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Evanjelická cirkev
Milí spoluobčania, drahí bratia a sestry!
Opäť sú pred nami vianočné sviatky. Sú to sviatky pokoja, radosti, rodinnej súdržnosti
a určite aj lásky, keďže láskou chceme obdarovať našich blízkych. No pokúsme sa na
tieto sviatky hľadieť aj ako na sviatky nádeje a Božieho milosrdenstva. Pán Boh sa
sklonil k nám biednym, Jemu odcudzeným ľuďom v nádeji na zmenu k dobrému. Pán
Boh je plný nádeje, plný dobrých plánov. Má nádhernú víziu s každým jedným z nás.
On nás vidí nielen takých, akí sme, ale aj akí krásni môžeme byť.
Boh plný nádeje poslal na svet svojho Syna. Urobil tak vo svojom milosrdenstve k
nám. Boží Syn neprišiel na svet do pohodlia, ale do maštale. Neprišiel na výlet, ale
aby slúžil a obetoval svoj život za nás. Preto môžeme povedať, že tieto sviatky sú aj
pripomienkou Božieho skutku milosrdenstva voči nám. On sa s láskou skláňa k nám.
Čo pre nás znamenajú tieto sviatky? Na to si musíme odpovedať každý sám. Lebo každý
ich prežíva inak. Inak ich prežíva starý nevládny muž. Inak prežívajú Vianoce manželia,
ktorí už nevedia nájsť cestu jeden k druhému. Inak Vianoce prežívajú nakupujúce
davy v hypermarketoch. Inak prežíva Vianoce starenka v domove dôchodcov zradená
svojimi vlastnými deťmi. Nuž, rôzne možno sláviť najkrajšie sviatky roka.
Slávme ich tak, aby sme z nich mali úžitok! Pamätajme na Božiu blízkosť a pomoc!

Cez Krista nás Boh vyslobodzuje z našich vín a ukazuje cestu do večného domova na
novej zemi. Boh nás neignoruje, preto nebuďme ani my ignoranti pre ľudí okolo seba.
Myslime na tých, s ktorými žijeme pod jednou strechou. Vykročme k nim, podajme
im ruku, objímme ich alebo im napíšme, zavolajme, alebo sa len tak oprime jeden
druhému o chrbát - to zohreje aj srdce.
Boh nás nenechal v duchovnej tme, ale nám pomohol, aby sme raz neskončili úplnou
osobnou prehrou. Preto aj my buďme pomocou tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Inú
pomoc potrebuje nevládny starký, inú malá školáčka, inú dospelé deti s bábätkom, inú
trpiaci ťažkou chorobou či duševnou krízou.
Keď si myslíme, že o nás nikto nestojí, že nás všetci opustili alebo nemajú pochopenie
pre naše osobné trápenie, môžeme vedieť, že Pán Boh je s nami. Boh nás neopustil, ale
je tu. On nám vie dať pokoj, trpezlivosť, dobrú radu aj silu vykonať zmeny k lepšiemu.
Bez Pána Boha, ktorý sa k nám sklonil a je s nami, by sme mali smutné Vianoce. Ale s
Ním nás čaká veľká radosť teraz aj v budúcich dňoch, aj vo večnosti.
Róbert Mišových, evanjelický farár
Evanjelické služby Božie v Limbachu budú v nasledujúcich časoch:
• na Štedrý večer (24. 12.) a na Záver občianskeho roka (31. 12.) o 16.30 h
• na 1. a 2. sviatok vianočný (25. 12. a 26. 12.) o 9.00 h
• na Nový rok (1. 1.) a Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) o 9.00 h

Rímskokatolícka cirkev
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život.“ (Jn 3, 16)
Po hodine náboženstva prišlo ku mne dieťa a podáva mi
zložený papier. „To je pre vás.“ Otvoril som ho. Bol na
ňom nakreslený vianočný stromček a pod ním detským
písmom napísané: „Máme vás radi!“
To bol môj najkrajší vianočný darček. Slová dieťaťa „to je
pre vás,“ vyjadrili niečo celkom osobné.
V tomto čase Boh podobne – veľmi osobne – hovorí
každému jednému z nás: „To je pre teba.“ A usmerňuje

náš pohľad na svojho Syna. Narodenie Ježiša Krista je
dôkazom Božej lásky k nám.
Vianoce sme naplnili mnohými zvykmi – najprv
zháňanie darčekov, upratovanie, zdobenie stromčekov,
varenie... Akí sme mnohokrát nervózni, keď niečo
jednoducho nestíhame... Ale o tom predsa nie sú
Vianoce. Vianoce sú čas, keď nám Boh hovorí niečo
celkom osobné: „Mám ťa rád.“
Osloboďme tieto Vianoce od zbytočného balastu, aby
sme Bohu i našim blížnym mohli povedať rovnako:
„Mám ťa rád.“

Pokojné prežívanie Vianoc v kruhu svojich najbližších
všetkým Limbašanom želá a v mene rímskokatolíckeho
spoločenstva vyprosuje
Miroslav Mika, farár
Srdečne pozývam na sväté omše počas sviatkov:
24. 12. (Vigília Narodenia Pána – Polnočná)
25. 12. (Slávnosť Narodenia Pána)
26. 12. sv. Štefana, prvomučeníka
30. 12. sv. Rodiny
31. 12.
1. 1. Slávnosť Bohorodičky

24.00
9.00
9.00
9.00
16.30
9.00

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok ,
šťastie nech sprevádza každý váš krok.
Želajú pracovníci obecného úradu
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Limbach, okres Pezinok, obec Limbach, KNC parc. č. 402/20 vo výmere 1 199 m², druh:
trvalé trávnaté porasty.
5. Spôsob 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.
6. Spôsob 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.
7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 s pripomienkami.
8. Opravu tlačovej chyby v § 5 ods. 5 a v § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obce Limbach.
9. Zmenu termínu 8. riadneho zasadania OZ v Limbachu na termín 7. 12. 2016.
10. Zámer OZ prehodnotiť podmienky nájmu v zariadeniach poskytujúcich pohostinské
služby prenajímaných obcou Limbach súkromným podnikateľom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Michal Šándor
Tadeáš Loczi
Zoe Norocká

9. 9. 2016
13. 10. 2016
3. 11. 2016

Zosobášili sa:
Ing. Dušan Pukalík a Mária Oborilová
Zuzana Mocková a Andrej Farbula
Mgr. Peter Václav a Mgr. Iveta Polgárová
Ing. Sergej Strachov a Elvíra Papp

1. 10. 2016
7. 10. 2016
8. 10. 2016
8. 10. 2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
1. So znížením nájomného za nebytové priestory v nájme p. Branislava Duraja na 500,00
eura mesačne do konca roka 2016 s podmienkou doplatenia rozdielu do 30. 6. 2017.

Opustili nás:
Helena Vargová
Oľga Švecová

30. 10. 2016
6. 11. 2016

Obecné zastupiteľstvo poveruje:
1. Komisiu pre životné prostredie, Komisiu pre ochranu verejného poriadku, Komisiu
územného rozvoja a výstavby a Komisiu pre vinohradníctvo a vinárstvo na preverenie
a zistenie prípadných páchateľov vypúšťania neznámej látky do obecnej kanalizácie
a do Limbašského potoka na Školskej ulici a na predloženie návrhov na zamedzenie
tejto činnosti.
2. Komisiu pre ochranu verejného poriadku na zvýšenú ostražitosť v obci Limbach.
3. Komisiu pre životné prostredie na preverenie vypúšťania splaškov do Račieho potoka
v chatovej oblasti Limbašská dolina a v oblasti Suchý vrch.

Jubilanti:
60 rokov
60 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
85 rokov
85 rokov

Výber uznesení z 2. mimoriadneho
zasadnutia OZ dňa 21. 11. 2016
V Limbachu, december 2016

Marta Demovičová
Ing. Vladimír Féder
Matilda Fornerová
Pavol Strapák
Jiří Sztojka
Eva Václavová
Rudolf Forner
Anna Futasová
Karol Juran
Ing. František Focko
Mária Malá
Katarína Vrbiková
Ondrej Beňo
Terézia Mihalovičová

ČÍSLO 4/2016

Návrhová komisia v zložení JUDr. Branislav Kalman, Michal Bariny nedoručili obci
Limbach schválené uznesenia na 2. mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 21. 11. 2016. Z tohto
dôvodu neboli uznesenia starostkou obce podpísané a nemohli byť zverejnené.

Výber uznesení z 8. riadneho
zasadania OZ dňa 7. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Výber uznesení zo 7. riadneho
zasadnutia OZ dňa 25. 10. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Vyrovnanie 90-perc. prebytku za rok 2015 v sume 131 906,70 € zisteného podľa
ustanovenia paragrafu 10 odsek 3 písmena a) a b) zákona číslo 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tvorbu rezervného
fondu vo výške 131 906,70 €. (Nepodpísané starostkou obce.)
2. Návrh úpravy rozpočtu obce Limbach na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2 s
pripomienkami. (Nepodpísané starostkou obce.)
3. 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.
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.
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1. Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2017 s pripomienkami.
2. Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2018 – 2020.
3. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Limbach s pripomienkami: v hlavičke sa
pojem „Obecné zastupiteľstvo obce“ nahrádza pojmom „Obec“ a v § 11 ods. 10 sa z
tabuliek Fyzické osoby, Právnické osoby a Bioodpad vynecháva časť tabuliek „Cyklus
vývozu v mesiaci“.
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017: 31. 1. 2017, 14. 3. 2017, 16. 5.
2017, 27. 6. 2017, 12. 9. 2017, 24. 10. 2017, 12. 12. 2017.
5. Zámer prenajať pozemok parc. č. 1797/1 vo výmere 7 668 m², parc. č. 1795/1 vo
výmere 8 236 m² a parc. č. 1795/2 v celkovej rozlohe 5 740 m² zapísaných na LV č. 426
obce Limbach na účely udržiavania obecného pozemku.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce:
1. Na oslovenie vlastníkov pozemkov v obci Limbach z dôvodu hľadania vhodného
pozemku na účely zriadenia alebo rozšírenia cintorína a zriadenia Dvora separovaného
odpadu v zmysle platného ÚPN obce Limbach s cieľom zistenia možnosti zámeny
alebo odpredaja takéhoto pozemku do vlastníctva obce Limbach.
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Vážení občania,
pred dvoma rokmi som na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v
Limbachu skladala sľub, ktorý ma zaviazal konať v prospech našej malej obce:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.” Dnes som v polovici svojho funkčného obdobia.
Práca poslankyne, ktorou som bola jedno volebné obdobie, je predsa len trocha
iná. Keď sa posadíte na stoličku starostu, každé rozhodnutie a každý podpis
zostáva na vašich pleciach a vašej zodpovednosti. Chcem však povedať, že som
mala na svojej strane trošku šťastia. Keď som nastúpila do funkcie, boli a sú okolo
mňa na obecnom úrade ľudia, ktorí mali veľa skúseností, takže som zapadla do
rozbehnutého stroja, ktorého chod som len upravila, aby bol flexibilný a efektívny.
Práca v samospráve sa rokmi mení a je čím ďalej tým zložitejšia a byrokratickejšia.
Starostovia mali kedysi viac času na kontakt s občanmi a riadenie obce. Práca
starostky prináša okrem radostných chvíľ aj chvíle, keď musí nekompromisne
rozhodnúť v súlade so zákonom a v mnohých prípadoch sa to občanom nepáči.
Mnohokrát sa stane, že na obecný úrad prídu dvaja nespokojní ľudia, spravidla
jeden odchádza menej spokojný ako ten druhý. Vyhovieť všetkým sa nedá. Pri
„starostovaní“ prídu chvíle, keď vás neprajníci a zlomyseľní ľudia pourážajú a
nazvú prostredníctvom anonymov zlodejom a darebákom, len aby na vás naložili
čo najviac špiny. Vtedy sa človek zamýšľa, či má zmysel pokračovať. Ale keď na
druhý deň stretnete usmiatych spoluobčanov, ktorí vás povzbudia a podporia,
vtedy si poviete, že táto práca má zmysel. Prácu starostky beriem ako službu
občanom. Pri práci ma povzbudzuje aj obyčajné slovo ďakujem od človeka, ktorému
som spôsobila radosť alebo mu niečo pomohla vybaviť. Viem sa tešiť aj z malého
úspechu, ktorý vzíde z mojej práce.

Adventné trhy
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Limbach sa čoraz viac rozrastá. Počet obyvateľov stúpa, no chcem znova vyzvať
tých, ktorí tu bývajú a nemajú trvalý pobyt, aby sa konečne k nemu prihlásili.
Ako obec by sme nemuseli čakať na dotácie vyššieho územného celku alebo
ministerstiev, a mali by sme o niečo vyššie podielové dane, ľahšie by sme mohli
rekonštruovať naše cesty, opraviť dom smútku, rozšíriť základnú školu alebo
postaviť dlho diskutovanú telocvičňu. Vyšší počet obyvateľov by nám pomohol aj
v rokovaniach o umiestnení bankomatu v obci, pretože tento argument počúvam
najčastejšie. Banky majú jednoducho tabuľky s predpísaným počtom výberov, a tie
s naším počtom nedosahujeme, no snažíme sa ďalej. Keby sa k tomu pridružila aj
snaha pánov poslancov Gálika, Farbulu, Kalmana, Sadloňa, Čapuchu a Barinyho, z
ktorých prví traja si zmýlili prácu poslanca s úlohou kontrolóra a využívajúc slepú
podporu ostatných troch neustále bezdôvodne napádajú a dehonestujú prácu
pracovníkov úradu aj moju, neprejavujú záujem a súčinnosť pri pripravovaných
projektoch. Naopak, každú moju lepšiu snahu spochybňujú a negujú, čo nadobudlo
až také rozmery, že prijatím nezákonného rozpočtového opatrenia a nelogickým
okresaním rozpočtu obce na budúci rok mi bránia realizovať projekty v prospech
obce a občanov, zrejme z dôvodu, aby mohli neskôr poukázať na moju nečinnosť či
neschopnosť. V takejto atmosfére naozaj nie je jednoduché pracovať.
No ako povedal filozof, „čo ťa nezabije, to ťa posilní“. Negatívne skúsenosti nám
pomáhajú lepšie analyzovať budúce problémy, teda jednoducho povedané, kto nič
nezažije, nikam nenapreduje. Želajme si, aby sme v budúcom roku využili všetky
negatívne skúsenosti, ktoré nás posunú k cieľom, ktoré si pre nás obyvateľov a aj
pre celú našu dedinku želáme.
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí pracujú pre našu
obec na obecnom úrade, v základnej škole, materskej škole, školskej kuchyni za
ich kvalitnú prácu a korektnú spoluprácu, a tiež všetkým, ktorí svojím pričinením a
svojimi aktivitami v tomto roku prispeli k životu obce.
Dovoľte mi zaželať vám všetkým krásne sviatočné dni v kruhu najbližších a veľa
zdravia, šťastia a úspechov v roku 2017.
A. Čechovičová

Privítanie Mikuláša
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Stretnutia a rokovania starostky obce Limbach
Denne sa venujem bežným činnostiam súvisiacim s organizačným zabezpečením
chodu obce a obecného úradu. Okrem osobného stretávania sa s občanmi,
telefonických rozhovorov s nimi a riešenia každodenných povinností na pôde
úradu alebo obce sa zúčastňujem aj na množstve stretnutí na rôznych úradoch a
inštitúciách mimo Limbachu. Napriek tomu, že už v minulom roku boli zverejnené

niektoré stretnutia a rokovania, ktoré som absolvovala v priebehu niekoľkých
mesiacov, nájdu sa takí, ktorí moju prácu znevažujú a bagatelizujú. V snahe
predísť dohadom a nepravdivým komentárom o mojej práci, rozhodla som sa v
skratke spísať ako príklad svoj program, ktorý som mimo uvedenej bežnej činnosti
absolvovala v mesiaci november 2016.

DÁTUM
1. 11. 2016
2. 11. 2016

14. 11. 2016

3. 11. 2016
4. 11. 2016

5. 11. – 6. 11.
7. 11. 2016
8. 11. 2016

9. 11. 2016

10. 11. 2016

11. 11. 2016

12. 11. 2016
13. 11. 2016

UDALOSŤ
Sviatok
Rokovanie o možnostiach verejného rozhlasu
Bežná agenda/listy, žiadosti, sťažnosti
Zasadnutie Komisie sociálnej
Príprava podujatia – jubilanti
Zasadnutie ZMOMR
Rokovanie k verejným obstarávaniam
Školská jedáleň
Bežná agenda/listy, žiadosti, sťažnosti
Stretnutie s právnikom obce
Zabezpečenie darčekov jubilantom
Víkend
AUREX Bratislava – UPN obce
Rokovanie Modra – MÚ
Rokovanie o budúcom zbernom dvore
Podpisovanie rozhodnutí/stavebný úrad
Stretnutie s právnikom obce – rokovania v stavebnej záležitosti
Nákup prekvapení pre deti
Bežná agenda
Kontrola ČOV
Stretnutie s audítorom
Stretnutie s p. farárom
Bežná agenda
Stretnutie k vývozu odpadu
Podpis rozhodnutí - v zmysle 211 a ostatné
Požehnanie vín Gaudium
Stretnutie jubilantov roku 2016 + jeho príprava
Víkend

UPOZORNENIE
K PRIZNANIU DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, K DANI ZA PSA,
K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA NEVÝHERNÉ
HRACIE PRÍSTROJE
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. podávajú len
tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena
oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi priznanie dane do 31. januára 2017, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2017. Daňová
povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Ostatní daňovníci v zdaňovacom období roku 2017 podávajú daňové priznanie len
v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
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Revízia zariadení v ZŠ, MŠ
Rokovanie so žiadateľkou
Stretnutie s občanmi - podvečer pracovné stretnutie dotknutých
vlastníkov nehnuteľností
15. 11. 2016
Obhliadka vianočného stromu
Stavebné rozhodnutia
BSK rokovanie o dotáciách
16. 11. 2016
Okresný úrad PK– rokovanie
Pasportizácia cintorína
Modra – stretnutie s partnerskými obcami ČR
17. 11. 2016 sviatok Sprevádzanie partnerských obcí z Česka
18. 11. 2016
Bežná agenda/stavebná
19. 11. - 20. 11. Víkend
21. 11. 2016
Mimoriadne zasadnutie OZ
Bežná agenda
Okresný úrad PK – rokovanie
22. 11. 2016
Rokovanie s občanom/podnet
Stavebné rozhodnutia
Rokovanie k zbernému dvoru – vývoz
23. 11. 2016
Rokovanie s majiteľom pozemku o UPI
Bežná agenda/211
BSK rokovanie k obchvatu PK a problému Triblavina
24. 11. 2016
Pravidelné stretnutie so zástupcami polície a starostov obce
Stretnutie s občianskym združením
25. 11. 2016
Stretnutie s občanom
Bežná agenda
26. 11. 2016
Doľany – výročie Juraja Fándlyho slávnostné odhaľovanie
pamätníkov
27. 11. 2016
Víkend
28. 11. 2016
Stretnutie s občanom (3x)
Riešenie mini-dcom prístupov (elektronizácia obce)
29. 11. 2016
Slovenský Grob – otvorenie ZŠ
Stavebný úrad – rokovanie so ZSE
Základná škola
30. 11. 2016
Slovenský pozemkový fond – rokovanie vo veci prevodu
pozemku do majetku obce AUREX
Obecný právnik – pracovné stretnutie
Súdne pojednávanie s neplatičom

UPOZORNENIE
Správca dane, t. j. obec Limbach, podľa § 80 ods. 1 daňového poriadku upozorňuje daňových dlžníkov, že po márnom uplynutí lehoty do 31. 12. 2016 začne exekučné konanie na účely vymáhania nedoplatku na miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a zároveň bude exekučne vymáhať aj nedoplatky
za stočné.
Zároveň žiadame každú platbu uskutočnenú bankovým prevodom označiť menom
a priezviskom, prípadne adresou nehnuteľnosti, na ktorú sa platba vzťahuje, účel
platby a VS, t. j. číslo rozhodnutia alebo číslo faktúry.
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Činnosť Sociálnej komisie pri OZ
V sobotu 21. 11. 2016 sme sa stretli s našimi jubilantmi, ktorí v tomto
roku oslávili okrúhle narodeniny od 70 rokov vyššie. Bolo ich celkovo 37
a väčšina z nich prišla poobede na obecný úrad, aby si spoločne s nami
pripomenuli ich výročia. Všetkých potešili pesničkami, tancom a básničkami
deti zo súboru Limbášik zo základnej školy pod vedením pani Baginovej a
Macekovej. Každému osobitne pani starostka zablahoželala, odovzdali sme
im kvet a malý darček a každý sa podpísal do obecnej kroniky. Prajeme im
touto cestou ešte raz všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia.
Dňa 3. 12. 2016 sme spolu s OZ LIRA organizovali adventné trhy, na ktorých
sa zúčastňuje čoraz viac predávajúcich Limbašanov, ktorí svojimi výrobkami
a pripravenými dobrotami tešia srdce návštevníkov. Napriek naozaj
mrazivému počasiu sa prišlo pozrieť veľa ľudí, no najviac ich bolo v čase, keď
sa blížil príchod Mikuláša. Ten aj so svojou družinou anjelov dorazil a potešil
všetky deti čokoládovou nádielkou, tie na oplátku Mikulášovi spievali a
recitovali.
V stredu 14. 12. 2016 sme sa stretli s našimi dôchodcami v pivnici LVD na
predvianočnom stretnutí. Naši seniori sú plní elánu a energie, dokážu sa
vždy zabaviť, a aj vďaka živej hudbe bolo toto stretnutie opäť veselé.

Chcela by som poďakovať OZ LIRA a Kultúrnej komisii za ochotu a skvelú
spoluprácu pri príprave podujatí pre Limbašanov.
Za Sociálnu komisiu pri OZ Jana Plšková

Jubilanti 2016

Žijú medzi nami...
Peter Opet, ktorý býva v Limbachu už 11 rokov, sám seba
považuje najmä za muzikanta, speváka, autora hudby a textov
hlavne pre kapelu Polemic, ktorej je dlhoročným členom.
Úplne čerstvou je jeho spisovateľská aktivita. Tá prišla spolu
s predčasnou a búrlivou pubertou jeho prvorodeného syna
Adama. Ten je nielen hlavným hrdinom knihy ŽIVOT ADAMA,
ale vraj aj bezodná studnica inšpirácie pre ďalšie dielo.
O čom je kniha?
Vitajte vo svete piataka Adama, ktorý chce zmeniť svet, no
rozhodne nemieni meniť seba. Prečo by to robil? Veď na všetko
nové, čo ho postretne, má hneď názor. Či je to dobré, alebo
zlé, vie zhodnotiť za pár sekúnd. Najviac ho štve, ako sa s
ním bavia dospeláci. Naozaj si myslia, že desaťročný človek
je vhodný akurát tak na plnenie pokynov a príkazov rodičov
a učiteľov? To teda rozhodne nie! Šiltovka, tričko s dobrým

JL-16009-01_Limbasske_novinky_4.indd 5

dizajnom a rifle. To je jeho štýl! Úplne inak sa baví s chalanmi,
ale pri krásnych babách si dáva pozor. Je presvedčený, že jeho
rodičia sú mimozemšťania a nikto z jeho spolužiakov nechápe,
ako môžu doma fungovať bez telky. Adam je rebel a pri každej
príležitosti to vykrikuje, aby všetci vedeli, s kým sa bavia.
Odmieta povinnosti a mieni žiť tak, ako sa mu práve zachce!
Iba že by mu to mama zakázala…
Život Adama je super vtipná knižka nielen pre deti, ale aj pre
akéhokoľvek rodiča, ktorý si prešiel pubertou svojich detí,
alebo ho to ešte len čaká. Nájdete v nej 30 veselých príbehov a
Adamových zážitkov: Chcel by som voňať ako Katty Perry, Točí
ma telka, Dospelácke reči, Toto je pravda o Ježiškovi či mnohé
ďalšie. Samozrejme, niekoľkokrát sa v nej spomína aj Limbach,
bydlisko Adamovej rodiny, či už základná škola, alebo víno,
ktorým žije naša obec.
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Seniorská dovolenka

Dôchodcovia z Limbachu a Pezinka sa po roku opäť vydali na cestu. Pre týždenný
rekreačný pobyt zvolili organizátorky hotel Zerrenpach v Osrblí. Aj keď sme na pobyt
odchádzali v takmer letnom počasí, Horehronie nám pripravilo po krátkom čase celú
ponuku jesenného počasia od slnka až po sneh. Počasie však vôbec nenarušilo radosť zo
stretnutia s priateľmi, s ktorými máme za roky veľa spoločných zážitkov. Okolie hotela
poskytlo krásnu scenériu jesennej, ba i zimnej prírody. Ako vždy organizátorky pobytu
pani Vrablicová a pani Chvílová pripravili na každý deň zaujímavý výlet. Už cestou
sme navštívili Zvolenský zámok, ktorý je v súčasnosti aj najbohatšou obrazárňou a
sochárskou galériou na Slovensku. Najviac nás zaujalo európske maliarstvo zo 16. 19. storočia a ikony zo zbierky SNG. V Hutníckom múzeu Železiarní Podbrezová, a. s.,
sme si prezreli expozíciu a vypočuli zaujímavý výklad o histórii hutníctva železa, ktoré
začalo písať svoju históriu už v roku 1840. S históriou Čiernohorskej železnice sme sa
zoznámili v Čiernom Balogu, ktorý bol ďalším cieľom našich výletov. Pôvodná železnica
slúžila na prepravu dreva, teraz slúži na prepravu turistov. Vláčik nás previezol krásnou
prírodou Vydrovskej doliny, kde je „lesnícky skanzen“ s náučným chodníkom „lesného
času“. Tradične sme boli aj na trhoch v poľskej Jablonke. Ďalší z výletov smeroval do
historickej časti blízkeho Brezna. Po návšteve Brezna sme sa už pripravovali a tešili na
večernú zábavu. Pri výbornej hudbe sme okamžite zabudli na všetky choroby. Tanec a
spev sprevádzali kultúrne vložky účastníkov pobytu a bohatá „žartovná“ tombola, ktorá
bola vyvrcholením večera. Celé dianie sledoval a pozorne zaznamenával „náš fotograf“,
aby sme si mohli naše zážitky opäť pripomenúť. Neodmysliteľnou súčasťou pobytu
bolo ranné budenie, ktoré malo neopakovateľnú atmosféru. Posedenia pri vínku,

dobrá nálada a žartovanie či prechádzky po okolí prehĺbili spoznávanie a priateľstvá. V
záverečný deň pobytu sme si osvojili zručnosti pri výrobe syra a korbáčikov v Eurosalaši
Michalová. Dozvedeli sme sa presnú receptúru na získanie syrových výrobkov z
čerstvého mlieka a veľa o práci a živote na salaši. Rozlúčkový večer bol zhodnotením
pobytu. Vtipné recitačné pásmo, vyhodnotenie súťaže v bowlingu, pieseň a scénky
uzavreli veľmi vydarený pobyt na Horehroní.
Vďaka organizátorkám a všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k výbornej nálade, sa už
teraz tešíme o rok na nové stretnutia a zážitky.
Anna D.

Milí seniori!

pokračovala séria životných jubileí s malou slávnosťou v klube. Bolo ich veru neúrekom,
bolo nám veselo a dobre, aj by sme si zvykli.
Na žiadosť niektorých členov sme zorganizovali posedenie v jurskej pivnici – koštovke,
kde sme už viackrát pri dobrom jedle a vínku zažili príjemné popoludnie. Pohodovú
atmosféru dotvára majiteľ pán Ivan, milý a veselý človek. Radi sa k nemu rok čo rok
vraciame.
V pléne zaznela pripomienka, či by sme sa nevybrali na vianočné trhy do Viedne, tak ako
vlani. No mohli by sme, ale zaplniť autobus je organizačne a časovo náročné, tak sme to
vzdali. Musia stačiť trhy limbašské, pezinské či bratislavské.
Iné nič významné sa v ZO neudialo, tešíme sa na sviatočný koncert a pripravované
koncoročné podujatia v obci.
Záverom by sa vari hodila modlitba či sviatočný vinš. Nech sa páči, tu je:
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom,
nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu.
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda,
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Prvé snehové vločky a adventné vence v kostoloch a na dverách nás upozornili, že
prišla decembrová zima a Vianoce sú za dvermi. Čarovné Vianoce – ako ich nazývame
– to nie je klišé, ale sú to skutočne najkrajšie sviatky, na ktoré sa tešia deti a aj my
– dospelí, seniori. Neočakávame honosné dary, veď nám v podstate ani nič nechýba.
Nepotrebujeme druhý mobil či krištálové poháre. Stačí stretnutie s deťmi, vnúčatami,
priateľmi. Aspoň na Štedrý večer by nik nemal sám pri stole sŕkať vianočnú kapustnicu
a po nej zaľahnúť k televízoru. Ja, našťastie, som ešte nikdy netrávila Štedrý večer
sama, vždy som s mojimi blízkymi, ktorí obyčajne na Vianoce dorazia s cudziny, alebo
ja sa vyberiem k nim. Totiž nie všade v Európe je toľko sviatočného voľna ako u nás a ak
nedostanú dovolenku, je rad na mne.
Niektorí z mojich súpútnikov vyhlasujú, že nechcú ísť na Vianoce k deťom do rodiny, že
len doma majú svoje pohodlie. Aké pohodlie? Sedieť sám v papučiach v kuchyni, jesť
nachystané jedivo a potom driemkať na sedačke?
Nemyslím, že to je pravá príčina, skôr, že majú strach z pocitu nadbytočnosti, že len
zavadzajú a nik ich nepočúva, neakceptuje.
Milí moji! Ak vás deti pozývajú k štedrej večeri, baľte rýchlo papuče a peňaženku a
vyrazte! Veď „pohodlia“ si užijete po celý rok až-až.
Teraz pár slov o dianí v JDS. Ako som už načrtla v ostatnom čísle Limbašských noviniek,
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Seniorská dovolenka

Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
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LIMBAŠSKÉ BENEFIČNÉ AKCIE
V predvianočnom čase rozmýšľame o pomoci viac ako inokedy. Pomôcť všetkým jeden človek nemôže,
ale každý môže pomôcť niekomu. V
Limbachu sme sa rozhodli tento rok
pomôcť našej obyvateľke, telesne
znevýhodnenej vozičkárke Helenke
Vencelovej. Na tento účel sme zorganizovali viaceré akcie, z ktorých výťažku kúpime pre ňu potrebnú terapeutickú pomôcku.
Adventné trhy a Mikuláš
Vôňa vareného vína, punču, medoviny a kapustnice, chutné koláčiky, perníčky, lokše...
vytvorili tú správnu atmosféru na Adventných trhoch v sobotu 3. decembra, kde deti
navštívil aj Mikuláš s anjelmi. Bohatá bola aj ponuka našich predajcov vlastných
handmade výrobkov: sviečky, venčeky, maľované škatuľky, magnetky, krhličky, hodiny, mydlá, drevorezba, kožené výrobky, dyhové kvietky, drotárske dekorácie, šperky,
pozdravy, prírodná kozmetika, domáce syry, sirupy, lekváre, bylinky a mnoho iného.
Rodičia mali jedinečnú príležitosť kúpiť svojim tínedžerom darček knihu Život Adama
priamo od jej autora Petra Opeta aj s venovaním. Radosť si návštevníci mohli urobiť aj
knižkami a dekoračnými predmetmi, ktoré vyrábali naše deti a boli v stánku LIRY za
dobrovoľný príspevok na zdravotnú pomôcku pre Helenku.

Adventné trhy
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Benefičný adventný koncert
Ďalšiu príležitosť pomôcť a pritom si užiť veľkolepý zážitok v podaní medzinárodne
uznávaného Speváckeho zboru mesta Bratislavy pod vedením Ladislava Holáska s organistom Petrom Mikulom, sme mali na Benefičnom adventnom koncerte v nedeľu
11. 12. v evanjelickom kostole. Prijemné boli aj stretnutia pri punči, ktorý sme podávali
pred kostolom po koncerte. Ďakujeme Obecnému úradu Limbach, evanjelickému zboru, Zväzu limbašských vinárov a vinohradníkov a firme Spusta, že nám pomohli zorganizovať a sponzorsky zabezpečiť túto akciu.
Vďaka dobrovoľným príspevkom predajcov aj návštevníkov sa podarilo už na týchto akciách vyzbierať väčšiu časť sumy potrebnej na nákup tejto zdravotnej pomôcky. Vďaka
za vašu štedrosť.
V nedeľu 15. januára o 16.00 vás pozývame opäť do evanjelického kostola na
Benefičný novoročný koncert svetoznámej klaviristky a Limbašanky Daniely Varínskej a
jej kolegu violončelistu Jána Slávika.
Po koncerte všetkých srdečne pozývame na pohostenie na evanjelickú faru, kde sa môžeme stretnúť a porozprávať aj s účinkujúcimi.
Benefičné akcie zastrešuje LIRA - Limbašská regionálna agentúra v spolupráci s OÚ
Limbach. Takéto akcie zamerané na pomoc znevýhodneným ľuďom pripravujeme už
niekoľko rokov. Každý rok chceme pomôcť niekomu inému. Hlavným dôvodom je dobrý pocit, keď niečo pre niekoho urobíte.

Benefičný koncert v Evanj.kostole
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Materská škola v Limbachu
Gastronomický zážitok s najmenšími. Aj tak môžeme nazvať ôsmy ročník Gulášpárty,
ktorá sa konala v areáli Materskej školy v Limbachu. Škôlku skrášlili vyrezávané tekvičky
od detí a farebná jesenná výzdoba. Návštevníci mali možnosť 22. 10. 2016 posedieť
s priateľmi v dobrej nálade, ochutnať domáce koláče a vypočuť si vystúpenie živej
hudby. Sedem tímov pripravilo rôzne druhy gulášov. Vegetariánsky, z diviny, no taktiež
aj lahodný bravčový. Vôňa prilákala mnoho návštevníkov. Spolu sme si vychutnali
jesennú atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník v kruhu priateľov.
Október je mesiacom úcty k starším. Naša škôlka si pripravila besiedku venovanú
starým rodičom. Škôlkari ich potešili pripravenými vystúpeniami v triedach. Nechýbali
básničky, pesničky a tanečné vystúpenia. Babky a dedkovia neodišli s prázdnymi
rukami. Práve naopak, vnúčatá ich obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi a
láskyplnými objatiami.
Výrobu tradičnej slovenskej ľudovej majoliky videli aj naši najstarší škôlkari. Dielňu
Renáty Hermysovej navštívili 16. 11. 2016 v Grinave. Deti si skúsili, aké je to točiť na
kruhu, videli postup výroby nádherných džbánov a tanierov od spracovania hliny po
hotový výrobok. Návštevu sme zakončili sledovaním maľovania keramiky a návštevou
predajne.
Do škôlky taktiež zavítal dinosaurus Samko. Divadlo na hojdačke si 29. 11. 2016
pripravilo pútavé predstavenie o zvedavom dinosaurovi. Rovnako ako každé dieťa, aj

on sa pýta, odkiaľ pochádza, kto a kde sú jeho rodičia. Deti sa spolu s ním vybrali na
dobrodružnú púť za hľadaním jeho rodiny a nájsť odpovede na rôzne otázky.
Materská škola v Limbachu usporadúva pre deti množstvo podujatí a zábavných výletov.
S otvorenou náručou vítame aj rodičov, ktorí si zaručene prídu na svoje. Oboznámia sa
s priateľskou atmosférou, ktorá u nás panuje, a veríme, že spolu prežijeme ešte veľa
pekných akcií. A čo nás ešte čaká? Odpoveď nájdete v krátkej básničke. Želáme vám
krásne a pokojné sviatky. Prežite ich v zdraví a v hojnosti.
Advent je tu, Vianoc čas,
najprv prišiel Mikuláš.
Kto chcel sladké balíčky,
vyčistil si čižmičky.
Pesničky a básničky,
chystajú si detičky.
Pri vianočnej kapustnici,
stretneme sa ružolíci.
Raz-dva sú tu Vianoce,
už sa stromček ligoce.
Darinka Rýdza

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Milí Limbašania, dovoľte mi, aby som vás v mene všetkých členov Združenia
limbašských vinohradníkov a vinárov srdečne pozdravil v tento predvianočný čas. Rád
by som vám poďakoval za vašu účasť na Svätomartinskom požehnaní mladých vín,
ktoré sme pre vás pripravili 11. novembra v spoločenskej sále hotela GaudiumGarni
v Limbachu. Limbašskí duchovní požehnali mladé vína, výrobcovia a milovníci vína
zhodnotili uplynulý vinohradnícky rok a prvýkrát na verejnosti mohli degustovať a
vzájomne si hodnotiť mladé víno z ostatnej úrody.
Dňa 25. a 26. novembra sme sa stali účastníkmi azda najväčšieho vinárskeho
podujatia, ktoré pravidelne usporadúva Malokarpatská vínna cesta. Počas 17. ročníka
Dňa otvorených pivníc 2016 bolo pre návštevníkov tejto akcie otvorených až 160
pivníc na trase od Bratislavy až po Trnavu. V Limbachu sme boli 8 vinári, ktorí sme s
hrdosťou predstavili svoje pivnice, degustačné priestory a dvory. Hostí sme privítali
dobrými vínami a širokou škálou gastronomických pochúťok. Z ohlasov, ktoré sa
k nám dostali, môžeme spokojne povedať, že nielen nám domácim, ale aj širokej
verejnosti z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zo zahraničia, sa vína z limbašských
pivníc páčia a chutia im.
Ako je už v Limbachu dobrým zvykom, začiatok nového roka privítame pohárom
dobrého vína a preto sa s vami radi stretneme hneď v januári na 11. koštovke
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limbašských vín. Odborná degustácia bude 14. 1. 2017. Do hodnotiacej komisie sa môže
prihlásiť každý Limbašan či Limbašanka, ktorým víno nielen chutí, ale o ňom majú
aspoň základné znalosti. Hlásiť sa môžete najneskôr do 5. 1. 2017 telefonicky (moje
tel. č.: 0903/611736). Verejná ochutnávka bude 21. 1. 2017 od 16.00 hod. Miestom
konania bude Centrum oddychu Gaudium v Limbachu. Budete vítaní nielen vy, ale
aj vaši známi a priatelia. Pozvite ich, nech aj oni zažijú priateľskú atmosféru a dobrú
náladu spojenú s vychutnávaním toho najlepšieho vína, čo sa nielen profesionálnym,
ale aj amatérskym vinárom z Limbachu podarilo vykúzliť. Dôležitá informácia pre
vystavovateľov: vzorky vína, ktoré treba priniesť v pracovnom čase do Vinárstva
Sadloň v období od 9. 1. do 11. 1. 2017 (prosím, dodržať tento termín!!!), musia byť
označené menom výrobcu, presnou adresou, tel. číslom, ročníkom a zatriedením vína
podľa obsahu cukru. Jedna vzorka musí obsahovať 4 fľaše s obsahom 0,75 l.
Na záver by som vám ešte chcel dať do povedomia domovskú stránku Združenia
limbašských vinohradníkov a vinárov: www.limbasskevina.sk, kde sa môžete
informovať o našich aktivitách.
Krásne a bohaté vianočné sviatky, veľa lásky a dobrej nálady a v novom roku 2017 veľa
úspechov, šťastia a zdravia praje
Michal Sadloň, predseda ZLVaV

20. 12. 2016 13:56:46
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Základná škola Limbach
„Jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad...“ aj takto sa dá
opísať slovo jeseň, no nielen opísať. V našej škole sa aj maľuje, kreslí a vytvára. My
sme si svoju paletu s pestrými farbami rozprestreli na jesennej výstavke žiackych
prác spojenej s Dňom zdravia v rámci III. ročníka Farebného týždňa zdravia. Bolo
úžasne, ale hlavne chutilo. Navštívili sme dopravné ihrisko, absolvovali Školu hrou,
súťažili v Šarkaniáde o najrýchlejšieho šarkana. Spolupráca medzi nami, rodičmi a
priateľmi prebehla na tradičnom Jablkovom hodovaní. Pieklo sa, voňalo, súťažilo
a ochutnávalo. Každá zúčastnená trieda si odniesla svoju výslužku, ktorú použije
na svoje potreby, výlety...
November nás preniesol do sveta mágie a záhad prostredníctvom Dňa plného
kúziel a zaklínadiel. Keďže melanchólia nás neopustila, spomenuli sme si aj na
starších občanov a pripravili sme im Kultúrny program pre starších občanov.
Koniec spomienkového mesiaca sme zavŕšili testovaním aj svojich jazykových
zručností na Testovaní 5, ktoré nás posunie do vyššej sféry školskej zrelosti.
Ostatné triedy tiež nebudú zaostávať v súťažení, či už v olympiáde, alebo inej
matematickej či jazykovej súťaži. Prvý december nás odvial na vlnách múdrosti do
sveta Všetkovedka. Uvidíme, kto bude ten náš najmúdrejší Všetkovedko. V súťaži
sa postupne striedali otázky zo všetkých oblastí, od matematiky cez vlastivedu až
po hudobnú. Zapojení boli žiaci od 2. do 5. ročníka. Držme palce.
Posledné ovocie dozrelo a jeseň pomaličky zhadzuje zo stromov posledné

ZŠ foto 1

lístie, padajúce sem... a tam... a my už počujeme cinkať cencúle na okenných
parapetách... vločka k vločke padá a sniežik cestičku k našim srdiečkam si hľadá...

Šťastné a veselé...

A sú tu Vianoce, povieme si na začiatku decembra, a pritom ich máme najradšej.
Nádherné sviatky plné hojnosti, radosti, veselosti a darčekov, ktoré nielen
dostávame, ale aj dávame. Plamienok vianočnej sviečky, vôňa medu, oblátok a
cesnaku vytvára neopakovateľné chvíle. Zabalené darčeky netrpezlivo čupia pod
vianočným stromčekom ako hríbiky a čakajú na rozbalenie. Ožívajú staré tradície.
Vianočné tóny hudby sa nám vkrádajú do srdiečok a my si želáme, nech táto
atmosféra trvá večne. V kútiku spomíname na tých, ktorých miesto zostane tento
rok prázdne a tichou modlitbou im venujeme svoje ďakujem.
Predtým ako sa rozbehneme do svojich domovov a začneme vnímať a prežívať
tú nádheru, k nám zavítajú tieto podujatia: zber papiera, Mikuláš v škole, 19. 12.
Vianočná besiedka spojená s trhmi.
Prajeme vám krásne a požehnané sviatky pokoja a lásky.
Nech nový rok 2017 je rokom splnenia tajných prianí s úsmevom na tvári.
Mgr. Jana Kostolanská

ZŠ foto 2

Srdečne vás pozývame na
novoročný prípitok
1. 1. 2017 o 0.30 hod. na OÚ
v Limbachu.
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Vážení futbaloví fanúšikovia a aj tí ostatní!
Dovoľte mi predstaviť nové vedenie FK Karpaty
Limbach. Nie je to tak dávno, čo prišlo k zmene
vo vedení nášho futbalového klubu. Do jeho čela
bola zvolená kombinácia nových a už pôsobiacich
funkcionárov. Som rád, že vo vedení klubu ďalej
ostávajú pôsobiť Peter Demovič a Majo Beňo, chlapi,
ktorí sa rozhodujúcou mierou zaslúžili o chod klubu v
poslednom období. Ďalšími členmi výboru (vedenia
FK) sa stali Jaro Štroffek, stále aktívny hráč, Limbašan a duša seniorskej kabíny, Ján
Synak, ktorý bude mať dohľad nad ekonomicko-administratívnymi činnosťami, a
nakoniec ja, Erik Rakický, zvolený do funkcie najvyššej v rámci FK.
V prvom rade sa chcem poďakovať každému, kto sa akýmkoľvek prínosným krokom,
účasťou podieľal na vzniku a chode FK Karpaty Limbach. Nielen pre mňa, ale verím,
že pre všetkých členov FK, je historickým záväzkom pokračovať v zabezpečení nielen
existencie, ale aj fungovania futbalu v Limbachu.
Futbal, ako napokon aj šport na Slovensku všeobecne, neprechádza za posledné dekády
ľahkým obdobím. Prakticky vízie všetkých športových manažérov – funkcionárov

smerujú k tomu istému, t. j. ako finančne zabezpečiť chod klubu v súťaži, kde pôsobí
prevažne seniorské mužstvo. Predpokladám, že toto bola priorita posledných rokov aj u
nás v Limbachu. Je jasné, že aj naša pozornosť sa sústreďuje na fungovanie a výsledky
A-mužstva, napokon výsledky a atmosféra okolo A-mužstva sú predmetom hlavných
diskusií fanúšikov klubu, Limbašanov. Napriek tomu by sme radi značnú časť nášho
úsilia upriamili na rozvoj mladších generácií. Chceli by sme, aby si do športového
areálu našlo cestu čo najviac detí z Limbachu, ale veľmi radi privítame futbalové nádeje
aj z okolia. K tomuto by mohli prispieť ako zdravá motivácia výsledky seniorského
A-mužstva z jesennej časti sezóny 2016/17. Naše „áčko“ uhralo jeseň vo veľkom štýle,
po jeseni sme na 5. mieste, napriek výraznej kádrovej obmene pred sezónou. Kabíne
ďakujem.
Bol by som rád, aby sa nám z klubu podarilo vytvoriť širokú futbalovú rodinu, kde každý
hráč, rodič, fanúšik bude mať pocit spolupatričnosti.
Cítim, že atmosféra okolo futbalu v Limbachu nebola v posledných rokoch jednotná.
Hádam sa nám to podarí zmeniť.
Erik Rakický, Športová 23, Limbach

Kolkársky klub Limbach
V súťažnej časti jesennej ligy 2016 sme do 1. 12. 2016 odohrali 11 majstrovských
zápasov, z toho 5 zápasov na domácich dráhach (Pasienky Bratislava) a 6 zápasov
na súperových dráhach. Dva zápasy sme vyhrali, jeden zápas remizovali a 8 zápasov
prehrali. Naše výsledky ovplyvnilo to, že väčšina hráčov ťažko pracovala pri zbere
úrody, čo sa prejavilo na ich kondícii.
Do skončenia jesennej časti nám zostáva ešte odohrať 3 majstrovské zápasy, z toho
2 zápasy vonku a jeden na domácich dráhach.

Osobitne môžem vyzdvihnúť snahu a výsledky u hráčov Michala Sadloňa, Jána
Bičiana a Antona Lačného. V dobrej kondícii je aj náš tréner Peter Holenda.
Záverom želám našim hráčom veľa zdravia a energie do posledných majstrovských
zápasov, ktoré ešte môžu ovplyvniť naše umiestnenie v súťažnej tabuľke.
S pozdravom „hodu zdar!“
Pavel Ančic

ˇ
DAKUJEME
A PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU PRI PRÍPRAVE
AGENTÚRE JANDL

ˇ ROK SPOLUPRÁCE
ZA DALŠÍ

LIMBAŠSKÝCH NOVINIEK.
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ZOHREJME SA V BYTOCH
Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku
odporúča: Všetkým majiteľom vykurovacích systémov
pred vykurovacím obdobím skontrolovať vstavané
spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu.
Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý
technický stav vykurovacieho zariadenia alebo
zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku
požiarov. Napriek tomu ľudia stále podceňujú revízne
kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov.
Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a
usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu
produkciu spalín či prehrievanie kotla. Najviac
zanedbávanou oblasťou pri kotloch s odvodom spalín
do komína je kontrola komínového ťahu a správnosti
prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk
odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia

vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.
Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či
so zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť požiar,
a to je hlavný dôvod, prečo treba komín pravidelne
čistiť. Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na
kontrolu a čistenie v komíne. Musia byť uzatvárateľné
a z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy, na
ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené
upchávkou z nehorľavého materiálu.
Podľa platných predpisov užívateľ palivových
spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu
komínov v lehotách daných predpisom. Komínové
teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50
kW:
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo,

11
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Pri používaní vykurovacích telies na tuhé palivo, ako sú
kozub, kachle, sporák, si musíme uvedomiť, že je tiež
potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i
pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade ak máme
horľavú podlahu, musíme umiestniť pod spotrebič
podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby
presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom
musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na
dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé
materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti
tepelného spotrebiča.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku vám praje spokojné prežitie zimného obdobia a
aby sme sa stretávali iba pri príjemných príležitostiach.
mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku

Novinky z obecného úradu
Sme obec, kde sa stále niečo deje. Už dlhší čas sa šíria rôzne fámy, nepravdy a
vykonštruované správy medzi ľuďmi a na Facebooku. Nechceli sme na výmysly reagovať,
no nastal čas uviesť veci na správnu mieru.
Začiatkom tohto roka sa pokúšali niektorí poslanci, hlavne pán Gálik, systematicky brojiť
za zrušenie školskej kuchyne, na ktorú niekoľkokrát zavolal kontroly a zverejňoval články v
bulvárnom denníku s osočujúcim obsahom. V podobnom duchu bolo aj jeho vystúpenie
na zasadnutí obecného zastupiteľstva v marci, na ktorom nešetril ani osočujúcimi
slovami na pracovníkov kuchyne. Hygienické kontroly konštatovali to, čo sme všetci
vedeli, že kuchyňa je zastaralá (veď nikto do nej niekoľko desaťročí neinvestoval), nie
je technicky v poriadku a je potrebná rýchla náprava. Hygiena oficiálne nepotvrdila p.
Gálikom deklarovanú epidémiu salmonelózy. V minulom roku sme ako obec hospodárili
s prebytkom a poslanci schválili v zmysle zákona na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v júni použitie 90 % prebytku prednostne na opravu kuchyne. Prebytok z roku 2015 bol
vo výške 146 563 €. V uvedenej sume je dotácia Úradu vlády SR určená na financovanie
multifunkčného ihriska vo výške 40-tisíc eur a zvyšok sme ušetrili pri hospodárení.
Rekonštrukcia kuchyne sa musela realizovať v letných prázdninových mesiacoch. Projekty
technológií ako aj rekonštrukcie boli konzultované a schválené hygienou. Po začiatku
prípravných prác nastala situácia, ktorú len málokto čakal. Havarijný stav elektrických
vedení, odpadov a vody nás prinútil uskutočniť väčšie zásahy vyžadujúce projekty na
stavebnú časť, vzduchotechniku, vodu a elektrinu. Najväčším súperom bol v danom čase
pre nás termín, keď musí kuchyňa pracovať – september. Tak projektanti projektovali
a vyberali sme dodávateľov prác a technológií. Nájsť v lete firmy, ktoré v krátkom čase
zvládnu prestavbu v takom rozsahu, nie je vôbec jednoduché. Mnohí boli skeptickí, keď
sme povedali, že v septembri sa bude variť. Podarilo sa! Deti v septembri dostali obedy
z našej zmodernizovanej kuchyne, ktorá spĺňa najnovšie hygienické a technické normy.
Celková suma na opravu bola preinvestovaná vo výške: stavebné práce (incl. elektrina,
voda, odpad) 26 565,84 € bez DPH, vzduchotechnika 15 449,00 € bez DPH, technológie
36 500 € bez DPH.
Pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia, v zmysle už schváleného uznesenia z mája 2016,
ktoré by zahrnulo aj financovanie rekonštrukcie kuchyne, sa však poslanci (Gálik, Kalman,
Farbula, Sadloň, Čapucha, Bariny) rozhodli všetko zmeniť. V októbri navrhli zmeniť
použitie prebytku, ktorý najprv schválili na rekonštrukciu kuchyne, takže laicky povedané,
po ukončení hry zmenili pravidlá hry. Tiež bez vedomia starostky, ekonómky, audítorky a
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zvyšných troch poslancov, bez znalosti obecného účtovníctva porobili zmeny v rozpočte,
pričom niektoré nie sú v súlade so zákonom. Starostka ich upozornila, že nepodpíše
rozpočtové opatrenie, čo aj urobila. Sila väčšiny sa prejavila a na mimoriadnom zasadnutí
OZ v novembri prehlasovali aj námietky audítora proti ich zmenám a zásahom, a tak šiesti
rozpočtové opatrenie prijali.
Ale aby sme neodchádzali od témy, scenár sa opakuje znova. Ide o problém s
multifunkčným ihriskom. Obec dostala dotáciu vo výške 40-tisíc eur a dofinancovanie
bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo výške 23 394,04 €. Keď sa zhotovilo ihrisko,
začali sa dohady o „gumoasfalte“, ktorý tam vraj nie je. Nepomohli ani fotografie zo
stavby a certifikáty, ktoré jeho prítomnosť dokazovali. Šiesti poslanci zvolali mimoriadne
zasadnutie OZ práve na tému multifunkčné ihrisko, z ktorého zapisovateľ poslanec Kalman
a ani návrhová komisia do dnešného dňa nedoručili schválené uznesenia a zápisnicu. V
zmysle zákona to urobilo zasadnutie neplatným, ale vyplatené odmeny poslancom za
neho boli. Ihrisko sa úspešne otvorilo a využíva sa.
Zdá sa, že keď sa v Limbachu konečne niečo vytvorí, musia sa nájsť takí, ktorí sú proti,
kritizujú a vytvárajú fámy a ohováračky na adresu práve tých, ktorí niečo robia.
Rovnako je to aj s rozpočtom obce na budúci rok. Šiesti poslanci sa rozhodli urobiť svoj
vlastný rozpočet, bez ohľadu na to, aké sú reálne „čísla“ z tohto roku a čo je potrebné a
nutné v budúcom roku opraviť či postaviť. Čo však určite vedeli, je, komu pridať. Ako to
už u nás chodí, pár dní pred oficiálnym zasadnutím obecného zastupiteľstva je zvolané
pracovné stretnutie, na ktorom by sa mali všetky body programu prediskutovať, aby
neprichádzalo k hádkam a nezhodám na oficiálnom zasadnutí. Tí istí poslanci priniesli
aj na to posledné stretnutie návrh rozpočtu, ktorý vytvorili „z brucha“, ako sa im práve
páčilo, diletantsky, bez znalosti obecného účtovníctva a rozpočtovania, ak nevedeli, o čo
v danej kolónke ide alebo sa im zdala navýšená oproti minulému roku, jednoducho ju
znížili, prípadne úplne zrušili. Prediskutovali sme spolu s ekonómkou obce problémové
zmeny. Zdalo sa, že pochopili, no na zasadnutí obecného zastupiteľstva zrazu poslanec
Gálik priniesol nový, znova zmenený návrh. Keďže majú „silu“ šiestich, je výsledok už od
začiatku jasný. A tak šiesti poslanci schválili rozpočet na budúci rok, kde nelogicky celkovo
o 13 % znížili bežné výdavky obce a financie popresúvali v rámci jednotlivých kapitol.
Uvidíme, čo tento ich krok reálne obci prinesie, respektíve, kde budeme musieť na úkor
obce priškrtiť.
OÚ Limbach

20. 12. 2016 13:56:51
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TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV ROK 2017

Plasty Papier BIO
Január
Február
Marec
Apríl
Máj

4
1
1, 29
26
24

26
9
9
6
5

Jún
Júl
August
September

21
19
16
13

1, 29
27

Október
11
November 8
December 6

4
2, 29
28

7

11
15
15, 29
12, 26
4, 11, 17,
24, 31
7, 14, 21, 28
6, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23
2, 6, 13, 20,
27
11
2, 15, 29
13

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo
vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na mestskom, resp. obecnom úrade.
Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené na
manipuláciu o 5.00 h, prípadne deň vopred.
Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealkonápojov, zo sirupov, z vína a
pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené
olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s
označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov,
fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (škatule od
mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové
obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
Prosíme vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k
ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za
vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov vám ďakujeme.

Termíny vývozu komunálneho odpadu rok 2017

1

2
3
4
5
6
7
8

JANUÁR
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

1
2

3
4
5
6
7
8
9

JÚL
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23

24 31
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5

FEBRUÁR
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

1
2
3
4
5

MAREC
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6

AUGUST
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

SEPTEMBER
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

25
26
27
28
29
30

28
29
30
31

Limbach - 240 l nádoby (komunál) 1 x 14 dní + Machergut

1
2

3
4
5
6
7
8
9

APRÍL
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23

24
25
26
27
28
29
30

1

2
3
4
5
6
7
8

OKTÓBER
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

Limbach - 240 l nádoby (komunál) všetci + Machergut

MÁJ
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

1
2
3
4
5

NOVEMBER
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

27
28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

JÚN
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

DECEMBER
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

26
27
28
29
30

25
26
27
28
29
30
31

Sviatok
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