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Evanjelická cirkev - Milí spoluobčania!
Opäť sme sa dožili krásnych adventných a vianočných dní. Prečo sú pre nás krásne?
Lebo v tomto období roka sa viac než inokedy sústredíme na veľké hodnoty
života, akými sú rodina, spoločenstvo, obdarovanie blízkeho, zmierenie, pokoj
v duši. Trblietavé svetlo adventných sviečok a vianočných ozdôb nás pozývajú k
stíšeniu sa a zamysleniu nad svojím životným smerovaním.
Kresťania počas adventu a Vianoc zvlášť myslia na zjavenie Božej milosti v osobe
Ježiša Krista. Hovoríme o milosti, lebo sme neraz prestúpili dobré Božie príkazy
a mali by sme byť za to potrestaní. No Boh nám dáva milosť. Robí tak práve cez
osobu svojho Syna, ktorý vstúpil do tohto sveta, aby sa za nás obetoval. To je
posolstvo Biblie.
Môžeme tomu veriť? - Jeden tomu verí, druhý nie. Kto tomu verí, nezostáva len
pri teórii. Lebo táto Božia milosť nás aj vychováva. Ak skutočne veríme, že Boží
Syn prišiel na svet, aby nás zachránil, potom to nutne mení náš charakter. K čomu
konkrétne nás zjavená Božia milosť vedie?
V prvom rade k tomu, „aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí“. Tak
to formuloval apoštol Pavol v liste Títovi. Mnohokrát si totiž počíname, akoby
Pána Boha ani nebolo. Snažíme sa z vlastných síl, svojou šikovnosťou, múdrosťou
či známosťami dosiahnuť určité ciele. Vo vzťahoch si počíname svojvoľne, akoby
človek mal byť mierou všetkých vecí, akoby morálka bola len spoločenskou
dohodou. Z kresťanského pohľadu to nie je správne počínanie.
V Biblii čítame, že „Božia milosť sa zjavila, aby sme mierne, spravodlivo a pobožne
žili na tomto svete“. Nie je jednoduché žiť mierne, spravodlivo a pobožne tam,

kde vládnu sebecké vášne a násilie. Niekedy to máme vo vlastných rodinách.
Aj sami najviac ubližujeme svojim blízkym doma, tým, na ktorých nám najviac
záleží. To je náš svet. No Kristus prišiel práve do takého sveta plného egoizmu a
násilia, aby v ňom žil mierne, spravodlivo a pobožne. Kristus je tu s nami, aby sme
aj my žili a slúžili tak ako On – mierne, spravodlivo, pobožne.
To všetko môžeme konať s očakávaním, s nádejou zjavenia Ježiša Krista. Niečoho
sa dobrovoľne odriekame, o niečo sa vedome usilujeme, lebo máme jasný dôvod
pred očami. Apoštol Pavol tento dôvod opísal takto: „Blahoslavená, šťastná nádej
a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Krista Ježiša.“ Kto koná mierne,
spravodlivo a pobožne, je človekom nádeje, človekom, ktorý má budúcnosť. Boh
mu ju zaistil.
Kresťania veria, že Kristus sa zjavil a s ním veľká Božia milosť. Boží Syn sa
stal človekom, aby zachránil nás, Bohu odcudzených ľudí. O tom sú Vianoce.
Pamätajme, že sú to sviatky nie obžerstva a opilstva, ale skromnosti. Lebo Boží
Syn prišiel z Božej slávy do skromnosti. Narodil sa doslova do maštale.
Milí spoluobčania! Vianoce sú sviatky vtelenia Pána. Jeho milosť je tu aj pre
nás. Aj nám môže Boh odpustiť naše viny. Stačí ich vyznať a zanechať a potom
vykročiť na novú, lepšiu cestu života. Keď tak urobíme, potom budú tohtoročné
Vianoce pre nás mimoriadne krásne. Lebo nezostali sme len v rovine ľudskej,
pozemskej a sentimentálnej, ale prišla do nášho života aj vzácna Božia milosť.
S prianím radostných a požehnaných vianočných sviatkov
Róbert Mišových, evanjelický farár

Rímskokatolícka cirkev

Pokojné prežívanie Vianoc v kruhu svojich najbližších všetkým Limbašanom želá a
v mene rímskokatolíckeho spoločenstva vyprosuje
Miroslav Mika, farár

„Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,14)
Slová anjelov o pokoji, ktoré zazneli v Betleheme v „Tú noc“, slová, ktoré budú o pár
dní opäť zaznievať i v našich chrámoch, sú stále výsostne aktuálne.
Nepokoje vo svetovom dianí nás v tom denne utvrdzujú.
Pokoj vo svete sa začína pokojom v srdci človeka.
Prijmime ponuku Ježiša - Kniežaťa pokoja, ktorý sa narodil v Betleheme, do našich
sŕdc, rodín, spoločenstiev. Tak sa môže každý z nás zaradiť medzi tých, o ktorých
sám Ježiš hovorí: „Blahoslavení, ktorí šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“
(Mt 5,9)

Srdečne pozývam na sväté omše počas sviatkov:
24. decembra (Vigília Narodenia Pána - Polnočná)
25. decembra (Slávnosť Narodenia Pána)
26. decembra sv. Štefana, prvomučeníka
27. decembra Svätej Rodiny
31. decembra
1. januára Slávnosť Bohorodičky

22.00
9.00
9.00
9.00
16.30
9.00

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok ,
šťastie nech sprevádza každý váš krok.
Želajú pracovníci obecného úradu

Srdečne vás pozývame na novoročný prípitok 1. 1. 2016 o 0.30 hod. na OÚ v Limbachu.
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Výber uznesení zo 6. riadneho
zasadnutia OZ dňa 12. 11. 2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Vítame nových občiankov:
Andrej Vyberal

7. 7. 2015

Max Richter

2. 9. 2015

Filip Vrablec

18. 9. 2015

Laura Ševečková

24. 9. 2015

Lucas Német

24. 9. 2015

Leonard Adamek

3. 10. 2015

Martin Stojkovič

9. 10. 2015

Artur Vároš

14. 11. 2015

Natália Paščáková

23. 11. 2015

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.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
1. So zápisom do obecnej kroniky za rok 2014.
2. So zmenou katastrálnej hranice obce Limbach pre potreby pričlenenia do MAS MR.
3. So zámerom odpredaja pozemkov č. 77/1 a 77/5, k. ú. Limbach s rozlohou 208 m²
a 230 m²
spoločnosti Candor Trading, s. r. o., s podmienkou vypracovania geometrického plánu.
4. So vstupom obce Limbach do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty.

Zosobášili sa:
Mgr. art. Danica Haláková a Pavol Hričo

29. 10. 2015

Adam Spusta a Natália Rohaľová

7. 11. 2015

ČÍSLO 4/2015

Opustili nás:

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:

Tamara Strachová

24. 9. 2015

Hedviga Rybárová

2. 10. 2015

Katarína Slimáková

6. 10. 2015

Anna Machalová

13. 11. 2015

1. So žiadosťou Ing. Kosíka o odpredaj pozemkov.

Ing. Vladimír Balej

60 rokov

Anna Lennerová

60 rokov

Ing. Jozef Lovíšek

60 rokov

František Slávik

60 rokov

Helena Patasiová

65 rokov

Jarmila Kavická

70 rokov

Pavol Slimák

75 rokov

Mária Beňová

80 rokov
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LIMBAŠSKÉ NOVINKY

Vážení občania,
listy v kalendári za rok 2015 sme už obrátili takmer všetky. V zápale práce počas každodenných
udalostí si ani neuvedomujeme, že sme takmer na konci kalendárneho roka. Čakajú
nás najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, Silvester a príchod nového roka 2016. Na konci
kalendárneho roka býva zvykom bilancovať a zhodnotiť, čo sa počas roka urobilo, ale aj to, čo sa
urobiť nestihlo, a zvykneme si dávať nové predsavzatia i úlohy. Počas roka k vám každý štvrťrok
prichádzame s Limbašskými novinkami, prostredníctvom ktorých vás oboznamujeme s našou
prácou a dianím v obci. Dnes sa vám do rúk dostáva posledné tohtoročné číslo. Dovoľte mi preto
zhodnotiť končiaci sa rok nielen v obecnom dianí, ale aj môj prvý rok vo funkcii starostky obce.
Rok 2015 sa začal hekticky a potrebovali sme viac času na prehodnotenie problémových
a nejasných záležitostí z minulého volebného obdobia. Snažíme sa riešiť problémy vždy v
prospech obce, bez ohľadu na individuálne záujmy jednotlivcov.
Na obecnom úrade sme zmenili úradné hodiny tak, že sme posunuli jeho otvorenie ráno na 7.30
hod. a jeden deň sme predĺžili až do pol šiestej, čím sme vyšli v ústrety zamestnaným občanom.
Na Obecnom úrade v Limbachu sme v rámci Spoločného stavebného úradu vytvorili kanceláriu
stavebného úradníka, ktorý je k dispozícii vždy v utorok na konania a konzultácie a počas
ostatných dní vypracováva agendu. Obec má konečne po dlhých rokoch právnika, ktorý rieši
promptne všetky potrebné záležitosti a problematické podania. Dôležitým krokom k zlepšeniu
informovanosti občanov bolo zavedenie E-mailingu ako súčasti informácií uverejňovaných
na našej stránke www.limbach.sk. Na stránke obce sú okrem informácií, zmlúv, faktúr
zverejňované aj hotovostné výdavky, čo výrazne prispelo k zvýšeniu transparentnosti práce
obecného úradu. Zasadania obecného zastupiteľstva si môže každý pozrieť zo záznamu na
stránke obce.
Som rada, že v roku 2015 sme s prácami pokročili k zlepšeniu a ku skrášleniu našej obce.
Podarilo sa nám získať finančný príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré sa po
ukončení všetkých potrebných procesov práve stavia v športovom areáli. Obec získa nový
moderný priestor na rozvoj športovej činnosti a využitie voľného času mládeže, detí i dospelých.
V športovom areáli plánujeme umiestniť tiež tzv. vonkajšiu posilňovňu.
Počet žiakov základnej školy sa zvýšil, čo viedlo k rozšíreniu počtu tried a tiež k rozšíreniu
učiteľského zboru. V základnej škole sme vytvorili „cvičebňu” ako náhradu za doteraz
nevybudovaný projekt telocvične. Skrášlili sme aj vonkajší areál základnej školy. Rozširujeme
tiež vonkajší priestor materskej školy a plánujeme ďalej zlepšovať podmienky pre našich
najmenších a prístup do škôlky pre jej návštevníkov. Teší nás životný elán a aktivity našich
seniorov, ktorým sme sa snažili spríjemniť chvíle aj nami organizovanými podujatiami.
Prijatím na prvý pohľad nepopulárnych opatrení sme zlepšili výber obecných daní a poplatkov
do obecného rozpočtu a zefektívnili sme vymáhanie pohľadávok od neplatičov formou
exekúcie. V tomto trende mienime naďalej razantne pokračovať.
Podarilo sa nám zakúpiť prostredníctvom EKS komunálne vozidlo – traktor, ktoré zľahčí
zimnú údržbu, ktorá bola veľmi nákladná a často neuspokojujúca. Využijem túto príležitosť
a v súvislosti so zimnou údržbou by som chcela požiadať všetkých občanov, aby nesťažovali
prejazd traktora pri odpratávaní snehu nedisciplinovanosťou pri parkovaní vozidiel. Všímajte si
preto svojich susedov a upozornite ich, môže sa stať, že na bezohľadnosť jednotlivca doplatí v
konečnom dôsledku celá ulica...
Ukončili sme aktualizáciu územného plánu a pristúpili k ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na
príslušných úradoch. Proces je momentálne v ich rukách.
Som nesmierne rada, že po počiatočných problémoch so zavedením zmien pri zbere
separovaného odpadu občania pochopili, že je potrebné spoločnými silami riešiť túto
problematiku, za čo im ďakujem. Veľké problémy máme stále s cezpoľnými občanmi, ktorí bez
váhania vyhodia vrecia s rôznym odpadom na miesta, kde takýto zber nepatrí. Problematické
v tomto roku bolo aj nedovolené skládkovanie odpadu na súkromných pozemkoch. Majitelia
znečisťujú životné prostredie aj v prípadoch, keď zahŕňajú odpad (niekedy aj stavebný) pod zem
na pozemku, ktorý následne predajú. V tejto problematike by som videla priestor na začatie
činnosti Komisie pre životné prostredie.
V obci sme ešte koncom roka 2014 umiestnili zákazové značky pre vjazd veľkotonážnych vozidiel
Štátnych lesov. Obmedzenie vjazdu do niektorých ulíc bolo pre nich podmienené vybudovaním
kvalitnejšej vozovky, ktorú môžu však vybudovať iba na vlastnom alebo obecnom pozemku.
Cesty sú však z veľkej časti súkromné, preto musíme majetky vyrovnať. Tento proces je veľmi
náročný na čas.
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Podarilo sa nám získať pre činnosť v obci lekárnika, ktorý momentálne hľadá priestory na
zriadenie lekárne alebo výdajne liekov.
Snažili sme sa tiež o umiestnenie bankomatu, avšak blízkosť Pezinka s množstvom bankomatov
a nízky počet obyvateľov s trvalým pobytom v Limbachu nám sťažujú pozíciu. Napriek tomu
to nevzdávame a rokovania pokračujú. Týmto by som rada apelovala na tých, ktorí bývajú
v Limbachu, aby sa prihlásili k trvalému pobytu v našej obci, čo by viedlo nielen k zvýšeniu
podielových daní pre obec, ale aj k zvýšeniu možností skvalitňovania života v obci.
Naštartovali sme projekt vybudovania novej a veľmi potrebnej čistiarne odpadových vôd,
ktorú pre nás môže, ak to schvália poslanci, budovať nemecká spoločnosť. Obec by tak mohla
skvalitniť jestvujúci systém kanalizácie, získať voľné kapacity pre všetky nedostavané lokality
a navyše aj nejakú rezervu do budúcnosti. Rokovania prebiehajú, a ak príde k zhode a ochote
zo strany zastupiteľstva, mohol by sa tento projekt zrealizovať už v blízkej budúcnosti, o čom
budem včas verejnosť informovať.
Najväčším sklamaním pre mňa je, keď v Limbachu dôjde k vandalizmu a poškodeniu obecného
majetku, ktorý je majetkom náš všetkých. V roku 2015 sa to začalo zničením osvetlenia
vianočného stromčeka a pokračovalo nočnými výtržnosťami, posprejovaním budovy pošty a
tabúľ. Odstránenie grafitov nás bude stáť nemalé finančné prostriedky, ktoré sme mohli vložiť
do dôležitejších investícií. Bola by som rada, keby sa takéto správanie prestalo hodnotiť ako
„hrdinstvo“ a ľudia sa nebáli proti vandalom zakročiť a odsúdiť toto konanie. Tu by sa mohla
zaktivizovať Komisia na ochranu verejného poriadku.
A čo pripravujeme na rok 2016? Naše plány a zámery do budúceho roka sú vypracované v
projektoch, ktoré sme odoslali na posúdenie a schválenie. Čo sa nám podarí zrealizovať, ukáže
čas a blízka budúcnosť. Je len samozrejmosťou, že naše plány a želania vložené do projektov
závisia od finančných prostriedkov, od skutočnosti, či ich vôbec dostaneme, ale i ako rozumne a
šikovne s nimi budeme hospodáriť. Žiaľ, v Bratislavskom kraji sa mnohé výzvy nemôžu podávať,
a preto sme tak trochu diskriminovaní a musíme zháňať prostriedky z iných zdrojov alebo sa
spoliehať na vlastné. Práce si plánujeme naďalej robiť zväčša svojpomocne, čím ušetríme
finančné prostriedky.
Našou najväčšou úlohou v budúcom období je vyrovnanie komunikácií a vybudovanie osvetlenia
na týchto komunikáciách. Naša obec ich potrebuje ako soľ. Jedným z budúcich projektov je aj
rozšírenie základnej školy, čo by zahŕňalo tiež možnú prestavbu jestvujúcich futbalových kabín.
Po vykonaní potrebných právnych krokov plánujeme komplexnú rekonštrukciu doterajšej
stavby domu smútku.
V letných mesiacoch v roku 2016 bude potrebné mnohé komunikácie zasypať asfaltovou
drvinou, čím dôjde k ich skvalitneniu. Obec Limbach nemá v súčasnosti taký objem finančných
prostriedkov, aby opravila tieto komunikácie novým asfaltovým kobercom, preto sa budeme
snažiť ich upraviť aspoň tak, aby boli prejazdnejšie.
Nezatvárame oči ani pred chybami a nedostatkami. Kto však niečo robí, robí často aj chyby.
Preto ďakujem všetkým, ktorí slušne prídu a na problém upozornia, prípadne sú nápomocní
pri jeho vyriešení.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, zlepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia,
práce, rokovaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. Postupnými
drobnými prácami dávame našu obec do poriadku. Často počujeme od návštevníkov obce
pochvaly, že máme peknú a upravenú dedinu, že máme na vysokej úrovni materskú a základnú
školu, že máme vytvorené podmienky na využívanie voľného času. Je nám preto ľúto, že túto
skutočnosť často nevidia a nevedia doceniť niektorí naši občania a často ani všetci zvolení
zástupcovia obce. Chcem poďakovať všetkým poslancom a členom komisií, ktorí sa nesnažia
len negovať prácu obce, ale vlastnou iniciatívou a návrhmi prispievajú k zlepšeniu podmienok
v obci, a poslanecká práca sa pre nich nezačína a nekončí účasťou na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Využívam túto príležitosť poďakovať sa tiež všetkým občanom Limbachu, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, k spolupatričnosti, pomoci pri
vytváraní podmienok na spokojný a krajší život v našej obci, k obohateniu jej kultúrneho i
duchovného života, našim vinárom a ostatným záujmovým spolkom. Tu by som osobitne
chcela vyzdvihnúť prácu a poďakovať členom OZ LIRA. Budúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov. Rada by som poďakovala všetkým zamestnancom obce, ktorí aj v tomto roku odviedli
kus poctivej práce.
Vážení spoluobčania, záverom môjho príhovoru vám všetkým prajem príjemné a ničím
nerušené prežitie prichádzajúcich vianočných sviatkov v kruhu rodiny a najbližších, aby vaše
príbytky boli naplnené láskou, radosťou a šťastím. Do nového roka 2016 prajem vám i vašim
rodinám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Pekné sviatky
Adriana Čechovičová
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Milí priatelia!
Keďže príspevok píšem v polovici novembra a k vám sa Limbašské novinky dostanú
až na Vianoce, zdá sa mi nevhodné rozoberať našu činnosť v adventnom čase.
Vlastne ani niet čo, lebo plánované akcie – príchod Mikuláša do klubu a výlet na
vianočné trhy vo Viedni sa udejú v decembri.
Ale predsa len – spomeniem návštevu Modry, ktorú zorganizovala naša „mladá“
seniorka Katka. A čo tam? Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia, stojaci
v miestnom cintoríne. Pôvodne bol vymaľovaný freskami zobrazujúcimi pašiový
cyklus, časom prešiel viacerými stavebnými úpravami. Keďže bol v zúboženom
stave, vďaka nadšencom a iniciatíve rímskokatolíckeho farského úradu a
občianskeho združenia s podporou dotácií a finančných zdrojov je už od roku 2011
v postupnej obnove.
Videli sme na vlastné oči, o akú sizyfovskú prácu ide – porovnaním zreštaurovaných
a spustošených častí chrámu.
Na záver sme v cintoríne chvíľku postáli pri hrobe významného dejateľa –

národovca Ľudovíta Štúra. Prežili sme blaženú hodinku o to viac, že sme kúpou
kalendára prispeli i my k obnove tejto vzácnej pamiatky.
Vážení občania a seniori!
Na koniec – pod vplyvom udalostí v Európe, dovolím si (azda i vo vašom mene),
vysloviť túto prosbu:
Nedaj Bože, aby zas tisíce ľudí
v bolestiach mreli,
aby človek smrť vojnou rozsieval
a šíril bolesť, množil rany, žiaľ.
Chráň nás pred skazou a zabráň rozbroju
a všetkých priveď k svojmu pokoju.
A čo viac dodať? Pokojné a šťastné Vianoce!
Anna Futasová, tajomníčka ZO JDS

Vyznamenanie zakladajúcim
členom JDS Limbach
Pri 20. výročí založenia JDS Limbach bolo udelené vyznamenanie III. stupňa za
dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov, ktoré udeľuje OV JDS Pezinok
nášmu zakladajúcemu a aktívnemu členovi pánovi Ing. Milanovi Kopcovi.
Vyznamenanie sme odovzdali s pani starostkou na posedení pri príležitosti
mesiaca úcty starším na OÚ.
Pri 25. výročí založenia JDS na Slovensku si vo veľkej zasadačke BSK v Bratislave
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prevzal Pamätný list tiež zakladajúci a aktívny člen pán Ing. Jaroslav Skúpy od
predsedníčky KO JDS Bratislava pani Žofie Lomnickej.
Chlapci, srdečne vám ďakujem za aktívnu účasť v klube, na brigádach a akciách,
ktoré robíme.
Anna Farbulová, predsedníčka JDS Limbach
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Rekreačný pobyt seniorov
V prvý októbrový týždeň sa 48 seniorov z Limbachu a Pezinka zúčastnilo na týždennom
rekreačnom pobyte v Habovke, v hoteli Julianin dvor.
Privítala nás slnkom zaliata prírodná scenéria Roháčov. K miestu nášho pobytu sme,
aj keď trochu „polámaní“ z cesty, vykročili spevom, a to piesňou „Na Orave dobre...“, čo
patrične ocenil personál hotela.
Organizátorky pobytu pani Vrablicová a pani Chvílová pripravili na každý deň zaujímavý
program. Navštívili sme malý pivovar v Oravskom Podzámku a ochutnali z produkcie
pivovaru. Drevený gotický Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne nás zaujal svojou
architektúrou a výnimočným barokovým oltárom. Zároveň sme si prezreli aj mestečko a
ocenili kvetinovú výzdobu a oddychovú zónu v centre.
Uspokojené boli aj nákupné duše, a to na trhoch v poľskej Jablonke, kde si prišiel každý
na svoje. Výnimočné chvíle sme zažili pri splave rieky Oravy na pltiach. Farby začínajúcej
jesene tvorili podmanivú scenériu krásnej prírody a oravských dreveníc, ktoré sme
obdivovali po brehu rieky. Skvostom bol hrad Oravský Podzámok, ktorý sa na záver
plavby vynímal nad našimi hlavami. Pútavé rozprávanie kapitána plte o histórii regiónu
len umocnilo náš zážitok.
Deň s riekou Oravou sme zavŕšili zábavou, kde nám do tanca a spevu hrala ĽH bratov
Murínovcov. Na záver sme relaxovali v termálnej vode v Aquaparku Oravice. Zážitok bol
dokonalý a program vyčerpaný.
Okrem vopred naplánovaného programu prispeli k výbornej nálade aj účastníci pobytu.
Nechýbali hudobné posedenia so spevom, scénky, zápolenia v bowlingu či nekonečné
žartovanie.
Na relax sme využili aj hotelové služby, a to bazén, saunu či bowling. Prechádzky v
blízkom okolí a zber húb nám poriadne rozhýbali „staré kosti“. Musíme konštatovať,

že sme sa cítili ako za mlada. K tomu prispela hlavne veľmi priateľská atmosféra,
ústretovosť personálu hotela, skvelá strava a výborná organizácia.
Už len spomíname na príjemné spoločné chvíle strávené v lone krásnej oravskej prírody.
Prezeráme zábery „dvorného“ fotografa a tešíme sa na ďalší pobyt. Tak dovidenia,
priatelia - o rok...
Účastníčka Anna D.

A PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU PRI PRÍPRAVE
ˇ
DAKUJEME
AGENTÚRE JANDL

ˇ ROK SPOLUPRÁCE
ZA DALŠÍ
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Posedenie s jubilantmi
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku… čo však
nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Hoci v dnešnej uponáhľanej dobe má
človek málo času pozastaviť sa, prehodiť slovo - dve s blízkym človekom, nám sa
to podarilo v novembri tohto roku.
Pozvanie starostky obce a Komisie pre sociálne záležitosti prijali tohoroční
oslávenci okrúhlych 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Stretnutie sa nieslo v slávnostnej
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a povznášajúcej atmosfére. Jubilantov pozdravili svojím programom aj deti z
Ľudovej školy umenia v Pezinku. Ich milý program vyčaril na tvárach jubilantov
úsmev a kde-tu sa objavila aj slzička radosti.
Chceli sme im pripomenúť, že na nich nezabúdame a že si vážime statočnú prácu,
ktorú vykonali.
Všetkým jubilantom želáme aj touto cestou pevné zdravie.
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V roku 2015 sa občianske združenie LIRA
– Limbašská regionálna agentúra podieľalo
na týchto aktivitách:
Podeľme sa - benefičný koncert
Limbašský jarmok
Jablkové hodovanie
Z Božej kancelárie - divadlo
Vianočná pošta pre Limbach
Kto je môj blížny - benefičný koncert
Adventné trhy a Mikuláš

Vianočný pohár vína
Adventný koncert limbašských umelcov
Krúžky pre deti a dospelých (keramický, tanečný, biblický)
Prispením 2 % z dane nám pomôžete pokračovať v našej dobrovoľníckej práci
pre Limbach.

ĎAKUJEME VŠETKÝM PODPOROVATEĽOM A DOBROVOĽNÍKOM,
KTORÍ NÁM POČAS ROKA POMÁHALI:
Tono Popovič, Zuzana Bereníková, Marek Spusta, Marián Mráz, Daniel Pastirčák,
Róbert Mišových, Milka Švorcová, Helena Osuská, rodina Slimákovcov s Irenkou,
učiteľky zo škôlky a ZŠ Limbach, ľudová hudba Sekvoja, dievčenská skupina Breza,
Michal Sadloň, Karol Čapucha, František Slezák, Cukráreň a výrobňa Dúha, rodina
Spustovcov, Mária Gdovinová, Renáta Bukatovičová, rodina Féderovcov, LVD Limbach, rodina Šošovičkovcov, rodina Gálikovcov, Martina Repčáková, Mirka Bená-
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rová, pracovníkom OU Limbach, rodina Škvarkovcov, Katarína Jakubcová, rodina
Komanovcov, Milka Maceková, Oľga Švábeková, Daniela Varínska, rodina Miklenčičovcov, Lucia Porubská, rodina Cisárovcov, o. Miroslav Mika, o. Vladimír Skyba.
PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A POKOJNÝ NOVÝ
ROK 2016.
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Základná škola Limbach
Jeseň aj nás obdarovala svojou krásou, pôvabom, nádhernými farbami a teplým
babím letom, a preto sme tento čas využili na rôzne akcie. Ako prvú sme pod
názvom Farebný týždeň zdravia spoločne pripravili a užili si ju v plnej paráde.
Každý deň sme sa obliekli do inej farby, ktorá znázorňovala daný deň. Cez
veľkú prestávku sme si vymenili svoje dobrôtky a naučili sa základy správneho
stravovania. Zaujímavým i poučným výletom bola biofarma v Stupave, kde sme
sa veľa dozvedeli o chovaní tradičných i netradičných druhov domácich zvierat.
V škole aj mimo školy nás čakali dopravné policajné akcie. Prvá bola beseda s
policajtmi, ktorí nám ukázali, ako sa má správny chodec a cyklista správať na ceste
aj mimo cesty a na druhej sme si to vyskúšali priamo v teréne. Široký úsmev nám
dodal Deň úsmevu, na ktorom sme s radosťou rozdávali smajlíkov.
Ešte stále slnečný a teplý november nás preniesol do sveta mágie a záhad v podaní
Tekvičkového pochodu svetlonosov a Dňa kúziel, na ktorých bolo strašenia viac
než dosť.
Koncom novembra sme ako malí bádatelia prebádali zákutia Malokarpatského
múzea v Pezinku a naši piataci povinne prvýkrát absolvovali Testovanie piatakov
2015 na vlastnej koži. Všetci sme im držali palce a oni sa k tomuto dňu „D“ vyjadrili
takto:
„Do poslednej chvíle som si nepripúšťal, že sa ideme testovať, ale stres som začal
mať až tesne pred testom. Bolo to všetko akosi rýchle, najskôr matika a potom
slovina. Bolo to ľahké...“
(Michal, 5. A)

Prajeme vám krásne sviatky pokoja a lásky, sviatky darovania krásnych duchovných
darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym, a želáme, aby každý z vás
mal srdiečko vždy otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom vnímal to tiché
šeptanie radosti i z nového roka 2016. Ďakujeme.

„Bál som sa, že to bude ťažké, mal som pero v ruke a počúval pokyny. Keď sme
dostali testy, zistil som, že som sa nemusel báť. Bolo to ľahké ako pierko. Keď som
to dokončil, zabudol som si to skontrolovať a hneď som to odovzdal. Išiel som do
vedľajšej triedy občerstviť sa, neskôr nasledoval druhý test. Zistil som, že je opäť
ľahký ako hrášok. A bol koniec.“
(Dominik, 5. A)
„Veľmi som sa nebál. Prvý test bol z matiky a druhý zo sloviny. Po testoch som išiel
sám domov a dlho som sa nenudil, išiel som ku kamarátovi a bol som rád, že to
mám za sebou.“
(Tomáš, 5. A)

Čas Vianoc sa blíži...

Rok čo rok k nám v decembri prichádzajú pomaly a celkom potichučky. Radostné,
čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné... Iba jediné sviatky v roku majú toľko
prívlastkov – VIANOCE.
Aj v našej škole sa pomaličky chystáme na ich príchod. Naozajstný pokoj Vianoc sa
však začína až zdobením stromčeka, keď polia, lúky a strechy domov sú pokryté
ligotavou snehovou perinkou. Za oknami poletujú snehové vločky ako páperie a
mráz kreslí štetcom na okná. Doma sa už chystajú dobroty. Každý je plný očakávaní,
všade vôkol nás už rozvoniava vôňa jedál a kapustnice. Plamienok vianočnej
sviečky, vôňa medu, oblátok a cesnaku vytvára neopakovateľné chvíle. Ožívajú
staré tradície. Zabalené darčeky netrpezlivo čupia pod vianočným stromčekom
ako hríbiky a čakajú na rozbalenie. Každému sa plnia túžobne očakávané priania.
Vianočná hudba sa zakráda do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru. Všetci si
v kútiku duše prajeme, aby tieto sviatky trvali večne...
Predtým, ako sa rozbehneme do svojich domovov a začneme vnímať a prežívať tú
nádheru, k nám zavítajú tieto podujatia: 1. 12. 2015 (2. - 5. roč.) Všetkovedko,
1. 12. - 4. 12. 2015 - Zber papiera, 4. 12. 2015 Mikuláš v škole, 16. 12. 2015
Vianočná besiedka spojená s trhmi.
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MATERSKÁ ŠKOLA
Bohatá je pani jeseň, nôti pre nás pestrú pieseň.
Ráno štípe líčka mráz, deti, príde Mikuláš!

Veru, ani sme sa nenazdali a december klope na dvere. Advent je už tu a naše deti
majú dôvod viac poslúchať, viac pomáhať a byť lepšími, veď Mikuláš príde nielen
domov, k starým rodičom, ale aj do našej škôlky. No, obzrime sa ešte na začiatok
školského roka.
V septembri sa rodičia na triednych schôdzkach dohodli zúčastniť sa na Jablkovom
hodovaní. Šikovné maminky napiekli chutné jabĺčkové koláče a iné jablkové
dobroty. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou deťom našej
MŠ. O týždeň neskôr sme už o 8. hod. ráno chystali dvor MŠ na GULÁŠ PÁRTY.
Tohto roku varilo guláš 8 družstiev, a hoci počasie nás strašilo celý týždeň, v sobotu
bolo krásne jesenné počasie. Ešte lepšiu náladu mali návštevníci pri ochutnávke
guláša a hudbe skupiny Reset. Opäť vďaka všetkým súťažiacim družstvám, ale aj
všetkým tým, ktorí zakúpením každej porcie guláša prispeli deťom k zlepšeniu a

spestreniu ich pobytu v škôlke. V nasledujúcom týždni si deti pripravili pre starých
rodičov triedne besiedky, kde sa predstavili spevom, tancom, prednesom krátkych
básní a riekaniek. Všetci hostia boli iste hrdí na svojich potomkov a prežili pekné
popoludnie, z ktorého si odniesli možno pár nezabudnuteľných obrázkov a malý
darček na pamiatku.
Milí starí rodičia, užívajte si svoje vnúčatá. Vypytujte sa ich, čo rady robia, spievajte
a recitujte, rozprávajte im, ako vyrastali vaše ratolesti – ich rodičia, čo vystrájali,
ako sa chystali napr. na Mikuláša, či písali list Ježiškovi. Urobte si chvíľku a prezrite
si spolu založené fotografie, zahrajte sa spoločenskú hru ako kedysi so svojimi
deťmi. Prežívajte spoločné chvíľky, zostanú vám spomienky, ktoré si zaslúžite vy
aj vaši najmenší...
Deti príde zabaviť pred Vianocami ešte divadielko NA HOJDAČKE, a potom už naozaj
príde aj náš MIKULÁŠ. Pekné a pokojné predvianočné obdobie všetkým želá za celý
kolektív MŠ
Ivana Spustová

UPOZORNENIE

UPOVEDOMENIE

k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje

Správca dane, t. j. obec Limbach, podľa § 80 ods. 1 daňového poriadku upovedomuje daňových dlžníkov, že po márnom uplynutí lehoty do 31. 12. 2015 začne exekučné konanie na účely vymáhania nedoplatku na miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a zároveň bude exekučne vymáhať aj nedoplatky za stočné.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. podávajú len
tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Daňovník je povinný podať daňové priznanie príslušnému správcovi dane do 31.
januára 2016, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2016.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom. Ostatní daňovníci v zdaňovacom období roku 2016 podávajú daňové priznanie len v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Oznámenie o úprave vývozu
komunálneho odpadu
V roku 2016 sa vývoz komunálneho odpadu zjednotí na rovnaký vývozný interval 1x za 14 dní - v celej obci (t. j. čierne nádoby rovnakej veľkosti). Preto žiadame občanov, aby si v prípade potreby včas zabezpečili dostatočne veľkú nádobu na komunálny odpad. Kontakt na OÚ v Limbachu: 033/6477 221, e-mail:
oulimbach@gmail.com.

Oznámenie o vyhlásení volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. 11. 2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

V obci Limbach budú z dôvodu vysokého počtu voličov vytvorené dva volebné
okrsky so sídlom: OÚ Limbach, SNP 55, Limbach a Základná škola, Vinohradnícka
70, Limbach.

OZNÁMENIE o elektronickej adrese
na podávanie žiadostí o vydanie voličského preukazu a žiadostí o voľbu poštou v obci Limbach: podatelna.limbach@gmail.com.
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Kolkársky klub Limbach
Podľa plánovaného rozpisu zápasov sme dňa 25. 11. 2015 odohrali
na domácich dráhach (na Pasienkoch) zápas proti Galante, ktorý bol
jeden z našich najlepších v tomto súťažnom ročníku. KK Galanta sme
porazili o 200 kolkov a všetci hráči na svojich dráhach boli víťazmi.
Podľa hodnotiacej tabuľky sme sa po 13. kole umiestnili na veľmi
peknom 6. mieste.
Do konca jesennej časti súťaže odohráme ešte dva zápasy, a to v
Piešťanoch proti Trenčínu a posledný zápas proti Pobedimu.
Jarná časť súťaže sa začína až 6. februára 2016. Do konca súťaže
želám našim hráčom veľa zdravia a herného elánu.
Ďakujeme obecnému úradu a našim sponzorom za podporu.
Všetkým občanom Limbachu želáme pekné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich rodín a aby do nového roku 2016 vykročili
šťastnou nohou.
S kolkárskym pozdravom „Hodu zdar!“
Pavel Ančic

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oddiel
DKK Nové Mesto nad Váhom
MKK Stará Turá B
KK Hustra Uhrovec
KK Tatran Bratislava
KK Pobedim B
KK Karpaty Limbach
ŠKK Tlmače
KK Zlaté Klasy B
BKK Bánovce nad Bebr.
TKK Trenčín B
TJ Slovan Šaľa B
KK Preseľany B
KK Viktória Pezinok
TJ Rakovice B
MKK Galanta B

Zápasy
12
12
12
13
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12

Výhry
9
8
8
8
6
6
6
6
6
5
5
5
4
3
3

Remízy
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0

Prehry
3
3
4
5
5
6
6
7
6
6
6
7
7
8
9

Body
18
17
16
16
13
12
12
12
12
11
11
10
9
7
6

FK Karpaty Limbach
Futbalová liga Mladších žiakov a prípravky je v plnom prúde a momentálne sa
nachádza v jej presnej polovici. Posledné zápasy z jesennej časti ligy odohrali
mládežnícke mužstvá 8. 11. 2015.
Ako sme už spomínali v predošlých článkoch, náš futbalový klub sa rozrástol o
ďalšie mužstvo, a to Mladších žiakov (10 – 12 r.), ktorí to vo svojom premiérovom
ročníku nemajú vôbec jednoduché. Naši žiaci fungujú v oklieštenej zostave.
Polovicu mužstva tvoria skúsenejší hráči z prípravky, čo poznať na kondícii,
sile aj rýchlosti. Veľkú časť futbalu tvorí však bojovnosť, ktorá nám nechýba, a
preto dokážeme občas konkurovať aj iným mužstvám. V priebežnej tabuľke sa
nachádzame na 11. pozícii s 1 výhrou a so skóre 14:80.
Naša hra sa však neustále zlepšuje. Predovšetkým posledný zápas proti súperovi
zo Studienky bol toho dôkazom, keď sme dokázali konkurovať mužstvu, ktoré
hrá na špici tabuľky.
Futbalová Prípravka (8 – 10 r.) funguje už tretí rok. Každým rokom zlepšujeme
svoje postavenie v konečnej tabuľke a predvádzanú hru. Po prvom ročníku sme
skončili na nelichotivej poslednej priečke, no o rok neskôr sme naše postavenie
zlepšili a na konci ročníka sme sa nachádzali na peknom 7. mieste. V tomto
ročníku máme predvádzanou hrou našliapnuté k lepším výsledkom a konečnému
umiestneniu. Naša hra sa z roka na rok zlepšuje a momentálne dokáže potešiť
nejedného diváka. V priebežnej tabuľke sa nachádzame na 7. mieste, no veríme,
že naše postavenie do konca ročníka zlepšíme.
Tretím najmladším mládežníckym mužstvom je Predprípravka (inak nazývaná
aj ako Pusinky; 5 – 8 r.). Pusinky, žiaľ, futbalovým zväzom nemajú vytvorenú
oficiálnu ligu, a preto aj počet ich zápasov je nižší. Zápasy, ktoré Pusinky
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odohrajú, sú teda viazané na dohode medzi mužstvami, pričom nie všetky
mužstvá majú vytvorenú túto kategóriu. V tomto ročníku sme odohrali 5
zápasov. S predvádzanou hrou sme spokojní, chlapci sa snažia a myslíme si, že
niektorí môžu byť o chvíľu ťahúňmi v starších mužstvách. Už na rok plánujeme
začleniť 5 chlapcov do kategórie Prípravky, kde budú môcť ukázať, čo sa v nich
naozaj skrýva.
Radi by sme vás týmto pozvali aj na našu Facebookovsku fun page „FKK LIMBACH
2015 – MLÁDEŽ“, kde môžete sledovať reporty zo zápasov, pripravované akcie a
novinky.
MLADŠÍ ŽIACI – 11 zápasov – 1 výhra – 10 prehier – 14:80 skóre – 3 body = 11.
miesto.
STRELCI: Marcel Bilčík (8 gólov), Adrián Hanker (2 góly), Samuel Kalman (1 gól),
Adam Verníček (1 gól), Tobias Tokoš (1 gól), Šimon Vavřík (1 gól).
PRÍPRAVKA – 13 zápasov – 7 výhier – 6 prehier – 85:47 skóre – 21 bodov = 7.
miesto.
STRELCI: Marcel Bilčík (45 gólov), Tobias Tokoš (10 gólov), Michal Repčák (6
gólov), Meg Molnárová (6 gólov), Jakub Rečlo (5 gólov), Juraj Kummer (5 gólov),
Leoš Czinege (4 góly), Samuel Kalman (1 gól), Teodor Podmanický (1 gól), Matúš
Čapla (1 gól), David Juhasz (1 gól).
PREDPRÍPRAVKA – 5 zápasov – 1 výhra – 4 prehry – 20:32 skóre.
STRELCI: Peter Molnár (9 gólov), Juraj Kummer (3 góly), Matúš Čapla (2 góly),
Gregor Piovarči (1 gól), Meg Molnárová (1 gól), Filip Czinege (1 gól).
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Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
Dovoľte mi, aby som vás v mene všetkých členov Združenia limbašských
vinohradníkov a vinárov srdečne pozdravil. Rád by som vám poďakoval za vašu
účasť na Svätomartinskom požehnaní mladých vín, ktoré sme pre vás pripravili
13. novembra v spoločenskej sále hotela Gaudium Garni v Limbachu. Limbašskí
duchovní požehnali mladé vína, výrobcovia a milovníci vína zhodnotili uplynulý
vinohradnícky rok a prvýkrát na verejnosti mohli degustovať a vzájomne si
hodnotiť mladé víno z ostatnej úrody.
Týždeň po našej akcii sme sa stali účastníkmi azda najväčšieho vinárskeho
podujatia, ktoré pravidelne usporadúva Malokarpatská vínna cesta. Počas Dňa
otvorených pivníc 2015 otvorilo pre návštevníkov svoje pivnice až 155 vinárov
na trase od Bratislavy až po Trnavu. V Limbachu sme boli piati vinári, ktorí sme
s hrdosťou predstavili svoje pivnice, degustačné priestory a dvory. Hostí sme
privítali dobrými vínami a širokou škálou gastronomických pochúťok. Z ohlasov,
ktoré sa k nám dostali, môžeme spokojne povedať, že nielen nám domácim, ale
aj širokej verejnosti z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zo zahraničia, sa vína z
limbašských pivníc páčia a chutia im.
Ako je už dobrým zvykom v Limbachu, aj tento rok ukončíme symbolicky
spoločenskou akciou Vianočný pohár vína. Dňa 19. 12. 2015 (v sobotu) v čase
od 15.00 do 22.00 hod. sa stretneme na dvore obecného úradu. Srdečne vás
pozývame. Príďte, budeme sa na vás tešiť.
Rovnako radi vás privítame v januári na jubilejnej 10. koštovke limbašských vín.
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V mene všetkých členov spolku mi dovoľte zavinšovať vám príjemné a bohaté
vianočné sviatky a veľa, veľa šťastia do nového roku. To všetko vám z úprimného
srdca prajeme.
S pozdravom
Michal Sadloň, predseda ZLVaV

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV ROK 2016

Plasty Papier BIO
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Odborná degustácia bude 9. 1. 2016. Do hodnotiacej komisie sa môže prihlásiť
každý Limbašan či Limbašanka, ktorým víno nielen chutí, ale o ňom majú aspoň
základné znalosti. Hlásiť sa môžete telefonicky (moje tel. č.: 0903/611736). Verejná
ochutnávka bude 16. 1. 2016 od 16.00 hod. Miestom konania bude Centrum oddychu
Gaudium v Limbachu. Budete vítaní nielen vy, ale aj vaši známi a priatelia. Pozvite
ich, nech aj oni zažijú priateľskú atmosféru a dobrú náladu spojenú s vychutnávaním
toho najlepšieho vína, čo sa nielen profesionálnym, ale aj amatérskym vinárom z
Limbachu podarilo vykúzliť. Dôležitá informácia pre vystavovateľov: vzorky vína,
ktoré treba priniesť v pracovnom čase do Vinárstva Sadloň v období od 26. 12. do
30. 12. 2015 (prosím, dodržať tento termín!!!) musia byť označené menom výrobcu,
presnou adresou, tel. číslom, ročníkom a zatriedením vína podľa obsahu cukru.
Jedna vzorka musí obsahovať 4 fľaše s obsahom 0,75 l.
Na záver by som vám ešte chcel dať do povedomia domovskú stránku Združenia
limbašských vinohradníkov a vinárov: www.limbasskevina.sk, kde sa môžete
informovať o našich aktivitách.
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Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, zo sirupov, z 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.
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.

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.

Termíny vývozu komunálneho odpadu rok 2016
JANUÁR
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

JÚL
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

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

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

AUGUST
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

Limbach - 240 l nádoby (komunál) 1 x 14 dní + Machergut
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1
2
3
4
5
6

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

1
2
3
4

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

28
29
30
31

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

26
27
28
29
30
1
2

3
4
5
6
7
8
9

APRÍL
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
OKTÓBER
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23

25
26
27
28
29
30
1
24 31
25
26
27
28
29
30

Limbach - 240 l nádoby (komunál) všetci + Machergut

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7
8

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

23 30
24 31
25
26
27
28
29

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

JÚN
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4

DECEMBER
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

Sviatok
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