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Evanjelická cirkev - Kotva, ktorá nás podrží
Opäť sa dožívame najradostnejšieho kresťanského sviatku - sviatku vzkriesenia
Pána. Pravda, nie je to sviatok taký populárny v celej spoločnosti ako Vianoce. Veď
miesto zlatučkého betlehemského dieťatka sa tu spomína ukrižovanie, poprava a
potom hrob. Ako si s týmto faktom má poradiť dnešný ateista či človek, ktorý síce
bol pokrstený, no Pánu Bohu sa odcudzil? Ako sa s týmto drastickým príbehom má
vyrovnať dnešná reklama? Ťažko. Preto sa radšej spomínajú a ukazujú malé zajačiky,
kačičky, kuriatka, vajíčka a zelené steblá trávy. V kresťanských chrámoch sa však
pripomína, že veľkonočné slávnosti sú o inom. O niečom oveľa dôležitejšom a pre
náš život praktickejšom. Veľkonočné sviatky sú o smrti a vzkriesení Božieho Syna
Ježiša Krista.
Vzkriesený Kristus nám dáva nádej. V ťažkostiach života, v našich zlyhaniach, ale aj
radostiach zostáva Kristovo vzkriesenie pre človeka pevnou životnou kotvou. Len sa
jej treba chytiť a držať.
Smrť a vzkriesenie Božieho Syna je historickým faktom a pevným bodom. Kristus
skutočne zomrel, no na tretí deň bol vzkriesený Božou mocou a viac neumiera.
On je prvý zo vzkriesených. Kto verí v neho, rovnako bude vzkriesený k večnému
životu. To je tá radostná veľkonočná zvesť. Teší nás zvlášť vtedy, keď vyprevádzame
na poslednej ceste svojho blízkeho, alebo sami čelíme nevyliečiteľnej chorobe a
vieme, že už o krátky čas budeme musieť opustiť tento pozemský svet. Boží Syn nám
dáva nádej, že nezahynieme naveky, ale budeme raz telesne vzkriesení k nikdy sa
nekončiacemu životu na novej, lepšej zemi.
Keď sa na ulici pýtali ľudí „Čo si predstavujete pod pojmom vzkriesenie?“ - odpovede
boli zaujímavé. Napríklad jedna mladá žena povedala: „Vôbec nič. Ja sa o také veci
nezaujímam.“ Ukázalo sa, že až štvrtina opýtaných verí, že vzkriesenie sa nesmie
brať doslovne. Ježišovi učeníci mali vraj len videnie. Štyridsať percent opýtaných je
zasa presvedčených, že Ježiš žije ďalej vo svojom diele, asi tak ako Goethe vo svojich
básňach alebo Sokrates vo svojej filozofii.
Apoštol Pavel v tejto súvislosti hovorí: „... ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná

je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch.“ Teda fakt fyzického a historicky
uskutočneného vzkriesenia je pre nás kľúčový. Prečo? Lebo mnohokrát konáme
svojvoľne, bez rešpektu k dobrým Božím prikázaniam. Biblia hovorí, že príde deň,
keď sa budeme musieť zodpovedať za svoje činy a slová. Bohu budeme odpovedať.
On posúdi náš život. Bez Krista, ktorý zomrel za naše viny a z mŕtvych vstal, by sme
boli stratení, a to tak pre súčasnosť, ako aj pre večnosť.
Veľkonočné sviatky nám aj tento rok majú pripomenúť, že Ježiš Kristus sa za nás
obetoval, ale dnes žije a je našou nádejou, radosťou a silou. Keď to vieme, múdro a
v pokoji sa pripravujme na odchod z tohto pozemského sveta do onoho budúceho
sveta. No zároveň sa tešme z dobrého Božieho stvorenia na tejto pominuteľnej zemi.
Tešme sa z našich blízkych, ktorých nám Pán Boh dal. Spolu v rodinnom kruhu či s
priateľmi slávme aj tieto veľkonočné sviatky. Vzkriesený Kristus nám dáva nádej a
budúcnosť. On je kotvou, ktorá nás podrží v dobrých i zlých časoch.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev

9. 4.
Kvetná nedeľa
požehnanie ratolestí
9.00
13. 4.
Zelený štvrtok
17.30
14. 4.
Veľký piatok
15.00
15. 4.
Biela sobota
16.00
16. 4.
Veľkonočná nedeľa
9.00
17. 4.
Veľkonočný pondelok
9.00
Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v sobotu 8. 4. od 14.30 hod.

Priblížil sa deň radosti, deň preveľkej veselosti,
keď Kristus Pán z mŕtvych vstáva a prázdny hrob zanecháva. Aleluja!
Preto všetci sa radujme, celým srdcom prespevujme:
Za preveľkú lásku Pána, nech mu je vždy česť vzdávaná. Aleluja!
V mene rímskokatolíckeho spoločenstva srdečne pozývam všetkých Limbašanov
sláviť spolu s nami dni Veľkého týždňa a sviatky Veľkej noci.

Program evanjelických služieb Božích
v Limbachu počas Veľkej noci
9. apríla o 9.00 h
13. apríla o 18.00 h
14. apríla o 9.00 h
16. apríla o 9.00 h
17. apríla o 9.00 h

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

Pašie
spoveď a Večera Pánova
Pašie
slávnostné služby Božie
slávnostné služby Božie

Srdečne všetkých pozývam k oslave Božej a prajem radostné prežitie veľkonočných
sviatkov. Nech radosť zo vzkriesenia Pána prežiari vaše životy a domácnosti.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky, do každej rodiny nielen hojnosti, ale i
pokoja a svornosti želá a od Zmŕtvychvstalého vyprosuje
Miroslav Mika, farár

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Želáme Vám k sviatkom jari.
Obecný úrad
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Výber uznesení z 3. mimoriadneho OZ
20. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenia
z 2. mimoriadneho OZ zo dňa 21. 11. 2016:
1. B/1/OZ/2016/21-11: Program rokovania OZ v súlade s pozvánkou
2. B/2/OZ/2016/21-11: Návrhovú komisiu v zložení: Michal Bariny, JUDr. Branislav Kalman
3. B/3/ OZ/ 2016/21-11: Overovateľov zápisnice: Matej Farbula, Rastislav Gálik
4. B/4/OZ/2016/21-11: Zapisovatel‘a zápisnice z 2. mimoriadneho zasadania OZ: Michal
Sadloň

Obecné zastupiteľstvo poveruje
1. Komisiu územného rozvoja a výstavby, komisiu životného prostredia a ekonomickú
komisiu na preverenie súčasného stavu čistiarne odpadových vôd v Limbachu, na
vykonávanie priebežných kontrol chodu čistiarne odpadových vôd a na preverenie
potrebných investícii na rok 2017 na plynulý chod čistiarne odpadových vôd v
Limbachu.

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31. 1. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady na území obce Limbach so zmeneným znením:
„d) športový areál parc. č. 1163/2, registra C, k. ú. Limbach, maximálne na obdobie
1 roka.“
2. Návrh VZN č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na
iné účely, ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas
jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Limbach.
3. Návrh VZN č. 2/2017 o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach so zmenou v § 2
ods. 4 1. veta: „Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu výlučne z iných
zdrojov a nie z verejného vodovodu (napr. vlastná studňa), sa vypočíta vynásobením
predpokladaného množstva spotrebovanej vody a ceny za 1 m³“ a zmenou v § 2
ods. 7: „Výška poplatku za likvidáciu odpadovej vody zo žumpy, resp. zo septiku, v
obecnej čistiarni odpadových vôd, v prípade náhradného odvádzania odpadových
vôd z dôvodov uvedených v § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov, je stanovená
rozhodnutím starostu obce.“
4. Zámer zámeny pozemkov medzi obcou Limbach a Ing. Jánom Chvílom a manželkou
Magdalénou na účely vybudovania Dvora separovaného odpadu s podmienkou
vypracovania znaleckého posudku na pozemky vo vlastníctve Ing. Jána Chvílu a
manželky Magdalény Chvílovej.
5. Zámer spoločnosti PACAMARA, s. r. o., Limbach o odkúpenie časti pozemku parc. č.
1171/4 (pri Dvore separovaného odpadu) vo vlastníctve obce Limbach vo veľkosti cca
66,75 m² max. po hranicu váhy. Podmienkou je vyhotovenie geometrického plánu a
znaleckého posudku. Súčasne OZ súhlasí so zámerom prenájmu zvyšnej žiadanej časti
pozemku parc. č. 1171/4 na účely zabezpečenia kolmého parkovania.
6. Zámer Mgr. Márie Krajčovičovej a manž. o majetkovoprávne vyrovnanie – odkúpenie
pozemku pod budovou LVD pod podmienkou nadobudnutia vlastníctva budovy od
LVD Limbach.

Výber uznesení z 2. riadneho OZ 14. 3. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
Limbach.
2. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2017 o výbere a určení výšky stočného v obci

JL-17012-01_Limbasske_novinky_2017_1cislo.indd 2

ČÍSLO 1/2017

Limbach s pripomienkou: v § 2 ods. 2 sa vypúšťa text za dátumom 31. 12. 2021.
3. Cenu stočného pre fakturáciu (výber stočného) v r. 2017 za fakturačné obdobie 1. 1.
2016 - 31. 12. 2016 pre fyzické osoby a právnické osoby vo výške 0,75 €/m³.
4. Návrh VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Limbach s pripomienkami.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 2017.
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre OZ LIRA vo výške 2 300 eur.
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Kolkársky oddiel vo výške 1 800
eur.
8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a. v. vo výške 500 eur.
9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre rímskokatolícku cirkev vo výške
500 eur.
10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov vo výške 950 eur.
11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre FK Karpaty Limbach vo výške
12 000 eur.
12. Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na rok 2017 pre Úniu slabozrakých a
nevidiacich vo výške 50 eur.
13. Presunutie bodu č. 8 programu na najbližšie zasadnutie OZ.
14. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku parc. č. 703/8 vo výmere 101 m²,
druh ostatné plochy, ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. 703/1, druh zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 426 vlastníka obce Limbach, za pozemok
parc. č. 76/12 vo výmere 101 m², druh zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol
odčlenený z pozemku parc. č. 76, druh zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV č. 647 vlastníka Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Limbach,
v zmysle geometrického plánu č. LI 1/2017 vypracovaného Ing. Andrejom Džubákom.
15. Žiadosť súkromnej MŠ Rainbow Garden v priestoroch na Vinohradníckej 71, Limbach
o súhlas obce so zaradením škôlky do Siete škôl a školských zariadení SR.
16. Žiadosť spoločnosti MAXWELL, s. r. o., v priestoroch CVČ na Družstevnej 16, Limbach
o súhlas obce so zaradením súkromnej základnej školy do Siete škôl a školských
zariadení SR.
17. Žiadosť o opravu uznesenia č. B/10/OZ/2016/15-3 v znení: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje žiadosť Ing. Ľuboša Kosíka a manž. Denisy o odpredaj novovytvoreného
pozemku parc. č. 1746/73 vo výmere 7 m², druh zastavané plochy a nádvoria,
ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. 1746/11, druh zastavané plochy a nádvoria,
zapísaného na LV č. 426 obce Limbach, v zmysle GP č. 7/2017 vyhotovenom GEOREAL
Bratislava, Ružová dolina 27, Bratislava, za cenu 150 €/m², v súlade s § 9a ods. 8 písm.
b zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, spôsob prevodu priamym predajom, dôvod priameho predaja majetkovoprávne
vyrovnanie pozemku.
18. Výšku stravnej jednotky pre ostatné odberateľské subjekty a stravníkov (t. j. okrem
detí ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Limbach, zamestnancov obce a osôb v
dôchodkovom veku) vo výške 2,50 €/1 obed.

Obecné zastupiteľstvo poveruje:
1. Starostku obce na zriadenie dočasného Dvora separovaného odpadu na obecnom
pozemku Pri kockách od 18. 3. 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod. umiestnením
kontajnerov za spoluúčasti bezpečnostnej služby.
2. Starostku obce na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov parc.
č. 1797/1 vo výmere 7 668 m², parc. č. 1795/1 vo výmere 8 236 m² a parc. č. 1795/2
vo výmere 5 740 m² zapísaných na LV č. 426 obce Limbach na účely udržiavania
obecných pozemkov.
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Milí Limbašania,
tri písmenká „J A R“ a koľko pre nás znamenajú a akú čarovnú moc majú. Čakáme na
prvé náznaky tohtoročného obdobia celú zimu. Hoci zima je tiež pekné ročné obdobie,
a tá minulá sa dala vydržať. No konečne je tu jar. Príroda ožila, zelenie a ťahá ľudí
do záhrad a na prechádzky. S prvými lúčmi sa začínajú práce aj v obci. Po zime sme
pozametali ulice, skontrolovali stav ciest. Pri tomto by som sa chcela zastaviť. Naše cesty
nie sú práve v dobrom stave. Výtlky budeme ako každoročne opravovať, ale niektoré
cesty potrebujú kompletnú rekonštrukciu. Cez zimu sme pripravili dokumentáciu na
opravu Cintorínskej ulice (smerom na Machergut II). Posledná zámena pozemkov, ktorá
bola potrebná na to, aby obec mohla investovať finančné prostriedky do opravy, je
úspešne vyriešená a len čo vysúťažime verejným obstarávaním firmu, ktorá bude práce
vykonávať, ideme na to. Ale aj medzičasom nesedíme len tak nečinne. Cestu do lokality
Suchý vrch nám devastujú ťažké vozidlá voziace drevnú hmotu a zničili už aj tak nie
dobrú cestu (hovorím o tej časti cesty, ktorá je v majetku obce). Cestu podľa možností
obce upravíme tak, aby bola zjazdná pre osobné motorové vozidlá a prikročíme v
súčinnosti s dopravným inšpektorátom k obmedzeniu vjazdu nákladných áut. Okrem
toho sa snažíme o dohodu so spoločnosťou Štátne lesy, a. s., ale uvedenú časť cesty
musíme zatiaľ opraviť sami. Ostatné cesty sú v poradí.
Ako aj minulé roky, tak aj teraz sme podali niekoľko žiadostí o dotácie, či už na
Ministerstvo financií SR aj na BSK v rámci výziev, ktoré vydali. Sama som zvedavá,
či konečne bude mať aj naša obec šťastie a získa finančný príspevok na niektoré z
projektov, ktoré chceme realizovať.
Niekoľko mesiacov sa obec snaží nájsť priestor na umiestnenie Dvora separovaného
odpadu a v budúcnosti možno riadneho zberného dvora. Kritériá na tieto miesta sú zo
zákona veľmi prísne a musím konštatovať, že naša obec nemá v majetku žiadne pozemky,
ktoré by vyhovovali. Musíme nájsť miesto, najlepšie v priemyselnej alebo nezastavanej
zóne, ktoré by sa dalo využiť na tento účel, čo je spojené aj so skutočnosťou, že musíme
nájsť ochotného majiteľa takéhoto pozemku na zámenu alebo predaj. Potom zostane
úloha v rukách poslancov - schváliť návrh. Počas prechodného obdobia umiestňujeme
kontajner na zber iba zeleného odpadu na obecný pozemok pri kockách na začiatku
obce. Prosím všetkých, aby dodržiavali podmienky zberu odpadu, teda netvorili
nelegálne skládky v okolí kontajnera a dodržiavali čas (sobota od 9.00 do 15.00).
Keď bude problém s umiestnením riadneho Dvora separovaného odpadu vyriešený,
budeme vás včas informovať.
V jarných mesiacoch obec začne tiež s rekonštrukciou domu smútku na miestnom
cintoríne. Táto budova bola postavená ešte v čase socializmu v rámci brigádnických

OZNÁMENIE
nastúpenia náhradníka na poslanca
Obecného zastupiteľstva Limbach
Poslanec OZ Limbach pán Michal Sadloň sa písomne vzdal mandátu poslanca. Písomné oznámenie poslanca OZ Michala Sadloňa o vzdaní sa poslaneckého mandátu
bolo doručené obci Limbach dňa 16. 3. 2017.
V danom prípade ako prvý náhradník nastupuje - Miroslav Chvíla – nezávislý.
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akcií. Viac ako jeden rok trvalo vyrovnanie pozemkov pod budovou a vyriešenie
nezrovnalostí v katastri nehnuteľností. Teraz už nič nebráni rekonštrukcii. Budova bude
obnovená, opravená a zariadenie vynovené. Na rekonštrukciu sú čiastočne vyčlenené
finančné prostriedky v rozpočte obce.
Už v minulých novinkách som spomínala zložitú situáciu pri schvaľovaní rozpočtu
poslancami, ktorý s reálnymi výdavkami nie je tak úplne kompatibilný. Niektorí poslanci
sa snažili aj minuloročný rozpočet v posledných mesiacoch roka zmeniť a vytvoriť tak
dojem zlého hospodárenia obce. Musím však konštatovať, že obec v minulom roku
hospodárila s prebytkom a pritom boli hradené neplánované investície do kuchyne v
základnej škole a opravy niektorých ciest.
Napriek týmto všetkým polienkam pod nohami pracujem pre dobro našej obce a jej
obyvateľov, tak ako aj naši pracovníci a niekoľko dobrovoľníkov a poslancov. Rovnako
ako po minulé roky aj tento sme pripravili veľa podujatí v obci na celý rok (program
podujatí je uverejnený v novinách a aj na stránkach obce). Máme za sebou skvelé
čítanie s Petrom Opetom o jeho knižke, maľovanie veľkonočných vajíčok, divadelné
predstavenie v Bratislave. Najbližšie podujatia nás čakajú v apríli, a to vítanie občiankov,
ktorí sa narodili v Limbachu v roku 2016, stavanie Mája a sviatok našej obce - Limbašský
deň, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 28. 5. 2017. Obecné slávnosti sa začnú v sobotu
futbalovým turnajom na multifunkčnom ihrisku, športovými hrami v športovom areáli,
hand-made trhmi pri obecnom úrade, oslavou MDD a programom pre deti. Príde
divadielko, hudobné skupiny a sobotu ukončíme voľnou zábavou s muzikou na dvore
OÚ. V tieto dni sa uskutoční taktiež Malokarpatská vínna cesta. Všetci usporiadatelia sa
tešia na vašu účasť.
Ešte by som vás rada informovala o budúcich plánoch našej pošty. Na Mlynskom poli sa
stavia nová budova, ktorej súčasťou bude aj pošta a Poštová banka. Po jej dokončení sa
tam presťahuje pošta z centra obce. Na mieste terajšej pošty po rekonštrukcii budovy a
v prípade dopytu bude v budove zriadený iba poštový priečinok.
Ako ste si určite všimli, pribudli nám v parku pri obecnom úrade, v materskej a
základnej škole špeciálne búdky pre vtáky spolu s obrázkami druhov, ktoré lietajú v
našich končinách. Takto ich okrem potešenia zo sledovania môžeme aj spoznávať.
Vážení spoluobčania, máme pred sebou sviatky jari a najväčšie kresťanské sviatky.
Pri tejto príležitosti vám chcem zaželať, aby vám jarné slnko vnieslo do sŕdc radosť
a roztopilo chmáry. A aby ste v tajomstvách Veľkej noci možno našli silu prekonávať
každodenné útrapy a starosti, ktoré sa nám niekedy zdajú obludné, no keď sa na ne
pozrieme z iného uhla, nie sú zrazu až také neprekonateľné.
Prežite veľa radostných a pohodových chvíľ v kruhu najbližších.
Adriana Čechovičová

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca OZ Miroslava Chvílu.
Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Limbach uskutočnených 15. 11. 2014 sa ako prvý náhradník s počtom hlasov 238 umiestnil Miroslav
Chvíla – nezávislý.
Miroslav Chvíla s nastúpením na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva vyslovil súhlas. Novo nastúpený poslanec OZ Limbach Miroslav Chvíla zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí OZ. Po zložení sľubu sa poslanec
Miroslav Chvíla právoplatne ujme výkonu svojej funkcie.
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Celoplošná deratizácia v obci

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho
kraja v období od 1. 4. 2017 do 15. 5. 2017:
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.

Vítame nových občiankov:
Adam Ďuračka

15. 12. 2016

Filip Fraňo

3. 2. 2017

Simona Bocorová

5. 2. 2017

Maxim Marhula

4. 3. 2017

Zosobášili sa:
Ing. Peter Opet a Mgr. Stanislava Hrubá

13. 2. 2017

Tibor Mrva a Kristína Svetlíková

4. 3. 2017

Opustili nás:
Ing. Štefan Rozkopál

LIMBAŠSKÝ JARMOK a MDD
na LIMBAŠSKOM DNI

22. 2. 2017

60 r.

Mária Ančicová

65 r.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

65 r.

Ing. Eduard Heinrich

65 r.

Mgr. Helena Heinrichová

65 r.

Pavol Hudec

65 r.

Mgr. Marta Kováčová

65 r.

Ladislava Moravčíková

65 r.

Jaroslava Podobová

65 r.

Katarína Vavrinčíková

65 r.

Mária Maceková

70 r.

Anna Brnová

85 r.

Oznam
Milí seniori, dávame do pozornosti možnosť osobného odoberania obedov, t. j. 1
senior/1 obed denne za cenu 1,33 € v školskej jedálni. Bližšie informácie vám poskytneme na OÚ v Limbachu počas stránkových hodín.
OÚ Limbach

Oznam
Vážení obyvatelia obce, upozorňujeme, že používanie zábavnej pyrotechniky počas kalendárneho roka v katastri našej obce je obmedzené platnými zákonmi SR.
Žiadame preto o ich dodržiavanie a súčasne rešpektovanie pokojného susedského nažívania.
OÚ Limbach
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V Limbachu, apríl 2017

Jubilanti:
Ing. Božena Ondrušková

ČÍSLO 1/2017

Milí spoluobčania,
chceli by sme vás pozvať na účasť, ale
aj pomoc na LIMBAŠSKÝ DEŇ, ktorý
už druhýkrát, dňa 27. 5., spolu s obcou organizuje naše občianske združenie LIRA.
Tradične sa môžete tešiť na jarmok od
14.00 pri obecnom úrade, kde si budete môcť kúpiť niečo pekné z dielne našich spoluobčanov. Občerstvenie bude
tiež výlučne z domácich zdrojov - guláš, grilované aj čerstvé a údené syry,
lokše, koláčiky, perníčky, domáce sirupy, bylinky, ochutnávka vína, nealko mochito, kávička a veľa ďalšieho. Ak by niekto tiež chcel ponúknuť svoje výrobky,
môže sa prihlásiť na dole uvedený kontakt. Potešíme sa spestreniu ponuky.
MDD
Keďže začiatkom júna budú mať svoj sviatok deti, pripravili sme aj pre ne od
14.00 pestrý program v parku za Samoškou. Čaká ich skákací hrad, vozenie na
poníkovi, lukostreľba, maľovanie na tvár a veľa veselých súťaží. Nebude chýbať ani divadielko. Podvečer bude zlatým klincom obľúbená Bubnovačka. Profesionáli naučia záujemcov všetkých vekových kategórií, ako sa dá pohrať s
rytmikou pri bubnovaní a vyčariť spoločne úžasnú hudbu. Vítané sú aj vlastné bubny.
Sprievodnou akciou Limbašského dňa bude záhradná výstava obrazov Tatiany Kozákovej spojená s predajom hand-made výrobkov. Výstava bude trvať od
10.00 do 18.00 h.
Športovci - amatérski futbalisti si prídu na svoje na futbalovom turnaji. Prihlásiť sa môže každý.
Čaká vás ešte mnoho iného. Podrobný program bude na plagátoch a v informáciách obecného úradu.
Veríme, že si tento deň spolu v Limbachu užijeme.
Ak by ste mali chuť podporiť tieto aktivity zo svojich 2 %, ktoré odvádzate na
daniach, ešte do konca apríla je posledná možnosť určiť ich použitie v prospech neziskového občianskeho združenia LIRA.
za o. z. LIRA Jana Kapustová
www.ozlira.org, www.facebook.com/o.z.lira.limbach/
janka.kapustova @gmail.com

7. 4. 2017 14:43:27

ČÍSLO 1/2017

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Novinky z úradu
Rozhodli sme sa, že na tomto mieste vás, milí Limbašania, budeme informovať o veciach,
o ktorých ste možno počuli, možno niekde čítali a nemali ste možnosť vypočuť si aj druhú
stranu.
Posledný rozruch spôsobili správy o nehospodárnom konaní obce, ktoré zverejnil poslanec
Farbula na Facebooku. Ale aby sme začali od začiatku.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol kontrolór informácie, ktoré sa nenamáhal
najprv konzultovať s kontrolovaným subjektom, teda obcou v zastúpení starostkou obce,
ktorá má právo sa ku kontrole vyjadriť. V jednej zo svojich „správ“ uviedol údaje o kontrole
rekonštrukcie školskej jedálne nasledujúco:

Opomenul však, že v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladaná
hodnota zákazky určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Takže vysúťažené sumy sú
uvedené bez DPH a k nim je potrebné pripočítať DPH v zmysle zákona. Fakturovaná suma
je teda uvedená už s DPH.
Kontrolór obce nebol ochotný konzultovať svoje informácie s úradom, nepýtal sa ani na
správu k havarijnému stavu a ani iné doklady. Svoju „správu“ písal v novembri, keď už boli
všetky faktúry v zmysle uznesenia o použití prebytku z júna uhradené. Predložil ju však až
v marci. Poslanci i napriek tomu, že informáciu o konečných výdavkoch mali k dispozícii
vo forme obcou navrhovaného rozpočtového opatrenia s reálnym čerpaním finančných
prostriedkov v zmysle schváleného uznesenia o použití prebytku, s ktorým v júni súhlasili,
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zmenili rozpočtové opatrenie a prijali aj nové uznesenie o použití prebytku, ktoré starostka
nepodpísala, ale 3/5 väčšinou ho prehlasovali. Zmeniť pravidlá hry po ukončení hry je
podľa nich správne.
V zmysle zákona o obecnom zriadení je uvedené, aké kontrolné činnosti môže obecné
zastupiteľstvo vykonávať. Kontrolnú funkciu a jej výkon podľa zákona o obecnom zriadení
však treba odlíšiť od výkonu kontrolnej činnosti na úrovni obce prostredníctvom hlavného
kontrolóra obce a ostatných poverených zamestnancov obce, príp. starostu obce. Kontrola
prostredníctvom komisie nie je oprávnená zasahovať do kompetencií iných orgánov obce
a do kompetencie starostu obce.
Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných
predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrola účtov obce teda spadá do kompetencie hlavného kontrolóra obce, preto ak
má obecné zastupiteľstvo záujem skontrolovať účty obce, má v zmysle § 18 a nasl.
zákona o obecnom zriadení oprávnenie poveriť kontrolou na to určený orgán obce,
teda hlavného kontrolóra. Pravdepodobne niektorí naši poslanci sú znalí všetkého a
nepovažujú kontrolu kontrolóra za dôveryhodnú. Po honbe za senzáciami na zasadnutí
obecného zastupiteľstva kontrolór Ing. Valovič pokračoval v menovaní faktúr, ktoré sa mu
„nezdajú“, ako napríklad faktúra za koše na pečivo do školskej jedálne za sumu 1 940 eur,
pri ktorej si náhodou nevšimol, že je uvedená v českých korunách. Poslanci Gálik, Farbula,
Kalman však neopomenuli teatrálnym spôsobom riešiť, aké to mohli byť koše za toľko
peňazí. Keďže k informáciám kontrolóra sa starostka nemohla vyjadriť, pretože správu
z kontroly hlavný kontrolór obce s ňou vopred neprerokoval, povedala, že k budúcemu
OZ pripraví vyjadrenie ku kontrolovaným položkám. Poslanci pravidelne spochybňujú
rôzne nákupy a ich ceny napriek tomu, že pracovníci úradu vo veciach nákupov pravidelne
robia prieskum trhu – či už telefonicky, alebo na internete a nákupy realizujú za najnižšie
možné sumy. Honba za senzáciou a vidina možnosti podať opäť a zase nejaké to trestné
oznámenie na starostku vedie poslancov Gálika, Farbulu, Kalmana, Čapuchu a Barinyho až
k zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí, ktorých navrhované body sa môžu prerokovať na
riadnom zasadnutí, alebo sú v čase ich návrhu neaktuálne. Takto napríklad v piatok 23. 3.
priniesli návrh na zvolanie mimoriadneho OZ k bodom: Vyhlásenie výberového konania
na kontrolóra ????? a správa kontrolóra, ktorá mala byť bodom najbližšieho riadneho
zasadnutia. V čase podania žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Limbachu aj s bodom programu: Vyhlásenie výberového konania na
kontrolóra obce však obec kontrolóra mala. Ale poslanci možno vedia viac ako sám
kontrolór a o správe kontrolóra chcú rokovať bez kontrolóra... že by ju nepísal on?...
Kontrolór obce si taktiež neoveril skutočnosti o nepodpísaných uzneseniach, ktoré keď
starostka nepodpíše v zmysle zákona o obecnom zriadení, prerokuje túto skutočnosť na
obecnej rade, avšak rozhodnutím rady nie je viazaná. Poslanci majú právo schváliť opätovne
uznesenie 3/5 väčšinou a prelomiť veto starostky, i keď je uznesenie protizákonné. Pri
prvom nepodpísanom uznesení poslanci sami usúdili, že je potrebné ho preformulovať a k
tomu druhému, ktoré prehlasovali a starostka si myslí, že je protizákonné, sa na zvolanom
zasadnutí obecnej rady nezúčastnili.
Kontrolór obce pri svojich kontrolách opomenul upozorniť na skutočnosť, že on sám
porušuje Zákonník práce a nedodržiava pracovnú zmluvu. Do dnešného dňa nevypracoval
správu k rozpočtu obce na rok 2017, ktorú je povinný v zmysle zákona predložiť pri
schvaľovaní návrhu rozpočtu na ďalší kalendárny rok.
Myslíme si, že informácie o správe kontrolóra z vykonaných kontrol prezentované na
2. riadnom zasadnutí OZ sú tendenčné, pretože neobsahujú kontrolu plnení všetkých
uznesení, ale len uznesení týkajúcich sa činnosti starostky obce.
OÚ Limbach
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Žijú medzi nami...
Obvykle pod týmto nadpisom sa uvádzajú občania obce, ktorí sa v niečom zviditeľnili alebo pôsobili úspešne v kultúrnom či spoločenskom živote (novinár,
spisovateľ, umelec a pod.). Hrdíme sa ich dosiahnutými úspechmi a činnosťou.
Tentoraz to bude inak. Človek, s ktorým vás chcem zoznámiť, nepatrí do takejto „elity“.
Často - dennodenne ho stretávame, ako drobnými krokmi prechádza obcou a
jej okolím. Je to čulý 88-ročný „mladík“, vždy upravený a plný elánu. Ako mi povedal, miluje prírodu, čerpá z nej energiu, zaujíma sa o dianie v obci a ochranu
životného prostredia.
Do Limbachu prišiel s rodinou z Grinavy v roku 1988, postavil dom a vychoval
slušné deti. Ešte donedávna – pokiaľ ruky slúžili, pracoval vedno so synom pri
výrobe sudov na víno.
Už vás nebudem napínať - hovorím o p. Emilovi Ježíkovi, ktorý svojím životným
optimizmom môže byť vzorom nielen seniorom.
Želám mu zdravie a dovidenia niekde na ceste po okolí.
Anna Futasová

DOMOV
Koľko citu zo srdca človeka vyviera,
keď si na miesto svojej mladosti spomína.
To miesto je náš domov,
kde sme počúvali hlahol zvonov,
ktoré nás do chrámu Božieho zvolávali
a pominuteľnosť tohto sveta nám pripomínali.
Domov, to je láska ľudí, ktorí nás obklopujú,
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Jarné obdobie
a lesné požiare
Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.
V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním
starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách , na poli i pasienkoch . Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre
stromov tiež len veľmi krátko odolajú plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného
pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar
sa postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť
rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky do okolia, čím
dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Výchovné pôsobenie na občanov k
dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej
prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých
občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov : Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde
sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!
kpt. Alžbeta Jarošová, OR HaZZ v Pezinku

a ktorí nás, takých, akí sme, úprimne radi majú.
Domov sa nedá zmerať ani odvážiť,
jeho hranice nemožno stanoviť,
ani mladosť nemožno navrátiť.
Domov sa rovná láske a pozornosti,
čo v ňom nachádzame,
preto naň tak často spomíname
a radi sa tam vraciame.
Domov je komplex faktorov krásnej prírody
a množstvo priateľov, čo po nej chodí.
Je to aj miesto, kde snívajú mnohé generácie našich
predkov svoj večný sen,

a keď príde náš čas,
pri nich chceme odpočívať len.
Ale ešte sme tu, ešte žijeme,
a preto každú možnosť pre radosť svoju a iných
využijeme.
Svoju radosť s úsmevom prejavme
a takto aj iných šťastných urobme.
Veď ako povedal klasik:
„Úsmev je svetlo, ktoré cez okno tvojej tváre hovorí ľuďom, že tvoje srdce je doma,
tak sa usmej a znova a znova!“
Ing. Aladár Mikuláš, Limbach, 20. januára 2017
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SLOVO DO DISKUSIE
Pred devätnástimi rokmi som sa stal občanom Limbachu. Keď som sem prišiel bývať, našiel
som trošku zanedbanú, ošarpanú, ale napriek tomu malebnú dedinku s potenciálom
príjemného a perspektívneho bývania. Učarovala mi najmä atraktívna poloha obce,
z troch strán obkolesená horami Malých Karpát. Tri relatívne čisté horské potôčiky, dva
kostoly, v širokom okolí známy (najmä pre „fajnšmekrov“) hotel s reštauráciou a niekoľko
originálnych vinohradníckych domov, ktoré dopĺňali kolorit dediny. Relatívne čistý bol
(zatiaľ i je) vzduch, ktorý dýchame. Ďalším významným bonusom Limbachu je jeho
koncová poloha, ušetrená od externej dopravy. Treba však povedať, že Limbach nikdy
nebol a ani nie je „zapadákov“. Do Pezinka a späť možno prejsť aj v rámci prechádzky a
Bratislava autom až do centra v tom čase bola za 20 min.
Prečo toľko spomínam, čo každý dobre vie? Nuž preto, lebo sa domnievam, že nie všetci
vieme oceniť a vážiť si, čo skutočne výnimočné nám bolo dané a čo sme zdedili. Stali
sme sa viac pasívni a ľahostajní podľa hesla: „Čo ťa nepáli – nehas.“ Už nepovažujeme
za samozrejmú občiansku povinnosť zobrať do ruky metlu (alebo lopatu) a pozametať
chodník (odhádzať sneh) pred vlastným domom. Nepovažujeme za dôležité zúčastniť
sa na voľbách (komunálnych alebo parlamentných) a vyhovárame sa, že aj tak niet koho
voliť, že všetci sú rovnakí, často aj s dodatkom, že všetci kradnú. Je to nespravodlivé
a urážlivé pre tých, ktorí sa obetavo angažujú v komunálnej práci alebo vo „veľkej“
politike. Demokratický inštitút volieb občanom umožňuje voliť kandidátov, o ktorých má
volič dostatok relevantných informácií. Neobstojí výhovorka, že nepoznám – nevolím
– nezúčastním sa. Práve takáto ľahostajnosť pomáha dostať sa k veslu nevhodným a
korupčným kandidátom.
S odstupom času v našej obci vidíme mnohé pozitívne zmeny, za ktoré treba poďakovať
najmä aktívnym komunálnym funkcionárom, ale aj občanom, ktorí vlastným príkladom
a nezištne priložili ruku k dielu. Máme lepšie cesty, chodníky, dopravné značenia,
fungujúci odvoz a triedenie odpadu, fungujúcu čistiareň odpadových vôd – to tiež nie je
samozrejmosťou mnohých obcí na Slovensku. V poslednom čase vidieť aj čistejšie centrum
a zlepšila sa aj zimná údržba. Žiaľ, mnohí nezodpovední vodiči svoje autá parkujú tak, že
bránia prechodu snehovým odhŕňačom.
Registrujeme však veľa negatívnych zmien a dosahov, ktoré by vôbec nemuseli existovať.
Mnohé z nich sú závažné a dnes už aj nenapraviteľné a súvisia najmä s hektickou novou
výstavbou. Atraktívna poloha Limbachu sa totiž stala zaujímavou aj pre developerov,
ktorí vytušili svoju príležitosť. Za dampingové ceny vykúpili hektáre kedysi krásnych viníc

Seniori, ako?
Tak sme sa konečne dočkali – prvý jarný deň je tu! Chvála Bohu, zimu sme v zdraví
prežili, nedochrámali sme sa, idúc večer domov z klubu počas častých výpadkov
verejného osvetlenia na Vinohradníckej ulici. Škoda, že v Limbachu v zime nesvieti
polárna žiara, bolo by po probléme.
Ale poďme ďalej – pokračujú slnečné dni, vzduch vonia narcismi, zlatým dažďom a
fialkami. Ľahšie potom zabudneme na neduhy a starosti. Pribudnú práce v záhrade
a i život JDS ožíva.
Už tradične niekoľko rokov končíme fašiangy veselo – sprievodom masiek s
harmonikou po dedine. Pokiaľ bolo kde, pochovávali sme i našu kamarátku basu
a veselili sme sa vedno s mlaďou až do polnoci. Zrejme bolo dobre, lebo i teraz
sa ma niektorí pýtajú, či sa nebude pochovávať. Keďže starneme, elánu ubúda
a nechceme, aby táto ľudová tradícia zanikla, podumáme, s kým sa spojiť pri
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prakticky v celom okolí Limbachu a začala sa divoká a nekoncepčná výstavba v smere
na všetky svetové strany a to bez ohľadu na prístupnosť lokality a bez ohľadu na názor
občanov. Centrum „starého“ Limbachu má úzke ulice a z toho dôvodu zjednosmernené.
Nepočítalo sa s tým, že autá a stavebné mechanizmy budú raz prechádzať centrom
obce a Cintorínskou ulicou napríklad k stavebným parcelám až vysoko k lesu. Iný príklad
trestuhodnej realizácie výstavby je podivný areál nad Machergutom 1. (Je to už staršia
záležitosť, nech slúži aspoň ako výstraha.) V súčasnosti je areál v dezolátnom stave a
jeho schátrané budovy a vysoké betónové múry už z diaľky hyzdia panorámu Limbachu.
Majitelia areálu, pôvodní i súčasní, zrejme doplatili na svoju naivitu, neskúsenosť, v tomto
prípade i bezohľadnosť. Určite by radi svoju takto premrhanú investíciu zhodnotili, o čom
svedčia falošné pokusy na ponuku revitalizácie tzv. areálu zdravia.
Vážnym problémom je aj aktuálna zástavba najmä vo východných lokalitách Limbachu.
Existujú závažné výhrady k urbanizácii i k estetickému vzhľadu ulíc a domov. Niektoré
nové ulice sú také úzke, že ich bolo treba zjednosmerniť (napríklad Iršajskú), čím sa
zbytočne predlžujú dopravné dráhy, plus spaliny a hluk navyše. Niektoré domy nevkusne
pretŕčajú najmä vysokými nefunkčnými múrmi pred domom (múrmi strachu, zlého
svedomia alebo nevkusu?) a celé sídlisko sa stáva tzv. slovenským Babylonom. Kultúra
bývania vyspelých severských krajín, ale aj Rakúska, Talianska a pod. hovorí, že najkrajšie
ploty sú žiadne ploty, lebo opticky zužujú priestor, znižujú pocit voľnosti a pohody. V našich
podmienkach to však nemožno zatiaľ akceptovať bez výhrad, lebo domáci miláčikovia by
sa nám rozutekali. Stačili by však ploty len primerane nízke, symbolické, s udržiavaným
kríkovým porastom.
Nemožno, pochopiteľne, v tomto príspevku obsiahnuť celú škálu problémov, ktoré nás
trápia. Ani si nenárokujem, dokonca ani na to nemám právo „nalievať iným rozumy“.
Želám si len podobne, ako aj ostatní spoluobčania, ktorým záleží na tom, aby Limbach
zostal dobrou adresou na bývanie, na život v akejsi vzájomnej spolupatričnosti. A tiež,
aby vandali, ktorí ničia dopravné značky, informačné tabule a znečisťujú odpadkami a
čiernymi skládkami Limbach a jeho okolie, nezostali anonymní. Vidíme a cítime snahu
pozitívneho pôsobenia občianskych aktivistov, školy, farnosti i obecného úradu, obecného
zastupiteľstva a pani starostky, ktorí rôznymi športovými, kultúrnymi i spoločenskými
akciami obohacujú a spestrujú život občanom Limbachu a za to im patrí poďakovanie.
Na ďalšiu úspešnú prácu je však nevyhnutné spoločne ťahať za jeden povraz. Tu mám
na mysli najmä členov obecného zastupiteľstva. Vzájomná animozita, o ktorej sa v tejto
súvislosti v Limbachu „šepká“, nebola vo volebnom programe. Výsledky posledných
komunálnych volieb zatiaľ treba rešpektovať.
Limbach, február 2017
Jozef Hőrmann

organizovaní v budúcich rokoch.
Začiatkom marca sme bilancovali uplynulý rok a plánovali činnosť tohto na výročnej
členskej schôdze. Z pléna k činnosti výboru a ZO JDS nezazneli žiadne výhrady.
Od začiatku roka opäť pokračujú rozhovory s lámom, stretávanie v klube a
rozbiehame telesné cvičenia seniorov v ZŠ.
Tento rok sme pre spoločné rekreovanie v máji vybrali zahraničie, ideme okúsiť
Luhačovice. Podarilo sa zaplniť autobus, takže je všetko „v porádku“. Niekedy v
lete plánujeme 1-dňový výlet k susedom do Rakúska. Dve desiatky našich seniorov
spolu s Pezinčanmi strávia v júni týždeň pri Jadrane – v Lignane. Ak všetko vyjde
tak ako vlani, budeme spokojní.
To sú naše najbližšie plány, ostatné pripravované akcie spomeniem v letnom čísle
Limbašských noviniek.
Majte sa dobre a v zdraví a láske nažívajte, dočítania!
P. S.: Ďakujeme obci za finančný príspevok.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
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Zo života žiakov Základnej školy Limbach
„Pod snehom už prvá tráva, na slniečko vykukáva. Prvé kvietky voňajú, vtáčiky už Kubín, školské aj okresné kolo. V školskom kole obsadili 1. – 3. miesto Sebastián
Tyko, Jakub Noga, Tamarka Demovičová, Emmka Kostolanská, Hanka Adamcová,
spievajú. Prišla jar a vôňa vzduchu, pripomína kvetov lúku...“ (zdroj: internet)
Je jar. Úžasná, voňavá, všetko sa prebúdza, rozkvitá, ožíva. V našej škole to akoby Lilianka Chvílová, Ondrej Pribulla, Valentínka Kuklisová, Tomy Encinger, Natalie
jarou žilo po celý rok. Jemný vánok nesie povetrím nadšenie z akcií a zo súťaží. Od Mei Broadbent a Dušan Pinka. V Častej nás reprezentovali Valentínka Kuklisová,
Sebastián Tyko, Dušan Pinka a Ondrej Pribulla. V okresnom kole sa síce neumiestnili,
posledných noviniek sme zažili kadečo, vyskúšali všeličo.
Výsledky z testovania 5 neboli až také hrozivé, ako sa prezentovalo. My sme dosiahli ale odvaha sa cení. Ďakujeme.
96,70 % z matematiky vďaka Davidovi Juhászovi a 90 % zo slovenského jazyka vďaka A aké bude naše budúce povolanie? Mama, tato, neverili by ste, ako sme si to naživo
Marianke Manovej. Ostatní boli v tesnom závese s 86 % a menej. Zimu a zimné vyskúšali v Mestečku povolaní. Najatraktívnejšie boli moderátor, lekár a kaderník.
prázdniny sme si dosýta tento rok užili. Na školskom dvore sme si vytvorili domáce Marec sa však ešte nekončí. Čaká nás: čítanie starších mladším, 29. 3. Deň otvorených
dverí, 30. 3. Noc v škole, 31. 3. Návšteva knižnice a Deti bavia učiteľov.
klzisko pomocou našich paní učiteliek a šantili. Kto mal otepľovačky, ten sa rátal.
V januári nielen snežilo, ale sa aj plesalo. Dňa 28. 1. sa u nás uskutočnila fašiangová Čas plynie rýchlo a my sa pomaličky blížime k ďalším prázdninám – VEĽKONOČNÝM.
zábava, za ktorej výťažok ďakujeme rodičom aj priateľom školy. Bude použitý na Keďže sú to sviatky kresťanské a zároveň sviatky jari, chceme vám zaželať, aby ste ich
prežili v láske, porozumení s úsmevom na perách.
učebné pomôcky a spotrebný materiál na naše akcie.
V mesiaci február nás navštívilo spevácke duo a následne prenieslo do čias dávno „Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari,
minulých a spolu sme si zaspievali a zatancovali na známe šlágre z konca minulého veľkonočným šibačom nech sa u vás darí.
storočia. Známou piesňou z výchovného koncertu sme otvorili aj tohtoročný karneval Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
prebiehajúci v šašovskom štýle. Tak dobre sme sa bavili, že zábavu a šantenie ukončil k tomu zdravia dosť, peknú Veľkú noc.“
až balónový tanec v ŠKD.
Oslavy sv. Valentína sme pojali v rodinnom duchu. Každá trieda vytvorila srdce s Čo nás ešte len čaká: 6. 4. zápis do 1. ročníka, zber papiera, Deň učiteľov,
odkazmi jej členov. Aj tí najväčší figliari sa chytili za srdiečko a pripojili svoj milú maľovanie vajíčok, prijímačky na osemročné gymnáziá, divadlo, výchovný koncert,
plavecký výcvik, besiedka ku Dňu matiek, Deň detí, škola v prírode...
spomienku či prianie.
Marec je mesiacom knihy, ale pre nás s prívlastkom súťaživý. Práve v tento Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie akcie a podujatia spolu s vami.
Mgr. Jana Kostolanská
mesiac sme absolvovali Matematického klokana, Pytagoriádu aj Hviezdoslavov
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Materská škola
Politika nepatrí medzi moje obľúbené témy. Každodenne však ovplyvňuje našu prácu,
náš život. Tím „odborníkov“ nám predložil návrh koncepcie novej školskej reformy.
Odborníci, ktorí zažili materskú školu vo svojich šiestich rokoch naposledy a možno
ju občas navštívili, keď odprevadili svojich potomkov. Bola pre nás samozrejmosť, že
sme naším stanoviskom pripomienkovali body týkajúce sa materských škôl.
Návrh cieľov si môžete prečítať: https://www.minedu.sk/data/att/10448.pdf.
Naša materská škola poskytuje v každom bode kvalitné predprimárne vzdelávanie.
Našou silnou stránkou sú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, neustále hľadajúci
nové spôsoby výučby, či už samoštúdiom, alebo cez rôzne inštitúcie poskytujúce
akreditované programy. Nezabúdame ani na mimoškolské aktivity prostredníctvom
krúžkov, ktoré zastrešujú najmä kmeňové učiteľky, a za dôležité považujeme aktivity
spájajúce sa s rodinou, obcou. Neboli by sme ničím, ak by nám nepomáhal v súčasnosti
výborný prevádzkový personál a, samozrejme, prvý článok, a tým je pozitívne
nadriadené okolie, teda pani starostka a poslanci obce. Vzdelávame a vychovávame
nielen deti, ale aj nových pedagógov, ktorých vedieme k empatii, súdržnosti. Pevne
verím, že sa nám to podarí a naša materská škola prežije ďalšie generácie. Dňa 10.
mája 2017 sa v materskej škole bude konať zápis detí na nový školský rok 2017/2018.
Srdečne vás vítame. Kritériá prijímania, ale aj iné informácie týkajúce sa materskej
školy nájdete na www.mslimbach.sk. Čo nás ešte čaká? Divadielka, obrad jarného
obdobia – vynášanie Moreny, besiedka ku Dňu matiek, plavecký výcvik, rozprávková
noc v materskej škole, výlet do hvezdárne, výlet na farmu, tradičná opekačka a
slávnostná rozlúčka predškolákov. Touto cestou sa chceme poďakovať aj rodičom,
ktorí nám pomáhali pri organizácii lyžiarskeho výcviku na Zochovej chate. Prajeme
vám v novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti
a pohody.
Mgr. Irena Číková

FKK Limbach 2015 – žiaci, prípravka
Po nie príliš vydarenej jesennej časti sezóny s tímom
prípravky a žiakov sme sa pripravovali počas zimy v
telocvični na ZŠ Oreší. Pracovali sme predovšetkým
so všetkými kategóriami na pohybových zručnostiach
a práci s loptou. Počas zimnej prestávky sme odohrali
zopár zápasov aj v hale. Tím mladších žiakov sa
zúčastnil na veľmi kvalitne obsadenom halovom
turnaji v Bratislave, v ktorom mali predovšetkým
zastúpenie mužstvá z vyšších líg. Tím prípravky
odohral 2 malé halové turnaje v Pezinku s tímami z okolia. Pusinky odohrali 2 zápasy
proti tímu z Cajle, v ktorých ťahali za kratší koniec. Predovšetkým za zmienku však stojí
kvalitne obsadený turnaj v Pezinku s ôsmimi tímami z okolia, na ktorom zmiešané
mužstvo pusiniek a prípravky obsadilo krásne 1. miesto, cenu najlepšieho brankára vyhral
náš Marek Mihálik, Juraj Kummer vyhral 1. miesto v kopaní penált do 9 r. a Marek Fraňo
vyhral 1. miesto v kopaní penált do 8 r.
Počas marca prebiehala príprava na umelej tráve, kde sme začali už pracovať aj na kondícii
a sile. Pevne veríme, že zimná príprava nás dokázala trocha nabudiť na nasledujúce zápasy
počas jari. Futbal sa však bez divákov hrať nedá, a preto by sme vás radi pozvali na zápasy
našich najmenších a budúcich futbalistov reprezentujúcich našu dedinu. Všetky dôležité
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informácie, ako aj harmonogram zápasov sa dozviete na našej funpage na Facebooku
(„FKK Limbach 2015“).
Radi vás medzi nami uvítame.
Matej Čajkovič
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Kolkársky klub Limbach
Do marca 2017 sme odohrali 11 majstrovských zápasov. Svoje priemery si udržujú
Michal Sadloň, Ján Bičian, Karol Beck, Jozef Benkovský a Anton Lačný. Na štyri
mesiace nám vypadol úspešný hráč Štefan Ležák, ktorý pri zápase utrpel poranenie
svalu.
V prvej dekáde jarnej časti sa odohrali na dráhach Interu majstrovstvá Bratislavy.
Medzi elitu sa dostali aj naši dvaja hráči. Z toho Michal Sadloň postúpil na
majstrovstvá Slovenska vo svojej kategórii nad 50 rokov z prvého miesta a Ján
Bičian z tretieho miesta.

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v máji 2017 a my im želáme veľa kolkárskeho
šťastia a skvelé umiestnenie.
Do konca jarnej časti súťaže 2. ligy-západ nám zostáva odohrať ešte tri zápasy
proti Kolkárskemu klubu Rakovice, KK Uhrovec a posledný zápas dňa 28. 4.
2017 odohráme v Pobedíme. Záverom prajem všetkým hráčom zdravie a veľa
kolkárskeho šťastia.
Hodu zdar!
Pavel Ančic, vedúci KK Limbach

Turnaj starí páni
V sobotu 25. marca 2017 sa v priestoroch športovej haly SOU v Pezinku uskutočnil
zimný halový turnaj „starých pánov“ vo futbale. Na turnaji sa zúčastnilo osem
mužstiev a medzinárodnú účasť podporili mužstvá z Rakúska a Česka. Naši
chlapci „starí páni“ si počínali úspešne, keď vyhrali svoju základnú skupinu bez
prehry. Premožiteľa našli až vo finále, keď prehrali tesne nad mužstvom Old Boys
Pezinok.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA – PROGRES - TS
Vážení účastníci káblovej televízie, dovoľte mi, aby som vás poinformoval a pripomenul
tým, ktorí ešte stále poberáte iba analógový signál televízie a rozhlasu v obci Limbach, že
okrem analógového signálu, vysielame aj signál digitálnej televízie a rozhlasu vr. staníc
HD s vysokým rozlíšením. Takéto vysielanie (analóg+digitál) poskytujeme už iba v obci
Limbach a ani ostatní operátori na trhu už neposkytujú analógový signál, iba digitálny.
Aj napriek tomu sa snažíme analógovú televíziu stále udržiavať v chode aj keď príslušné
zariadenia sa už dávno nevyrábajú. Musím skonštatovať, že takéto duálne vysielanie
je veľmi náročné a aj ďalej neudržateľné. Uvádzam to preto, lebo sa k nám dostávajú
oprávnené sťažnosti na občasné výpadky niektorých programov a pritom ľudia ani
nevedia, že môžu mať kvalitný a nerušený digitálny signál HD s oveľa väčším počtom
staníc. Na rozdiel od konkurencie poskytujeme klasickú digitálnu televíziu DVB a nie
televíziu internetovú, čo je vidieť najmä v kvalite, rozlíšení a ostrosti obrazu. Pre príjem
digitálneho programového balíka Basic (asi 100 staníc rozhlasu aj televízie) postačí

mať iba klasický TV prijímač s tunerom DVB-T pre MPEG-4. Príjem signálu je voľný bez
kódovania a teda bez podmienky mať prídavné zariadenia, ako sú set-top-boxy, ktoré
používa konkurencia a čo spôsobuje iba ďalší odber el. energie v domácnostiach. Navyše
príjem signálu je voľný a bez obmedzenia počtu prijímačov v domácnosti.
Verím, že sa rozhodnete čím skôr na prechod z analógovej televízie na kvalitnú modernú
digitálnu televíziu a že si z programovej ponuky vyberiete tie vaše obľúbené programy,
nakoľko z hore uvedených dôvodov budeme vysielanie analógového signálu poskytovať
už iba do konca roku 2017.
K televízii si aj naďalej môžete doobjednať vysokorýchlostný optický internet a aj telefón
bez akýchkoľvek paušálov.
Informácie ohľadne ponúk a zasielania objednávok sú uverejnené na webovej stránke
www.kablovatv.sk, alebo telefonicky na tel.č.: 02-431 91 251.
Ing. Marian KUTAJ, konateľ
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