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Evanjelická cirkev - Milí spoluobčania!
Opäť oslavujeme Veľkú noc. Prečo? Lebo to bola skutočne veľká noc, ktorú si
pripomíname. Ešte lepšie povedané: boli to veľké noci, pretože ich bolo viac.
Tá prvá bola v starovekom Egypte. Mnohé roky tam museli Izraelčania pracovať za
hrsť jedla a pritom boli nivočení Egypťanmi. Čerstvo narodených izraelských chlapcov
hádzali Egypťania krokodílom do Nílu. Ľud nariekal a volal k Bohu o zmilovanie.
Rodičia sa museli prizerať, ako Egypťania ich deti obetujú svojmu božstvu – posvätnej
rieke Níl. Je to ako keď dnes mladé matky v túžbe po kariére obetujú svoje počaté
deti novodobému božstvu – svojej kariére, pohodliu, fyzickej kráse, chamtivosti
po prepychu. Pán Boh videl slzy izraelských matiek a otcov v egyptskom otroctve.
Zmiloval sa nad nimi a vyviedol ich z tejto temnej ríše. Takže keď si pripomíname
Veľkú noc, myslíme aj na túto „veľkú noc“ – noc Božieho súdu nad Egypťanmi. Je pre
nás výstrahou, aby sme sa Pána Boha báli, nehrali sa na bohov a neubližovali iným.
Druhá „veľká noc“, na ktorú v týchto dňoch myslíme, nastala v Jeruzaleme pred
2 000 rokmi. Nešlo o vyslobodenie jedného národa z područia druhého národa, ale o
vyslobodenie celého ľudstva z diablovho otroctva. V onú „veľkú noc“ sa stala najväčšia
udalosť v dejinách. Jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal človekom, nám svojou smrťou
a vzkriesením otvoril brány do večnosti. Kristus nás vyslobodil z otroctva diabla.
Smieme byť slobodní a Boží. Kristus sa stal jedným z nás. Prešiel skutočnou smrťou,
tak ako aj my raz prejdeme skutočnou smrťou. Bola to smrť so všetkým, čo k tomu
patrí: s jej nezmyselnosťou, tmou, bolesťou, ničotou. Nič, čo by sme mali obdivovať.
No napodiv stalo sa niečo, čo nikto z ľudí nečakal. Boh vzkriesil svojho Syna. Zlomil
moc smrti. Kristus svojím vzkriesením priniesol nový život. On sám hovorí: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, rovnako bude vzkriesený.“
Napokon mali by sme pamätať aj na tretiu „veľkú noc“. Je to Veľká noc, ktorú
potrebuje prežiť každý človek osobne. Nemyslím tým na folklór spojený s týmito
sviatkami: varenie, pečenie zákuskov, zdobenie vajíčok... Myslím na Veľkú noc, ktorú
prežíva človek vo chvíli, keď počuje Božie slovo, ktoré ho súdi v jeho bezbožnosti. To
je skutočne „veľká noc, veľká udalosť v našom živote“. Vtedy zomiera v nás ten zbožný
podvodník, čo si myslí, že všetko dokáže sám bez Boha, že nie je taký zlý ako tí okolo.
Vo chvíli, keď si povieme: „Ja to vzdávam. Ja už nevládzem bojovať s mojou

závislosťou, s mojím hnevom, s mojou chamtivosťou... Všetko sa mi vymyká z rúk
v práci, v štúdiu, vo vzťahoch, v rodine. Pane Bože, odpusť mi a veď ma. Ukazuj mi
svoju cestu.“ V tom momente sa v nás rodí niečo nové. Povstávame k novému životu,
k životu Božieho stvorenia, ktoré žije skromne sklonené k zemi, no pritom s vierou
v svojho Stvoriteľa.
Odkedy umrel Ježiš Kristus na kríži a Boh Ho na Veľkú noc vzkriesil, je smrť prekonaná.
Keď dôverujeme Kristovi, máme životnú perspektívu aj za hranicami smrti. Kým
žijeme na tejto zemi, môžeme si byť istí, že Pán Boh má s nami niečo v pláne. A to
platí aj vtedy, keď nám ubúda síl, a keď bolesti staroby prevažujú pohodu a komfort.
Lebo zmysel nášho života sa neodvodzuje od toho, čo dokážeme. Sme milovaní. Boh
stojí pri nás a nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky.
Prajem vám, aby ste s týmto vedomím a vo vzájomnej láske a úcte slávili tohtoročné
veľkonočné sviatky. Pán Boh nech vás vedie.
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev

Srdečne pozývame všetkých Limbašanov sláviť spolu s nami Veľký týždeň a sviatky
Veľkej noci.

Ó, bratia, veľký div sa stal
Apoštolom sa Kristus Pán
Pán, Ježiš Kristus slávy kráľ,
zjavil a riekol: Pokoj vám
dnes z mŕtvych vstal, hrob zanechal. Aleluja.
Svoj pokoj vám dnes oddávam. Aleluja

20. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.

Tak ako predlžujúce sa dni konca zimy a začiatku jari sú plné spevu vtákov a vône
prebúdzajúcej sa prírody, rovnako je plné spevu, radosti a nádeje aj kresťanské
slávenie veľkonočných sviatkov – sviatkov Zmŕtvychvstalého Pána.

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v sobotu 19. 3. od 14.30 hod.
Všetkým Limbašanom želám požehnané veľkonočné sviatky a od Zmŕtvychvstalého
Pána vyprosujem požehnanie a pokoj do každej rodiny.
Miroslav Mika, farár
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Program evanjelických služieb Božích
v Limbachu počas Veľkej noci
20. marca o 9.00 h
24. marca o 18.00 h
25. marca o 9.00 h
27. marca o 9.00 h
28. marca o 9.00 h

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

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

Srdečne všetkých pozývam na oslavu Božiu a prajem radostné prežitie veľkonočných
sviatkov. Nech radosť zo vzkriesenia Pána prežiari vaše životy a domácnosti.
Mgr. Róbert Mišových, evanjelický farár

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

požehnanie ratolestí

9.00
16.30
15.00
16.00
9.00
9.00
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Výber uznesení zo 6. riadneho
zasadnutia OZ dňa 12. 11. 2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Vítame nových občiankov:
Michaela Kyselová

4. 12. 2015

Šarlota Hričová

22. 12. 2015

Šimon Križan

15. 2. 2016

Charlotta Konáriková

18. 2. 2016

1. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015.
2. Návrh VZN o cene pozemkov vo vlastníctve obce Limbach s pripomienkami.
3. Navrhnuté zmeny v predloženom návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady na území obce Limbach.
4. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na
území obce Limbach.
5. Návrh VZN Požiarny poriadok obce Limbach.
6. Vystúpenie obce Limbach z MAS Dolné Záhorie.
7. Vstup obce Limbach do MAS Malokarpatský región po zmene katastrálnej hranice
obce Limbach.

Opustili nás:
Marcela Peigerová

19. 12. 2015

Jarmila Rybecká

8. 2. 2016

Ing. Daniel Imriška

19. 2. 2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
1. So žiadosťou Františka Sečkára o povolenie účinkovať s atrakciami na limbašských
hodoch v r. 2016.
2. So žiadosťou p. Alice Svitekovej o odpredaj novovytvoreného pozemku diel 1 – parc.
č. 1164/41 - ostatná plocha v celkovej výmere 34 m² a novovytvoreného pozemku diel
2 – parc. č. 1163/131 - ostatná plocha v celkovej výmere 38 m², ktoré vznikli
odčlenením z pozemku parc. č. 1163/2 - ostatná plocha, zapísaného na LV č. 426 obce
Limbach na základe GP č. 93/2015 zo dňa 8. 10. 2015 za cenu 10 €/m², v súlade s § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, spôsob prevodu priamym predajom, dôvod priameho predaja
majetkovoprávne vyrovnanie pozemku.

60 rokov

Danuša Mruškovičová

60 rokov

Gabriela Strapáková

60 rokov

Peter Vavrinský

60 rokov

Ing. Zuzana Mathesová

65 rokov

Oľga Švábeková

65 rokov

Jaroslav Babulic

70 rokov

Július Patasi

70 rokov

Vincent Gembeš

75 rokov

Ing. Katarína Lančaričová

75 rokov

Mária Slimáková

85 rokov

V Limbachu, marec 2016

Jubilanti:
Ľubomír Klamo

ČÍSLO 1/2016

Výber uznesení z 1. riadneho
zasadnutia OZ dňa 26. 1. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Cenu stočného pre fakturáciu (výber stočného) v r. 2017 za fakturačné obdobie
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 pre fyzické osoby a právnické osoby vo výške 0,98 €/m³.
2. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre OZ LIRA vo výške 1 800 eur.
3. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre Kolkársky oddiel vo výške
1 800 eur.
4. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a. v. vo výške 500 eur.
5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre rímskokatolícku cirkev vo výške
500 eur.
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre Združenie limbašských
vinohradníkov a vinárov vo výške 950 eur.
7. Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na rok 2016 pre ZO SZPB vo výške 50 eur.
8. Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na rok 2016 pre Úniu slabozrakých a
nevidiacich vo výške 50 eur.
9. Preplatenie nákladov na činnosť FK Karpaty Limbach na základe došlých faktúr do
výšky kapitoly v rozpočte obce vzhľadom na situáciu v jestvujúcich futbalových
kluboch.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Žiadosť OZ FKK Limbach 2015 o poskytnutie dotácie vo výške 8 000 eur.
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Vážení občania,
po neobvykle krátkej zime sa vyčasieva a slniečko nám dopraje viac teplých jarných dní. S
jarou neprichádzajú len jarné práce v záhrade, ale je s ňou spojené aj jarné upratovanie.
Každý z nás to prežíva inak. Niekto potrebuje upratať v záhrade, iný v dome či možno
pozametať si pred „vlastným prahom“. Len si treba vybrať.
Obec začala s upratovaním komunikácií a verejnej zelene, aby sme pripravili naše
okolie na príchod jari a Veľkej noci. Vyrezali sme a orezali nebezpečné stromy a kríky a
systematicky čistíme ulice od kamienkov a nánosov nečistôt po zime. Správa vodných
tokov čistí tie korytá našich potokov, ktoré sú prístupné a v ktorých ochrannom pásme nie
sú postavené stavby. Dôležité je aj upratovanie v medziľudských vzťahoch, aby sa život v
obci dostal do pokojných koľají. Určite nikomu neprospieva šírenie rôznych výmyslov a
dohadov podporovaných zrejme zlomyseľnosťou ich šíriteľov a rôznych „hlásnych trúb“. Z
histórie nášho národa poznáme, že ten, kto veľa rozpráva, nemá čas na prácu. Nezaslúži
si, aby sme ho počúvali. Ak potrebujete vedieť niečo o činnosti a práci obecného úradu,
nech sa páči, môžete sa informovať kedykoľvek priamo na obecnom úrade. Tiež vás radi
privítame s akoukoľvek aktivitou či nápadom.
V roku 2016 sme pripravili spolu s niektorými komisiami a záujmovými združeniami
bohatý program kultúrnych a tradičných spoločenských podujatí (nájdete ho v
Limbašských novinkách podrobnejšie rozpísaný). Všetkým organizátorom patrí veľká
vďaka za ich prácu. Najväčším potešením pre nich bude, ak sa na pripravovaných akciách
zúčastníte v čo najväčšom počte. Tešíme sa na mnohé stretnutia a podujatia, ale aj

na spoločné aktivity pri budovaní obce. Budem rada, ak by ste prišli aj s nápadom na
športové podujatie, lebo v tomto smere nevyvíja aktivitu nikto.
Jednou z investičných aktivít, ktoré už boli ukončené tento rok, bolo postavenie
multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť predovšetkým Limbašanom na športové
a oddychové podujatia. Financované bolo z dotácie Úradu vlády SR a z rozpočtu obce.
Na hornom ihrisku sa stavia outdoorové ihrisko na posilňovanie a cvičenie v prírode.
Celý športový areál týmito stavbami a úpravami získava nový prevádzkový poriadok a
návštevníci budú musieť dodržiavať jeho pravidlá. Trocha ma mrzí, že už pri výstavbe
sme sa stretli s vandalizmom. Hlavne mladí by si mali uvedomiť, že ničia to, čo bude slúžiť
najmä im.
Na Obecnom úrade v Limbachu sme v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaviedli
IOM (integrované obchodné miesto), kde si môžete za poplatok dať vystaviť výpis z
obchodného registra, list vlastníctva alebo výpis z registra trestov. Od apríla budete
môcť na obecnom úrade uhrádzať platby bezhotovostne, cez platobný terminál. Naďalej
vediem rokovania s bankami o umiestnenie bankomatu v obci, no blízkosť Pezinka a
malý počet obyvateľov hrá stále proti nám. Chceme podniknúť kroky, ktoré by podnietili
viacerých, aby zmenili svoj pobyt v Limbachu z prechodného na trvalý, čím by sme
získali viac financií i výhodu pri vybavovaní rôznych dotácií. Postupným zlepšovaním
vybavenosti obce a skvalitňovaním služieb chceme Limbach zmeniť na príjemné miesto
na život. Zostávame však realistami. Rozsah prác i projektov bude limitovaný financiami,
ktoré sa nám podarí ušetriť alebo získať. Obec sa snaží získať finančné prostriedky na
ďalšie stavby a prestavby, no o tom vás budem informovať v niektorom z ďalších čísiel
Limbašských noviniek.
Bc. Adriana Čechovičová

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
MS SČK rozvíjal v obci Limbach dlhoročnú činnosť. Po pravidelných školeniach sa
často zúčastňoval na okresných súťažiach v poskytovaní prvej pomoci. Nielen to,
zúčastňoval sa na brigádach na skrášlenie obce, výsadbe lesných stromčekov a na
rôznych verejných a spoločenských akciách.
Na svoju činnosť si dokázali členovia získať prostriedky aj pri organizácii tanečných
zábav a organizácii drobných bazárov a trhov.
Hlavne sa však členovia výboru venovali školeniu detí a mládeže v poskytovaní prvej
predzdravotníckej pomoci a verejným zbierkam na podporu ozdravných programov,
v čom sa nám darilo.

V súčasnosti však pre zdravotné a iné vážne osobné dôvody členiek výboru je činnosť
MS SČK utlmená.
V súvislosti s tým dávame na vedomie, že je tu možnosť sabarealizácie mladšej
generácie a nadviazať na doterajšiu činnosť MS SČK v obci. Naša klubovňa je
zariadená všetkým potrebným, rovnošatami, zdravotníckymi pomôckami. Obecný
úrad v Limbachu svojou ústretovou podporou vždy vedel oceniť náš prínos pre
rozvoj osvety v obci.
Mária Ančicová, predsedníčka MS SČK

Vážení seniori!

Keďže v ostatnom príspevku som netušila, ako dopadnú
koncoročné akcie, urobím tak v krátkosti „včileky“.
Mikuláš do klubu na radosť všetkých členov predsa len
dorazil (aj keď sa mu nechcelo) a otvoril tak niekoľko
predvianočných podujatí.
Najviac očakávanou bola návšteva vianočných trhov v
neďalekej Viedni s finančnou podporou obce na dopravu.
Sprievodca CK bol skvelý, najskôr nás povodil po
historických pamiatkach v centre – Hofburg (len zvonku,
na návštevu múzeí, ktorých je neúrekom, nebol čas).
Potom pešo do úchvatného gotického Stephansdomu.
Čas v ňom po prehliadke sme využili aj na stíšenie a
zamyslenie sa v predvianočnom zhone. Počas cesty na
miesto naj vianočných trhov pri radnici sme míňali i
ďalšie, menšie, s rovnakou ponukou. No a na hlavnom
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trhu sme sa motkali, jedli, popíjali čaj a grog a tak...
Nikto sa nestratil, nikto neochorel, nikoho neokradli,
autobus nás bez incidentu dopravil až domov, takže
vydarený výlet!
A to ešte nie je všetko!
O pár dní sme sa zišli v „družstevnej pivnici“ (pretože
v súčasnosti niet vhodný priestor na stretávanie sa
viac ľudí), pretože Hotel Limbach je zatvorený. Tu pre
všetkých seniorov (nielen členov JDS) obec pripravila
vianočnú slávnosť. Pani starostka nás privítala a spolu s
kolegyňami hostila. A tak sme pojedli, popili, posedeli,
pobesedovali a išli.
Silvester v klube sa síce konal, ale bol akýsi nijaký.
Jednak nás bolo menej ako obvykle, ale boli sme voľajakí
urieknutí. Do polnočného prípitku sme vydržali všetci.

Každoročne najviac úsilia venujeme príprave fašiangovej
zábavy. Tak i tento rok sa niekoľko našich členov
poobliekalo do nápaditých kostýmov a s hudobným
sprievodom prešli po obci. Každoročnou zastávkou je
obecný úrad, MŠ, vinárstva a radi pozdravíme našich
„fanúšikov“, ktorí nás čakajú a odmenia vínkom či inou
dobrotou. Vďaka vám, priatelia!
Aby neprišlo k omylu, pokiaľ vládzeme a baví nás to, len
sa snažíme takto udržiavať tradičné fašiangy.
Museli sme sklamať všetkých (i mladých), ktorí sa po iné
roky bavili s nami a vedno sme pochovali našu „basičku“.
Tento rok sme sa museli obísť bez pohrebu a len v klube,
pretože niet iné vhodné miesto. Ale aj tak bolo veselo,
naša zásobovačka Danka nachystala toľko jediva, že nám
praskali gombíky na nohaviciach.
Týmto pozitívnym hodnotením končím a dúfam, že
budeme pokračovať i v nastávajúcom roku rovnako.
O našich plánoch sa podrobne dozviete na hodnotiacej
schôdzi.
Ideme ďalej, len aby sme boli bohatí a zdraví.
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS
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Celoplošná deratizácia v obci
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v
období od 1. 4. 2016 do 15. 5. 2016:
I. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
II. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo
nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch
určených na podnikanie a bývanie atď. Túto deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne

OKIENKO OBČANA
Dňa 6. 1. 2016 medzi 15.00 - 18.00 h zatiaľ neznámy páchateľ prehodil cez oplotenie nášho pozemku potravu pre psa, v ktorej boli nalámané kusy žiletiek. Tieto sa našli vo zvratkoch nášho psa v celkovom počte 7 kusov. Tento zločin má
na svedomí zbabelý a zákerný páchateľ, ktorý takýmto spôsobom chcel usmrtiť nášho psa. Preto som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na
Policajnom oddelení v Pezinku, kde ma upozornili, že pokus o odstránenie psa
môže byť predzvesťou ďalších závažnejších trestných činov. Z tohto dôvodu by
som chcel upozorniť na možné nebezpečenstvo, ktoré taktiež môže číhať na vašich miláčikov a ktoré sa nachádza v našom bezprostrednom okolí.
Ľubomír Šušol, obyvateľ Limbachu

Pes – priateľ človeka, ale... aj
nepriateľ a krvilačná šelma
Vážení spoluobčania, k problematike venčenia psov a voľne pohybujúcich sa
psov v prírode s dozorom i bez dozoru bola už na stránkach Limbašských novín
venovaná pozornosť.
Nie všetci však chápu a chcú pochopiť, že voľne pohybujúci sa pes bez náhubku
sa stáva nebezpečným pre každého človeka, ale hlavne pre zver v prírode.
Poľovnícke združenie Podkarpatské pole vás chce nielen vo svojom mene, ale
i v mene občanov relaxujúcich prechádzkami v prírode a vinohradníkov, ktorí
v tomto období vo zvýšenej miere pracujú vo svojich vinohradoch, požiadať,
aby ste dodržiavali povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zákona a Všeobecného
záväzného nariadenia.
To znamená, že voľne pohybujúci sa pes musí byť označený reflexným pásom,
známkou a musí mať náhubok proti uhryznutiu.
Všetka zver v okolí našej obce žije vo svojich prirodzených podmienkach. To my
sme vošli do jej teritória, tak, prosím, rešpektujme ju.
Mali by sme sa tešiť, že vo voľnej prírode ešte zver máme a pri nehlučnej
vychádzke ju môžeme vidieť.
Prečo to takto píšem? Chcem, aby aj tých pár jednotlivcov, ktorí nerešpektujú
uvedené pravidlá, pochopilo, že ich domáci miláčik nemá právo ubližovať zveri
a tobôž nie usmrcovať. Určite by im nebol milý pohľad na obľúbeného psíka,
ktorému surovo ublížila iná – väčšia šelma.
Za ostatné tri týždne voľne pohybujúce sa psy usmrtili minimálne 5 kusov zveri.
Spoločenská hodnota takto utýranej zveri predstavuje... budete sa diviť, ale je
to tak... 8 000 eur.
Vážení spoluobčania, prichádza jarné obdobie a všetci chceme v prírode
načerpať nové sily a energiu. Rešpektujme ju aj s jej zákonmi a zákonitosťami a
zároveň aj sami seba navzájom. Skúsme, dá sa to...
Za PZ Podkarpatské pole Ing. Ján Hacker, predseda PZ
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prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
III. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj
v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na
predmetný účel.

Výsledky volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky v obci Limbach
Počet voličov zapísaných v zozname
Počet odovzdaných hlasov
Počet platných hlasov
1. Strana TIP
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
3. OĽaNO – NOVA
4. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA – Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
10. VZDOR – Strana práce
11. MOST-HÍD
12. SNS
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
16. Smer – sociálna demokracia
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
20. SIEŤ
21. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a solidarita

1 502
1 138
1 125
0
0
168
0
0
75
4
2
0
1
81
91
1
5
0
232
38
16
52
75
0
4
280

Oznam
Obec Limbach oznamuje, že na základe zvýšeného záujmu občanov o vývoz separovaného odpadu (papier, plasty) formou 120 l, resp. 240 l nádob, obec Limbach zabezpečila bezplatný odvoz papiera a plastu z uvedených nádob spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., podľa rozpisu odvozu separátov platného na rok 2016.
Nádoby si každý občan, ktorý zvolí túto formu odvozu, zabezpečí sám na vlastné náklady v spoločnosti Marius Pedersen, prípadne v inej spoločnosti, resp. v obchodných reťazcoch, podľa vlastného uváženia.
Naďalej zostáva v platnosti spôsob vývozu papiera a plastov formou modrých a
žltých vriec.
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Veľkonočná diskotéka
nedeľa 27. 3. 2016, 20.00 hod.
Pivnica LVD
vstupné 5 €

Kultúrna komisia
Maľovanie veľkonočných vajíčok v Základnej škole.

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Želáme Vám k sviatkom jari.
Obecný úrad
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