraja.
Postup na majstrovstvá Slovenska si vybojovali naši hráči Michal Sadloň a Ján Bičian
z 5. miesta ako náhradník.
Vo dvojiciach si vybojovali naši kolkári Michal Sadloň a Ján Bičian 1. miesto, čím
veľmi dobre reprezentovali našu obec.
KK Limbach v jarnej časti doposiaľ odohral jeden majstrovský zápas vonku, ktorý
sme prehrali, a jeden zápas dňa 14. 2. 2018 na domácich dráhach (v Bratislave na

Pasienkoch) sme vyhrali výsledkom 7:1.
Z družstva KK Limbach odišiel hráč Jozef Benkovský do Galanty ako hráč extraligy.
Napriek tejto strate si počínajú naši hráči dobre.
Na záver želám našim hráčom dobré zdravie a energiu na dosiahnutie kvalitných
výkonov.
Hodu zdar!
Pavel Ančic

Vážení seniori!

Zároveň niektoré členky ZO venovali nemalé úsilie a čas výberu maškary – masky,
pretože chceli koniec fašiangov osláviť sprievodom. Keďže sa prihlásilo viac
fašiangujúcich než pojme klub, pani starostka nám ponúkla zasadačku OcÚ. Tak sme
ukončili veselosti pred 40-dňovým pôstom v kultúrnom prostredí pri dobrom jedle
s muzikou, ba aj tombolou. Hoci basičku sme nepochovali, aj tak sme sa dobre zabavili
a vyjašili. Ako malé deti!?
Čo ešte inšie?
Krúžok šikovných stále funguje, stretnutia s lámom budú pokračovať i tento rok,
(veríme), momentálne je v zahraničí.
Čoskoro sa začnú jarné práce v záhrade, a tak si i potom oddýchneme pri pravidelných
stretnutiach v klube. Zvykli sme si na seba a tešíme sa. Začíname aj krátke tréningy
pamäti a keby bolo kde, radi by sme sa vrátili k telesnému cvičeniu zameranému na
pohybový aparát.
A tak nám ubiehajú týždne, roky a my sa tešíme z maličkostí, stačia malé radosti, ktoré
nám spríjemnia seniorský stereotyp.
Nič to, že to naše „capricco“ neznie už tak veselo ako kedysi.
Do čítania v budúcom štvrťroku!

Zima je v plnom prúde, občas zasneží, ale do večera je po snehu. Lyže máme pripravené
– navoskované, no nedá sa. Trénujeme aspoň pri odpratávaní snehu vo dvore či na
ulici. Je však jasné, že olympiádu už nestihneme, možno o štyri roky...
Nič to, hlavne, že nás zatiaľ chrípkový vírus neskolil a sme zdraví.
Obecný traktor bol pripravený a promptne odhŕňa všetky komunikácie. Dobre, že ho
máme, ešte poslúži aj v lete nám – seniorom pri odvoze zeleného odpadu (už mám
nachystané dve kopy konárov, čo polámal vietor). Ak sa zberný dvor priblíži do stredu
obce, azda sa predíde vytváraniu nepovolených skládok. Niektorí občania majú totiž
zvyk vyčistiť si vlastné a odpad „kydnúť“ na najbližší pozemok, samozrejme, cudzí.
Teraz ku klubovej činnosti – dobre, všetko beží. Koncom minulého roka sme
si príjemne posedeli pri vianočnej slávnosti, kde sme sa stretli a porozprávali
i s tými, ktorí sa do činnosti ZO nezapájajú. Nemali sme žiadnu starosť, lebo slávnosť
i pohostenie pripravila obec.
Výbor ZO JDS teraz usilovne pripravuje plán činnosti na rok 2018 a výročnú členskú
schôdzu (asi v marci). Čakáme na vašu účasť, pretože svojimi návrhmi môžete oživiť
našu činnosť.

JL-18007-01_1-LimbasskeNoviny_2018_1cislo.indd 7

Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

16. 3. 2018 16:36:35

8

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

ČÍSLO 1/2018

S poctivosťou ďaleko nezájdeš
alebo „Rovnaký meter na každého“?
V čudných časoch, keď nad triezvym rozumom prevláda neprajnosť a zostáva
na oboch stranách iba hnev. Občianske združenie Limbašský strapček patrí
medzi najstaršie fungujúce združenia v obci. Už celých 12 rokov podporujeme
a zabezpečujeme všetky aktivity Materskej školy Limbach. Počas tých rokov, keď
sme zariadili kompletne materskú školu nábytkom, od šatne až po učiteľskú stoličku,
zabezpečili ju didaktickou technikou, hračkami či pomôckami, knihami, stojíme za
všetkými aktivitami pre rodičov. Zlepšili sme podmienky deťom aj pedagógom?
Veď kto by nechcel pracovať v peknom prostredí? Rodičia si určite pamätajú veľké
brigády, keď sme natierali ploty a osádzali herné prvky či pokladali trávnik, odvoz
zeminy po prístavbe. Kto vedel, pomohol, kto nevedel, prispel. Áno, prispel do
občianskeho združenia. Nie súkromnej osobe. Vážení občania, ako inak sa dá založiť
občianske združenie? Vždy to musí byť aktívny človek, ktorý chce zlepšiť podmienky
iným, vždy sú to ľudia „zapálení“ pre vec. Často bez akéhokoľvek ohodnotenia.
V súčasnosti, keď sme žiadali o dotáciu, aby deti pomocou zážitkového učenia na
základe tém Školského vzdelávacieho programu Limbašský strapček spoznávali
kultúrny a spoločenský život Bratislavského kraja, nám ju páni poslanci neschválili.
Ich argumenty sú smiešne - „som súkromná osoba“, „o to sa má starať obec“. Je
na zamyslenie, prečo sme ako jediné občianske združenie nedostali žiadnu dotáciu.
Veď je účelovo viazaná. Je na zamyslenie, keď návrh rozpočtu obce bol vyšší,

avšak poslanci nám ho znížili a teraz nám chcú presunúť pomyselnú dotáciu do
rozpočtu. V čudných časoch, keď arogancia vládne v malej spoločnosti, my aj naďalej
vítame naše deti a pripravujeme pre ne zaujímavý program. Veľké nápady sa totiž
nerodia vo veľkých a luxusných kanceláriách, ale v tej mojej...
Irena Číková

Materská škola

si pomáhať. Občas to ide vtipom, občas dohovorom, občas vážnym upozornením. Aj
naše deti vedieme k vzájomnej ohľaduplnosti, k rešpektovaniu pravidiel, priateľstvu
a tolerancii. Už vieme, že nemusíme byť všetci kamaráti, ale nie je fér ubližovať či
niekoho udrieť. Čo nám skvalitňuje vzťahy a aj pobyt v materskej škole, sú rôzne aktivity
usporadúvané v spolupráci s OZ Limbašský strapček. Privítali sme divadlo o hudobných
nástrojoch, Mikuláša, Fidlikantov. Pohostili sme sa výbornou kapustnicou, zaspievali
koledy. Pripravili sme fašiangový sprievod a zavinšovali pani starostke, ktorá nás
odmenila čokoládou. Fašiangy vyvrcholili karnevalom a sladkými šiškami. Okrem týchto
aktivít máme aj zaujímavú krúžkovú činnosť. Flautový krúžok, angličtinu, pohybovku či
hudobnú Lučanku. Nič z toho by sme však nemohli robiť, pokiaľ by sme nemali podporu
zriaďovateľa, rodičov a sponzorov. Aj tento rok sa OZ Limbašský strapček, ktorý pracuje
pre potreby materskej školy, uchádza o 2 % z daní. Ďakujeme za priazeň a želáme Vám
k nadchádzajúcim sviatkom veľa zdravia, vody a pohody, menej stresu.

Väčšina z nás sa často zamýšľa nad vzťahmi. Nielen v rodine, ale aj na pracovisku. V oboch
prípadoch dobre fungujúce vzťahy sú takmer pre všetkých dôležité. V našej materskej
škole trávime podstatnú časť dňa, niekto by mohol povedať aj života. Je potrebné
vytvárať príjemnú atmosféru, pracovať v priateľskom a súdržnom spoločenstve. Nikomu
však neprospievajú intrigy, bočenie od kolektívu, nerešpektovanie vopred dohodnutých
pravidiel, drobné klamstvá. Áno, občas sa všade vyskytnú mierne nezhody, ale tie
sú zapríčinené únavou, možno iným osobným problémom. V mojej profesii sa často
zamýšľam nielen nad vzťahmi, ale aj nad ľuďmi a ich individualitou, nad fungovaním
nášho systému. Plne podporujem individualizmus, ale iba za predpokladu, že
nezabudneme na svoje okolie. Aby dokázali spolupracovať, komunikovať, navzájom
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Základná škola
Keďže sa na stránkach Limbašských noviniek stretávame prvýkrát v tomto roku,
dovoľte mi, milí čitatelia a obyvatelia Limbachu, zaželať vám krásny a úspešný rok
2018.
Po zaslúženom oddychu počas vianočného obdobia sa naše deti vrátili do školských
lavíc, aby úspešne dokončili prvý polrok školského roka. V januári ich čakali polročné
písomné práce, opakovanie učiva a nakoniec hodnotenie ich práce a doterajšej snahy.
S radosťou konštatujem, že naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Všetci prospeli
s vyznamenaním alebo veľmi dobre, nikto nemal zníženú známku zo správania a aj
dochádzka bola dobrá.
Všetkým našim žiakom želám veľa chuti a síl do druhého polroka. Verím, že budú
naďalej lační po vedomostiach a nových poznatkoch.
Škola ponúka deťom množstvo mimoškolských akcií, ktoré dopĺňajú učebné osnovy.
V decembri bol v našej škole Mikuláš, deti sa mohli realizovať na Vianočných trhoch
výrobou darčekov a ich následným predajom. Veľa krásnych výrobkov pripravili aj
naše šikovné mamičky a babičky. V januári sme sa zúčastnili na výchovnom koncerte
a Dni finančnej gramotnosti, ktorý pre žiakov našej školy pripravila predsedníčka
Rady školy Ing. Mirka Juhászová. Tento mesiac sme zorganizovali pre deti fašiangový
karneval a Valentínsky deň. Deti sa predviedli v krásnych maskách, pozreli si
vystúpenie Rozprávkový karneval, zasúťažili a zatancovali si.
Veľa pekných a zaujímavých aktivít máme pripravených aj na nasledujúce mesiace.
Som presvedčená, že aj takéto akcie spríjemňujú pobyt v škole a pomáhajú pri
výchove mladej generácie.
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Úspešnou akciou bola aj Fašiangová zábava, ktorá sa v škole konala 10. februára.
Za prípravu, organizáciu a hladký priebeh patrí poďakovanie výboru Rodičovského
združenia, členom Rady školy, ako aj všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa na
tejto spoločenskej udalosti zúčastnili a finančne podporili naše deti.
Na záver chcem vysloviť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k úspešnej realizácii naplánovaných akcií.
Mgr. Daniela Miškovská, riaditeľka školy
Fotoalbumy zo všetkých školských akcií si môžete pozrieť na stránke školy www.skolalimbach.edupage.org.
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Začiatok roka nie je pre vinárov a vinohradníkov z Limbachu taký pokojný mesiac,
akoby sa mohlo zdať. Popri prácach v pivnici, keď sa sťahujú posledné vína z kvasníc,
a začiatkom prác vo vinohrade sa začína organizácia 12. ročníka Limbašskej koštovky.
Prvýkrát sme pozvali na túto akciu aj našich kamarátov z Grinavy, ktorí sa zúčastnili aj
na odbornej degustácii. Hodnotili sme 157 vzoriek vín s týmito výsledkami:
Kráľ limbašských vín – Neronet 2016 – Vinárstvo Michal Sadloň
Šampión bielych vín – Rizling rýnsky 2016 – Vinárstvo Michal Sadloň
Šampión ružových vín – Frankovka modrá 2017 – pivnica Beno
Šampión červených vín – Cabernet Sauvignon 2015 – Limbavin

Najlepší limbašský silván – Silvánske červené 2017 – Vinárstvo Michal Sadloň
V mesiaci február sa veľa limbašských vinárov zúčastnilo na 10. ročníku pezinských
vínnych pivníc. Vďaka kyvadlovej doprave medzi Pezinkom a Limbachom našu obec
navštívilo a chutnalo naše vína veľa domácich aj zahraničných turistov.
Záverom by som vás rád všetkých pozval na 17. ochutnávku vín Limbašský Čepak.
Táto výstava je zaradená ako nominačná výstava do Národného salónu vín SR. Verejná ochutnávka sa uskutoční v sobotu 24. 3. 2018 so začiatkom o 16.00 v Gaudiu.
Dúfam, že sa tam opäť stretneme pri porovnávaní našich aj zahraničných vín.
Združenie Limbašských vinohradníkov a vinárov

Limbach a víno

la s veľkým úspechom do ich rúk a stala sa jedným z druhov obživy v našej obci pod
Karpatmi.
Vinohradníci a vinári dorábajúci vína mali oddávna potrebu porovnávať svoje domáce
vínka so susedmi a aj s inými vinohradníkmi z blízkeho okolia, ale aj ďalekého. Keďže v Limbachu za čias socializmu pracoval veľmi intenzívne spolok záhradkárov (členov bolo veľa, ale vedenie patrilo pánom MUDr. Radomírovi Zálešákovi, Ing. Milanovi
Kopcovi, Miroslavovi Šteberlovi, Alexandrovi Mihalovičovi, Michalovi Arendášovi), ktorý usporadúval mnohé výstavy ovocia, odborné semináre a iné podujatia, a po- dujali sa na usporiadanie výstavy vín. Bolo to v roku 1982, keď v spolupráci s predsedom
JRD pánom Krasňanským a mnohými odborníkmi vo vinárstve bola prvá výstava
vín v Limbachu za účasti mnohých vinárov z Limbachu, Modry, Pezinka, zo Zelenča
a dokonca aj z Moravy. Odborné degustácie viedli kapacity z oblasti vinárstva ako napríklad Ing. Navara či Ing. Dubek. V tých časoch boli limbašské vína malých vinárov
dorábané zväčša z hrozna dopestovaného na svahoch Karpát. Pre veľký úspech pokračovali výstavy vín až do revolúcie. Po prevratných rokoch sa žezla chopili novodobí limbašskí vinári a pokračovali v začatej tradícii. Tradícia výstav vín a ochutnávok je dnes
v rukách Limbašského spolku vinohradníkov a vinárov. Niekoľkokrát do roka sa konajú
podujatia, ktoré môže navštíviť aj široká verejnosť. Limbašský Čepak, Limbašská ochutnávka vín, Vianočný pohár vína, Malokarpatská vínna cesta, Pezinsko-limbašská vínna
cesta, Deň burčiaka či mnohé iné podujatia, na ktorých sa vinári zúčastňujú, šíria značku limbašského vína ďalej.
Adriana Čechovičová

Vie si niekto predstaviť Limbach bez vína? Ale ako to všetko vzniklo a kto alebo čo sa
dialo v minulých rokoch?
Podľa starej kroniky sa vytyčovalo územie pezinského chotára okolo roku 1208. Z toho
času sa zachovala aj prvá písomná zmienka o osade pri potoku. Nemeckí vinohradníci
z Bavorska a Rakúska v polovici 14. storočia osídlili územie okolia Pezinka a mnohé dôležité mestečká. Priniesli so sebou nové technológie, právo a aj kultúru. Vychádzame zo
skutočnosti, že sa v tomto čase osídlilo aj územie, ktoré nazývame teraz Limbach. V 16.
storočí boli v Limbachu už aj dva mlyny a 58 domov. Vínna réva sa pestovala na svahoch Malých Karpát a výsadba bola smerom na juhovýchod, vo vhodnej piesčitej pôde.
Po 1. svetovej vojne bola založená spoločnosť Reifeisengenossenachat, peňažné
a výkupné družstvo, ktoré skupovalo tovar od roľníkov a remeselníkov a predávalo
ďalej. V Limbachu vzniká aj Winzergenosseschaft, spoločenstvo vinohradníkov. Spoločnosti dostali z Nemecka nenávratnú pôžičku niekoľko miliónov slovenských korún
a vybudovali na mieste starého Draxlerovho mlyna rozsiahle pivnice a zariadenia na
spracovanie hrozna (budova LVD). Po vysídlení limbašských Nemcov bolo potrebné zachovať výrobu vína, pretože to bol dôležitý obchodný artikel a v čase vojny sa vyvážalo hlavne do Nemecka. Povolali preto späť nemeckého vincúra pána Wawrinského,
ktorý až do svojej smrti pracoval vo vínnej pivnici. Vysídlením Nemcov sa vinohradníctvo, vďakabohu, neskončilo. Po príchode nových osídlencov sa práca s hroznom dosta-
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Pozvánka na divadelné predstavenie
na Novej scéne dňa 24. 5. 2018 (štvrtok)
o 19.00 hod. MAMMA MIA!
Od premiéry v Londýne (v roku 1999) a na Broadwayi (v roku 2001) sa muzikál
MAMMA MIA! hrá v dvadsiatich dvoch jazykoch a žne úspechy až po Čínu!
Diváci sa všade na svete vynikajúco zabávajú. Smejú sa na vtipných situáciách, plačú
pri dojímavých scénach. Dajú sa unášať ľahkosťou plynutia divadelného času, strh-

Hasiči a rok 2017
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči, je dôležitým ukazovateľom činnosti hasičov. Za obdobie roka 2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc
v Pezinku a v Senci spolu 827 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413. Z celkového
počtu výjazdov bolo k požiarom 347 (okres Pezinok 178, okres Senec 169). Technických zásahov bolo 244 a zásahov pri dopravných nehodách 209 (okres Pezinok
80 a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15-krát. Pre
zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 10 taktických
a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch bola 956 870 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 6 808 300 €.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patrí aj naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy
a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva
kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva
priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi.
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núť prekvapivými zvratmi, rozosmiať komickými gagmi. Známe hudobné čísla sú
podporené javiskovo fascinujúcou choreografiou. A to všetko na pozadí malebnej
scenérie, doplnené oku lahodiacimi pastelovými kostýmami. Zlatým klincom predstavenia je, samozrejme, finále muzikálu, keď všetci herci spolu s hľadiskom spievajú
zmes hitov: Mamma Mia, Dancing Queen a Waterloo.
Cena vstupenky je 25 €, doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
OÚ v Limbachu počas stránkových hodín osobne, príp. na tel. č. 033/6477 242.

Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1 252 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti
bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov, ktorí poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli
uložené 2 pokuty právnickým osobám a 7 blokových pokút občanom. V oblasti
stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo
1 408 stanovísk. V obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 7 následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre
deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok-mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku bol zorganizovaný Deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna
hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov,
technika a ukážky polície. Príslušníci okresného riaditeľstva vykonávali v priebehu
celého roka besedy s dôchodcami a besedy spojené s ukážkami práce hasičov
a techniky priamo v základných a materských školách okresov Pezinok a Senec
a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
Preventívno-výchovnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí
a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj v roku 2018.
V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa
s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
HaZZ Pezinok
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PLÁN PODUJATÍ ROK 2018
Marec
21. 3. Beseda s Petrom Opetom ku knihe Život Adama 2
24. 3. Maľovanie veľkonočných vajíčok
24. 3. Limbašský Čepak
Apríl
14. 4. Vítanie detí (deti narodené v roku 2017)
30. 4. Stavanie Mája pri OÚ v Limbachu a veselica
Máj
19. 5. – 20. 5. Hody v Limbachu
19. 5. Hodový zápas Bošáca - Limbach starí páni
Diskotéka na ihrisku
20. 5. Koncert Zboru sv. Teobalda „Zahoď starosti IV“ (OZ LIRA)
25. 5. Návšteva divadla
Jún
2. 6. Deň obce a oslavy MDD (s OZ LIRA, ZLVaV)
Júl a august
Denný tábor pre deti (OZ LIRA)
Letné kino
August
Vatra
September
8. 9. Deň burčiaka
23. 9. Vinobranie v Pezinku – sprievod
Október
6. 10. Jablkové hodovanie
Tekvicový sprievod
Mesiac úcty k starším – posedenie so seniormi
November
Návšteva divadla
Posedenie s jubilantmi za rok 2018
Svätomartinské požehnanie mladých vín
December
8. 12. Mikuláš a adventné trhy (s OZ LIRA)
Vianočné posedenie so seniormi
Vianočný pohár vína
Dvakrát mesačne Keramický krúžok pre dospelých – Janka Kapustová janka.kapustova@gmail.com
Tanečný kurz Flamenco a cigánske tance od 12. 2. do 30. 4. – info na janea.simova@gmail.com 0905 361121
Kurzy efektívneho rodičovstva – Marianka Mrázová 0905 322975
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