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TU A TERAZ - EŠTE DNES...
(Sir 7, 29-30 )
Z celého srdca si cti otca
a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!
Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;
oddaj sa im, ako aj oni tebe.

Začiatkom novembra sa väčšina z nás zastavuje na cintorínoch.
Bohato vysvietené a ešte honosnejšie vyzdobené sú farebnými klenotmi jesene.
Zastavujeme sa pri hroboch našich príbuzných i známych, ktorí už nie sú s nami.
Mnohí konajú dlhé cesty do rodného kraja, aby si výzdobou hrobov a zapálením
sviec či kahancov, prípadne krátkou modlitbou zaspomínali na svojich predkov,
ktorých v lepšom prípade aj osobne poznali. Vďačíme im za mnohé a aspoň takto
im chceme prejaviť svoju vďačnosť.
Niektorí z tých, pri ktorých hrobe sa zastavíme, tu pred rokom boli s nami.
Dnes už nie sú. Odišli. Neraz chceme aspoň v mysli vyrieknuť to, čo sme už
nestihli osobne.
Iste je to dobré, veď pre nás toho toľko urobili. Často šlo o mnohé námahy, bolesti
či skryté obety, o ktorých sme nemali ani potuchy a možno až po rokoch sme sa
o nich dozvedeli.
Ale stačí raz do roka zapáliť sviecu či položiť rozkvitnutú chryzantému?
Natíska sa otázka: Možno urobiť viac? Iste, pre tých, ktorí odišli na večnosť,
toho my veľa urobiť nemôžeme. Je však omnoho dôležitejšie stihnúť prejaviť
svoju vďaku žijúcim. Veď možno o rok tu už nebudú. Prípadne tu nebudeme
my sami...
Určite je jednoduchšie zapáliť sviecu či položiť kvety... ale neporovnateľne viac
radosti a úžitku urobí chvíľa pre toho druhého, v ktorej často nemusí zaznieť

veľa slov. Stačí len počúvať. Splniť prosbu. Dotknúť sa, pohladiť, objať, či len
jednoducho byť... tu a teraz pre teba...
Pokojné a požehnané jesenné chvíle praje
váš farár
(Sir 3, 14-16)
Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije,
ak slabne na rozume, maj strpenie
a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;
lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.

„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“
Koľko dôvery a pokoja sa skrýva v tejto krátkej výpovedi z 23. žalmu. Kto
dokáže povedať, že Pán Boh je jeho pastier, a tak mu určite nebude nič chýbať,
ten je skutočne šťastný človek. K takémuto plnému spoľahnutiu sa na Božiu
starostlivosť sme aj my naším Stvoriteľom pozvaní. Namáhame sa, pracujeme
pre svoje živobytie, no máme tak robiť v plnej dôvere, že Pán Boh požehná našu
prácu a dá nám všetko potrebné pre život. Na jednom mieste v Knihe žalmov
sa hovorí, že darmo by sme vstávali zavčas rána a neskoro si líhali, darmo by
sme sa celý deň lopotili, keď by sme nepočítali s Božou pomocou. Takému
snaživcovi, vorkoholikovi, všetko vyjde navnivoč. Dostatok však má ten, kto dúfa.
Dr. Martin Luther v súvislosti s Božím stvorením a starostlivosťou o nás, Jeho
stvorenia, napísal: „Verím, že ma Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia, ráčil
stvoriť a dal mi telo i dušu, oči, uši i všetky údy, rozum i všetky zmysly a ich
doteraz zachováva; k tomu mi hojne a na každý deň dáva odev i obuv, pokrm
i nápoj, dom, dvor, manželku (manžela) i dietky, pole, dobytok a rozličný majetok

so všetkými potrebami života, mňa pred každým nebezpečenstvom chráni
a od všetkého zlého ma zachováva. To všetko činí z čírej otcovskej a božskej
dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností. Za to všetko
povinný (povinná) som Jemu ďakovať, Jeho chváliť, Jemu slúžiť a Jemu byť
poslušný (poslušná). To je iste (verná) pravda!“
Dajme sa poučiť týmito slovami aj teraz na jeseň. Keď zberáme poslednú úrodu
zo svojich záhrad a viníc! Premýšľajme nad tým, čo to znamená: „To všetko činí
z čírej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich
zásluh a hodností.“ Potom bude v nás iste menej pýchy a viac skromnosti. Aj to
jabĺčko z našej záhrady budeme inak jesť - s ďakovnou modlitbou a myšlienkou
na múdreho Stvoriteľa, dobrého Pastiera, starostlivého nášho nebeského Otca.
Róbert Mišových, evanjelický farár
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Limbach

1. Adriana Čechovičová, Bc., 50 r., starostka, nezávislá kandidátka
2. Branislav Kalman, JUDr., 45 r., živnostník, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Limbachu
1. Juraj Czinege, 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
2. Ľubomír Čechovič, Mgr., ArtD., 66 r., manažér kultúry,
Slovenská konzervatívna strana
3. Adriana Čechovičová, Bc., 50 r., starostka, nezávislá kandidátka
4. Matej Farbula, Bc., 39 r., obchodný manažér, Sloboda a Solidarita
5. Rastislav Gálik, Ing., 46 r., IT manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
6. Róbert Hlavatovič, 48 r., hasič, nezávislý kandidát
7. Miroslava Juhászová, Mgr., 41 r., privátna bankárka, nezávislá kandidátka
8. Branislav Kalman, JUDr., 45 r., živnostník, nezávislý kandidát
9. Mária Krajčovičová, Mgr., 59 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka
10. Zuzana Lobíková, Bc., 33 r., architektka, SZČO, nezávislá kandidátka
11. Miriam Maceková, 51 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
12. Juraj Mlýnek, 27 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
13. František Moravčík, Ing., 73 r., dôchodca, NOVA
14. Daniel Pavlovič, Ing., 48 r., obchodník na finančných trhoch, NOVA
15. Peter Petrovič, Mgr., 57 r., podnikateľ, Šanca
16. Jana Plšková, JUDr., 49 r., právnička, nezávislá kandidátka
17. Ján Synak, Ing., 52 r., vedúci predaja, SPOLU – občianska demokracia
18. Daniel Šteberla, 35 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
19. Karol Tilandy, Ing., 52 r., konateľ spoločnosti, Sloboda a Solidarita

Výber uznesení
z 3. riadneho OZ 26. 6. 2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce s výhradami.
2. Zámer ďalej rokovať s OZ FK Karpaty Limbach o možnom využití športového
areálu vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo určuje:

1. V súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
(2018 - 2022) 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Limbach.
2. Určuje 1 volebný obvod pre nastávajúce volebné obdobie (2018 - 2022).
3. Určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Limbach takto: plný pracovný
úväzok pre funkčné obdobie 2018 – 2022 v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Teodor Horvátik

2018

Zosobášili sa:
Monika Koněvaliková a Richard Kaufmann

Opustili nás:

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Jozef Hujbert

7. 7. 2018

Pavel Talába

18. 7. 2018

Juraj Kostolanský

15. 8. 2018

Hilda Wadingerová

5. 9. 2018

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí sa dňa 11. 7. 2018 prišli rozlúčiť
s manželom, otcom, dedkom a pradedkom Jozefom Hujbertom na poslednej
ceste. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavené sústrasti.
rodina Hujbertová

Eva Benčuriková

60 rokov

František Benčurik

60 rokov

Anna Mlyneková

60 rokov

Jozef Lenner

65 rokov

Inf. Tomáš Tokoš

65 rokov

Michal Tuška

65 rokov

Mária Beňovičová

70 rokov

Mária Ševčíková

90 rokov

Emília Vavrinská

90 rokov

V Limbachu, júl 2018

Jubilanti:
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Milí Limbašania,
blížia sa komunálne voľby a preto mi dovoľte malú rekapituláciu. V tomto období sa bude
čoraz viac prejavovať agresivita a ohováranie, ako aj nekalé boje, pretože je to teraz tak
v móde.
Za ostatné štyri roky sa v Limbachu urobilo veľa dobrých vecí pre ľudí. Naštartovali sme
mnohé úspešné kultúrne podujatia preto, aby sa ľudia stretávali, zoznamovali a aj zabávali.
Nezabudli sme ani na našich jubilantov a novorodencov, ktorí sa každoročne stretávajú na
obecnom úrade. Myslím, že takéto stretnutia sme zaviedli ako prví.
Pre športovcov sme postavili multifunkčné ihrisko z dotácie Úradu vlády a moderné
workoutové ihrisko, ktoré plánujeme rozšíriť. Naša budúcnosť sú naše deti. Veľké
investície obce preto išli do základnej školy a do materskej školy. Začalo sa to kompletnou
rekonštrukciou školskej jedálne, ktorá však neslúži iba deťom, ale aj seniorom, ktorí
si môžu za malý peniaz objednať obedy. V základnej škole sme opravili plot, spravili
novú bránu a vytvorili kabinet pre školské pomôcky, aby bolo viac miesta v triedach
a zrekonštruovali sme staré kúrenie. Do školskej jedálne pribudlo tiež nové auto na prevoz
stravy do materskej školy. Materská škola bola vylepšená novým kúrením a kotolňou,
novou výdajňou stravy, pred budovou sa vybudovalo odstavné parkovisko pre autá
a rozšírili sme záhradu – priestor, kde sa deti môžu hrať. Za záhradou sme vysadili ovocné
stromy.
Rekonštruovali sme osvetlenie v dolnej časti obce, opravili niektoré cesty a zrekonštruovali
sme povrch Cintorínskej ulice. Na Športovej sme vyčistili odvodňovací kanál a na cestu
vysypali a zavalcovali asfaltovú drvinu, aby sa neprášilo. Na tejto ceste plánujeme
vybudovať kanalizáciu, ktorej projekt sa ukončuje.
Z dotácií poskytnutých Bratislavským samosprávnym krajom sme kúpili stánky, ktoré
používame na limbašských podujatiach. Postavili sme altánky v parku pri obecnom úrade,
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ktoré sa využívajú tiež pri podujatiach a pri našom premiérovom tohtoročnom premietaní
letného kina. Z dotácií sa nám podarilo vysadiť a obnoviť starú gaštanicu v Dubloch.
Obecný rozhlas, ktorý v obci funguje už niekoľko desiatok rokov, sme sa snažili opraviť
a doplniť modernými prvkami. Čas ukázal, že bude potrebné vymeniť rozvody rozhlasu
v obci a spolu s tým by sme dobudovali aj nové lokality.
Životné prostredie nám tiež nebolo ľahostajné. Viedli sme rokovania so spoločnosťou
Marius Pedersen a Natur Pack, aby dobre naštartovaný systém triedenia odpadu bol
pre obyvateľov prínosom a nie záťažou. Zelený odpad pomáhajú zbierať starším spoluobčanom naši pracovníci s novým traktorom, ktorý sme kúpili. Zelený odpad a malý
stavebný odpad môžu obyvatelia voziť na dvor separovaného odpadu v priestoroch
bývalého LVD. Obec často musí i napriek všetkým možnostiam obyvateľov na vývoz
odpadu, zasahovať pri likvidácii čiernych skládok. Mnohé z nich vznikli v dávnejšej
minulosti a objavené boli až teraz. Obec v spolupráci s majiteľmi pozemkov postupne
všetky odstraňuje, čo nás však stojí nemalé finančné prostriedky.
Z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja a obecných prostriedkov tento rok
pristavujeme prístrešok k domu smútku a rekonštruujeme starú budovu a jej okolie.
Súčasťou rekonštrukcie je nová pasportizácia cintorína.
Toto všetko by sa nedalo robiť bez dobrej spolupráce. Vážim si preto prácu zamestnancov
obecného úradu, ktorí sú mojou oporou, prácu a názory niektorých poslancov, ktorí
prispievajú k úspešným podujatiam a sú aj odbornou podporou. Neoddeliteľnou súčasťou
našej práce a spoločných úspechov sú aj pracovníci materskej a základnej školy, školskej
jedálne, združenia v obci a kňazi oboch cirkví.
Keďže sa blížia voľby, chcela by som požiadať voličov, aby využili svoje právo a išli voliť.
Pri rozhodovaní koho voliť, sa, prosím, dajte viesť zdravým úsudkom. Zhodnoťte, kto
a ako pracuje a zapája sa do obecného života (a nie iba pred voľbami).
Adriana Čechovičová, vaša starostka

Pár osobných viet
Viesť obec nie je vôbec jednoduchá vec. Nie je to len
o tom, že sedíte a rozhodujete. Je to o tom, že vlastnú
kožu nesiete na trh. Je to otázka charakteru, vôle
a mnohých rozhodovaní, ale aj pokory. Charakter,
ktorý sa prejaví pri dôležitých rozhodovaniach. Charakter
a vôľa žiť zákonne, uvedomovať si zodpovednosť za
svoje konanie či už v súkromí, alebo v práci. Čeliť
ohováraniam, ktoré vám ničia dobré meno, a predsa tu
byť vždy pre ľudí. Byť pod každodenným drobnohľadom.
V Limbachu sa od prvých prisťahovalcov po vojne,
ktorí nahradili vysídlených pôvodných nemeckých
obyvateľov, žilo tak, aby sa rešpektovali názory tých
druhých. O problémoch sa diskutovalo a hľadali sa
riešenia. Nikdy tu nebolo to, čo je tu teraz, keď sa sem
prisťahovali podaktorí jedinci, ktorí zo seba chrlia žlč
a rozoštvávajú celú dedinu. Dedina a jej obyvatelia sú
postavení pred zlobu, nenávisť a ohováranie a to, čo
pred pár rokmi si vedeli vydiskutovať a spolu vyriešiť,
nám niektorí jedinci zničili. Spochybňujú všetko, čo tu
bolo a je budované. Ničia obyčajné dedinské susedské
vzťahy. Okolo seba šíria strach z iného názoru, a ľudia

sa boja, že to, čo robia títo rozoštvávači iným ľuďom, by
sa mohlo začať aj voči nim. Všimnite si, ako ľudia váhajú
prejaviť svoj názor. Naozaj sme toto chceli a dopustili
sme, aby to prišlo až tak ďaleko? Kam sa vytratilo naše
spolunažívanie? Každý sme zodpovedný za miesto, kde
žijeme. Pýtate sa ma často, prečo sa nebránim proti
tým štvavým rečiam. Odpoveď je jednoduchá, proti
hlúpostiam a výmyslom sa len ťažko bojuje a chcem,
aby tu bol pokoj a nie napätá atmosféra. Ten, koho
pravda naozaj zaujíma a nie je iba zaslepený nenávisťou,
sa príde spýtať a sám si overí, ako to v skutočnosti je.
Na adresu rozoštvávačov chcem odkázať iba jedno:
Najprv niečo dokážte urobiť pre túto dedinu a potom
môžete kričať a kritizovať. Nemáte však záujem niečo
riešiť, chcete iba nahnať strach a ukázať na niekoho,
na strane koho je podľa vás (aj keď vykonštruovaná)
vina. Pracujem tak, aby sme niečo vybudovali a nie ľudí
rozoštvávali. Ale to je tá otázka charakteru.
Adriana Čechovičová, vaša starostka
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Nový dom smútku
Na cintoríne v Limbachu už niekoľko rokov stojí budova domu smútku. Postavená bola
ešte v Akcii „Z“ pred niekoľkými desiatkami rokov. To, že potrebuje nutnú rekonštrukciu,
bolo zrejmé už niekoľko rokov a preto bola zahrnutá aj do programu PHSR v roku 2014
ako plánovaná investícia obce. V roku 2015 sme začali s preverovaním podmienok možnej
rekonštrukcie. Pritom nastali problémy. Budova nebola zapísaná v katastri nehnuteľností
a ešte k tomu bola a je postavená na cirkevných pozemkoch. K zápisu budovy bolo
potrebné vypracovať geometrický plán a vyjasniť si vzťahy s majiteľom pozemku.
Po rokovaniach s cirkvami a podpísaní zmlúv bola nakoniec budova zapísaná do katastra
nehnuteľností. Rekonštrukcia budovy sa mohla začať. V roku 2017 som požiadala
Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu na prestrešenie priestoru pred domom smútku –
prekrytie miesta, kde sa vykonáva obrad. Dotácia nám bola schválená vo výške 8 306 eur.
Obec musela k rekonštrukcii a aj k prestrešeniu dať vypracovať projektovú dokumentáciu.
Vysúťažili sme architekta a ten spravil dva projekty – jeden na prístrešok (ktorý sme
predložili k žiadosti o dotáciu) a jeden na rekonštrukciu. Mohlo sa začať rekonštruovať.
Vo verejnom obstarávaní boli oslovené viac ako dve desiatky firiem z blízkeho okolia. Prvé
verejné obstarávanie bolo zrušené obstarávateľom pre pokus o manipuláciu poslancami
Gálikom, Farbulom a kontrolórom Bystričanom, ktorí priniesli ponuku osobne a pritom
boli členmi komisie, ktorá otvárala obálky. Do druhého, novo vypísaného verejného
obstarávania, sa prihlásili dve spoločnosti. Rekonštrukciu a aj stavbu prístavby robila
spoločnosť DaL Stav. V rámci rekonštrukcie boli po dohode so stavebnou spoločnosťou
urobené iba nevyhnutné a čiastkové práce, aby sme neprekročili finančné prostriedky
rozpočtu obce. Celá rekonštrukcia a prestrešenie aj s dotáciou BSK bude v hodnote
cca 35-tisíc eur. Teší ma, že sme realizovali tento projekt – taký potrebný, napriek tomu
som sklamaná z tzv. jedna pani povedala rečí, ktoré som započula medzi občanmi,
že obec zakúpila nové škridle na dom smútku, ktoré záhadne „niekam“ zmizli a použili
sa zas tie staré. Skutočnosť je taká, že pôvodná škridla nebola poškodená, pri rekonštrukcii
ju pracovníci spoločnosti DaL STAV chemicky očistili a opätovne ju osadili na dom
smútku, čím sa ušetrili finančné prostriedky obce. V budúcnosti plánujeme postaviť
k domu smútku kolumbárium (urnovú stenu). Za domom smútku sme vybudovali
nový bezbariérový prístup – chodník a opravili sme priestor pri a pod domom smútku.
Podarilo sa zachovať pôvodnú strešnú krytinu, ktorá je teraz naimpregnovaná a odolnejšia
proti počasiu. Jestvujúci chodník a nerovnosti pri koreňoch starých stromov postupne tiež
opravujeme. Pred domom smútku sme vysadili kríky a levanduľu, osadili sme solárne
svetlá na schody, aby spríjemnili čas odpočívajúcim na nových lavičkách v zelenom svahu
na verejnom priestranstve.
Adriana Čechovičová
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Ako to je
s telocvičňou
Dlhé roky diskutovaná horúca téma telocvične neustále živí v pravidelných
intervaloch diskusné fóra. Téma, ktorá mohla byť vyriešená už pred dvoma
rokmi. V roku 2011 vtedajšie obecné zastupiteľstvo súhlasilo s pokračovaním
územného konania pre telovýchovnú a spoločenskú prístavbu základnej
školy s jestvujúcou dokumentáciou, ktorá bola predložená architektom
Ing. Nešťákom. V tom istom roku, o mesiac neskôr, však občan Gálik žiadal
o analýzu jestvujúceho projektu i napriek tomu, že vtedajšia starostka
vysvetľovala, že projekt je pre podmienky našej obce, či už finančné,
alebo aj personálne, dostačujúci. V tom istom roku predložil občan Gálik
kalkuláciu na novú dokumentáciu a napriek skutočnosti, že obec nemala
na ňu finančné prostriedky, bola v roku 2012 uhradená. Projekt, ktorý
predložil, bol vypracovaný na telocvičňu v hodnote cca 1 milión eur bez DPH,
táto suma je uvedená priamo v projekte. Pýtam sa, prečo obec kupovala
niečo, čo nepotrebovala. Jediné, čo potrebovala, bola telocvičňa, ktorú si
môže dovoliť postaviť a aj zvládať financovanie jej prevádzky.
V roku 2016 som práve z tohto dôvodu oslovila niekoľko bánk, ktoré by obci
poskytli úver na financovanie telocvične a aby sa mohla postaviť telocvičňa
ako napríklad vo Svätom Jure. Môj návrh s veľmi výhodnými úrokovými
sadzbami úveru (0,99 % na osem rokov), ktoré by obec nezruinovali, som
predložila poslancom. Dopadlo to však ako vždy. Poslanci, ktorí majú
väčšinu, to zmietli zo stola. Dôvod môžem iba hádať. Nemôžu predsa dovoliť,
aby obec za môjho starostovania postavila telocvičňu. Usilovali sme sa tiež
opakovane získať dotáciu z ministerstva školstva, ale tá je podmienená
vyšším počtom žiakov a plne organizovanou školou. Z toho vyplýva jasný
a nemenný cieľ, zabiť dve muchy jednou ranou – postaviť ďalšie triedy
a tým zväčšiť postupne kapacitu školy na plne organizovanú a k prístavbe
školy pripojiť telocvičňu. Myslím, že to je jediná cesta, ako v obci konečne
postaviť priestor na cvičenie a aj kultúrne podujatia.
Adriana Čechovičová
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Zo života komisií
V lete sme pre vás pripravili Letné kino. Štyri filmy (z toho jedna rozprávka) sa premietali
v júli a v auguste v parku pri Samoške. OZ Limbach on Tour sa postaralo o jedlo a pitie.
Vyšlo nám počasie, až na jeden piatok, keď sa na premietaciu sálu zmenila zasadačka na
obecnom úrade.
Počasie veľmi skomplikovalo aj oslavy výročia SNP a zapálenie vatry dňa 1. 9. 2018 na
lúke nad studničkou. Hlavným organizátorom spolu s obcou bolo OZ Limbach on Tour. Mali
skutočne všetko veľmi dobre pripravené a premyslené do detailov, venovali tomu veľa
času, energie a financií, o to viac nás všetkých mrzí, že extrémny dážď a búrky v ten deň
určite odradili mnohých od výletu do lesa.
Za obec sme sa zúčastnili na alegorickom sprievode na Pezinskom vinobraní, tento rok
výnimočne v sobotu. Spolu s OZ Limbach on Tour sme ponúkali návštevníkom vinobrania
ten najlepší burčiak od Michala Sadloňa. Ďakujem všetkým, ktorí sa boli spolu s nami znova
predstaviť na tomto podujatí za Limbach, ďakujem pánovi Milošovi Rybárovi za vedenie
traktora a manželom Hlavatovičovcom za predvedenie nášho nového limbašského kroja.
V sobotu 6. októbra sa uskutočnilo tradične vydarené podujatie Jablkové hodovanie.
Ďakujeme OZ LIRA za hlavnú prípravu a aktivity pre deti, všetkým predávajúcim,
vystupujúcim, rodičom, ktorí výťažkom z predaja podporili svoje deti i malých športovcov,
a všetkým, ktorí sa prišli pozrieť, zabaviť a hlavne ochutnať rôzne dobroty z jabĺčok.

Ďakujem Marike Kalmanovej za prácu v Sociálnej komisii, poslancom Mirke Macekovej
a Robovi Hlavatovičovi a všetkým členom Kultúrnej komisie za naozaj úzku spoluprácu,
podporu a nápady, a tiež Mirovi Chvílovi za korektnú spoluprácu a používanie „zdravého
rozumu“ pri rozhodovaní, hoci nebol súčasťou žiadnej „skupiny“ poslancov. Tiež ďakujem
všetkým podporovateľom. Verte mi, že vaše slová mi často pomohli v čase možných
pochybností, či má zmysel bojovať proti všetkým nezmyselnostiam, vymysleným
obvineniam, klamstvám, zlu a agresivite poslancov a ich nadŕžačov. Nesťažujem sa,
len konštatujem. Vždy som však tvrdila, že napriek všetkým štvavým kampaniam treba
pracovať ďalej a snažiť sa o skvalitnenie života Limbašanov.
V konečnom dôsledku „ďakujem“ aj poslancom Kalmanovi, Gálikovi, Farbulovi a spol.,
teda tzv. opozícii (hoci tento pojem mi pripadá v dvojtisícovej obci smiešny a nechápem,
ako sa môže nevraživosť takto vyostriť a brániť hľadaniu spoločných riešení a zveľaďovaniu
života v obci). Títo páni zabudli, že obec nie je len starosta, ale stav obce je aj zrkadlom
jej zastupiteľstva. Aktivity týchto pánov ma ako právničku naučili hľadať právne riešenia
rôznych situácií, s ktorými sa možno bežne komunálny poslanec nestretne. Ale čo ma
nezabije, to ma posilní...
Prajem vám všetkým peknú, teplú a farebnú jeseň a šťastnú ruku pri výbere ďalšieho
smerovania nášho Limbachu.

Október bude viac ako inokedy patriť našim seniorom, pripomenieme si, aké dôležité sú
ich prítomnosť, múdrosť, skúsenosť a nadhľad v našich životoch. Pripravujeme stretnutie
s nimi všetkými, ako aj posedenie s jubilantmi, ktorí sa v priebehu roka 2018 dožili
významných jubileí.

Za Sociálnu komisiu Jana Plšková, zástupkyňa starostky obce

Keďže sa končí moje funkčné poslanecké obdobie, dovoľte mi využiť príležitosť
a poďakovať sa starostke obce Adriane Čechovičovej a všetkým pracovníkom obecného
úradu za všetko, čo pre Limbach spravili, že život v obci fungoval, že boli zabezpečené
všetky funkcie, ktoré má obec plniť, a že napriek ťažkému postaveniu a otvorenej
nepodpore väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva sa starostke obce podarilo veľa vecí
v obci vybudovať, zrekonštruovať a pre obec zabezpečiť. Išlo veľakrát o problémy, ktorých
riešenie bývalí starostovia sľubovali, no v konečnom dôsledku nedotiahli. Ich vyriešenie
pani Čechovičovou sa, samozrejme, stretlo s odporom jej neprajníkov, lebo asi ťažko niesli
skutočnosť, že práca starostky prináša viditeľné pozitívne výsledky pre obyvateľov obce,
ktoré neostávajú iba pri rečiach na internete a „v šenku“.

Vážení seniori!
Žiaľ, tentoraz nemôžem začať tak, ako v ostatnom
čísle, že sme všetci v zdraví prežili leto. Opustili nás
totiž 2 členovia JDS – po dlhej a ťažkej chorobe pán
Jozef Hujbert a náš dobrý kamarát Paľko Talaba,
(dosť nečakane). Ešte sme si nezvykli, že jeho miesto
v klube je prázdne, že nás už nerozosmeje svojimi
bonmotmi. Budeme na nich spomínať ako na slušných
a dobrých ľudí.
Teraz na veselšiu nôtu. Začiatkom septembra sme
v klube oslávili významné narodeniny našej milej
členky Mariky Ševčíkovej. „Živio“ znelo mohutne
a úprimne, ešte raz jej touto cestou blahoželáme.
Bola pohoda i nálada až do bieleho rána, veríte?

Čo sme stihli v lete? Najprv týždenný pobyt v Piešťanoch v RZ Harmónia. Napriek istým pochybnostiam
sme boli všetci veľmi spokojní – ústretový personál,
malý bazén počas horúčav na osvieženie postačoval.
Aj kultúry bolo dostatok, kto chcel a vládal, mohol sa
utancovať a uspievať.
Zopár našich členov zažilo s Pezinčanmi príjemný
pobyt pri mori v Zaostrogu v Chorvátsku.
Hoveli sme si raz i v termáloch v Mosonmagyovári,
areál bol poloprázdny, pod platanmi príjemne, čo
už viac treba. Mienili sme výlet ešte zopakovať, ale
nakoniec sme sa dohodli, že peniažky ušetríme na

Budapešť počas vianočných trhov. Plánovaný nápad
navštíviť Prahu neuspel, jednak pre cenu a náročnosť
(veľa chodenia po pamiatkach).
Ešte nás čaká jesenná prechádzka po vinohradníckom
chodníku až na Rozálku, v letných horúčavách sme sa
neodvážili.
Máme nového člena, p. JUDr. Petra Korca, ktorý je
spoluautorom knižných publikácií o známych osobnostiach SR. Dúfame, že obohatí činnosť našej ZO.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
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Základná škola
Vzduch sa napĺňa vôňou babieho leta, ubúda slnečných dní, lastovičky a divé
husi ako každoročne mieria na juh za teplom. Krásne bezstarostné dni sa končia.
More, hory, tábory i kúpaliská sú už len spomienkou. Je to neklamný znak, že
prichádza september a s ním začiatok školského roka.

Dňa 3. septembra otvorila naša škola svoju náruč a s radosťou prijala všetkých svojich
žiakov. Srdečne sme medzi sebou privítali hlavne našich prváčikov. Z očí im žiarila
radosť, zvedavosť, ale sem-tam bolo vidieť aj obavy. Prvý deň sa zoznámili so svojimi
pani učiteľkami a odvtedy dennodenne poznávajú, ako chutí život školáka. Zatiaľ sa
im darí.
Zo srdca im, ale aj všetkým ostatným našim žiakom želám krásny a úspešný školský
rok, veľa nových poznatkov a vedomostí, krásnych chvíľ prežitých v našej veľkej
školskej rodine, dobrých kamarátov a veľa, veľa príjemných zážitkov.
Celému kolektívu základnej školy prajem mnoho zdravia, pevných nervov,
trpezlivosti, chuti a elánu do práce, veľa výborných žiakov, spokojnosti a radosti
z dosiahnutých výsledkov.
Minulý školský rok bol úspešný, a preto verím, že spoločnými silami sa nám podarí
posunúť našu školu o ďalší krok vpred. Mojím cieľom je, aby deti, zamestnanci, ale aj
rodičia chodili do školy s radosťou, bez obáv a s úsmevom na tvári.
Mgr. Daniela Miškovská
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A JE TU ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK
Aj keď počasie posledných dní tomu nenasvedčuje, jeseň je pomaly tu. Ako každý rok,
ohlasuje ju začiatok nového školského roka. Veľkí aj malí školáci sa vrátili do školských
lavíc. Prváčikovia prvýkrát vstúpili do svojej prvej triedy. Tým našim, s ktorými sme sa
v júni rozlúčili, prajeme, aby sa im v škole darilo a na ceste za novými vedomosťami ich
sprevádzala túžba naučiť sa nielen čítať, písať a počítať, ale aj spoznávať a dozvedieť sa
veľa nových vecí.
Do školy odišli naši predškoláci a v „škôlke“ sme privítali nových maláčikov. Všetci sme
sa na nich už tešili. Je to ich prvý veľký krok v živote. Prirodzene, sprevádzaný slzičkami
a to nielen u detí. Po čase si zvyknú. Na pani učiteľky, nových kamarátov, prostredie,
v ktorom budú tráviť čas mimo domu, bez rodičov. A aj keď je možno skromnejšie oproti
iným materským školám, môžeme s istotou a hrdosťou povedať, že prichádzajú do
materskej školy, kde je rodinné prostredie a priateľská atmosféra medzi deťmi aj všetkými
pracovníkmi našej materskej školy. Veľkou mierou k tomu prispievajú aj mnohí rodičia.
Veď niektorí vodia svoje deti do škôlky, v ktorej sami vyrastali.
Aj tento školský rok sa chceme snažiť o rozvíjanie tejto atmosféry, priateľských a dobrých
vzťahov. Vedie to k tomu, aby boli spokojné a šťastné naše deti, rodičia, učiteľky a všetci
pracovníci, ktorí sa starajú o chod našej materskej školy.
Okrem prvoradej výchovno-vzdelávacej činnosti spoločne pripravujeme a plánujeme
veľa aktivít, akcií a podujatí aj v tomto školskom roku. Detičky sa môžu rozvíjať aj v rámci
krúžkov, ktoré zabezpečujú v prevažnej miere učiteľky MŠ. Pohybový, spevácko-hudobný,
hra na flautu, angličtina a tento rok aj prvýkrát detská joga. Prvou akciou po náročnom
začiatku školského roka bude už tradičná a veľmi obľúbená a úspešná GULÁŠPÁRTY, ktorá
sa uskutoční v októbri. Spája nielen deti, rodičov a pracovníkov materskej školy, ale aj
obyvateľov a návštevníkov našej obce. Tento rok chystáme zmenu a prekvapenie pre naše
deti.

Srdečne vás pozývame a už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle. Radi by sme
ich spríjemnili aj originálnymi jesennými dekoráciami, ktoré vytvoria deti so svojimi
učiteľkami, ale aj doma s rodičmi. Pripravujeme milé vystúpenia pre starých rodičov počas
mesiaca úcty k starším. V adventnom predvianočnom čase zase akciu, ktorá spríjemní
najkrajšiu časť roka nám všetkým. V zime sa deti môžu učiť a zdokonaľovať v korčuľovaní
v novej Pezinskej Aréne, lyžovať na „Zoške“ a v máji plávať v Senci v rámci kurzov, ktoré
pripravujeme. Počas roka sa môžu tešiť na divadelné a hudobné vystúpenia, triedne
karnevaly, návštevy obecnej knižnice, predškoláci navštívia kamarátov v základnej škole.
Nezabudneme ani na mamičky, otcov a rodinu. No a, samozrejme, na Noc v škôlke pri
príležitosti Dňa detí. Vyberieme sa aj na výlety za krásami a poznaním. Neodmysliteľnou
súčasťou života v našej materskej škole je rozlúčka s predškolákmi a tradičná opekačka.
Keďže sme materská škola zameraná na tradície a zvyky nášho regiónu a naším cieľom je,
aby ich spoznávali aj deti, ktoré ju navštevujú, pripravujeme aj akcie spojené so zvykmi
a s tradíciami. Fašiangový sprievod, Vynášanie Moreny, prinášanie Letečka.
Mnohé akcie a podujatia pripravíme v priebehu školského roka. Sme na jeho začiatku.
Poprajme si spoločne, aby bol pre nás všetkých úspešný a úsilie, snahu, lásku, ktoré
vložíme do každodennej starostlivosti a práce s našimi deťmi, sa nám vrátili.
Kolektív materskej školy.
Bc. Tatiana Tokošová
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„Človek je iba vtedy človekom,
kým si slova stojí“ Slovenské príslovie
Mám rada slovenskú ľudovú kultúru, tradície, zvyky a obyčaje, ktorým sa aj aktívne
venujem. Nedávno som pri čítaní natrafila na známe, ale aj menej známe príslovia
a porekadlá. Keď som si uvedomila, že vychádzajú z poznania našich predkov
z obdobia 100 – 200 rokov dozadu, z ich skúseností, pozorovania, prežitých udalostí,
či už dobrých, ale aj zlých, zistila som, že múdrosť a pravda pretrvávajú dodnes.
Presviedčam sa o tom na každom kroku - doma, v práci, v obchode, v reštaurácii,
na internete, v hromadnej doprave, na cestách po Slovensku. Pozastavila som sa pri
niektorých, ktoré ma prinútili zamyslieť sa: „ Čo tým chceli ľudia vtedy povedať?
Prečo ich obyčajné výroky vyrieknuté v obyčajný deň zostali v archíve pamätí ako
príslovia?“ Asi sa dejiny naozaj opakujú.
Možno vás tiež zaujmú a podnietia na zamyslenie. Samého nad sebou.
Peknú jeseň.
Iveta Chalabalová, učiteľka MŠ

Napríklad:

Čo nechceš sebe samému, nerob druhému.
Čo si kto zaseje, bude žať.
Dobrá ovca nebečí, ale mnoho vlny dáva.
Dobré svedomie je ako dobrá poduška.
Kde nieto svornosti, tam nieto hojnosti.
Nie každý je súci do vojny, čo vie kričať.
Za každým slovom nech sú činy!
Dobré sa dobrým opláca.

Materská škola
Úroveň spoločnosti dokážeme zhodnotiť aj podľa
úrovne a schopnosti separovať vlastný odpad.
V súčasnosti sme upozorňovaní médiami na devastujúci vplyv plastových a iných odpadov v prírode.
Je preto ešte viac potrebné o tejto téme diskutovať,
ale predovšetkým ju reálne riešiť. Už nestačí vzdelávať
deti, ktoré dokážu jednoducho triediť odpad na
papier, plasty a iné, ale je dôležité vzdelávať aj
dospelých. Mnohí z vás si povedia „Ale, čo jedna

plastová fľaša, ktorú nechám v lese?“ Avšak túto vetu
si môže povedať každý z nás. Príroda sa však nedokáže ľahko vyrovnať s týmto odpadom. Pri potulkách
Slovenskom ma často prepadá hnev z hlúposti ľudí.
Stačí prejsť hranice a obdivujeme čistotu okolia.
Ako je to možné? Myslíte si, že to po nás niekto
poupratuje. Áno, občas to poupratujú deti v rukaviciach, občas dobrovoľníci. Je preto nutné nielen
separovať, ale aj udržiavať okolie čisté, nielen po plot.

Prichádza jeseň, úroda sa pomaly dostáva, kam patrí.
Nechajme čisto po sebe a poupratujme nielen okolie,
ale aj vlastnú dušu. Najmä začnime od seba.
Peknú slnečnú jeseň.

Irena Číková
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Paličkovaná čipka
Zmysel pre detail, hodiny precíznej práce, šikovné ruky
a veľa trpezlivosti. To všetko je potrebné na vytvorenie diel
z paličkovanej čipky. Paličkárky z našej obce (L. Dideková,
O. Šulovská, A. Rozkopálová a M. Zapletalová) sa prezentovali niekoľkými prácami zo svojej tvorby aj na Limbašskom dni. Pre zaujímavosť vás chcem oboznámiť v krátkosti
s jej históriou. Výroba čipiek siaha do 16. storočia. Veľký
vplyv na jej rozvoj mala nemecká banícka kolonizácia
v 16. a 17. storočí. Baníci nevlastnili pôdu a preto sa ženy,
niekedy aj muži, venovala čipkárstvu, ktoré si doniesli zo
svojej pôvodnej vlasti. Výroba čipiek mala svoju špecifickú
podobu a ovplyvnila aj roľnícke oblasti. Na vzory čipiek
pôsobil aj vplyv prisťahovalcov z okolitých krajín (Poľska,
Ruska i Chorvátska). V 17. až 18. storočí sa k nám dostali
vzory z Talianska, zo Španielska, ako aj z Belgicka.

Slovenské čipky nezostali len pri cudzích vzoroch, ale
čipkárky ich obmieňali podľa vlastného vkusu a potrieb.
Do polovice 20. storočia mali takú rôznorodosť, farebnosť
materiálu, hustotu technických prvkov, že ich možno
rozdeliť do sedemnásť oblastí v rámci celého Slovenska.
Každá má svoje špecifické vzory, spôsob paličkovania,
svojrázne paličky a pod. Aj v našom malokarpatskom
regióne mala čipka svoje miesto. Čipky zušľachťovali,
zjemňovali prostredie a vnášali do života radosť. Prečo
sme sa rozhodli paličkovať? Chceme si precvičovať pamäť
a prsty, vedieť niečo čo len málokto, zachovať kultúrny
odkaz nasledujúcim generáciám a v neposlednom rade
mať zo všetkého radosť a potešenie. Verte mi, že je to
pekný koníček a klepot paličiek balzam na dušu.
Angelika Rozkopálová

... hviezdna obloha je nádherná,
ale na ňu nedosiahneš...
... paličkovaná čipka je krásna
a navyše si ju môžeš pohladiť...
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
V rámci letných prázdnin a dovolenkového obdobia naše združenie zorganizovalo brigádu
na upratanie okolia Limbašskej vinárne. Strhli sme nebezpečnú drevenú pergolu na terase
a vyčistili dažďové odkvapy, ktoré boli zarastené divým viničom. Spoločnými silami sa nám
podarilo skrášliť toto miesto, ktoré by sme radi príležitostne využívali na naše akcie.
Na začiatku septembra sme spoločne ochutnali čerstvé burčiaky i vyzreté vína z našej
produkcie na Dni burčiaka na dvore obecného úradu. Počasie bolo krásne letné a aj vďaka
hudbe a spolupráci s limbašskými spolkami (OZ LIRA, OZ Limbach on Tour) sme pripravili
príjemný sobotný večer pre všetkých obyvateľlov našej obce. Spoločne sme hodnotili
a odhadovali ročník 2018, ktorý je veľkým prisľubom na výrobu kvalitných vín.
Robert Miklenčič

Mladé vína budeme môcť spoločne ochutnať a ohodnotiť

na Svätomartinskom požehnaní,
ktoré sa uskutoční

vo Veľkej sále Limbašskej vinárne
v piatok 9. 11. 2018,
na ktoré vás srdečne pozývam.

Bohužiaľ, nestretávajú nás len dobré a príjemné veci.
V utorok 25. 9. 2018 nás po ťažkej chorobe opustil náš kamarát Ivan Marček, ktorý veľmi aktívne pracoval pre náš spolok.
Spoločne sme si užívali našu spoluprácu a tešili sa z našej práce.
Budeš nám chýbať, Ivan.

Robert Miklenčič
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Kolkársky klub Limbach
V novom súťažnom ročníku jeseň 2018 – jar 2019 druhá liga muži-západ sme nastúpili na odohratie
prvého majstrovského zápasu na domácich dráhach (t. č. kolkáreň Bratislava Vlčie hrdlo) proti ŠKK Tlmače.
Tento zápas sme vyhrali výsledkom 6:2. Z nášho kolkárskeho družstva vyhrali na svojich dráhach 4 hráči
a 2 prehrali. Z dôvodu dovoleniek sa na zápase zúčastnilo len 6 hráčov, takže sa nedalo striedať, a to
i v prípade zranení. Najlepší výsledok v zápase dosiahol nestarnúci Peter Holenda, ktorý na 60 hodov
do plných zhodil 371 kolkov a 60 hodov do dorážky zhodil 185 kolkov, čo je spolu 556 kolkov. Čo bol najlepší
výsledok. U súpera najlepší hráč zhodil 547 kolkov.
Veríme, že i v ďalších majstrovských zápasoch budú naši kolkári hrať v čo najlepšom nasadení a dosahovať
výborné výsledky.
S pozdravom „Hodu zdar!“
ved. KK Limbach Pavel Ančic
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