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Evanjelická cirkev - Milí spoluobčania!
Je tu opäť leto a my obdivujeme, ako sa príroda pred našimi očami mení. Všetko je
plné bujnej zelene a kvetov. Zberáme prvé plody zo záhrad. Vychutnávame si vôňu
a chuť ich štiav. Pre niekoho je to bežná vec. Veď sa opakuje každý rok. No pre iného
je to zázrak. Každý rok sa opakujúci zázrak života. Kto verí v Boha Stvoriteľa, vidí
aj prírodu ako nádherné Božie stvorenie. Dokonca aj seba vidí ako Božie stvorenie
uprostred tejto prírody. Skúsme takto hľadieť na krásu, ktorou sme obklopení, aj toto
leto.
Niektorí z nás sa počas týchto dní vyberieme na dovolenky alebo výlety do iných
krajín. Obdivujeme tamojšiu prírodu. V niektorých krajinách, ako napríklad
v susednom Rakúsku, obdivujeme, ako si domáci chránia svoju prírodu. Je to
inšpirácia aj pre nás. Lebo s pekným a zdravým životným prostredím je to ako
s inými hodnotami. Ak si ich nechránime, môžeme o ne prísť. Ak si nechránime
slobodu, vezmú nám ju. Ak si nechránime právo a spravodlivosť, prídeme o ne. A tak
ani príroda nie je bez ohrozenia. Zlo vo svete stále pôsobí a prejavuje sa rozličným

spôsobom. Buďme bdelí, vnímaví a zasadzujme sa o ochranu Božieho stvorenia vo
svojej obci a v jej okolí.
Pán Boh nás ľudí usadil do krásneho sveta, ktorý vo svojej nekonečnej múdrosti
vymyslel. Pravda, všeličo generácie našich predkov zničili. Niektorí síce zušľachtili,
no niektorí zničili. Aj my sme možno niečo vedome či nevedome zničili. Preto skúsme
byť zodpovední a tvoriví. Svoje životné prostredie máme kultivovať, zveľaďovať,
skrášľovať. Keď to robíme, stávame sa tak trochu Božími spolupracovníkmi. V meste,
kde som kedysi pôsobil, sme mali na našej ulici susedský skrášľovací spolok. Každý
premýšľal, ako by svoju ulicu skrášlil. Bola plná kvetov a všelijakých estetických
prvkov. Turisti ju radi navštevovali.
Milí spoluobčania, som presvedčený, že tento svet je Boží a aj my sme Boží, Pánom
Bohom milovaní. V tomto vedomí teda s radosťou pracujme a odpočívajme – v toto
leto aj ostatný čas, ktorý nám ešte zostáva, kým nás Pán Boh nepovolá do večnosti.

Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev - Zo života farnosti
Ako každoročne v tomto období, tak aj tento rok sa v našej farnosti konala slávnosť
Prvého svätého prijímania. Pri nej pristúpilo v tomto roku 13 detí prvýkrát
k Eucharistii. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v sobotu 14. mája. Napriek
nepríjemne chladnému počasiu v ich srdciach i očiach bolo možné sledovať radostné,
napäté očakávanie keď vstupovali v sprievode do chrámu. To isté bolo možné vidieť
i na tvárach rodičov, z ktorých viacerí ich do tohto chrámu pred pár rokmi priniesli

JL-16009-01_Limbasske_novinky_II_press.indd 1

k sviatosti krstu. Teraz už kráčajú samy – ako to spievali - za Pánom Ježišom. Takmer
žiadne oko nezostalo suché, keď deti na záver ďakovali svojim rodičom.
Chcem aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy
a priebehu tejto krásnej slávnosti.
S prianím pokojných dní blížiaceho sa leta vám žehná

váš farár
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, spôsob prevodu priamym predajom, dôvod priameho
predaja majetkovoprávne vyrovnanie pozemku.
6. Odkúpenie pozemku parc. č. 1212, reg. „E“ vo výmere 109 m², trvalý trávnatý porast
vo vlastníctve Ing. Pavla Šulovského ml., zapísaného na LV č. 534, k. ú. Limbach, obcou
Limbach za celkovú sumu 109 € za celú nehnuteľnosť.
7. Odkúpenie pozemku parc. č. 1388/2, reg. „C“ vo výmere 392 m², zastavané plochy
a nádvoria vo vlastníctve Ing. Pavla Šulovského st., zapísaného na LV č. 1466, k. ú.
Limbach, obcou Limbach za celkovú sumu 392 € za celú nehnuteľnosť.
8. Odpredaj pozemkov parc. č.77/1, reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria vo výmere
208 m², zapísaných na LV č. 426 obce Limbach a parc. č. 77/5, reg. „C“, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 284 m², zapísané na LV č. 426 obce Limbach, za celkovú
dohodnutú sumu 49 200 € (slovom: štyridsaťdeväťtisícdvesto eur), ktorá je vyššia
ako cena určená v zmysle Znaleckého posudku č. 02/2016 vypracovaného znalcom
Ing. Ingrid Ščepkovou dňa 10. 2. 2016, spoločnosti CANDOR TRADING, s. r. o., SNP 86,
Limbach.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Hana Štulajterová

30. 3. 2016

Juraj Hrustič

4. 4. 2016

Marek Alföldy

10. 5. 2016

Zosobášili sa:
Ľudmila Menderová a Ing. Vladimír Krupa

4. 4. 2016

Ing. Michaela Beňová a Július Pataši

16. 4. 2016

PhDr. Michaela Sečanská a Mgr. Peter Marhula

30. 4. 2016

Ing. Bc. Lucia Singerová a Tibor Adamec

16. 5. 2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

Opustili nás:
Stanislav Bariny

23. 3. 2016

Jozefína Brúderová

29. 3. 2016

65 rokov

Jana Václavová

65 rokov

Ján Macko

65 rokov

Ing. Juraj Švihran

65 rokov

Jozef Šavlík

70 rokov

RSDr. Ján Vaculčiak

70 rokov

Karol Geschwandtner

70 rokov

František Sanrtner

75 rokov

V Limbachu, jún 2016

Jubilanti:
Emília Snopeková

ČÍSLO 2/2016

1. So žiadosťou Jána Janušíka a manž. Kataríny o zriadenie vecného bremena bezplatného práva prechodu osôb a prejazdu vozidiel cez pozemky: CKN parc.
č. 1171/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 231 m², a CKN parc. č. 1171/4,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 486 m², ktoré sú zapísané na LV č. 426 obce
Limbach.
2. So žiadosťou Viery Klamovej o zámenu pozemkov parc. č. 199/13, záhrada vo výmere
20 m², v jej vlastníctve zapísanej na LV č. 614, k. ú. Limbach, za novovytvorený
pozemok parc. č. 386/72, zastavané plochy vo výmere 20 m², ktorý bol odčlenený
z pozemku parc. č. 386/1, zastavané plochy, zapísaného na LV č. 1430 obce Limbach
v zmysle GP č. 10/2016 vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom – overeného OÚ
Pezinok, odbor katastrálny, dňa 23. 2. 2016 a GP č. 102/2015 vyhotoveného Ing.
Jurajom Horváthom – overeného OÚ Pezinok, odbor katastrálny, dňa 19. 11. 2015.
3. So žiadosťou Pavla Mráza o zámenu novovytvoreného pozemku parc. č. 202, záhrada,
vo výmere 23 m², zapísaného na LV č. 299, za novovytvorený pozemok parc. č. 386/71,
zastavané plochy, vo výmere 44 m², ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. 386/1,
zastavané plochy, zapísaného na LV č. 1430 obce Limbach, v zmysle GP č. 3/2016
vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom – overeného OÚ Pezinok, odbor katastrálny,
dňa 9. 2. 2016 a GP č. 102/2015 vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom – overeného
OÚ Pezinok, odbor katastrálny, dňa 19. 11. 2015. Rozdiel výmery zamieňaných
pozemkov, t. j. 21 m², zamieňajúci Pavel Mráz uhradí v sume 150 €/m², v celkovej sume
3 150 € obci Limbach.

Výber uznesení z OZ 15. 3. 2016

Výber uznesení z OZ 10. 5. 2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Návrh Doplnku č. 1/2016 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
dieťaťa materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Limbach.
2. Výšku dotácie pre súkromnú materskú škôlku Škôlka Limbach vo výške 88 %
z dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Limbach, schválenej dňa 15. 3. 2016.
3. Návrh Doplnku č. 1/2016 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.
4. Návrh úpravy Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Limbachu v časti
odseku 1 § 16 časti V s pripomienkami.
5. Žiadosť Ing. Ľuboša Kosíka a manž. Denisy o odpredaj novovytvoreného pozemku
parc. č. 1746/73 vo výmere 7 m², zastavané plochy, v zmysle GP č. 44/2014
vyhotovenom GEOREAL Bratislava, Ružová dolina 27, Bratislava, za cenu 150 €/m²,
v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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9. Návrh VZN o odpadoch s pripomienkami.
10.Úpravu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 podľa
predloženého návrhu.
11.Vypracovanie nových znaleckých posudkov na majetok obce Limbach, a to
nehnuteľnosti (pozemku) zapísaného na LV č. 426, KNC parc. č. 402/20, vo výmere
1 199 m², druh: vinice a pozemku parc. č. 402/9, vo výmere 1 168 m², druh: trvalé
trávnaté porasty na účely ich predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže.
12.Poskytnutie dotácie OZ FK Karpaty Limbach v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č.
1/2015 o poskytovaní dotácií z kapitoly 7.1.1.642 rozpočtu obce na rok 2016 s tým, že
podrobnosti budú upravené následne zmluvou.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

1. Odvolanie Mgr. Plškovej ako delegovaného člena z Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri
MŠ.
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Vážení občania,
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keď som pred niečo vyše rokom vstupovala do obecného kolotoča povinností, tešila
som sa. Plánovala som, koľko toho pre Limbach spravíme a ako budeme budovať
a tešiť sa z toho, čo sa nám podarí. Nespravili sme málo. Za toto krátke obdobie sme,
či už z našich prostriedkov, alebo zo získaných dotácií či sponzorského príspevku,
vybudovali s finančnou podporou Úradu vlády SR multifunkčné ihrisko, postavili
sme workoutové ihrisko na hornom ihrisku (ďakujem hlavne Markovi Böhmovi za
záujem a spoluprácu pri jeho návrhoch), zriadili sme kamerový systém v športovom
areáli, kúpili sme traktor, ktorý nám slúži pri väčších prácach. Opravili sme dlhé roky
chátrajúci plot a bránu v areáli základnej školy. Sponzorsky sme pre žiakov základnej
školy získali 11 notebookov. Rozšírili sme pozemok za materskou školou, aby mali
deti väčší priestor na pohyb a hry. Na obecnom úrade môžu obyvatelia platiť už aj
bezhotovostne, zaviedli sme platobný terminál. Naša obec je zapojená, ako jedna
z mála v našom kraji, do siete Integrovaných obslužných miest (IOM). Tento systém
sprostredkuje občanovi elektronickú komunikáciu s úradmi a inštitúciami verejnej
správy (obchodný register, kataster nehnuteľností, register trestov) priamo z nášho
úradu s pomocou špeciálne školeného personálu, čím šetrí jeho čas aj peniaze, a to
bez našich investícií do technológie. Momentálne je zatiaľ v testovacej prevádzke.
O jeho spustení budeme občanov informovať. Sponzorsky sme získali kopírku –
multifunkčné zariadenie na obecný úrad. Začali sme s opravami ciest – poškodenia
na Vinohradníckej ulici sme opravili novým asfaltom a na Rakovej ulici sme aspoň
zaplátali najväčšie diery (na časti cesty vo vlastníctve obce) a namontovali tam dve
lampy.
Keď hovorím sme, myslím tým hlavne pracovníkov obecného úradu a niektorých
poslancov, ktorí sa snažia byť nápomocní pri rokovaniach, podujatiach, preberajú
iniciatívu a organizáciu v mnohých smeroch v spolupráci s občianskymi združeniami,
so základnou školou a samotnými občanmi, ktorí chcú pre obec niečo urobiť.
Poslanci ako Jana Plšková, ktorá so mnou absolvuje mnohé rokovania, Miriam
Maceková, Robert Hlavatovič sa aktívne podieľajú na podujatiach a pri spoločenských
stretnutiach. Pani Maceková spolu s pani učiteľkou Baginovou úspešne vedú tanečný
krúžok Limbášik v základnej škole. S poslancom Michalom Sadloňom a vinármi z obce
sa snažíme o oživenie tradície vinárstva a vinohradníctva ako turistickej atrakcie
v rámci spolupráce s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu BSK.
Aj vy sa pýtate, spolu so mnou, čo ostatní poslanci? Skúste sa spýtať tých, ktorým
ste dali svoju dôveru a zvolili ste ich, lebo ste verili, že budú aktívne pracovať pre
ľudí a rozvoj obce, čo pre vás už spravili. Niektorí vôbec nič. Príďte sa niekedy pozrieť
na zasadnutie OZ. Z ich úst nepočujete slovko uznania, ani nečakám od nich chválu,
ale neustále znevažovanie mojej práce a práce pracovníkov úradu, osočovanie
z vykonštruovaných obvinení, neustála kritika, zavádzanie a podsúvanie ich dojmov
z rôznych pochybení človeku berie chuť niečo tvoriť, nehovoriac o čase, ktorý musíme

týmto atakom venovať spolu s kolegami na úkor užitočnejších záležitostí. Niektorí si
zrejme pomýlili prácu poslanca s funkciou kontrolóra obce... Títo všetko kritizujúci
poslanci, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia, prekrúcaním
skutočnosti narobia často viac škody ako osohu. Mrzí nás, keď pochybíme, veď kto
nič nerobí, nič nepokazí, a vždy sa veci dajú napraviť. No neustále podsúvanie, že to
robíme s úmyslom, mi dokáže zdvihnúť tlak. Ak však niekto sám nemá čisté úmysly
a zmýšľa nepoctivo, rád asi ukazuje na iného prstom. Ja tento pocit nepoznám.
Celý môj život som prežila v Limbachu, naozaj mi na ňom záleží. Tvrdenie opaku,
osočovanie a degradovanie mojej práce, ktorú sa snažím robiť čestne podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia tak, ako som to pri sľúbila po zvolení, ma často
uráža. V živote som však ja ani moja rodina nedostala nič zadarmo, práve naopak,
preto ma neodradíte.
Obec čaká ešte niekoľko väčších investičných zámerov. Okrem už tak dlho sľubovanej
opravy Cintorínskej ulice či opravy domu smútku musíme v lete komplexne
zrekonštruovať školskú jedáleň v základnej škole a výdajňu v materskej škole, ktoré
už niekoľko desaťročí záujem vedení obce obchádzal. Možno ste počuli o prípadoch
výskytu ochorenia salmonelózy u niekoľkých detí, čo mi je naozaj ľúto. Výsledky
opakovanej hygienickej kontroly však potvrdili, že nešlo o epidémiu a nebolo
preukázané, že pôvod tohto ochorenia bol v našej školskej kuchyni. O to viac ma mrzí,
že niektorí poslanci sa neštítia zneužiť túto tému v akomsi „boji“. Boli zistené určité
prevádzkové nedostatky, spôsobené hlavne zastaralým vybavením a nevyhovujúcim
riešením kuchyne, ktoré už nezodpovedá najnovším predpisom, preto namiesto
dočasných opatrení navrhujem spomínanú rekonštrukciu a dúfam, že ju všetci
poslanci náležite podporia.
Naša obec sa rozrastá, pribúdajú noví občania a ich deti, preto som rada, že sa rozbieha
aj debata o rozšírení školy spolu s prístavbou telocvične. Dúfame, že sa nám v tomto
roku aspoň podarí naštartovať všetko tak, aby sme mohli v budúcom roku začať
s realizáciou. Keďže obec nemá dnes príliš veľa prostriedkov na taký náročný projekt,
pokúsime sa zabezpečiť štúdiu jeho zrealizovateľnosti v nadväznosti na finančné
možnosti obce, no nie na úkor enormného zadlženia, ako sa snažia niektorí poslanci
presadiť. Celkom určite projekt dáme posúdiť i občanom obce. Ďalšou dôležitou
investíciou bude aj rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, na ktorú v rámci servisu
a havárií prispievame nemalými finančnými prostriedkami z rozpočtu obce.
Napriek uvedeným problémom sa nesťažujem, táto práca je pekná. Veď už môj
prastarý otec bol v Limbachu richtárom a budoval dedinu, a môj otec bol dlhoročným
poslancom a venoval nemálo svojich síl, aby tu bolo krajšie. Limbach, ako si ho mnohí
pamätáme, mal a stále si myslím, že aj má šancu byť obcou, v ktorej žijú spokojní
obyvatelia. Je to iba o tom, nemyslieť na individuálne záujmy, nevraživosti, osobné
antipatie a začať svoju aktivitu upriamovať na niečo pozitívne. Veď o pár rokov sú
tu nové voľby a každý má šancu vyskúšať si, aké to je slúžiť obyvateľom. Ďakujem
všetkým za návrhy na zlepšenie našej práce.
Prajem vám pekné leto, veľa slnka, oddychu a načerpanie nových dovolenkových síl.

Bc. Adriana Čechovičová

odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania

hodový zápas - starí páni Limbach - Bošáca
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Pokračovanie z 3. strany

odovzdanie ihriska do užívania

stavania Mája

vítanie občiankov

penaltová kopanica

Vyjadrenie obce k názoru
občana – zverejňovanie
jubilantov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov obec nesmie zverejniť osobné údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, bez súhlasu dotknutej
osoby. Z uvedeného obec pristúpila k zverejňovaniu jubilantov len na základe ich
doručeného súhlasu. Súhlas môže podať písomne do podateľne OÚ v Limbachu,
prípadne e-mailom na adresu: oulimbach@gmail.com.
V prípade, ak nebol jubilant zverejnený v Limbašských novinkách a má záujem,
môže byť jeho jubileum zverejnené dodatočne na základe jeho súhlasu.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že každý vlastník alebo užívateľ stavby je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky s prideleným súpisným a orientačným číslom na
stavbu tak, aby bola viditeľná z verejnej komunikácie.
V prípade, že stavba RD nie je takto označená, nie je možné na danú adresu doručovať poštu.
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OKIENKO OBČANA
Keďže nemáme redakčnú radu a Limbašské novinky vydáva obec Limbach pre
svojich obyvateľov, aby sa dozvedeli o činnosti v našej malebnej dedinke, ktorá sa
nám už dosť porozťahovala, myslím si, že aj noví obyvatelia majú záujem si prečítať o dianí v obci, ale aj v organizáciách a radi by sa zapojili do aktivít a zájazdov.
Chcem však upozorniť na „Spoločenskú kroniku“ v novinkách. Je veľmi pekný zvyk
poslať pri príležitosti jubilea blahoželanie, ale keď vám odtiaľ vypadne papierik,
aby ste ho podpísali a poslali naspäť na OÚ, aby vás napísali medzi jubilantov do
Limbašských noviniek, tak ma to pekne po našom (nas....) nahnevalo. V januári
oslavoval môj manžel, poslal podpísaný lístok a v Novinkách napísaný nebol. Tak
o čom sú tie lístočky, škoda papiera aj farby. Už pred tromi rokmi som v obci hovorila, že dôchodcovia si to prajú napísať a za svoj vek sa nikto nehanbí. Ak sa tu nájdu
jedinci, ktorí s tým majú problém, bolo by jednoduchšie, aby sami prišli na obecný
úrad povedať, že si to neprajú, ale aj tak nebudú mať menej rokov. Novinky by tiež
nemuseli byť také farebné, lebo na tmavej zelenej biele malé písmená je pre dôchodcov problém prečítať. Stačilo by čierno-biele články a názvy farebné.
Viem, že si niekto bude myslieť, čo tu píšem také sprostosti, ale sú to aj postrehy
dôchodcov. Bola by som rada, keby každý zvážil postoj k tejto dedine, veď keď sa tu
niekto nasťahoval, asi sa chce tiež zapojiť do diania v obci a nemusí sa hanbiť za to,
koľko má rokov. Nech je naša „Spoločenská kronika“ pre všetkých občanov aj bez
podpísaných lístočkov. Ďakujem.

Obyvateľka Limbachu Anna Farbulová, predsedníčka JDS
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OKIENKO OBČANA
Na čo sa hráme?
Prisťahovala som sa do Limbachu, ktorý ma oslovil najmä tým, že to nie je obec
tzv. prejazdná, ale obec, za ktorou sú už len krásne lesy, lúky a príroda.
Na dedine sa žije voľnejšie, neškrobenejšie, sem-tam tu zavonia opekaná klobása zo záhradného kozuba, počuť štekať psa zo záhrady. Očakávala som, že sused
pozdraví suseda, prehodí s ním zopár slov. Mamičky a babičky si vymenia recept
na najnovší koláč z určite „najzdravších“ surovín. Takto sa žilo na dedine dlhé
desaťročia a dúfam, že sa ešte v niektorých obciach aj žije. Prečo sa však snažíme prerobiť dedinu na mesto? Mnohí z tých, čo sa do Limbachu prisťahovali, sem prišli preto, lebo je to dedina. Pekná dedina. Je tu väčší pokoj. Nie pokoj
ako ticho, ale pokoj so svojím dedinským čarom. Bez veľkých biznis starostí, bez
hektiky a s mnohými výhodami, len im treba prísť na chuť. Mnohí chcú všetko meniť, modernizovať, technizovať a myslia si, že priniesli do dediny pokrok
a „kultúru“. Zabudli na jednu maličkosť. Aj tu žijú ľudia. Ľudia, ktorí majú svoj život radi a vybudovali mnoho aj bez tých rád a kritík. Milujú svoju dedinu a vážia
si svoju históriu. Žiť na dedine nie je hanba, ale úžasná výhoda. Možno by stačilo
pozametať si pred vlastným domom, usmiať sa na okoloidúceho a spýtať sa ho,
ako sa má, prípadne pomôcť susedovi, ak to potrebuje. Tak málo stačí k pokojnému spolunažívaniu.

Andrea Malá, obyvateľka Limbachu

Stavanie Mája
a vítanie občiankov

Dňa 30. 4. 2016 sme s Kultúrnou komisiou pri OZ tradične postavili Máj pri
pohostinstve Corgoň. Dievčatá zo základnej školy pod vedením pani učiteľky
Baginovej spestrili stavanie pesničkami a tancami. Mirka Maceková ušila
dievčatám na vystúpenia veselé kroje, ktoré stále zdokonaľuje. Chcela by
som sa touto cestou poďakovať týmto dievčatám, ich rodičom aj pani učiteľke
za ich ochotu v čase voľna vždy podporiť obecné akcie. Každý si mohol na
Máj priviazať stužku a vďaka našim šikovným chlapom bol Máj bezpečne
postavený pre radosť všetkých Limbašanov.
V sobotu 23. 4. 2016 sa na obecnom úrade konalo historicky prvé Vítanie
občiankov, ktorí sa v Limbachu narodili v priebehu roka 2015. Z celkovo
29 narodených detí prišlo 21 detičiek v sprievode rodičov, súrodencov aj
starých rodičov. Dievčatá z folklórneho krúžku zo základnej školy sa postarali
o veselý program. Každý malý Limbašan dostal malú pozornosť a bol
zapísaný do kroniky obce. Záujem bol o fotografie detí vo vyrezávanej kolíske
a pridávam aj hromadnú fotografiu z tejto milej akcie.
Za Komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a spoluprácu s dôchodcami pri OZ
Jana Plšková

Vážení seniori!
Prihováram sa vám tentoraz skôr, lebo uzávierka býva
obyčajne koncom štvrťroka, ale v tlačiarni čosi majú.
Najskôr som sa vyľakala, že už je jún a že som si to
neuvedomila. Našťastie nie, veď leto sa ešte len začína.
Veď len nedávno mi pod strechu prileteli lastovičky, a tak
sa vytešujem.
V ostatnom príspevku som iba spomenula, že nás čaká
bilancia uplynulého roka, takže o výročnej schôdzi
sa zmienim v krátkosti. Zhodnotili sme našu činnosť
a informovali o plánovaných podujatiach – spoločná
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rekreácia na Sliači, výlet do Rakúska, opekačka, úprava
obecného parku, účasť na spoločenských akciách v obci
atď.
V diskusii výročnej členskej schôdze zaujímali prítomných
seniorov okrem podrobností plánovaných akcií aj otázky
týkajúce sa obecných vecí.

Čo nás čaká najbližšie?

Cesta do Rakúska – sobotňajšia burza v Kitsee a zámok
Schlosshof (s finačnou podporou obce na dopravu).

Koncom júna niektorí z nás pocestujú s členmi JDS
Pezinok do Lignana k moru, v auguste spoločná rekreácia
v Kúpeľoch Sliač. V tejto súvislosti chválim verejne našu
Danielku Slimákovú, neúnavnú organizátorku, najmä
vďaka nej sa tieto výlety uskutočnia. Je naším ťahúňom,
nech jej to len vydrží.
Naďalej sa pravidelne stretávame v klube, tento rok
je bohatý na životné jubileá, tak sa vedno radujeme
a veselíme.
Chceme v činnosti pokračovať, len aby sme neboli chorí
a chudobní.
Dovidenia pri našich stretnutiach, radi privítame nových
i mladších seniorov.

Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Limbašské ekozáhradky
V rámci projektu „Limbašské ekozáhradky“, ktorý
bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia, si
každá trieda koncom apríla a začiatkom mája posadila bylinky a semienka do novovytvorenej ekozáhradky. Žiaci mali možnosť reálne si vyskúšať,
ako pripraviť záhon na sadenie (vytrhanie buriny
a odnesenie do kompostu, prekopanie pôdy, hrabanie atď.). Následne už s asistenciou pedagógov
nasadili vybraté druhy byliniek a zeleniny. Na zá-
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ver si všetko označili drevenými tabuľkami a záhradku dôkladne popolievali. Chceme poďakovať
rodičom, ktorí formou brigády pomohli vytvoriť
ekozáhradky.
V júni ich čaká Farmársky deň, kde budú mať
možnosť odprezentovať, ako sa o záhradku starali a v rámci tohto dňa nebudú chýbať ani súťaže a malé občerstvenie z plodov, ktoré vypestujú
priamo v ekozáhradkách.

15.06.16 17:02
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MATERSKÁ ŠKOLA Limbach
Ubehla prvá polovica roka a ten školský sa pomaly končí. S deťmi sme v materskej
škole prežili pekné a zaujímavé akcie.
Na konci zimy sa deti učili korčuľovať na kurze korčuľovania. Všetkým predviedli
svoju šikovnosť a odvahu pri svojich korčuliarskych začiatkoch. A možno aj z nich raz
vyrastú hokejisti či krasokorčuliarky.
Na fašiangy sme sa zabávali na našom „škôlkarskom“ karnevale. V maskách, ktoré si
deti samy vytvorili, i v kostýmoch rozprávkových bytostí a svojich filmových hrdinov.
A veruže bolo veselo pri tanci a pesničkách.
Už tradične nás svojím vystúpením potešili Fidlikanti. Vždy prinesú do našej škôlky
veľa hudby, pesničiek a zaujímavých hudobných nástrojov. Deti si ešte dlho po ich
odchode pospevovali pesničky, ktoré nám vyhrávali.
Boli sme aj na divadelnom predstavení v tunajšej základnej škole, kde sme si
spoločne so školákmi pozreli rozprávku O hlúpom Janovi. Najmä naši škôlkari mali
z rozprávky veľkú radosť.
Predškoláci navštívili svojich starších kamarátov v základnej škole. Počas Dňa
otvorených dverí sa zúčastnili na skutočnej vyučovacej hodine, prezreli si priestory
školy a okúsili jej atmosféru. Nezabudli ani na svojich možno budúcich školáckych
kamarátov, ktorým priniesli darčeky, ktoré sami vytvorili.
Máj je pre nás mesiacom úcty a poďakovania našim mamám. Aj deti spolu so svojimi
učiteľkami nacvičili krásne vystúpenia pre maminy. Vo vyzdobených triedach detičky
s radosťou spievali, tancovali a recitovali pre svoje drahé mamičky. Milú, miestami až
dojímavú atmosféru im budú pripomínať darčeky, ktoré pre ne vytvorili ich milované
deti.
Aby sa deti, učiteľky i rodičia v našej materskej škole cítili dobre a príjemne, skrášlili
sme si školský dvor kvetinami, ktoré deti so svojimi učiteľkami zasadili a spoločne
sa o ne starajú. Deti vozili vo fúrikoch zeminu, kopali, sadili, polievali. Zo svojej
záhradkárskej práce mali veľkú radosť. A aby bol aj úžitok, zasadili sme aj zeleninku
a voňavé bylinky.
A čo nás ešte do začiatku letných prázdnin čaká?
Plavecký výcvik, Rozprávková noc v škôlke ku Dňu detí, výlety do zoo a na Devín,
Rozlúčka s našimi predškolákmi a tradičná opekačka na školskom dvore.
A potom už hurá užívať si slnko, vodu a radosti leta, aby sme sa opäť v septembri zišli
plní zážitkov a nových očakávaní.

Bc. Tatiana Tokošová
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Zo života žiakov Základnej školy Limbach
Taktiež v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa umiestnili na prvých miestach
Duško Pinka (4. A), ktorý nás reprezentoval v obvodnom kole, ďalej Becky Brehler
a Miško Repčák (5. A), Valentínka Kuklisová, Hanka Adamcová, Miško Brehler (2. A),
Tamarka Demovičová a Lilianka Chvílová (3. A), Teo Podmanický (4. A).
Ani posunutý dátum zápisu našich prváčikov neodradil a našu školu navštívilo
Asi toľko na úvod. Jar sa nám ukázala v plnej kráse a od posledných noviniek ubehol a zapísalo sa 30 žiačikov. Zaželajme im preto úspešné absolvovanie našej školy
nejaký ten piatok, aj všetky prázdniny sme úspešne absolvovali, aj súťaže povyhrávali, v Limbachu, samozrejme, veľa jednotiek a víťazných súťaží.
Ale aby sme sa len neučili, ako každý rok sme mali tú našu Noc v škole, na ktorej sa nám
aj sme sa zabávali, aj vzdelávali, aj na kultúru chodili.
Vo februári prebehlo stretnutie projektového tímu EKO záhradky (Mgr. Iveta Bulavová, predstavil kúzelník s najmenšou opičkou na svete, napapali sme na dosýta pizze a oči
Mgr. Miroslava Juhásová, Ing. Monika Kuklisová, Ing. Michaela Brehler), v apríli brigáda nám zažili svetelný zážitok vďaka ohňovej šou.
rodičov, ktorej výsledok je, že dnes sú už naše záhradky v štádiu rastu, kvitnutia, ba aj Kultúrne sme sa nabažili na výchovných koncertoch, ktoré uzavrelo Divadlo SND
rozprávkou Ako sa stal Lomidrevo kráľom. Všetky detské očká zostali 120 minút nemé
na ochutnávku reďkoviek prišlo.
Každý povie, že „limbašská škola“, ale naše výsledky hovoria za všetko. Z matematických od úžasu.
Cvičenie v prírode a Škola hrou, v rámci ktorej bola Chemická šou, nám boli maličkým
súťaží u nás dominujú:
Pytagoriáda, v ktorej v kategórii 4 obvodného kola úspešne vybojovali 2. – 3. miesto spestrením všedného školského dňa.
Artur Žubor (4. ročník), 9. - 12. miesto David Juhász (4. ročník), 16. - 17. miesto Matúš Kreativite sa medze nekládli ani pri zdobení veľkonočných vajíčok, kreáciám
Porubský (4. ročník) a v kategórii 5 obvodného kola úspešne vybojovali 5. - 6. miesto z papierových origami.
Rebecca Elisabeth Brehler (5. ročník), 9. - 13. miesto Dominik Marček (5. ročník).
Prvý máj sme privítali tancom dievčat z folklórneho krúžku a 13. mája sme zavŕšili
Matematický Klokan, v ktorom najúspešnejším majstrom bola Hanka Adamcová (2. A), otvorenie nového ihriska.
diplom úspešného riešiteľa dostali Jakub Kern a Emmka Kostolanská (1. B), Lilianka Čo nás ešte čaká pred odchodom na prázdniny:
Chvílová a Tamarka Demovičová (3. A), David Juhász, Artík Žubor zo 4. A a Rebecca 13. 6. fotenie tried, Farmársky deň, 18. 6. Deň obce, 20. 6. Zber papiera, 23. 6. Rozlúčka
Brehler s Miškom Repčákom z 5. A. Diplom absolventov matematických vied dostali s piatakmi a Pezinská olympiáda, 23. 6. - 29. 6. 2016 Škola v prírode (rekreačné
zariadenie Stará Myjava), 30. 6. Vysvedčenie.
všetci, ktorí sa zúčastnili na tejto súťaži.
V školskom kole Slávik Slovenska 2016 sa úspešne umiestnili: Terezka Nemčáková ... a, samozrejme, prááááázdniny, na ktoré sa vždy všetci tešia. A preto prajeme, aby
(1. A), Dominika Kohanová, Natálka MeiBroadbent, Valentínka Kuklisová, Agátka boli krásne s nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré si budeme v septembri rozprávať.
Dovidenia v septembri.
Sadloňová (všetky 2. A), Tamarka Demovičová (3. A), Teo Podmanický (4. A), Becky 
Brehler a Jakub Chvíla (5. A).
Z diaľnych svetov pani zlietla, plná tepla, plná svetla.
Na lúčiny, briežky, stráne, sype kvietky maľované.
Zasmiali sa sedmokrásky, zazvonili vtáčkov hlásky,
zabzučali včielky v tráve: „Jar k nám prišla v plnej sláve!” Mária Rázusová-Martáková

OZNÁMENIE o prevádzke multifunkčného ihriska
(zhotoveného za finančnej podpory Úradu vlády SR)
Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o využitie multifunkčného ihriska,
že môžu požiadať o jeho sprístupnenie na športovú činnosť nasledujúco:
E-mailom: oulimbach@gmail.com (minimálne 48 hodín vopred).
Do 15.00 hod. počas pracovného týždňa sú uprednostňované školské
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zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Limbach.
Zároveň žiadame užívateľov multifunkčného ihriska o dodržiavanie
prevádzkového poriadku, ktorý je vyvesený v areáli ihriska.

15.06.16 17:02
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Z činnosti KK Limbach
Po skončení ročníka jeseň 2015 a jar 2016 náš klub skončil na 11. mieste. V letnej
prestávke budú mať hráči odpočinok. Prvé majstrovské zápasy sa začnú na jeseň
2016. V prestávke chceme odohrať priateľské zápasy. So samotnou prípravou
začneme v druhej polovici augusta. V jesennej časti súťaže odohráme domáce
zápasy na Pasienkoch a jarnú časť buď na kolkárskych dráhach v Modranke alebo
v Rakoviciach, pretože kolkáreň na Pasienkoch bude v demolácii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MKK Stará Turá B
DKK Nové Mesto nad Váhom
KK Hustra Uhrovec
KK Tatran Bratislava
TJ Slovan Šaľa B
KK Zlaté Klasy B
KK Preseľany B
BKK Bánovce nad Bebravou
ŠKK Tlmače
TKK Trenčín B
TJ Karpaty Limbach
KK Pobedim B
MKK Galanta B
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice B
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Zápasy
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Výhry
20
19
20
17
14
13
12
13
12
12
12
10
9
10
8

Záverom chcem poďakovať všetkým hráčom nášho Kolkárskeho klubu,
predovšetkým Michalovi Sadloňovi a Michalovi Beckovi, ktorí sa prebojovali na
majstrovstvá Slovenska –mužov a seniorov, a tak reprezentovali našu obec.
S pozdravom „Hodu zdar!”

vedúci KK Limbach Pavel Ančic

Remízy
2
2
0
1
2
1
2
0
1
1
0
1
3
1
1

Prehry
6
7
8
10
12
14
14
15
15
15
16
17
16
17
19

Skóre
139:85
139:85
147:77
126,5:97,5
110,5:113,5
110,5:113,5
111,5:112,5
104,5:119,5
100,5:123,5
103,5:120,5
108:116
100:124
96:128
89:135
95,5:128,5

Priemer
3167,4
3184,4
3132
3113
3102
3124,2
3103
3075,8
3131,2
3140,7
3093,3
3108,3
3101,7
3052,4
3109,3

Body
42
40
40
35
30
27
26
26
25
25
24
21
21
21
17
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Spoločnosť EAGLE SECURITY,
a. s., je obchodnou spoločnosťou
pôsobiacou už 15. rok na trhu v
oblasti poskytovania bezpečnostných
služieb.
Poskytujeme
ochranu
majetku, ochranu osôb, detektívnu
službu a technickú službu.

LIMBAŠSKÉ OČI
„Projekt pre Váš bezpečný domov“
je navrhnutý na základe dopytu skupiny obyvateľov
obce
Limbach s podporou p. Bc. Adriany
Čechovičovej
(starostky
obce)
a obecného
zastupiteľstva. Je zameraný na zvýšenie bezpečnosti
a ochrany obyvateľov obce a ich domácností.

Hlavným prínosom projektu je:
1. nepretržitá prítomnosť zásahového
vozidla v obci Limbach (24 hodín, 365 dní
v roku),
2. pripojenie zabezpečovacích systémov
Vašich rodinných domov na pult
centrálnej ochrany (elektronický
zabezpečovací systém, elektronický
protipožiarny systém, kamerový systém a
tiesňové tlačidlo),
3. monitoring - pravidelná kontrola
pripojených rodinných domov zásahovým
vozidlom,
4. projektovanie, dodávka, montáž, servis a
financovanie zabezpečovacích systémov.
Benefit bodu 1.
Nepretržitá prítomnosť zásahového vozidla v obci
Limbach počas 24 hodín, 365 dní v roku. Viditeľne
označené zásahové vozidlo bude neustále prítomné
v obci, čím sa urýchli reakčný čas zásahovej
jednotky na preverenie prípadného narušenia
rodinných domov alebo iných objektov pripojených
na pult centrálnej ochrany a príchod zásahovej
jednotky privolanej prostredníctvom tiesňového
tlačidla v prípadoch ohrozenia života, zdravia
a majetku.
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hroziacim škodám na Vašom či obecnom majetku
včasným privolaním bezpečnostných zložiek a
vykonaním neodkladných úkonov a opatrení na
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Použitie
tiesňového tlačidla pri narušení súkromia a v
prípade akýchkoľvek ťažkostí Vám zabezpečí
okamžitú pomoc urýchleným príchodom zásahovej
jednotky, vykonaním zákroku a poskytnutím
nevyhnutnej prvej pomoci.
Benefit bodu 3.
Pravidelná fyzická kontrola je vykonanie opatrení,
ktoré predchádzajú škodám na majetku. Je
zameraná
na
uzamknutosť,
neporušenosť,
prítomnosť nepovolaných osôb a nebezpečenstvo
havarijného stavu. Neustála viditeľná prítomnosť
zásahového vozidla v obci pôsobí preventívne pri
ochrane Vášho súkromného majetku i verejného
obecného majetku.
Benefit bodu 4.
Vypracovaním bezpečnostného projektu na ochranu
Vášho majetku, analýzou bezpečnostných rizík a
Vašich požiadaviek navrhneme a dodáme
zabezpečovacie systémy slúžiace na ochranu Vášho
majetku s možnosťou prefinancovania.
V krátkom čase budete vnímať prítomnosť našich
zásahových vozidiel v obci. Radi by sme Vás
osobne navštívili a podrobne odprezentovali projekt
Limbašské oči.
„Radi by sme Vás, občania Limbachu, touto
cestou oslovili, aby sme spoločnými silami prispeli
k bezpečnosti Vás i Vášho domova a k celkovej
bezpečnosti v obci Limbach.“
Bližšie informácie nájdete na:
www.eaglesecurity.sk
limbasskeoci@eaglesecurity.sk
Tel.: 0915 997 917

Benefit bodu 2.
Pripojenie Vašich elektronických zabezpečovacích
systémov, elektronických protipožiarnych systémov, kamerových systémov a tiesňového tlačidla na
24-hodinovú službu pultu centrálnej ochrany,
zabezpečí bezpečie Vášho príbytku a predíde
rozsiahlym
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FK Karpaty Limbach
Za dverami sa blíži leto a to znamená pre našich malých futbalistov koniec všetkých súťaží,
odpočinok a prípravu na nasledujúci rok. Pred sebou máme ešte zopár zápasov všetkých
našich mládežníckych kategórií (predprípravky, prípravky a mladších žiakov).
V ligovom ročníku 2015/2016 mali naše malé nádeje kolísavé výsledky.
Predprípravka, ktorá nemá vytvorenú oficiálnu súťaž, odohrala prípravné zápasy s tímami
ako Sv. Jur, Vinosady, Grinava, Viničné, Pezinok, Slovan a iné. Najmä zápas s predprípravkou
Slovana mal pre nich špeciálnu chuť. Veď predsa ako často si zahráte s výberom hráčov
Slovana? Naše najmladšie nádeje to však zvládli skvele. Vyhrali 16:9, čo bol pre nich aj pre
nás veľký futbalový zážitok a odmena za prácu na tréningoch.
Tím prípravky sa ku koncu sezóny (2015/2016) nachádza na veľmi peknom 5. mieste so
skóre 169:59. Počas sezóny prišli aj kolísavé výsledky, no často sme dokázali potrápiť aj
súperov z hornej časti tabuľky. Dôležité však je, že stále napredujeme, čo sa odráža v práci
s loptou, prehľadom na ihrisku a bojovnosťou. Náš najlepší strelec Marcel Bilčík súťaží

o najlepšieho strelca súťaže a momentálne so stratou 3 gólov sa nachádza na 2. mieste.
Mladší žiaci prechádzajú veľmi náročnou sezónou. Táto kategória vznikla v našom klube
počas leta a hrá svoju premiérovú sezónu. Veľkú časť tímu dopĺňajú chlapci z prípravky, čo
v praxi znamená aj 2-ročný rozdiel medzi nami a súperom. Bojujeme, nevzdávame sa, no
vyhratosť iných tímov je badateľná. V súčasnosti sa nachádzame na 11. mieste. Veľkým
pozitívom však je, že chlapci naberajú skúsenosti z ťažkých zápasov, čo sa môže pozitívne
odraziť už počas budúcej sezóny.
Ak vás alebo vaše deti zaujíma, ako pracujeme s mládežou, zaujíma vás futbal a práca
s loptou, veľmi radi vás všetkých privítame na nábore, ktorý organizuje FK Limbach
v termínoch 14. jún 2016 a 2. august 2016. Budete tak mať možnosť zatrénovať si s našimi
futbalistami a zažiť niečo nové.

Tešíme sa na vás.
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