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Tak krásne...
Konečne nastali dni, na ktoré sa mnohí tešili celý rok, dospelí na svojom
pracovisku a deti v škole, čas prázdnin a dovoleniek.
Práve čas, ktorý prežívane mimo každodenného stereotypu či už v zahraničí,
alebo na Slovensku, využívame na relax, oddych či poznávanie ešte nepoznaného.
Nezabúdajme chodiť s otvorenými očami, všímajúc si krásy stvorenej prírody, za
ktoré nech sa naša duša napĺňa vďakou jej Tvorcovi - Bohu.
Zároveň obdivujúc architektúru či upravenosť mnohých dediniek či mestečiek,
pokúsme si vzbudiť túžbu niečo podobné vytvoriť doma.
Mnohí obdivujú čistotu a estetiku prostredia v zahraničí. Skúsme sa i u nás
zapojiť do realizácie niečoho podobného a táto naša snaha nech sa nekončí
hranicou vlastneného pozemku.
Vo Svätom Písme hneď na začiatku po stvorení Boh odovzdáva človeku Eden –
Raj, aby ho obrábal a strážil Gn 1,15.
Prajem pokojné a požehnané prežívanie letných dní.
Váš farár Miroslav Mika

Pamätajme na korene našej duchovnej kultúry
Nastáva nám opäť čas prázdnin a dovoleniek. Školáci aj zamestnaní vytúžene
čakajú na tento čas. Treba si ho užiť. Niektorí strávia svoje prázdniny či
dovolenku kdesi na juhu, na Balkáne, v Chorvátsku či v Grécku. A tam si môžu
uvedomiť skutočnosť, ktorá nám pre balenie kufrov na dovolenku či vysedávanie
v plážovom bare uniká. Ide o to, že s týmito krajinami a národmi nás niečo
zvláštne spája.
Odtiaľ k nám prišla radostná správa o tom, že Boh nie je náš nepriateľ, ale milujúci
nebeský Otec. Misionári, ktorí prišli k našim predkom, hovorili o Božom Synovi
Ježišovi Kristovi, ktorý nás zachránil pred večným odsúdením pri poslednom
zúčtovaní.
Kristus pred svojím nanebovstúpením dal posledný príkaz: „Choďte teda,
čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ Tomuto príkazu boli verní aj grécki
misionári Konštantín a Metod. Poslušne išli na sever k pohanským Slovienom,
hoci nevedeli, či ich tam nečaká aj mučenícka smrť. Svoje dielo však v Božej moci
úspešne vykonali. Vždy 5. júla si pripomíname ich pamiatku. Tak ako Íri majú
svojho vierozvestca sv. Patrika a svoj Deň sv. Patrika (17. marec), tak aj my máme
svojich vierozvestcov a svoj veľký národný sviatok.
Nezabúdajme na odvážnych misionárov, svedkov viery, skrze ktorých sa nám
dostalo duchovného poznania a vysokej kultúry. Cyril a Metod výrazne prispeli
k tomu, že sme sa zaradili medzi civilizované národy Európy.
Biblia hovorí: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo
Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich spôsobu života a napodobňujte ich
vieru!“ (Žd 13,7)

Prajem vám príjemné letné dni a dobrý odpočinok tela i duše. Pán Boh nech
vás sprevádza, nech vám ukazuje cestu žitia a dá vytúžený pokoj a radosť, ktoré
pramenia jedine v zmierení s Bohom skrze Ježiša Krista.
Róbert Mišových, evanjelický farár
Modlitba na dovolenke:
Pane, je tu čas, na ktorý som sa tešil. Túžim po oddychu.
Ďakujem Ti, že môžem v pohode stráviť tento čas.
Oslavujem Ťa za krásnu prírodu, slnko, vzduch, vodu
i vietor. Ďakujem Ti za tých, ktorých stretnem.
Nech mám láskavé slovo pre každého. Daj mi prežiť
tie dni rozumne a nezabúdať, že si so mnou na každom
mieste. Ochraňuj ma na ceste, v prírode i v spánku.
Nech pookrejem, naberiem nových síl a Ťa oslavujem.
Amen.
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Výber uznesení z 2. riadneho
OZ dňa 16. 4. 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE:
1. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Limbachu.
2. Návrh Štatútu Limbach.
3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Limbach.
4. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre Cirkevný zbor evanjelickej
cirkvi a. v. vo výške 500 €.
5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 rímskokatolíckej cirkvi vo výške
500 €.
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre občianske združenie LIRA vo výške
4 000 €.
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske združenie
Limbach On Tour vo výške 4 000 €.
8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov vo výške 1 800 €.
9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FK Karpaty Limbach vo výške 12 000 €.
10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Kolkársky klub Limbach vo výške 500 €.
11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske združenie
Limbašský strapček vo výške 2 500 €.
12. Členov Komisie pre verejný poriadok v zložení:
Bc. Matej Farbula, Daniel Šteberla, Marek Böhm.
13. Cenu pozemkov pre majetkovoprávne vyrovnanie parc. č. 81/2; parc. č. 81/1;
81/3; 81/5; 81/6 vo výške 360 000 € vrátane sumy za vypracované znalecké
posudky.
14. Výšku nájmu za pozemky parc. 81/1; 81/2;81/3;81/5;81/6 v celkovej sume
25 600 € za všetky uvedené parcely za kalendárny rok spätne za 3 roky.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SÚHLASÍ:

1. S podpisom partnerskej dohody o spolupráci s obcou Studená v Českej republike.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NESÚHLASÍ:

1. Žiadosť CBA o odkúpenie pozemku parc. č. 1178/212 na realizáciu investičného
zámeru.

Prírastok k limbašskému kroju
Srdečne by som sa chcela poďakovať našim paličkárkam pani Angelike
Rozkopalovej, Márii Zapletalovej, ako aj Milke Švorcovej a Betke Koněvalikovej
za to, že sa podujali vytvoriť šatku podľa historických podkladov.
Náš kroj je tým už skoro úplný.
Adriana Čechovičová

OZNAM

Oznamujeme občanom, že

sa zmenili výpožičné hodiny
v Obecnej knižnici

na Obecnom úrade v Limbachu nasledujúco:

Pondelok: 16.00 – 18.00

VÝSLEDKY VOLIEB DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU V OBCI LIMBACH
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:		
Počet platných odovzdaných hlasov:		

1 682
558
557
555

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu:
Smer – sociálna demokracia				
48
Kresťanská demokracia – Život a prosperita			
7
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko			
30
KOREKTÚRA – Andy Hryc				
6
Slovenská národná strana				24
Sme Rodina – Boris Kollár				
22
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)			
23
Starostovia a nezávislí kandidáti				
4
Strana práce					0
Strana tolerancie a spolunažívania				
0
Hlas ľudu						4
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség			
0
Doprava						2
Kresťanskodemokratické hnutie				39
Strana zelených Slovensko				7
Most-Híd						3
Priama demokracia					0
Strana rómskej koalície - SRK				
0
Slovenská konzervatívna strana				1
Slovenská národná jednota - strana vlastencov			
0
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja		
0
Doma dobre					0
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce
2
Európska demokratická strana				3
Sloboda a Solidarita 					97
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku			
0
NAJ – Nezávislosť a Jednota				
1
Kresťanská únia					28
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
192
Demokratická strana 					2
Národná koalícia					10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Opustili nás:
Ján Hrabovský

Jubilanti:
Valéria Vavrinská

60 rokov

Marián Kozák

70 rokov

Pavel Mocko

70 rokov

Mária Zapletalová

70 rokov

Angelika Rozkopálová

75 rokov
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Milí Limbašania,
čas letí neúprosne rýchlo a už tu opäť máme prázdniny, koniec školského roka a dovolenky.
Jarné mesiace boli bohaté na podujatia v obci a viaceré nové projekty, ktoré pripravujeme
a realizujeme. V minulých novinkách som písala o chodníku k pošte, ktorý mal byť
financovaný Slovenskou poštou – aspoň prísľub z ich strany bol. Neuskutočnilo sa to
však. Pravdepodobne nájomné za nové priestory im zhltne všetky prostriedky, ktoré by
mali investovať do infraštruktúry obce vedúcej k ich pošte, alebo možno do nákladov na
mzdy pracovníkov. Takže výsledok je taký, že obec si financovanie stavby chodníka musí
zabezpečiť z vlastných zdrojov. Mrzí ma takýto prístup vedenia Slovenskej pošty.
V máji sme vo verejnom obstarávaní obstarali spracovateľa projektov na prestavbu
a výstavbu základnej školy a dostavbu telocvične. Malý náhľad na projekt mohli vidieť
účastníci Limbašského dňa, kde sme sa pochválili návrhom budúcej stavby. V lete cez
prázdniny, po ukončení verejného obstarávania na stavebníka, začneme s prestavbou
jestvujúcej budovy, aby sme do začiatku školského roka zabezpečili bezproblémový
chod školy s ročníkmi 1. – 5. a potom sa začne stavba prístavby – pre ročníky od 6. – 9.
a telocvične. Stavba bude finančne náročná a bude si vyžadovať nielen obecné
zdroje – z predaja obecných stavebných pozemkov, ale aj dotáciu štátu alebo pôžičku.
Všetci chceme mať konečne postavenú novú školu a hlavne tak dlho očakávanú telocvičňu,
takže všetko úsilie venujeme príprave realizácie tejto stavby.
V lete budeme zatepľovať materskú školu, aby sme ušetrili prostriedky za energie a aj
skrášlili budovu. Rekonštrukcia bývalej reštaurácie Silván nás tiež ešte čaká. Statický
posudok na túto budovu je priaznivejší, ako sme očakávali, čo nám zníži predpokladané
náklady.
Obec v spolupráci s Kultúrnou a so sociálnou komisiou v apríli vítala nových občiankov
v našej obci. Na obecnom úrade sme sa stretli s bábätkami, ktoré sa narodili v roku 2018,
a s ich rodičmi. Každé z nich dostalo malý darček ako spomienku na tento deň. V máji
už tradične sme stavali Máj. Počasie nám neprialo, takže stavanie bolo bez kultúrneho
programu. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli stavať a ktorí si prišli uviazať stužku na strom.
Posledný májový víkend bol zaplnený podujatiami, že bolo čo robiť, aby sme všetko stihli.
V deň volieb do EP sa v celom regióne konala Malokarpatská vínna cesta a okrem tohto
už tradičného podujatia bol v Limbachu prvý ročník podujatia Pinot masters. Najlepšie
vína sa stretli práve v Limbachu. Za úspešným podujatím stojí veľa práce a času, ako aj
prostriedkov. Chcem poďakovať Združeniu limbašských vinárov a vinohradníkov za túto
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úspešnú akciu. Dovoľte mi, aby som celkom konkrétne vyslovila veľkú vďaku pánovi
Petrovi Schmidtovi a Andrejovi Martvoňovi, bez ktorých by to asi nemalo ten správny
cveng. Pretože pri príhovore na podujatí som opomenula poďakovať tiež sponzorom, ktorí
boli neoddeliteľnou súčasťou úspešného podujatia, tak to týmto chcem napraviť.
Ďakujem INVEST-u, OTP Banke, DATALAN-u, Modulo betonu, EKOMEDICE a E-GROUP.
Týždeň po výnimočnom vinárskom podujatí mal Limbach opäť svoj deň. Limbašský
deň – to je znak spolupráce všetkých združení a spolkov v obci. Konal sa 1. 6. a spojili
sme ho aj s oslavami dňa detí. Počasie bolo krásne a program - pre každého niečo. Handmade trhy limbašských malých remeselníkov a umelcov, limbašské vínka vo vínnej uličke
a množstvo detských atrakcií – skákací hrad, jazda na poníku, tvorivé dielne, výletná jazda
po Limbachu vláčikom, futbalové zápolenia. Prvýkrát sme sa snažili poňať celé podujatie
ekologicky – bez plastov. Vystúpenia detí z Limbachu – zo základnej školy pod vedením
pani učiteľky Baginovej, Greenwillu, Rainbowgarden, flautovej školy Martinky Repčákovej
a obecnej materskej školy celé podujatie uviedli. Navštívil nás aj pán exprezident Gašparovič
a všetkým prítomným sa spolu so mnou prihovoril predseda BSK Juraj Droba. Vrcholom
večera boli rockové dievčatá z Poison Candy a úplným favoritom bola skupina Polemic.
Čo dodať... kto neprišiel, môže ľutovať. Ďakujem za úžasnú spoluprácu poslankyniam
Janke Plškovej, Mirke Macekovej, Zuzke Lobíkovej, Robovi Hlavatovičovi, Jurajovi
Czinegemu, kolegyniam a kolegom z obecného úradu, LIRA, LOT, FK Karpaty Limbach,
limbašským vinárom, paličkárkam Angelike Rozkopalovej a Márii Zapletalovej,
keramikárke Katke Slatinskej.
Je jún, mesiac, keď sú v Limbachu hody a už tradičné zápolenie našich futbalistov – starých
pánov s futbalistami z obce Bošáca. Ani seniori v tomto mesiaci nezaháľajú. Boli sme
spolu na výlete v Topoľčiankach, ktorý zorganizoval pán JUDr. Korec.
Pre športuchtivých máme novinky – v športovom areáli vďaka pánovi Jurajovi Czinegemu staršiemu – hospodárovi v športovom areáli, vyrástlo petangové a beach
volejbalové ihrisko a mierne upravil aj workoutové ihrisko. Ďalšia príležitosť aktívne sa
hýbať.
Vážim si, že naši futbaloví starí páni zorganizovali brigádu v športovom areáli pri altánku
– ďakujem.
Keďže je koniec školského roka, prajem deťom pekné prázdniny, rodičom, aby si užívali čas
prázdnin so svojimi deťmi a všetkým ostatným, aby načerpali energiu letných mesiacov
do blížiacej sa jesene.
Adriana Čechovičová
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Limbašan JUDr. Peter Korec
a knihy
Neodmysliteľné spojenie. Všetci, kto ho poznáme, to o ňom vieme. Je neúnavný
bojovník za spravodlivosť a autor, spoluautor kníh a sponzor mnohých autorov.
Pri príležitosti jeho narodenín sa v Bratislave uskutočnilo uvítanie hneď niekoľkých
kníh do života. Neboli to len také obyčajné knihy. Diela Uloupené mládí, Rozliaty vietor
a Preosiaty dážď prof. Jozefa Leikerta a knihu Záhadné príbehy spod Tríbeča Drahomíry Pechočiakovej boli uvedené do života 20. 5. v Bratislave.
Mala som tú česť byť pri tom a stretnúť sa s mojimi bývalými kolegami z kancelárie
prezidenta a dôležitými osobnosťami nášho literárneho života. Knihy majú dušu a aj
vďaka ľuďom, ako je Dr. Korec, zostávajú aj pre budúce generácie.
Adriana Čechovičová
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Nielen práva, ale aj povinnosti
Už dlhé roky sa stretávam s reakciami niektorých obyvateľov, ktorí v návale zlosti
a možnej nespravodlivosti sa snažia „vypustiť ventil“ v telefonátoch či pri návštevách úradu a ak sa im nie práve v tej ich veci nevyhovie hneď a podľa ich predstáv,
myslia si, že úrad nechce konať. Môžem vás ubezpečiť, že konáme, niekedy aj nad rámec
zákona a iba preto, lebo chceme uspokojiť zákonné požiadavky vás obyvateľov.
Udivuje ma, že keď príde občan a pýta sa, či môže stavať dom v lokalite, ktorá nie je
v územnom pláne, nepochopí, ak dostane zamietavú odpoveď a má dojem, že zavádzame, lebo niekto mu niekde povedal, že môže. No nemôže! Územný plán je alfa
a omega možnosti výstavby v obci. Aj keď nesvieti svetlo a chyba nie je odstránená
hneď a zaraz – veď platím dane, tak chcem hneď – niekedy sú veci medzi nebom
a zemou, ktoré sa nedajú riešiť hneď. O niektorých ani nevieme, a preto sa neriešia.
Ďakujem všetkým, ktorí napíšu esemesku alebo zavolajú, či použijú novú aplikáciu
SOM Limbach a oznámia problém – vážim si to. Nielen úrad, ale aj obyvatelia obce
majú svoje povinnosti. Tak poďme si niektoré z nich pozrieť, o ktorých sa v zákonoch hovorí: podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom
obce, ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie
obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a
sú vykonávané v záujme obce, podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného
prostredia v obci, pomáhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať podľa svojich
schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo havárie v obci.
To je výpočet iba niektorých. A ak argumentujete tým, že „veď platím dane“, áno,
to je pravda – to je totiž povinnosť v štáte a za tie dane sa napríklad svieti, opravujú cesty, riešia havarijné situácie, stavajú a opravujú škôlky, plnia povinnosti k štátu.
Práca nás všetkých v úrade je pre vás, obyvateľov obce. Prosím, vážme si preto prácu
druhých, možno nie je vždy všetko podľa našich predstáv, ale veď kto je dokonalý.
Adriana Čechovičová

Limbašské paličkárky
Deň Limbachu a MDD boli už tradične organizačne a materiálne výborne pripravené.
Naozaj si každý z rôznych vekových skupín mohol vybrať z veľkej ponuky.
Okrem iných sa zúčastnili aj čipkárky, ktoré svoje drobné dielka vystavovali
a popritom ukázali, ako vlastne paličkovaná čipka vzniká. Prekvapil nás záujem
naučiť sa toto staré pekné remeslo, ktoré na Slovensku zažíva renesanciu. Preto sme
sa s o. z. LIRA rozhodli, že na jeseň otvoríme krúžok paličkovanej čipky v prípade
min. 5 - 6 záujemkýň.
Informácie budú na tel. č. 0910 449608, prípadne v knižnici. Verte, že sa to dá
naučiť, sústredenie na prácu vyčistí mozog a klepot paličiek je balzamom na dušu.
Tešíme sa na vás.
A. Rozkopálová, M. Zapletalová
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Výstavba v Limbachu
V poslednom čase sa hovorí v Limbachu o rôznych stavbách a lokalitách a ako to už chodí,
JPP je najistejšia forma, ako uveriť informáciám či dezinformáciám. Aby som to uviedla
na pravú mieru a vysvetlila čo-to o výstavbe. Obec Limbach má schválený územný plán
od roku 1996 s viacerými zmenami a doplnkami, ktoré boli schválené do roku 2013.
V októbri 2013 som ešte ako poslankyňa iniciovala uznesenie, ktoré by viedlo k zastaveniu
otvárania nových stavebných lokalít. Toto uznesenie sme poslanci schválili a je dodnes
platné. Takže výstavba v obci sa uskutočňuje iba v lokalitách, ktoré boli schválené a za
podmienok, ktoré boli uvedené v regulatívoch a v zmysle stavebného zákona. Menší chaos
v regulatívoch bol spôsobený aktualizáciou územného plánu z roku 2014, ktorý nebol, ako
bolo pôvodne deklarované, iba zhrnutím schválených podmienok, ale boli doňho vsúvané
aj niektoré „dobre mienené“ zmeny. Aktualizáciu sme z dôvodu zmätočnosti zastavili
a rozhodli sme sa nechať spracovať nový územný plán. Nový územný plán obce sa začína
spracovávať, a keď bude pripravený na verejné pripomienkovanie, bude sa môcť široká
verejnosť k nemu vyjadriť. Nový územný plán neznamená automaticky otváranie nových
lokalít. Rozširovaniu obce, tak ako sme to deklarovali pred voľbami, sa budem spolu
s poslancami snažiť zamedziť. Dôležité je to aj preto, že nemáme dostatočnú infraštruktúru,
aby sa Limbach mohol rozširovať. Spoločný obecný úrad - stavebný úrad vydáva stavebné
povolenia v lokalitách, ktoré boli schválené na výstavbu, aj keď to nie je vždy jednoduché,
pretože územná dokumentácia nebola v minulosti vždy spracovaná tak, ako má byť.
Často sa objavujú otázky k novým stavbám, ako napríklad z lokality Nad pivnicou, ktorú
vidno už z príjazdovej cesty do obce a vytŕča tam nová stavba. Na stavbu bolo vydané
riadne stavebné povolenie v súlade so schváleným územným plánom, t. j. spĺňa platné

regulatívy a stavebný úrad nemal dôvod nevydať stavebné povolenie. Nie je to bytovka
a ani iná neštandardná stavba. Taktiež v lokalite Nad Machergutom 1, bývalý Pulse
Medical, je ruch na stavbe. Pred pár rokmi sme písali petíciu, aby sa neuskutočnili zámery
zmeniť rekreačno-oddychové budovy na bytovky. Vtedajšie zámery sa neuskutočnili
a budovy chátrali. Budovy majiteľ opravuje a niektorí obyvatelia obce majú obavy,
že tam vyrastie niečo nové – väčšie, ako bolo pôvodne skolaudované. Stavebný úrad
v zmysle zákona preto začal konanie - zaslal stavebníkovi výzvu na vykonanie
štátneho stavebného dohľadu, pri ktorom skontroluje prebiehajúce stavebné činnosti.
Ďalšou sledovanou lokalitou je Račí potok – tá v tomto čase nie je riešená zo strany
developera vôbec a čaká na splnenie podmienok uvedených v regulatívoch - a to
vybudovanie prepojenia na hlavnú cestu mimo zastavanej časti obce. A čo sa stane, ak
nejaký stavebník neštandardne postupuje? Štátny stavebný dohľad prostredníctvom
stavebného úradu určí, do akej miery je porušený zákon a bude nasledovať sankcia.
Často prichádza však k tomu, že stavebník postaví to, čo nemá povolené, a tak nie je
možné stavbu skolaudovať, pričom sa spolieha na to, že zaplatí pokutu a všetko bude
o. k. V prípade, že stavba nie je v súlade s územným plánom, skolaudovať ju však nie je
možné. Nový stavebný zákon by mal jednoznačne riešiť „čierne“ stavby - a to búraním.
Nie vždy sa nám musí páčiť, čo robí náš sused či stavebník opodiaľ. Podstatné je, že ak
postupuje v zmysle stavebného povolenia a hlavne zákonných predpisov, môže budovať.
Je mi jasné, že máme už dosť neustálej výstavby a ruchu v našom okolí, čo znášame
desiatky rokov hlavne tí, ktorí tu bývame „odjakživa“. Dôležité je, aby sme v okolí
Limbachu zachovali aj kus prírody a hlavne vinohradov, ktorými bol a je známy. V zmysle
tejto filozofie budeme pripravovať aj nový územný plán obce. Nechceme predsa bývať
v bytovkách naležato.
A. Čechovičová

Slávnostné vítanie detí do života a Limbašský deň
Pred pár rokmi sme sa rozhodli s pani starostkou, že
zavedieme tradíciu vítania detí. Vždy na jar pozveme
na obecný úrad všetky bábätká narodené v Limbachu
počas celého predchádzajúceho roka. Tak to bolo aj
v sobotu 27. 4. 2019, keď sme sa stretli s detičkami
a ich rodičmi. Je veľmi milé sledovať nových
Limbašanov, najmladší ešte len začínajú vnímať

Vážení seniori!

Štvrťrok ubehol a je tu čas na nový príspevok za JDS.
Ani sa toho veľa neudialo. Okrem obvyklých stretávok v klube a cvičení na OÚ sme prežili skvelý týždeň
v Piešťanoch. Trochu sme sa obávali zlého počasia, že
čo potom budeme robiť, ale všetko sa udialo k úplnej
spokojnosti. Nevedeli sme vynachváliť výbornú stravu, pani kuchárka by si zaslúžila „Rad zlatej varešky“.
RZ Harmónia je v tichom prostredí vedľa Váhu a ponúka možnosť prechádzok, ale i nákupy v meste hotelovým autobusom 2x za deň. Aj na budúci rok sme si
zahovorili letný termín. Začiatkom mája podaktorí z nás zažili príjemný večer na vystúpení FS Radosť, v ktorom spieva aj náš člen Paľko Šulovský. Tie
známejšie piesne sme si zanôtili spolu so súborom.
Druhá májová nedeľa patrí oslave Dňa matiek. Tentoraz ju príslušná komisia OÚ usporiadala v evanjelickom kostole a bola spojená s organovým vstupom
a obdarovaním kvetinou. V tejto súvislosti som si
i nevdojak spomenula na moju matku, ktorá už dlho
nežije a moje pocity a spomienky vystihuje táto minibáseň, s ktorou sa chcem s vami podeliť:

svet a najstarší, narodení v januári 2018, prišli už po
vlastných... Všetkým prítomným spríjemnili slávnostnú
chvíľku ľudovými pesničkami dievčatá z limbašskej
základnej školy pod vedením pani učiteľky Baginovej.
Novým občanom sa prihovorila pani starostka. Popriala
im aj ich rodičom pevné zdravie, veľa lásky a radosti do
života. Aby rodičia s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou
Neskoré poznanie
Fotografie
Fragmenty prítomnosti
Áno, pamätám
Boli sme tam
Také šťastné!
Rada si sa smiala
A pila kávu
To som zdedila
A to, o čom si mlčala
Som až dnes pochopila
Moja mama
Milovaná mama
Veľa vecí by som teraz robila inak, ale už je príliš
neskoro. Koniec smúteniu – už len na záver – 5. 6. seniori idú na 1-dňový výlet do Topoľčianok. Náš člen
JUDr. Korec zaistil bohatý program. O výlet bol značný
záujem, ja, žiaľ, nemôžem ísť, preto o zážitok a dojmy
sa s vami v budúcom čísle podelí niekto iný.
Želám zdravie a pohodu celé leto.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

rodičovskou láskou odovzdali životnú skúsenosť,
múdrosť, poznanie, aby sa navzájom zo seba tešili.
Po odovzdaní malých darčekov a zápise do kroniky
obce sa mohli rodičia a starí rodičia vyfotografovať
pri kolíske. Na pamiatku všetkým zostane spoločná
fotografia. Už teraz sa tešíme na ďalšie „najmilšie
podujatie“ v roku 2020.
Okrem bežných problémov, ktorých riešením Sociálna
komisia pomáha Limbašanom, sme sa aj my zapojili
do organizácie asi najväčšieho podujatia v obci –
Limbašského dňa. Dovoľte mi touto cestou oceniť
prácu a poďakovať sa všetkým, ktorí za organizáciou
tohto dňa stáli: pani starostke, všetkým pracovníkom
obecného úradu, poslancom, členom Športovej a
Kultúrnej komisie, členom OZ LIRA, Limbach On
Tour, FK Karpaty Limbach, limbašským vinárom a
všetkým dobrovoľníkom. Tiež všetkým predávajúcim
a vystupujúcim, aj vďaka ktorým bol tohtoročný
Deň obce, spojený s oslavami MDD, úspešnejší ako
ten minulý. Ďakujeme za slová chvály a podpory,
najväčším zadosťučinením však pre nás určite bol
pohľad na úsmevy a spokojnosť na vašich tvárach.
Za Sociálnu komisiu Jana Plšková
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Vinohradníci a vinári sú na jar zamestnaní začínajúcimi prácami vo vinohrade, finalizovaním ročníka 2018, spločnými degustáciami a aj návštevami rôznych vinohradníckych regiónov.
Príroda nás tento rok ušetrila a mrazy až tak nepoškodili naše vinohrady. Oproti minulému roku bola táto jar teplotne podpriemerná a hlavne v mesiaci máj na zrážky veľmi bohatá.
Vinohrady toľko vody až tak veľmi nemusia (dážď pomohol hlavne iným poľnohospodárskym plodinám), ale v tomto období to neprekáža. V apríli sme navštívili dve vinárstva
v Mikulove. Vinárstvo roka Českej republiky Volařík nas očarilo svojimi modernými vínami a v nasledujúcom vinárstve Ludwig sme ochutnávali vína tradičné, určené na dlhšiu
archiváciu. V máji sme si odskočili na Wine fest do Viedne a ochutnali vína 60 rakúskych vinárov. Na konci mája sme naštívili Deň otvorených dverí HN Hodonín, zameraný na vinohradníctvo
a vinárske technológie.
Popri všetkých týchto aktivitách sme sa pripravovali na našu najdôležitejšiu akciu roka Pinot – Masters. Dňa 15. 5. vybraní degustátori hodnotili 195 vzoriek z rodiny Pinotov.
25. mája bolo slávnostné odovzdanie cien a verejná časť degustácie, kde sme mali možnosť ochutnať kvalitné vzorky z Rakúska, Moravy, Maďarska a zo Slovenska. Dúfame, že
po prvom úspešnom ročníku sa nám podarí pokračovať a budeme u nás v Limbachu ďalej organizovať túto jedinečnú súťaž.
Robert Miklenčič, Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov

Športové ihrisko pri Základnej škole Limbach
Rodičovské združenie pri Základnej škole Limbach funguje od roku 2002. Je to
zoskupenie aktívnych rodičov, ktorých deti navštevujú základnú školu v blízkosti
ich domu, kde sa navzájom poznajú a kde sa vytvárajú priateľstvá, ktoré
pokračujú aj za bránou školy, kde pedagógovia majú dostatočný čas a priestor
venovať sa individuálnym potrebám detí. Vytvárajú im skvelé podmienky či už
počas vyučovacieho procesu, ale aj v družine.
V rámci rodičovského združenia sa realizujú rôzne projekty a aktivity. Tu
spomeniem školské zábavy, projekt Ekozáhradky či výstavbu ihriska. Výstavba
ihriska je jeden s najväčších a najnáročnejších projektov, ktorý chceli zrealizovať
už rodičia v minulosti. Cieľom bolo, aby deti v rámci areálu základnej školy
mali spevnenú plochu, športové ihrisko, kde môžu tráviť bezpečne čas a môžu
sa venovať aj telesnej výchove (vybíjaná, basketbal, volejbal, skok do piesku).
Prišiel rok 2018 a s ním aj ochota a záujem pani riaditeľky Mgr. Danky
Miškovskej a pani starostky Bc. Adriany Čechovičovej zrealizovať tento sen
o športovom ihrisku. Obrovská vďaka týmto dvom dámam.
Nerada menujem, pretože sa na projekte podieľali takmer všetci rodičia a priatelia
školy a to buď účasťou na zábavách, príspevkami do tomboly, či finančnou sumou.
A naozaj, na zábavách sme vyzbierali podstatnú časť prostriedkov potrebných na
jeho výstavbu. Dotáciu sme získali aj z Bratislavského samosprávneho kraja.
No pár mien chcem predsa len spomenúť. Projekt bezplatne vypracovali pán
Ing. Michal Bocora a Ing. Ján Bocora, stavebné povolenie s poplatkami vybavili
pán Ing. Tomáš Chvíla a Ing. Marek Chvíla, dotáciu od BSK a celkovo ekonomickú
stránku si „pod ochranné krídla“ vzala Mgr. Miroslava Juhászová, predsedníčka
Rady školy a Rodičovského združenia pri Základnej škole Limbach, ktorá venuje
nemálo času ekonomickej stránke a projektovej činnosti.
Realizáciu športového ihriska a celkovo stavebný dozor zabezpečil Ing. Ladislav
Valíček a jeho firma DaL STAV, s. r. o., Limbach a pán Šimanský zo spoločnosti
Adara Slovakia, s. r. o. a ja, ktorá som všetkých naháňala. Touto cestou všetkým
zo srdca ďakujeme.

Ihrisko je zrealizované a krásne zapadlo do vonkajšieho areálu školy...
Asi mnohí z vás sa teraz pýtate, načo sa ihrisko stavalo, keď je za rohom
multifunkčné a dve veľké futbalové ihriská? Športové ihrisko pri základnej škole
sa realizovalo z dôvodu bezpečnosti detí. Deti hrávali futbal a iné športové
aktivity na prachu a nevyhovujúcom povrchu. Zároveň sme zabezpečili
skvalitnenie výučby telesnej výchovy a v neposlednom rade skoro všetky deti
navštevujúce školský klub detí môžu bezpečne tráviť voľný čas v areáli školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí si v tomto rýchlom období našli čas a vďaka ktorým
športové ihrisko pri základnej škole existuje. Veríme, že bude mnoho rokov robiť
radosť nielen našim deťom, ale aj ďalším generáciám školákov.
Ďakujeme rodičom, ktorí dokázali, že spoločnými silami dokážeme viac.
Ihrisko pokrstili tí najdôležitejší - žiaci Základnej školy Limbach, no nie
limbašským vínkom, ale detským šampanským...
Tešíme sa na telocvičňu a prístavbu školy a verím, že čoraz viac rodičov bude
podporovať Základnú školu Limbach. Všetko dobré prajem.
Lenka Chvílová - členka Rady školy a mama žiaka 4. A Základnej školy Limbach
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FK Karpaty Limbach mládež
Futbalová sezóna 2018/2019 sa nám pomaly dostáva do svojho konca a predtým, než sa
deti rozutekajú na prázdniny, by sme vás radi informovali, ako sa darilo našim futbalistom.
V súčasnosti v FK Karpaty Limbach pôsobia štyri mládežnícke tímy – prípravka U11,
predprípravka U9, staršie pusinky U8 a mladšie pusinky, kde sú deti od 4 do 7 rokov. Celkovo
máme v mládežníckych tímoch 72 hráčov, ktorí svoje futbalové zručnosti zdokonaľujú pod
vedením trénerov Juraja Czinegeho ml. a Andreja Juhásza.
Čo sa týka výsledkov, všetky naše tímy nám robia tento rok radosť.
Prípravka U11 skončila v lige na 6. mieste zo 14 tímov, čo je najlepšie umiestnenie
prípravky za posledných 6 sezón a kapitán prípravky Juraj Kummer bol s viac ako 60 gólmi
v sezóne jedným z najlepších strelcov súťaže.
Predprípravka U9 urobila veľký výkonnostný vzostup, keď na jar z 11 zápasov vyhrala
10 a umiestnila sa na krásnom 2. mieste v lige, kde súperila s tímami z okresov Pezinok
a Malacky. Za zmienku stoja aj výborné výsledky z halových turnajov, kde dva turnaje sme
vyhrali a na troch sme boli na druhom mieste.
Pusinky U8 hrali podobne ako minulý rok turnajovú ligu s tímami, ako sú PŠC Pezinok,
Viničné a Doľany a v týchto zápasoch ukázali veľký herný potenciál. Potešiteľné je,
že 11 chlapcov z tohto tímu ostáva v tejto vekovej kategórii aj na budúcu seźonu.
Na Dni obce sme organizovali 2. ročník Turnaja o pohár starostky obce v kategórii U7,
kde po minuloročnom druhom mieste sa nám tento rok turnaj podarilo vyhrať, keď sme
ani v jednom zápase nenašli premožiteľa a po výhrach nad Cajlou Pezinok, PŠC Pezinok
a ŠK Šenkvice mohli chlapci oslavovať celkové víťazstvo.
V júni nás ešte čaká každoročné ukončenie sezóny na ihrisku, kde si posedíme spolu
s rodičmi, deti si spolu zasúťažia a zahráme si zápas deti vs. rodičia. Novinkou tento rok
bude futbalové sústredenie na konci školského roku, keď deti z prípravky, predprípravky
a zo st. pusiniek pôjdu na 4 dni do krásneho horského prostredia v okolí obce Hriňová, kde
ich čakajú výborné tréningové podmienky. Prvý večer sústredenia bude veľká opekačka
spolu s rodičmi, kde vedenie klubu chce aj týmto krokom utúžiť našu veľkú futbalovú
mládežnícku rodinu.

Víťazi - Penaltová kopanica - Limbašské hody

Majstrovstvá Slovenska TEAMGYM
V sobotu 4. 5. 2019 sa konali Majstrovstvá Slovenska v súťaži družstiev Teamgym
za účasti 5 klubov zo Slovenska v žiackej a juniorskej kategórii. Celkovo sa na súťaži
zúčastnilo 92 pretekárok z klubov: Happy Gym Pezinok, KGŠ Slávia Trnava, ŠK Závažná
Poruba, Sokol Vrútky a RTVŠ MIX Spišská Nová Ves.
Dievčatám z Happy Gym Pezinok sa podarilo v oboch kategóriách vyhrať, a tým získať
oba tituly „Majsterky Slovenska“.
Vo víťaznom tíme Majsteriek Slovenska reprezentovali aj dievčatá z našej obce Limbach:
Amy Bell Grebeči, Terezka Múčková, Katarína Kirsten Packová a Anna Plavčanová.
Juniorky a aj žiačky z Pezinka zvíťazili vo všetkých troch disciplínach – pohybová
skladba, akrobacia, trampolína a odniesli si tak zlaté medaily a titul Majsterky
Slovenska, ku ktorému ich priviedli trénerky Elena Cingelová a Daniela Baňovičová.
Dievčatám blahoželáme k podaným výkonom a v ďalšom rozvoji držíme palce.

Pusinky U7

Víťazi futbalového turnaja- Limbašský deň

Hodový zápas Limbach - Bošáca
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Materská
škola
Často sa stáva, že nespravodlivosť voči sebe samému vnímame napriek tomu, že nemáme
dostupné informácie. V mesiaci máj sa v materskej škole konal zápis detí na nový školský
rok. Zaevidovali sme 44 žiadostí. Kritériá prijímania okrem zákonných nevytvára riaditeľka
osobne, ale tvorí a schvaľuje ich Pedagogická rada a následne ich schvaľuje aj Rada školy
v zastúpení: pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci, zákonní zástupcovia, zástupca
zriaďovateľa. Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sme prijímali
nasledujúco:
- zohľadnili sme deti, ktoré dovŕšili 3 roky najneskôr k 31. 12. daného kalendárneho roka,
- súrodencov už prijatých detí,
- deti zamestnancov obce Limbach,
- v čase zápisu sme zohľadnili deti a oboch zákonných zástupcov s trvalým pobytom
v obci Limbach.
Prijatých bolo 28 detí, neprijatých 16 detí. Viac nám kapacita materskej školy nedovolila.
Mnohí z vás rozprávali o diskriminácii, ale je chybou štátu (nie riaditeľky alebo starostky,
primátora), že nevytvára pre svojich občanov prijateľné podmienky. Je potrebné si
uvedomiť, že materské školy sú hradené z podielových daní, z daní obyvateľov obce.
Či sú kritériá spravodlivé, alebo nie, nechám na vašom uvážení.
Okrem zápisu detí sme boli úspešní aj v získaní grantu cez Erasmus+ na projekt
Zahrajme sa spolu. Predpokladaná mobilita zamestnancov zlepší profesionálne zručnosti
a kompetencie zamestnancov materskej školy, predovšetkým v oblasti jazykových
kompetencií a oboznámenia sa s novými vyučovacími metódami a postupmi, ale aj
formami práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s nadanými
deťmi. Je dôležité mať pozitívne naladené nadriadené okolie a potom dokážeme slobodne
tvoriť, premýšľať, ale aj riešiť problémy.
Prajem vám spolu s kolektívom materskej školy pekné a príjemné leto.
Irena Číková, riaditeľka Materskej školy Limbach
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Radosť pre radosť...
Ako sa máš? Ako žiješ? Rýchlo... To je v poslednom období najpoužívanejšia odpoveď
na tieto najčastejšie kladené otázky. Aj čas v našej materskej škole plynie neuveriteľne
rýchlo. Ani sme sa nenazdali a načali sme posledný mesiac školského roka, ktorý bol
bohatý na nezabudnuteľné podujatia a zážitky.
Dovoľte mi spomenúť tie za posledný štvrťrok:
Fašiangy sme oslávili karnevalom v maskách a školskou diskotékou a už sme sa veľmi
tešili, kedy vyženieme zimu a privítame jar.
Veľkou udalosťou bolo vynášanie Moreny, deti sa oboznámili s jej výrobou
a dozvedeli sa od pani učiteliek tradície a zvyky pri vyhadzovaní horiacej bábky
do potoka. A tak sme šli v sprievode známych rečňovaniek, riekaniek a piesní
k limbašskému potoku, Morenu vyzliekli a podpálili. Cestou do školy sme s tzv.
letečkom privolávali slniečko a pesničkami si pýtali skorý príchod jari.
Jar prišla, síce dosť upršaná, ale to nám nebránilo pozrieť sa do ríše domácich
zvierat na Biofarme v Stupave, kde sme mohli obdivovať mláďatká kôz, ovečiek,
zajačikov, húsok a kačíc. A nielen obdivovať, ale aj kŕmiť a voziť sa na voze ťahanom
koňmi, pochutiť si na makových šúľancoch a bryndzových haluškách.
Staršie deti navštívili pezinských hasičov, priestory hasičskej zbrojnice, videli ich
v priamej činnosti v ochranných odevoch s prístrojmi, nástrojmi a rôznou potrebnou
technikou v ich náročnej a rizikovej práci. Vyskúšali si sedenie v autách, videli spúšťanie
po tyči pri zásahu, ako vyprosťujú nožnicami z auta ľudí, na rozlúčku im spustili
húkačky a svetlá na autách. Škôlkari ani nedýchali. Ako poďakovanie im nakreslili
obrázky z najsilnejších momentov.
Oslavy Dňa matiek a Dňa otcov sme spojili do veľmi vydarenej školskej akcie
Deň rodiny. Síce nám počasie najprv neprialo a túto veľkú rodinnú oslavu sme museli
preložiť o týždeň neskôr, ale naše úsilie pripraviť veľkolepú udalosť pre celé rodinky
nevyšlo nazmar a v rôznych športových, zábavných, vedomostných súťažiach sme
sa všetci dobre zabavili a pochutili si na bagetkách s výživnými a chutnými
nátierkami, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky.
Rodičia si odniesli krásne darčeky od svojich ratolestí, pekné dojmy z krátkeho
vystúpenia a nás teší uznanie, poďakovanie vyrieknuté, ale i napísané od mnohých
rodičov i známych, ktoré je veľkým zadosťučinením a motiváciou pre našu ďalšiu
prácu. Ďakujeme.

Najočakávanejšou akciou pre rodičov, ale hlavne deti bola Noc v materskej škole
pri príležitosti MDD. Deti sa zabavili na divadelnom vystúpení „Na Zemi dobre mi“
v podaní Divadla na hojdačke a na bublinovej šou Mr. Bubble, prostredníctvom ktorej
sa deti dostali do nadrozmerných rozprávkových bublín. Pomocou bateriek a po zdolaní
úloh objavila každá trieda svoj poklad, ktorý rozžiaril oči každého z prítomných detí.
Noc bola krátka a plná rozprávkových snov a deti ju prežili naozaj rozprávkovo. Všetky
tieto aktivity sa uskutočnili vďaka OZ Limbašský strapček, z ktorého boli financované.
Na druhý deň sa predviedli detičky z Lučanky, nášho hudobno-tanečného krúžku
spolu s pani riaditeľkou Irenkou Číkovou, ktorá ho vedie, veselým ľudovým vystúpením,
v krásnych ľudových krojoch, ktoré ušila šikovná p. upratovačka Erika s pani učiteľkami.
A čo nás ešte čaká? Rozlúčime sa s našimi predškolákmi, ktorí v septembri
zasadnú do školských lavíc a koncoročnou opekačkou na školskom dvore zavŕšime ďalší
končiaci sa náročný, ale úspešný školský rok 2018/2019.
Radosť v rozžiarených detských očkách je pre mňa a moje kolegyne tou najcennejšou
odmenou. Máme krásnu prácu. Pre radosť... a naplnenie zmyslu života.
Mgr. Iveta Chalabalová
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Základná
škola
Ani sme sa nenazdali a prišiel jún. Školský rok sa nezadržateľne blíži k svojmu koncu.
Naši žiaci sú o rok starší, múdrejší, šikovnejší.
Čo im tento rok dal? Okrem množstva vedomostí, poznatkov a zručností získali veľa nových
skúseností, prežili krásne chvíle nielen v škole, ale aj na mimoškolských akciách.
Najväčším darčekom pre deti je ihrisko postavené v školskom parku, ktoré sa zrealizovalo
vďaka iniciatíve Združenia rodičov a priateľov školy.
Z akcií mali najväčší úspech už tradične Noc v škole a pobyt v škole prírode. Počas Noci
v škole sme pre deti pripravili zaujímavý program – rôzne súťaže a hry. Vyvrcholením
večera bola ohňová šou pani Hantákovej, ktorá mala veľký úspech.
Škola v prírode prebiehala v tomto roku v rekreačnom zariadení Slniečko na Duchonke.
Zúčastnilo sa na nej 52 žiakov, 5 pedagógov a 1 zdravotníčka. Napriek nepriaznivému
počasiu sa deti vrátili veľmi spokojné, s bohatými zážitkami.
Z ďalších zaujímavých akcií spomeniem Deň otvorených dverí, zápis detí do 1. ročníka,
súťaže – Pytagoriáda, Klokanko, Hviezdoslavov Kubín, stolnotenisový turnaj, športové hry,
Olympiáda škôl Pezinského okresu. Deťom sa veľmi páčili aj exkurzia na jahodovú farmu,
divadelno-koncertné predstavenie Tárajko a Popletajka o triedení odpadu a ochrane
životného prostredia. V škole sme zorganizovali aj Deň finančnej gramotnosti a Deň
dentálnej hygieny, Deň Zeme. Nezabudli sme ani na naše mamičky, pripravili sme pre ne
Deň matiek. Pestrým programom a drobným darčekom sme všetkým mamám poďakovali
za ich lásku, obetavosť a starostlivosť.
V apríli sme usporiadali 1. ročník súťaže „Limbašský talent“. Deti predviedli svoje nadanie
a talent v rôznych disciplínach. Videli sme gymnastky, tanečníkov, speváčku, nádejnú
klaviristku, futbalistu, kúzelníka s kartami, rozprávačov vtipov. Vystúpenia detí boli
zaujímavé, vyslúžili si potlesk od divákov a tí najlepší aj diplomy a ceny.
Do konca roka sme absolvovali ešte Deň detí (6. júna) - pre deti sme objednali trampolíny,
na ktorých si zaskákali pod vedením trénerov. Program pokračoval výletom na hrad
Červený Kameň, kde sa konala oslava 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku.
Okrem ukážok práce policajtov a hasičov si deti pozreli zásahy policajného vrtuľníka,
výstavu policajnej techniky a policajných psov.
A potom už budeme odrátavať posledné dni školského roka. Deti pôjdu na prázdniny,
v škole zmĺkne detský džavot. Ticho v škole však nenastane, krik a smiech detí nahradí
buchot pracovných nástrojov a zvuk rôznych stavebných prác. Začne sa dlhoočakávaná
a potrebná prestavba školy. Veľmi sa tešíme na nové priestory a rozšírenie školy.
Ďakujeme obecnému úradu a pani starostke.
Mgr. Daniela Miškovská

Limbašský deň

Limbašský deň

Limbašský deň
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Aký bol Limbašský deň 2019?
V Limbachu to v sobotu 1. júna v športovom areáli žilo. Doobedie patrilo chlapcom
a chlapom - milovníkom futbalu, ktorí sa prihlásili na minifutbalový turnaj. Súboje boli
v horúčave náročné a trvali až do popoludnia. Tento už štvrtý ročník vyhral tím mladých
„Toretovcov“ z Limbachu.
Poobede hrali naši malí futbalisti s tímami z iných obcí „Turnaj o pohár starostky obce“.
Pohár získali naši. Gratulujeme!
Pre deti k ich sviatku tu boli rôzne atrakcie ako skákacie hrady, vozenie na poníkovi,
keramické tvorivé dielne, maľovanie na tvár, lukostreľba, interaktívny koncert skupiny
PÁNKO. Všetci sa mohli povoziť po obci vláčikom, vyskúšať si paličkárske umenie, kúpiť
si handmade výrobky našich zručných spoluobyvateľov a ochutnať rôzne kulinárske
špeciality.

Nechýbali ani kvalitné vína našich vinárov vo vínnej uličke, stretnutia so známymi, skvelé
koncerty a zábava. Svojimi vystúpeniami nás potešili deti zo škôl a škôlok v Limbachu
a mladé flautistky pod vedením Martinky Repčákovej.
Pre milovníkov ľudovej hudby do tanca aj do spevu zahrala ľudová hudba MUZIČKA.
Pravú rockovú atmosféru vytvorilo ženské rockové trio POISON CANDY. Na záver zábavu
rozprúdila skvelá skupina POLEMIC s Peťom Opetom z Limbachu. Mnohí ešte potom dlho
do noci tancovali na diskotéke. Takáto bola atmosféra na Limbašskom dni.
Tešíme sa o rok opäť.
Jana Kapustová, OZ LIRA – Limbašská regionálna agentúra

POZVÁNKA NA JABLKOVÉ HODOVANIE
Milí Limbašania,
začína sa leto, no my už plánujeme naše ďalšie aktivity na jeseň.
Pozývame všetkých veľkých i malých, ktorí chcú príjemne
stráviť sobotné popoludnie,
pochutnať si na jablkových dobrotách a zabaviť sa

5. októbra od 14.00

na 7. ročník Jablkového hodovania
v Limbachu.
Pripravujeme pre vás zaujímavý program, súťaže aj tvorivé dielne.
Táto akcia má komunitný charakter, pretože predajcovia sú hlavne
školy, škôlky, kluby a združenia,
ktoré táto akcia zbližuje pri spoločnej činnosti a pomáha im aj
získať finančné prostriedky na ich aktivity pre deti.
Prajem vám krásne leto, veľa zážitkov a dovidenia na akciách v
Limbachu.
Jana Kapustová, OZ LIRA – Limbašská regionálna agentúra
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Informácia pre občana k jednotlivým
zložkám komunálneho odpadu
KOMUNÁLNY

ODPAD

PLASTY

PAPIER

SKLO

KOVY

BIO

- v deň zberu odpadu
vyložiť nádobu alebo vrece
do 5.00 hod.,
prípadne deň vopred

• vývoz všetci
1 x 14

PAPIER
Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapak), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov, tapety...
PLASTY
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky (PET, HDPE, PP), fólie číre a farebné (PE-LDPE, HDPE), čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín, „tégliky“,
polystyrén (PS, EPS), igelitové tašky a vrecká...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan...
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a z parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety...
Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá...
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad...
Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad...
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