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Evanjelická cirkev
Prázdne ruky vystieram…
Celý západný kresťanský svet si v tomto roku
pripomína 500. výročie reformácie. Toto výročie
nechceme obísť ani my, veď výsledky reformácie
priamo zasiahli aj do dejín tohto nášho kraja.
Spomienka na reformáciu sa začala minulý rok 31.
októbra, keď pápež František navštívil evanjelickú
katedrálu vo švédskom Lunde. Tam s predstaviteľmi
luteránskych cirkví podpísal dokument „Od
konfliktu k spoločenstvu“. Odvtedy prebehlo mnoho
podujatí zameraných na toto významné výročie.
Organizované boli tak protestantskými cirkvami,
ako aj cirkvou rímskokatolíckou. Spomienka na
reformačné úsilie spred 500 rokov vyvrcholí túto
jeseň 31. októbra.
Pri tejto príležitosti spomíname na snahy mnohých
vtedajších kresťanov prinavrátiť cirkev späť ku
prameňu svojej viery – k Pánovi Ježišovi Kristovi a

Jeho svätému slovu. No spomíname aj na bolestné
rozdelenie kresťanskej cirkvi. Žiaden úprimne veriaci
kresťan si to v tých dávnych časoch neželal. A predsa
k tomu došlo. Dnes sa zamýšľame nad tým, nakoľko
je toto rozdelenie ešte aktuálne.
Jedným z veľkých hesiel Lutherovej reformácie
bolo: Solus Christus (Jedine Kristus). Nebola to
nová myšlienka. Reformátori iba oprášili dávnu
kresťanskú pravdu - to, čoho sa pridŕžala stará
katolícka cirkev. Išlo o to, že keď sa človek prestane
spoliehať na svoje dobré skutky, na svoju zbožnosť a
namiesto toho sa vierou ako kliešť drží Pána Ježiša
Krista, bude zachránený pre večnosť. Kristus na kríži
zaplatil svojou krvou za naše viny, aby sme my raz
neboli potrestaní. Bolo za ne zaplatené Kristovou
obeťou na kríži. To je učenie prvých apoštolov,
Ježišových 12 žiakov. Ale to je aj odkaz reformátorov

Rímskokatolícka cirkev
Čas úrody
Október je nielen časom zberu úrody, ale tiež
mesiacom úcty k starším.
Ľudia dnes chcú žiť dlho, ale nechcú zostarnúť.
Človek, ktorý sa bojí staroby, sa snaží byť za každú
cenu výkonný ako za mlada. A keď to nejde, mnohým
sa zrúti celý svet i zmysel života.
Staroba z pohľadu kresťanstva nie je zrútenie sa
života, ale naplnenie. Je to čas „zberu úrody“, čo
človek po celý život zasieval.
Sú i starí mrzúti, zlostníci, držgroši či „generáli“,
ktorí chcú komandovať svoje už dávno dospelé deti.
Tu sa v mladosti nesialo, alebo len slabo, preto niet
čo zbierať.
Múdra staroba netrpí neskúsenosťou mladých.
Dokáže sa s porozumením a nadhľadom pozerať na
mladých nezrelých splašencov, ktorí iba teraz platia
modrinami za životné skúsenosti.
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Múdra staroba nenarieka nad tým čo už nemôže
robiť, to nech prenechá mladým. Nech sa raduje z
toho, čo ešte môže, ba že to či ono ešte vôbec môže.
Isté príslavie hovorí: Múdry človek si po šesťdesiatke
váži každý deň – po sedemdesiatke každú hodinu.
I Boh nám odkazuje cez Sväté písmo (ž 90):
„Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri
sile, osemdesiat.
No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú
rýchlo a my odlietame.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť
srdca.“
Múdra staroba mladým vo svojom okolí nevnucuje
svoje skúsenosti a predstavy o živote. Vie, že sú
neprenosné. Ale žije pred nimi vo viere, v ktorej má
čas premýšlať nad všetkým, čo zažil, videl, poznal.
Má čas zájsť do kostola, poďakovať Najvyššiemu za

cirkvi a predovšetkým to je naša nádej a radosť do
týchto dní.
Táto veľkolepá a vznešená pravda bola potom
vnesená do mnohých kresťanských piesní. Jednou z
nich je aj celosvetovo známa „Skala vekov“:
Prázdne ruky vystieram,
oči na kríž upieram.
Nahý som, mne rúcho daj,
bezmocnému pomáhaj!
Vrúcnych prosieb počuj hlas,
Spasiteľu, spas ma, spas!
Milí spoluobčania, drahí bratia a sestry, v dnešnom
svete sa mnohí chvália vlastným perím. Chýba
nám skromnosť pred ľuďmi i pred Pánom Bohom.
Spomienka na úsilie o obnovu cirkvi nech nás
povzbudí k tomu, aby sme boli skromnejšieho
zmýšľania o sebe. Potom azda začneme chápať, o čo
tým dávnym ľuďom išlo, prečo si zvolili heslo „Solus
Christus (Jedine Kristus)“.

Róbert Mišových, evanjelický farár

to všetko. Má čas. To je jeho bohatstvo.
Áno, má čas. Teda mal by si ho nájsť. „Nikdy som
nemal toľko roboty ako teraz, keď som na dôchodku.
Nestíham. Každý sa na mňa obracia: keď už teraz
nechodíš do práce – nemáš čo robiť – neurobil by
si mi toto?“
Staroba má právo na pokoj i podľa Božieho zákona.
Keď sa starkí cítia dobre, pomôžu a majú z toho
radosť. Ale len keď sa cítia dobre. Celý život museli,
či sa im chcelo, alebo nie. Teraz konečne nemusia,
keď sa na to necítia. To je výsada staroby. Neberme
im ju. Ba naopak: dospelé deti majú byť naporúdzi
svojim slabnúcim rodičom.
Staroba môže byť rovnako intenzívnou dobou života
ako mladosť, ibaže iným spôsobom. Stojí za to sa
nad tým zamyslieť a učiť sa múdro prežívať svoju
starobu.
A odkaz pre mladých:
Cti starších, pretože ani ty nebudeš naveky mladý a
plný síl.
S prianím požehnaného času zberu úrody v
záhradách i životoch vám žehná
Miroslav Mika, váš farár
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Výber uznesení zo 4. riadneho
OZ 27. 6. 2017:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
1. So zaradením súkromnej materskej školy RainbowGarden, Vinohradnícka
71, Limbach, IČO 45689423, ktorej zriaďovateľom je Lucia MayorgaGomez,
Vinohradnicka 71, 90091 Limbach, IČO 45689423, podľa zákona č. 596/2003
Z. z. do siete škôl od 1. 9. 2017 (t. j. od školského roka 2017/2018).

Inzercia
GAUDIUM centrum oddychu ponúka
ZAMESTNANIE NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
ÚPLNÝ ALEBO ČIASTOČNÝ
na pozíciu
UPRATOVAČKA / POMOCNÁ SILA V KUCHYNI
pri zabezpečovaní spoločenských akcií.
Nástup možný ihneď, resp. po dohode. Mzda dohodou.
Info: 033-6477 349, resp. 0903-433 225
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Vítame nových občiankov:
Richard Schwarz

22. 6. 2017

Juraj Marko

25. 6. 2017

Adela Fraňová

28. 6. 2017

Michal Lapoš

24. 7. 2017

Nikola Krajčíková

8. 8. 2017

Maroš Lisý

16. 8. 2017

Tomáš Vránsky

31. 5. 2017

Zosobášili sa:
José F. Oliveira Hélder a Alexandra Ančicová

5. 8. 2017

Ing. Matej Pestun a Alexandra Miklenčičová

26. 8. 2017

Mário Soviš a Renáta Lineková

2. 9. 2017

Ing. Andrej Spišiak a Ing. Andrea Tóthová

19. 9. 2017

Opustili nás:
Milan Tokoš

13. 7. 2017

Jubilanti:
Marta Hupková

60 r.

Dana Mocková

60 r.

Ivan Sadloň

60 r

Mária Slimáková

65 r

Anna Nogová

65 r.

Rudolf Slatinský

70 r.

Valéria Johanidesová

75 r.

Karel Votava

75 r.

Jozef Hujbert

80 r.

Ing. Jaroslav Skúpy

85 r.

V Limbachu, október 2017

1. Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce s výhradami
uvedenými v stanovisku hlavného kontrolóra.
2. Vyrovnanie prebytku za rok 2016 v sume 87 643 eur 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 na tvorbu rezervného fondu vo výške
87 643 eur.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku a budovy súp. č. 724 a
parc. č. 1406/56 vo výmere 1 087 m² a parc. č. 1406/5 vo výmere 156 m², k. ú.
Limbach, vo vlastníctve Bc. Antonína Komana a manž. Márie Komanovej, r.
Vojtáškovej, za cenu maximálne 128 000 eur.
4. Zámer predaja majetku obce Limbach, a to nehnuteľnosti (pozemku) zapísanej
na LV č. 426, ktorá je vedená Okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborom pre k. ú. Limbach, okres Pezinok, obec Limbach, KNC parc. č.
402/9 vo výmere 1 168 m², druh trvalé trávnaté porasty, spôsobom verejnej
obchodnej súťaže v zmysle znaleckého posudku č. 12/2016 vypracovaného
Ing. Ingrid Ščepkovou.
5. Zámer predaja majetku obce Limbach, a to nehnuteľnosti (pozemku) zapísanej
na LV č. 426, ktorá je vedená Okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborom pre k. ú. Limbach, okres Pezinok, obec Limbach, KNC parc. č.
402/20 vo výmere 1 199 m², druh trvalé trávnaté porasty, spôsobom verejnej
obchodnej súťaže v zmysle znaleckého posudku č. 13/2016 vypracovaného
Ing. Ingrid Ščepkovou.
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Limbach na rok 2017 žiadateľovi Limbach
on touro.z. vo výške 1 000 eur na účely organizovania podujatia Vatra – oslava
SNP dňa 26. 8. 2017.

V prípade, že náhľad Limbašských noviniek je už zaslaný na spracovanie
grafikovi, zverejnenie jubilantov po tomto termíne je možné až v nasledujúcom vydaní Limbašských noviniek. Ospravedlňujeme sa tým, ktorí neboli
zverejnení v predchádzajúcom čísle z dôvodu posunu termínu spracovania
Limbašských noviniek.
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Milí Limbašania,
dovolenková sezóna je už nenávratne za nami a s ňou aj leto plné slnečných dní.
Dovoľte mi, aby som sa vám v dnešnom vydaní Limbašských noviniek prihovorila,
ale aj zhrnula udalosti a podujatia, ktoré sa počas predchádzajúcich letných
mesiacov v našej obci uskutočnili.
Blíži sa jesenné obdobie a chcela by som vás informovať, že s cieľom prispieť k
zlepšeniu životného prostredia a uľahčeniu spracovávania biologicky rozložiteľného
odpadu sme sa ako obec v rámci Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu
zapojili do Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, zameranej na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania
vzniku odpadov. Súčasťou výzvy je poskytnutie domácich kompostérov pre
obyvateľov obce. Toho času je výzva vo fáze schvaľovania riadiacim orgánom pre
Operačný program. Ďalšou novinkou je vytvorenie nového Dvora separovaného
odpadu v priestoroch priemyselnej zóny (dvor LVD pri čerpacej stanici Jurki),
ktorý bude úpne prevádzkyschopný začiatkom roku 2018. Obec pozemok
zakúpila od súkromnej osoby. Súčasťou Dvora separovaného odpadu bude zber
všetkých zložiek odpadu, okrem veľkého stavebného odpadu. Taktiež zmeníme
otváracie hodiny počas pracovného týždňa, ako aj v sobotu, o čom vás budem včas
informovať. Pripravovaná novinka je aj pomoc pre starších spoluobčanov, ktorým
sa po dohode odpad odvezie obecným traktorom.
Cez prázdniny sme sa snažili zveľadiť a vynoviť aj obecný majetok. V základnej
škole sme po dohode s pani riaditeľkou vytvorili kabinet, ktorý je určený na
odkladanie pomôcok pre všetkých učiteľov, a tak sa uvoľnilo miesto v triedach,
ako aj na dolnej chodbe, ktoré sú vďaka tomu menej zapratané pomôckami a deti
majú viac miesta na aktivity. Pred školou pribudli hojdačky. Školský rok sa začal a
všetci prajeme učiteľom aj rodičom veľa energie a trpezlivosti, deťom veľa nových
vedomostí a znalostí, prváčikom v dvoch prvých triedach navyše aj rýchle a hladké
privyknutie si na školský život.
V materskej škole, teda skôr pred ňou, denne parkuje množstvo áut rodičov detí,
ktorí ich vozia do škôlky a situácia je niekedy veľmi komplikovaná. Preto sme
začiatkom septembra posunuli plot a postavili spevnenú plochu, aby mohli deti
s rodičmi bezpečnejšie vystupovať z vozidiel a nevstupovali do cesty. V pláne je aj
posunúť vstupnú bránu do areálu materskej školy, takže vznikne viac priestoru na
bezpečný prechod.
Cez prázdniny bola podpísaná zmluva o dotácii s Bratislavským samosprávnym
krajom – jedna dotácia nám bola schválená na postavenie dvoch altánkov a
stánky na naše kultúrne podujatia v obci, ako sú rôzne trhy, hodovania a slávnosti.
Umiestnené budú v parku pri obecnom úrade. Park bude prepojený s areálom
úradu novými schodami, ktoré bezodplatne vybudovala spoločnosť Zámočníctvo
Minarovič, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Druhá dotácia je, čo ma ako pôvodnú
Limbašanku veľmi teší, na obnovu gaštanice v lokalite Duble na obecnom
pozemku. V septembri začneme s výsadbou stromov. Nové odrody ovocných
stromov sú odolnejšie proti chorobám a ja verím, že gaštanica bude pre všetkých
rajom oddychu a na jeseň časom, keď si každý z nás bude môcť vychutnať plody.
V týchto dňoch je možno na hornom konci našej obce trochu rušnejšie, pretože
prebiehajú činnosti okolo rekonštrukcie Cintorínskej ulice.
Koniec prázdnin bol obohatený o viaceré podujatia. V auguste to bola Vatra
zvrchovanosti a oslavy SNP, ktorú s veľkým úspechom zorganizovalo občianske
združenie Limbach on Tour. Na lúke nad Limbachom, vďaka ústretovosti majiteľa
pána Ing. Spáčila, za čo mu ďakujeme, sa pri peknom letnom počasí stretli všetky
generácie. Pán exprezident Gašparovič nám pomohol zapáliť vatru a spolu sme do
neskorých nočných hodín počúvali živú muziku, jedli cigánsku či guláš a deti mali
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možnosť od skorého poobedia vyskúšať rôzne hry a zábavky. Členovia združenia
Limbach on Tour naozaj bravúrne zvládli organizáciu, stavbu vatry a prípravu
jedál. Teší ma, že nadišiel čas, keď mladí prevzali žezlo pri organizovaní podujatí v
Limbachu. Ďakujeme.
September sa začal už tradičným podujatím Spolku vinárov a vinohradníkov v
Limbachu – Dňom burčiaka. Na nádvorí obecného úradu rozvoniavali pagáčiky,
grilovaný syr, lokše a nesmieme zabudnúť na burčiak a vínko. K tomu zahrala
muzika a o zábavu bolo postarané. Vydarená akcia ako každý rok.
Tretí týždeň v septembri bolo v Pezinku vinobranie, na ktorom sme sa ako obec
zúčastnili v nedeľnom alegorickom sprievode spolu s našimi dôchodcami, OZ
LIRA, OZ Limbach on Tour, malými futbalistami a mnohými Limbašanmi. Dievčatá
nalievali divákom limbašský burčiak a s naším ozdobeným traktorom sme sa
predviedli návštevníkom vinobrania.
Október sa každoročne nesie v znamení intenzívneho zberu ovocia zo záhrad
a aj časom už tradičného Jablkového hodovania. Pri tejto príležitosti pozvaní
hostia slávnostne pokrstili nové stánky a altánky postavené z finančnej dotácie
Bratislavského samosprávneho kraja. Navštívili nás mnohí kandidáti na post
predsedu BSK a poslancov BSK. Voľby do Bratislavského samosprávneho kraja sa
budú konať 4. novembra a v Limbachu budeme mať opäť dve volebné miestnosti
– na obecnom úrade a v základnej škole. Všetky podrobnosti o mieste a čase
konania volieb, ako aj zoznamy kandidátov vám budú včas doručené.
V jesenných dňoch každoročne mesto Pezinok obmedzuje vstup do vinohradov
a preto prosím všetkých, aby tieto zákazy, či do pezinských vinohradov, alebo
aj limbašských rešpektovali. Týka sa to aj vjazdu do lokalít, ktoré sú opatrené
zákazovými značkami podmienenými povolením obecného úradu. Polícia v
týchto dňoch bude vykonávať zvýšené kontroly v uvedených lokalitách.
Budúce mesiace sa už budú niesť v pokojnom duchu a pre vás všetkých sú
pripravené aj podujatia – v októbri pripravujeme stretnutie so seniormi pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, tohtoroční jubilanti od 70 rokov a viac budú
mať svoj deň v novembri, Mikuláša privítame začiatkom decembra a vianočným
posedením so seniormi a vianočným pohárom vína zakončíme predvianočné
podujatia. Stretnutia sú skvelá príležitosť na to, aby sme sa spoznali a možno aj
pri dobrom vínku či koláčiku porozprávali o starostiach, ale hlavne o radostiach
každodenného života.
Tentoraz nebudete čítať, čo opäť a znova naši poslanci vykonali, alebo skôr
nevykonali. Nie je to jednoduché sa vyrovnať so zákernosťami, a preto vás
nebudem obťažovať a znepríjemňovať tento jesenný čas. Každý, kto chce, vidí, čo
sa deje a ani ja a ani pracovníci úradu sa nemajú neustále obhajovať za to, čo pre
vás a pre obec robíme. Ak to niekto chce mariť a znevažovať poctivú prácu, nech
sa s tým vyrovná sám a nech si žije so svojou zlobou a agresivitou. Tej je všade
okolo nás aj tak dosť.
Teší ma, že našu prácu vidieť a že spolu robíme veci, možno niekedy s malými
chybičkami, ale v prospech všetkých. Užívajte si farebný jesenný čas.
Adriana Čechovičová
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Vážení spoluobčania,
v sobotu 16. 9. 2017 bol v denníku Nový Čas zverejnený článok s nadpisom Úrad v
Limbachu si zavaril, polícia začala trestné stíhanie: Podvody na ihrisku od Fica?!
Približne pred dvoma týždňami sa na mňa obrátila redaktorka Nového Času, ktorá
požadovala reakciu na otázky poukazujúce na údajnú nezákonnú činnosť obecného
úradu vo vzťahu k verejným obstarávaniam v obci. Na otázky redaktorky som
reagovala tak, že som jej oznámila, že od môjho zvolenia do funkcie starostky
obce Limbach prebehli všetky verejné obstarávania zo strany obce v súlade so
zákonom. Zároveň som sa vyjadrila, že na stokrát vyvrátené a ničím nepodložené
krivé obvinenia niektorých osôb nebudem verejne reagovať až do definitívneho
rozhodnutia príslušných orgánov. A zároveň som redaktorku ubezpečila, že po
ukončení preverovania zvážim uskutočnenie takých právnych krokov, aby osoby,
ktoré nepodložené obvinenia neustále šíria, niesli za svoje konanie právne dôsledky.
Vážení spoluobčania, neustále bezdôvodné kriminalizovanie mojej osoby a činnosti
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obecného úradu niektorými osobami, podporované časťou poslancov obecného
zastupiteľstva, neustále udávanie a dokonca prepieranie krivých obvinení v
celoštátnom bulvárnom denníku má za následok veľmi negatívne dôsledky na celý
chod obce, hlavne na naše aktivity pri uchádzaní sa o rôzne granty a verejné výzvy
na zabezpečenie financií na rôzne projekty, ktoré by pomohli zlepšiť život v našej
obci. Apelujem preto na osoby a časť poslancov, ktorí miesto toho, aby pracovali
pre svojich voličov, od počiatku svojho zvolenia bezdôvodne a nepodložene
kriminalizujú osobu starostky a činnosť obecného úradu podávaním nezmyselných
a vykonštruovaných trestných oznámení, poukazujú na neexistujúce pochybenia
obecného úradu a jeho zamestnancov či šíria vymyslené nepravdy, aby zvážili svoje
konanie a prestali týmto nezodpovedným konaním škodiť všetkým obyvateľom
Limbachu.
Adriana Čechovičová
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Letné mesiace sa začali pre našich vinárov a vinohradníkov celkom úšpesne. Na jar
nám mrazy nepoškodili vinohrady a vďaka suchému počasiu nebolo treba toľko
chemicky ošetrovať tak ako minulý rok. V lete sme sa obávali prudkých letných
búrok s krúpami, ale aj tie sa nášmu regiónu vyhli. Popri prácach vo vinohrade sa naši
členovia zúčastnili na vinárskych akciách v okolí, Víno a ľevandula, Víno pod hviezdami
a zorganizovali sme návštevu Strekovského festivalu vín.
Popri prvých oberačkách (Iršai, Muškát, Muller…) sme zorganizovali tradičný Deň
burčiaka, kde sme už ochutnávali mušt a burčiak a odhadovali sme kvalitu budúceho
vína. Ďakujem našim priateľom zo združenia LIRA, ktorí nás prišli podporiť so svojimi
výrobkami a výrazne pomohli vynikajúcej nálade na tejto akcii.
Tak ako každý rok, aj tento má svoje vlastné špecifiká, s ktorými sa každý vinár bude
musieť vyrovnať. Vplyvom suchého počasia sa ukazuje málo kyselín v hrozne a každý
si uvedomuje čoraz viac dôležitosti zdravej listovej plochy vo vinohrade ako ochrany
hrozna pred slniečkom. Verím, že aj tento rok bude úspešný a spoločne ochutnáme
naše vína na Svätomartinskom požehnaní mladého vína, ktoré sa uskutoční v piatok
10. 11. 2017 v pivnici LVD, na ktoré vás srdečne pozývam.
Robert Miklenčič, predseda Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov

Vážení seniori!
Vážení občania!
Nemôžem sa vám prihovárať bez toho, aby som
nereagovala na články pani starostky v minulom čísle
Limbašských noviniek a bez toho, aby som vyslovila svoj
názor, ktorý podporili ďalší moji súpútnici.
O komunálnu politiku sa neveľmi zaujímam, užila som
si jej dosť v predošlých rokoch pred a po „nežnej“.
Teraz v starobe mám iné priority, ale tentoraz musím
reagovať. Čo to robíte, poslanci? Zvolili sme si vás, lebo
sme predpokladali, že ste mladí, plní zápalu pre veci
verejné, pre veci v prospech voličov. Aká je realita? Vaše
apriórne odmietanie všetkého – i osožného, invektívy
a spochybňovanie konania starostky a pracovníkov
obce nás znepokojujú. Konečne si uvedomte, že sme
starostku zvolili najväčším počtom hlasov a konečne to
rešpektujte! Tu nejde o vaše nenaplnené ambície, ale o
občanov. Prestaňte s atakmi, zjednoťte sa a konajte v
náš prospech! Ha-ha – už počujem niektoré reakcie na
moju adresu. Áno, som stará, ale nie retardovaná!
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No a k novému kontrolórovi obce, ktorého ste vy –
5 poslanci vybrali. Amatérsky počin v zmysle „čím
horšie, tým lepšie“. Na jednej strane ste šetrní na úkor
starostky a pracovníkov obce, hoci kompetencie a
počet obyvateľov narastá a s tým i súvisiaca agenda
a na druhej strane benevolentnosť a rozšafnosť z
obecných peňazí. Doteraz všetci predošlí kontrolóri
obce stíhali prácu pri nižšom úväzku a za menej a
nesťažovali sa. A neviem si dobre predstaviť vykonávať
dôležitú kontrolnú činnosť mimo obecného úradu. Bez
dokladov, v kuchyni či ako?
A teraz na veselšiu nôtu.
Milí seniori, teší ma, že sme letné horúčavy prežili všetci
a stihli sme spoločný výlet do Budapešti s finančným
príspevkom obce na autobus. Samozrejme, opäť
sme sa nevyhli odhlasovaniu a hľadaniu náhrady na
poslednú chvíľu. Bol to nenáročný, príjemný 1-dňový
výlet. Prehliadka mesta autobusom so sprievodcom so
zastavením na Citadele s výhľadom na celú Budapešť.
Potom rýchlo do mestskej tržnice na maďarské dobroty
a nakoniec v pohode do Tropicária. Uvidieť usmievajúcu
sa raju vedľa žralokov a rôznych vodných živočíchov nie
je každodenným zážitkom. Domov sme prišli cca o 19.00

hodine, ešte sme stihli večerné správy.
Začiatkom septembra sme v nádhernej záhrade u
Ševčíkovie dievčat zažili popoludnie v prírode. Na
potrebné suroviny sme sa poskladali, ale pohostenie
pripravili domáce. Guláš a škvarkové pagáče boli hodné
1. cenovej skupiny. Cítili sme sa skvele a pohodovo,
k čomu prispelo i príjemné počasie, Marika a Kvetka,
vďaka. Veď ste mali s nami prácu od rána – uvariť,
upiecť, poprestierať, spratať. Oddýchli ste si až druhý
deň, keď ste poumývali všetok riad. Takže ešte raz –
ďakujeme.
V čase vydania Limbašských noviniek budeme mať za
sebou 1-dňový výlet do Rakúska, neďaleko hraníc, do
miest údolia Wachau dňa 14. 9. 2017. Teraz zaisťujeme
účasť, aby nebol autobus poloprázdny. Týmto budú
naše letné plány naplnené. Tešíme sa už len na
pravidelné stretávky v klube a koncoročné podujatia,
ktoré pre nás chystá obec.
A nakoniec vari uspeje parafráza napomenutia z
Evanjelia – čo nechceš, aby ti ľudia činili, nečiň to ani
ty im!
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS Limbach
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Základná škola

Ani sme sa nenazdali, prešlo leto a s ním aj krásne bezstarostné prázdninové dni. Prišiel
september a s ním aj začiatok školského roka 2017/2018.
V pondelok 4. septembra smerovali kroky detí do školy, niektorí prichádzali s radosťou,
niektorí s obavami, iní plní očakávania. Najviac zvedavosti sa zračilo v očkách tých
najmenších – našich prváčikov. Všetkých žiakov sme srdečne privítali a slávnostne sme
vykročili do nového roka.
Pri tejto príležitosti by som chcela zaželať všetkým žiakom veľa zdravia, úspechov a
radosti z každého jedného dňa stráveného v školských laviciach. Verím, že vykročia plní
síl a elánu do plnenia úloh, ktoré prináša nový školský rok. Čaká na nich nielen učenie,
ale aj veľa zaujímavých akcií, súťaží, hier, rôznych podujatí a mimoškolských aktivít.
Milí žiaci, prajem vám, aby ste získali veľa trvalých vedomostí a poznatkov, aby vás
školské povinnosti bavili a aby ste do školy chodili s radosťou a so spokojnosťou.
Všetkým rodičom našich žiakov želám pevné nervy, veľa trpezlivosti, lásky a
porozumenia. Dúfam, že vzájomnou spoluprácou a dobrou komunikáciou dokážeme
úspešne previesť naše deti úskaliami poznania, že nám i vám budú robiť len a len radosť.
Svojim kolegom by som chcela zaželať pevné zdravie, pohodu, veľa síl a energie,
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tvorivých nápadov, radosti a odhodlania pri plnení náročných úloh, ktoré nás čakajú.
Verím, že sa do práce pustíte s chuťou a elánom, že odovzdáte žiakom všetko, čo vo
vás je.
Nech sa vám vo vašej síce krásnej, no náročnej a zodpovednej práci darí!
Mgr. Daniela Miškovská, riaditeľka školy

Oznam
Oznamujeme rodičom, že naša www.stránka je pravidelne aktualizovaná.
Nájdete na nej všetko, čo chcete o škole vedieť.
Navštívte nás!
www.skolalimbach.edupage.org
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Kríza učiteľa

Žijeme rýchly život, často si neuvedomujeme plynutie času. Ročné obdobia sa menia,
roky utekajú. Pozastaviť sa nad vlastným konaním nemáme čas. Možno iba v období
bilancovania. Väčšina učiteľov ho žije tiež. Často pracujú v dvoch zamestnaniach, sú
tiež rodičmi, opatrujú vlastných rodičov, pomáhajú svojim deťom pri výchove vnúčat.
Nerobia nič viac a nič menej ako ostatní ľudia. Naša profesia, ktorú zatracujete, je však
úžasná. Prináša mnoho tepla, porozumenia a neskutočnej energie. Táto energia sa
občas stráca, najmä vtedy, ak rodič v snahe riešiť svoj vlastný problém neodhadne svoje
podanie. Je ľahké nakričať na učiteľku pred deťmi v triede, je také ľahké nakričať na
ňu v telefóne, je úžasný pocit ju ponížiť. V danej chvíli má rodič pocit obrovskej úľavy,
víťazstva, hrdinstva, ako jej naložil. Neuvedomujúc si, aké dôsledky malo toto konanie,
ako ovplyvnil negatívne konanie iných. Pozrime sa však na druhú stranu. Učiteľka má

náročný deň, v triede ju čaká 20 malých detí. Potrebujú jej pozornosť, chce ich veľa
naučiť, rada sa s nimi zabáva. Po incidente rodiča nastáva kríza, otočiac sa k deťom
cíti obrovskú bolesť. Hra sa skončila, úsmev je cez slzy. Je smutné, že nie sme chránené
a nevieme sa brániť. Ale jednu vec predsa len vieme urobiť všetci. Zhodnotiť spôsob
podania problému. Sebakriticky nazrieť do vlastného vnútra, ako by som sa cítil sám.
Zapracovať nad vlastným správaním, impulzívnym konaním. Ťažké? Veľmi. Inak by sme
žili krajší život. Je potrebné si uvedomiť, že sme tu iba pár rokov a potom? Čo po nás
zostane? Dobro či zlo? Klamstvo či pravda?
Želám vám príjemný a pokojný školský rok 2017/2018.
Irena Číková, riaditeľka MŠ

Materská škola

Leto sa končí, prišla jeseň, farebnú nám nesie pieseň.
Hrozno, slivky, jablká, vetrík chladný zafúka.
Oblečte si svetrík, deti, slniečko už slabšie svieti.

Už sa to začalo.
Škola, ale aj škôlka volá, a tak veľkí a aj malí do školičky zavítali. Pani učiteľky pripravili
deťom veselé a pekné triedy, kde sa stretli kamaráti po prázdninách. Niektoré deti sa
tešili, iné, hlavne malé, sa museli so všetkým novým oboznámiť. Niekedy to nie je ľahké,
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pre deti a pre mamičky, ale začiatky bývajú ťažšie, no o to viac nás poteší každý malý
krôčik zlepšenia. Keď ochutná chlebík, vyzuje sa sám, ráno už neplače a nebojí sa chytiť
kamaráta za ruku. V septembri sa zadaptovali. A v októbri už smelo prídu na guláš aj
so svojimi rodičmi. Keďže október je mesiac úcty k starším, pozveme starých rodičov
na besiedky, aby sme im spríjemnili jesenné dni a ukázali, aké šikovné vnúčatá majú.
Tešíme sa aj na oberačky hrozna, lebo slniečko poriadne pálilo a aké sladké sa urodilo,
ochutnáme u našich vinárov.
Ivana Spustová, učiteľka MŠ
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v školskom roku 2017/18 otvárame

PONDELOK

od 15:15 do 16:05

od 25.9.2017

UTOROK

od 16:00 do 16:50

od 26.9.2017

STREDA

od 17:00 do 17:50

od 27.9.2017

Cena -

75 euro/polrok s glazovaním
60 euro/polrok bez glazovania

V cene je materiál, pomôcky, výpaly výrobkov, maľovanie a glazovanie výrobkov.

pre mládež a dospelých od 20.9.2017

STREDA

od 18:15 do 20:00 - 2 x mesačne

Kde: v priestoroch OÚ LIMBACH, vchod zboku
Prihlasovanie, info : janka.kapustova@gmail.com, 0903591242

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 1.10.2017 do 15.11.2017:
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.
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