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Vážení občania!

Prichádza čas letných dovoleniek a prázdnin. Brány škôl sa zatvoria a okolie
areálov utíchne.
Poďakovať by som chcela pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom
týchto zariadení, že školský rok 2013/2014 zvládli opäť úspešne.
V súlade s § 4 ods.1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve s § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme obec
Limbach vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej
školy. Úspešnou uchádzačkou sa stala pani Mgr. Iveta Bulavová. Želám jej
v nastávajúcej práci veľa úspechov a najmä spokojných rodičov a detí.
Ukončil sa projekt obce Regenerácia centra II pre obec Limbach, ktorý bol
podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade
s Dodatkom k zmluve v sume 360 275,55 €. Vďaka obecnému zastupiteľstvu,
ktoré schválilo tento projekt, sme mohli v konečnom dôsledku obnoviť nielen
naše námestie, ale upraviť i ďalšie časti obce. V súvislosti s projektom sa zmenilo
i celkové dopravné značenie, ktorého schéma sa nachádza vnútri noviniek. Ide

o Ročný plán organizácie dopravy. V súčasnosti sa ním riadi cestná premávka.
V priebehu roka je možné podať pripomienky, prípadne návrhy na jeho
doplnenie. Po roku sa vyhodnotia a projekt sa upraví do definitívnej podoby.
Naďalej sa pokračuje na úprave vodného toku pri pošte. Predpokladané
ukončenie tejto stavby je plánované do konca prázdnin. Ďakujem touto cestou
všetkým vodičom a chodcom rešpektujúcim dočasné dopravné značenie pre
uvedenú stavbu.
Ďakujem občanom Limbachu, ktorí sa zapojili do tvorby nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Limbach na roky 2015 - 2020, ktorého
dotazníky (anketové lístky) boli vhadzované do schránky rodinných domov alebo
prostredníctvom www stránky obce odoslané elektronicky. Vaše pripomienky
a námety budú zapracované do konečného programu.
Vážení občania!
Pri príležitosti nastávajúcich prázdnin a dovoleniek vám želám krásne slnečné
dni a aby ste sa vrátili do práce spokojní a oddýchnutí.

Starostka obce

2

ČÍSLO 2/2014

LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Výber uznesení z 2. riadneho
zasadnutia OZ 28. 4. 2014:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Predĺženie termínov obchodnej verejnej súťaže schválenej OZ dňa 9. 10. 2012
na odpredaj pozemku parc. č. 402/20 vo výmere 1199 m² vo vlastníctve obce
Limbach nasledujúco:
- ukončenie predkladania návrhov do 22. 9. 2014 do 13.00 h,
- otváranie doručených obálok a vyhodnotenie návrhov dňa 22. 9. 2014 o 15.00 h.
2. Vytvorenie PHSR obce Limbach na roky 2014/2020.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

1. S otvorením 5. ročníka na ZŠ Limbach v školskom roku 2014/2015.
2. S vyhotovením GP pre majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod budúcim
chodníkom pre chodcov a cyklistov v k. ú. Limbach pri štátnej ceste III/5024.
3. S uzatvorením kúpnej zmluvy na verejné osvetlenie za celkovú sumu 1 € (slovom:
jedno euro) medzi kupujúcim: obcou Limbach a predávajúcimi s podmienkou,
že predmetom kúpnej zmluvy za celkovú sumu 1 € bude aj skolaudovaná MK
Iršajská a kanalizácia.
4. S vyhotovením GP pre majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestou na
Suchý vrch.

UPOZORNENIE
na znenie zákona č. 220/2004
o ochrane poľnohospodárskej pôdy
Od začiatku roku 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa
reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu na vozovke nielen
mimo obce, ale aj v obci. Upozorňujeme preto občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre
všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie vám zaručí byť videným nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. V prípade, že by ste sa ako chodci reflexnými prvkami nechránili, hrozí vám v zmysle už spomínanej novely bloková
pokuta až do výšky 100 €.
Prispejte k svojej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

Patrícia Rybanská

22. 2. 2014

Simon Mikóczi

27. 3. 2014

Martin Kováč

3. 4. 2014

Ján Chytil

10. 5. 2014

Jakub Ďuračka

1. 6. 2014

Naďa Kúdelová

8. 6. 2014

Zosobášili sa:
Lívia Zubová a Marek Mrva

26. 4. 2014

Martina Strapáková a Roman Juriš

15. 5. 2014

Ing. arch. Danica Martinová a Ing. arch. Jindřich Martin

16. 5. 2014

Romana Brunovská a Andrej Baláž

24. 5. 2014

Opustili nás:
Anna Hrašnová

6. 5. 2014

vo veku 83 rokov

Jubilanti:
Anna Pisarčíková
JUDr. Rudolf Adamčík
Dušan Mažár
Zlatica Kotulová
Vladimír Drobný
Štefánia Hudecová

60 rokov

Dušan Barbušín
Emília Hackerová

Keď som prvýkrát v živote uvidel na anglickom vidieku kruhový objazd,
rozmýšľal som nad tým, načo niekto doprostred dedinskej hlavnej cesty osadil
kruh, ktorý spomaľuje premávku.
Nad novým kruhovým objazdom v Limbachu som sa už nezamýšľal, potešil
som sa hneď, ako som ho zbadal. To, čo bolo pre mňa niekedy obmedzujúce,
vnímam dnes s pribudnutými rokmi a skúsenosťami ako prospešné. Bezpečnosť
premávky a najmä chodcov je mi bližšia ako pár „ušetrených” sekúnd.
Značku obmedzenia rýchlosti a radar ignorujeme, rozpadávajúce sa retardéry
nemáme radi, ale na kruhový objazd si časom zvykneme všetci. Tí, ktorí si
uvedomujú, že „kruháč” zníži rýchlosť prechádzajúcich áut a ochráni naše deti
pohybujúce sa po hlavnej ulici, si zvyknú skôr.

65 rokov

Ing. Emília Bobišová
Anna Slezáková
Mária Zapletalová

65 rokov

Pavel Mocko

65 rokov

Marián Kozák

65 rokov

Zlatica Šavlíková
Martin Pribiš

70 rokov

Helena Šupková
Angelika Rozkopálová

70 rokov

Mária Wavrinská
Vlado Macko

Emil Ježík

85 rokov

V Limbachu, marec 2014

KRUHÁČ

Za mňa veľké ĎAKUJEM realizátorom projektu!


Vítame nových občiankov:
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Milí seniori!

Tento štvrťrok nám ubehol najmä na pravidelných klubových stretnutiach.
Totiž viacerí seniori pochoreli až tak, že museli byť hospitalizovaní vrátane našej
predsedníčky, takže akcie mimo klubovne sme odložili. Ešte v zdraví sme stihli
upraviť (ako každý rok), park na Ulici SNP. Zišli sme sa viacerí (aj muži), a tak robotu
sa podarilo dokončiť okolo obeda. Dosť sme sa pri čistení od buriny namordovali,
lebo pod malou vrstvou zeminy je husté pletivo a do neho nezakopneš.
Po práci sme sa premiestnili do pohostinstva, kde sme mali objednaný guláš. Vedno
sme sa naobedovali a malým pivom zavŕšili túto prospešnú akciu.
Začiatkom mája naši seniori strávili ozdravný týždeň v kúpeľoch Nimnica. Ja
však nie, a preto spoločné zážitky vám tentoraz opíše vo svojom príspevku Janka
Mackovičová.

Čo v lete? Chceli by sme zorganizovať minimálne raz kúpanie v termáloch
a azda 1-dňový výlet cestou CK SATUR do Viedne. V ponuke je návšteva zámku
Schönbrunn (letného sídla Habsburgovcov), autobusová okružná jazda po Viedni
a pešia prechádzka so sprievodcom smer Stefansdom a Hofburg dňa 12. 7. 2014
(sobota) za 24 €. Dávam na známosť teraz, aby záujemcovia mali čas rozmyslieť si
a rozhodnúť sa.
Na záver – zdravie a pohodu v mene všetkých súpútnikov želáme vám milé
jubilantky - Anička a Magduška – máme vás radi!


Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

P. S.: Teším sa z prerodu „Václavského námestia“ – z asfaltového
priestranstva sa zmenilo na vzhľadné, oživené zeleňou. Veď bolo už načase,
už dávno sa o zmene hovorilo. Dúfam, že námestie v tomto stave vydrží
dlho, že sa nezačne z rôznych príčin rozkopávať a stromy v kontajneroch sa
budú ešte roky zelenať.

Liečebný pobyt v Nimnici
ZO JDS v Limbachu usporiadala koncom apríla ( 28. 4. – 3. 5. 2014) liečebný pobyt
v kúpeľoch Nimnica. Kúpele sa nachádzajú v prekrásnej prírode medzi Púchovom
a Považskou Bystricou.
Ubytovanie sme mali v liečebnom dome Salvator a na procedúry a stravu sme chodili
do Balnea Grand. Každý účastník mal denne dve procedúry a bola možnosť dokúpiť
si ďalšie.
Jednotku si naozaj zaslúžia za procedúry, stravu a tiež kultúrne vyžitie. Každý druhý
večer bola hudba, kto chcel aj tanec, jeden večer bolo dokonca ochotnícke divadlo,
poobedňajší výlet do Čičmian (úchvatné maľované dreveničky a vyšívané kroje)

a Rajeckej Lesnej (vyrezávaný betlehem a prechádzka na Kalváriu). Zachovanie
tradície – stavanie mája – mali sme možnosť porovnať s Limbachom. Poobede boli
spevy pri harmonike – naše speváčky sa nedali zahanbiť. Večer nás čakala veľká
opekačka. Prechádzky na priehradu a salaš boli pekným spestrením pobytu.
Týždeň ušiel ako voda a vo mne zanechal pocit, že som nebola na liečebnom pobyte
s dôchodcami, ale ľuďmi o generáciu mladšími, podľa toľkého elánu a fyzickej aktivity.
Už sa tešíme na októbrovú seniorskú rekreáciu na Oravu do Habovky.


Jeana Mackovičová
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Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Limbach
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných odovzdaných hlasov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre
politickú stranu, hnutie alebo koalíciu:
NOVA, konzervatívny demokrati Slovenska,
občianska konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie

1407
226
221

34
15

Smer – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť
7 statočných Regionálna strana Slovenska
Strana TIP
Most-Híd
Kresťanská Slovenská národná strana
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených

27
1
2
1
15
9
3
2
1

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
28
Sloboda a Solidarita
25
Komunistická strana Slovenska
2
ÚSVIT
3
Slovenská národná strana
8
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
44
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana 1

Voľnočasové centrum v Limbachu
bude otvárať krúžky opäť v septembri
Už niekoľko rokov sa viaceré mamy v Limbachu delia so svojimi zručnosťami
s deťmi našej obce na keramickom, tanečnom, biblickom a flautovom krúžku.
Tento rok sa v krúžkoch vystriedalo vyše 100 detí od nás i blízkeho okolia. Všetky
krúžky prebiehajú v škole (flautový), na OÚ v keramickej dielni (keramický,
biblický), na OÚ v tanečnej sále (tanečný, biblický). Počas prázdnin pripravili
mladí animátori dva tábory v našej dedine – stanový na lúke pri studničke na
Suchom vrchu od 7. do 11. 7. a denný v priestoroch OÚ od 14. do 18. 7.
Krúžková činnosť bude obnovená opäť od septembra vo zvyčajných časoch.
Bližšie informácie na OZ LIRA (0903440013, 0903591242).

Vážení občania, pripomienky k ročnému plánu dopravy môžete zasielať na obecný úrad a pripomienky budú prehodnotené a zapracované.
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Zo života rímskokatolíckej farnosti
Dňa 17. 5. 2014 sa farníci z Grinavy a Limbachu vybrali ako pútnici do starobylého
gotického chrámu – nazývaného tiež Perla Pohronia, ktorý sa nachádza v Hronskom
Beňadiku. Po svätej omši a uctení tu uchovávanej relikvie Kristovej krvi sme boli
oboznámení s históriou chrámu i priľahlého benediktínskeho kláštora.
Naše putovanie pokračovalo prehliadkou Topoľčianskeho zámku. Plánovanú
návštevu Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch nám neumožnila búrka, ktorá nás
- napriek tomu, že sme sa jej dlhšie vyhýbali, dostihla. Našťastie sme boli ešte
v autobuse.
Poslednou zastávkou bol ranokresťanský Kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch
pod Tríbečom. Mnohým z nás pripomínal „náš limbašský“. Tento je však starší
o pekných pár rokov. Posledné výskumy ho zaraďujú medzi najstaršie kresťanské
chrámy na prelome 10. - 11. storočia. Bolo úžasné nechať na seba dýchnuť históriu.
Dojem umocňoval pohľad na neďaleké zrúcaniny oveľa mladšieho hradu Gýmeš –

Jelenec. Človeku sa do mysle vtierala myšlienka: Hľa, ľudská sláva – poľná tráva,
len Boh naveky.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho
stvorenstva (Ž 104, 24).
Možno týmito slovami by sa dali vystihnúť pocity, ktorými sme boli naplnení.
Napriek týždeň trvajúcemu „aprílovému“ počasiu nás cestou sprevádzalo príjemné
slnečné počasie a všadeprítomné kvitnúce stromy a kvety. Človek nemohol zostať
pri pohľade na toľkú krásu bez obdivu krásy stvorenia a jeho Stvoriteľa. Až pri
návrate domov nás vítal silný vietor a Karpaty zavalené ťažkými oblakmi.
Prajem všetkým Limbašanom príjemné a pokojné prežitie prázdninových
a dovolenkových chvíľ a oči otvorené pre krásu svtorenstva, ktoré dáva tušiť
dobroto a veľkoleposť jeho Pôvodcu.

Limbašský jarmok
Dňa 24. mája ožil Limbach nielen mnohými návštevníkmi vínnej cesty, ale aj
štýlovými stánkami so zaujímavou ponukou, tancom detí z tanečnej skupiny
Oriešok, hudbou a spevom mládeže z ľudovej hudby Sekvoja.
„Ani sme nevedeli, že v Limbachu žije toľko šikovných ľudí,“ to boli najčastejšie
reakcie mnohých návštevníkov 1. ročníka Limbašského jarmoku, a tiež aj hlavná
myšlienka tejto akcie – oživiť vínnu cestu počas Otvorených pivníc a spropagovať
ručné práce našich obyvateľov.
Domáci i zahraniční návštevníci obdivovali krásne fujary a iné drevorezbárske
a kožené výrobky pána Miroslava Íra, čipky od členiek Klubu paličkovanej čipky
pani Angeliky Rozkopálovej, pani Oľgy Šuľovskej, pani Lenky Didekovej a pani
Márie Zapletalovej i obrazy pani Silvie Wernerovej. Mohli si urobiť radosť
šitými vecičkami od pani Evy Slimákovej, keramikou Janky Kapustovej a Katky
Slatinskej, kováčskymi umeleckými dielami Mareka Mrvu. Ženy potešili šperky
od pani Evy Dobšovičovej a Elenky Ančicovej, hodvábne šály z dielne LIRA.
Všetci si mohli pochutnať na sladkých a slaných dobrotách od členov a priateľov
občianskeho združenia LIRA.
Ďakujeme všetkým zručným vystavovateľom svojich handmade výrobkov za
účasť aj pomoc pri organizácii, rovnako aj členom a priateľom LIRA, tanečnej
skupine Oriešok a ľudovej hudbe Sekvoja za vytvorenie dobrej nálady, Obecnému

úradu Limbach a Združeniu vinárov a vinohradníkov za finančnú a materiálnu
podporu a všetkým účastníkom jarmoku za skvelú atmosféru prvého ročníka
Limbašského jarmoku.
Vďaka tejto akcii sme sa dozvedeli, že medzi nami žijú ešte ďalší ľudoví umelci
a výrobcovia. Pozývame ich už teraz na ďalší ročník Limbašského (handmade)
jarmoku. Veríme, že z toho vznikne v Limbachu pekná tradícia.
OZ LIRA – Limbašská regionálna agentúra
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MATERSKÁ ŠKOLA LIMBACH
Z nášho škôlkarskeho života
Čas neúprosne beží, pribúdajú teplé slnečné dni, ktoré pomaly hlásia príchod leta. S ním aj koniec ďalšieho
školského roka a začiatok vytúžených prázdnin. Pre našich predškolákov posledných „škôlkarskych“. Od septembra sa z nich stanú školáci a na chvíle, ktoré prežili
v materskej škole, budú už len spomínať.
Aj v uplynulom predjarnom a jarnom období sme toho
v našej materskej škole zažili veľa zaujímavého.
Počas Dňa otvorených dverí predškoláci navštívili svojich starších kamarátov v Základnej škole Limbach. Priniesli im darčeky, ktoré sami vytvorili. Školáci pre budúcich prváčikov pripravili zaujímavý program plný súťaží,
aktivít a darčekov. Zúčastnili sa aj na skutočnej vyučovacej hodine slovenčiny u prvákov. V kamarátskej atmosfére sa deti cítili veľmi dobre a už teraz sa tešia do školy.
V marci sme sa rozlúčili so zimou už tradičným vynesením Moreny k potoku. Letečkom, piesňami a riekankami sme privítali jar.
V mesiaci knihy predškoláci navštívili Obecnú knižnicu
v Limbachu, kde sa porozprávali o knihách, prezreli si
knihy, ktoré ich zaujali a vypočuli si veselé čítanie z knihy Ako Samko vyčaroval dubového mužíčka.

mamičky darčeky a program, ktorý im s láskou predviedli. Poďakovanie za spestrenie programu patrí aj
pani Strečanskej, ktorá nacvičila s deťmi v rámci krúžku Tanečníček veľmi peknú tanečno-dramatickú choreografiu.

Tak ako predchádzajúce školské roky, aj tento sa deti,
ktoré mali záujem, zúčastnili na plaveckom kurze v Senci. Hravou formou sa skamarátili s vodou, naučili sa základy plávania a do sýtosti sa vo vode vyšantili. Na záver
kurzu deti dostali diplomy za odvahu a snaženie.
MDD sme v škôlke oslávili dobrodružno-zábavnou Nocou v materskej škole. Deti prišiel zabaviť a naučiť niekoľko svojich trikov žonglér, v školskej záhrade hľadali
poklad a vyvrcholením večera bolo vynikajúce predstavenie divadielka Kapitána Kotvičku. Po rozprávkach a uspávankách sme sa uložili spať.
Ráno deti čakali raňajky v podobe koláčikov a iných

dobrôt, ktoré pre ne pripravili ich šikovné mamy
a babky, za čo im srdečne ďakujeme.
A čo nás do prázdnin ešte čaká? Rozlúčka s našimi predškolákmi, ktorí si pripravujú vystúpenie pre panie učiteľky a svojich kamarátov, ako aj rodičov.
No a na záver školského roka tradičná opekačka s rodičmi v školskej záhrade.
A keď spomínam školskú záhradu. V nej sa deti cítia
oveľa lepšie ako pred pár mesiacmi. Je to vďaka úsiliu
učiteliek MŠ, veľkej spolupráci a nezištnej pomoci rodičov, starých rodičov a spriaznených sympatizantov našej materskej školy, ktorí nám pomohli školskú záhradu zveľadiť a vytvoriť dobré podmienky deťom na hru
a pobyt vonku. Za to vám patrí naše srdečné ĎAKUJEME!
Prajme si spolu krásne leto a prázdniny plné zážitkov
a pekných chvíľ.

Bc. Tatiana Tokošová

Deti predškoláckej triedy sa zapojili svojimi kresbami
do výtvarnej súťaže Rozprávková krajina, ktorú vyhlásila Obecná knižnica v Limbachu. Veľká bola radosť, keď
porota ich pekné vydarené kresby ocenila a získali diplomy a ceny.
V apríli do našej materskej školy zavítalo hudobné zoskupenie Fidlikanti. Vynikajúcim a pútavým spôsobom
deťom priblížili našu slovenskú ľudovú kultúru, ľudové
tradície a zvyky, piesne, hudobné nástroje.
Druhá májová nedeľa je venovaná našim mamám.
Deti spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre svoje

FIDLIKANTI v materskej škole.

V Limbachu máme majsterku Slovenska
Na začiatku sezóny sme v našich novinách zaželali mladej karatistke, členke klubu
Rapid Bratislava, Miške Čukanovej veľa úspechov, za čo sa nám odmenila titulom
majsterky SR v kumite a vicemajsterky SR v kata. K tomu pridala aj ďalšie úspechy,
z ktorých vyberáme:
V slovinskom Trbovlje 3. miesto v kata
Oravský pohár 2. miesto v kata, 3. miesto v kumite
Zvolen CUP 1. miesto v kumite, 3. miesto v kata
Hungarian CUP s reprezentáciou 1. miesto v kata, 2. miesto v kumite
1. kolo Slovenského pohára, 2. miesto v kumite

2. kolo Slovenského pohára 2. miesto v kumite, 3. miesto v kata
3. kolo Slovenského pohára 2. miesto v kata, 3. miesto v kumite
Grand Prix Žilina 3. miesto v kumite, 3 miesto v kata
A k tomu aj obhájila titul majsterky Bratislavy v kumite.
Túto sezónu čakal Mišku ešte jeden turnaj, 14. 6. 2014 Európsky pohár mládeže
Grand Prix Slovakia of YOUTH 2014 v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave,
kde bola príležitosť sa prísť na Mišku pozrieť, prípadne inšpirovať ďalšie deti
a povzbudiť Mišku.

Týmto Miške srdečne blahoželáme a gratulujeme.
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Základná škola Limbach
Rozprávková noc v škole Prírodovedné múzeum
v Bratislave

Tak ako každý rok aj tento sme mali rozprávkovú noc v škole.
Pripravené sme mali zaujímavé súťaže, ktoré keď sme splnili, museli sme v parku pred
školou hľadať indície. Mali sme so sebou baterky, pomaly sa stmievalo. Záverečná
indícia sa musela poskladať z písmeniek a vzniklo z toho príslovie. V ten večer sme
mali aj besedu s „Jožkom Mrkvičkom“, ktorý nám rozprával množstvo príbehov a čítal
z kníh. Bolo to super.
Rozprávkové noci v škole sú priam čarovné.

Daniela Mruškovičová, 5. ročník

Zoo ZLÍN

Dňa 9. mája ku Dňu matiek sme navštívili prekrásnu zoo v Zlíne. Zažili sme tam krásny
deň v sprievode našich rodičov a učiteľov. Bolo nás tak veľa, že išli až dva autobusy. Zoo
bola veľmi krásna. Boli tam exotické zvieratá, dravé vtáky, veľa rôznych druhov zvierat.
Najviac sa nám páčili surikaty. Mali mláďatká a videli sme ich v čase kŕmenia. Veľmi
zaujímavý bol aj dažďový prales, v ktorom bolo veľmi teplo, no okolo nás preletovali
rôzne vtáky a hmyz. Previezli sme sa aj na vláčiku, ktorý premával celou zoo. V areáli
sa nachádza aj zámok Lešná. Ďakujeme za krásne strávený deň!

Všetci žiaci našej školy navštívili prírodovedné múzeum. V múzeu boli dve poschodia,
na ktoré sme sa rozdelili na dve skupiny. Videli sme makety a veľa skamenelín.
Najviac sa mi páčil strom, kde boli popísané jeho časti a na nich sedelo veľa druhov
vtákov. Taktiež sa mi páčil podmorský svet. Pani učiteľka nám vysvetľovala, čo všetko
znamená a aký to má význam. Ako všetko so všetkým súvisí. Veľmi sa mi v múzeu
páčilo. Bolo to zaujímavé a veľmi poučné. S kamarátkou sme si chceli kúpiť nejaké
suveníry, ale už nám nezostal čas.

Sára Dobšovičová, 5. ročník

Plavecký výcvik

Žiaci našej školy, ktorí mali záujem, sa prihlásili na plavecký výcvik. V týždni od 26. 5.
do 30. 5. 2014 sme každý deň cestovali autobusom na plaváreň. Zaradení sme boli do
skupín. Učili sme sa techniku plávania a rôzne plavecké štýly. V piatok sa uskutočnili
preteky . Vyhrala som 3. miesto. Zdokonalila som sa v plávaní a bolo super.

Hana Vladymírecová, 5. ročník
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Limbašskí vinári
Za všetkých členov Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov sa pokúsim
stručne zrekapitulovať uplynulé mesiace. Až do júna prebiehali rôzne výstavy
a ochutnávky vín. Mnohí z nás sa so svojimi vínami na nich zúčastňovali
a s hodnotením a výsledkami sme spokojní. Vína z Limbachu sú úspešné dokonca aj
na zahraničných výstavách.
Myslím, že každý Limbašan si všimol, že podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana,
ktoré organizuje Malokarpatská vínna cesta, sa v tomto roku uskutočnilo v dňoch
23. – 24. mája. Účastníci tejto akcie mali možnosť navštíviť viac ako stovku pivníc
od Trnavy až po Bratislavu a vychutnať si jedinečnosť malokarpatských vín. U nás
v Limbachu otvorilo svoje pivnice a vinárske dvory sedem vinárov. Hostí sme privítali
skvelými vínami a rôznymi gastronomickými pochúťkami. Tretíkrát sa udeľoval
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jednému z vinárov z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti titul Vinár roka. Bolo
potrebné splniť kritériá, akými bola účasť minimálne na šiestich nominačných
výstav vín do Národného salóna vín, na ktorých sa musí vinár zúčastniť s minimálne
piatimi vzorkami a tri z nich musia získať najvyšší počet bodov. So všetkou
skromnosťou sa rád pochválim, že titul Vinár roka 2013 získal Michal Sadloň.
Úprimne som rád, že aj takto môžem šíriť dobrého meno limbašských vín.
V čase písania tohto príspevku sme si ešte len spoločne plánovali na 25. 6. 2014
výlet na Moravu, tak dúfam, že sa v plnom zdraví a hádam aj v dobrej nálade všetci
vrátime.
Prichádza čas dovoleniek a oddychu. Zo srdca vám želám, aby ste si užili leto,
relaxovali a za nás vinohradníkov aj to, aby nám počasie neprinieslo žiadne
nečakané prekvapenia. Čaká nás veľa práce vo vinohradoch a tak dúfame, že všetko
sa bude dobre vyvíjať a my vypestujeme dobré hrozno na dobré víno.
S pozdravom Michal Sadloň,

predseda Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov
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