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Nebudem mať nedostatku
Drahí spoluobčania!
Po dňoch príjemného letného leňošenia, dovolenkovania, prázdninovania, či ako
by sme to ešte nazvali, začíname opäť naplno pracovať. Tak deti v škole, ako aj
ich rodičia v zamestnaní. Mnohokrát sa na to aj tešíme. Veď normálny človek
nechce stále leňošiť, ale nachádza radosť v tvorivej činnosti, v zmysluplnej práci.
A keď mu z toho ešte aj plynie zaslúžená odmena, potom ho to povzbudzuje na
ďalšiu usilovnú prácu.
Ľudia veriaci v Pána Boha sa však nespoliehajú len na svoje sily a šikovnosť.
Spoliehajú sa na Božiu pomoc a starostlivosť. V 23. žalme, ktorý sa nachádza
uprostred Biblie, sa píše: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať
nedostatku.“ (Žalm 23,1)

Dr. Martin Luther v súvislosti s Božím stvorením a so starostlivosťou o nás, Jeho
stvorenia, napísal: „Verím, že ma Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia,
ráčil stvoriť a dal mi telo i dušu, oči, uši i všetky údy, rozum i všetky zmysly
a ich doteraz zachováva; k tomu mi hojne a na každý deň dáva odev i obuv,
pokrm i nápoj, dom, dvor, manželku (manžela) i dietky, pole, dobytok
a rozličný majetok so všetkými potrebami života, mňa pred každým
nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého ma zachováva. To všetko
činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek
mojich zásluh a hodností. Za to všetko povinný (povinná) som Jemu
ďakovať, Jeho chváliť, Jemu slúžiť a Jemu byť poslušný (poslušná). To je
iste (verná) pravda!“

Koľko dôvery a pokoja sa skrýva v tejto krátkej výpovedi. Kto dokáže povedať,
že Pán Boh je jeho pastier, a tak mu určite nebude nič chýbať, ten je skutočne
šťastný človek. K takémuto plnému spoľahnutiu sa na Božiu starostlivosť sme aj
my pozvaní. Namáhame sa, pracujeme pre svoje živobytie, no máme tak robiť v
plnej dôvere, že Pán Boh požehná našu prácu a dá nám všetko potrebné na život.
Na jednom mieste v Knihe žalmov sa hovorí, že darmo by sme vstávali zavčas
rána a neskoro si líhali, darmo by sme sa celý deň lopotili, keď by sme nepočítali
s Božou pomocou. Takému snaživcovi, vorkoholikovi všetko vyjde navnivoč.
Dostatok však má ten, kto dúfa v Hospodina. Má vzácny Boží pokoj.

Dajme sa poučiť týmito slovami! Premýšľajme nad tým, čo to znamená:
„To všetko činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez
akýchkoľvek mojich zásluh a hodností.“ Potom bude v nás iste menej pýchy
a viac skromnosti. Aj to jabĺčko, ktoré práve dozrelo v našej záhrade, budeme
inak jesť - s ďakovnou modlitbou a myšlienkou na múdreho Stvoriteľa, dobrého
Pastiera, starostlivého nášho nebeského Otca.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Usmiate oči
Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou
si cti svojho otca,
aby zostúpilo na teba požehnanie od neho
a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky.

(Sir 52.9-10)

Len nedávno pri návšteve staručkej farníčky v zariadení pre seniorov som
dostal ďalšiu životnú lekciu.
Po vyslúžení sviatostí do miestnosti vošla jej spolubývajúca a v kresle obďaleč
s úsmevom na tvári nám tvorila tichú spoločníčku, nezapájajúc sa do debaty.
Až na moje otázky smerované k nej sme sa dozvedeli príčinu: hovorte hlasnejšie,
„nečujem“...
Vtedy som si uvedomil, prečo sa nezapája do rozhovoru. Pri odchode som sa
rozlúčil aj s ňou, na čo mi ona s úsmevom na tvári povedala: „Teší ma, že ste tu
boli. Máte krásne usmiate oči.“
Uvedomil som si, že táto starká, napriek tomu, že skoro nič nepočula, „počúvala
očami“.
Často chodíme zadumaní – zamračení, zahĺbení vo svojich starostiach
a zabúdame si všímať svet okolo.
Učme sa všímať si i pozitívne udalosti či vlastnosti ľudí. Svet nie je čierno-biely.
Je farebný. Aj ľudia nie sú len dobrí alebo zlí.

A nezabúdajme si všímať našich starkých – seniorov. Niekedy stačí urobiť tak
málo a dáme tak veľa, že si to ani neuvedomíme. Niekedy stačí nájsť si čas,
vypočuť, dať si spolu kávu, či mať na chvíľku „usmiate oči“.
S prianím požehnaného času jesenných chvíľ
váš farár Miroslav Mika
Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije,
ak slabne na rozume, maj strpenie
a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;
lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.
(Sir 52,14-16)
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Výber uznesení z 3. riadneho OZ
dňa 11. 6. 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet obce Limbach za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Vyrovnanie prebytku za rok 2018 v sume 81 589,00 €, zisteného podľa
ustanovení § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov nasledujúco: 10 %
z prebytku, t. j. suma vo výške 8 159,00 eura, sa použije na tvorbu zákonného
rezervného fondu v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.
a v súlade so zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Limbach.
Zostatok, t. j. 90 % vo výške 73 430,00 eura bude prednostne použitý na
kapitálové výdavky v kapitole 717 6.2 Dostavba ZŠ a telocvične.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Limbach na 2. polrok 2019.
4. Zámer uzatvorenia nájomnej zmluvy na základe žiadosti PhDr. Vladimíra
Macka na časť parcely registra E k. ú. Limbach súpisné číslo 1502 v rozlohe
65 m2 na čas neurčitý s určením výpovednej lehoty 1 mesiac a so zriadením
vecného bremena - práva prechodu.
5. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1178/213, k. ú. Limbach, vo výmere 682 m2.
6. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1178/245, k. ú. Limbach, vo výmere 177 m2.
7. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1178/246, k. ú. Limbach, vo výmere 560 m2.
8. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1178/247, k. ú. Limbach, vo výmere 576 m2.
9. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1178/248, k. ú. Limbach, vo výmere 682 m2.
10. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve obce Limbach parc. č. KN-C 1255/3, k. ú. Limbach, vo výmere 106 m2.
11. Zámer vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce Limbach parc. č. KN-C 1255/4, k. ú. Limbach, vo výmere 122 m2.
12. Zápis do Kroniky obce Limbach za rok 2017.

7. Zámer odpredať pozemky vo vlastníctve obce Limbach parc. č. 81/1; 81/2; 81/3;
81/5; 81/6, všetky k. ú. Limbach, pod budovou LVD.
8. Zámer možnosti vybudovania dvora separovaného odpadu do 31. 12. 2020.
9. Zámer vybudovania cyklotrasy pri hlavnej ceste v smere do Grinavy do 31. 12. 2020.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Martin Križan

11. 6. 2019

Dorota Štulajterová

11. 7. 2019

Zosobášili sa:
Ing. Andrea Rybárová a Michal Krchnavý
Alexandra Žilková a Jakub Kondek
Mária Geschwandtnerová a Lukáš Vinohradský

Opustili nás:
Peter Geschwandtner

22. 6. 2019

Soňa Beňová

30. 7. 2019

Gizela Šumanová

5. 8. 2019

Jubilanti:
Anna Rajniaková

60 rokov

Ľubomír Dolák

70 rokov

Zlatica Šavlíková

70 rokov

Oľga Šulovská

70 rokov

Terézia Vráblicová

70 rokov

František Štrba

75 rokov

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE:

Mikuláš Sprinzl

80 rokov

1. Pripomienky k Návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1:
- doplniť do Kapitálových príjmov - kapitoly 233 – Príjem z predaja pozemkov
a nehnuteľných aktív - príjem vo výške 410 825 eur za prípadný predaj
pozemkov v lokalite Mlynské Pole - Pod Šándorom
- doplniť do Kapitálových výdavkov - kapitoly 717 – Dostavba ZŠ + telocvične
výdaj vo výške 410 825 eur
- doplniť opravu pisárskej chyby v kapitole 7 – posunutie riadkov o jeden vyššie
v stĺpci Použitie
2. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 s
pripomienkami.
3. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Limbach.
4. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Limbach.
5. Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Limbach s pripomienkami.
6. Predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 28. 10. 2014 na základe žiadosti
PhDr. Vladimíra Macka a v zmysle prijatého zámeru zo dňa 11. 6. 2019 na
časť parcely registra E k. ú. Limbach súpisné číslo 1502 v rozlohe 65 m2 na čas
neurčitý s určením výpovednej lehoty 1 mesiac a so zriadením vecného
bremena - práva prechodu.

František Slávik

90 rokov

Výber uznesení
z 1. mimoriadneho OZ dňa 15. 8. 2019

Celoplošná deratizácia v obci
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho
kraja v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019
I. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
II. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových
rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie atď. Túto
deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem
oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
III. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok
výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať
svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.
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Milí Limbašania,
v tomto mojom príhovore by som sa chcela zamerať na to, čo sme v letných mesiacoch
zažili, ako aj na to, čo v najbližšom období plánujeme. Leto, na môj vkus, ubehlo až príliš
rýchlo. Na jeho začiatku v júni sme odštartovali najteplejšiu časť roka Limbašským dňom.
Počasie nám prialo a podujatie bolo opäť úspešné vďaka všetkým zúčastneným, no hlavne
vďaka všetkým organizátorom, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujem. Dodatočne by
som chcela vyzdvihnúť aj spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom, a to nielen
poďakovať pánovi predsedovi Jurajovi Drobovi za účasť a príhovor, ale aj za finančnú
pomoc. Taktiež je na mieste poďakovať BVS za poskytnutie pitnej vody a záchrannej LSE
– Life Star Emergency, s. r. o. z Limbachu, ktorí bez nároku na odmenu bdeli nad zdravím
účastníkov.
Leto nebolo iba o zábave, ale naložili sme si aj ťažké bremeno – urobiť rekonštrukciu
interiéru budovy základnej školy, aby sme mohli pokračovať vo výstavbe prístavby
základnej školy a telocvične, čím bude naša škola plne organizovaná. V priebehu troch
mesiacov sme vysúťažili projektanta, naprojektovali, vysúťažili dodávateľa stavby
a aj zrekonštruovali. Triedy sú síce teraz trochu menšie, ale výstavbou prístavby a nových
učební bude zabezpečené, aby sa v škole mohlo učiť až 250 detí na prvom aj druhom
stupni. Dôležité je, aby sme vytvorili možnosť, aby sa limbašské deti mohli do deviateho
ročníka učiť v Limbachu a nemuseli cestovať do Pezinka alebo do Bratislavy. Školu sme
slávnostne otvorili za účasti pána exprezidenta Ivana Gašparoviča.
Okrem toho, že sme budovali školu, sme upravili priestor za materskou školou – nový
plot zo zadnej časti dvora a úprava terénu umožní, aby sa deti mohli hrať aj v záhrade pri
nových ovocných stromoch.
V najbližších týždňoch budeme upravovať priestor Pri kockách. Bude tam nové detské
ihrisko, ktoré je finančne podporené dotáciou Úradu vlády SR, ďalšia časť pozemku bude
vybavená zónou na aktívny oddych seniorov, zriadenie ktorej je podporené dotáciou
Bratislavského samosprávneho kraja. Chceli by sme upraviť aj betónové kocky, ktoré sú na
pozemku, a tu prichádza možnosť pre všetkých občanov navrhnúť, ako by si predstavovali,
aby kocky vyzerali v budúcnosti. O spôsobe, ako sa môžete zapojiť s nápadmi, sa dozviete
na našej webovej stránke a v aplikácii Som Limbach. V priestore pri altánkoch vyrastá
pomocou dotácie BSK malé pódium, ktoré bude možné prekryť, a množstvo drevených
prvkov, ako sú lavičky a pergoly.
August sme zakončili tradičnou Vatrou SNP na hornej lúke. Oheň zapálil a prihovoril sa
pán exprezident Gašparovič. Ďakujem OZ Limbach on Tour za znova veľmi dobre zvládnutú
organizáciu celej akcie, ste šikovní. September je oslavou vína a práce našich vinárov
a vinohradníkov. Počasie im nedovolilo usporiadať Piknik vo vinohradoch tak, ako si
to predstavovali, ale i napriek zmene miesta konania a dažďu to bolo milé podujatie.
Toto obdobie je predurčené na zber vína, oslavy sladkého burčiaka a stretnutia pri
malých či väčších „koštovkách“. Najväčšou oslavou našich vinárov v širokom okolí je
už tradične Pezinské vinobranie. Limbach bol jeho súčasťou v nedeľnom alegorickom
sprievode. Burčiak chutil všetkým a ďakujem účastníkom sprievodu – OZ LIRA a Lubošovi
Malatschekovi, ktorí tvoria novú tradíciu v krojoch, poslancom Mirke Macekovej, Janke
Plškovej a Robovi Hlavatovičovi, pani riaditeľke MŠ Irenke Číkovej, deťom a mladým
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z Limbachu, ako aj nášmu skvelému vodičovi traktora p. Milošovi Rybárovi. Bolo mi cťou
byť v sprievode s vami a reprezentovať Limbach a jeho vinohradnícku tradíciu.
A čo sa pripravuje na najbližšie mesiace? Pred pár týždňami sme podali žiadosť o dotáciu
na Slovenský futbalový zväz, z ktorej by sme chceli postaviť nové zázemie pre futbalistov,
pretože to, čo máme, bude pri budovaní prístavby základnej školy odstránené. Taktiež
máme pripravené podklady na vybudovanie cyklotrasy a chodníka popri hlavnej ceste
smerom do Grinavy až po našu čistiareň odpadových vôd, kde sa končí náš kataster.
Vybudovanie pokračovania až do Grinavy bude závisieť od mesta Pezinok.
Pripravujeme tiež podklady k žiadosti o dotáciu na vybudovanie modulového zberného
dvora mimo zastavanej časti obce. Dvoma rokmi fungovania dvora separovaného
odpadu v priestoroch bývalého LVD sa objavilo viacero neriešiteľných problémov a preto
je potrebné „vyčistiť“ obec od neporiadku ktorý obťažuje našich občanov. Dvor separovaného odpadu musí byť na mieste, ktoré nebude zasahovať do zastavanej časti obce
a v priestore pri jestvujúcej čistiarni odpadových vôd je to vhodnejšie. Čakáme na finančnú
výzvu príslušného ministerstva, aby sme projekt vedeli uskutočniť. Myslíme pri tom aj
na starších občanov a tých, ktorí pravidelne chodia s „fúrikom“ do zberného dvora. Vám
všetkým bude poskytnutá služba v rámci odvozu zeleného odpadu obcou.
V týchto mesiacoch prebieha kompletizácia podkladov na spracovanie nového
územného plánu obce. Momentálne spracovateľ monitoruje jestvujúci stav a spracováva
podmienky inštitúcií. Keď bude pripravený materiál, bude môcť široká verejnosť predložiť
svoje námietky a pripomienky, ktoré budú zhodnotené poslancami, spracovateľom
a v konečnom dôsledku nadriadeným orgánom, čo je okresný úrad v sídle kraja. Limbach
má z histórie niekoľko boľavých miest, ktoré, žiaľ, nie je možné liečiť, ale treba ich
akceptovať. Jedným z nich je aj zariadenie nachádzajúce sa nad sídliskom Machergut I.
Čo si budeme nahovárať, veď aj toto menované sídlisko malo byť kedysi o polovicu menšie.
Spoločnosť, ktorá stavala lokalitu Pulse Medical – podotýkam čierna stavba – legalizovala
toto ako oddychovo rekreačné centrum. Fungovalo pár rokov, potom tam bývali nejaké
rodiny, neskôr začalo chátrať. Pred pár rokmi boli ambície postaviť namiesto jestvujúcich
budov šesť niekoľkoposchodových bytoviek. Vtedy sa nám podarilo zastaviť takéto
plány. Medzitým sa budovy rozkradli, bývali tam bezdomovci. A aký je stav teraz? Nový
majiteľ dal zbúrať časť rozpadnutých budov bez náhradnej výstavby a z dvoch zvyšných
buduje ubytovacie zariadenie. Ja osobne si myslím, že keď v lokalite budú bývať regulárni
obyvatelia obce, prihlásení na trvalý pobyt, ktorí budú platiť dane, bude to pre obec a aj
okolie danej lokality výhodnejšie, ako keby bol objekt prenajímaný stále novým a cudzím
hosťom či návštevníkom. Limbach je svojou polohou a cestami vo veľmi znevýhodnenej
polohe. My, čo tu bývame odjakživa, to vieme zhodnotiť, keďže sa všetky lokality stavali
„okolo“ nás. Rozhodne chcem, aby sa výstavba upokojila a ustálil sa stav aký je teraz.
K tomu nám pomôže aj nový územný plán.
Milí moji Limbašania, prajem vám všetkým príjemné a slnečné jesenné dni. S našimi
seniormi sa stretneme pri podujatiach, ktoré pre nich chystáme pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším a oslave jubileí našich tohtoročných narodeninových oslávencov. Deti
zo základnej školy uvidíte pri ich tradičnom sprievode s tekvičkami. Najbližšie sa všetci
stretneme v sobotu 5. októbra na už tradičnom Jablkovom hodovaní, ktoré je oslavou jabĺk
a produktov, ktoré sa z nich dajú vyrobiť. Tešíme sa na vás.
Adriana Čechovičová
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Rýchle nožičky

Milí spoluobčania,

Obecnou knižnicou.

Dovoľte mi, aby som vás oboznámila s našou
Obecná knižnica sa nachádza na poschodí obecného úradu. Bola založená
1. 1. 1957 a prvé knihy do prírastkovej knihy zapísala knihovníčka pani Mária
Gerdenicová.
V mesiaci január 2019 bola v knižnici urobená revízia knižničného fondu. Revíziou
bolo zistené, že sa tu nachádzajú knihy vzácne, zakúpené ešte v prvých rokoch
založenia knižnice, ktoré sú zachovalé, máme tu knihy, ktoré majú viac ako
50 rokov a ešte staršie a niektoré sú prvé vydania vydavateľstva Mladé letá, tieto
knihy si zvlášť ceníme a opatrujeme ich.
Naša knižnica je vynovená, máme nové regály na knihy, knižnica má miesto
pre čitateľov, ktorí si majú možnosť niečo v knihe pozrieť, prípadne prečítať.
Pre svojich čitateľov má k dispozícii 4 725 kníh pre dospelých, mládež a deti.
Čitatelia si majú možnosť z takého počtu kníh vybrať. V knižnici máme beletriu,
(krásnu) literatúru, náučnú literatúru pre dospelých a mládež, literatúru pre
študujúcu mládež (Hviezdoslavova knižnica), dobrodružnú literatúru.

Čo spája Limbašana JUDr. Petra Korca s boxom? JUDr. Peter Korec bol bývalý československý reprezentant, ktorý zvíťazil v ringu nad desiatimi národnými šampiónmi.
Táto skutočnosť a množstvo sponzorských aktivít ho stále viaže k tomuto tvrdému
športu. Bol viceprezidentom Únie boxerských klubov Slovenska, kde bol čestným
prezidentom pán Ján Zachara, víťaz OH v Helsinkách v roku 1952.
Pri príležitosti 91. narodenín tohto olympijského víťaza sa dňa 7. 9. tohto roku
konal v Novej Dubnici turnaj o Pohár Jána Zacharu. V Limbachu síce nemáme, aspoň
o nich neviem, mladých boxerov, no moja účasť na tomto turnaji spolu s pani štátnou
tajomníčkou ministerstva školstva pani Oľgou Nachtmannovou bola pre mňa cťou
vzhľadom na nášho spoluobčana Dr. Korca a jeho priateľa Janka Zacharu.
Adriana Čechovičová

Obecný úrad do knižnice kupuje každoročne knižné novinky, tieto sa aktualizujú,
aj tento rok už boli zakúpené novinky pre dospelých a deti, pre ktoré sa nám
podarilo zohnať celé vydanie kníh Harry Potter, čo dúfame, že to deti ocenia, totiž
tieto knihy v knižnici chýbali a deti sa ich dožadovali. Niektoré knihy boli knižnici
darované obyvateľmi našej obce, za čo sa im chceme touto cestou poďakovať.
Nedá mi, aby som sa nezmienila o našich čitateľoch, ktorí majú knihy požičané viac
ako 1 rok a doteraz ich nevrátili ani po vyzvaní o ich vrátenie. Prevažne sú to detskí
čitatelia a ide o knihy, o ktoré majú aj iné deti záujem. Preto prosím rodičov, aby
občas svojim deťom pripomenuli, že ak majú požičané knihy, aby tieto do mesiaca
vrátili do knižnice.

ZO SZPB Limbach
Pri príležitosti 75. výročia vyhlásenia SNP si dňa 30. 8. 2019 členovia základnej
organizácie SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok uctili tento pamätný deň
položením kytice k pamätnej tabuli pri Obecnom úrade v Limbachu. Na položení
kytice a vzdaní pocty tejto významnej udalosti našich dejín sa zúčastnil aj náš
spoluobčan a dlhodobý člen základnej organizácie SZPB pán Ing. Jaroslav Skúpy.
Vladimír Červienka

Obecná knižnica má výpožičné hodiny pre občanov našej obce
každý pondelok od 16.00 hod. do 18.00 hod.
keď radi privítame všetkých našich spoluobčanov a verím, že aj nových čitateľov.

Knihovníčka Mária Zapletalová

OZNAM
Obec Limbach oznamuje daňovníkom a poplatníkom,
aby si skontrolovali svoje úhrady za daň z nehnuteľnosti a stočné.
V prípade nejasností kontaktujte počas stránkových hodín:
p. Machovú - tel. č. 033/6477221 – dane a poplatky,
p. Benčíkovú - tel.č. 0915 749 454 – stočné
e-mail: oulimbach@gmail.com, prípadne osobne.
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Limbašskí vinári

Nastala jeseň a pre vinohradníkov a vinárov je to najnáročnejšia časť sezóny. Oproti
minulému roku sa jej začiatok vrátil do štandardných termínov. Prvé burčiaky sa mohli
začať nalievať od 15. augusta. Tento rok sa viac darilo hríbom, to znamená, že vlahy
bolo viac než dosť a to sa prejavilo aj na kvalite hrozna. Bolo treba ošetrovať oveľa
častejšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Keď k tomu prirátame škody spôsobené
premnoženou zverou, niektorí vinohradníci mali úrody veľmi slabé. Napriek tomuto
nie príliš optimistickému pohľadu, hrozno, ktoré sa doviezlo do pivnice, vykazuje veľmi
dobré kvalitatívne parametre, hlavne čo sa týka cukornatosti a kyselín. Platí to pre biele
aj červené odrody určené na ružové vína. Kvalitu budúcich vín budeme môcť hodnotiť na
našej najbližšej akcii Svätomartinské požehnanie mladých vín, ktoré sa uskutoční
8. 11. 2019 v sále hotela Limbach.
Ešte rád by som pripomenul akciu Vínny piknik, ktorá sa mal uskutočniť v lokalite nad
Limbachom – Hasensprung. Chcel by som sa touto formou opätovne poďakovať všetkým
zúčastneným, ktorí sa podieľali na úprave tohto krásneho miesta. Bohužiaľ, nepriaznivé
počasie nám nedovolilo zostať na tomto mieste. Presťahovali sme sa na námiestie pred
Silván a tam sme ponúkali naše produkty. Poobede sa počasie umúdrilo a celá akcia
nám vyšla výborne. Napriek tomu verím, že Vínny piknik 2020 bude vo vinohradoch
Hasensprung a tam si budeme spoločne vychutnávať naše vína s prekrásnym výhľadom
na našu obec.
Robert Miklenčič, Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov

Milí seniori

Myslela som si, že sa vám už nebudem prihovárať, ale
tento - posledný raz, som ešte súhlasila, pretože ma
o to požiadala pani predsedníčka a jednak preto, že
som sa chcela „rozlúčiť“.
Som totiž už Pezinčanka. Čas dozrel do tej miery, že s
pribúdajúcimi rokmi bola pre mňa starostlivosť o dom
a záhradu čoraz ťažšia a náročnejšia. Deti schvaľovali
moje úvahy a rozhodnutie užívať si v pokoji zostávajúce roky, podporili. Všetko sa udialo bleskovo – predaj
a kúpa bytu časovo do seba zapadali, ani som nemala
čas analyzovať. V Limbachu som žila niekoľko desaťročí, mala som určité priateľské zázemie, a tiež som sa
zapájala i do spoločenského diania v obci. Ale už je to
minulosť, všade žijú dobrí i zlí ľudia.

Kurzy
pre mládež a dospelých
Pozývame vás zrelaxovať pri tvorivých aktivitách a naučiť sa
umeniu našich predkov.

Babinec - Ručné práce

Môžete si vyskúšať nádherné paličkárske umenie a vytvoriť si vlastnú čipku alebo
sa naučiť rôzne techniky vyšívania.
Kedy: v pondelky od 14.00 do 16.00
Prvé stretnutie: 7. 10. 2019
Kde: na OÚ v knižnici
Cena: bezplatne		
Kontakt – p. Rozkopalová 0910 449 608

Keramické kurzy

Naučíte sa vytvoriť si vlastné keramické diela z hliny, ktoré si po vypálení aj
naglazujete.
Kedy: vo štvrtky od 18.00 do 19.30 - 2 x mesačne
Najbližšie stretnutia: 3. 10. a 10. 10. 2019
Kde: na obecnom úrade vchod zboku
Cena: 10 eur za lekciu. (V cene je hlina, glazúry, pomôcky, výpaly.)
Prihlasovanie – janka.kapustova@gmail.com

Bola som už viackrát v Pezinskom klube, stretávajú sa
každý týždeň a častejšie organizujú návštevu rôznych
kultúrnych podujatí. Ja zostávam naďalej i členkou ZO
JDS Limbach, čas ukáže, ako ďalej.
Teraz ešte – posledný raz – v krátkosti zhodnotím
činnosť – uplynulý štvrťrok v Limbachu. Horúce letné dni sme využili na kúpanie. Páči sa nám v Mošoni,
výborná vodička a služby nám vyhovujú.
Vydaril sa i výlet do Topoľčianok, ktorý perfektne zorganizoval JUDr. Korec. Ja som sa nemohla zúčastniť,
ale viem, že všetci boli spokojní a výlet si pochvaľovali.
Dňa 9. 10. sa pripravuje pokračovanie Topoľčianok,

teraz do Vinárskych závodov, spojené s ochutnávkou vín, obedom, s prehliadkou Zubrej obory a hradu
Hrušov.
Trvajú klubové stretnutia, v októbri začnú opäť posedenia s Lámom a cvičenie na zlepšenie kondície, a tiež
aj kreatívna tvorba.
Vážení seniori, želám vám zdravie a pohodu pri spoločných stretnutiach, ktoré pre vás pripraví výbor ZO
alebo obecný úrad. Využite každú príležitosť posedieť
si s kamarátmi - súpútnikmi a spríjemniť si každodenný stereotyp.
Anna Futasová, taj. ZO JDS
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Materská
škola
Radosť, údiv, vzrušenie, zmätok, povinnosti, výčitky, plač, prekvapenie, strach, prvé
samostatné kroky bez mamy, deti, hračky, neznáme učiteľky, pravidlá. Aj v tomto duchu
sa nesie september v materských školách. Zložité obdobie nielen pre deti a rodičov, ale aj
pedagógov. Stačia dva, tri týždne a postupne sa všetci adaptujú na prostredie, ľudí, deti,
systém, stereotyp.
V novom školskom roku zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v Materskej škole Limbach
10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pripravili sme pútavý program, zlepšili
plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, aby sme čo najviac vyťažili zo Štátneho
vzdelávacieho programu smerom k deťom, riešime pedagogicko-didaktické otázky,
zamýšľame sa nad ďalším smerovaním, koncepciou.
S pomoci Občianskeho združenia Limbašský Strapček, dotácie z obce, štedrého
sponzorského daru a získaných 2 % z daní sme zrealizovali obnovenie školskej záhrady
v celkovej hodnote 6 400 eur. Vybudovali sme altánok nad pieskovisko, zakúpili nové
hracie prvky (šmykľavka s domčekom, drevený domček na hranie) exteriérové tabule
na kreslenie, grafomotoriku, opravili existujúce hracie prvky. Podarilo sa nám zakúpiť
kompletnú interaktívnu tabuľu do poslednej triedy, zabezpečiť čistotu kobercov novým
profesionálnym tepovačom.
Verím, že nový školský rok nám prinesie pocit zadosťučinenia a naše poslanie získa
uznanie širokej verejnosti.
Jeseň nám opäť zaklopala na dvere a po všetkých oberačkách, jesenných slávnostiach vás
srdečne pozývame na 11. ročník Gulášpárty, ktorý už tradične organizuje naša materská
škola v spolupráci s OZ Limbašský strapček. Peknú jeseň, priatelia.
Irena Číková, riaditeľka materskej školy

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LIMBAŠSKÝ STRAPČEK A MATERSKÁ ŠKOLA V LIMBACHU VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

11. ROČNÍK GULÁŠPÁRTY

VARIŤ SA BUDE DŇA
19. 10. 2019 od 9.00 hod.
v ŠKOLSKEJ ZÁHRADE MATERSKEJ ŠKOLY
PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH:

• PREZENTÁCIA o 8.30 hod.
• MAXIMÁLNE 3-ČLENNÉ DRUŽSTVO
• MINIMÁLNE 10 LITROV GULÁŠA
• POMÔCKY (kotol, drevo)
• A OSTATNÉ INGREDIENCIE (mäso, koreniny a tajné prísady)
SI SÚŤAŽIACI ZADOVÁŽIA SAMI
Do súťaže sa treba nahlásiť do 14. 10. 2019.
Info na tel. č.: 033/64 77 254

Ak máte odvahu, príďte navariť váš obľúbený guláš alebo povzbudiť všetkých súťažiacich.
Prajeme vám dobrú chuť a príjemnú zábavu!
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Základná
škola Limbach
Oj, leto zelené, letko krásne, odletelo si so svojimi pavučinkami do diaľav. Čas radosti,
veselosti, úžasných zážitkov, oddychových dovoleniek je za nami. A my sme úspešne
vykročili tou správnou nôžkou do ďalšieho školského roku.
Jeho začiatok bol trošku netradičný, keďže ešte počas posledného augustového víkendu
prebiehali úpravy priestorov školy. Otvoriť a prestrihnúť slávnostnú pásku na dverách
pomohli pani riaditeľke pani starostka a pán exprezident Gašparovič.
Spolu s pedagogickým zborom si uctili aj príchod našich prváčikov.
„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.
Následne pani riaditeľka predstavila všetky triedy. Oboznamovanie a vítanie pokračovalo
v jednotlivých učebniach.
Tento rok sme do našej školskej rodiny prijali 21 prváčikov a dve pani učiteľky. Opätovne sa
otvoril piaty ročník s počtom detí 12. Celkový počet detí tak presiahol 100.
Ako je u nás zvykom: výletmi, akciami, ktoré nás ešte len čakajú, si pripomenieme chvíle
nezabudnuteľných prázdnin a zažijeme zasa kopu zábavy a smiechu.

Európsky týždeň športu

V rámci tohto týždňa absolvujeme branné cvičenie v prírode (30. 9.) a pôjdeme spoznávať
krásy okolia Limbachu a Malých Karpát. Maličkí prváčikovia si určite budú pochvaľovať
krásne počasie i boľavé nôžky, keď prídu unavení domov, „ale“ s dobrým pocitom.
Na výletoch do prírody je najúžasnejšia spolupráca medzi jednotlivými členmi tried. Aj tí
najnemotornejší a naši„naj“ dokážu pomôcť kamarátom v núdzi, a hlavne tým najmenším.

Čo nás ešte len čaká...

V najbližšom období sa bude konať už VI. ročník Farebného týždňa zdravia,
navštívime dopravné ihrisko, výchovný koncert, prídu na besedu zaujímaví ľudia...
Prebehne spojenie medzi školou a rodičmi, deťmi, koláčikmi a rôznymi výtvormi na
tradičnom Jablkovom hodovaní, ktoré sa uskutoční 5. 10. 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.
Naši piataci aj tento rok prejdú Testovaním 5 (20.11) a úspešne ich to posunie do vyššej
sféry školskej zrelosti. Ostatní tiež nebudú zaostávať v súťažení, či už v olympiáde, alebo
inej matematickej či jazykovej súťaži.
Zaželajme si v novom školskom roku veľa úspechov, aby bolo množstvo
zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa
zo spoločenských a športových podujatí plných nových objavov. Aby
deti v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí, pomôže, vysvetlí,
podá pomocnú ruku. Aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako
úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu,
otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Ďakujeme i vám rodičia a priatelia školy za vašu dôveru a pomocnú ruku, ktorú nám
poskytujete i prostredníctvom svojich detí, za všetko, čo pre našu a vašu školu i deti robíte.
Ďakujeme.

Bližšie informácie sa vždy dozviete na našej internetovej stránke
https://skolalimbach.edupage.org/
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Kto by nechcel za odvoz smetia platiť menej…
Opäť sa vraciame k nekonečnej téme „odpad“...
V júli sme si „dovolili“ poslať a zverejniť pre občanov článok o tom, ako sa v našej obci
separuje a ako niektorí občania nerešpektujú zavedený systém triedenia, vývozu
a likvidácie odpadu v obci. Neviete si ani predstaviť, aká spŕška nadávok a výčitiek sa
zniesla na našu hlavu. Mnohí boli tí spravodliví sudcovia, ktorí vedeli, kde všade robí úrad
chyby. Podľa ich verdiktu je práve úrad tým, kto nezvláda riešenie tohto problému. Avšak
mnohí „tí“ si neuvedomujú, že práve oni by sa mali zamyslieť.
Obec nie je povinná likvidovať niekomu, kto rekonštruuje svoj dom, odpad, ktorý mu pri
rekonštrukcii vznikne. Parkety, zbúrané priečky, stará strešná krytina a pod. - tento odpad
si musí každý občan zlikvidovať na vlastné náklady. Zabezpečiť si kontajner na jeho vývoz
a následne ho vyviezť na regulovanú skládku (napr. na skládku Dubová).
Mnohí doma poctivo separujú, avšak odmietajú si svoj vytriedený odpad doma uchovať do
najbližšieho termínu vývozu, tak nám vrecia radšej privezú a vyložia do dvora obecného
úradu. Veď načo by im doma zavadzal, keď môže niekomu inému...
Neustále upozorňujeme obyvateľov, ktorí nám odpad privážajú do dvora obecného úradu,
aby dodržiavali triedenie. Aby nehádzali zmiešaný odpad vo vreciach do kontajnera na
plasty, alebo plasty nehádzali do kontajnera na kov a pod. Nejde o to, že oni sa zbavia
svojho odpadu, ale nakoniec tým, že do kontajnera hodia odpad, ktorý tam reálne nepatrí,
znehodnotia snahu ostatných obyvateľov, ktorí odpad poctivo vytriedili a obsah celého
kontajneru nebude zlikvidovaný ako triedený odpad, ale ako zmiešaný komunálny odpad
a, samozrejme, za úplne inú cenu.
Prosím, vstúpme si do svedomia aspoň tým, že ak sa možno práve nám nechce separovať,
pomôžeme aspoň tým, že nezničíme snahu iných, ktorí so separáciou nemajú problém.
A možno príde čas, keď sa rozhodneme pridať k väčšine... Nakoniec i to, ako to vyzerá vo
dvore obecného úradu, ukazuje i návštevníkom obce našu kultúru bývania a existovania
v obci.

Kontajnery, ktoré sú umiestnené vo dvore OÚ:
Zelené kontajnery – sklo
Červené kontajnery – kov
Oranžový kontajner - tetrapacky
Malá nádoba žltá – na olej z domácností, ktorý musí byť v uzatvárateľnej
plastovej nádobe
Dva kontajnery – HUMANA a EKOCHARITA- na nepotrebné oblečenie z domácností
Zároveň upozorňujeme, že veľké 1 100 l žlté a modré kontajnery vo dvore OÚ nie sú
určené pre obyvateľov obce, ale pre obyvateľov rekreačnej lokality Suchý vrch, ktorí majú
uhradený poplatok za komunálny odpad.
Zber, vývoz a likvidácia papiera a plastov sú pre obyvateľov obce zabezpečované vývoznou
spoločnosťou Marius Pedersen podľa vývozného kalendára spred rodinných domov
v žltých a modrých vreciach alebo v zakúpených žltých alebo modrých 240 l nádobách.
Súčasne sa pre záujemcov vývoz bioodpadu z domácností podľa vývozného kalendára
zabezpečuje rovnako spoločnosťou Marius Pedersen a je spoplatnený. O vydanie hnedej
240 l nádoby na bioodpad je potrebné požiadať na OÚ Limbach.
Obec zároveň ponúka aj možnosť kompostovania bioodpadu na vlastných pozemkoch.
Z dotácií EÚ boli pre obec zakúpené kompostéry. Záujemcovia o kompostovanie sa môžu
na OÚ Limbach prihlásiť a požiadať o bezplatné vydanie kompostéra – podmienkou je
trvalý pobyt žiadateľa v obci Limbach.
V prípade, že vám nepostačujú vrecia na separáty (papier a plasty) od vývoznej spoločnosti,
môžete si ich kedykoľvek počas stránkových hodín vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Prosíme o dodržiavanie tohto systému vývozu!
OÚ Limbach
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