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Evanjelická cirkev - Re-kreácia ducha
Opäť je tu čas prázdnin a dovoleniek. Viacerí z nás sa vyberú na nejaké pekné miesto k
moru či do hôr, aby si tam oddýchli. Odpočívať treba. Aj Pán Boh si odpočinul po tom,
čo stvoril svet. Rovnako Pán Ježiš Kristus. V Biblii čítame, že po mnohej práci medzi
ľuďmi odišiel s učeníkmi na osamelé miesto, aby si tam spoločne oddýchli.
Odpočiňme si teda. Spomaľme. Načerpajme nových síl. No nezabúdajme na Pána
Boha, ktorý nám dáva život, zdravie a silu. Ak sme zvyknutí navštevovať bohoslužby,
zúčastnime sa na nich aj na dovolenke. Môže to byť pre nás obohacujúce, hoci možno
nebudeme všetkému rozumieť.
A aj ten, kto nebude mať možnosť navštíviť počas dovolenky kresťanské spoločenstvo,
má dobrú príležitosť stretnúť sa s Pánom Bohom. Už pri balení myslite na Bibliu vezmite si ju so sebou. Pri čítaní si klaďte otázky: Čo to znamená pre mňa osobne? Ako
konkrétne môžem aplikovať prečítané myšlienky do svojho života?
K porozumeniu Biblie je však najskôr potrebná naša úprimná modlitba. Kto o to prosí,

dostáva od Boha k porozumeniu Jeho slova. Tak môže priniesť čítanie Biblie počas
dovolenky veľa radosti. Zažijeme rekreáciu (čiže znovu-stvorenie) nielen tela a duše,
ale aj ducha.
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.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev - Zo života farnosti
Máj je najkrajší z mesiacov roka. V katolíckej cirkvi je to mesiac zasvätený Panne
Márii. Začiatkom mája – v prvú májovú sobotu sme sa vydali na púť farníkov na
najznámejšie rakúske mariánske pútnicke miesto, do Mariazellu. Po svätej omši, ktorú
sme slávili v kaplnke svätého Michala Archanjela, sa niektorí vybrali na krížovú cestu
nad mestečkom, iní zasa na prehliadku baziliky. Navštívili sme rodinné manufaktúry,
v ktorých sme sa oboznámili s tradičnou výrobou bylinkového žalúdočného likéru,
sviečok z včelieho vosku, medoviny i medovníkov podľa starých rodinných receptov.
Napriek tomu, že nám počasie príliš neprialo, každý mohol načerpať množstvo
zážitkov i podnetov. Duchovných i profánnych. V úžase sme stáli vnútri baziliky, kde jej
vnútorné umelecké vyhotovenie svedčí o viere predchádzajucich generácií a nadchne
asi každého. S obdivom sme však tiež prechádzali cez krajinu, dedinky a mestečká,
ktoré lemovali trasu našej púte. Upravenosť, poriadok, zladenie histórie - súčasnosti a
prírody bolo určite inšpiratívne a poučné.

Mesiac máj bol v našej farnosti ukončený slávnosťou prvého svätého prijímania, pri
ktorej 16 detí prvýkrát prijalo nášho Pána v Eucharistii.
Nezabúdajme chodiť s otvorenými očami, oslavovať Pána za krásu prírody a celého
stvorenstva a sami k nemu pristupujme s úctou vo svojom okolí. Len tak budú mať čo
obdivovať i budúce generácie.
S prianím pokojného prežívania nasledujúcich prázdninovo-dovolenkových mesiacov
a šťastného návratu z každej cesty – púte vám žehná
váš farár
Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane!
Všetko si múdro urobil. Zem je plná Tvojho stvorenstva. /Ž 104/

Spokojné prežitie prázdnin,
veľa slniečka a oddychu
želá
Obecný úrad v Limbachu
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Výber uznesení z 2. riadneho
zasadnutia OZ dňa 17. 3. 2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Vítame nových občiankov:

1. Zapisovateľa zápisníc zo zasadania obecného zastupiteľstva v Limbachu na

Barbora Straková

25. 2. 2015

2. Návrh PHSR obce Limbach na roky 2014 – 2020.

Matheo Lukačovič

25. 2. 2015

3. Členov Komisie územného rozvoja a výstavby: Ing. Ivan Rolný, Ing. Ján Heriban,

Eliška Nogová

23. 3. 2015

Jozef Nagy

3. 4. 2015

Viktória Kassová

4. 4. 2015

celé volebné obdobie 2014 - 2018 p. Ing. Janu Poláčkovú.

Ing. Ján Bocora.
4. Členov Komisie ekonomickej: Ing. Jana Šmahovská, Ing. Branislav Šťastný.
Hlavatovič, p. Mário Čechovič.
6. Členov Komisie pre šport: Bc. Matej Farbula, p. Ladislav Marton.

Jubilanti:

7. Členov Komisie pre životné prostredie: p. Marek Krištofík, p. Erika Slovjaková.

Mária Parišková

60 rokov

8. Členov Komisie pre vinohradníctvo a vinárstvo: p. Miroslav Šteberla, p. Ľudovít

Emília Kúdelová

65 rokov

PhDr. Anna Borodovčáková

75 rokov

Ing. Štefan Rozkopál

75 rokov

Vladimír Štrba

85 rokov

Anna Machalová

90 rokov

Sadloň.
9. Členov Komisie pre ochranu verejného poriadku: p. Ján Janušík, p. Martin
Bukatovič.
10. Návrh Doplnku č. 1/2015 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej

V Limbachu, jún 2015

5. Členov Komisie pre kultúru a spoluprácu s deťmi a mládežou: p. Robert

pôsobnosti obce Limbach.
11. Návrh VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Limbach s
pripomienkami.
12. Návrh prevádzkového poriadku Dvora separovaného odpadu obce Limbach s
pripomienkami.
13. Návrh Zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou
Limbach a spoločnosťou CANDOR TRADING, s. r. o., s pripomienkami.

Výber uznesení z 3. riadneho
zasadnutia OZ dňa 12. 5. 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh pomenovania ulice – spojnice medzi ulicami Vinohradníckou a

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
1. Dodatočne s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefom
Valovičom a súčasne berie na vedomie jeho výkon funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti VINOS, s. r. o., SNP 8, Limbach a členstvo v dozornej rade Lužické
strojárne, a. s., Želiezovce.
2. So zámerom obstarania komunálneho mechanizmu pre potreby obce (zimná a
letná údržba obce a pod.) formou verejného obstarávania.
3. So žiadosťou Ing. Juraja Švihrana o zrušenie infokanála v káblovej televízii a

Športovou – Priečna ulica.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 4.
8. 2008.
3. Predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a spoluprácu s dôchodcami
Bc. Máriu Kalmanovú a členku komisie Mgr. Janu Plškovú.
4. Zmenu otváracích hodín Dvora separovaného odpadu od 8.00 do15.00 h.
5. Plán činnosti Komisie ekonomickej.
6. Členov Krízového štábu: p. Robert Hlavatovič, p. Michal Sadloň.

nahradením iného kanála podľa rozhodnutia spoločnosti PROGRES TS, s. r. o..

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Návrh dohody o urovnaní a zámennej zmluvy medzi obcou Limbach a LVD
podľa § 585 Občianskeho zákonníka.

1. So žiadosťou Občianskeho združenia Škôlka Limbach, Einsteinova 7, Bratislava,
so zaradením súkromnej materskej škôlky do siete škôl a školských zariadení
SR k 1. 9. 2015.

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:

Obecné zastupiteľstvo ukladá:

1. So žiadosťou OZ Škôlka Limbach, Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, o zaradenie

1. OZ považuje predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrole čerpania a

súkromnej materskej školy do sieti škôl a školských zariadení SR k dátumu 1. 9.

vyúčtovania dotácií za r. 2014 za neúplnú a ukladá hlavnému kontrolórovi

2015.

správu doplniť v zmysle rozpravy a predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ.
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Milí Limbašania,
v rukách držíte druhé číslo tohtoročných noviniek. Je mi potešením ku koncu
polroka konštatovať, že sa nám podarilo spraviť kroky k zlepšeniu nášho života v
obci. V dnešnom príhovore by som sa však chcela venovať aj jednej z najvážnejších
tém, ktorá veľmi znepokojuje nielen vás, ale i mňa. Je ňou čistota nášho okolia.
Stačí vyjsť zo záhrad našich domov do prírody v okolí našej obce a hneď nás prejde
dobrý pocit z krásnej vychádzky. Je smutné konštatovať, že haldy rôznych odpadkov
v našich lesoch a okolitých vinohradoch sú výsledkom našej arogancie a necitlivého
prístupu k životnému prostrediu. Chcela by som vyzvať všetkých občanov, aby
nakladali s odpadom tak, ako to ukladá zákon a všeobecne záväzné nariadenia obce.
Snažte sa odpad zo záhrad predovšetkým spracovať kompostovaním, veľkorozmerné
nepotrebné veci pripravte na jesenný zvoz. Pre veľké upratovanie a väčší stavebný
odpad si objednajte veľkokapacitný kontajner a dajte ho vyviezť na regulované
skládky. Nevyvážajte ho za dedinu, lebo tým porušujete zákonné nariadenia a
vystavujete sa možnosti udelenia pokuty. Prispôsobili sme nové otváracie hodiny
v Dvore separovaného odpadu (od 8.00 do 15.00 každú sobotu okrem sviatku), a to
dúfam prispeje k tomu, že sa už nebudú hromadiť čierne skládky. Možno aj vďaka
novému kamerovému systému, ktorý monitoruje veľkú časť obce, bude o niečo menej
tých, ktorí hádžu odpad, kde sa im zachce.

už tradične, privítali sme futbalistov a zástupcov z obce Bošáca. Pre veľký a intenzívny
dážd sme futbalový zápas zrušili, ale napriek tomu bolo veselo. Hostí sme spolu s
našimi futbalistami, ktorí síce hrajú za „starých pánov“, ale určite nimi nie sú, privítali
na obecnom úrade, pohostili sme ich a v limbašských pivniciach ocenili prácu našich
vinárov.

Stavanie májov slobodným dievkam je starou tradíciou na celom Slovensku. Ani naša
obec nie je výnimkou. Na obvyklom mieste postavili chlapi za asistencie Kultúrnej
komisie vysoký a krásne ozdobený Máj, na ktorý si každý mohol uviazať stužku.
Detičky z krúžkov v obci nám k stavaniu zatancovali a zaspievali.

Veľmi ma mrzí, že sa obcou šíria nepodložené reči o snahe starostky zlikvidovať futbal
v Limbachu a o neochote poskytnúť futbalistom financie. Tieto reči niektorí úmyselne
šíria aj za hranicami Limbachu. Rada by som k tomu uviedla niekoľko faktov. Štatutár
OZ Karpaty Limbach odovzdal vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce za rok 2014 ako
jediný po termíne určenom vo všeobecne záväznom nariadení, a tým sa posunuli
zákonné možnosti získania novej dotácie. Vykonanou kontrolou vyúčtovania boli
navyše zistené nezrovnalosti a štatutár OZ Karpaty Limbach bol vyzvaný hlavným
kontrolórom obce na doplnenie podania. Všetky ostatné spolky a Občianske združenie
LIRA podali vyúčtovania dotácií riadne do stanoveného termínu vo VZN. Podľa VZN
platného do marca 2015 dotáciu v zmysle VZN možno poskytnúť na základe písomnej
žiadosti podanej do podateľne OÚ v termíne do 15. decembra príslušného roka, t. j.
do 15. 12. 2014. Tento termín bol však odignorovaný a žiadosť o poskytnutie dotácie
pre futbalistov bola obecnému úradu doručená až 16. 3. 2015. Štatutár OZ FK Karpaty
Limbach požiadal dňa 28. 2. 2015 emailom obecný úrad o predĺženie termínu
vyúčtovania dotácie za rok 2014 z dôvodu omeškania došlých faktúr ich dodávateľa
Bratislavského futbalového zväzu. Po krátkej telefonickej a emailovej komunikácii s
BFZ obci oznámili, že BFZ si splnil záväzky voči OZ FK Karpaty Limbach a všetky faktúry
im boli vystavené a doručené do novembra 2014. Dôvod uvedený štatutárom OZ FK
Karpaty Limbach na predĺženie lehoty vyúčtovania dotácie sa nezakladá na pravde.
V zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 schvaľuje
poskytovanie dotácií obecné zastupiteľstvo v Limbachu, takže sa momentálne čaká na
správu hlavného kontrolóra, správu audítorky a zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom
sa budú schvaľovať doteraz podané žiadosti. Štatutárovi občianskeho združenia
pánovi Farbulovi, ktorý je zároveň opakovane poslancom obecného zastupiteľstva, by
mali byť všetky uvedené okolnosti schvaľovania a termíny známe, pretože sa osobne
podieľal na ich prijatí, a teda by mal podmienky upravené VZN obce ovládať.
Napriek uvedeným skutočnostiam bola predložená faktúra za služby futbalového
zväzu za Občianske združenie FK Karpaty Limbach za I. polrok 2015 k dnešnému dňu
uhradená obcou. To by mohli už aj tí najzaslepenejší začať konečne vnímať ako snahu
starostky o zachovanie futbalu v obci. Kosenie a úprava areálu bola zabezpečená
obecnými pracovníkmi, pretože doterajší hospodár si svoje povinnosti vyplývajúce
z pracovnej zmluvy napriek výzvam odmietal plniť a preto s ním bol rozviazaný
pracovný pomer.

V máji je i ďalší významný sviatok, a to sviatok našich mamičiek, babičiek aj prababičiek.
Do Hotela Limbach sme pozvali všetky na šálku kávy a štrúdľu a na kultúrny program
žiakov základnej školy a tanečnej akadémie. Mamičkám patrí veľká vďaka za všetko,
čo pre nás robia a malým kultúrnym programom sme sa snažili túto vďaku vyjadriť.

Teším sa však, že vám môžem oznámiť aj niečo pozitívne a vďaka iniciatíve pre futbal
zanietených dobrovoľníkov sa v Limbachu začína nezávisle na jestvujúcom kreovať
nové občianske združenie, ktoré chce v prvom rade zastrešovať prípravku a mladších
žiakov a ich futbalové začiatky.

Občianske združenie LIRA spolu s obecným úradom zorganizovali v evanjelickom
kostole prvý benefičný koncert „Podeľme sa“. Vďaka iniciatíve Adriky Strečanskej
a všetkých účinkujúcich sme vyzbierali sumu, ktorá aspoň trochu pomôže vyriešiť
problémy rodine Šimonka Ščibrányho. Za podporu dobrej veci patrí veľká vďaka
všetkým prispievateľom.

Rada by som vám tiež oznámila, že v rámci výziev na dotácie sme podali viaceré
projekty na zlepšenie a vybudovanie športového areálu, ktorý by mal slúžiť ako
multifunkčné zariadenie pre všetky skupiny obyvateľstva obce, ale hlavne pre deti a
mládež. Výsledok by sme sa mali dozvedieť už o pár dní. Držte palce, aby výber padol
na nás.

Na konci mesiaca, teda sedem týždňov po Veľkej noci, boli u nás hody. Tieto slávnosti
sú v Limbachu vždy na Svätodušné sviatky, keď bol posvätený evanjelický kostol. Ako

Milí Limbašania, prajem vám pekné prázdniny a veľa oddychu!
Adriana Čechovičová

K poriadku v obci patrí aj celoobecné upratovanie. Na jar si väčšina ľudí zvykne urobiť
generálne upratovanie vo svojom okolí, a tak sme sa rozhodli investovať svoju energiu
i v prospech verejných priestorov našej obce. Poďakovať by som chcela všetkým, ktorí
sa zapojili, a dúfam, že pri budúcej „obecnej upratovačke“ sa táto malá skupinka
ochotných rozrastie a zapoja sa aj tí, ktorí doteraz iba vykúkali spoza svojich múrov
a mysleli si, že tam sa končí svet. Naši skvelí seniori upratali park pri evanjelickom
kostole, deti upratali okolo školy a ostatní sme si podelili miesto pri obecnom úrade, na
námestí a aj pred vlastnými domami. Vyčistili sa i ostatné ulice v našej obci a verejné
priestranstvá. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na brigáde zúčastnili.
Pred sedemdesiatimi rokmi sa skončila 2. svetová vojna. Na budove obecného úradu
sa nachádza pamätná tabuľa k tejto udalosti. Pri tejto príležitosti sme spolu so SZPB
položili kyticu a pani Mária Markeová zo Zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku
spolu so žiakmi Základnej školy v Limbachu si pripravili literárne pásmo „Ako dobré je
žiť v mieri“. Pripomenuli tak kruté časy vojny a potrebu žiť v mieri a pokoji.
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Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov
Milí Limbašania,
rád by som vás pred nastávajúcim letom pozdravil a v skratke predstavil naše
posledné aktivity. V máji sme si urobili výlet do Hodonína k dodávateľovi
vinohradníckej a vinárskej techniky. Priateľská atmosféra, príjemné prostredie,
výmena skúseností a informácií a, samozrejme, dobré vínko na koštovke.
Splnilo to naše očakávanie, všetci zúčastnení boli spokojní.
Hneď na druhý deň sa konala veľká akcia Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá mala
názov Deň otvorených pivníc na sv. Urbana. Opäť to vyšlo na limbašské hody, tak
sme to mali trošku náročnejšie, ale napriek nepriaznivému počasiu sme podľa
spätnej väzby návštevníkov zvládli našu úlohu hostiteľov výborne. Pripravili
sme pre nich skvelé vína, jedlo, pekne upravené dvory a pivnice a ústretový
personál. Som rád, že aj mnoho Limbašanov navštevuje takéto vinárske akcie,
teší ma, že sa neustále rozrastá počet milovníkov vína. Takto sa prirodzeným
spôsobom zvyšuje úroveň vinárstiev, pretože sa prispôsobujeme požiadavkám
našich zákazníkov.

V júni Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku organizuje už desiatykrát
najvyššiu súťaž vín na Slovensku - Národný salón vín SR 2015. Medzi vínami,
ktoré zabojujú o miesto v stovke najlepších vín, budú aj vína od limbašských
výrobcov.
Vo vinohradoch máme veľa práce. Intenzívne sa venujeme ochrane viniča.
Obrovské škody nám spôsobujú nielen choroby, ale aj lesná zver. Je to veľký
problém, ochrana pred nimi nás stojí množstvo financií. Pozdravujem
poľovníkov, najmä tých, ktorí zver prikrmujú v tesnej blízkosti vinohradov.
Dúfajme, že budeme mať šťastie a nebudú u nás silné búrky a krupobitia, ktoré
by mohli poškodiť budúcu úrodu.
Blížia sa letné prázdniny, čas dovoleniek a oddychu. Prajem nám všetkým pekné
počasie, aby každý zrelaxoval podľa svojich predstáv a všetci sa šťastne vrátili zo
svojich dovolenkových ciest.
S pozdravom Michal Sadloň,
predseda Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov

Vážení seniori!

Marcus Tullius Cicero: „Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“

Citát na úvod a teraz k samotnej činnosti.
Necelý štvrťrok preletel a treba referovať, ani skoro neviem o čom. Väčšinu akcií
sme totiž naplánovali na letné obdobie (ktoré sa vlastne už začalo). Tak sme sa naň
tešili a už šomreme, že je veľmi teplo. No je, ale tak to v ostatných rokoch býva,
musíme si zvyknúť a prispôsobiť sa.
Čím začať? Vari brigádou v parku pri kostole dňa 8. mája. Zišlo sa nás dosť, a tak
pred obedom sme s úpravou skončili. Potom sme sa presunuli na spoločný obed do
miestneho pohostinstva na výborný guláš, ktorý sme zaplatili z klubových peňazí.
Bola to odmena za pracovné dopoludnie.
Z iniciatívy našich členiek Kvetky a Katky sa pár nadšeniek rozhodlo robiť niečo pre
telo a dušu. A tak chodíme pravidelne cvičiť. V utorok dopoludnia s majsterkou
cvičíme Falun Gong, zamerané na uvoľňovanie oblastí, v ktorých sa hromadí
energia. V druhej pozícii v stoji pokojnou meditáciou sa snažíme dosiahnuť
uvoľnenie a vstúpiť do stavu pokoja. Ešte to celkom nedokážeme, ale po každom
cvičení pociťujeme určitú ľahkosť a pokoj.
Na druhý deň – v stredu pokračujeme – najskôr zostavou na chrbticu (liečebný
telocvik) a potom zostavou z jogy – pozdrav slnku. Schádzame sa všetky naladené
na tú istú vlnu, cvičenie nás baví a zlepšuje kondíciu. Takže, baby – vydržať!
Využili sme aj príležitosť na kultúrne zážitky – navštívili sme v Slovenskom
národnom divadle predstavenie „Dobrodružstvo pri obžinkoch“. Ide o
novonaštudovanú staršiu veselohru, v ktorej sa nájdu i dnes aktuálne odkazy.
Tí, ktorí sme ju videli pred rokmi s hercami M. Vášáryovou, B. Turzonovovou, M.
Dočolomanským a D. Jamrichom, sme súčasnými hlavnými predstaviteľmi boli
sklamaní alebo skôr rozčarovaní.
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V Dome kultúry v Pezinku sme v máji zažili pri ľudovej hudbe a piesňach súboru
Radosť dve krásne popoludnia.
A „čerešňou na torte“ našej činnosti mohol byť výlet do Badenu pri Viedni, ktorý
som vybrala z katalógu CK SATUR, s prihliadnutím na našu telesnú dispozíciu
(nenáročnosť chodenia).
Mohol, ale nebol, zhluk náhod (ktoré sa niekedy dejú) spôsobil, že sa nenaplnili
naše očakávania. Keďže nás bolo 46 účastníkov, CK prenajala veľký autobus
s vodičom, ktorý nepoznal trasu, a tak sme cca 1 hodinu blúdili. Do kláštora
Heillingenkreutz sme prišli s meškaním, a keďže tamojší sprievodca – člen rádu,
musel byť na obedňajšej omši, prehliadka bola blesková.
Samotný Baden – kúpeľné mesto vo viedenskom lese – bol tichý a udržovaný.
Moja či naša predstava Rozária sa nezhodovala s realitou. Očakávali sme skleníky či
ružové hangáre, no uvideli sme rôzne ružové kríky (vraj 860 druhov) rozmiestnené
(označené názvom a rokom vyšľachtenia) – na veľkej parkovacej ploche. Keďže nie
sme znalci, areál sme čoskoro prešli a po zvyšok popoludnia sme sa buď nudili,
alebo presedeli pri záhradnom občerstvení.
Tí agilnejší však využili možnosť kúpania v rímskych kúpeľoch alebo si prezreli
múzeum hračiek (bolo nádherné), či Beethovenov dom.
Aj keď výlet neuspokojil všetkých, treba ho hodnotiť aj z pozitívnej strany, napr. že
nikoho neokradli, že sa nikomu nestratila batožina (čo sa v minulosti udialo), že nik
v tej horúčave neskolaboval, že sme sa bez úhony v zdraví vrátili domov.
Verím, že i ostatní účastníci zájazdu sa na prežitú sobotu v Rakúsku časom budú
pozerať tiež z tohto uhla – veď tak to v živote chodí – raz viac, raz menej dobre.
Veľa zdravia všetkým!
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
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Limbašský jarmok
Druhý ročník Limbašského handmade jarmoku sa konal tohto roku v sobotu 23.
mája počas hodov a vínnej cesty. Počasie nám síce veľmi neprialo, napriek tomu
to bol pre nás vystavovateľov a aj pre návštevníkov príjemne strávený čas.
Tí, čo sa nedali odradiť dažďom a prišli, mohli obdivovať a kúpiť si rôzne originálne
handmade výrobky našich obyvateľov: šité vecičky a rôzne dekorácie od pani Evy
Slimákovej, Majky Stojkovej, Zuzky Dzúrikovej, Lucie Fekete a pani Ančicovej,
šperky od Evky Dobšovičovej a Janettky Bednárovej, kvetinové venčeky a
háčkované drobnosti z klubu Lesnou cestičkou, obrazy a maľované škatuľky od
Táne Kozákovej, keramiku od Janky Kapustovej, pačworkové vankúše od Zuzky
Dohnalovej, prírodnú kozmetiku od Ivetky Mikletinčičovej, drevorezbárske,
kožené výrobky a tkané koberčeky od manželov Írovcov, levanduľové vrecúška a

hodvábne šály od LIRY. Najmladšie predajkyne kamarátky Saška a Saška vyrábali
korálkové náramky na želanie.
Mastené lokše, koláčiky, káva a punč na zahriatie od členov a priateľov
Občianskeho združenia LIRA prispeli tiež k dobrej pohode. Tvorivé dielničky
vnútri si užili nielen deti, ale aj dospelí. Mohli si urobiť vyšívané pozdravy, ušiť
rôzne dekorácie z flisu, spraviť drevený obrázok servítkovou technikou, urobiť
sovičky alebo darčekové škatuľky.
Ďakujeme všetkým vystavovateľom, pomocníkom pri dovoze, odvoze, stavaní
a rozkladaní stánkov a stanu, pri tvorivých dielňach, pri predaji, pri pečení...
a hlavne všetkým tým, ktorí prišli na Limbašský jarmok napriek upršanému
počasiu a prispeli k jeho príjemnej atmosfére.

Občianske združenie LIRA – Limbašská regionálna agentúra. Jana Kapustová 0903 591 242, janka.kapustova@gmail.com

Kolkársky klub Limbach
Po skončení súťažného ročníka „jeseň 2014 a jar 2015“ kolkári KK Limbach budú
mať voľno až do augusta, ale tento čas využijú na rôzne turnaje a priateľské zápasy.
Dňa 15. 5. 2015 sme usporiadali turnaj o Pohár starostky obce Limbach. Tento
turnaj sme odohrali v kolkárni v Novom Meste nad Váhom, lebo nemáme vlastnú
kolkáreň, a to na 120 hodov združených a 100 hodov združených.
Prvé miesto obsadil Jozef Benkovský, druhé miesto Ján Bičian, tretie miesto
Michal Sadloň. Veľmi dobre zahral nestarnúci tréner Peter Holenda. Na turnaji sa
zúčastnil Ľubo Eliašik, skalný fanúšik nášho klubu, ktorý nevynechal ani jeden náš
majstrovský zápas doma alebo vonku. Turnaj sponzorovali OcÚ Limbach, Pavel
Ančic, Michal Sadloň a Ľubomír Eliašik. Odovzdávanie víťazných cien sa uskutočnilo
na chalupe rodiny Pavla Ančica v Krajnom, ktoré odovzdal známy výborný herec
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a priateľ limbašských kolkárov Dušan Tarageľ spolu s dobrým priateľom doc.
Stanislavom Prečúchom, ktorí nás po odovzdaní cien pohostili dobrou Tarageľovou
kapustnicou a prečúchovskými zemiakovými plackami. Môžeme konštatovať, že
ukončenie súťažného ročníka sme v kolektíve zhodnotili dobre.
V júni nás ešte čaká súťažný šprint na Pasienkoch a priateľský zápas v Modranke
proti družstvu KK Modranka B, ktoré hrá v našej súťaži.
Na záver chcem poďakovať OcÚ Limbach za finančnú podporu, ale aj všetkým
priaznivcom tohto krásneho športu.
S pozdravom Hodu zdar!
Pavel Ančic, vedúci KK Limbach
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MATERSKÁ ŠKOLA LIMBACH
Malí škôlkari medzi školákmi
Čas ubieha veľmi rýchlo a pomaly tu máme opäť koniec ďalšieho školského roka. Bol bohatý na udalosti i
akcie, ktorými sme si ho aj my v našej materskej škole spríjemňovali. A bol prvým aj pre našich najmenších škôlkarov, ktorí prvýkrát, i so slzičkami v očiach,
pevne stískajúc maminu ruku, v septembri prešli bránou limbašskej materskej školy. Opatrne a pomaly aj s
pomocou učiteliek a starších kamarátov si privykali na
škôlkarsky život.
Zažili aj pekné chvíle s tunajšími školákmi, keď v mesiaci knihy sme spoločne navštívili Obecnú knižnicu v
Limbachu. Pre väčšinu z nich to bola vôbec prvá náv-

števa knižnice. V prostredí kníh, ktoré si veľmi radi
prezerajú a počúvajú príbehy z nich, sme sa spoločne
porozprávali o knižnici, knihách. So záujmom počúvali recitovanie a čítanie kamarátov zo školy a spoločne
nadšene čítali veselé obrázkové čítanie o zvieratkách.
Vybrali si aj knižky, ktoré sme si vypožičali na čítanie v
škôlke. Z knižnice odchádzali plní dojmov a určite to
nebola naša jediná návšteva knižnice, veď predsa musíme vrátiť prečítané knihy a požičať si ďalšie!
Spoločne sme sa rozlúčili aj so zimou. Tradičným vynesením Moreny k potoku. Morenu vytvorenú školákmi sme hodili do vody a definitívne poslali preč zimu.
Letečkom, ktoré hrdo niesli malí škôlkari, piesňami a
riekankami sme privítali jar.

Naše májové akcie
Trasa nášho výletu 12. mája viedla do Hurbanova, kde sme navštívili Slovenskú
ústrednú hvezdáreň. V digitálnom planetáriu deti pozorovali projekciu oblohy, na
ktorej sa zobrazoval vzdialený vesmír, animácie a postavy z gréckej mytológie. V
historickej budove hvezdárne deti pozorovali astronomický ďalekohľad a účinky
slnečného žiarenia. Spokojní , veselí a obohatení o astrologické poznatky sme sa
vrátili do materskej školy. Za sprievod ďakujeme dedkovi Mišky a Ninky Macekových.
Krásny sviatok - Deň matiek sme oslávili v máji spolu s deťmi, mamičkami, babičkami a ostatnými prítomnými hosťami v materskej škole. Milým programom básničiek, pesničiek, tancov a vyrobeným darčekom venovaným zo srdca účinkujúcich
detí vyjadrili tak lásku a vďaku za všetko, čo pre ne robia.
Pri príležitosti MDD dňa 29. mája zažili odvážne deti „Noc v materskej škole“ bez
svojich rodičov v spoločnosti kamarátov a učiteliek. Spievali a tancovali spolu s Fíha
tralala divadelno-pesničkovej šou, tešili sa s baterkami objavených obálok s kvízovými otázkami skrytými na rôznych miestach školského dvora, ktoré ich doviedli
až potme k nájdenému pokladu ukrytému v zákutiach škôlky, plného sladkostí a
drobných hračiek. Napokon za štyridsaťpäť minút Šofér Hugo v divadelnom predstavení previezol deti okolo celého sveta, navštívili Paríž, Afriku, Ameriku, Čínu a
vrátili sa späť do Limbachu. Príjemne unavené, šťastné deti, plné zážitkov, ktoré
umocnili ich kamarátstva a spolupatričnosť, zaspávali po rozprávke s úsmevom na
tvárach.
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Posledný aprílový deň sme s radosťou prijali pozvanie
od školákov na zdobenie Mája v školskej záhrade. Pre
deti to bol veľký zážitok. Hlavne keď si mohli spoločne vyzdobiť májovú halúzku farebnými stužkami, ktorou potom ozdobili bránu školy. Takto si v niektorých
regiónoch Slovenska v máji vyzdobujú príbytky. Za
svoju šikovnosť dostali od školákov sladkú odmenu. A
keďže sme chceli mať vyzdobenú bránu i v našej materskej škole, vyzdobili sme halúzku aj v škôlke.
Akcie a chvíle, ktoré sme prežili spoločne s deťmi a
učiteľmi zo základnej školy, sa nám veľmi páčili, a tak
veríme, že neboli posledné. Už teraz premýšľame, čo
ďalšie by sme mohli spoločne podniknúť.
Bc. Tatiana Tokošová, učiteľka MŠ

Za napečené koláčiky ďakujeme šikovným mamičkám.
V mesiaci jún nás čaká „Rozlúčka s predškolákmi“ spojená s opekačkou na školskom dvore.
Prajeme vám všetkým príjemné prežitie letných dní prázdnin a času dovoleniek.
Miriam Slimáková, učiteľka MŠ
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Základná škola Limbach
Hurááááá, prázdniny...
sme si povedali, keď mali byť tie polročné, jarné či veľkonočné, a čas tak rýchlo preletel,
že už budú letné, tie najočakávanejšie.
Medzitým sa u nás v limbašškej škole udialo množstvo výchovných koncertov, ktoré
nás utvrdili v tom, ako veľa toho vieme a ako veľa sa musíme ešte naučiť.
Pre nižšie ročníky bol pripravený výchovný koncert Danka a Janka, pre tie vyššie
Doprava – doľava a predstavenie spojené s osnovami hudobnej výchovy s interpretmi
známych skupín, napr. Gladiátor...
Zaujímavá interaktívna výstava bola aj Moje mesto s reálnymi scénami pod názvom
Mestečko povolaní, ktoré sme navštívili v Bory Mall centre v Bratislave. Mnohí si
vyskúšali, čím by v budúcnosti mohli byť, čomu sa venovať a či by to dokázali.
Jar sme privítali tradičným upálením a utopením Moreny v potoku pri škole a v
oslavách sme pokračovali v rámci jarných sviatkov aj zdobením vajíčok, ktoré skrášlili
ker na školskom dvore.
Povinné cvičenie v prírode nás priviedlo na Hasičskú stanicu do Pezinka, kde nám
ukázali a povedali, ako to v teréne vyzerá a skúsili sme si prilbu či spustili záchrannú
plošinu.
Máj bol bohatý na zážitky a skúpy na čas. Prvý máj sme oslávili pri OÚ a vyzdobili
sme si aj školský dvor stužkami. V máji sa uskutočnila aj škola v prírode. Bola úžasná
a prváčikovia boli nadšení. Zažili kopec zábavy a prešli rôznymi zákutiami inej časti
Slovenska.
V jeden májový piatok sme rozložili svoje sily a išli čistiť okolie školy a časti obce.
Niektorí pokračovali v čistení a niektorí prezentovali program pri príležitosti
oslobodenia obce s podtitulom „Aký je krásny život v mieri...“
Ďalšia tradičná akcia, na ktorej sme predviedli svoje umelecké vlohy, bola Deň matiek.
Potešili sme nielen naše drahé a milované mamičky, ale aj babičky, ktoré si tiež
zaslúžia náš obdiv, lásku a úctu.
Priateľské stretnutie sme si vymenili so ZŠ Grinava, a popritom sme si vyskúšali
povestnú lezeckú stenu a zábavnú hru Scrabble.
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Nezaostávali sme ani v súťažiach. Najúspešnejším riešiteľom Pytagoriády bol David
Juhász a v tesnom závese sa niesol Arthur Žubor. Matematický Klokan zasa učaroval
Leošovi Czinegemu, ktorý mal najvyššie percento úspešnosti v jeho riešení.
Čo nás ešte čaká: školské výlety, výstavy, rozlúčka s piatakmi, plavecký výcvik (15. 6. 19. 6.), Pezinská športová olympiáda v ZŠ Fándlyho (18. 6.), zber papiera (23. 6. - 26.
6.)... a, samozrejme, prááááázdniny, na ktoré sa vždy všetci tešia.
A preto v mene ZŠ Limbach všetkým prajeme nádherné prázdninové a dovolenkové
leto plné slniečka s nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré si budeme v septembri
rozprávať.
Letné prázdniny – 1. 7. (streda) – 31. 8. (pondelok) 2015.
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FK Karpaty Limbach – prípravka
Ako už isto všetci viete, v našej obci existuje futbalové združenie, ktorého
náplňou je aj výchova a rozvoj futbalových zručností chlapcov a dievčat
v predškolskom a školskom veku. Naša prípravka, v ktorej hrajú chlapci v
školskom veku, pôsobí v oblastnej futbalovej lige Pezinok, v rámci ktorej
odohrala poslednú májovú nedeľu záverečné kolo majstrovských zápasov.
V tíme prípravky pôsobí v súčasnosti 23 chlapcov a 2 dievčatá, ktoré vedú
skúsení tréneri Juraj Czinege ml. a Matej Čajkovič. Tím sa počas celej sezóny
pohyboval v strede tabuľky a dlho bojoval o piatu priečku s rovnocennými
súpermi, ako sú PŠC Pezinok, Slovan Modra a Slovenský Grob. V záverečných
kolách nám chýbalo viac šťastia a po tesných prehrách s našimi rivalmi sme
ukončili sezónu na 8. mieste s bilanciou 7 výhier a 13 prehier. Náš hráč Marcel
Bilčík sa stal s 30 gólmi tretím najlepším strelcom ligy. Naše deti nám v tomto
súťažnom ročníku spravili radosť. Veľmi radi vás privítame na ich zápasoch,
ktoré sú veľmi veselé, so zárukou správneho futbalového napätia.
V derby zápasoch s naším rivalom z Grinavy sme dokázali v oboch zvíťaziť tak
na domácom, ako i na súperovom ihrisku. Za zmienku stoja aj víťazstvá na
ihrisku silného Slovana Viničné, dvojciferná výhra s Jabloncom alebo napínavý
domáci zápas plný gólov s víťazným koncom 7:6 proti Slovenskému Grobu.
Cieľom tímu prípravky je bojovať v novej sezóne na vyšších priečkach tabuľky

a posunúť sa opäť o pár priečok vyššie ako v tejto sezóne.
Naším prísľubom do budúcnosti je aj naše družstvo predprípravky (pusinky)
zložené z mladších chlapcov a chlapcov v predškolskom veku, ktoré popri
tréningoch hrali množstvo priateľských zápasov s rovesníkmi z tímov, ako sú
Svätý Jur, Šenkvice, Cajla Pezinok , PŠC Pezinok, Grinava a Vinosady.
To, že deti z prípravky tvoria aj mimo futbalového ihriska skvelý kolektív,
svedčia aj mimofutbalové aktivity, ako sú pravidelné víkendové turistické
túry v okolí Limbachu spojené s opekačkou alebo každoročné ukončenie
sezóny so súťažami a zápasom Prípravka vs. Rodičia. Preto veľká vďaka patrí
obom trénerom za ich futbalové zanietenie, nadšenie a trpezlivosť, s akou
trénujú tím a snažia sa z detí vychovať nových veľkých futbalistov, ktorí budú
v budúcnosti prínosom pre limbašský futbal.
Od novej sezóny sa popri družstvu prípravky spúšťa projekt mladších žiakov,
v rámci ktorého chystáme počas leta nábor detí do tímov predprípravky,
prípravky a mladších žiakov. Osloviť by sme chceli deti z Limbachu, Pezinka
a blízkeho okolia, ktoré by mali záujem pod vedením trénerov spoznať čaro
hry futbalu.
Tieto tímy budú fungovať pod novovzniknutým občianskym združením FKK
Limbach 2015, ktoré budú spomínaní tréneri viesť.
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