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Milí spoluobčania,
Vážení spoluobčania,
už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov
roka, ktorými bezpochyby sú Vianoce. Sú to sviatky,
ktoré by mali byť plné láskavosti, porozumenia,
spokojnosti a srdečnosti. Budeme prežívať chvíle,
v ktorých máme jedinečnú príležitosť zamyslieť sa,
bilancovať končiaci saa rok, prehodnotiť svoje
skutky – splnené i nesplnené sľuby.
S Vianocami je späté aj
dodržiavanie zvykov a tradícií
našich predkov, bez ktorých nie sú
Vianoce tými pravými. Preto v
príjemnom teple domova iste budú
znieť aj vianočné koledy a
modlitby, ako poďakovanie za
končiaci sa rok i ako prosba za
zdravie,
lásku
v tom
nadchádzajúcom. Niekde i ako
spomienka na tých, po ktorých
zostalo pri stole prázdne miesto.
Vianoce sú príležitosťou pre tiché
a
úprimné
rozhovory
pri
sviečkach, bez náhlenia, plné
pochopenia, radosti a potešenia z
prítomnosti najbližších, ktoré zanechávajú stopy v
človeku na celý život. Nech čistá krása a úprimnosť
sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších
generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len
najnovšie výdobytky
tky vedy a technického pokroku,
ale ukazuje sa, že predovšetkým potrebuje práve

lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý
je pocit, že máte v blízkosti seba spriazneného
človeka, ktorý vám rozumie, a vie a chce, vám
pomôcť.
K Vianociam neodmysliteľne patrí stromček.
Oblečieme ho sviatočne, ale sviatočne treba obliecť
aj samých seba, svoju dušu, aby sme dokázali
venovať svoju pozornosť a lásku aj druhým. Otvoriť
svoje srdce pre všetkých, ktorí to potrebujú. Mohli
by sme si tento sviatočný odev
duše obliekať často, nielen na
Vianoce.
Vianočný
stromček
bez
darčekov pod ním si nevieme
ani predstaviť. Deti nedočkavo
rozbaľujú farebné papiere, aby
sa im rozžiarili oči nad niečím,
o čo prosili celý rok Ježiška.
Ony sa tešia z hmotnej veci, a
my,, rodičia z ich radosti. To je
náš darček. Uvedomíme si, že
úsmev, jednoduché radosti,
lásku
vnímame
ako
najvzácnejší dar. Skúsme ho
dávať aj dostávať celý rok.
Milí spoluobčania, prajem vám šťastné a veselé,
milosťou naplnené vianočné sviatky, plné
porozumenia a lásky. Prežite ich v zdraví, šťastí a
rodinnej pohode.
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce

Z OBECNEJ MATRIKY
Oslávenci v mesiaci november
Jozef Bartko
Júlia Rakytová
Ján Rakyta
Eugenie Debnárová
Anna Stachová
Vladimír Lamper
Ľubomír Gregor
Katarína Stachová
Pavol Chaban
Milan Slobodník

91 r.
88 r.
82 r.
77 r.
77 r.
74 r.
73 r.
73 r.
72 r.
70 r.

Oslávencom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!

Mária Homolová
Anna Chabanová
Miroslav Ivanič
Ondrej Ivanič
Marta Ivaničová
Ladislav Číž
Marta Bitnerová
Branislav Brezňan
František Lamper

69 r.
69 r.
68 r.
67 r.
66 r.
65 r.
61 r.
61 r.
60 r.
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Vítame medzi nami
Srdečne vítame medzi nami Šimona Homolu, Priechod 402.

Opustili nás
Dňa 14.11.2016 nás navždy opustil Viliam Guriš, Priechod č. 42.
42
Dňa 30.11.2016 nás navždy opustila Anna Žáková, Priechod č. 30.
30
Nech odpočívajú v pokoji!

OBECNÉ OZNAMY
Nezmenené sadzby dane
d
V roku 2017 sa sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatok za komunálny odpad nemenia.
Zostávajú v platnosti v takej výške, ako v roku 2016.
Poplatky za nájom hrobových miest
S účinnosťou od 01.01.2017 sa menia poplatky
za nájom hrobových miest nasledovne:
jednohrob: 7 €/10 rokov; dvojhrob: 13 €/10 rokov;
trojhrob: 19 €/10 rokov; urna: 3,50 €/10 rokov.
Poplatky za údržbu hrobových miest sa nemenia.
Pre porovnanie uvádzame poplatky platné do
31.12.2016: jednohrob: 6,70 €/10r.;
€/10r. dvojhrob:
13,40 €/10 r.; trojhrob: 20,10 €/10 r., urna: 3,40
€/10r.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
V prípade, že občan v roku 2016 nadobudol nen
hnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením je povinný
do 31.1.2017 podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti.
Do uvedeného termínu je povinný nahlásiť všetky
zmeny potrebné pre vyrubenie rozhodnutia k dani
z nehnuteľnosti (kolaudácia stavby, dokončené
drobné stavby, predaj nehnuteľnosti
hnuteľnosti ...) a poplatku
za komunálny odpad (poplatník prihlásený na trvatrv
lý pobyt v našej obci, ktorý žije mimo miesta svojho

AKTIVITY ZŠ A MŠ
POĎAKOVANIE
Hoci Sv. Mikuláš už odovzdal deťom svoju
štedrosť a ony sa už tešia na príchod Ježiška,
v mene Základnej školy s materskou školou

trvalého pobytu a uhradí tam aj poplatok za odpad
predloží obecnému úradu potvrdenie príslušného
správcu dane alebo doklad o úhrade poplatku).
Poplatok za komunálny odpad
Úľavu z poplatku za komunálny odpad za rok
2016 v zmysle §20
20 a §21 VZN
V
obce Priechod
č. 9/2015 si môžu občania uplatniť po predložení
žiadosti a hodnoverných dokladov uvedených
v citovanom VZN do 31.januára 2017.
201
Vzor žiadosti a VZN obce Priechod č. 9/2015 sú
zverejnené na webovej stránke obce –
www.priechod.sk
Prihlásenie psa do evidencie
Každý pes chovaný na území obce musí byť pripr
hlásený do evidencie obecného úradu a musí mu
byť pridelené evidenčné číslo. Po zaevidovaní psa,
psa
občan – daňovník podá na obecnom úrade daňové
priznanie k dani za psa.
V prípade, že pes uhynie, vlastník psa daruje alebo
predá, musí majiteľ podať daňové priznanie
prizna
o zániku daňovej povinnosti k dani za psa na predpísanom tlačive alebo doručí na obecný úrad vlastnovlastn
ručne podpísané písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti s uvedením dôvodu.
Žiadame občanov, ktorí chovajú psa na území obce
a nemajú ho prihláseného do evidencie, aby tieto
skutočnostii obratom nahlásili na obecnom úrade.

ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojou ochotou
prispeli k tomu, aby naše deti boli šťastné práve
v deň, kedy prišiel Mikuláš. Ďakujeme za balíčky,
za koláčiky a za každé zrnko pomoci a samozrejme
za to, že ste urobili nákup na prvých vianočných
trhoch.
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Nech v každom dome, v každom kúte zažiari
zažiar
svetlo Vianoc a všetci nech pocítia pokoj zabalený
vo svojich srdciach. Nech nikto nie je sám, nech
každého premôže čarovná atmosféra Vianoc
v prítomnosti šťastnej rodiny.

POĎAKOVANIE
V mene občanov našej obce sa chcem touto cestou
poďakovať vedeniu obecného úradu a pracovníkom
verejnoprospešných prác za namáhavú prácu, ktorú
vynaložili pri zveľaďovaní prístupovej cesty do cinci
torína pri príležitosti „Sviatku všetkých svätých.“
Týmto milým gestom prispeli k skrášleniu nášho
okolia a životného prostredia, ktoré si už pýtalo nán
pravu.
Viem, že na tomto úseku, čo sa týka životného
prostredia sú značné rezervy. Chcem Vás povzbudiť
k tomu, aby ste sa nevzdávali aj keď to nemáte ľahľa
ké, bojujte ďalej. Skrášľujte, zlepšujte veď z toho
profitujú toľkí ľudia, ktorí si to často ani neuvedoneuved
mujú a chodia so zatvorenými
atvorenými očami okolo skládok
odpadu.
V tomto svete platí pravidlo: “prežíva ten kto to
nevzdá.“ Prajem Vám veľa vytrvalosti v ďalšej práci.
Zároveň sa obraciam na Vás spoluobčania našej
obce s výzvou, aby sme sa začali zodpovednejšie
správať k nášmu krásnemu
ásnemu prostrediu v ktorom žijeme.

ZAMYSLENIE
Zakúsiť radosť z obdarovania
Vianoce. Je tu ten čas, kedy sa usilujeme jeden
druhého obdarovať a urobiť tak radosť našim blízblí
kym, priateľom a predovšetkým deťom.
Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. NaN
príklad prejaviť skutky lásky tam, kde je to potrebpotre

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Divadelný ochotnícky súbor v Priechode pokračupokrač
je v tradícii naštudovania divadelnej hry vo vianočviano
nom období. Tohto roku Vám predvedieme veselovesel
hru Strašidlo od autora Ferka Urbánka.
Urbánka
Dej divadelnej hry sa odohráva v dedinskom propr
stredí v minulom storočí a odzrkadľuje zmýšľanie
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Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2017 želajú
všetkým zamestnanci Základnej školy
škol s materskou
školou v Priechode.
ZŠ s MŠ Priechod

Matka príroda nám dala len raz svoj dar, keď si ju
zničíme, niet už krok späť.
Priložme ruku k dielu a zapájajme sa všetci do verejných prác a nečakajme, že to niekto urobí za nás .
Keď sa už odvedie kus práce vážme si to a neporušujme zákazy a nariadenia, ktoré vydáva OÚ .
Veľmi ľahko sa kritizuje, že sa v obci nič nerobí.
Pýtam sa koho je to vina? Ja si myslím, že v prvom
rade je chyba v nás.. Sme ľahostajní, o nič sa nezaujímame, nič nás netrápi ani to ako OÚ hospodári
i s verejnými prostriedkami.
Apelujem na vás, aby ste sa zúčastňovali na zaz
sadnutí zastupiteľstva OÚ a prichádzali s konkrétnymi návrhmi a požiadavkami, čo Vás trápi, čo tretr
ba zlepšiť a takto pomohli vedeniu riešiť problémy,
čím by sme prispeli k rozvoju našej obce.
Krok za krokom môžeme zlepšiť našu životnú
kvalitu, o tom som presvedčená.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku Vianoce,
chcem Vám popriať pokoj, lásku a pohodu v rodinnom kruhu a veľa zdravia a šťastia v novom roku
2017.
Marta Lakatošová
né. Mnohí ste to počas tohto adventu urobili. PoP
mohli ste, urobili ste radosť svojim blížnym a určite
ste aj vy samy zakúsili radosť z obdarovania. KrásKrá
ny a ľudský moment....
Vďaka za Vašu štedrosť, veľkorysosť a susedskú
pomoc. Skúsme aj naďalej pomáhať, prispieť nieni
komu, kto našu pomoc potrebuje. Pozrime sa okolo
seba okom lásky a súcitu. Požehnajme niekoho slosl
vom a činom. Adventné a vianočné obdobie tak bub
de napĺňať
pĺňať svoju podstatu.

vtedajších obyvateľov našich obcí, kde sa už prejaprej
voval závan novej doby u mladšej generácie. No
u tých starších ešte pretrvávalo tmárstvo a viera
v strašidlá a rôzne povery. A toto je hlavná zápletka,
ktorá spôsobuje komické situácie v priebehu celej
divadelnej hry zloženej z troch dejstiev.
V tomto roku sme sa rozhodli pre alternovanie
al
niektorých postáv z dôvodu, aby každý člen súboru
bol zapojený do tohtoročného predstavenia a tomu
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sme prispôsobili i jednotlivé vystúpenia v Priechode v sále kultúrneho domu.
Na premiére (26.12.) bude pre Vás pripravené občerstvenie a po vystúpení budeme pokračovať diskotékou, na ktorú je vstup voľný.

Miško Hlaváč, Amerikán, jeho priateľ
Michal Chaban

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na
hojnú účasť.
Obsadenie divadelnej hry:
Martin Skulík, bohatý sedliak, vdovec
Ján Strečok
Helenka, jeho dcéra
Mirka Bukovčanová
Nikola Barlová
Lucia, gazdiná u Skulíka
Mária Chabanová
Mgr. Linda Mesíková
Paľko, paholok u Skulíka
Milan Slobodník
Mariška, slúžka u Skulíka
Monika Sabová
Lubka Bukovčanová

Priechodský spravodaj

Adam Krošniak, rychtár
Marek Slobodník
Samo Bachratý, hostinský
Ing. Peter Birka
Frnčík, hosť u Bachratého
Ivan Túry
Trnčík, hosť u Bachratého
Marek Mesík
Kača, hluchá starká, ktorá
kupčí s hydinou
Dominika Strečková

Pripravujeme tri vystúpenia:
Prvé predstavenie bude na Štefana
v pondelok 26.12.2016 o 18:00
hod.
(1. alternácia)

Šepkári:
Ing. Barbora Vrbická
Patrícia Stachová

Ďalšie:
v piatok 30.12.2016 o 18:00 hod.
(2. alternácia)
v piatok 6.1.2017 o 18:00 hod.
(1. alternácia)

Juraj, sluha u Skulíka
Mgr. Martin Birka
Petrík Vršiak, domkár
Dominik Sabov

Réžia:
Ing. Marta Slobodníková

Vstupné:
dospelí občania: 3,- €
Mládež a deti od 6 do 18
rokov,
dôchodcovia: 1,50 €

POZVÁNKA NA 10. ROČNÍK PRIECHODSKÉHO PLESU
Ochotnícke divadlo v Priechode v spolupráci s Obecným úradom pozývajú na
10. ročník Priechodského plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.2.2017 v sále
kultúrneho domu. Do tanca bude hrať Ľudová hudba Slančíkovci a DJ FLUX.
Vstupné na pár je 55 €.
Vstipenky si môžete zakúpiť u Lindy Mesíkovej (0908 603 080) alebo
Barbory Vrbickej (0908 556 884) do 30. januára 2017 alebo do vypredania
vstupeniek.

