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Milí Limbašania,

každý z nás má niekde hlboko vo svojom srdci ukryté miesto, ktoré miluje a do
ktorého sa rád vracia. Pre mnohých z nás je takýmto miestom Limbach.
Vo volebných kampaniach sa často a v rôznych kontextoch používa slovo
program ako vízia budúcnosti obce. Predstavujeme v ňom, ako by mala obec
vyzerať o niekoľko rokov. Ak sa má obec rozvíjať rozumne, musí mať jej vedenie
zadefinovanú predstavu, ktorú postupne jednotlivými čiastkovými krokmi
napĺňa. Každé rozhodnutie, malé či veľké, musí byť časťou skladačky, ktorá
ako celok tvorí víziu obce. O našom programe, našej vízií obce, sme už hovorili
veľa pred voľbami. Je čas začať skladať jednotlivé časti a vytvoriť ideálny celok.
Vo voľbách sme mali ťažkú úlohu vybrať z množstva programových vyhlásení,
pretože až také odlišné neboli. Je preto načase spojiť sily a odložiť bokom šírenie
neprávd a bojovať proti niekomu. Treba začať spolupracovať, aby bol Limbach
krajší a jeho obyvatelia spokojnejší.
Samozrejme, k tomuto ideálu máme ešte ďalekú cestu a môže sa vám zdať
nekonečná, ale postupnými krokmi sa k nemu môžeme prepracovať. Dôležité je

vytrvalo ísť. Prajem si, aby sme ju v najbližších štyroch rokoch dokázali spoločne
napĺňať.
Dovoľte mi na záver, aby som sa poďakovala pani PaedDr. Anne Hrustičovej za
jej doterajšiu prácu a zaželala jej veľa zdavia a pohody do ďalších rokov.
Ďakujem členom volebnej komisie za ich prácu pri ostatných voľbách do
samosprávy obce. O výsledkoch volieb sa môžete dočítať na nasledujúcich
stranách Limbašských noviniek. Teším sa na spoluprácu s novými poslancami,
ktorí z volieb vzišli, ako aj na už ostieľaných harcovníkov s poslaneckým
mandátom. Verím, že naša spolupráca bude korektná.
Ďakujem všetkým voličom za účasť a zvlášť ďakujem tým, ktorí mi prejavili svoju
dôveru.
Blížia sa najkrašie sviatky v roku a želám vám, aby ste ich prežili v šťastí, zdraví
a pohode.
V roku 2015 vám, milí spoluobčania, želám veľa síl a šťastia v každodennom
živote, pevné zdravie a pohodu. Nech vám robia radosť vaši potomkovia a nech
sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.


Adriana Čechovičová

Krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2015
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody
želá
redakčná rada a Obecný úrad v Limbachu.

Mikuláš v obci

Opäť po roku zavítal do obce Mikuláš, ktorý nám pomohol rozsvietiť vianočný
stromček a priniesol so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertami malé darčeky
pre naše deti. Vianočný stromček sme osadili do nového priestoru vedľa
kruhového objazdu a dúfame, že nám bude spríjemňovať krásny predvianočný
a vianočný čas.

Poďakovanie.

Milí Limbašania!
Ďakujem vám za prejavenú dôveru a účasť v komunálnych voľbách dňa
15. 11. 2014. Želám pani starostke a všetkým poslancom veľa zdravia a úspešných
rozhodnutí v nastávajúcom volebnom období.

PaedDr. Anna Hrustičová
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Výber uznesení z 5. riadneho
zasadnutia OZ dňa 27. 10. 2014

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zo života rímskokatolíckej farnosti

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Vítame nových občiankov:

O niekoľko dní budeme sláviť Vianoce – sviatky, keď si opäť pripomíname, že v
plnosti času sa v Betleheme Boh stáva človekom.
Ľudia prežívajú sviatky rozlične.

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2015.
2. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017.
3. Úpravu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014.
4. Návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach s pripomienkami.
5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2013.

Zuzana Miháliková

15. 10. 2014

Mária Kristína Huňavá

2. 11. 2014

Nina Kundláková

15. 11. 2014

Jakub Ličko

16. 11. 2014

Zosobášili sa:

Poďakovanie.
Obec Limbach ďakuje za dotáciu BSK na zateplenie a izoláciu
budovy MŠ - jedna trieda a CVČ.

MUDr. Andrej Orságh a Mgr. Jarmila Jakubeková

18. 10. 2014

Mária Geschwandtnerová a Štefan Neščák

25. 10. 2014

Adam Čapucha a Mgr. Veronika Schrammová

25. 10. 2014

Opustili nás:
Ing. Viliam Szmrtník

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1 466
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby starostu obce: 897
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na starostu obce
podľa počtu platných odovzdaných hlasov:

Jubilanti:

1. Adriana Čechovičová, Bc.
2. Matej Farbula, Bc.

297
287

3. Anna Hrustičová, PaedDr.
4. Roman Noga

260
53

Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obcí v obci Limbach:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1 466
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby poslanca obecného zastupiteľstva v obci Limbach: 899
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na poslanca obecného zastupiteľstva obce Limbach podľa počtu platných odovzdaných hlasov:
395
354
290
280
274
271
270
253
244
240
238
226
215
213

15. Robert Šebeň
16. Eduard Zubo, Ing.
17. Radko Loczi, Ing.
18. Alena Spišiaková, Ing.
19. Miloš Bukatovič
20. Adrián Báto, Ing.
21. Antonín Koman, Mgr.
22. Ľuboš Rybecký
23. Jana Poláčková, Ing.
24. Mário Čechovič
25. Roman Noga
26. Peter Petrovič, Mgr.
27. Vilma Kočišová
28. Jozef Lovíšek, Ing.

204
190
183
176
161
152
152
147
143
141
141
114
110
99

8. 10. 2014

vo veku 81 rokov

Anna Sovišová

60 rokov

Elena Osuská

60 rokov

Horst Štefčík

60 rokov

Ing. Ján Mathes

65 rokov

Michal Vencel

70 rokov

Jozef Farbula

70 rokov

Do pozornosti
(občanom, rodičom)
2. pokračovanie

V nadväznosti na môj článok v Limbašských novinkách č. 1/2014 musím s
ľútosťou oznámiť, že „krčah“ sa naozaj rozbil a po opakovanom agresívnom
incidente dňa 16. 11. 2014 som podala oznámenie na OO PZ v Pezinku. Páchatelia
sú známi, sú to dospelí – plnoletí mladíci, ktorí si dôsledky musia niesť sami.
Ďakujem dotknutým rodičom za ich seriózny postoj. Trochu ma však mrzí, že
občania „Václavského“ námestia celé predstavenie pozorovali iba spoza záclon.
Strach, laxný postoj? Ale čo ak sa to prihodí vám? Keďže je sviatočný čas, želám
všetkým pohodu s vierou, že ďalšie pokračovanie nebude nutné písať. Alebo sa
mýlim? Čo keď za pár rokov dorastú noví následníci?
P. S.:
Dodatočne sa od občanov dozvedám o vyvrátených dopravných značkách
na Slnečnej ul. a Ul. 1. mája, o poškodených autách, o zničených poštových
schránkach. Dokedy ešte? A čo by bolo ďalej – rozbité okná či ublíženie na
zdraví?
Napokon dobrá vianočná správa – „autori“ sa ospravedlnili a stenu očistili.

Anna Futasová, občianka

V Limbachu, december 2014

Výsledky volieb do orgánov
samosprávy v obci Limbach:

1. Michal Sadloň
2. Matej Farbula
3. Karol Čapucha
4. Rastislav Gálik Ing.
5. Adriana Čechovičová, Bc.
6. Michal Bariny
7. Miriam Maceková
8. Róbert Hlavatovič
9. Branislav Kalman, JUDr.
10. Jana Plšková, Mgr.
11. Miroslav Chvíla
12. Mária Kalmanová
13. Ľubomír Čechvovič, Mgr.
14. Juraj Baráth, RNDr.

Ako spomína na jedny svoje Vianoce známy operný spevák Luciano Pavarotti?
„Mal som 40 rokov. Bol som bohatý, slávny, na vrchole popularity. Množstvo práce
a veľký úspech mi však zruinovali ducha. Dosiahol som všetko, čo sa dá, ale to vo
mne vyvolávalo pocit znudenia a nechuti. V rodine som si dokonca prestal rozumieť
so ženou a s dcérami. Dňa 22. decembra 1975 som sa vracal lietadlom z Ameriky
do Talianska. Bol som pohrúžený do svojich myšlienok. Už sme mali pristávať, keď
pilot ohlásil, že je hmla a nemôže pristáť. Urobil ešte niekoľko okruhov a pokúsil sa
o pristátie. Nepristal však presne. Keď sa lietadlo dotklo nerovného terénu, krídlo
sa nachýlilo a prasklo na polovicu. Jeden z motorov vyletel ako z praku a druhý tiež
odpadol. Lietadlo pokračovalo vo svojom šialenom behu, strašne nadskakujúc. Keď
sa kýpeť krídla dotkol zeme, lietadlo sa otočilo okolo seba a rozlomilo sa na dve
časti. Vnútri panoval chaos. Ľudia kričali, plakali, volali o pomoc. Tej noci, keď som
bol už konečne doma pri žene a dcérach, som pochopil, aký pekný a cenný je život.
Všetko sa mi zrazu stalo dôležité: popílené drevo v ohrade, psy, ktoré skákali okolo
mňa, starý oblek, každý kút môjho domu. Nemohol som zažmúriť oka. Chodil som
po izbách a pozeral na spiace dcéry. Nuda a apatia, ktoré ma už celé mesiace ťažili,
úplne zanikli. Nasledujúcich niekoľko dní dovolenky som prežíval v eufórii dieťaťa.
Pomáhal som doma robiť jasličky a počúvanie kolied ma nútilo do plaču. Začal som
môj druhý život.“

Blížime sa k Vianociam alebo - čo je výstižnejšie - štveme sa k nim, alebo zamestnaní
niečím iným ženieme sa k nim každým krokom, svojím štýlom.
Vhodnejšie by bolo očakávanie. Nie však len čakanie na sviatky... Rozhodujúce je
čakanie na Boha. (Gustáv Ebeling)
Od „Toho“, ktorý sa stal v dejinách jedným z nás, všetkým Limbašanom pokoj 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)
24.00
25. decembra (Slávnosť Narodenia Pána)
9.00
26. decembra sv. Štefana, prvomučeníka
9.00
28. decembra sv. Rodiny
9.00
31. decembra
16.30
1. januára Slávnosť Bohorodičky
9.00
PS: Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet
povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc
stať sa Božími deťmi. (porov. Jn 1,9-12)

Keď sa rozžiari vianočný stromček a naše oči
Sú pred nami najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Aby sme ich prežili s úžitkom, je
potrebné sa na ne dobre pripraviť. Aj ten, kto neverí v Pána Boha, môže istým
spôsobom sláviť Vianoce a mať z nich prospech. Ako sa teda máme na Vianoce
pripraviť?
Nemusíme si ísť do banky zobrať spotrebný úver na darčeky, ani nemusíme robiť
iné bláznivé veci. Potrebné je duchovne sa pripraviť na slávenie sviatkov narodenia
Pána. K tomu nám slúži tzv. adventné obdobie, ktoré trvá štyri týždne pred
Vianocami. V tomto čase by sme mali spomaliť, stíšiť sa. Odložme preto nedôležité
veci, ktoré nás len rozptyľujú. Radšej si každý večer pohodlne sadnime do kresla,
vezmime si Bibliu alebo nejakú dobrú kresťanskú knižku a čítajme. Potom
premýšľajme, ako sa to týka nás osobne, čo nám Pán Boh dáva, čo od nás požaduje.
Pokúsme sa napraviť vzťahy, ktoré sme pokazili, potešiť tých, ktorým iní ľudia
krivdia, povzbudiť tých, ktorí nevidia východisko z ťažkej životnej situácie. Každý
večer sa skláňajme k modlitbe a prihovárajme sa za týchto ľudí. Chvíle večerného

stíšenia sú len jedným z námetov, ako stráviť adventné a vianočné obdobie. Také
stíšenie však môžeme mať aj v iný denný čas. Môže to byť aj stíšenie celej rodiny či
dvoch dobrých priateľov. Určite z toho vzíde veľa radosti a pokoja.
Verím, že dobrý Pán Boh je s nami a chce nás tento rok ešte obdariť krásnym časom
adventu a Vianoc. On nám dá viac než tento svet so všetkými televíznymi reláciami,
počítačovými hrami a reklamnými ponukami. Poďme do ticha s Pánom Bohom!
Tam budeme počuť spev anjelov z iného sveta aj tlkot vlastného srdca a lepšie
porozumieme, aká veľká vec sa to stala vtedy dávno v Betleheme. Tohtoročné
Vianoce môžu byť pre nás a pre našich blízkych ozaj veľkým potešením. Postupné
zapaľovanie štyroch sviec na adventnom venci nám symbolizuje, že do nášho života
prichádza svetlo od Boha, ktoré vytláča sebectvo, závisť, hrubosť, beznádej... Ach,
ako veľmi to svetlo potrebujeme my osobne aj naši blízki! Doprajme si skutočné
Vianoce – plné zmierenia, pokoja a radosti v kruhu rodiny.

Róbert Mišových, evanjelický farár
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Vážení dôchodcovia!
Namiesto obvyklého koncoročného klišé sa mi zdajú vhodné nasledujúce
verše:
Pýtal sa raz vnuk svojho deda
„Dedo, čo to znamená byť blahoslavený?“

Blahoslavení ste, ktorí sa pri mne zastavíte s prívetivým úsmevom
a máte trochu času sa so mnou rozprávať.
Blahoslavení ste, ktorí mi hovoríte, že som starý popleta,
pretože stále niečo zabúdam a strácam.
Blahoslavení ste, ktorí viete vo mne vzbudiť spomienky na dávne časy
a trpezlivo ma vypočujete, keď si zaspomínam na mladosť.

Starý muž sa zamyslel a povedal:
„Blahoslavení ste všetci, ktorí máte pochopenie pre moju pomalú chôdzu
a nesykáte netrpezlivo, keď krívam a neviem už pekne jesť.

Blahoslavení ste, ktorí mi dávate najavo, že nie som odpísaný
a nie som úplne sám.

Blahoslavení ste, ktorí vidíte, že moje ucho sa musí namáhať,
aby som porozumel a hovoríte so mnou pomaly a zreteľne.

Blahoslavení ste vy všetci, ktorí mi uľahčujete dni staroby,
ktoré mi ešte zostávajú na ceste do večného domova.

Blahoslavení ste, ktorí vidíte, že moje oči sú zakalené,
moje myšlienky sú smutné a taktne mi pomôžete, keď práve pomoc
potrebujem.

Keď tam prídem, budem o vás rozprávať.“
Všetkým želám zdravie a lásku!


Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

REKREÁCIA
SENIOROV
(19. 10. 2014 - 25. 10. 2014 Habovka, Julianin Dvor)
Limbašskí vinári
Záver roka sa už tradične spája aj s bilancovaním toho, čo sa v uplynulých mesiacoch
podarilo, prípadne nepodarilo, aby človek vedel, na čom vlastne je a čo si môže
v budúcnosti dovoliť. Bilancovaniu na prelome rokov sa, pravdaže, nevyhnú ani
vinohradníci a vinári. V našom Združení limbašských vinohradníkov a vinárov máme
pravidelné stretnutia, kde si neustále vymieňame naše postrehy a vedomosti,
radíme si a pomáhame si navzájom pri riešení rôznych situácií či vo vinohrade alebo
v pivnici. Hlavnou témou je, samozrejme, víno, o ktorom nielen debatujeme, ale
ho aj koštujeme. A aby sme sa mohli o radosť z našich limbašských vín podeliť aj s
ostatnými milovníkmi tohto vzácneho nápoja, pripravujeme ďalšiu z našich akcií s
názvom KOŠTOVKA LIMBAŠSKÝCH VÍN. Je to deviaty ročník tejto súťaže a má svoje
zvláštne čaro, pretože atmosféra na nej je veľmi priateľská, všetci vystavovatelia
sa osobne poznajú. Hodnotiť vína na degustácii sa môže prihlásiť každý Limbašan
alebo Limbašanka, jedinou podmienkou na zaradenie do hodnotiacej komisie je
pozitívny vzťah k vínu. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť priamo u mňa
na tel. č. 0903 611 736. Termín na prihlásenie osoby za degustátora je rovnaký

ako termín na prinesenie súťažných vzoriek vína, a to konkrétne od 20. 12. 2014
do 30. 12. 2014 vo Vinárstve Sadloň na Vinohradníckej ulici počas otváracích
hodín. Podľa skúseností, ktoré máme, by som rád pripomenul, že je veľmi dôležité
dodržať spomínaný termín, rovnako by som chcel pripomenúť, že každá vzorka =
4 fľaše (0,75 l) a zároveň by na týchto fľašiach mal byť uvedený názov vína, ročník,
označenie vína podľa obsahu cukru, ďalej výrobca a jeho presná adresa spolu s
telefónnym číslom.
Hodnotenie vín odbornými komisiami sa bude konať dňa 10. 1. 2015 o 16.00 h
v priestoroch hotela GAUDIUM GARNI v Limbachu. V rovnakých priestoroch sa
uskutoční aj spomínaná 9. KOŠTOVKA LIMBAŠSKÝCH VÍN dňa 17. 1. 2015 od 16.00
do 22.00 h. Budeme radi, keď si na túto spoločenskú udalosť pozvete aj svojich
priateľov a známych, nech sa aj oni nadýchajú priateľskej atmosféry a nech sa aj ich
chuťové poháriky potešia z našich vín z Limbachu.
Nakoniec by som v mene všetkých členov nášho spolku s potešením poprial
všetkým spoluobčanom príjemné prežitie vianočných sviatkov. Aby ste v čarovnej
atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie.
Zo srdca praje

Michal Sadloň, predseda ZLVaV

Seniori z Limbachu a okolia si jeseň spríjemnili týždňovým rekreačno-relaxačným
pobytom v nádhernej prírode Západných Tatier v Habovke. Orava je jedinečným
regiónom ponúkajúcim vzácne prírodné krásy a tiež je lákadlom pre všetkých
obdivovateľov pamiatok, ktoré nám zanechali naši predkovia.
Aj my sme počas nášho pobytu niektoré navštívili. Týmto obzretím sa späť si dovolíme
podeliť sa o hlavné zážitky z rekreácie aj s vami.
V úvodný deň našej rekreácie sme sa previezli na Oravskej lesnej železničke, ktorá je
súčasťou Oravského múzea. Na vrcholovej stanici Sedlo Beskýd sme mali prestávku s
možnosťou prehliadky goralskej drevenice, ktorá približuje kultúru Goralov na Orave.
V Dolnom Kubíne sme navštívili Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré nám
poskytlo kompletný pohľad na jeho život a tvorbu. V popoludňajších hodinách sme sa
boli zrelaxovať v bazénoch Aquaparku Oravice.
Tradične sme navštívili poľské trhy v Jablonke, od ktorých nás neodradilo ani sychravé
a upršané počasie.

Nad hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok sa vypína Oravský hrad.
Člení sa na horný, stredný a dolný hrad. Vzhľadom na jeho členitosť sme absolvovali
pre väčšinu z nás náročnú, ale o to krajšiu prehliadku. Vďaka zanietenej a odborne
podkutej sprievodkyni sme sa dozvedeli aj o viacerých povestiach viažucich sa k
tomuto hradu.
Predposledný večer sa uskutočnila v našom hoteli Julianin dvor zábava pri ľudovej
hudbe výborných Bratov Murínovcov z Podbiela. Aj keď sme v nohách cítili návštevu
hradu, pri tejto hudbe sme „krepčili“ až do polnoci.
Posledný deň sme navštívili múzeum Oravskej dediny v Zuberci. Viac ako 50 stavieb
ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú
jednotlivé časti Oravy. Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i
pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život na Orave
v minulosti.
Neuveriteľne rýchlo sa priblížil posledný večer, keď sme sa lúčili s perfektným, vždy
ochotným a milým personálom hotela. Spoločne sme si zaspievali pieseň z vlastnej
tvorby s príznačným názvom „Rozlúčka“, pri ktorej nejednému z nás vypadla aj
slzička.
Hotel Julianin dvor nám poskytol nielen pekné ubytovanie, kvalitnú stravu, ale aj
výbornú relaxáciu. Vo voľnočasových aktivitách mimo oficiálneho programu sme
mohli využívať: bazén, saunu, bowling a biliard.
Týmto ďakujeme všetkým účastníkom rekreácie za šírenie výbornej nálady a pohody
počas celého pobytu, ktorý si s radosťou opätovne v tejto zostave zopakujeme aj o rok.
Vzhľadom na nastávajúce Vianoce si dovoľujeme všetkým ľuďom dobrej vôle zaželať,
aby v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a celý nový rok
prežili podľa svojich predstáv a prianí.

Helena Chvílová, Terézia Vráblicová
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Čo sa udialo od septembra v našej školičke
Od začiatku školského roka ubehol čas ako voda a my sme zažili veľa zábavy a
absolvovali rôzne podujatia. Navštívili sme dopravné ihrisko, kde sme sa vyšantili na
pripravených bicykloch a dokonca aj motokárach. Oprášili sme si teóriu o dopravných
značkách a ako sa správať na cestách.
Ďalšou akciou, pri ktorej sa mohli naše dietky dosýta vyšantiť, bola Šarkaniáda. Jej
hlavným cieľom bolo púšťanie šarkanov detí z ŠKD, ktoré boli nedočkavé už počas
vyučovania. „Svojho šarkana si každý vyhotovil podľa vlastných predstáv alebo
priniesol už z domu, a potom hurááá na to. Púšťali sme ich s veľkým nadšením,
niektoré sa aj zamotali. Viete, aké je ťažké ich odmotávať, keď fúka silný vietor?“
Hanka a Jakubko (I. A)
Veľké zdravé MŇAM sme si povedali aj skúsili počas Farebného týždňa zdravia. Každý
deň sme si pripravovali spolu s paniami učiteľkami rôzne jedlá, dobroty aj maškrty.
Napríklad deň obilnín predstavoval chlebík, deň mliečnych výrobkov jogurtíky, deň
ovocia zasa jabĺčka a pomaranče. Dni boli zatriedené i podľa farieb. „Dôležité je, že
nám to chutilo.“ Laurika (V. A) Prváci si dokonca sami pripravili, ochutnali, ohmatali a
upiekli cesto na jablkové pité.

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV ROK 2015
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

Plasty
2
4
4
1, 30
27
17
15

Papier
21
25
19
23
20
10
22

August
12
September 9

19
24

Október
7
November 4
December 2

21
26
16

BIO
14
11
11
15, 29
13, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22,
29
5, 12, 19, 26
3, 9, 17, 23,
30
14, 28
11, 25
16

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína
a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky
neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových
štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové
tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE
fólie (tzv. strečové fólie).
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (škatule od
mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové
obaly znečistené olejovými a ropnými látkami.

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby
alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne.
Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze.
V prípade potreby je možné získať vrecia aj na mestskom, resp.
obecnom úrade.
Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu
pripravené na manipuláciu o 5.00 h, prípadne deň vopred.
Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy,
baliaci papier, lepenka, papierové vrecká.
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov),
povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska,
papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov.

Prosíme vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým
k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín.
Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov vám ďakujeme.

Termíny vývozu komunálneho odpadu rok 2015
1
2
3
4

JANUÁR
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25

26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

JÚL
13
14
15
16
17
18
19

27
28
29
30
31

20
21
22
23
24
25
26

1

2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
1 8
2 9

FEBRUÁR
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23
24
25
26
27
28

AUGUST
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

Limbach - 240 l nádoby (komunál) 1 x 14 dní + Machergut

2
3
4
5
6
7
1 8

1
2
3
4
5
6

MAREC
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

SEPTEMBER
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

APRÍL
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4

OKTÓBER
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25

27
28
29
30

26
27
28
29
30
31

Limbach - 240 l nádoby (komunál) všetci + Machergut

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
1 8

MÁJ
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24

25
26
27
28
29
30
31

NOVEMBER
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29

Machergut - 1100 l kontajner

JÚN
15 22 29 30
16 23 30
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6

DECEMBER
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
Sviatok

28
29
30
31

Téma výchovné koncerty sa bude možno zdať otrepaná, ale my sme mali v škole dva a
boli úžasné. Na prvom sme si zanôtili so spevákmi z muzikálov a známych slovenských
skupín, niektorí si zaspievali aj Jánošíka z muzikáli Na skle maľované a ostaným
učaroval škôlkar z Neberte nám princeznú. Druhý výchovný koncert bol naozaj
výchovný. Každý sme prebrali rolu zvieratka v cirkuse a nakoniec z nás bol cirkus
spojený so zoo, paráda. Účinkujúci si pripravili skutočné číslo so skutočným hercom
domorodcom, ktorý nám zahral na bubnoch.
Na Dni kúziel sa skutočne čarovalo. Najskôr panie učiteľky kúzlili nápoje a lektvary
s ovocím a ovocnými šťavami, a potom na oplátku kúzlili žiačikovia sťaby kúzelník
Pokuston. Deň bol plný zábavy a, samozrejme, kúziel.
V rámci jesenných akcií sme navštívili Ovocinára v Skalici, kde sme sa naučili veľa o

ovocných stromčekoch, ako sa o ne starať počas celého roka a vyskúšali si oberanie
jabĺk, prešovanie, presádzanie a ďalšie aktivitky s tým spojené. Nakoniec sme
ochutnali jablkovú šťavu a spokojne po ťažkej práci odišli domov.
Pri príležitosti Sviatku starších občanov si druháci pripravili pekné vystúpenie pod
vedením pani učiteľky Baginovej. Detičky boli úžasné... bolo počuť z jedálne, kde sa
akcia konala.
V decembri sme popásli svoje okále na dvoch výstavách, ktoré sa konali v Inchebe.
Prvá bola Dinosaurium, kde sme pozorovali všetky obdobia existencie až po zánik.
Výstava sa páčila najmä menším detičkám a odniesli si z nej veľa spomienkových
predmetov. Druhá výstava, ktorú absolvovali len piataci, bola Tutanchamon, ktorá
akoby rozprávala príbeh mladého panovníka, a tým odkrývala niektoré témy
zakomponované v dejepise.
Okrem akcií, ktoré sa konali a budú konať, si pre nás žiakov celej školy pripravili
štvrtáci pod vedením pani učiteľky Krajčovičovej pásmo o zvykoch a tradíciách v
predvianočnom období. Na Ondreja, Luciu či tzv. stridžie dni. Ostatní sme zostali v
nemom úžase, čo tie deti dokážu, keď chcú.
Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc vás pozývame na Vianočnú besiedku, ktorá sa bude
konať v utorok 16. 12. 2014 o 17.00 h v ZŠ Limbach. Ako každý rok jej sprievodnou
akciu budú vianočné trhy, z ktorých výťažok poputuje na pomôcky a akcie vašich detí.
Prebiehajúce akcie
Aj naša škola sa zapojila do projektov Zber papiera a Zbieram baterky, ktorých hlavnou
úlohou je separácia odpadu, a tým prispievanie k zlepšeniu životného prostredia okolo
nás. Projekt Danone mliečna školská liga je určený pre všetky ročníky a všetky školy.
Jeho cieľom je ponúknuť deťom zdravú a chutnú desiatu, olovrant alebo mliečny
doplnok k obedu.
Čo nás ešte len čaká:
Deň otvorených dverí, Fašiangová zábava, Návšteva knižníc a hvezdárne...
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Adventné koncerty

Dňa 24. decembra slávime jeden z dvoch najväčších sviatkov našej kultúry.
Predchádza mu štvortýždňové obdobie príprav známe ako advent. Občianske
združenie LIRA, pôsobiace v našej obci, chce prispieť svojím dielom k tomu, aby
tento čas čakania bol odpútaný od materiálnych statkov.
Po úspešnom minuloročnom koncerte pripravila LIRA opäť pokojné chvíle pri
klasickej hudbe.
Milovníci estetických zážitkov sa stretli po dve nedele na predvianočných
koncertoch v našom katolíckom kostole.
Na prvom koncerte sa predstavila svetoznáma klavírna virtuózka pani Daniela
Varínska a flautistka pani Martina Repčáková, obe obyvateľky našej obce. Pre
tých, ktorí ich ešte nepoznali, bolo prekvapením, aké talentované dámy tu s
nami žijú. Skladby J. S. Bacha boli mimoriadne pôsobivo interpretované.
Na druhom koncerte zaujal skvelým speváckym výkonom pezinský spevácky
zbor Ad Una Corda.
Duchovným slovom preladili poslucháčov na ušľachtilé myšlienky františkán
brat Norbert Pšenčík a kňaz Rastislav Čížik.
Tak isto, od minulého roka, sa ujala Vianočná pošta pre Limbach. Pretože na
Vianoce prajeme svojim blízkym všetko dobré, mohli touto cestou Limbašania
poslať svojim susedom a známym v Limbachu, ktorých chceli potešiť, milý,
originálny, ručne zhotovený pozdrav z dielne LIRA. Dobrovoľníci z LIRA ich do
Vianoc doručia adresátom.
Koncerty aj následné pohostenie v Hoteli Limbach prispeli k uvedomeniu si, že
bez vianočných sviatkov a hodnôt, ktoré reprezentujú, ako sú láska, štedrosť,
zdravé medziľudské vzťahy... by bol náš život oveľa chudobnejší a banálnejší.
Takéto zážitky sú vzpruhou, aby sme sa snažili byť lepšími a hlavne, aby sme
mali viac dôvodov na úsmev.

Peter Petrovič, OZ LIRA
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Kolkársky klub Limbach
Po 13.kole, ktoré naše mužstvo víťazne odohralo v Preseľanoch, sme sa umiestnili
na 8. mieste, teda v strede tabuľky. Do konca jesennej časti máme odohrať ešte dva
zápasy, z toho 1 na domácich dráhach (v Bratislave na Pasienkoch) proti Trenčínu a
druhý odohráme u súperov v Novom Meste nad Váhom.
Súťažnú časť jeseň 2014 II. ligy muži „Západ“ sme v silnej konkurencii zvládli
dobre, i keď vekový priemer našich hráčov vysoko prevyšuje vekový priemer
v ostatných kolkárskych družstvách. Svojimi skúsenosťami a niektorí už aj cez
zdravotné problémy sme dokázali poraziť družstvá s vekovým priemerom oveľa
nižším. Priznám sa, že by sme uvítali omladiť naše mužstvo, aby sme v budúcnosti
mali komu odovzdať naše skúsenosti, čím by sa zaručilo pokračovanie kolkárskej
tradície a možnosť reprezentovať v tomto športe obec Limbach.
Záverom chcem poďakovať vedeniu obce a poslancom, ktorí popri povinnostiach
pri riadení a zveľadovaní obce prispeli za uplynulé obdobie k rozvoju kultúry a
športu v obci.
Novému vedeniu obce a poslancom a všetkým občanom našej obce prajem veselé
a príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2015 želám veľa zdravia,
šťastia a duševnej pohody.

S pozdravom „Hodu zdar“ Pavel Ančic

Verejné spravedlnenie
V noci z 15. na 16. 11. 2014 sme po návšteve miestnej reštaurácie naším
nevhodným správaním narušili pokojný spánok spoluobčanov v našej dedine.
Preto by sme sa radi týmto verejne ospravedlnili Martine Locziovej za vulgárne
a urážlivé správanie voči jej osobe, taktiež sa ospravedlňujeme celej rodine
Locziovej a pani Anne Futasovej za nevhodné správanie a v neposlednom rade
sa ospravedlňujeme všetkým občanom Limbachu za rušenie nočného pokoja.
Veľmi nás to mrzí a sľubujeme, že sa takáto situácia už nebude opakovať.
Podpísaní: Marcel Vagač, Matúš Iro, Jakub Forner, Patrik Kalman, Marek Böhm,
Christián Šuba, Ľubo Vojtek, Richard Forner
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