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Evanjelická cirkev - Milí spoluobčania!
Prežívame krásnu jeseň. Krásna je aj preto, lebo nám priniesla pekné plody
ovocia a zeleniny. Niektorých plodín máme aj navyše, a tak sa radi obdarúvame
navzájom. Z domu do domu putujú košíky plné hrozna, tekvíc, paradajok,
orechov. A to je dobré. Pri tejto radosti by sme však nemali zabúdať na Pána
Boha, ktorý nám doprial túto hojnosť. Stále máme čo jesť, nikto v našej krajine
nemusí hladovať.
Je to slabá útecha? Možno sme si zvykli na vyššiu životnú úroveň, než mali naši
predkovia v dávnych dobách a než má väčšina obyvateľov sveta. To by však
nemal byť dôvod na to, aby sme Bohu neďakovali za úrodu. Plody zeme, ktoré
sa urodili na poliach a v sadoch, nie sú samozrejmosťou. Naši predkovia si ich
vážili, boli za ne vďační. Robme tak aj my. Lebo na rozdiel od mnohých vecí, ktoré
užívame, toto sú skutočné hodnoty a vzácne dary od Stvoriteľa.
V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ jeden veľmi pekný film. Možno ste ho
videli. Volá sa „A GoodYear“ (Dobrý ročník) s Russelom Croweom v hlavnej úlohe.
Film hovorí o jednom úspešnom burzovom maklérovi z Londýna, ktorý si má ísť

prevziať dedičstvo po svojom strýkovi vo Francúzsku. Dedičstvo je starý dom a
vinica. Hlavný hrdina síce spomína na to, čo všetko krásne tam v detstve prežil,
no odvtedy už tak otupel, že nevie oceniť, aká hodnota sa skrýva v tom starom
rodinnom sídle a v ľuďoch, ktorí tam žijú a pracujú spätí so zemou. On vidí len
peniaze, veľké peniaze, ktoré v Londýne môže zarobiť. Aj ľudia okolo sú pre neho
len nástroje na dosahovanie osobného zisku. Až tam, vo vinici svojho nebohého
strýka, postupne opäť nachádza sám seba a obnovuje dobré vzťahy. A tak ten
rok, keď sa vrátil, sa stal pre neho aj pre tú zem, pre tú vinicu skutočne dobrým
ročníkom.
Milí spoluobčania, tento rok môže byť dobrým ročníkom aj pre nás. A to nielen z
vinohradníckeho a vinárskeho hľadiska, ale aj zo spoločenského a z duchovného.
Čo pre to môžeme urobiť? Nuž, vďačne prijmime a užime ako z Božej ruky všetko,
čím nás Pán Boh obdaril. A neváhajme sa podeliť s druhými a otvoriť pre druhých.
Tak bude viac radosti medzi nami. Stane sa to, po čom v hĺbke srdca všetci túžime.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev - KTO JE MÔJ BLÍŽNY???
V Biblii čítame, ako sa Ježiša jeden znalec zákona pýta túto otázku, načo mu Ježiš
rozpovie podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi /Lk 10,30-37/. V stručnosti
ide o to, že okradnutému a polomŕtemu židovi nepomohli jeho vlastní – židia
(s výhovorkou ho obišli), ale človek z národa, ktroým židia hlboko pohŕdali
(Samaritán).
Pred rokom, 7. 9. 2014 boli všetci kresťania i ľudia dobrej vôle vyzvaní pápežom
Františkom o zjednotenie sa v modlitbe za pokoj a mier na Blízkom východe, hlavne
v Sýrii. Po roku sledujeme mnohí s obavami, čo priniesli tieto nepokoje. Do Európy
smerujú celé zástupy utečencov, ktorí odchádzajú zo strachu o svoj život, ale i
migrantov, ktorí sa vydali hľadať lepšie prostredie na svoju existenciu a neskôr aj
existenciu svojich rodín.
A tu vyvstáva otázka pomoci: Komu? Blížnemu! A kto je môj blížny??? Ten, kto
pomoc skutočne potrebuje a stojí o ňu. Nemožno na základe niekoľkých obrazov
či videí na internete, na ktorých migranti odhadzujú jedlo a nápoj poskytnutý
dobrovoľníkmi, odmietnuť pomôcť tým, ktorí to skutočne chcú.

Sväté písmo na viacerých miestach hovorí o pomoci núdznemu:
Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziať si ho,
ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom
podujatí tvojich rúk. Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na
strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať svoju vinicu,
nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi, sirote a vdove! (Dt 24, 21)
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca,
zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a
pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma;
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bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy
sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy
sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?
Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie:
„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 35 - 40)

Dokonca i o pomoci nepriateľovi:
Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody
piť; (Prísl 25, 21)
Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým,
že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom
premáhaj zlo. (Rim 12, 20 - 21)
Jeseň je časom zberu úrody. Polia, záhrady, vinice prinášajú svoje plody. Patríme k
tým šťastnejším, ktorí ich nemuseli so strachom o život svoj alebo svojich najbližších
opustiť. Podeľme sa s tými, ktorí to potrebujú, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. A
možno ich nemusíme ešte dnes hľadať ani medzi cuzincami. I na Slovensku je dosť
príležitostí už teraz ukázať svoje dobré - štedré srdce, ktoré sa o svoje požehnanie
vie podeliť.
Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani
z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú
milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý
dobrý skutok. (2Kor 9, 7 - 8)
Kto chce nájde spôsob. Kto nechce, nájde výhovorku.
S prianím, aby sme všetci raz počuli hore spomínané slová „Poďte, požehnaní
môjho Otca...“
Miroslav Mika, váš farár
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Výber uznesení zo 4. riadneho
zasadnutia OZ dňa 23. 6. 2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Vítame nových občiankov:
Šimon Martin Fabian

2. 6. 2015

Natália Bartošová

9. 7. 2015

Pavol Šebeň

12. 7. 2015

Rafael Ševčík

15. 7. 2015

Lujza Jarábek

5. 8. 2015

Lukáš Sobota

11. 8. 2015

Eva Ščibranyová

12. 8. 2015

Lukáš Šteberla

25. 8. 2015

Janka Chalupová

25. 8. 2015

1. Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 – prebytok vo výške 154 041 eur.
3. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre OZ LIRA vo výške 1 800 eur.
4. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Kolkársky klub vo výške
1 852 eur.
5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a. v. vo výške 500 eur.
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre rímskokatolícku cirkev vo výške
500 eur.
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov vo výške 950 eur.
8. Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na rok 2015 pre ZO SZPB vo výške 50 eur.
9. Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na rok 2015 pre Úniu slabozrakých a
nevidiacich vo výške 50 eur.
10. Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 200 eur z dotácie na ukončenie
sezóny pre futbalovú prípravku.
11. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom vinohradov v majetku obce
Limbach v lokalite Sahara, zapísaných na LV č. 426, okres Limbach, obec Limbach,
k. ú. Limbach, a to pozemky zapísané v registri „E“ na mape určeného operátu:
parc. č. 1203, výmera 1 187 m², druh orná pôda
parc. č. 1204, výmera 1 324 m², druh orná pôda
parc. č. 1205, výmera 1 841 m², druh trvalé trávne porasty
parc. č. 1206, výmera 507 m², druh ostatné plochy
parc. č. 1207, výmera 5 474 m², druh orná pôda
parc. č. 1208, výmera 2 1317 m², druh trvalé trávne porasty
parc. č. 1299, výmera 2 471 m², druh orná pôda
12. Náplň činnosti Komisie územného rozvoja a výstavby.
13. Náplň činnosti Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a spoluprácu s dôchodcami.

Zosobášili sa:
Monika Hrevušová a Ing. Igor Erdelský

5. 6. 2015

Miroslav Jurina a Ing. Timea Kerpánová

5. 6. 2015

Mgr. Lucia Múčková a Ing. Jaroslav Štulajter

13. 6. 2015

MUDr. Kristína Féderová a Martin Hrdlička

20. 6. 2015

Natália Hrnčiarová a Jozef Lukačka

18. 7. 2015

Mgr. Ondrej Ďurčat a Ing. Simona Gloviaková

14. 9. 2015

ČÍSLO 3/2015

Jubilanti:
60 rokov

Rösslerová Katarína

60 rokov

Hollý Ľubomír

60 rokov

Babulicová Danka

65 rokov

Bendová Mária

65 rokov

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

Ing. Peschl Pavol

65 rokov

Sobolík Ľubomír

65 rokov

Ing. Straka Ľubomír

65 rokov

Švábek Viliam

65 rokov

Ing. Moravčík František

70 rokov

Grófová Oľga

75 rokov

Hujbertová Helena

75 rokov

Jadroňová Eva

75 rokov

Ing. arch. Martin Jindřich

75 rokov

1. S poskytnutím finančných prostriedkov na úhradu všetkých poplatkov súvisiacich s
prihlásením družstiev do súťaže na rok 2015/2016 a poskytnutie dotácie prerokuje
na ďalšom zasadnutí OZ.
2. So zakúpením komunálneho mechanizmu pre potreby obce Limbach cez EKS.
3. So žiadosťou vedúcej školskej jedálne pri ZŠ a MŠ v Limbachu o zvýšenie stravnej
jednotky pre MŠ z terajšej sumy 1,12 eura na celý deň na sumu 1,30 eura na celý deň
a pre ZŠ z terajšej sumy 0,95 eura/obed na sumu 1,15 eura/obed.
4. S užívaním pozemkov, ktoré boli predmetom nájomnej zmluvy zo dňa 1. 3. 2010
Michalom Sadloňom na čas určitý do ukončenia hospodárskeho roka.
5. S otvorením 5. ročníka a so zriadením dvoch tried 1. ročníka ZŠ Limbach v školskom
roku 2015/2016.

Szabadosová Eva

75 rokov

Vrbik Milan

75 rokov

Hirnerová Anna

80 rokov

Jelínek Mikuláš

90 rokov
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V Limbachu, október 2015

Kráčalíková Helena

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
So žiadosťou navrhovateľov pre zmenu organizácie dopravy, a to nasledujúco:
1. Ulica Slnečná – zdvojsmerniť v oboch smeroch
2. Ulica 1. mája – zdvojsmerniť v oboch smeroch
3. Ulica Športová od č. 20 po č. 31 – zdvojsmerniť v oboch smeroch
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Výber uznesení z 1. mimoriadneho
zasadnutia OZ dňa 24. 8. 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko“ z vlastných zdrojov v
predpokladanej výške 23 394,04 eura.

Výber uznesení z 5. riadneho
zasadnutia OZ dňa 16. 9. 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Valoviča na 2. polrok
2015.
2. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015.
3. Zámer na vyhlásenie výberového konania na spracovanie projektovej
dokumentácie v súvislosti s vybudovaním cyklochodníka z Pezinka do
Limbachu v časti Fajgalská cesta – Kamenice až po kruhový objazd.

4. Zámer odkúpenia pozemkov parc. č. 1391/15 k. ú. Limbach v celkovej výmere
207 m² vo vlastníctve Ing. Černáka v celkovej sume 137,45 € za celú výmeru
pozemku obcou Limbach.
5. Zámer odkúpenia pozemkov parc. č. 1212 vo výmere 109 m² a parc. č. 1388/2
vo výmere 392 m², k. ú. Limbach, obcou Limbach od Ing. Šulovského za cenu
1,00 eura/m².
6. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom vinohradov v majetku
obce Limbach v lokalite Sahara, zapísaných na LV č. 426, okres Limbach,
obec Limbach, k. ú. Limbach, a to pozemky zapísané v registri „E“ na mape
určeného operátu:
7. parc. č. 1203, výmera 1 187 m², druh orná pôda
8. parc. č. 1204, výmera 1 324 m², druh orná pôda
9. parc. č. 1205, výmera 1 841 m², druh trvalé trávne porasty
10. parc. č. 1206, výmera 507 m², druh ostatné plochy
11. parc. č. 1207, výmera 5 474 m², druh orná pôda
12. parc. č. 1208, výmera 21 317 m², druh trvalé trávne porasty
13. parc. č. 1299, výmera 2 471 m², druh orná pôda
14. Financovanie komunálneho vozidla formou lízingu.
15. Zmenu termínu nasledujúceho riadneho zasadnutia OZ z 3. 11. 2015 na 12.
11. 2015.

Milí Limbašania,
je pred nami najpestrejšia časť roka - jeseň. Práce v záhradách a vo viniciach
prinášajú svoje ovocie. V tomto jesennom čase budeme upravovať naše záhrady a
hrabať lístie, orezávať stromy a kríky. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť,
že dvor separovaného odpadu budeme mať otvorený do konca novembra,
keď bude tak ako každý rok aj zber veľkokapacitného odpadu. Chcem zároveň
poďakovať všetkým, ktorí pri ukladaní odpadu v našom „zbernom dvore”
dodržiavajú pravidlá a snažia sa uložiť komodity tam, kam treba. Aj keď ešte
niekoľko previnilcov sa pokúša o prehadzovanie netriedeného odpadu cez plot,
keďže si myslia, že ich nikto nevidí. Myslime na to, že životné prostredie je vec nás
všetkých a nie je to o tom, že keď ma nikto nevidí, tak je to v poriadku.
Prejdem k tomu, čo sa nám za ostatný štvrťrok v obci podarilo. Pred niekoľkými
mesiacmi sme podali žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR na vybudovanie
multifunkčného ihriska. Žiadostí bolo podaných viac ako päťsto a výberom prešlo
sedemdesiat obcí, medzi ktorými je aj Limbach. Môžeme postaviť multifunkčnú
plochu z dotácie vo výške 40 000 eur. Na projekte sa už začalo pracovať. Proces
výstavby a dodávky konštrukcie ihriska je podmienený verejným obstarávaním.
Proces verejného obstarávania je pri týchto zákazkách komplikovaný a má
predpísané náležitosti a termíny a bežne trvá niekoľko mesiacov. Je to od
ohlásenia zámeru cez jeho vypísanie, samotné obstaranie, porovnanie ponúk,
dožiadanie vysvetlení, prípadné odvolania až po vyhlásenie víťaza a následné
rokovania o zmluve.
Popri výstavbe tohto náročnejšieho komplexu v športovom areáli sme s mladými
nadšencami pre posilňovanie v exteriéri dohodli vybudovanie zostavy na
takýto druh športu. Chceli by sme celú zostavu umiestniť na hornom ihrisku za
futbalovou bránou. Zaberaná plocha nie je veľká a bude zostavená podľa návrhu
mladých športovcov.
Už tradične si v auguste naši futbalisti „starí páni” pomerali sily s bošáckymi
na priateľskom stretnutí v Bošáci. Bol to jeden z tých horúcich dní, ale napriek
tomu bola spokojnosť na oboch stranách, lebo výsledkom bola zaslúžená remíza
a všetci sa tešili z opätovného stretnutia.
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Cez prázdniny sme neoddychovali ani v škole. Pripravili sme novú triedu pre ďalší
ročník, pretože prvý ročník sa rozrástol a má tento rok dve triedy. Na školskom
dvore v parku pribudli nové drevené preliezky. Vďaka iniciatíve pani riaditeľky
Mgr. Bulavovej tam onedlho pribudne aj malé športovisko. Opravili sme plot,
ktorý to už veľmi potreboval a nová brána je tiež pripravená na osadenie. Novinky
máme aj v učiteľskom zbore, pribudli dve nové panie vychovávateľky a dvaja noví
páni učitelia. Dúfam, že sa im u nás bude dariť.
V materskej škole pripravujeme rozšírenie vonkajšej plochy parku za škôlkou.
Navozili sme tam zeminu a posunuli plot, aby sme mohli vysadiť trávnik a aby
mali detičky viac priestoru na hry vonku. Do nového školského roku sme deťom v
materskej škole dali malý darček - nové preliezky.
Koncom augusta sa konali tradičné slávnosti pri príležitosti Dňa ústavy a výročia
SNP. V centre obce v parku pri obecnom úrade sme symbolicky zapálili vatru a
vypočuli si príhovor zástupcov ZO SZPB. Spoločné chvíle nám spríjemnila živá
hudba a pohostenie. Mali sme zároveň možnosť vyskúšať nové priestory parku
za potravinami, ktoré výmenou pozemkov pri bývalej kolkárni prešli do majetku
obce.
V septembri naši vinári pripravili Deň burčiaka. Zábava pri muzike a dobrom
burčiaku prilákala mnohých Limbašanov a aj návštevníkov z okolia.
Obec Limbach prijala pozvanie do alegorického sprievodu na pezinskom vinobraní.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia OZ LIRA, deti zo základnej školy, mladí futbalisti
z FKK Limbach s rodičmi, dôchodcovia, spolok mladých „Limbach on tour“,
zástupca vinohradníkov, viacerí Limbašania a poslanci obecného zastupiteľstva
Janka Plšková, Mirka Maceková a Braňo Kalman. Traktor, ktorý sme vyzdobili a z
ktorého sa nalieval lahodný burčiak, nám zapožičal p. Michal Sadloň a vodičom
bol p. Miloš Rybár, za čo im ďakujem. Ďakujem tiež všetkým zúčastneným, ako aj
všetkým, ktorí pomohli, aby bola naša účasť v sprievode úspešná.
Milí Limbašania, prajem vám spokojné a krásne jesenné mesiace.
Adriana Čechovičová
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Celoplošná
deratizácia v obci
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie
celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2015 do 15. 11. 2015:
I. Obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí.
II. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie atď. Túto deratizáciu
môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
III. Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov
určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.

OZNAM
Obec Limbach oznamuje, že Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti za rok 2015
boli odoslané do 30. 6. 2015 a faktúry za stočné za rok 2014 do 15. 9. 2015.
Na základe uvedeného žiadame daňovníkov, aby si skontrolovali, či vykonali úhrady za daň z nehnuteľnosti, ako aj za stočné. V prípade nejasností kontaktujte p. Machovú - tel. č. 033/6477221, mail: oulimbach@gmail.com, prípadne osobne.

Pozvánka

Inzercia
GAUDIUM, centrum oddychu, Potočná 3, Limbach prijme pracovníčky na pozície:
1. Pomocná sila do kuchyne
2. Upratovačka/výpomoc v obsluhe
Ponúkame trvalý pracovný pomer. Občasná práca aj v nočných hodinách.
Podmienky: nefajčiar, 100 % zdravotný stav. Plat dohodou. Nástup ihneď,
resp. po dohode.
Info: 033/6477349; 0903 433 225, www.gaudium.sk
Žiadosti posielajte písomne alebo elektronicky na: gaudium@gaudium.sk

UPOZORNENIE

Obec Limbach vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v
obci, aby si splnili svoju povinnosť a na svojich pozemkoch zabezpečili starostlivosť (vykosili, odstránili náletoviny a invazívne druhy rastlín) v zmysle zákonov SR.

Zber elektronického odpadu
Zber sa uskutoční v pondelok 26. 10. 2015 o 8.00 hod. 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 hod. 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.

do SND 28. 11. 2015 (sobota) o 19.00 hod.
na divadelné predstavenie
Božena Slančíková Timrava: Bál

Zber veľkoobjemového odpadu
Najinteligentnejšia žena je priťahovaná k tomu najväčšiemu gaunerovi. Vie,
že je to sebazničujúca vášeň, ale... Šťastne vydatú ženu prepadne zhnusenie
života. Vie, že na to nemá objektívny dôvod, ale... Po rokoch sa všetky rany
manželstva z kompromisu zahojili, ale... Priamo pred našimi očami sa v reálnom čase zábavy odohrávajú príbehy všetkých tých „ale“, ktoré dramatizujú
naše životy.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční dňa 30. 10. 2015 v čase od 8.00 do
15.00 hod. Veľkoobjemový odpad je potrebné priniesť na dvor separovaného
odpadu v rozloženom stave, v opačnom prípade nebude občanom odobratý.

Réžia: Michal Vajdička
Hrajú: Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Ján Koleník, Ľuboš Kostelný, Diana
Mórová, Jozef Vajda, Zdena Studénková, Marián Geišberg, Kamila Magálová,
Jana Oľhová, František Kovár a iní.

UPOZORNENIE
o uzatvorení dvora
separovaného odpadu

Cena vstupenky je 15 €, doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OÚ v Limbachu počas stránkových hodín osobne, príp. na tel. č.
033/6477 242.

Počas zimných mesiacov bude dvor separovaného odpadu uzatvorený a to od
31. 10. 2015. Upozorňujeme občanov, že o nových otváracích hodinách v roku
2016 budú včas informovaní.
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Milí seniori!
Letko (tak ako vždy) ubehlo prirýchlo a nenápadne vkĺzlo do jesene. Veru,
horúcich letných dní sme si užili do sýtosti, veď v niektoré dni bolo u nás
teplejšie ako v prímorských letoviskách, už len to more keby...
Ale aj bez mora sme strávili krásne dni s vnúčatami a deťmi, pookriali sme v
ich spoločnosti.
V klube v tomto období pokračovali stretnutia i cvičenia 2-krát v týždni viac-menej pravidelne s výnimkou horúčav, keď hrozil kolaps.
O aké cvičenie ide, som spomínala v predošlom čísle, noví záujemcovia sú
vítaní!
Mňa osobne zaujali a pomohli rozhovory s lámom, po čase začíname nácvik
meditácie (nie relaxačnej), teším sa na ďalšie stretnutia, veľmi ma obohacujú.
Pretože v našom klube sa už nedalo existovať (u niektorých seniorov sa prejavili
alergické symptómy), bolo nutné miestnosti vymaľovať. Pracovník obce tak
učinil a my sme si všetko poumývali a upratali. Vlhké steny sa zbavili plesne a
ovzdušie sa ozdravilo. Ako dlho to vydrží, uvidíme.
Niektorí z nás využili ponuku na 5-dňový ozdravný pobyt v Lúčkach a v kúpeľoch
Číž. Nešetrili slovami chvály – na ubytovanie, stravu a prekrásne prostredie.
Rovnako len pozitíva si zasluhuje ďalší senior liečebný pobyt v Nimnici, kde
sme boli ubytovaní v zrekonštruovanom hoteli Salvator, výhľad z balkóna

hotela rovno na priehradu evokoval prímorskú atmosféru a navyše možnosť
nenáročných prechádzok v okolitých lesoch bola bonusom.
A propos – k pobytom patrili rôzne ozdravné procedúry naordinované
lekárom pri vstupnej prehliadke, ale i rozmanité kultúrne podujatia po celý čas
rekreovania. Naozaj nefabulujem- boli to dva skvelé týždne. Netrvali sme na
spoločných spievankách, každý mal možnosť pobyt prežiť podľa svojej chuti a
nálady. To však neznamená, že sme si vedno neposedeli pri poháriku v izbách
alebo v hotelovej kaviarni.
A na koniec mojej letnej „inventúry“ nesmiem opomenúť opekačku v „rajskej
záhrade“ u Ševčíkových dievčat. Na kúpu proviantu sme sa poskladali, Kvetka
uvarila gulášik, plus kto chcel a mal, doniesol čosi navyše. No a tak sme v
pohode posedeli, pojedli, popili, pospievali, a tak...
Kiežby dobrá nálada a priateľský duch vydržali aspoň zopár týždňov a
spomienky na letné zážitky nám spríjemňovali jednak prichádzajúcu jeseň v
prírode a jednak našu „jeseň života“. Veď život je taký nádherný!
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Vážení spoluobčania!
Aj keď sa vraví, že „dobré sa chváli samo“, tentoraz chválim aj ja, pretože viem, že
každá zaslúžená pochvala povzbudí.
Chválim kolektív organizátorov „Dňa burčiaka“, ktorý sa konal 12. septembra
na nádvorí obecného úradu. Jeho príprava si vyžiadala nemalé úsilie – postaviť
stany, vyzdobiť priestory, zaistiť stoly a sedenie, zaistiť občerstvenie a veľa ďalších
súvisiacich vecí, na ktoré si nespomeniem. To všetko na úkor svojho voľna a navyše
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s pohodou a so zanietením. Dobré vínka, skvelé koláče, výborná nálada a rozmarná
atmosféra dokresľovaná jemnou muzikou vydržali až do konca podujatia.
Chválim vás – mladí i starší zanietenci za vydarenú akciu, ktorá by mohla zostať
súčasťou limbašského vinobrania.
Nech vám elán vydrží!
Anna Futasová
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Jablkové hodovanie 10. 10. 2015
vého hodovania na nádvorí Obecného úradu v Limbachu na vás čakať budú, a
to práve po obede od 14. hodiny. Nielen deti, ale aj všetci tvoriví si svoj čas pri
jabĺčkových tvorivých dielňach spríjemniť môžu, kde sa nielen niečo nové naučia, ale si aj domov všeličo pekné odnesú. Tí odvážnejší si svoje sily v rôznych
súťažiach zmerajú. Do súťaže O najlepší koláč sa zapojiť môžete.
Naše deti zo škôlky a školy so svojím vystúpením zabávať nás budú, a od 17.
do 19. hodiny ľudová hudobno-tanečná skupina Sekvoja z Pezinka náladu nám
spraví. Prídete, nakúpite, ochutnáte, zabavíte sa, niečo nové sa naučíte a ešte
aj milých ľudí stretnete.
Na známosť sa všetkým gazdinkám dáva, že v sobotu 10. 10. roku Pána 2015
sa piecť doma neoplatí. Všakovaké dobroty z jabĺk na ďalšom ročníku Jablko-

za o. z. LIRA
Adrika Strečanská

O. z. LIRA organizuje v tomto školskom roku opäť keramické kurzy v

priestoroch OÚ LIMBACH. Nielen deti, ale i mládež a dospelí sa môžu naučiť pracovať s hlinou rôznymi technikami a vytvoriť si svoje vlastné originálne diela. Práca s hlinou je výborný relax, rozvíja tvorivosť a fantáziu.
Začíname od 28. 9. 2015, no môžete sa kedykoľvek pridať, ak bude voľné miesto. Krúžky pre deti sú každý týždeň počas celého školského roku:
v PONDELOK od 15.00 do 15.45
v UTOROK od 16.45 do 17.30 (deti od 4 rokov)
v STREDU
od 16.45 do 17.30
Kurzy pre mládež od 11 rokov a dospelých budú bývať 2x mesačne:
v STREDU od 18.00 do 20.00
Na tieto kurzy môžete chodiť pravidelne alebo si to prísť len vyskúšať,
alebo prísť občas, keď budete mať chuť si niečo vytvoriť. Prihláste sa dopredu a informujte sa o voľných miestach: janka.kapustova@gmail.com,
0903591242.
Teším sa na vás. Jana Kapustová

Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov
Každý vinohradník a vinár, ale určite aj ľudia, ktorí žijú vo vinohradníckom kraji a teda
aj väčšina Limbašanov si uvedomuje, že je to práve jeseň, keď máme vo vinohradoch a
v pivniciach najviac práce. Čas dozrievania hrozna a oberačiek, čas burčiakov. Burčiak
– sladký predskokan vína s jemnou ovocnou chuťou, bol hlavným lákadlom aj na
akcii Deň burčiaka v Limbachu, ktorý sme pomáhali organizovať spolu s obecným
úradom. Každý priniesol svoj burčiak, ponúkali sme hrozno, mušty a, samozrejme,
aj vína. Zábava bola dobrá, podebatovali sme si, pokoštovali a nechýbal ani tanec a
spev. No nielen u nás v Limbachu ste si mohli vychutnať limbašské vína a burčiaky.
Tie nepochybne patria medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie na rôznych
vinobraniach a jarmokoch po celom Slovensku.
Každé vinobranie, oberačka, zber, kampaň sú pre vinára výzvou. Kvalitu a charakter
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tohtoročných vín ovplyvňovalo počasie nielen na jeseň, ale počas celého vegetačného
obdobia. Našťastie ani extrémne horúčavy a nedostatok vlahy v lete nespôsobili
väčšie škody, a tak máme pozitívne očakávania. Našou snahou je vyrobiť kvalitné
vína. Dúfame, že ročník 2015 sa zaradí medzi najlepšie ročníky. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutie, ktorým bude Svätomartinské požehnanie mladých vín, na ktoré
si dovoľujem v mene všetkých členov Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov
pozvať nielen Limbašanov, ale každého priaznivca limbašských vín. Aspoň budeme
môcť začať s ochutnávaním toho už spomínaného ročníka 2015.
S pozdravom Michal Sadloň,
predseda ZLVaV
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Základná škola Limbach
Obdobie rozmarného oddychu, dovoleniek a úžasných nezabudnuteľných zážitkov
sa pomaličky stalo minulosťou a my sme úspešne vykročili tou správnou nohou do
ďalšieho školského roka.
Ako sa u nás stáva tradíciou, výletmi, akciami, ktoré nás ešte len čakajú, si
pripomenieme chvíle prázdnin a čas nám tak rýchlo ubehne, že sa opäť stretneme na
ich začiatku i konci.
Privítanie tohto školského roka 2015/2016 sme začali trošku netradične, keďže nám
pribudla ďalšia prvá trieda.
„Stať sa prvákom, je veľká udalosť. Treba si zvyknúť na veľa nových ľudí, povinností,
pravidiel... Začína sa nová etapa, prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom
zostali len krásne spomienky, čakal na prvákov neobyčajný slávnostný deň. Uctili sme
si ich rytierskym pasovaním do našej školskej kráľovskej rodiny. Nebolo to len také
ledajaké pasovanie. Najprv boli slávnostne privítaní žiaci 1. A a následne žiaci 1. B
triedy. Pán kráľ s pani kráľovnou si svoje ratolesti odviedli do tried a predstavili im
svoj tím.
1. A prepláva tento školský rok s plachtami v duchu pirátskej lode, teda žiaci sa na
okamih 1. ročníka stanú pirátmi, a v 1. B sa budú učiť, kamarátiť, pripravovať a chodiť
do školy s dvojičkami Dankou a Jankou.
Ani ostatné triedy nezaostávajú so svojimi skupinami. 2. A sú zvedavé slniečka, niekedy
trošku nezbedné, ale usmievavé a milé. Z 3. A sa stalo hniezdočko so samopašnými
sovami, ktoré pomaličky, ale isto zmúdrejú. 4. A pomáhajú Mimoni zvládať triedne aj
školské pravidlá a 5. A sú kvietkami v kvetinovej záhrade Základnej školy Limbach, a
zároveň akýmsi prístavom pre všetky triedy aj v rámci informatickej výchovy, keďže z
5. A sa stala aj počítačová učebňa.

všetci, školáci, i rodičia, staré mamy i starí ockovia, dokonca i tí, ktorí pre zdravotné
problémy zostali doma. Maličkí prváci si pochvaľovali krásne počasie i boľavé nôžky,
ale na ďalší deň z nich skoro nik nechýbal. Domov sme prišli síce unavení, ale s dobrým
pocitom.

Čo nás ešte len čaká...
V najbližšom období budeme absolvovať už II. ročník Farebného týždňa zdravia,
navštívime dopravné ihrisko, výchovný koncert, hvezdáreň, pôjdeme na biofarmu do
Stupavy, prídu na besedu plicajti... V ŠKD si zasúťažíme v Šarkaniáde o najkrajšieho a
najaktívnejšieho šarkana. V novembri nás prenesie do sveta mágie a záhad Tekvičkový
pochod svetlonosov s Dňom plným kúziel, a, samozrejme, vo svojom programe
nezabudneme ani na Kultúrny program pre starších občanov.

Prebiehajúce akcie
Opakujúce sa akcie každý rok – Zber papiera a Zbieram baterky, ktorých hlavnou
úlohou je separácia odpadu a tým zlepšenie životného prostredia v našom okolí.
Projekt Danone – mliečna školská liga, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť deťom
zdravú a chutnú desiatu, olovrant alebo mliečny doplnok.

Ocenenie za najviac vyzbieraného papiera v školskom roku 2014/2015 získali:
1. miesto Jakubko Moiklenčič z 4. A
2. miesto Timko Gerhát z 3.A
3. miesto Bianka Farbulová z 5. A
Špeciálna cena: 1. miesto Sebastianko Tyko z 2. A

Výlet Homola
V septembri sme stihli absolvovať výlet na našu Malokarpatskú Homolu, a tým sme sa
ocitli bližšie k výhre 3 000 eur, pričom súťaž spočívala v najväčšom počte účastníkov
z jednej školy, obce v rámci projektu „Športujúce mesto“. Až k vrcholu sme sa priblížili

MATERSKÁ ŠKOLA
Vraví sa, že žiaden zázrak netrvá dlhšie než tri dni. No možno v našom prípade predsa
len trochu viac. Približne mesiac. Adaptácia detí na prostredie materskej školy je proces
náročný nielen pre deti a pedagógov, ale aj pre rodičov. Rodič v snahe upokojiť dieťa
často zostáva dlhšie v materskej škole, ako je potrebné a predlžuje agóniu vlastného
dieťaťa. Dieťa však cíti, že rodič má obavy, je nesebaistý a presne to sa odzrkadľuje v
správaní dieťaťa. Pedagógovia v našej materskej škole presne vedia, ako postupovať,
avšak dôležité je dohodnúť sa na určitých pravidlách. Myslím, že toto náročné obdobie
máme v príjemnej a pokojnej atmosfére za sebou. Rodičia sa upokojili, opadol ranný
stres a deti konečne spokojne začínajú objavovať nové prostredie, vznikajú nové
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interakcie, skúšajú, osmeľujú sa. Čas sa opäť spomalil a my môžeme pracovať nerušene
s radosťou. Je to o to jednoduchšie, že zriaďovateľ v nás nevidí súpera, ale partnera
a pomáha nám v bežnom chode materskej školy. Želám vám krásnu jeseň a mnoho
spoločných aktivít.
Občianske združenie Limbašský Strapček v spolupráci s materskou školou srdečne
pozýva všetkých obyvateľov obce na 7. ročník Gulášpárty, ktorý sa bude konať dňa 17.
októbra 2015. Príďte ochutnať vynikajúci guláš súťažiacich družstiev a rôzne pekárenské
dobroty. Do tanca alebo a spestrenie dňa nám zahrá rocková skupina RESET.
Irena Číková
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FK Karpaty Limbach
Prvé kolá v novej sezóne odohrala aj naša futbalová mládež, ktorá sa nám
rozrástla o ďalšie dve mládežnícke kategórie. Momentálne v našom futbalovom
klube fungujú tri mládežnícke družstvá, a to predprípravka, prípravka a mladší
žiaci, kde spolu pôsobí 39 detí z Limbachu a blízkeho okolia. Všetky družstvá
už majú prvé zápasy za sebou. Predprípravka (deti od 5 do 8 rokov) odohrala
dva priateľské zápasy s tímom z Vinosadov, kde vyhrali 6:5, a s tímom FK
Scorpions sme prehrali 6:10. Prípravka (deti od 8 do 10 rokov) doposiaľ
odohrala 5 zápasov, kde 3 vyhrala a 2 prehrala so skóre 48:17 a nachádza

sa na 6. mieste v priebežnej tabuľke. Mladší žiaci (deti od 10 do 12 rokov),
ktorí sú doplnení skúsenejšími a staršími hráčmi z prípravky, začali svoju
premiérovú sezónu a, žiaľ, v 5 zápasoch sú stále bez bodu so skóre 9:35 na 11.
mieste v priebežnej tabuľke. Trénujeme spolu trikrát týždenne a pomalými
krokmi sa snažíme naše deti naučiť futbalovému mysleniu a technike. Zápasy
našich tímov sú plné nasadenia, bojovnosti a krásnych futbalových akcií, ktoré
si občas vychutná aj náročnejší divák. Aj vaša podpora môže pomôcť našim
ďalším úspechom.

Kolkársky klub Limbach
V súťažnom ročníku jeseň 2015/jar 2016 sme odohrali spolu 4 zápasy, z toho 2 zápasy
sme vyhrali a 2 zápasy vonku prehrali. Smolu sme mali v Bánovciach nad Bebravou
proti Uhrovcu, kde sme prehrali len o jeden kolík.
Dňa 23. 9. 2015 odohráme na domácich dráhach na Pasienkoch v Bratislave 5.
majstrovský zápas proti Preseľanom.

V doposiaľ odohratých zápasoch podali všetci naši hráči dobré výsledky. Svojimi
výkonmi sa náš kolkársky klub umiestnil na 7. mieste hodnotiacej tabuľky, čo je
vzhľadom na vekový priemer veľmi dobré.
S kolkárskym pozdravom „Hodu zdar“!
Pavel Ančic, ved. KK Limbach
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