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Systém odpadového hospodárstva v našej obci – čo sa zmení od roku 2021?
II. časť
Vážení občania, v predchádzajúcom čísle
Noviniek z dedinky ste si mali možnosť prečítať I.
časť článku o plánovaných zmenách v systéme
odpadového hospodárstva v našej obci. Teraz mi
dovoľte pokračovať a predstaviť vám ďalej moje
plány v tejto oblasti.
Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sme
už niekoľkokrát hovorili o systéme odpadového
hospodárstva v našej obci a o tom, ako to čo
najefektívnejšie zmeniť a urobiť spravodlivejším pre
občanov. Teraz máme nastavený poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(v ďalšom texte len „poplatok“) vo výške 0,10
centov/osoba/deň. Teda jedna osoba platí poplatok
36,50 eur/ročne, v prípade priestupného roka 36,60
eur/ročne, a to bez ohľadu na to, koľko odpadu
vyprodukuje. Teda poplatok platia všetci rovnako,
bez ohľadu na to, či poctivo triedia, alebo nie. Toto
by sme chceli zmeniť. Ako však na to?
Zmena vyššie uvedeného je možná tak, že v obci
zavedieme množstvový zber odpadu. To znamená, že
sa každá „kuka nádoba“ bude vážiť zberovou
spoločnosťou a tá nám na konci mesiaca predloží
výkaz, z ktorého bude zrejmé, koľko komunálneho
zmesového
odpadu
tá
ktorá
domácnosť
vyprodukovala. Plánujeme zaviesť aj váženie
separovaného odpadu, teda odpadu, ktorý dávame do
vriec. V praxi by to fungovalo tak, že každá jedna
nádoba na zmesový komunálny odpad by mala
nainštalovaný čip, ktorý by v evidencii bol pridelený
na konkrétnu domácnosť.
Príklad: „Jožko Fúzik z Kvetnatej ulice býva
v rodinnom dome spolu so svojou manželkou a 2
deťmi. Teda domácnosť obývajú 4 osoby. Jožko Fúzik
sa rozhodne, že by potreboval 2 smetné nádoby
(podľa v súčasnosti platného VZN má aj nárok na 2
nádoby). Každú jednu nádobu bude mať rodina
Fúzikovcov očipovanú kódom, napr. 006. V deň
zberu ju vyložia na vyprázdnenie. Zberová
spoločnosť ju odváži a zistí, že nádoba s čipom 006
vážila v ten deň 10 kg. Takto sa bude nádoba vážiť
pri každom zbere. Na konci roka sa údaje

zosumarizujú a zistí sa celoročné množstvo
zmesového komunálneho odpadu, napr. 150 kg.
Rodina Fúzikovcov si zaplatí za „svojich“ 150 kg
odpadov.
Takto by sme chceli zaviesť aj váženie
triedeného zberu, teda toho vrecového. Jedna
domácnosť obdrží napr. 100 ks vriec a 100 ks
čiarových kódov k nim, ktoré si podľa potreby nalepí
na vrecia. Tieto čiarové kódy budú tiež pridelené na
domácnosť.
Príklad: Náš vyššie spomenutý Jožko Fúzik
nazbiera mesačne 4 vrecia separovaného odpadu,
nalepí naň 4 čiarové kódy a zberová spoločnosť mu
tieto vrecia odváži. Na konci roka týmto spôsobom
zistíme, že rodina Jožka Fúzika ročne vyzbierala 200
kg separovaného odpadu.
Teda dokopy rodina Jožka Fúzika za rok
vyprodukovala 350 kg odpadu (150 kg zmesového
komunálneho odpadu a 200 kg separovaného), teda
vytriedila 57,14% zo svojich celkových odpadov
(200:350x100). Zákon dáva správcovi poplatku
možnosť upraviť výšku poplatku pre tých, ktorí
preukážu, že vytriedili určité percento. Hodnotu
percenta, ako aj úpravu poplatku, určia poslanci
obecného zastupiteľstva prostredníctvom všeobecne
záväzného nariadenia, pretože oni to nariadenie
schvaľujú, ale až k začiatku roka.
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Tieto vyššie spomenuté údaje potrebujeme od
občanov pozbierať, teda vytvoriť si databázu
domácností, počtu nádob, počtu vriec, čipov na
nádoby, čipov na vrecia, množstvo zmesového
komunálneho odpadu, množstvo separovaného
odpadu, aby sme v konečnom dôsledku vedeli
nastaviť výšku poplatku jednotlivým domácnostiam,
a to podľa naozaj vyprodukovaného odpadu.
Aj keď tento systém bude mať určité nedostatky,
tzv. „muchy“, tak tie musíme „vychytať“ v priebehu
roka 2021, aby sme od roka 2022, najneskôr v roku
2023, vedeli poplatok spravodlivejšie vo vzťahu
k občanom určiť.
Avšak, aby sme mohli prejsť na tento systém,
potrebujeme pripraviť mnoho legislatívnych krokov,
počnúc stanovením podmienok výzvy na predloženie
cenovej ponuky, keďže tam musíme zrealizovať
verejné obstarávanie, v prípade zmeny zberovej
spoločnosti (čo môže a nemusí nastať) je potrebné
zaslať výpoveď pôvodnej spoločnosti, stanoviť
podmienky s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
následne
distribuovať
„očipované“
nádoby
jednotlivým domácnostiam, vytvoriť si databázu,
zozbierať údaje a zmeniť príslušné všeobecne
záväzné nariadenia, ktoré máme prijaté v oblasti
odpadového hospodárstva.
Je to tzv. „beh na dlhé trate“, ale už sme sa
s poslancami „rozbehli“, nie je pracovnej porady, kde

by sme o uvedenom nerokovali, pretože naozaj to
chceme pripraviť dôkladne a spravodlivo pre
všetkých občanov. Momentálne pracujem na
charakteristike podmienok výzvy, teda čo a ako
chceme obstarať. Výzvu na predloženie ponuky by
som chcela mať pripravenú tak, aby som ju v januári
odkonzultovala
s
poslancami
obecného
zastupiteľstva a následne zverejnila. Sami viete, že
zmeny sa nedejú zo dňa na deň, ono na takú podstatnú
vec, akou je zmena systému odpadového
hospodárstva, je potrebné sa dostatočne a kvalitne
pripraviť.
Mnohé obce sa s tým v súčasnej dobe nechcú
zaoberať, jednak preto, lebo je s tým veľa prác
a jednak preto, lebo zákonná povinnosť váženia
vstupuje do platnosti až od roku 2023, a to už bude
znova po komunálnych voľbách – tak načo sa s tým
zaoberať už teraz – čo keď nevyhrám? Aj toto je
názor, ktorý som si vypočula, avšak ja si myslím, že
prečo nezačať už teraz, aby sme najneskôr v tom roku
2023 už naozaj mali poplatok spravodlivejší, dovtedy
„vychytali všetky muchy“ a nedoplácali na tých,
ktorým je to úplne jedno, čo v smetnej nádobe majú
a že za „ich smeti“ platí poplatok niekto iný
Tak verím, že sa moja snaha o zmenu v systéme
odpadového hospodárstva stretne u väčšiny z vás
s pochopením, aj keď uznávam, je to náročná zmena

ČAS ROZKLADU ODPADU V PRÍRODE

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
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Vianoce v Škótsku

Nielen deti, ale aj dospelí sa tešia na blížiace vianočné sviatky. Deti majú radosť z darčekov, ich rodičia
zase zo stretnutia s celou rodinou. Ako budú vyzerať stretnutia a návštevy teraz nevieme, uvidíme čím nás
pandemická komisia prekvapí.
Nie všade prebiehajú vianočné sviatky tak,
ako u nás. Zisťovala som, ako trávia sviatky
v Škótsku. Štedrý večer nemajú, začínajú
sláviť Vianoce až na druhý deň večerou. Ako
predjedlo majú jednohubky a šampanské.
Hlavné jedlo je pečená morka s gaštanovou
plnkou a veľa príloh. Rôzne druhy pečenej
zeleniny, mrkva, paštrnák, zelená fazuľka
a šaláty. Mäso si polievajú brusnicovou
a chlebovou omáčkou. Zemiaky pripravujú
pečené s husacou masťou. Dezert je vianočný
puding. Nepečie sa, pripravujú ho nad parou. Je
to zmes múky, vajec, cukru a veľa sušeného ovocia. Keď ho vyklopia, má tvar polgule, oblejú ho alkoholom
a zapália. Krája sa ešte teplý, jednotlivé porcie polejú maslom, vyšľahaným s koňakom. Po večeri si dávajú
hlavné darčeky. Majú aj malé darčeky. Aké sú? Rodičia s deťmi nachystajú vianočné koláčiky – maslové
košíčky plnené ovocím. Tie dajú večer pod stromček, spolu s mrkvou a trochou sena. A ráno majú deti
prekvapenie. Veria, že Santa príde komínom, nakŕmi soba, dá im darčeky a odíde. Darčeky majú deti zavesené
v ozdobných ponožkách na krbe – podobne ako u nás Mikuláš, ktorý položí darčeky deťom do vyčistených
topánok. Veľké darčeky uloží pod stromček a tie dostanú až večer.
Vidíme, že je to úplne niečo iné ako u nás. Naše Vianoce sa nezaobídu bez tradičného majonézového
šalátu, kapra, oblátok. Pri štedrovečernej večery krájame jablko. Ak máme šťastie a jadrovník má tvar
hviezdy, pravdepodobne sa všetci stretneme aj o rok pri štedrovečernom stole a budeme zdraví. Rybia šupinka
vložená pod štedrovečerný tanier a neskôr do peňaženky, má jej majiteľovi zabezpečiť hojnosť peňazí. Určite
vyskúšajte aj púšťanie lodičiek. Ich posolstvo je magické, ale nesie so sebou aj romantický a upokojujúci
nádych. Nielenže sa pri ich výrobe zabavíte, ale ich mihotavé svetielka neskôr vytvoria nezabudnuteľnú
atmosféru. Naši predkovia totiž verili, že lodičky vyrobené z polovíc vlašských orechov, v ktorých horí
sviečočka, predpovedajú vašu dlhovekosť. Majiteľ lodičky, ktorému sviečka bude horieť najdlhšie
a škrupinka sa neponorí, sa môže tešiť
najdlhšiemu a šťastnému životu. Naše
babičky hádzali topánky. Podľa
ľudových pranostík by mala lodičku
zahodiť dievčina, ktorá sa chce vydávať.
Ak topánka dopadne pätou k dverám,
ženícha sa ešte nedočká. Ale ak sa obráti
k dverám špičkou, je na čase chystať
svadobnú výbavu.
No povedzte, kto by neveril takým
pranostikám? Vyskúšajte a spríjemníte
si čas po slávnostnej večeri.
Mgr. Mária Špačková
Vianočný trh v Edinburgu (Škótsko) a ulica svetiel
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Dane, dane, dane .......

Neviem, či sa medzi nami nájde niekto, kto rád
platí dane. Bohužiaľ, je to zákonná povinnosť
a k tomu ešte aj štátom vymáhateľná a pokým človek
žije, tak platiť dane musí. Dane sa platili od čias,
odkedy svet svetom stojí. Aj keď v staroveku,
v období otrokárskej spoločnosti, boli dane vyberané
nepravidelne - vyberali sa a až postupne, ako sa
vyvíjala spoločnosť a upevňovalo sa postavenie
štátu, sa dane stali pravidelným zdrojom príjmu. Nie
je tomu inak ani dnes. Mnohí z vás v priebehu roka
2020 postrehli, že sa zmenili dane aj v našej obci, a to
smerom nahor. Spolu s poslancami sme mali mnoho
nelichotivých prívlastkov, avšak málokto si
uvedomuje skutočnosť, že sadzby dane sa v našej
obci roky rokúce nemenili a obec preto prichádzala
o nemalé finančné prostriedky.
Z uvedeného dôvodu sme sa spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva rozhodli koncom roka 2019
upraviť sadzbu dane na rok 2020 tak, aby
korešpondovala s výškou sadzieb daní u obcí
s porovnateľným počtom obyvateľov. Sadzby dane
sa upravili a podľa daňových priznaní, ktoré sme si
na obecnom úrade podali, v ktorých sme priznali
majetok, sa vyrubila rozhodnutím daň. Daňový
výmer, teda rozhodnutie, ste prevzali a u niektorých
občanov vznikla daňová povinnosť vo vyššej výške
ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Dokonca
v niektorých prípadoch mali občania za drobnú
stavbu vyrubenú daň vyššiu ako za rodinný dom.
Prečo tomu tak bolo? Pokúsim sa to vysvetliť.
Mnoho z vás si neupravuje daňové priznanie
roky. To znamená, že napr. v roku 2008 ste si ho na
obec podali a do roku 2019 ste si ho vôbec nezmenili,
pretože sa vaše majetkové pomery nezmenili. Zmeniť
sa nemuseli, avšak za tie roky sa zmenilo tlačivo,
ktoré ste v tom roku 2008 podali. Vysvetlím na
príklade, pretože na ňom sa to dá najlepšie vysvetliť.
Príklad: V roku 2007 ste si postavili rodinný
dom a k nemu napr. letnú kuchynku, ktorá rozmermi
zodpovedá drobnej stavbe, teda do 25 m2. V roku
2008 ste si na VTEDY PLATNOM TLAČIVE podali
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, teda ste
priznali rodinný a letnú kuchynku ste označili do
bodu 12. Popis stavby vtedajšieho tlačiva ako ostatnú

stavbu. V tom roku iné členenie stavieb na vtedy
platnom tlačive nebolo. Daňové priznanie ste
odovzdali na obec a obec vám vyrubovala daň na
základe vášho daňového priznania. Roky ste nič
nestavali, nič nepredali, nič nezdedili, teda sa vaše
majetkové pomery nezmenili, užívate k dnešnému dňu
rodinný dom a letnú kuchynku, ktorú ste si postavili
v roku 2007.
Tlačivo Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
sa však rokmi zmenilo o pribudla tam kolónka
s označením konkrétneho druhu stavby. Lenže vy ste
si daňové tlačivo od roku 2008 nezmenili, pretože ste
boli v presvedčení, že to robiť nemusíte. Ale musíte,
pretože každý jeden z nás je povinný nahlásiť
správcovi dane, v tomto prípade obci, akúkoľvek
zmenu týkajúcu sa dane. V príslušnom zákone je to
označené ako Oznamovacia povinnosť. Pokiaľ však
zmenu obci nenahlásite, teda si oznamovaciu
povinnosť nesplníte, tak obec pri vyrubení dane
postupuje v zmysle toho, čo jej je známe. A známe je
jej vaše daňové priznanie z roku 2008, ktoré, keď vy
nezmeníte, tak obec považuje za správne. Predsa ste
ho vypísali vy a vy ste ho aj podpísali. Obec nemá na
základe čoho vedieť, že vy letnú kuchynku užívate ako
drobnú stavbu a nie ostatnú stavbu, aj keď má len 25
m2 a ešte ste ju tak aj do daňového priznania aj
označili. Teda obec vám zdaňuje to, čo a ako
priznáte.
Je jasné, že kým sa s daňami v obci „nehýbalo“,
nikto z občanov opravu daňového priznania neriešil,
hoci tlačivo je dávno zmenené. Takže ako z toho
von? No v prvom rade treba podať na obec správne
tlačivo Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, do
ktorého si po správnosti vyznačíte čo všetko vlastníte
(rodinný dom, drobnú stavbu, byt, pozemok)
a uvedené aj správne označíte x v príslušnom
rámčeku. Takéto daňové priznanie podáte na obec do
31.01.2021 za rok 2020. Na obec sme zakúpili
program, prostredníctvom ktorého pracovníčky
úradu odkontrolujú, či ste naozaj do daňového
priznania uviedli všetko, čo vlastníte. Kontrolovať sa
to bude prostredníctvom údajov získaných z Úradu
geodézie, kartografie a katastra a porovnaním vašich
daňových priznaní.
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Na základe odkontrolovaných
daňových priznaní sa budú
vyrubovať dane. Je možné, že
niektorým fyzickým a právnickým
osobám sa dane oproti minulému
roku znížia, keď podajú daňové
priznanie na prislúchajúcom tlačive
a správne označia všetko, čo majú
označiť, ale je možné, že niektorým
fyzickým a právnickým osobám sa
dane aj zvýšia, pretože obec bude
mať spôsob a údaje, ako podané
daňové priznanie odkontrolovať
a v prípade, ak zistí, že nebolo
nepriznané všetko čo malo byť priznané, tak vyzve daňovníka na dodatočné daňové priznanie a pokiaľ
daňovník nebude s obcou spolupracovať, tak obec ako správca dane vyrubí daň na základe pomôcok. Toto
nie je vyhrážanie, ako by to možno niektorí občania pomenovali, je to zákonný postup správcu dane upravený
v zákonných predpisoch.
Čo týmto chceme dosiahnuť? V prvom rade poskytujeme možnosť, aby ste si naozaj urobili „poriadok
vo svojich daniach“. Už stará rímska zásada „vigilantibus iura scripta sunt“ (v preklade - Práva patria
bdelým, resp. zákony sú písané pre tých, ktorí dbajú o svoje práva) hovorí o tom, že o svoje práva sa musíte
starať. Práva patria len bdelým, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv
a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou.
V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne,
inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva, či už sú to práva majetkové, osobné,
satisfakčné a pod.. V druhom rade obec ako správca dane bude vyrubovať dane vlastníkom zdaniteľného
majetku, teda vlastníkom stavby, bytu, pozemku a každý bude platiť za to, za čo platiť má.
V tejto súvislosti by som chcela upozorniť tých, ktorí vlastnia napr. ornú pôdu, ktorú však neužívajú,
pretože sa o ňu stará niekto iný, napr. na základe nájomnej zmluvy. Tu je potrebné naozaj zdôrazniť, že
správca dane má zákonnú povinnosť vyrubiť dane v prvom rade vlastníkovi, v druhom rade nájomníkovi
a v treťom rade užívateľovi. Teda pokiaľ vlastníte ornú pôdu a nepredložíte obci k daňovému priznaniu
nájomnú zmluvu, ktorú máte uzatvorenú s nájomníkom, daň z pozemkov bude vyrubená vám ako vlastníkovi
nehnuteľnosti, pretože obec zistí z údajov (ktoré som vyššie spomenula, že ich bude mať k dispozícii), že
pozemok vlastníte a nebude mať odkiaľ zistiť, že ten pozemok užíva niekto iný ako skutočný vlastník a preto
vyrubí daň vám ako vlastníkovi.
Môže sa vám to zdať nespravodlivé, pretože tú pôdu neobrábate, lenže si treba uvedomiť, že daň
„postihuje vlastníctvo“, teda to, že niečo vlastníte, musíte zdaniť. To som nevymyslela ja, to je dané zákonom.
Záverom – buď to obec zdaní vlastníkovi, alebo nájomníkovi, alebo užívateľovi. Ale zdaní to, pretože je to
jej zákonná povinnosť. Ide o to, aby ste si aj tieto svoje majetkové veci dali na poriadok a pokiaľ máte
nájomnú zmluvu na svoje pozemky, tak ju aj predložili obci.
Takýmto spôsobom upraceme aj pozemky občanov, aj obecné pozemky, pretože budeme mať prepojenie
na systém, z ktorého zistíme aj to, kto na pozemky poberá dotácie z eurofondov, resp. od iných
poskytovateľov dotácie a teda zistíme, kto pozemky skutočne užíva. Je mi jasné, že sa to niektorým nebude
páčiť, pretože zistíme aj také veci, že mali niečo priznať a nepriznali. Tiež je to „beh na dlhé trate“, ale niekedy
predsa začať treba, aby sa upratalo aj v tejto oblasti.
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Aktivity základnej školy

V septembri sa nám podarilo za dodržiavania sprísnených hygienických opatrení rozbehnúť školský rok.
Verili sme, že pandémia nám umožní čo najdlhšie vyučovať deti prezenčne. Snažili sme sa nielen vzdelávať,
ale aj uskutočniť akcie, ktoré neboli v rozpore s aktuálnymi nariadeniami ministerstva školstva
a zdravotníctva.
Školu v prírode, ktorej sme sa nemohli
zúčastniť v máji tohto roku, sa nám podarilo
preložiť na september.
Na radosť detí
i pedagogického
dozoru
sa
podarilo
zrealizovať toto podujatie v termíne 21. až 25.
septembra. ŠVP sa zúčastnilo 19 žiakov IV.
ročníka a 7 žiakov V. ročníka, pani učiteľky
Mgr. Zuzana Hlubíková, Mgr. Dagmar
Vavrová a pani vychovávateľka Dušana
Haršányová. Ubytovanie a stravovanie bolo
zabezpečené v zariadení Vila Bela v Banskej
Belej. V rámci pobytu žiaci navštívili
Zveropark Revište, Slovenské banské múzeum
v Banskej Štiavnici, kde sa žiaci oboznámili so
životom chovaných zvierat a najrozsiahlejšou baníckou expozíciou. Telesnú zdatnosť si vyskúšali na túre na
tajchy a spoznávaním okolitého prostredia. Vyučovanie bolo vedené zážitkovo, v rámci integrovaných
vyučovacích blokov. Päť dní bez rodičov deti zvládli bez problémov a na získané zážitky budú ešte dlho
spomínať.
Koncom septembra sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierka v škole prebehla pod záštitou Žiackej školskej rady a prispeli
sme do nej sumou 151 eur.
28. septembra sme si v škole pripomenuli Medzinárodný deň jazykov. Prostredníctvom školského
rozhlasu boli žiaci oboznámení s históriou tohto významného dňa. Anglický, nemecký a iné jazyky sú
bránou do sveta a neoddeliteľnou súčasťou výbavy dnešného mladého človeka. Žiaci si na hodinách
angličtiny a nemčiny hravou formou zopakovali názvy štátov a ich hlavné mestá , absolvovali vedomostný
kvíz, zahrali si pexeso zamerané na slovnú zásobu, a taktiež riešili zábavné tajničky. Odniesli si úsmev na
tvári a získali aj nové vedomosti.
Pre našich najstarších žiakov sa nám
podarilo vytvoriť relaxačný kútik na školskej
chodbe. Na jeho realizácii sa významnou mierou
podieľali samotní žiaci. Za peniaze, ktoré deti
zarobili predajom výrobkov na vlaňajších
vianočných trhoch sme zakúpili nábytkové palety,
farbu a dva malé stolíky. Deviataci palety natreli
a pán školník z nich vyrobil sedačky. Rada rodičov
nám finančne prispela na nákup matracov a police
na knižky.
26. októbra museli žiaci II. stupňa prejsť na
dištančné vzdelávanie. Niektoré naplánované
aktivity už nebolo možné realizovať, iné sa dali
realizovať online formou.
Žiaci učiaci sa informatiku sa mohli aj v tomto
školskom roku zapojiť do súťaže iBobor. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v škole a žiaci II. stupňa mohli súťažiť
z domu. Výsledky súťaže nás potešili, 24 žiakov získalo diplom. Najúspešnejší žiaci (nad 85 percentil) boli:
Matúš Mitas (3), Veronika Sabová (5.B), Matúš Krško (5.A), Miroslav Klačo (5.A), Adam Benedik (9), Hana
Hábelová (8), Jakub Pivarník (8), Ivana Kilianová (8).
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ŠKD funguje počas celého školského roka v 3 oddeleniach. Nefunguje len ranný ŠKD, kde by
prichádzalo k miešaniu skupín detí. Deti pod vedením pani vychovávateliek realizujú pestré aktivity.
V jednotlivých oddeleniach sa konali Súťaž o najkrajšie jablko, Ochutnávka ovocia a zeleniny, vyrábali sa
svietniky, šarkany, Guľkovia Bombuľkovia. Pani vychovávateľky realizovali aj zimnú a vianočnú výzdobu
v škole.

V predvianočnom čase sa celý 1. stupeň zapojil do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Cieľom tejto akcie je obdarovať na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov. Ľudia naplnia krabice od
topánok darčekmi, zabalia ich do baliaceho papiera a prinesú tak radosť seniorom. Naši žiaci spolu
s triednymi učiteľmi naplnili darčekové krabice pre seniorov v DSS v Seredi.
4. decembra do našej školy zavítal Mikuláš s pomocníkmi.
Mikulášske sladkosti pre žiakov zakúpili Obec Šúrovce a Rada
rodičov pri základnej škole. Pridali sme školské ovocie a pani
vychovávateľky pripravili balíčky. V mene všetkých detí ďakujeme
pani starostke a Rade rodičov za sladkosti a pani vychovávateľkám
a pánu školníkovi za pomoc pri zabezpečení Mikulášskeho dňa.
Snažíme sa tiež o zvýšenie bezpečnosti školského
prostredia. Tá sa dá zabezpečiť len zamykaním školských
vchodov budov. V súčasnosti sa realizuje montáž elektronického
vrátnika a elektronických kľučiek na obe školské budovy.
Mgr. Petra Mlíchová
Projekt Micro:bity - Šúrovská digitálna generácia
Naša škola sa zapojila do grantového projektu Enter, ktorý
podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Získali sme
900 € na zakúpenie 15 sád micro:bitov a 6 rozširujúcich sád Smart
home Kit. Čo to ten micro:bit vôbec je?
BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý robí
informatiku hrou. Obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu,
naklonenia, teploty a svetelnosti. Najlepšie na ňom je však možnosť
pripájať ďalšie senzory a aktory - LED pásiky, reproduktory,
motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Možnosti sú takmer nekonečné.
Vďaka nim sa nám podarí sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou,
zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania. Viac na:
www.ucimeshardverom.sk.
Mgr. Miloš Čajkovič
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Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.

Čitateľom Noviniek z dedinky želajú zamestnanci
ZŠ s MŠ Šúrovce

Adventný veniec je súčasťou katolíckej tradície
Sviečky symbolizujú štyri týždne do Vianoc. Kresťanská tradícia
uvádza, že každý týždeň, teda každá jedna sviečka, predstavuje tisíc
rokov od čias Adama a Evy, až po narodenie Spasiteľa.
Dokonca aj farba sviečok je dôležitá. Tri sviečky by mali byť
fialové a jedna ružová. Fialová predstavuje modlitbu, pokánie
a pripravené obete. Plamienok ružovej sviečky by mal horieť na tretiu
adventnú nedeľu, pretože symbolizuje radosť a nádej. Niektoré
modernejšie zvyky zahŕňajú aj bielu sviečku umiestnenú uprostred
venca. Tá má predstavovať samotného Krista a svietiť na Štedrý deň.
Kruhový tvar venca vytvoreného zo vždy zelených vetvičiek sa
pokladá za symbol večného života, hoci svoj pôvod má
v predkresťanských tradíciách, kde symbolizoval večný cyklus
striedajúcich sa ročných období.
Pôvod adventného venca nie je jasný, predpokladá sa, že sa začal
používať niekedy v období trvajúcom od stredoveku do 16. storočia,
príp. až do 19. storočia. Ihličie symbolizuje trvalý život, no niektoré
majú ešte hlbší význam. Napríklad vavrín znamená víťazstvo nad
prenasledovaním a utrpením. Borovica a tis predstavujú
nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a uzdravenie. Používa sa aj cezmína, ktorá síce nie je ihličnan, no jej
pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu.
Dnes už staviame adventné vecne do rôznych tvarov a podôb, avšak tvar kruhu nemá začiatok ani koniec,
čo symbolizuje večnosť a nesmrteľnosť duše.
Šišky,
oriešky,
prípadne
semienka,
ktorými sa veniec zdobí,
sú symbolom vzkriesenia
a spolu so sviečkami a ich
svetlom má celý veniec
predstavovať
večný
život.
Diana Eliášová
(zdroj: internet)
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Poznáte históriu adventných kalendárov?

VIANOCE! Tak pod týmto slovom si človek predstaví hneď niečo čarovné a krásne.
Už samotné patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom a viaže sa s nimi množstvo ľudových
tradícii, piesní, kolied, výzdob, jedál či iných zvykov. No tým hlavným dôvodom je narodenie Ježiša Krista.
Vianočné obdobie je aj obdobie zblíženia, či sa to týka rodiny alebo kamarátov. Taktiež je veľmi dôležitá
úprimnosť, ktorá vždy vyjde najavo. Veľa ľudí berie Vianoce len ako sviatky, kde si odovzdajú po Štedrej
večeri darčeky. Avšak pre niekoho to znamená oveľa viac. Viac než odovzdanie darčeka, či ísť na polnočnú
omšu do kostola.
Keď sa na niečo veľmi tešíme, často sa nám zdá, že čas plynie akosi pomaly. A platí to aj o Vianociach.
Aj preto sa veľkej obľube tešia adventné kalendáre. Každý dátum totiž ukrýva sladkú maškrtu, alebo maličký
darček, ktorý nás poteší a deň hneď ubieha rýchlejšie.
Slovo „Advent“ znamená v latinčine príchod. Vlastne je to „Adventus Domini“, čiže príchod Pána.
Adventným časom sa v kresťanskom svete chápe obdobie príprav na príchod Ježiša Krista na tento svet.
Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2 až 6) adventných nedieľ. Až
rímsky pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne.
História adventných kalendárov
Poznáme ich v papierovom prevedení s 24 okienkami, za ktorými sa skrýva malá čokoládka.
História adventného kalendára siaha na koniec 19. storočia. Už tie prvé boli určené primárne deťom. Čas do
Štedrého dňa bol pre nich nekonečný, a tak sa im rodičia snažili čakanie spríjemniť. Za každým otváracím
okienkom sa skrýva malá odmena. Odrátavanie začína prvého decembra a končí dvadsiateho štvrtého – na
Štedrý deň. Pointa adventných kalendárov je aj dnes rovnaká. Majú nám spríjemniť čas do Vianoc.
Pekný darček, ktorý nejednému dieťaťu spríjemní čakanie na Ježiška. V dobe svojho vzniku, ale zďaleka
nevyzeral tak, ako vyzerajú dnešné adventné kalendáre. Na rozdiel od tých prvých sú dnes bežne dostupné aj
adventné kalendáre pre dospelých či pre domácich miláčikov.
Kalendár malej Elisabeth
Jedna z prvých zmienok o adventnom kalendári je z detskej knižky Elisy Averdieck z roku 1851. Autorka
v nej opisuje, ako mama malej Elisabeth najprv pred spaním hovorí dcére Vianočné príbehy, potom si spievajú
koledy a napokon na stenu pridajú každý deň
obrázok. Keď ich bude 24, malá Elisabeth bude
vedieť, že sú tu Vianoce. Prvé kalendáre pochádzajú
z protestantského obdobia. Okrem pridávania
obrázkov na stenu, bolo tiež zvykom, že sa
zmazávali čiarky napísané na stene kriedou. Známe
sú tiež rôzne adventné hodiny či sviece.
Vznikol v Nemecku
Adventný kalendár sa vyvinul z tzv.
Mikulášskeho kalendára, ktorý začínal až
6. decembra. Neskôr sa dátum posunul na prvý deň
v mesiaci s názvom Vianočný kalendár, až prišiel
k súčasnému pomenovaniu. Ten vznikol vďaka
tomu, že niektoré kalendáre skutočne obsahovali
dátumy zhodujúce sa s adventným obdobím
kresťanov.
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Prvý špeciálny kalendár vytlačil na švábskej fare Gerhard Lang (1881- 1974) v Maulbronn v Nemecku.
Keď bol dieťa, jeho matka mu urobila adventný kalendár z 24 cukríkov zastrčených do kartónu.
Titulnou stranou kalendára s dvadsiatimi štyrmi okienkami, za ktorými sa skrýva čokoládový cukrík, bola
papierová vystrihovačka, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1908.
Podnikavý Mníchovčan Gerhard Lang vytlačil na svoje náklady dvojlisty, na ktorých bolo 24 okienok
s básničkami a na druhej strane rovnaký počet obrázkov. Z obrázkovej časti si deti vystrihovali obrázky, ktoré
prilepovali na polia. Gerhard Lang dal základ tradícii, ktorá pretrvala dodnes.

Počas druhej svetovej vojny sa však adventné kalendáre v Nemecku stali nástrojom vojenskej
propagandy. Namiesto vianočných symbolov sa na nich objavovali hrdinskí vojaci, ktorí boli nútení tráviť
sviatky na fronte. Výťažok z ich predaja putoval na podporu vdov a sirôt po vojakoch.
Prvý špeciálny kalendár po druhej svetovej vojne vytlačil v r. 1946 Richard Sellmer. Bol to adventný
kalendár „Little Town“.
Ďalšie kalendáre plné čokolády boli k dispozícii už v roku 1958.

Lang a Sellmer
Lang vášnivo vymýšľal nové druhy kalendárov, pričom si dával záležať na každom detaile. K produkcii
kalendárov inšpiroval aj ďalšie firmy.
Rozmach adventných kalendárov nastal po prvej svetovej vojne. Na nemeckých trhoch už bolo dostať
kalendárov rôznych veľkostí, prevedeniach a cenách. Zaujímavosťou je, že počas nacionalistického režimu
v Nemecku ho premenovali na predvianočný kalendár. Biblické obrázky nahradil ideologický obsah. Po
druhej svetovej vojne sa produkcia opäť rozbehla, ako prvý ju obnovil tlačiar Richard Sellmer.
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Odmena nielen pre deti

Adventný kalendár

Prvý adventný kalendár bol publikovaný
v roku 1946. Bol to prvý adventný
kalendár, ktorý bol k dispozícii v USA.
Propagovala ho rodina Eisenhowerov.
Voľne stojaci adventný kalendár
s
priesvitnými
oknami
zdobený
trblietkami. Veľkosť mal asi 21 x 69 cm.

V súčasnosti si pod pojmom
adventný kalendár predstavíme hlavne
papierové okienka
a čokoládky.
Samozrejme, sladký obsah občas zmizne
skôr ako na Vianoce. Mnohí rodičia tiež
začínajú deťom pripravovať vlastný,
originálny kalendár. Tvorí ho napríklad
24 vrecúšok, ponožiek či škatuliek, do
ktorých skrývajú svojim ratolestiam ich
obľúbené sladkosti alebo malé darčeky.
Pre tých, čo sa radi odmeňujú aj
v dospelosti, sú tu rôzne nové kalendáre.
Skrývajú kozmetické produkty pre ženy,
kupóny na zľavy alebo ďalšie drobnosti,
ktorým v dnešnej konzumnej spoločnosti
skrátka nedokážeme odolať.
Obchody dnes už ponúkajú neskutočné
množstvo adventných kalendárov. Od
tých klasických, ktoré ukrývajú v každom
okienku malú čokoládku, až po štýlové.

Snáď nám ani v tejto dobe neuniká zmysel sviatkov, na ktoré tak netrpezlivo čakáme.
Zdroj: Internet

Rorátna sväta omša a prečo na ňu chodíme
„Noc sa už pominula, deň sa už priblížil…“ (Rim,13)
Tieto slová sv. apoštola Pavla, vyjadrujú najlepšie chvíľu, ktorú práve prežívame.
Sme na prechode z tmy do svetla. To
je aj zmysel adventného obdobia, teda
aby sme sa prebudili zo sna. Bdenie,
znamená pozorné očakávanie.
Slávime tzv. Rorátnu svätú omšu,
ktorá je omšou v noci, slúženou k úcte
Panny Márie. Práve ju nazývame
v loretánskych litániách aj „Hviezdou
Rannou“. Ona je tá hviezda, ktorá nám
ukazuje smer, odkiaľ príde skutočné
svetlo. Prorok Izaiáš nás poúča: „Ľud, čo
kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad
tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti,
zažiari svetlo“ (Iz 9,1).
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„Hviezda ranná, zora, dennica, zaháňa tmu noci
a oznamuje rodiaci sa deň. Pred narodením Mesiáša
svet, tj. Vesmír aj ľudstvo naraz, bol v tme noci. Až
Mesiáš, svetlo sveta a slnko spravodlivosti priniesol
svetu jas pravdy a milosti… Nepoškvrnená Panna
bola zornicou Mesiáša – Slnka. Na symbolike
starozákonnej tmy, očakávajúcej východ svitania,
zory, zvestovateľky slnka, zakladajú sa liturgické
texty adventných rorát…“
Tieto ranné sväté omše teda upriamujú našu
pozornosť na Máriu, ako tú, ktorá predchádza Mesiáša, ktorý je našim Slnkom a ktorý sa z nej narodí. Práve
napodobňovaním jej príkladu, zjednocujúc sa s ňou denne v modlitbe ruženca sa môžeme pripraviť na východ
Slnka. Ona nám dáva príklad, ako počas svojho pozemského života vstávala už zavčasu, aby chválila Boha
v modlitbe, pred začiatkom svojej každodennej práce, aby tak prežívala každý svoj deň v Božej prítomnosti.
Takto sa pripravila na ten okamih, keď sa stala Živým Bohostánkom, spasiteľa, Ježiša Krista.
Keď prichádzame ešte za tmy na rorátnu svätú omšu, cítime možno ešte únavu. Tí najmenší z nás ešte
možno driemkajú aj počas svätej omše, teraz… Mohli by sme byť naplnení pocitom, že akú veľkú vec sme
urobili, aké máme zásluhy pred Bohom, že sme si privstali a prišli na rorátnu svätú omšu. Avšak je tomu
naopak…
Je krátko po šiestej hodine a my si musíme uvedomiť, že napríklad trapistickí mnísi každý deň slávia
o takomto čase bežne svätú omšu a majú za sebou takmer 3 hodiny modlitby. Prečo mnísi vstávajú uprostred
noci, aby sa modlili? Jednou z odpovedí môže byť odpoveď žalmistu: „Uprostred noci vstávam a zvelebujem
ťa, za tvoje spravodlivé výroky.“ (Ž 119)
Na druhej strane nás upozorňuje pred útokmi Nepriateľa svätý Peter vo svojom prvom liste, ktorého
úryvok čítajú kňazi a rehoľníci vždy predtým, než sa pomodlia modlitbu pred spánkom: „Buďte triezvi
a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1Pt,5)
Teda modlitba ešte v noci, či už uprostred nej alebo zavčasu ráno má mimoriadnu hodnotu. Môžeme vnímať
jej mimoriadnu hodnotu. Don Dolindo na jednom mieste vo svojich spisoch hovorí, že mnohí kňazi sú
v očistci, lebo zanedbali hodnotu modlitby v noci. Neapolský svätec bol známy tým, že vstával zavčasu, už
pred treťou, aby sa mohol modliť v tichu a pokoji noci. Noc je časom, keď Boh prehovára k človeku
mimoriadnym spôsobom. Čítame o tom v 1. knihe proroka Samuela : „Héli pochopil, že chlapca volá Pán.
A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha
počúva!“ Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel,
Samuel!“ A Samuel odvetil: „Hovor, tvoj sluha počúva!“ Tu Pán povedal Samuelovi: „Hľa, ja urobím v Izraeli
vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Hélim všetko, čo
som o jeho dome hovoril, od začiatku až do konca.“ (1Sam,3)
V tomto čase adventu, keď máme znova objaviť hlboký zmysel duchovného bdenia, ktoré je cestou
k nášmu duchovnému prehĺbeniu sme pozvaní aj skrze tieto rorátne sväté omše objaviť zmysel noci
a modlitby počas nej. Objavme hodnotu nočnej modlitby, či už skoro ráno alebo neskoro večer, práve vtedy,
keď svet žije, ako keby Boha nebolo. Nasledujme príklad tej, ktorá je nazývaná Hviezda Ranná. Môžeme si
byť istí, že výsledkom bude mimoriadna Božia milosť a rast v našom duchovnom živote.
Nech nám tento požehnaný adventný čas i slávenie a prežívanie rorátnych sv. omší pomôžu k tomu, aby
sme sa dobre pripravili na oslavu narodenia a prvého príchodu nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorí je Svetlom
sveta. Želám Vám milovaní farníci, milovaní Šúrovčania aby Dieťa uložené v jasliach sa narodilo i vo Vašich
srdciach. Nech pokoj, láska a radosť je Váš každodenný hosť. Želám Vám, aby ste mali dosť sily byť vždy
milí, aby ste iných láskou obdarili. Nech posolstvo Vianoc má veľkú moc premeniť na lásku každý Váš deň
i noc. Požehnané Vianoce a Božím pokojom naplnený celý nový rok 2021 Vám vyprosuje a želá
váš duchovný otec Marián.
Zdroj: Christianitas.sk
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ŠACHOVÝ KLUB

Po jesennom rozlosovaní súťaží na rok 2020/2021 sa od polovice októbra opätovne zhoršila pandemická
situácia koronavírusu na Slovensku. Stihlo sa odohrať len prvé kolo 5. ligy, pričom 4. liga sa ani len nezačala.
Vzhľadom k tomu, že súťaž je prerušená už po dobu, kedy sa mala odohrať takmer polovica zápasov, je
otázne, či sa súťaž stihne regulárne dokončiť.
V prvom kole naše žiacke družstvo vycestovalo do Piešťan. Dokázali sme bodovať remízami len na
dvoch šachovniciach z piatich, čo nestačilo na priaznivý výsledok a zápas sa skončil 4:1 pre domáce
družstvo.
Tabuľka 5. ligy TT-HC-PN-DS po 1. kole
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
Trnava C
Vrbové C
Piešťany D
Topoľníky
Modranka seniori
Modranka juniori B
Hlohovec C
Šúrovce juniori
Pečeňady
Dunajská Streda D
Cífer D

Zápasy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0

P
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

Skóre
4,5
4,5
4,0
3,0
2,5
2,5
2,0
1,0
0,5
0,5
0,0

Body
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

V-výhra
R-remíza
P-prehra

Výsledky 1. kola
Piešťany D – Šúrovce juniori 4 : 1 (Benedik 0,5b, Karel 0,5b)
Súpiska družstva Šúrovce juniori:
Lukačovič Miroslav, Karel Branislav, Mitas Daniel, Richnák Michal, Richnák Marek, Benedik Adam,
Pivarník Jakub, Vičan Dávid, Görög Filip, Krajčovič Daniel
MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
Niektorí naši žiaci sa dňa 22.11.2020 zúčastnili Majstrovstiev Trnavského kraja žiakov základných
a stredných škôl za rok 2020, ktoré sa po prvýkrát konali online na internete. Za základné školy štartovalo
celkovo 31 hráčov a za stredné školy 26 hráčov. Z nášho klubu: Vičan Dávid (ZŠ s MŠ Šúrovce), Görög
Filip (Gymnázium V. Mihálika Sereď), Richnák Michal (SPŠ technická Trnava) a Mitas Daniel (SPŠ
technická Trnava). Hralo sa na sedem kôl 7 kôl s tempom hry 7 min. + 3 s/ťah pre každého hráča. Mohli
získať max sedem bodov.
Výsledky našich hráčov:
Základné školy: ...15. Görög Filip (4b)...21. Vičan Dávid (3b),
Stredné školy: ...15. Richnák Michal (3b)...23. Mitas Daniel (2,5b)
Žiadnemu z nich sa nepodarilo postúpiť na celoslovenské Majstrovstvá Slovenska (postupovali len prví
desiati), napriek tomu im ďakujeme, že náš klub a hlavne svoje školy mohli reprezentovať.
Činnosť v klube
Slovenský šachový zväz reagoval na obmedzenú tréningovú činnosť v mládežníckych kluboch počas
pandémie a poskytol aj nášmu klubu licencie k elektronickým šachovým výukovým lekciám, na základe
čoho sa môžeme vzdelávať z pohodlia nášho domova. Tréningové štvrtky prebiehajú v súčasnej dobe len
online, počas ktorých pravidelne hráme klubové turnaje na www.lichess.org.
Ing. Branislav Karel
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„Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja, dobra a množstva vďaky,
sú tým skutočným duchom Vianoc.“ – Calvin Coolidge
„Chcel by som vložiť vianočnú atmosféru do pohára a môcť z neho vyberať každý mesiac po troške.“ –
Henry Miller
„Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“ – Janice Maeditere
„Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce vo svojom srdci, určite ich nenájdeš pod stromčekom.“ – Neznámy
autor
„Nerob si starosti kvôli veľkosti vianočného stromčeka. V očiach detí sú všetky vysoké desať
metrov.“ – L. Wilde
„Sú to Vianoce v srdci, ktoré šíria Vianoce do vzduchu.“ – W. T. Ellis
„Pravdepodobný dôvod, pre ktorý si kupujeme často hlúpe vianočné dary je, že nevieme, ako dať
lásku do slov.“ - Harlan Miller
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