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Vážení občania!

Blížia sa veľkonočné sviatky a s nimi prvé tohtoročné vydanie Limbašských
noviniek.
Rok 2014 sme opäť privítali novoročným prípitkom za účasti pána prezidenta s
manželkou a ostatných prítomných. Tak ako po iné roky, i tento rok sa niesol v
dobrej nálade a bol plný predsavzatí.
Plánované investičné akcie v roku 2014:
- Pokračujeme v regenerácii centra obce II (verejné priestranstvá a chodníky,
mobiliár, výsadba zelene, dokončenie detského ihriska).
- V priebehu mesiaca apríl sa uskutoční oprava brehových častí potoku pri
pošte Limbach. Po naliehavých urgenciách obce sa podarilo tento havarijný
stav zahrnúť do rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., na
rok 2014. Práce bude vykonávať spoločnosť Bestav, s. r. o., z Nitry. Verím,
že dokončením tohto diela sa zvýši nielen bezpečnosť toku, ale i skrášli
námestie.
- Obec požiadala o dotáciu pre projekt Prevencia kriminality. V prípade jeho
schválenia sa vybuduje kamerový systém v obci.
Jednota dôchodcov v Limbachu v spolupráci s Hotelom Limbach a LVD Limbach
pripravili fašiangovú zábavu so sprievodom masiek a návštevu na obecnom
úrade.
Aj deti našich školských zariadení mali svoj maškarný ples, ktorý s láskou pre
nich pripravili pracovníci školy a rodičia. Tieto podujatia majú už svoju tradíciu
a trvalo sa zaradili medzi obľúbené podujatia v Limbachu.
V marci nechýbala už tradičná koštovka limbašských vín, ktorú pravidelne

zabezpečuje Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov. Obecná knižnica
pripravila zaujímavé stretnutia s rozprávkami, kultúrna komisia čítania pre deti
v cudzích jazykoch, konali sa besedy, kurzy tanca v ZŠ. Všetkým organizátorom
patrí úprimné poďakovanie.
Opäť je tu jar a s ňou spojené práce v záhradách, vo vinohradoch a v parkoch.
Každý sa snaží svoje obydlie skrášliť a upraviť. Na to, aby prebytočná zeleň zo
záhrad bola uskladnená v súlade so zákonmi o odpadoch a životnom prostredí,
je potrebné vytvoriť obcou primerané podmienky.
Občan je povinný likvidovať zelený odpad a podľa toho si zabezpečiť:
a) kompostovisko vo vlastnej záhrade,
b) zakúpenie nádoby na bioodpad vo výške 29 € na rok,
c) v objeme prívesného vozíka odviezť do dočasného zberného dvora,
d) v prípade kompletnej úpravy okrasných záhrad (väčšieho množstva) odviezť
na regulovanú skládku do Svätého Jura.
Verím, že čím ďalej tým viac bude takých občanov, ktorí sa naučia rešpektovať
tieto podmienky.
Vážení občania!
Želám vám, aby ste Veľkú noc prežili najmä v zdraví, v pohode a v rámci týchto
sviatočných dní načerpali sily do ďalších pracovných dní.
Želám vám ničím nerušené veľkonočné sviatky a dobrú náladu pri sviatočnom
stole.
Starostka obce

Krásne a radostné veľkonočné
sviatky a veľa životnej pohody
v ďalších dňoch zo srdca želajú
Obecný úrad v Limbachu
a redakčná rada
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Výber uznesení z 5. riadneho
zasadnutia OZ dňa 9. 12. 2013:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Výber uznesení z 1. riadneho
zasadnutia OZ dňa 3. 3. 2014:

Vítame nových občiankov:
Filip Chvíla

29. 11. 2013

Prem Kumar

13. 12. 2013

Marko Markovič

25. 2. 2014

Zosobášili sa:
MUDr. Lucia Féderová a Ing. Peter Ďuračka

1. 3. 2014

Zuzana Staneková a Roman Bobiš

1. 3. 2014

Opustili nás:
Ing. Igor Čapla

7. 12. 2013

vo veku 59 rokov

Eva Klamová

16. 12. 2013

vo veku 50 rokov

Jozef Fodrek

30. 12. 2013

vo veku 59 rokov

9. 2. 2014

vo veku 87 rokov

Anna Babiarová

Jubilanti:
Peter Demovič

60 rokov

Soňa Jurinová

60 rokov

Ing. Mária Prutzerová

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Eva Lukáčová

1. Návrh Doplnku č. 1/2014 k VZN č. 1/2012 o zásadách predvolebnej kampane
pred voľbami alebo referendom.
2. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci na dobudovanie
komunikácie na parc. č. 1178/150 lokalita Mlynské pole – Pod Šándorom s
doplnením:
čl. I. bod 5 v prípade, že ktorýkoľvek z účastníkov nesplní podmienku zloženia
finančných prostriedkov na účet obce, nedôjde k realizácii diela.
3. Predĺženie termínov obchodnej verejnej súťaže schválenej OZ dňa 9. 10. 2012
na odpredaj pozemku parc. č. 402/20 vo výmere 1199 m2 vo vlastníctve obce
Limbach nasledujúco:
- ukončenie predkladania návrhov do 28. 4. 2014 do 13.00 h,
- otváranie doručených obálok a vyhodnotenie návrhov dňa 28. 4. 2014 o 15.00 h.
4. Závery a odporúčania Analýzy ÚPN obce Limbach spracovanej v auguste 2013
ako zadanie pre Aktualizáciu ÚPN Limbach.
5. Ročný plán organizácie dopravy v súlade s Technickou správou (február 2014) s
doplnením značiek Zákaz státia na Ulici SNP na pravej strane (smer od Pezinka)
od Potočnej ulice po vjazd do areálu LVD.

Eva Kopecká
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Peter Milan Gabriel Stodola
Helena Töröková
Milan Marčan

65 rokov

Ing. Jozef Dušan Černák
Ing. Michal Árendáš
Emília Pučková

70 rokov

Pavol Chrenko
Eliška Wawrinská

70 rokov

Anna Hackerová

75 rokov

Pavel Talaba

75 rokov

Margita Zálešáková

75 rokov

Vojtech Beňo

80 rokov

V Limbachu, marec 2014

1. Návrh rozpočtu na rok 2014.
2. Návrh rozpočtu obce Limbach na roky 2014 - 2016.
3. Návrh Doplnku č. 1/2013 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Limbach.
4. Návrh VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach s pripomienkami.
5. Návrh VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Limbach.
6. Návrh Doplnku č. 1/2013 k VZN č. 2/2008 o určení času a miesta zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Limbach.
7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 nasledujúco: 3. marec, 28.
apríl, 16. jún, 22. september a 18. november.
8. Návrh kúpnej zmluvy s pripomienkami uzatvorenej medzi predávajúcim
Mlynské pole, s. r. o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava a kupujúcim obec Limbach
na pozemky parc. č. 1178/263, 259, 251 v k. ú. Limbach zapísané na LV č. 1319 a
LV č. 1515 a stavby: objekt 101-00 komunikácie a spevnené plochy, objekt 603.1NN prípojky 604 – vonkajšie osvetlenie, objekt SO 502-00 splašková kanalizácia
pre stavbu Mlynské pole Obytná zóna Limbach – Mlynské pole za celkovú cenu
1 € (slovom jedno euro) za celý predmet kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou bude revízna správa.
9. Predĺženie termínov obchodnej verejnej súťaže schválenej OZ dňa 9. 10. 2012
na odpredaj pozemku parc. č. 402/20 vo výmere 1199 m2 vo vlastníctve obce
Limbach nasledujúco:
- ukončenie predkladania návrhov do 3. 3. 2014 do 13.00 h,
- otváranie doručených obálok a vyhodnotenie návrhov dňa 3. 3. 2014 o 15.00 h.
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Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Limbach
1. kolo:
Počet oprávnených osôb zapísaných do
zoznamu voličov: 1406
Počet platných odovzdaných hlasov: 831
Počet platných hlasov odovzdaných
jednotlivým kandidátom na prezidenta
Slovenskej republiky podľa poradia na
hlasovacom lístku:
1.
2.

Gyula Bárdos
Mgr. Jozef Bahýl

1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

JUDr. Ján Čarnogurský
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
JUDr. Pavol Hrušovský
PhDr. Ján Jurišta
Ing. Andrej Kiska
Milan Kňažko
Stanislav Martinčko
Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
Mgr. Helena Mezenská
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
JUDr. Jozef Šimko

Oznam – úhrada za dane a miestne poplatky
Obec Limbach žiada daňovníkov, aby pri realizácii platieb za dane a miestne poplatky
v bezhotovostnom styku označili platby: Meno a priezvisko, príp. ulica č. a účel
platby.
Neoznačené platby sa nedajú identifikovať a z toho dôvodu nebudú správne priradené.

2
139
3
10
2
289
179
0
3
21
181
0

2. kolo:
Počet oprávnených osôb zapísaných do
zoznamu voličov: 1440
Počet platných odovzdaných hlasov: 968
Počet platných hlasov odovzdaných
jednotlivým kandidátom na prezidenta
Slovenskej republiky podľa poradia na
hlasovacom lístku:
1.
2.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Ing. Andrej Kiska

276
692

Výzva na preventívnu celoplošnú
deratizáciu – jar 2014
Regionálny Úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie
celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 4. 2014 do 15. 5. 2014:
I. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;

Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu
Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční dňa 26. 4. 2014 v čase od 9.00 do
14.00 h. Veľkoobjemový odpad je potrebné priniesť na dvor separovaného odpadu v rozloženom stave, v opačnom prípade nebude občanom odobratý.

Oznam o zbere elektronického odpadu
Zber sa uskutoční v pondelok 28. 4. 2014 o 8.00 h. V čase od 7.00 do 8.00 hodiny je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky,
mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8.00 h budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté.
Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Upozornenie na účinnosť novely zákona
o cestnej premávke
Od začiatku roku 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu na vozovke nielen mimo obce, ale
aj v obci. Upozorňujeme preto občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali
na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie vám zaručí byť videným nielen za zníženej viditeľnosti, ale
aj v upršanom a hmlistom počasí. V prípade, že by ste sa ako chodci reflexnými prvkami
nechránili, hrozí vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100 €.
Prispejte k svojej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.
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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.

Do pozornosti (občanom, rodičom)
Svoj príspevok do Limbašských noviniek za JDS som už odovzdala, ale okolnosti ma prinútili napísať tieto riadky.
O čo ide?
Keďže bývam v neosvetlenej uličke, ktorá je v noci „čiernou dierou“, často sa
stáva, že okoloidúci mi zatrepú na parapet alebo kuchynské okno. Tak i v piatok večer 7. marca – myslím si – pubertálny plezír. O to väčšie bolo moje prekvapenie druhý deň ráno, keď som zistila, že mám okno (rámy aj sklo, múr nad
oknom i pod ním) bohato postriekané kečupom. Ak išlo o zámer, síce stupídny, tak tlieskam. Uschnutý kečup som zoškrabovala a umývala niekoľko hodín.
Známy-neznámy dobrodinec, maj na pamäti, že raz sa ti ten tvoj „krčah“ rozbije a potom ti zrátajú aj to, čo si nevykonal. A nikdy nezabudni na napomenutie z evanjelia (parafrázujem): „Nečiň druhým to, čo nechceš, aby činili tebe!“
Ak sa azda v budúcnosti vyskytnú podobné „príhody“, musia sa riešiť ako
priestupok v spolupráci s OÚ Limbach a PZ Pezinok.
Som z toho dosť zarmútená, ale chcem veriť, že to nikdy nebude nutné.
Anna Futasová
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Evanjelická cirkev
Ježiš hovorí: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
Ján 11,25
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city
Úprimnej lásky, čo sa nenadýma –
Nech tečie prameň, doteraz skrytý,
Nech hriechu osteň viac nemučí ma!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha,
Čo súcit prejaví, obviaže rany –
Odej mi srdce do svojho rúcha,
Nech slúžiť blížnym vždy som odhodlaný!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy,
Posvätné, krásne, ktoré povznesú ma –
Zmiluj sa, zmiluj, splať moje dlhy,
Nevládzem Pane, veľká je to suma!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily
Za Tebou kráčať, vyznávať Ťa všade,
Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý,
K nohám Ti srdce odovzdane kladiem!
Amen
Z. O.
Služby Božie:
Zelený štvrtok: Večera Pánova
o 18.00 h
Veľký piatok: Pašie
o 9.00 h
I. slávnosť veľkonočná
o 9.00 h
II. slávnosť veľkonočná
o 9.00 h
Konfirmácia: 27. apríla 2014 o 10.00 h
Požehnané veľkonočné sviatky želá
Mgr. Helena Heinrichová, administrátorka zboru

Zo života rímskokatolíckej farnosti
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych... týmito slovami sa každoročne začína a
súčasne vrcholí veľkonočné slávenie v našich chrámoch.
Srdečne pozývame všetkých Limbašanov sláviť spolu s nami Veľký týždeň a
sviatky Veľkej noci.
Bohoslužby budú slávené v Limbachu takto:
13. 4.
Kvetná nedeľa
požehnanie ratolestí
9.00
17. 4.
Zelený štvrtok
17.00
18. 4.
Veľký piatok
15.00
19. 4.
Biela sobota
17.00
20. 4.
Veľkonočná nedeľa
9.00
21. 4.
Veľkonočný pondelok
9.00
Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v sobotu 12. 4. od 15.00 h.
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Milí seniori!
Ani som si neuvedomila, že už je marec a treba písať príspevok, až ma redakčná
rada prebrala (tak mi čas rýchlo ubieha).
Začnem teda od začiatku – koncoročným posedením v klube. Opäť sme sa zišli a
vedno sme prípitkom privítali nový rok. Samozrejme, že sme nezabudli zavinšovať
pani starostke a prezidentskému manželskému páru.
Január ubehol v pravidelných stretávkach a v príprave podujatí na rok 2014.
Začiatkom februára - 8. a 9. 2. 2014 sme navštívili Budapešť s CK SATUR so
sprievodcom. Nápad nám vnukol „kolega“ Janko Loczi – chvála mu! Prežili sme dva
dni obohacujúcich zážitkov – od kultúrnych a historických skvostov mesta až po
možné nákupy v najväčšej krytej tržnici v Európe a návštevu festivalu mangalice.
Tu sme sa mohli nasýtiť maďarskými špecialitami až do puknutia, ponuka bola
nekonečná. Aj ubytovanie v centre v parádnom hoteli stojí za zmienku.
Nemienim podrobne popisovať celý pobyt – nakoniec to nezúčastnených ani
nezaujíma – dojmy zhrniem do vety – Presne podľa nášho gusta!
Aj keď prehliadka metropoly bola náročná na nohy (každý si však mohol zvážiť
svoje možnosti a program si upraviť), máme sto chutí podobné podujatie za
poznávaním niekedy zopakovať.
Väčšinou seniori – tí skalní, opäť prijali pozvanie MOS Modra na Ples seniorov v
Inchebe dňa 21. 2. 2014. Hovoria, že bolo dobre, že sa vytancovali a že vládali až do
konca. Pani starostka zase prispela do tomboly – vďaka.
O pár dní na to sme hodnotili na výročnej členskej schôdzi prácu výboru a plnenie
úloh v minulom roku. V kultúrnom prostredí Hotela Limbach sme bilancovali,
schvaľovali a plánovali.
V úvode diskusie som oslovila skupinu členiek našej ZO, ktoré sa od istého času
nezúčastňujú na dianí v JDS, aby uviedli dôvod, v presvedčení, že po triezvej
komunikácii nájdeme kompromis a vzťahy sa nám podarí znormalizovať.
Nepochodila som, a tak ich rozhodnutie rešpektujeme a zároveň považujeme našu
snahu a tento stav za uzatvorený.
Najviac úsilia sme v ostatnom čase venovali príprave 5. ročníka fašiangovej
slávnosti – zábavy spojenej s pochovávaním basy, ktorá sa konala dňa 4. 3. 2014
v Hoteli Limbach. Okrem pohostenia, tomboly a programu bolo treba zaistiť
sprievod masiek s harmonikárom po obci a veľa ďalších súvisiacich „maličkostí“.
Veľmi by nás potešilo, keby sa k nám pridala aj „omladina“ a angažovala sa, aby
táto ľudová tradícia, ktorú sme my oživili, nezanikla. Vďaka za vydarený večer
panie Daniela Slimáková, Anna Farbulová a Anna Futasová (pochválim sa sama) a
vám – masky, bez vás by to nebolo ono. Muzikanti hrali odušu, zábava fičala hneď
od začiatku, večeru sme nevládali ani zjesť. Čo dodať – stretli sa ľudia naladení
na rovnakú vlnu a vtedy je zaručene dobrá nálada. Nech nám to ešte dlho vydrží!
Záverom je nutné spomenúť oslavu životného výročia v klube – nášho kamaráta
Paľka Talabu, ktorému opäť želáme zdravie a dúfame, že sa ešte dlho budeme
vídať.
Čo som mala, to som napísala – končím – do čítania o tri mesiace.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Požehnané, milostiplné veľkonočné sviatky všetkým Limbašanom želá a od
Zmŕtvychvstalého Pána
vyprosuje Miroslav Mika, farár
Ó, slávny deň s Kristom víťazom – radujme sa, veseľme sa v ňom. (JKS 200)
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Základná škola Limbach
Deň otvorených dverí

Karneval

Bol to deň ako ostatné, a predsa bol zaujímavejší. Žiaci 5. A triedy si pripravili
pre predškolákov rôzne súťaže a zaujímavé aktivity. Deti boli rozdelené do
skupín a na stanovištiach plnili rôzne úlohy. Druhá skupina bola u prvákov,
kde sa spoločne učili počítať a dozvedeli sa veľmi veľa nových vecí. Na záver
sme mali pre nich pripravené darčeky, ktoré sme v školskom klube vyrobili.
Deti odchádzali spokojné a my sme mali radosť z dobre pripravenej akcie.
Hanka Vladymírecová, 5. ročník

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme v škole mali karneval. Keď sme prišli
do školy, čakali sme na všetky masky. Urobili sme veľký kruh a začali sa
predstavovať. Každá maska dostala sladkosť. Počas zábavy sme mali aj množstvo
súťaží. Súťaž o najlepšieho tanečníka vyhral Nikolaj Juran. Súťaž vo dvojiciach,
stoličkový tanec, balónovú súťaž sme si všetci užili. Potom bola super diskotéka.
Večer deti s rodičmi pomaly odchádzali domov. Ja s mojimi spolužiačkami sme
odišli poslední. Karneval bol super a určite prídem pozrieť aj na budúci rok.
Matúš Hlavatovič, 5. ročník

Prednes poézie a prózy Najšikovnejší chlapec

V marci sa v našej škole uskutočnil Hviezdoslavov Kubín. Najskôr sa uskutočnili
triedne kolá a víťazi postúpili do školského kola. V školskom kole, ktoré sa
uskutočnilo 5. 3. 2014, bola porota, ktorú tvorili žiaci a učitelia. Súťažiť začali
druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci. Súťaž bola rozdelená na poéziu a prózu.
Niektorí žiaci krásne prednášali.
Poézia:
Kategória 2. - 4. ročník
1. miesto - Bianka Farbulová
2. miesto – Izabelka Hašková, Henka Radušková
3. miesto – Adam Vallo, Matúš Porubský
Kategória 5. ročník
1. miesto – Sandra Halčinová

Vo februári sme v školskom klube mali súťaž o najšikovnejšieho chlapca. Táto
súťaž je v ŠKD veľmi obľúbená. Zapojilo sa do nej 23 chlapcov. Súťažilo sa v
niekoľkých disciplínach. Jednou z nich bolo skladanie čiapky z papiera, ďalšou
bolo poznávanie značiek automobilov. Poradie súťažiacich bolo nasledujúce:
1. miesto: Jakub Chvíla
2. miesto: Adam Bennár
3. miesto: David Juhász
Všetky deti dostali sladkosť a víťazi malé darčeky. Už teraz sa všetci tešíme na
ďalší rok.
Jakub Chvíla, 3. ročník

Zápis do prvého ročníka

Próza
Kategória 2. - 4. ročník
1. miesto - Arthur Žubor

Každoročne od 14. 1. do 14. 2 prebiehajú v školách zápisy do 1. ročníka. V
našej škole sa zápis do 1. ročníka konal 7. 2. 2014 v piatok. Na zápis prišlo 22
detí. Deťom a rodičom sa venovali učitelia a u detí zisťovali ich vedomosti a
pripravenosť začať školskú dochádzku. Želáme všetkým deťom, aby si ešte
užili chvíle strávené v materskej škole a tešíme sa na ne v septembri.

Kategória 5. ročník
1. miesto - Sára Dobšovičová
Sandra Halčinová, 5. ročník
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Škriatkovia v knižnici
V dňoch 13. 1. – 24. 1. 2014 si mohli návštevníci obecnej knižnice prezrieť putovnú
výstavu českej autorky Vítězslavy Klimtovej Rozprávková krajina. Táto putovná výstava
zavítala už do mnohých slovenských knižníc a jednou zo zastávok bola aj knižnica v
Limbachu.
Tí, ktorí navštívili výstavu, sa mohli zoznámiť s Permoníkom knižným, Babkou z klbka,
rodinou Trávničkovcov, Orieškáčmi, Révovníkom ružovým a mnohými inými škriatkami,
ktorí prebývali krátky čas v našej knižnici a potešili nielen deti, ale aj dospelých.

Výtvarná súťaž
Rozprávková krajina
Po skončení putovnej výstavy vyhlásila Obecná knižnica v Limbachu výtvarnú súťaž s
názvom Rozprávková krajina, do ktorej sa mohli zapojiť predškoláci a žiaci základnej
školy. Po doručení výtvarných prác porota vyhodnotila najlepšie práce a víťazi boli odmenení. Výstavku detských prác si môžete pozrieť v knižnici.
I. kategória – Predškoláci
II. kategória – Žiaci ZŠ
1. miesto Dominika Kohanová
1. miesto Monika Tollová
2. miesto Karolínka Nagyová
2. miesto Henka Radušková
Jakubko Sluka
Lucka Bušová
3. miesto Števko Koník
3. miesto Tamarka Demovičová
Miško Rolný
Dominik Marček

ČÍSLO 1/2014

Jednu knihu ročne
- knižnici
Kúp jednu knihu ročne, prečítaj a potom ju podaruj Obecnej knižnici v Limbachu.
Obecná knižnica v Limbachu sa 1. marca 2014 pridala k projektu Jednu knihu ročne
(knižnici), ktorého autorkou je novinárka Marta Moravčíková (viac na www.martam.
sk), a do ktorého sa od marca 2012 úspešne zapojilo a pokračuje v ňom mnoho knižníc
na Slovensku. Naša knižnica sa k nim chce prostredníctvom obyvateľov Limbachu, jeho
návštevníkov a priaznivcov či priateľov knižnice pridať tiež.
Vyzývame preto všetkých obyvateľov Limbachu, ale aj jeho okolia, rôzne organizácie
a spoločnosti so sídlom v blízkosti obce, priateľov a priaznivcov Obecnej knižnice v
Limbachu a všetkých milovníkov čítania.
Darujte našej knižnici knihu.
Môžete nám darovať aj také knihy, o ktorých viete, že sa k ich čítaniu opätovne nevrátite,
alebo ste ich dostali a rovnaké už vlastníte.
Privítame aj to, ak Obecnej knižnici v Limbachu kúpite hocijakú knihu vydanú v aktuálnom
roku. Tým nám pomôžete obohatiť a rozšíriť knižničný fond a mnohí čitatelia sa potešia,
že si môžu prečítať knihu, ktorú by z finančných dôvodov nemohla zakúpiť knižnica.
Každú darovanú knihu označíme exlibrisom projektu. Ak darca bude súhlasiť so
zverejnením svojho mena, s vďakou ho v exlibrise uvedieme. Ak by sa nám rozhodol
darovať knihu rodič dieťaťa, ktoré našu knižnicu navštevuje, môže exlibris „na mieru“
urobiť tento malý čitateľ.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle 033/647 7221.
Ďakujeme vám za prejavenú štedrosť a priazeň!
Mgr. Mária Krajčovičová, vedúca Obecnej knižnice v Limbachu

Marcové čítanie v knižnici organizované Kultúrnou komisiou pri OZ v Limbachu.
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Napriek tomu, že máme ešte len apríl, Združenie limbašských vinohradníkov a
vinárov má za sebou množstvo aktivít a dovolím si povedať, že aj kus dobre vykonanej
práce.
Už v prvých dňoch nového roka 2014 sme začali pripravovať v poradí už 8. koštovku
limbašských vín. Degustačné komisie vytvorili Limbašania, oni rozhodli o celkových
výsledkoch výstavy, ohodnotili limbašské vína. Výsledok ich práce si návštevníci
verejnej ochutnávky mohli porovnať so svojimi vlastnými názormi na zúčastnené
vína ešte v januári v Centre oddychu GAUDIUM. Vínka chutili, bolo ich dosť pre
všetkých milovníkov tohto nápoja. Samozrejme, že nechýbala dobrá nálada, radosť
zo stretnutia s priateľmi. Prežili sme príjemné a veselé chvíle.
Ešte v nás doznievali dojmy zo spomínanej koštovky a už sme sa venovali
organizovaniu pre naše združenie najdôležitejšej akcie – v tomto roku už XIII.
ochutnávke vín LIMBAŠSKÝ ČEPAK 2014. Limbašský čepak je nominačnou súťažou
pre Národný salón vín Slovenskej republiky a pre súťaž Vinár roka na Malokarpatskej
vínnej ceste. Dňa 28. 2. 2014 sa v Centre oddychu GAUDIUM konala odborná súťažná
degustácia, na ktorú sme pozvali viac ako 60 odborných degustátorov. Hodnotitelia
pracovali v deviatich degustačných komisiách a výsledky týchto hodnotení sú
nasledujúce:
KRÁĽ XIII. ochutnávky vín:
Devín, BOB.V., 2003 – Víno Krasňanský
ŠAMPIÓN výstavy bielych suchých vín:
Chardonnay, NZ, 2013 – Vinohradníctvo a vinárstvo Skovajsa
ŠAMPIÓN výstavy bielych polosuchých a polosladkých vín:
Rulandské biele, VzH, 2013 – Michal Sadloň - vinárstvo
ŠAMPIÓN výstavy ružových vín (okrem sladkých):
Cabernet Sauvignon rosé, VzH, 2013 – Peter Podola Vinotéka
ŠAMPIÓN výstavy červených vín (okrem sladkých):
Svätovavrinecké, Kab., 2012 – Michal Sadloň– vinárstvo
Najvyššie hodnotené víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV v odrode Silvánske
Silvánske zelené, BOB.V., 2007 – Michal Sadloň- vinárstvo
Najvyššie hodnotené biele víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV
Veltlínske zelené, 2013 – Michal Sadloň - vinárstvo

Najvyššie hodnotené ružové víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV
Cabernet Sauvignon rosé, 2013, Michal Sadloň – vinárstvo
Najvyššie hodnotené červené víno od výrobcu z Limbachu alebo člena ZLVaV
Pinot Noir, VzH, 2012, Ivan Foriš
Najlepšia kolekcia ZLVaV
Michal Sadloň – vinárstvo
Najlepšia kolekcia MVC
Michal Sadloň – vinárstvo
Cena Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku za najviac bodovo hodnotené biele
suché tiché rok 2012 a staršie
Rizling rýnsky, 2012 – Milan Beňo
V čase, keď som písal tento príspevok, bolo vyhlásenie výsledkov a verejná
ochutnávka ešte pred nami, tak si nedovolím dopredu napísať, že sa podarila a že
sme s jej priebehom spokojní. Viem len to, že každý z nás urobí všetko pre to, aby sme
poskytli potešenie z chuti už teraz pripraveného vína, ktoré návštevníkov ochutnávky
osvieži a prinesie im dobrý pocit, radosť a možno aj tvorivé myšlienky. Tešíme sa
nielen na stálych, ale aj nových priaznivcov akcií limbašských vinárov.
Najbližšia obecná akcia združenia je plánovaná až na september. Bude to Deň
burčiaka a my už teraz robíme vo vinohradoch všetky kroky tak, aby sme dopestovali
maximálne kvalitné hrozno a ponúkli vám chutné burčiaky. Veríme, že počasie k nám
bude milosrdné a naša práca bude odmenená dobrou úrodou, aby sme naďalej robili
obľúbené limbašské víno.
Pozornosti mnohých Limbašanov určite neunikne zvýšený pohyb návštevníkov
v našej obci v dňoch 23. a 24. mája. Budú to návštevníci Otvorených pivníc na sv.
Urbana, ktoré usporadúva Malokarpatská vínna cesta. Limbach je jednou z mnohých
vinohradníckych obcí, ktoré spomínaní milovníci vína na svojom putovaní za vínom
od Bratislavy až po Trnavu navštívia. Vždy sme radi, ak sa im v Limbachu páči a
snažíme sa čo najlepšie reprezentovať, aby sa dobré chýry o Limbachu šírili čo najďalej.

So srdečným prianím prežitia krásnych veľkonočných sviatkov vás v
mene Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov pozdravuje
Michal Sadloň,
predseda ZLVaV

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA, INTERNET a TELEFÓN
Spoločnosť PROGRES vám ponúka:
Káblovú televíziu s viac ako 150 programami, analógovú TV zadarmo, vysoké
rozlíšenie digitálnych programov (full HD), tematické balíčky programov podľa
vlastného výberu (filmové, športové, dokumentárne a ďalšie) a rozhlasové
programy.
Vysokorýchlostný internet časovo a dátovo neobmedzený s rýchlosťou až 25 Mbit/s.
Telefón (pevnú linku) bez akýchkoľvek paušálov, v sieti PROGRES a SLOVANET
zadarmo.
Všetky služby spolu - káblová televízia, internet a telefón v cene už od 16,25 eura s
DPH mesačne, s možnosťou aj bez viazanosti. Stačí si iba vybrať zo širokej ponuky
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prostredníctvom webovej stránky www.kablovatv.sk alebo telefonicky na čísle
02/431 91 251.
Výhodou je nízka cena a príjem všetkých služieb iba po jednom kábli (odpadá
akákoľvek inštalácia, údržba zariadení a antén) a dochádza k úspore elektrickej
energie za satelitné zariadenia a set-top-boxy. Programy je možné sledovať
súčasne na všetkých prijímačoch v domácnosti aj bez použitia set-top-boxov, s
možnosťou výberu jazykovej mutácie programu, s vysokou kvalitou digitálneho
signálu preberaného priamo od vysielateľa.
V prípade záujmu kontaktujte, prosím, spoločnosť PROGRES.
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GAUDIUM, centrum oddychu,
Potočná 3, Limbach

Kolkársky klub Limbach

zamestná dôchodcu (muža)
na sezónnu výpomoc pri údržbe záhrady
nástup ihneď, práca cca 20 hod./týždeň
info v prac. dňoch tel. (033) 6477 349, resp. 0903-433 324

V súťažnom ročníku jeseň 2013 a jar 2014 sme i napriek bojovnosti smoliarsky
klesli z 9. miesta na 13. miesto.
Od 9. miesta nás delia len 3 body. Dúfame, že pani šťastena prejde aj na našu
stranu a zostávajúce zápasy sa nám podarí vyhrať nad súpermi, ktorí všetci majú
svoje domáce dráhy, a teda aj lepšie tréningové podmienky. Napriek tomu máme
dobrých a skúsených kolkárov, ktorí sa za svoje výkony nemusia hanbiť a dôstojne
reprezentujú našu obec. Na záver chcem poďakovať OcÚ v Limbachu za finančné
prostriedky, lebo bez tejto podpory by sme nemohli hrať 2. slovenskú ligu Západ. S
kolkárskym pozdravom „Hodu zdar!“
Pavel Ančic

Limbašský jarmok
OZ LIRA pripravuje počas otvorených pivníc sv. Urbana ďalšiu akciu v Limbachu.
Limbašský jarmok, na ktorom ponúknu svoje výrobky naši obyvatelia. Uskutoční
sa 24. mája 2014 od 13.00 hodiny pred reštauráciou Silván. Tešíme sa na vás.

Hand made by Janka Kapustová.

Futbalový klub FK KARPATY LIMBACH
Vážení športoví priatelia, ani sme sa nenazdali a máme po prvom majstrovskom
zápase v jarnej časti ligy MRB, v ktorom sme privítali družstvo z Báhoňa. Báhoň,
víťaz zimného turnaja BFZ 2014, ktorý v rámci zimnej prípravy odohralo aj mužstvo
FK Karpaty Limbach, sme na domácom ihrisku vo veternom počasí zdolali 1:0 gólom
Martina Vršeka v nadstavenom čase. Bola to odplata za minulý zápas, keď sme na
ihrisku Báhoňa prehrali 2:1 gólom z 90 min. Chalani odohrali výborný zápas, čo
bolo výsledkom zimnej prípravy pod vedením trénera Borisa Hujberta. Pokračovali

sme ďalšími dvoma domácimi nedeľnými zápasmi - 23. 3. sme privítali ŠKP Inter
Dúbravku a 30. 3. ŠK Lozorno.
Mladší žiaci pod vedením trénera Borisa Hujberta a prípravka, ktorú trénuje Maťo
Čajkovič, pokračujú v zimnej príprave v hale v Pezinku, počas priaznivého počasia
kombinujú tréningy na ihrisku v Limbachu. Mladších žiakov čakalo prvé majstrovské
stretnutie jarnej časti 29. 3. na domácom ihrisku proti CFK Cajla Pezinok. Prípravka
odohrala prvý zápas 5. 4. 2014 na ihrisku PSČ Pezinok.
Všetkým družstvám držíme palce a prajeme veľa športového šťastia.
FK Karpaty Limbach
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