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Prorok Izaiáš (SZ) hovorí o Ježišovi:
Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo,
nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo...
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn...
a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.

Večný, mocný Boh prichádza ako radca a ponúka tým, ktorí počúvnu pravý pokoj.
Boh sa stáva človekom, aby človek opäť mohol objaviť a obnoviť svoju prvotnú
podobu, na ktorú bol vytvorený - na Boží obraz (Gn 1), ktorú stratil a stále stráca
každým hriechom – zlom.
Dajme si poradiť zázračným Radcom, buďme tým, kým máme byť – svetlom sveta,
šíriteľmi pokoja a rešpektu voči druhému, i keď s ním možno nesúhlasíme.
Ako sa píše v starovekom spise - List Diognetovi: ,,Čím je duša v tele, tým sú
kresťania vo svete. Keď im nadávajú, oni žehnajú a svojím životom ľudské zákony
nielen dodržujú, ale prevyšujú.“
Len tak môže Boží pokoj a jednota zavládnuť v našich srdciach, rodinách i obci.
Od ,,Toho“, ktorý sa stal v dejinách jedným z nás a svojím životom potvrdil,
že je to možné realizovať, všetkým Limbašanom pokoj, svornosť a jednotu
v spoločnosti, lásku v srdciach i rodinách, pevné zdravie a hojné Božie požehnanie
želá a vyprosuje v mene rímskokatolíckeho spoločenstva
						
			
Miroslav Mika, farár

Všetkých srdečne pozývam na sväté omše
počas vianočných sviatkov.
24. decembra (Vigília Narodenia Pána – Polnočná)
25. decembra (Slávnosť Narodenia Pána)		
26. decembra sv. Štefana, prvomučeníka		
30. decembra sv. Rodiny				
31. decembra sv. Silvestra (ukončenie občianskeho roka)
1. januára Slávnosť Bohorodičky			

Vzácny čas k nám prišiel...
Drahí spoluobčania, milí bratia a sestry!
Opäť sme sa z Božej milosti dožili tohto krásneho adventného a vianočného času.
Najväčšiu radosť majú malé deti. No iste si všetci želáme, aby sme tento čas
prežili v pokoji, zdraví, radosti a rodinnom porozumení.
Slovo advent je latinského pôvodu a znamená „príchod“. Advent nám pripomína,
že Boh v Ježišovi Kristovi prišiel a prichádza k nám, aby bol s nami v našich
pozemských nádejach, snoch, zápasoch aj radostiach. Každý z nás máme
svoje nádeje, svoje sny, prežívame svoje osobné zápasy a tiež radosti. A tu
potrebujeme, aby Pán Boh bol s nami, aby nám odpustil naše viny, aby nás viedol
správnou životnou cestou, a aby nás bezpečne previedol aj cez ťažké obdobie
nevyliečiteľnej choroby, telesnej slabosti či dokonca pomalého zomierania.
Advent a Vianoce sú práve preto takými vážnymi a radostnými sviatkami.
Pripomínajú nám, že Pán Boh nie je náš nepriateľ, On nie je ani vzdialený, ale
je blízko nás a rozumie nám. Všemocný Ježiš Kristus, ktorý prišiel a opäť príde,
je našou nádejou, že zlo a smrť nás nepohltí. Kristus príde a s Ním príde aj nový,
lepší svet. Tam sa naplnia všetky naše ušľachtilé sny a túžby.
V súvislosti s adventom mám jedno želanie: aby sme ten tohtoročný adventný
čas naplno využili – v stíšení.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Evanjelické služby Božie v Limbachu budú v nasledujúcich časoch:
• na Štedrý večer (24. 12.) o 16.30 h
• na 1. a 2. sviatok vianočný (25. 12. a 26. 12.) o 9.00 h
• v nedeľu po Vianociach (30. 12.) o 9.00 h
• na záver občianskeho roka (31. 12.) o 16.30 h
• na Nový rok (1. 1.) a Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) o 9.00 h

24.00
9.00
9.00
9.00
16.30
9.00
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Výsledky volieb do orgánov
samosprávy v obci Limbach:
STAROSTA OBCE

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 1 033
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na starostu obce
podľa počtu platných odovzdaných hlasov:
1. Adriana Čechovičová, Bc., nezávislá kandidátka		
537
2. Branislav Kalman, JUDr., nezávislý kandidát		
496

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby poslanca obecného
zastupiteľstva v obci Limbach: 1 048
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na poslanca
obecného zastupiteľstva v Limbachu podľa počtu platných odovzdaných hlasov:
1. Róbert Hlavatovič, nezávislý kandidát			
517
2. Jana Plšková, JUDr., nezávislá kandidátka			
503
3. Adriana Čechovičová, Bc., nezávislá kandidátka			
466
4. Juraj Czinege, nezávislý kandidát			
465
5. Ľubomír Čechovič, Mgr., ArtD., Slovenská konzervatívna strana
447
6. Matej Farbula, Bc., Sloboda a Solidarita			
440
7. Miriam Maceková, nezávislá kandidátka			
437
8. Zuzana Lobíková, Bc., nezávislá kandidátka			
422
9. Daniel Šteberla, nezávislý kandidát 			
376
Náhradníci:
10. Mária Krajčovičová, Mgr., nezávislá kandidátka 			
11. Branislav Kalman, JUDr., nezávislý kandidát			
12. Karol Tilandy, Ing., Sloboda a Solidarita			
13. Juraj Mlýnek, Kresťanskodemokratické hnutie			
14. Peter Petrovič, Mgr., Šanca			
15. Rastislav Gálik, Ing., OĽANO			
16. Miroslava Juhászová, Mgr., nezávislá kandidátka			
17. Ján Synak, Ing., Spolu – občianska demokracia			
18. František Moravčík, Ing., NOVA			
19. Daniel Pavlovič, Ing., NOVA			

368
361
351
348
348
325
324
290
272
251

Naši miláčikovia
Väčšina z nás má svojho štvornohého miláčika, s ktorým pravidelne chodíme na
prechádzky v intraviláne aj extraviláne obce. Nielen zákon nám káže, ale aj dobré
mravy, že svojho psíka nenecháme voľne pobehovať po verejnom priestranstve,
zvlášť, keď sa na ulici stretávame aj s inými chodcami - či už dospelými, alebo
deťmi. To, že psík má rád nás a je na nás zvyknutý, neznamená, že bude mať
rád aj cudzích ľudí. Preto prosím, buďme tolerantní k ostatným a majme psíka
minimálne pri stretnutí s druhými ľuďmi na vôdzke. Rovnako si svojich miláčikov
ustrážme a nedovoľme, aby sa sami „vybrali“ na prechádzku bez majiteľa a voľne
pobehovali po obci. Obec má v zmysle zákona uzatvorenú zmluvu na odchyt
psov a majiteľ bude musieť od nového roku uhradiť všetky náklady za odchyt.
Rovnako buďme tolerantní k ostatným tým, že ak počas prechádzky zanechá
náš psík „pozdrav“ na chodníku alebo pred domom nášho suseda, dáme si tú
námahu a exkrement odstránime. Nikomu z nás by sa určite nepáčilo, aby si
takýto „pozdrav“ našiel pred svojím domom, prípadne na ulici doňho stúpil.
Veď ako sa hovorí, „nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe“.
Obecný úrad

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame nových občiankov:
Zuzana Kyselová

10. 10. 2018

Matúš Balaj

19. 11. 2018

Opustili nás:
Pavel Slimák

6. 10. 2018

Vlasta Babulicová

12. 10. 2018

Ján Trubač

25. 11. 2018

Jubilanti:
RNDr. Karol Mrva

60 rokov

Beáta Mrvová

60 rokov

Emília Sobolíková

60 rokov

Miroslav Jurina

65 rokov

Mária Komanová

70 rokov

Jeana Mackovičová

70 rokov

Mária Forišová

80 rokov

V Limbachu, december 2018
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OZNAM
Oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2018 je dvor separovaného odpadu uzatvorený.
Preto žiadame občanov, aby striktne dodržiavali poriadok dvora separovaného
odpadu a po tomto termíne nevyvážali doňho žiadny odpad.
O opätovnom otvorení dvora separovaného odpadu v jarných mesiacoch budeme
občanov včas informovať.
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Milí Limbašania,
komunálne voľby sú za nami a chcem sa poďakovať všetkým Limbašanom, ktorí boli
voliť, členom volebných komisií a zapisovateľkám za dôkladnú a zodpovednú prácu
a v neposlednom rade aj kandidátom, tým úspešným gratulujem a tým neúspešným
prajem, aby našli svoj pokoj v duši.
Výsledky volieb ukázali, že sa uberáme dobrým smerom a so vzájomnou podporou
a spoluprácou budeme pokračovať v realizácii plánov a sľubov. Už by totiž stačilo osočovaní,
udávaní a vymýšľaní a obvinení a je čas vyhrnúť rukávy, prekročiť vlastný tieň nenávisti
a konečne spolupracovať.
Ako zvolení zástupcovia vás občanov si uvedomujem obrovský záväzok a nielen ja, ale
aj poslanci a budeme radi, keď sa vybuduje vzájomná komunikácia, ktorá pomôže sa
správne rozhodovať. Sme tu pre vás a budeme radi, keď nás budete zásobovať podnetmi,
postrehmi a radami, ktoré nám ukážu tú správnu cestu.
Keďže je december, koniec roka, plánujeme už nové výzvy pre Limbach. Čaká nás dôležitá
úloha, a to je dobudovať našu základnú školu a pristaviť telocvičňu. Architekti už pracujú
na projektoch rozšírenia na plnoorganizovanú školu s prepojením jestvujúceho projektu
telocvične. K stavbe potrebujeme ešte jednu dôležitú vec, a tou sú peniaze. O tie sa
posnažíme či už z vlastných zdrojov, ako aj získaním nenávratných finančných príspevkov.
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Ešte jeden veľmi potrebný projekt nás čaká v najbližšom čase, a to je dobudovanie chodníka
k novej pošte. Ten je potrebné čo najskôr vybudovať pre bezpečnosť chodcov. Nebudem
vám tu teraz sľubovať hory doly, pretože všetky ďalšie projekty sú priamo úmerné závislosti
od finančných prostriedkov a o tie sa musíme pousilovať. Takto sme napríklad požiadali
o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie ČOV a nákup kompostérov do domácností.
Zima sa začala a pre obec vyplývajú zo zákona nové povinnosti pri odpratávaní snehu
a údržby chodníkov. Napriek tomu, že sa obce proti tomuto ohradili, poslanci NR SR
zákon schválili. Vieme kúpiť mechanizmus na odpratávanie snehu, ale to by museli všetci
parkujúci na chodníkoch svoje autá dať do dvora, takže nezostáva nič iné, iba zobrať
lopatu a metlu a odhŕňať ručne. Obce, aj Limbach, máme jeden veľký problém, a to je
s pracovníkmi, ktorí by sneh odpratávali. Preto by som mala ponuku pre dobrovoľníkov,
ktorí by mali čas a silu a vedeli v zimných mesiacoch za odplatu pomôcť pri údržbe
chodníkov, prosím, prihláste sa na obecnom úrade.
Keďže sa blížia, podľa mňa najkrajšie sviatky v roku, prajem vám, aby ste si ich užívali
v zdraví, pohode, v kruhu najbližších. Blížiaci sa rok 2019 nech je pre vás znamením
zabudnutia toho zlého, čo vás v starom roku postretlo a nech je nový rok naplnený
predsavzatiami, úspechmi, toleranciou, dobrým a milým slovom k svojim najbližším
či susedom. Buďme k sebe milší, tolerantnejší a spojme svoje sily pre dobro nášho
Limbachu.
Adriana Čechovičová
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Rok s občianskym združením LIRA
Milí Limbašania,
sme tu s vami už siedmy rok a dúfame, že za toto obdobie sa podujatia ponúkané LIROU
obyvateľom Limbachu stali neoddeliteľnou súčasťou života obce.
Adventné trhy a Mikuláš, ktorý sme organizovali nedávno spolu s obcou, priniesli do
Limbachu pravú predvianočnú atmosféru. Bolo to miesto príjemných stretnutí, dobrej
nálady. Vďaka predajcom za ich pestrý sortiment, ktorý vlastnoručne vytvorili. Svojím
vystúpením potešili deti z Greenvillu, flautistky pod vedením Martinky Repčákovej
a spevácka skupina My IBIS. Deti sa dočkali aj štedrého a vtipného Mikuláša s anjelikmi.
Naše najznámejšie podujatie Jablkové hodovanie sa tento rok uskutočnilo už
šiestykrát. Aj nás samých prekvapilo, koľkých gurmánov nielen z Limbachu toto podujatie
prilákalo. Ponuka jablkových špecialít bola neskutočná. Program bol pestrý a deti zabavili
súťaže a tvorivé dielne. Potešilo nás tohtoročné ocenenie LIRY udelené Bratislavským
samosprávnym krajom a MOS Modra za mnohoročnú spoluprácu pri organizácii
tohto celoregionálneho podujatia.
Podľa vašich ohlasov najlepším podujatím tohto roka bol Limbašský deň. Keďže sa
na jeho organizácii spojilo viacero spolkov, vyvíja sa do najväčšieho podujatia v obci. My
sme doň už pred dvoma rokmi začlenili našu pôvodne samostatnú akciu Limbašský
jarmok a MDD. Podľa našich odhadov sa na ňom zúčastnilo vyše tisíc návštevníkov.
To nám dáva chuť a energiu pripraviť ho spolu s hlavným organizátorom - obecným
úradom a ostatnými spolkami a združeniami aj v budúcom roku.
Chceme prispieť aj k ekologickému povedomiu, a preto sme tento rok začali na akciách
používať zálohovateľné poháre a ekologický biologicky rozložiteľný riad.
V tomto roku sme pripravili aj dva letné detské denné tábory. Na dennom tábore
Policajt, hasič, záchranár sa deti zábavnou formou naučili napríklad, čo robiť pri požiari
a ako zachrániť človeka. V tábore Odhaľ tajomstvá prírody spoznávali prírodu cez rôzne
aktivity a tvorbu z prírodných materiálov. Na každom z nich prežilo tvorivé a inšpiratívne
chvíle okolo dvadsať detí.

Počas školského roku ponúkame aktivitu, ktorá patrí k nášmu regiónu – prácu s hlinou
v keramickom krúžku. Tridsať detí tu každý týždeň pod vedením lektorky Janky
Kapustovej zažíva, aké to je, keď pod rukami vzniká nový výrobok. Učia sa rôzne techniky
modelovania a dekorovania, ale hlavne zmysluplne tvorivo využívajú svoj voľný čas.
Volaniu hliny podľahli aj zhruba dve desiatky dospelých, ktorí na keramických kurzoch
modelujú a glazujú keramické výtvory podľa vlastných námetov.
Ďalší rodičia sa aj tento rok zážitkovou formou vzdelávali, ako efektívne komunikovať
medzi rodičmi a deťmi. Už šiestykrát na kurze Efektívne rodičovstvo, ktorý vedie
Mariana Mrázová, zisťovali, akou formou motivovať deti.
Ďakujeme za podporu od obce a tešíme sa zo spolupráce aj so Združením limbašských
vinárov a vinohradníkov. Na Dni burčiaka a Vianočnom pohári vína tiež svojím dielom
prispievame k pestrosti týchto podujatí.
Je nás v LIRE momentálne 20 hláv, ktoré podujatia plánujú a rovnaký počet párov rúk,
ktoré ich potom uskutočňujú. Navyše nám pomáhajú aj naše deti hlavne pri tvorivých
aktivitách a súťažiach, ktoré sú súčasťou našich akcií. Dobrých nápadov a ochotných
pomocníkov nikdy nie je dosť, preto radi privítame nové námety na zlepšenia a privítame aj
nových členov. V neposlednom rade nás poteší, ak budete na nás myslieť pri poukazovaní
2 % z vašich daní.
Na záver roka v sobotu 29. 12. o 17.00 vás pozývame do katolíckeho kostola na
benefičný koncert nášho limbašského Zboru svätého Teobalda. Dozviete sa
tam viac o projekte HIA v Ugande priamo od jej autorky Mudr. Biby Šilhárovej z Grinavy
a Barborky Mrázovej z Limbachu.
Veríme, že na akciách v budúcom roku budeme spolu ďalej rozvíjať vzájomné spolužitie,
porozumenie, toleranciu a spoluprácu. Prajeme vám pokojné a požehnané sviatky v kruhu
rodiny.
za o. z. LIRA Peter Petrovič a Janka Kapustová

Milí seniori!
Advent – predzvesť Vianoc. To sú horiace sviečky na
adventnom venci, útoky reklám a ponúk z rádia a TV,
finančná náročnosť a neistota, ale i obava, či sa stretneme všetci pri štedrovečernom stole. To sú i bolestné spomienky na tých, ktorých miesta zostanú už
navždy prázdne. Toto sú každoročné sprievodné znaky
príchodu Vianoc.
Na druhej strane verím, že väčšina z nás sa dokáže
stíšiť a pripomenie si tú úžasnú zvesť anjelov, že
v judskom betleheme sa narodil Spasiteľ menom
Ježiš, ktorý trpel a položil život za naše hriechy.
S touto myšlienkou isto prežijeme pohodové a láskyplné sviatočné dni.
My seniori už netúžime po honosných daroch, stačí,
ak v zdraví pobudneme s rodinou a priateľmi.

Ale možno sa udejú zázračné veci, ktoré pohladia našu
dušu. Možno prídu pod okno koledníci, možno si
s rodinou zanôtime vianočnú pieseň, možno nám zhoria
medovníčky, možno budeme prekrajovať jabĺčka,
možno nás ktosi pobozká pod imelom, možno komusi zabehne rybia kostička, možno... To bude nádhera,
to sú Vianoce!
A čo advent v klube JDS? Keďže príspevok tvorím
koncom novembra, o aktivitách v budúcom čase.
Najskôr – do klubu príde Mikuláš, vraj na saniach
a obdarí nás malými balíčkami. Potom vedno posedíme pri kapustnici a dobrotách, ktoré sme si pripravili.

Tešíme sa i na vianočnú slávnosť, ktorú pre všetkých
seniorov usporiada obec – pani starostka so svojimi
pomocníkmi.
Ideme sa pozrieť na vianočné trhy do Budapešti,
chceme zažiť predvianočnú atmosféru u susedov
a porovnávať. Výlet je pre všetkých dôchodcov, nielen
pre členov JDS, a na dopravu prispela obec.
Hádam to v decembri stačí!
Záverom, vážení seniori, vám želám zdravie, pokoj
a mier nielen počas sviatkov, ale i v budúcom roku.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
P. S.: Limbašania, chválim vás, počas novembrových
volieb ste obstáli na výbornú.
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Nie je veniec ako veniec
„V tridsiatych rokoch 20. storočia na Slovensko prenikol zvyk pripravovať adventný veniec
pospletaný z vetvičiek ihličnanov a doplnený štyrmi sviečkami. Každú adventnú nedeľu
sa zapaľuje jedna sviečka. Táto tradícia vznikla v protestantskom prostredí, ale rozšírila
sa aj do katolíckych chrámov a domácností. Originálne vyzdobené vence sa nosia v prvú
adventnú nedeľu do kostola na posvätenie.“ (Nádaská, 2012) Sviečky na adventnom
venci boli nádejou na teplé počasie a viac slnečného svitu. Borovica a cezmína na venci
prestavujú nesmrteľnosť, céder uzdravenie. Ihličie zase tŕňovú korunu. Kruh je znakom
večnosti. Šišky a ozdoby symbolizujú život a vzkriesenie. Takže nie je veniec ako veniec a aj
ten náš na kruhovom objazde je symbolom Vianoc.
Čas adventu mal aj pre našich predkov veľký význam. (Podľa kroniky H. Brydona)
Limbašania už nemali prácu vo vinohradoch, a tak sa hlavne deti pripravovali na Mikuláša
– ktorý vraj prichádzal z lesa v doline –„Gasruckn“. Dobrým deťom dali vrecko so sušeným
ovocím, s orieškami a cukríkmi. Neposlušné deti dostali palicu. Advent pokračoval Luciou
a končil sa Vianocami. Dospelí rozprávali deťom, že Ježiško príde z hôr. Vianoce sa začali
bohoslužbou. Doma sa staval stromček s ozdobami doma vyrobenými, ako boli zafarbené
šišky, orechy a v papierikoch zabalené kocky cukru. Nesmeli chýbať ani sviečky a anjelské
vlasy. Tradičné vianočné pečenie sa začalo niekoľko dní pred Vianocami a boli to koláče
z maku a orechov.
Pred Vianocami vyzdobujeme naše príbytky, okolie domu a aj obec. Už druhý rok máme
na kruhovom objazde umiestnený veľký adventný veniec, na ktorom sa každý týždeň
rozsvecuje jedna svieca. Mnohí sa pýtate, prečo nie strom – na ktorý sme boli zvyknutí.
Tu je odpoveď. Strom sme osádzali pri koryte potoka, na súkromnom pozemku a ešte aj
v ochrannom pásme vodného toku. Okrem toho postavením kruhového objazdu strom

narúšal výhľadové pomery v zložitej križovatke. Preto sme sa rozhodli osadiť na kruhový
objazd adventný veniec a strom rozsvecujeme každý rok v parku pri obecnom úrade, kde
vítame Mikuláša a usporadúvame adventné trhy.
A. Čechovičová

V knižnici
Anna Abasová-Hackerová
Evička je známa spisovateľka. Píše pre deti, ale aj pre nás dospelých. Potešila som sa,
keď ma prizvala, aby som išla s ňou na prezentáciu. Pozvali ju do mojej rodnej dedinky
na úpätí Malých Karpát – Limbachu.
Majku, učiteľku základnej školy, a Adriku poznám, prostredie mi tiež nebolo cudzie.
Zaujala nás vkusná knižnica. Vraj majú tritisíc titulov. Deti sú vďačné publikum, ak ich
zaujmú...
Bola som tichým účastníkom.
„Viete, akú knihu som priniesla?“ po úradnom predstavení hovorila Evička.
Ukážky aj dialóg boli úprimné. Vystupovali aj známe maňušky Vilko a Evička.
Deti otázkami poobracali nielen tetu spisovateľku, ale aj ilustrátora.
„Teta premávka“ je náučná názorná kniha. Deti o cestnej premávke zanietene
debatovali a predbiehali sa. Fialová nie je na semafore, čo to ten ujo ilustrátor vraví...
Pani učiteľka ani nemusela povzbudzovať, bolo nám jasné, že deti chodia na čítačky

a rady čítajú. Kútik zriadený pre tých najmenších bol toho dôkazom. Zaujímalo ma,
koľko detských čitateľov evidujú. Majka, ktorá sa okrem toho, že je učiteľka v základnej
škole, stará aj o chod knižnice, vyratúva evidovaných – štyridsať dospelých, tridsať detí,
ale to je menlivé.
Spomenula som si na svoje detstvo, na výbornú pani učiteľku slovenčiny, na školskú
družinu, recitácie... Na moju sestru, ktorá, keď som bola neposedná, vravievala, čítaj
si! Tam niekde sú začiatky mojej lásky ku knihám, k čítaniu. Odchádzali sme s pocitom
spokojnosti, tete spisovateľke a ujovi ilustrátorovi sa dostalo odmeny v žiarivých očkách
detí. Niektoré by boli rady, aby sa popoludnie ešte neskončilo.
To, čo robíme pre deti, v akejkoľvek podobe, je šľachetné. Ktohovie, možno niektorý
z tých malých poslucháčov bude raz recitátor, ilustrátor alebo spisovateľ. Určite však
bude čitateľom, nie z donútenia, ale z lásky ku knihám a k čítaniu.

ˇDAKUJEME AGENTÚRE JANDL
A PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU PRI PRÍPRAVE
ˇ ROK SPOLUPRÁCE
ZA DALŠÍ
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Združenie
limbašských
vinohradníkov
a vinárov
Vianočné obdobie je čas, keď ľudia začínajú bilancovať celý rok. Rovnaké je to i u vinárov.
Pri pohľade na ročník 2018 môžeme povedať, že bol veľmi priaznivý. Na jar po neskoršom
štarte sa vinohrady rozbehli veľmi dobre. Suché obdobia, na ktoré si už zvykáme, neurobili
také škody ako pri iných poľnohospodárskych plodinách. Navyše v poslednej chvíli nám aj
čiastočne napršalo, čo podporilo veľkosť aj kvalitu úrody. V našej oblasti sme s kampaňou
začali skôr asi o tri týždne a do pivníc sme vozili hrozno s vysokou cukornatosťou aj
s priaznivými kyselinami. Teplé počasie však neprináša iba kvalitnú úrodu. Vinohradníci sa
musia vyrovnávať s novými ochoreniami, ktoré sa nám doteraz vyhýbali. Napr. sa objavuje
nová chorba esca, pripomína fyloxéru, ktorá zničla európske vinice v 19. stor.
V piatok 9. 11. sa v hoteli Limbach uskutočnilo Svätomartinské požehnanie vína. Páni
farári z katolíckej i evanjelickej strany požehnali tohtoročnú bohatú úrodu a potom sme
spoločne ochutnávali a hodnotili naše mladé vína.
Naša najbližšia akcia bude opäť na rovnakom mieste vo veľkej sále hotela Limbach
a spoločne s ďalšími limbašskými zdručeniami LIRA a Limbach on Tour vás pozývam
na Vianočný pohár vína s kapustnicou, punčom a ostatnými dobrotami. Zvlášť chcem
upozorniť na voľnú degustáciu (za symbolický poplatok) našich limbašských vín a užiť si
spoločne vianočnú atmosféru v piatok 21. 12. 2018 od 16.00 hod.
Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov

Vianočné sviatky
Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno
z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja
a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom hasičského a záchranného zboru,
aby vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si vám dovoľujeme dať aj niekoľko
dobrých rád, aby sme tieto sviatky prežili v pokoji a pohode.
Z dlhodobých prehľadov požiarovosti vyplýva, že zimné obdobie je spojené so zvýšeným počtom požiarov v bytových priestoroch a rodinných domoch.
Príčinami týchto požiarov sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych
ohrievacích a vykurovacích telies. Preto dôsledne dbajte na technické podmienky
a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov
a dymovodov, na ich čistenie a vykonávanie kontrol.
Počas sviatkov nezabúdajme ani na naše deti. Snažme sa im venovať viac času
a dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému.

Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety
môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko
pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví či požiar bytu,
domu alebo iných priestorov.
Tak ako každý rok, aj tento budú nad vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič
nenaruší to nádherné čaro Vianoc.
S úctou pplk. Ing. Jarmila Bartošová
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Materská škola
Materská škola v spolupráci s Občianskym združením Limbašský strapček už tradične
koncom októbra organizuje úspešnú jesennú akciu Gulášpárty. Družstvá Divoké kočky,
Kvasinky, Limbach on Tour Girls, Limbach on Tour Boys, Lobitos, Rebels a Wild Hogs
vytvorili výbornú atmosféru, ktorú umocnil teplý jesenný deň. Nezabudli sme v ten
deň ani na našich najmenších. Animátori z Fajnova nám pripravili Šarkaniádu, kde si
deti nielen vyrobili šarkanov, ale mali pripravené rôzne súťaže, tance a iné zábavné
aktivity.
Touto cestou sa chceme poďakovať nielen družstvám, bez ktorých by sme nedokázali
pripraviť túto skvelú akciu, ale aj Poľovnému združeniu Podkarpatské pole, ktoré nám
darovalo čerstvé mäso do guláša. Koncom októbra sme si pripomenuli aj Mesiac úcty
k starším. Pozvali sme si starých rodičov do materskej školy, pripravili sme s deťmi
pásmo básní, piesní a tancov, prichystali drobné občerstvenie. Mali sme možnosť
pozorovať vzájomnú radosť a vzťah medzi dieťaťom a starým rodičom. A opäť sme
boli bližšie k rodine a k zlepšovaniu medziľudských vzťahov. Po náročnom období
privítame Mikuláša a nastane čas mieru a pokoja. Želáme vám, aby ste sa stretli zdraví
v rodinnom kruhu, zabudnite na hnev a nepokoj. Podajte si ruky, objímte sa. Nielen
rodina, ale aj susedia. Je čas zmierovania. Krásne sviatky želá celý kolektív materskej
školy.
Irena Číková

Základná škola
Školský rok je v plnom prúde a okrem každodenných školských povinností prináša aj
veľa zaujímavých, poučných a veselých akcií. Snažíme sa ponúkať našim deťom taký
mimoškolský program, aby si z neho každý vybral to svoje.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý štvrťrok máme za sebou. Môžem
konštatovať, že žiaci si plnia svoje povinnosti, dosahujú veľmi dobré vyučovacie výsledky,
správajú sa slušne, majú dobrú dochádzku.
Z mimoškolských akcií sme deťom v tomto školskom roku ponúkli dopravné ihrisko,
koncert ľudovej hudby, Chemickú šou, Deň kúziel a mobilné planetárium. Okrem toho
sme zorganizovali pre deti „Šarkaniádu“, súťaž o najkrajšiu tekvičku, zber papiera. Žiaci
sa zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik“, do súťaže „Všetkovedko“ a v rámci Mesiaca
úcty k starším sme zorganizovali podujatie „Čítame starým rodičom“. V novembri sme
v spolupráci s pani Kozákovou zorganizovali tvorivé dielne, kde deti spolu s rodičmi strávili
príjemné sobotné dopoludnie a vyrobili množstvo krásnych vianočných predmetov.
Budete si ich môcť pozrieť a aj zakúpiť na Vianočných trhoch.
V oblasti prevencie pred negatívnymi javmi v správaní detí sme spolu s CPPPaP
zorganizovali pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka preventívny program „Riešenie
konfliktov v triede“.
V utorok 6. 11. sa naša škola zmenila na ,,ŠKOLU KÚZIEL“. Deti už od rána prichádzali
premenené na čarodejnice, kúzelníkov, černokňažníkov, batmanov, kostry a iné strašidlá.
Aby zložili skúšku odvahy, museli splniť niekoľko úloh (dopísať strašidelný príbeh, vytvoriť
recept na čaj dlhoruký, bradavičný, rýchlofuč...).

Po prečítaní strašidelných príbehov sa posilnili nápojmi krásy, sily, rozumu, odvahy...
Poslednou úlohou bolo vytvoriť si strašidlo z balóna a zatancovať si s ním. Na záver boli
všetci odmenení diplomom za odvahu a sladkosťou.
V decembri nás ešte čaká príchod Mikuláša do školy a návšteva Divadla P. O. Hviezdoslava
v Bratislave. Pôjdeme si pozrieť predstavenie „Tri prasiatka“.
Veľmi sa tešíme aj na korčuliarsky kurz, ktorý sa uskutoční v novej hale v Pezinku, ale aj na
ďalšie akcie a podujatia, ktoré pre nás škola pripraví.
Na záver by sme chceli všetkým čitateľom popriať krásne, pokojné a spokojné vianočné
sviatky, pohodu, radosť a príjemné chvíle prežité v kruhu najbližších.
Amy Grebeči (4. A), Mgr. Daniela Miškovská
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Kolkársky klub Limbach
– 2. liga Západ
Súťažný ročník jeseň 2018 - jar 2019 sme v 13. kole dňa 28. 11. 2018 odohrali
majstrovským zápasom s KK Galanta B. V tomto zápase 3 naši hráči vyhrali a traja
prehrali súboj. Celkovo sme prehrali s rozdielom 28 zhodených kolkov. 14. kolo sa
odohralo dňa 4. 12. 2018 na domácich dráhach (kolkáreň Apollo vo Vlčom hrdle),
ktorý sme vyhrali a zhodili o 56 kolkov viac než súper KK Priatelia Bratislava.
15. kolo odohráme na domácich dráhach proti KK Tatran Bratislava B. Verím, že do
tohto posledného zápasu v tomto roku dajú naši hráči maximum energie a elánu, aby
sme prispeli k reprezentácii našej obce a posunuli sa vyššie v hodnotiacej tabuľke.
Do 13. kola sú naši hráči najlepší vo výkonoch v tomto poradí: Michal Sadloň, Ivan
Chobot, Ján Bičian, Štefan Ležák, Eva Uhlíková, Anton Lačný a Peter Holenda, ktorí
svojimi výkonmi reprezentujú obec Limbach.
Záverom roku chcem poďakovať hlavne im – našim hráčom, že i napriek zraneniam
bojujú o čo najlepšie výsledky, hoci konkurencia je silná. Želám im preto veľa zdravia
a pohody a aj v ich mene želám všetkým občanom Limbachu pokojné prežitie
vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa zdravia a spokojnosti.
Hodu zdar!
Pavel Ančic
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Žije medzi nami
Mladý Limbašan Maxim Ján Sarkocy reprezentoval aj našu obec dňa 4. 11. 2018
na Majstrovstvách sveta WTKA v talianskej Carrare, kde sa stal trojnásobným
majstrom sveta v karate (kata + kobudo long okinawa style) za účasti viac ako
5 000 pretekárov zo 107 krajín.

Pozvanie
na Novoročný prípitok
Srdečne pozývam všetkých
na Novoročný prípitok
o 0.30 hod. 1. 1. 2019
na Obecný úrad v Limbachu.
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