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Evanjelická cirkev - Milí spoluobčania!
„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ (Žalm 23,1)
Koľko dôvery a pokoja sa skrýva v tejto krátkej výpovedi. Kto dokáže povedať, že
Pán Boh je jeho pastier, a tak mu určite nebude nič chýbať, ten je skutočne šťastný
človek. K takémuto plnému spoľahnutiu sa na Božiu starostlivosť sme aj my povolaní.
Namáhame sa, pracujeme pre svoje živobytie, no máme tak robiť v plnej dôvere, že
Pán Boh požehná našu prácu a dá nám všetko potrebné pre život. Na jednom mieste
v Knihe žalmov sa hovorí, že darmo by sme vstávali zavčas rána a neskoro si líhali,
darmo by sme sa celý deň lopotili, keď by sme nepočítali s Božou pomocou. Takému
snaživcovi, vorkoholikovi, všetko vyjde navnivoč. Dostatok však má ten, kto dúfa v
Hospodina. Má aj ten vzácny Boží pokoj.
Dr. Martin Luther v súvislosti s Božím stvorením a so starostlivosťou o nás, Jeho
stvorenia, napísal: „Verím, že ma Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia, ráčil stvoriť

a dal mi telo i dušu, oči, uši i všetky údy, rozum i všetky zmysly a doteraz ich zachováva;
k tomu mi hojne a na každý deň dáva odev i obuv, pokrm i nápoj, dom, dvor, manželku
(manžela) i dietky, pole, dobytok a rozličný majetok so všetkými potrebami života,
mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého ma zachováva. To
všetko činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek
mojich zásluh a hodností. Za to všetko povinný (povinná) som Jemu ďakovať, Jeho
chváliť, Jemu slúžiť a Jemu byť poslušný (poslušná). To je iste (verná) pravda!“
Dajme sa poučiť týmito slovami! Premýšľajme nad tým, čo to znamená: „To všetko
činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich
zásluh a hodností.“ Potom bude v nás iste menej pýchy a viac skromnosti. Aj to jabĺčko
z našej záhrady budeme inak jesť - s ďakovnou modlitbou a myšlienkou na múdreho
Stvoriteľa, dobrého Pastiera, starostlivého nášho nebeského Otca.

Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev - Vďaka
Čas plynie až príliš rýchlo. Jar, leto, jeseň, zima. Obdobia
sa striedajú, roky plynú a mi často v tom zhone
nestíhame postrehnúť (?) alebo zabúdame (?) na to, čo
je dôležité.
Aj ľudský život plynie ako štyri ročné obdobia (jardetstva – leto-mladých rokov – jeseň-roky plodov práce
a zima-staroba, čas, kedy človek už mnohé zažil, veľa vie,
ale sám už toľko nemôže – nevládze.
Nie nadarmo je október mesiac, ktorým sa začína
posledná časť roka - Mesiacom úcty k starším.
Spomaľme. Zastavme sa pri nich – pokiaľ sú tu.
Neraz som počul slová: Ešte toľko som mu/jej toho chcel
povedať... odprosiť... poďakovať.
Odišiel/la skôr, ako som to stihol/la.

Deň burčiaku
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I Sväté písmo nám pripomína:
Kniha Prísloví 7, 29
Z celého srdca si cti otca
a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!
Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;
oddaj (sa) im, ako aj oni tebe.
Starí ľudia sú svojskí... neraz je to s nimi možno náročné.
Neodsudzujme ich za to. Oni to majú tiež ťažké, sami
so sebou. Veď by ešte toľko chceli... urobiť, pomôcť,
stihnúť. Ale už to nejde rovnako ako pred 30 - 40 rokmi.
Pribudli síce skúsenosti, ale i roky a choroby. Ktovie, akí
budeme o 30 – 40 rokov my???
Opäť nám Písmo radí:
Kniha Sirachovcova 3, 14-16

Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije,
ak slabne na rozume, maj strpenie
a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;
lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.
Nájdime si čas na svojich starkých z vďačnosti za všetko,
čo pre nás urobili. Aby sme im to povedali osobne, nie
až pri svetle sviečky v novembri na cintoríne. Sviečky
budeme môcť zapaľovať celý zvyšok nášho života. Ale
zapáliť slovom vďaky a uznania plamienok radosti v srdci
rodiča či starého rodiča môžeme ešte dnes, možno tento
rok naposledy. Tak nečakajme, že to urobíme nabudúce.

Váš farár

Vinobranie Pezinok 2016
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY
Úradné hodiny na obecnom
úrade:
Pondelok:		
8.00 – 17.30
Utorok, streda:
7.30 – 15.30
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:		
7.30 – 12.00

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Sabina Balážová

25. 5. 2016

Róbert Szlezák

11. 6. 2016

Tereza Popelková

30. 7. 2016

Dorota Tóthová

10. 8. 2016

Filip Pataši

11. 8. 2016

Richard Kaufmann

19. 8. 2016

Mathias Bocora

6. 9. 2016

Stavebný úrad:
Utorok:		

1. 7. 2016

Pavol Janiš a Dominika Blahunková

6. 8. 2016

Ing. Barbora Slezáková a Ján Trgina

13. 8. 2016

Ing. Barbora Martvoňová a Ing. Miroslav Zvada

19. 8. 2016

26. 7. 2016

Ernestína Bukatovičová

21. 8. 2016

Ján Janušík

23. 8. 2016

MUDr. Radomír Zálešák

26. 9. 2016

Výber uznesení zo 4. riadneho
zasadnutia OZ dňa 23. 6. 2016
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Prítomní boli len 4 poslanci.

Výber uznesení z 5. riadneho
zasadnutia OZ dňa 6. 7. 2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 s
výhradami.
2. Vyrovnanie prebytku za rok 2015 v sume 146 563,00 eura zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov nasledujúco: 10 % z prebytku, t. j. suma vo výške 14 656,30 eura, sa použije
na tvorbu zákonného rezervného fondu v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona
583/2004 Z. z. a v súlade so zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce
Limbach. Zostatok, t. j. 90 % vo výške 131 906,70 eura, bude prednostne použitý na
rekonštrukciu školskej jedálne a výdajne stravy v materskej škole. Táto investícia bude
podliehať schváleniu OZ.

Jubilanti:
60 rokov

Alojzia Kľúčiková

60 rokov

Marta Tóthová

60 rokov

Karol Čapucha

65 rokov

Miroslav Sečkár

65 rokov

Magdaléna Šimoničová

65 rokov

Marta Švihranová

65 rokov

Jaroslav Beňovič

70 rokov

Ing. Mária Ďurišová, DrSc.

70 rokov

Stanislav Fraňo

70 rokov

Ján Loczi

70 rokov

Marian Vráblic

70 rokov

Ladislav Zapletal

70 rokov

Prof. PhDr. Štefan Kassay

75 rokov

Alžbeta Kašajová

90 rokov
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Výber uznesení zo 6. riadneho
zasadnutia OZ dňa 5. 9. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
V Limbachu, september 2016

Michal Gálik

9.00 – 16.00

Návrhová komisia: JUD. Branislav Kalman a Michal Bariny nedoručili obci Limbach
schválené uznesenia na 1. mimoriadnom zasadnutí OZ. Z tohto dôvodu neboli uznesenia
starostkou obce podpísané a nemohli byť zverejnené.

Opustili nás:
Marián Brhlík

Stavebný úrad:
033/6477 379

Výber uznesení z 1. mimoriadneho
zasadania OZ dňa 13. 6. 2016

Zosobášili sa:
Ing. Darina Sršníková a Ing. Ladislav Valíček

Telefónne čísla na OÚ Limbach:
033/ 6477221
033/ 6477242

1. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach s pripomienkami.
2. Zámer obce zakúpiť motorové vozidlo na prepravu stravy.
3. Zápis do Kroniky obce za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

1. S investičným zámerom spoločnosti Candor Trading, s. r. o., za podmienok
dodržania záväzných regulatív územného plánu v súvislosti so zastavanosťou, so
zdokumentovaním 24 parkovacích miest a dodržania ustanovení stavebného zákona.

11.10.16 10:36
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Milí Limbašania,
leto je za nami. Začína sa obdobie zberu úrody. Naši vinohradníci už niekoľko
týždňov oberajú, prešujú a dorábajú zlatistý mok, v ktorom je vraj pravda. Tým,
ktorí majú ešte kúsok vlastnej záhrady, ktorú nepredali ako stavebný pozemok,
prišli dni, keď zberajú ovocie, zeleninu a všetko to, o čo sa s láskou starali celý rok.
V lete počas prázdnin sme nezaháľali ani my na obecnom úrade a naše spolky
a združenia. Letný tábor v priestoroch obecného úradu a na obecnom dvore
organizovalo združenie LIRA. Bolo veselo, deti robili aktivity, na ktoré počas
školského roka nie je dostatok času a v letných dňoch vyplnili voľný čas. V športovom
areáli bolo rušno nielen na všetkých troch ihriskách, ale aj na novom workoutovom
ihrisku, ktoré je postavené s pomocou nadácie REVIA a nadačného fondu JŠ servis,
ako aj z príspevku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. Deti, no aj ich rodičia, tu trávili
aktívne voľný čas športom. Vo futbalovom klube FK Karpaty Limbach nastali zmeny
vo vedení klubu, novým predsedom sa stal pán Erik Rakický. Naše A-mužstvo
získalo do jesennej časti súťaže ďalších hráčov a momentálne pokračujú na svojom
víťaznom ťažení. Držíme palce. O deťoch a prípravke a ich výsledkoch sa dočítate
v našich novinkách na ďalších stránkach. Starí páni Limbach a Starí páni Bošáca
sa opäť stretli na priateľskom zápase, tentoraz v Bošáci. Privítal nás starosta obce
a ich veľmi dobre pripravené mužstvo. A výsledok? Ale veď výsledok nie je vôbec
dôležitý. Dôležité bolo, že sme sa znova stretli, zabavili a porozprávali.
Ako som písala v ostatných novinkách, pripravovali sme rekonštrukciu školskej
kuchyne. Po tom, čo sme začali s prácami, revízny technik zistil, že je v oveľa
horšom technickom stave, ako sme predpokladali. Z dôvodu havarijného stavu
preto museli byť pripravené nové projekty a kompletná rekonštrukcia okamžite.
Aby sme stihli rekonštrukciu dokončiť do začiatku nového školského roku, pracovali
všetci veľmi usilovne. Dnes máme krásnu novú kuchyňu v základnej škole a novú
kuchyňu – výdajňu v materskej škole, kde sme k všetkému pridali ešte bonus –
jedáleň. Poslanci na zasadnutí OZ v júli schválili použitie časti prebytku z minulého
roku na rekonštrukciu kuchyne. Nová kuchyňa v základnej škole a výdajňa v
materskej škole slúžia deťom.
Mnohí ste si určite všimli na kruhovom objazde sud, ktorý sme tam umiestnili
pri príležitosti Limbašského dňa – je to jeden zo symbolov obce, ktorá odjakživa
žila v duchu vinárstva a vinohradníctva. O našom sude sme sa dočítali aj v článku
na internete http://srdcezrevy.sk/2016/08/najkrajsich-pat-%C2%B7-sudypred-domom/. Ďakujem pánovi Adamovi Sýkorovi za darovanie suda a pánovi
Miroslavovi Írovi za jeho opravu a umelecké stvárnenie.
Keď už hovoríme aj o histórii, musím vyzdvihnúť úsilie oživiť tanečné tradície,

Workout
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ktoré v minulosti tvorila pani učiteľka Rösslerová. Súbor „Limbašík“, ktorý ste
určite videli na našich podujatiach, čerpá z týchto tradícií a úspešne buduje svoju
budúcnosť. Ich rady sa rozširujú a ak majú deti záujem, môžu sa prihlásiť v škole u
pani učiteľky Mgr. Baginovej alebo u pani Mirky Macekovej.
V rámci série koncertov Viva musica! Grand prix, sa predposledný koncert
uskutočnil v našom evanjelickom kostole v Limbachu. Predstavili sa na ňom mladí
víťazi tohtoročného Viva musica! Mali sme možnosť počuť a aj vidieť úspešných
mladých absolventov konzervatórií a zapojiť sa tak do siete úžasných koncertov.
September sa nesie aj v znamení vína a vínnych slávností. Deň burčiaka sa uskutočnil
na nádvorí obecného úradu v sobotu 10. 9. 2016. Napriek tomu, že sa v tento
deň v okolí konalo viacero podujatí, bola účasť už tradične veľká. Teplé počasie,
skvelé vína a burčiaky, hudba a zábava boli lákadlom nielen pre Limbašanov. O
týždeň po limbašských slávnostiach vína sme sa stretli v Pezinku v alegorickom
sprievode na Pezinskom vinobraní 2016. Limbach prezentoval to najlepšie, čo
má. Deti z tanečného súboru Limbašík, Limbach on tour a mnohí naši občania.
Vďaka pánovi Františkovi Sandtnerovi, ktorý nám zapožičal vlečku za traktor, sme
nalievali burčiak vinárstiev Limbašské vinohradnícke družstvo a Vinárstvo Sadloň.
Je to výborný pocit, keď sa máte čím pochváliť. Ďakujem všetkým za ich prácu pre
našu obec a jej obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce. Toto VZN reaguje na nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.), ktorého
niektoré ustanovenia začali platiť od 1. 7. 2016. Tak ako je to pri všetkých ostatných
VZN, je dobré oboznámiť sa s obsahom aj tohto nariadenia obce. Pre tých, ktorí to
nepovažujete za nevyhnutné, dávam do pozornosti základné povinnosti občana
vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi. Zhrnutie nájdete na ďalších stránkach týchto
novín. Nový zákon o odpadoch prináša viaceré zmeny, ktoré sa týkajú obce ako
takej, ale aj všetkých nás občanov ako poplatníkov, pôvodcov a držiteľov odpadu.
Zákon v snahe zaviesť „poriadok“, rozšíril povinnosti obce, ktorá je zodpovedná
za komunálny odpad vznikajúci na jej území, ale výrazne zmenil aj sankcie za
porušovanie jeho ustanovení. … za porušenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
(napríklad: nedovolené uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste, ako
je miesto na to určené podľa zákona o odpadoch, ale aj nesprávne triedenie
komunálneho odpadu, nesprávna manipulácia so stavebným odpadom a pod.) je
možné obcou uložiť fyzickej osobe pokutu až do 1 500 €. Neberte, prosím, vyššie
uvedené ako vyhrážky, ale považujem za potrebné upozorniť vás aj na takéto
zmeny.
Prajem vám všetkým peknú slnečnú jeseň a dovoľujem si zaželať všetkým seniorom
k Mesiacu úcty k starším všetko dobré.

Adriana Čechovičová

Deň burčiaku
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ODPAD v obci
Na území obce Limbach sú triedene zbierané nasledujúce
zložky komunálneho odpadu:
• biologicky rozložiteľný odpad
• odpady z papiera a lepenky
• odpady zo skla
• odpady z kovu
• odpady z plastu
• textil a šatstvo
• drobný stavebný odpad
• elektroodpad z domácností
• jedlé oleje a tuky z domácností
• batérie a akumulátory
• odpady s obsahom škodlivín

HNEDÝ KONTAJNER

Patria sem: zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb,
bezmäsité zvyšky jedla, papier znečistený zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka
a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy,
čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.
Nepatria sem: mäsité zvyšky, kosti, popol z uhlia, tuky
a zložky komunálnych odpadov, ktoré sa zbierajú ako
triedené.

MODRÝ KONTAJNER/VRECIA

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky
papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier a pod. Nepatria sem: voskový papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
obaly z potravín s plastovým povlakom (z vreckových
polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového
cukru, korenín, nanukov), silne znečistený či mastný
papier, kopírovací papier,) a zložky komunálnych
odpadov, ktoré sa zbierajú ako triedené.

ŽLTÝ KONTAJNER /VRECIA

Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká
od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov,

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov,
rôzne plastové nádobky a hračky, vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok, poháriky z automatov,
penový polystyrén. Nepatria sem: obaly znečistené
chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.

ČERVENÝ KONTAJNER

Patria sem: drobné odpady z kovu vrátane kovových
obalov - kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby
od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez plastovej
izolácie), starý riad, obaly zo sprejov; medzi drobný
kovový odpad tiež patria drobné výrobky z ocele a
farebných kovov; ventily, hliníkové viečka, hliníkové
obaly, kovové viečka, klince, sponky, kovové rúry, staré
kľúče, zámky, kovové obaly z potravín (z hotových
jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), kovové
plechovky z nápojov (konzervy a plechovky je potrebné
pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť).
Nepatria sem: drobné kovy hrubo znečistené farbami a
rôznymi chemickými látkami.

ZELENÝ KONTAJNER

Patria sem: fľaše, sklenené nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a
plastových uzáverov, sklenené črepy, okenné sklo a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, zrkadlá,
autosklá, plexisklo, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) a zložky komunálnych odpadov,
ktoré sa zbierajú ako triedené.

ČIERNY KONTAJNER

Je určený na zmesový komunálny odpad, ktorý je
tvorený zložkami, ktoré nie je možné ďalej triediť
(všetok odpad, ktorý ste nenašli zaradený v zozname
odpadov patriacich do farebných kontajnerov). Nepatrí
sem: nebezpečný odpad, stavebný odpad.

Vo DVORE OBECNÉHO ÚRADU je možné
odložiť do kontajnerov:

• Jedlé oleje a tuky z domácností. Použité kuchynské
oleje a tuky treba dať do plastových fliaš so stabilným
uzáverom a odložiť do príslušného kontajnera

• Textil a šatstvo. Patria sem: čisté prikrývky, deky,
posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k
oblečeniu. Nepatria sem: hrubo znečistený textil a
šatstvo zeminou, chemikáliami a olejmi.

DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU
• Drobný stavebný odpad. Patria sem: zvyšky murovacích
materiálov, dlaždice, obkladačky, omietky, keramická a
betónová krytina, betón a pod. Nepatria sem: plastové
materiály, podlahové krytiny, izolačné materiály
(asfaltové lepenky, izolačná pena, polystyrén a pod.)
drevo, azbestová krytina a stavebné prvky s obsahom
azbestu, železobetón, guma, molitan a pod.
• Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, z parkov
a cintorínov - je potrebné ho vyvážať a odkladať na
dočasnú skládku biologicky rozložiteľného odpadu.
Patria sem: konáre, burina, lístie pozberové, zvyšky
rastlín zo záhrad a z vinohradov, tráva a pod.

ZBER 2x DO ROKA
• Elektroodpad z domácností. Patria sem: televízory,
rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily,
videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná
žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno
zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové
svietidlá, LED svetelné zdroje a pod. Nepatria sem:
motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie
žalúzií, plynové variče, vypínače a zásuvky, merače a
ovládače fixne zabudované, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, dekoratívne prvky a pod., použité batérie a
akumulátory.
• Farbivá a chemikálie a ďalšie odpady s obsahom
škodlivín. Patria sem: voľne dostupné rozpúšťadlá,
staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a
čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky,
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami.
• Veľkokapacitný odpad – netriedený odpad z
domácností.

Dane z nehnuteľnosti
rok 2016

ný symbol pri platbe poštovou poukážkou.
Upozorňujeme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatky za dane a komunálny odpad,
aby tak urobili, pretože obec pristupuje k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom
exekútora.

Vážení občania, keďže Rozhodnutia o daniach za nehnuteľnosti a psov za rok 2016
už boli doručené všetkým daňovníkom, upozorňujeme opäť na možnosť platieb cez
internetbanking, ako na najrýchlejšiu a najpohodlnejšiu možnosť platenia či už daní,
alebo poplatkov za komunálny odpad či stočného. Ak chcete uhradiť poplatky priamo
na našom úrade, je možné hotovostne, ako aj bezhotovostne bankomatovou kartou.
Úhradu možno realizovať aj na pošte poštovou poukážkou.
Na jednoznačné identifikovanie platby uvádzajte, prosím, vždy variabilný symbol,
ktorý je uvedený v rozhodnutí, v opačnom prípade nevieme spárovať platbu s rozhodnutím, to znamená priradiť k platiteľovi. Taktiež je potrebné uvádzať správny variabil-

OZNAM - úhrady
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Obec Limbach oznamuje, že v týchto dňoch sú odosielané faktúry na stočné za rok
2015.
Na základe uvedeného žiadame daňovníkov, aby si skontrolovali, či vykonali úhrady
za daň z nehnuteľnosti, ako aj za stočné. V prípade nejasností kontaktujte p. Machovú
- tel. č. 033/6477221, mail: oulimbach@gmail.com, prípadne osobne.

Darina Machová

11.10.16 10:36
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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. 10. 2016 do 15. 11. 2016:
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.

Výzva na čistenie pozemkov
Naša obec každoročne bojuje so zaburenenými pozemkami. Ide o stavebné pozemky, ako aj pozemky v zastavanej časti obce i v neurbanizovaných zónach obce.
Ich neodstraňovanie má za následok, okrem obťažovania okolia peľmi a vysokou
trávou, aj neustále šírenie invazívnych druhov rastlín.
Vyzývame preto vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov, aby si v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny splnili svoju povinnosť a zabezpečovali na
pozemkoch takú starostlivosť, aby zamedzili šíreniu invazívnych rastlín. Veríme, že
si vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov uvedomujú dôležitosť starostlivosti
o svoje pozemky aj s ohľadom na ľudí, ktorí trpia na alergie, a dúfame, že nebude
nutné pristupovať zo strany orgánov ochrany prírody k ukladaniu pokút.

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Milí Limbašania,
rád by som vás pozdravil a v skratke predstavil posledné aktivity členov Združenia
limbašských vinohradníkov a vinárov.
Aj tento rok sme prijali pozvanie našich kolegov a priateľov zo Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov, ktorí každoročne začiatkom júla organizujú podujatie s
názvom VÍNO A LEVANDUĽA. S radosťou sme návštevníkom tohto podujatia
odprezentovali naše limbašské vína, zároveň sme si podebatovali, pokoštovali a
vymenili skúsenosti a napriek vysokým teplotám a večernej búrke sme strávili
peknú sobotu vo vinohradoch s dobrými vínami.
Dňa 22. júla sme zorganizovali autobusový výlet do Strekova, kde sa konal IX.
ročník Strekovského festivalu vína. Tento tradičný letný vínny festival vzdáva poctu
vinohradom, tradícii, poctivej ľudskej práci a kontinuite života. K dobrej nálade a
veselosti prispelo nielen krásne počasie, priateľská atmosféra, príjemné prostredie,
ale najmä množstvo dobrého vínka.
V auguste sa začína azda najhektickejšie obdobie pre vinohradníkov. Vo vinohrade
je veľa práce, intenzívne sa venujeme ochrane viniča a už začínajú dozrievať skoré
odrody hrozna. Začína sa to Iršajom Oliverom, z ktorého sa vyrábajú prvé burčiaky.
Začiatkom septembra už bublocú v sudoch burčiaky ďalších bielych odrôd, začínajú
sa piť aj ružové a červené burčiaky. Práve preto sme v tomto čase usporiadali v
našej obci Deň burčiaka. Pekné počasie, živá hudba, dobre naladení Limbašania a
ich priatelia oslávili svoj Deň burčiaka vo veľmi príjemnej a veselej atmosfére, ku
ktorej prispeli vína aj burčiaky limbašských vinárov. V ponuke občerstvenia boli aj
dobroty, ktoré pripravili šikovní Limbašania: slané aj sladké koláče, lokše, domáce
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syry, guláš, med a medovina.
Sme mimoriadne pyšní na to, že limbašský burčiak a vína sú v širokom zastúpení na
takmer všetkých jarmokoch, vinobraniach a trhoch nielen v blízkom okolí, ale na
celom Slovensku. Tešíme sa, že nás ľudia poznajú, že im chutíme a že nás kupujú.
Je to dobrá reklama nielen pre nás, ale aj pre obec Limbach. Preto sme s potešením
prijali ponuku na spoluprácu s obcou, s ktorou chystáme označenie limbašských
pivníc a umiestnenie smerových tabúľ k jednotlivým vinárom.
Toľko k tomu, čo už bolo a teraz ešte krátky súhrn toho, čo nás čaká. Oberačkové
slávnosti máme za sebou. Už nie je čas oslavovať, je čas oberať, spracovávať hrozno,
plniť pivnice.
Začiatkom novembra sa na vás tešíme na Svätomartinskom požehnaní mladých vín
v priestoroch Centra oddychu Gaudium. Príďte okoštovať mladé vína ročníka 2016.
Bude to ich premiéra, tak sme aj my sami zvedaví, že ako sa vydaria.
Rovnako v novembri sa bude konať veľká akcia Malokarpatskej vínnej cesty: Deň
otvorených pivníc. Opäť pripravíme skvelé vína, jedlá, pekne upravené dvory
a pivnice a ústretový personál. Budeme sa snažiť, aby sme obstáli v obrovskej
konkurencii vínnych pivníc na ceste od Bratislavy po Trnavu a aby si všetci
návštevníci našej obce od nás niesli nielen dobré vína, ale aj pocity a aby sa správy
o dobrom víne a ľuďoch z Limbachu šírili široko-ďaleko.
Prajem vám dlhé babie leto a peknú jeseň.
S pozdravom

Michal Sadloň,

predseda Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov

11.10.16 10:36
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MATERSKÁ ŠKOLA Limbach
Každý z nás robí chyby. Ale záleží na nás, či sa dokážeme poučiť a ísť ďalej. Vtedy má chyba
svoje opodstatnenie. Slovíčkami „prepáč“, „ospravedlňujem sa“, „nechcel som“ vieme
zmeniť atmosféru, zlepšiť medziľudské vzťahy. Snažíme sa o to aj v našej materskej
škole. Viac ako na kognitívnu oblasť sme sa zamerali na schopnosť porozumieť sebe a
iným, komunikáciu, začlenenie sa do spoločnosti, samozrejme, na tej našej úrovni u detí
predškolského veku. Začiatok školského roka máme za sebou. Zmeny, ktoré sa udiali
v podobe rekonštrukcie výdajne stravy a jedálne, určite zlepšia status materskej školy.
Deti aj rodičia úspešne zvládajú neľahké odlúčenie a začína sa každodenný kolobeh. A
predsa sú tu malé pozastavenia: teplé jesenné počasie, vôňa dozretého hrozna, príjemné

posedenia s priateľmi, množstvo príjemných podujatí. Aj my pre vás chystáme tradičnú
Guláš párty, ktorú považujeme za miesto stretnutia rodičov novoprijatých detí, obyvateľov
obce, ktorí majú záujem žiť a podieľať sa na práci v našej komunite. Neváhajte a vytvorte
si zaujímavé súťažné družstvo. O podmienkach vás budeme informovať prostredníctvom
webovej stránky www.mslimbach.sk alebo na úradných tabuliach obce Limbach. Prihlásiť
sa môžete do 10. októbra 2016. Želám vám krásnu jeseň, mojim pedagógom a ostatným
zamestnancom veľa síl, energie a najmä mnoho zdravia.

Irena Číková

Spomienka na Kľak, letná turistika s mojimi kolegyňami a priateľkami zároveň.

Kuchyňa MŠ

Jedáleň MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Limbach

Čas radosti, veselosti, úžasných zážitkov a oddychových
dovoleniek je za nami. A my sme úspešne vykročili tou
správnou nohou do ďalšieho školského roka.
Ako je u nás zvykom, výletmi, akciami, ktoré nás ešte
len čakajú, si pripomenieme chvíle nezabudnuteľných
prázdnin a o chvíľku nás čakajú ďalšie.
Začiatok školského roka 2016/2017 otvorila zastupujúca
pani riaditeľka Mgr. Mária Baginová. Spolu s pedagogickým zborom si uctila príchod našich prváčikov.
„Stať sa prvákom je veľká udalosť. Treba si zvyknúť na
veľa nových ľudí, povinností, pravidiel... Začína sa nová
etapa, prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom
zostali len krásne spomienky...
Následne sa slávnostne predstavili všetky triedy.
Oboznamovanie a vítanie pokračovalo v jednotlivých
učebniach. Tento rok sme do našej školskej rodiny prijali
23 prváčikov a naši minuloroční prváci sa spojili do jednej
2. A s počtom 20.

Európsky týždeň zdravia

V septembri sme sa stihli zúčastniť na športovom
dopoludní s rodičmi. Súťažilo sa v behu, vo futbale
a vybíjanej. Ako ktoré družstvo dopadlo, sa dozviete až
v budúcom čísle Limbašských noviniek.
V rámci tohto týždňa absolvujeme ešte branné cvičenie
v prírode a pôjdeme spoznávať krásy okolia Limbachu
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a Malých Karpát. Maličkí prváčikovia si určite budú
pochvaľovať krásne počasie i boľavé nôžky, keď prídu
unavení domov, „ale“ s dobrým pocitom. Na výletoch do
prírody je najúžasnejšia spolupráca medzi jednotlivými
členmi tried. Aj tí najnemotornejší a naši „naj“ dokážu
pomôcť kamarátom v núdzi, a hlavne tým najmenším.

Čo nás ešte len čaká...

V najbližšom období sa bude konať už III. ročník
Farebného týždňa zdravia, navštívime dopravné ihrisko,
výchovný koncert, prídu na besedu zaujímaví ľudia...
Uskutoční sa spojenie medzi školou a rodičmi, deťmi,
koláčikmi a rôznymi výtvormi na tradičnom jablkovom
hodovaní. V ŠKD si zasúťažíme v Šarkaniáde o najkrajšieho
a najaktívnejšieho šarkana. V novembri nás prenesie do
sveta mágie a záhad Tekvičkový pochod svetlonosov s
Dňom plným kúziel a, samozrejme, vo svojom programe
nezabudneme ani na Kultúrny program pre starších
občanov.
Naši piataci aj tento rok prejdú Testovaním 5 a úspešne
ich to posunie do vyššej sféry školskej zrelosti. Ostatní tiež
nebudú zaostávať v súťažení, či už v olympiáde, alebo inej
matematickej či jazykovej súťaži.

Zaželajme si teda v novom školskom roku veľa úspechov,
aby bolo množstvo zaujímavých projektov, súťaží, hier,

aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských
a športových podujatí plných nových objavov. Aby deti v
našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže,
vysvetlí, podá pomocnú ruku. Aby naša škola tak ako
doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce
a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

Ďakujeme i vám rodičia a priatelia školy za vašu dôveru
a pomocnú ruku, ktorú nám poskytujete i prostredníctvom svojich detí, a všetkým, čo pre našu a vašu
školu i deti robíte. Ďakujeme.
Bližšie informácie sa vždy dozviete na našej internetovej
stránke https://skolalimbach.edupage.org/ a Facebooku.

Kuchyňa ZŠ

11.10.16 10:36
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INZERÁT
Raz do týždňa poupratujem celý dom alebo byt (seriózne). Tel. č.: 0911 106 796.

Keramické krúžky
a kurzy v Limbachu
Už tradične v novom školskom roku otvárame keramické krúžky pre deti už od 4
rokov, ale aj kurzy pre mládež a dospelých.
Začíname od 26. 9. 2016, no ak bude voľné miesto, môžete sa pridať aj neskôr.
Kurzy pre mládež od 11 rokov a dospelých bývajú 2x mesačne. Prvýkrát sa stretneme už 21. 9. 2016. Tu môžete chodiť pravidelne alebo občas aj jednorazovo.
Miesto: v priestoroch OÚ LIMBACH, vchod zboku
PONDELOK od 15.00 do 15.45 - deti
UTOROK od 16.45 do 17.30 - deti
STREDA od 18.00 do 20.00 - od 11 do 99 rokov
Ak máte záujem dozvedieť sa o keramických krúžkoch viac a prihlásiť sa, kontaktujte ma: janka.kapustova@gmail.com, 0903591242.

Teším sa na vás Jana Kapustová

Komunitné akcie
v Limbachu
Oberačky sa končia, dni sa skracujú, treba sa nám stretávať: ďakovať za úrodu z vinohradov a polí,
hodovať a zabávať sa. Občianske
združenie LIRA vám ponúka na
tieto dni viacero akcií, ktoré sa pomaly v našej dedine stávajú tradíciou:
- Jablkové hodovanie (8. 10.) –
jablkové špeciality, súťaže, tvorivé dielne, lukostreľba, vystúpenia detí a zlatý
klinec programu hudobná skupina PÁNKO s hravými pesničkami pre všetkých si
pre vás pripravila aj súťaž o ich pásikavé tričká.
- Adventné benefičné koncerty v evanjelickom kostole
- v spolupráci s OÚ Privítanie Mikuláša s Adventnými trhmi (3. 12.).
- Novoročný koncert Daniely Varínskej v evanjelickom kostole.
Všetky tieto akcie podporujete mnohí z vás 2 % z daní pre OZ LIRA. Ďakujeme
za každú pomoc pri rozvoji komunity v našej dedine. Tešíme sa na stretnutie s
vami. Bližšie informácie o našich akciách sa dozviete na našej stránke www.
ozlira.org a na Facebooku OZ LIRA.

za o. z. LIRA Adrika Strečanská

Vážení seniori!
V minulom čísle som sa tešila, že leto sa len začína a
teraz smutne konštatujem, že sa končí. Apropo, nesmiem
opomenúť mojich podnájomníkov – lastovičky – tie už
trénujú na dlhý let a snemujú na elektrických drôtoch,
šťastnú cestu vám a vráťte sa.
A čo my? Šťastní sme prežili leto s vnúčatami a
najbližšími, dopriali sme si výlety, pracovali sme
v záhradách a spracovávame úrodu, čoskoro už
nabehneme do seniorského stereotypu a začneme sa
zase tešiť na vianočné stretnutia, a tak stále dokola.
Aké bolo leto v JDS? Plodné – zájazd do Rakúska spájal
kultúrny zážitok – prehliadka zámku Schlosshof so
slovenskou sprievodkyňou s kulinárskym. V továrni na
čokoládu v Kittsee sme sa mohli objesť sladkostí, ale i
kúpiť ich špeciálne banániky a slivky v čokoláde.
Vydaril sa i pobyt pri Jadranskom mori v Lignane, najmä
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preto, že cesta autobusom (cca 452 km) netrvala pridlho,
že penzión bol neďaleko od mora, že strava bola ľahká a
chutná a že sa stretli dobrí a veselí ľudia. Mesto čisté, veľa
zelene, more teplučké, slnko horúce – čo viac si želať. Ak
sa zadarí, tak i na rok by sme radi reprízu.
Nemenej chvály si zasluhuje aj týždenný relax v Sliači.
Veľa som o týchto kúpeľoch nevedela, vari len to, že sa tu
liečili „srdciari“. Ale v minulosti slúžili aj privilegovaným
a známym osobnostiam. Liečivé účinky minerálnych vôd
využili B. Němcová, T. G. Masaryk, dokonca i N. Chruščov,
M. Benka, J. Cikker a ďalší.
Žiaľ, kúpele Sliač majú svoje dobré časy už za sebou. V
prevádzke je iba komplex Palace, ostatné kúpeľné domy
sú opustené a chátrajú.
Je hriešne nevyužívať čarovnú okolitú prírodu a vodu z
minerálnych liečivých prameňov bohatú na vápnik a

železo. Blahodárne pôsobí na ochorenia žalúdka, srdca,
močových ciest a čriev. Nemenej dôležité z lekárskeho
hľadiska je využívanie plynu CO₂ unikajúceho z prameňa.
Ak môžete – choďte – skúste, odporúčam.
V jesenných mesiacoch nás v klube čakajú oslavy
jubileí – budeme sa vedno radovať. Posedíme, zajeme,
popijeme, „zašpivame“, kto bude vládať – potancuje,
pošpásuje. A tak...
Na záver sa mi zdá vhodný tento verš básne:
Od chvíle po chvíľu,
lístoček po lístku
oprchá kalendár.
Rok čo mal, rozdelil –
už iba prichodí
ďakovať za ten dar:
za život, za zdravie,
za dobrú úrodu
aj za čas pokoja.
Veď prečo nie – trocha poézie nikoho nezabije!

Tajomníčka ZO JDS A. Futasová
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Kolkársky klub Limbach
Po ročníku Jeseň 2015 a Jar 2016 sme v letnom období mali 2 mesiace prestávku
v súťaži. V auguste sme začali s prípravou – priateľskými zápasmi v Pobedime,
v Rakoviciach a v Zlatých Klasoch.
Prvý majstrovský zápas sme odohrali dňa 8. 9. 2016 proti Viktórii Pezinok na ich
domácich dráhach - v kolkárni Interu Bratislava. Tento zápas sme prehrali so skóre
5:3.

Ďalší zápas odohráme dňa 14. 9. 2016 na našich dráhach – v kolkárni na Pasienkoch.
Do ďalších zápasov želám mužstvu kolkárov veľa zdravia a kolkárskeho šťastia, lebo
aj to niekedy ovplyvní výsledok stretnutia.



S pozdravom „hodu zdar!“
Pavel Ančic

FK Karpaty Limbach
Slnko, voda, kúpaliská, dovolenky, prázdniny a
futbalová lopta. Viete si predstaviť krajšie prežitie leta?
Naši mladí futbalisti prežívali svoje prázdniny naozaj
krásne.
Letná príprava prebiehala od začiatku augusta, do
ktorej sa zapojilo aj 9 nových hráčov.
V našich tímoch nastali hráčske posuny, keď niektorí z
hráčov sa presunuli do vyššej kategórie. Z Predprípravky
(pusiniek) dostali príležitosť 6 hráči, ktorí sa zapojili do prípravy s Prípravkou a odohrali už
aj 4 zápasy. Aj keď čelili starším chlapcom, rozhodne nesklamali, bojovali a bola radosť sa
na nich pozerať. Zo 4 zápasov máme v tabuľke 2 výhry, 1 remízu a 1 prehru.
V tíme Mladších žiakov nastal taktiež hráčsky posun, keď 5 hráči odišli a 6 prišli. Odohrané
máme zatiaľ 2 zápasy, z ktorých sme odišli ako porazení. Najmä v prvom zápase proti tímu
z Lozorna podali chlapci bojovný výkon a víťazstvo im uniklo len o kúsok.
Predprípravka zatiaľ na svoj zápas čaká a usilovne trénuje. Na tréningoch vidieť veľký
posun našich mladých nádejí, ktoré už čoskoro môžu preukázať vo svojom prvom zápase.
Tréneri aj naše mladé nádeje vás radi privítajú na svojich zápasoch.

Víťazi penált

Ak by ste aj vy chceli podporiť chlapcov v ich futbalovom raste, radi vás privítame aj na
Jablkovom hodovaní 8. októbra, kde bude mať náš tím stánok.

Víťazi súťaže Gól do prázdnej brány

Ukončenie sezóny mladí futbalisti
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