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Padlým hrdinom
Vám, drahí, čo mená v pomníku máte vryté,
dávame dnes vďaku i spomienky na vás skryté
pre ráno šťastné, vami nedožité…
Oči nám blúdia po sivých kameňoch a objímajú známe mená.
A tu sú s vami všetci – deti, matky, otcovia, priatelia a niektorým i žena,
ich náruč je navždy riave žitia otvorená, pre česť a slávu našej vlasti,
za ktorú vy, či v priekopách a či v chrastí,
hrdinsky ste umierali ...
Pamätaj, živý, na obete boja,
na utrpenie padlých pomysli,
ako šli do ohňa a do príboja,
za tvoje sny a tvoje pomysly.
Dňa 16. februára 2019 sme si pripomenuli 74. výročie vypálenia našej obce. Pri tejto príležitosti sme
v piatok 15. februára za účasti detí zo základnej školy, zamestnancov obce, pracovníkov školy a občanov obce
Priechod pri pamätnej tabuli venovanej tejto udalosti vyjadrili tichú spomienku tým, ktorí padli za našu slobodu, ale aj tým, ktorí túto hrôzu prežili.

OBECNÉ OZNAMY
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zopár predložených návrhov, ktorými sa zastupiteľstvo zaoberalo na 1. riadnom zasadnutí 13. februára 2019:
- Zlepšenie prístupu a vytvorenie parkovacích
miest pri škole/škôlke
Keďže situácia pred budovou ZŠ s MŠ je ráno
a v čase okolo 15.00 hod. z hľadiska frekvencie prichádzajúcich a odchádzajúcich áut neprehľadná a
často aj nebezpečná, snažíme sa nájsť riešenie tohto
problému. Padol už aj prvý návrh/vizualizácia, ako
vzniknutú situáciu vyriešiť. Budeme sa snažiť vybrať najvhodnejšie možné riešenie, aby čo najskôr
došlo k zlepšeniu tohto stavu.
- Rekonštrukcia detského ihriska za školou/škôlkou
Zhodli sme sa na zhotovení projektu na výzvu rekonštrukcie detského ihriska za školou/škôlkou
v hodnote 12.000 €, vďaka ktorému by na školskom
dvore mohli pribudnúť asi štyri certifikované preliezky. Projekt sme už predložili na Úrad vlády SR
a ostáva len dúfať, že bude vybratý. O úspešnosti,
resp. neúspešnosti projektu Vás budeme informovať.

- Rekonštrukcia kultúrneho domu
Zhodli sme sa, že najnevyhnutnejšia je rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále kultúrneho
domu, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a prechod
po otvorenom balkóne je nebezpečný hlavne pre
deti, ktoré tam mávajú krúžky.
Padol návrh na rekonštrukciu/prispôsobenie
priestoru „Krčma u Máliky“, ktorý by sa dal využiť
ako herňa pre malé deti v zimných mesiacoch, priestor na krúžky pre deti a seniorov a možno
v budúcnosti aj ako knižnica. Toto je len čiastočná,
provizórna forma úpravy spomenutého priestoru,
pretože sa už pracuje na projekte rekonštrukcie celého kultúrneho domu aj priestorov obecného úradu.
- Burza rôznych vecí
Myslíme si, že takáto burza by mohla byť dobrou
príležitosťou pre mnohých z nás, získať niečo potrebné či už darovaním, odkúpením za symbolickú
cenu alebo výmenou od ľudí, ktorí už danú vec nepotrebujú. Nemusíme funkčné veci vyhadzovať, ale
môžeme aj takýmto spôsobom recyklovať. Burzu
nepotrebných vecí by sme chceli zorganizovať po
Veľkej noci, ak o ňu bude záujem. Preto Vás prosíme, ak by ste chceli niečo do tejto burzy ponúknuť,
dajte o tom vedieť Lucii Lamperovej alebo Barbore
Homolovej.
Ostatné body prerokované na zasadnutí si môžete
pozrieť na internetovej stránke obce.
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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO JE NOVÉ U NÁS V ŠKOLE A ŠKÔLKE?
Hoci je vianočný čas za nami, chceme aj touto formou poďakovať p. Homolovej, s ktorou sme zažili
krásne dopoludnie pri pečení oblátok. Školáci
a škôlkari sa hostili na voňavých krehkých oblátkach, počúvali rozprávanie našej p. uč. Veroniky
o vianočných zvykoch. Ďakujeme tete Homolovej
za trpezlivý výklad o pečení oblátok.
Čakáme na vyhodnotenie súťaže časopisu Fifík,
do ktorej sa zapojili deti v školskom klube.
Január
–
v spolupráci
s agentúrou
ASA
sme zorganizovali
lyžiarsky
výcvik
škôlkarov
a školákov.
Deti
urobili neskutočné
pokroky pod vedením priateľských
inštruktorov. Skúsenejší lyžiari zdokonaľovali svoju
techniku, tí neskúsení sa technike
priúčali. Výsledky boli viditeľné. Všetky deti boli
odmenené medailami, magnetkami, fotografiami
a chutnou pizzou, ktorú zjedli v škole spolu
s ostatnými spolužiakmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o vznik ľadovej plochy. Školáci sa v rámci hodín telesnej
a športovej výchovy chodili korčuľovať, získavali
HORNÉ NÁMESTIE
V našej obci sa na jeseň začala rekonštrukcia priestorov medzi obchodom a kostolom. Hoci ešte nie je
úplne dokončená a práce budú pokračovať aj na jar,
priestor pred obchodom je už vydláždený a vytvorené sú aj parkovacie miesta pred obchodom
a medzi obchodom a kostolom.
Chceme pripomenúť občanom, že tieto parkovacie miesta sú určené na príležitostné státie počas nakupovania alebo návštevy pohostinstva
a návštevy kostola. V žiadnom prípade neslúžia
ako parkovacie miesta pre obyvateľov našej obce.
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väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo
volieb konať v sobotu 30. 3. 2019 od 7.00 do 22.00
hod.
Voľby v našej obci sa budú konať v sále kultúrneho domu.
prvé korčuliarske techniky,
tešili
sa
z prvých úspechov, a hlavne
boli na čerstvom vzduchu.
Nezabudnuteľným zážitkom bol karneval na ľade,
ktorý zorganizovali rodičia. Zábava, súťaže, „korčuliarske techniky detí, tance na ľade,“ originálne
masky, chutné koláče, ktoré napiekli mamičky. Ďakujeme za krásne popoludnie!
Prosba o účasť v hlasovaní
Naša škola sa zapojila do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok, ktorej súčasťou sú aj ilustrácie
k čítanému textu. Naša žiačka Natálka postúpila
do finále a úspech jej kresby závisí od počtu lajkov.
Prosíme priateľov na facebooku: stačí napísať meno Dada Teleková, kliknúť na obrázok a dať hlas.
Zahlasovať sa dá iba 1-krát za celú súťaž z jedného
profilu. Ďakujeme!
Škôlka
V našej škôlke sme privítali nový rok veselými aktivitami. Začiatkom mesiaca január sme zorganizovali
zimné radovánky na snehu – súťaž v bobovaní. Každé
dieťa sa snažilo čo najrýchlejšie dostať k cieľu, kde ich
čakalo malé prekvapenie a diplom za odvahu.
Koniec januára sa niesol v znamení regionálnych
tradícií. Spoznávali sme zvyky a tradície starých rodičov – vyšívali, tkali koberce, maľovali na drevo,
vyzdobovali šaty a sukne modrotlačou, párali perie
a pracovali s hlinou.
Kolektív ZŠ s MŠ Priechod
Takisto vás prosíme, aby ste svojimi autami nestáli
na vydláždených plochách, pretože môže dôjsť k ich
poškodeniu.
Skúsme tieto pravidlá rešpektovať, aby nám novozrekonštruované priestory mohli slúžiť a skrášľovať našu obec čo najdlhšie.
KARNEVAL NA ĽADE
V jedno pekné sobotné popoludnie sa v našej obci
konal karneval na ľade, ktorý ukončil korčuliarsku
sezónu. Bol to prvý ročník a mal obrovský úspech.
Zabaviť sa prišli malí aj veľkí, samozrejme
v maskách, čo spolu s hudbou a občerstvením vy-
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tvorilo neopakovateľnú atmosféru. Vo veľkom sa
súťažilo až do večerných hodín. Usmiate tváre detí
a ich rodičov a perfektné korčuliarske výkony bolo
vidieť na každom kroku.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa na jeho organizácii podieľali a aj nad-

šencom, ktorí sa o ľad počas celej sezóny starali.
Ďakujeme za krásne spestrenie zimy. Myslím si,
že sa podarila dobrá vec.
Barbora Homolová
(kultúrno-spoločenská a školská komisia)

BURZA NEPOTREBNÝCH VECÍ

Burza by sa mala konať po Veľkej noci (termín ešte upresníme) v priestoroch Krčmy u Máliky. Záujemcovia si môžu veci predávať sami alebo ich predajú organizátori burzy. Nepredané veci si buď majiteľ vyzdvihne po skončení burzy, alebo ich podarujeme ľuďom v núdzi. Bližšie informácie budú zverejnené prostredníctvom obecného rozhlasu.
Ak bude o burzu záujem zo strany občanov, môžeme ju pravidelne opakovať.
Lucia Lamperová

Každý má doma mnoho vecí, ktoré už nepoužíva,
nenosí, nečíta, nepracuje s nimi, ... jednoducho ich
už nepotrebuje, no je mu ľúto len tak ich vyhodiť.
Ponúkame riešenie tejto situácie, a to vo forme burzy, kde bude možné takéto veci predať, vymeniť
alebo darovať iným. Je jedno, či je to oblečenie,
obuv, šperky a doplnky, športové vybavenie, hračky, knihy, detské vecičky, ... nový majiteľ sa určite
nájde a poteší.
PES A ŽIVOT S NÍM
Pes je súčasťou života človeka od nepamäti,
v dedinskom prostredí sa chápe toto spolužitie ako
úplne prirodzené. Pes bol dlhé stáročia ochrancom
ľudí aj majetku, pomocníkom pri práci, spoločníkom osamelých. Pre mnohých je pes najlepším priateľom. Ak ale pes poskytuje širokú škálu svojich
služieb človeku, mal by sa aj človek náležite starať
o svojho psa, vytvoriť mu dôstojné podmienky pre
život. Starostlivosť o psa zahŕňa rôzne úkony, aj také, ktoré nie sú vždy príjemné.
Mám na mysli nielen dlhé prechádzky, ktoré pes
vyžaduje v každom počasí, ale aj odpratávanie jeho
exkrementov. Väčšina psíčkarov v našej obci má pri
svojom dome dvor i väčšiu či menšiu záhradu. Nerozumiem teda, prečo pes nevykonáva svoju potrebu v tomto domácom prostredí a prečo je psími výkalmi znečistená celá dedina a jej blízke okolie.
Mnohí Priechoďania sú znepokojení tým, že pri

prechádzkach, cestou do obchodu, do školy, do kostola, na autobusovú zastávku atď. musia neustále
hľadieť pod nohy a upozorňovať deti, aby dávali
pozor, ak nechcú skončiť s psím výkalom na topánke, čo je dosť nechutné a nepríjemné.
Zákon č. 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, konkrétne §6
hovorí, že ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Na tento účel budú v našej obci
umiestnené dva odpadkové koše v lokalite Pastiereň a pri cintoríne. Sem môžu majitelia psov vhodiť
vrecko s psím exkrementom, koše sa budú pravidelne vyprázdňovať.
Prosíme teda majiteľov psov, aby boli zodpovední
a po svojich psoch náležite upratovali. Všetkým
nám predsa záleží na tom, aby bola naša dedina
pekná a čistá ...
Lucia Lamperová

Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 1/2015
o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov (výber)
§ 3 Podrobnosti o vodení psa
Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné
psa ovládať v každej situácii.
§ 4 Vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
1. Voľný pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov je zakázaný na cestách,
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce – verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
alebo správe obce, nachádzajúcich sa v zastavanom území obce.
2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa ods. 1, musia byť v obci viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí obec tabuľami zákaz voľného pohybu psa.
§ 5 Vymedzenie miesta, kde je vstup so psom zakázaný
1. Vstup so psom je zakázaný
a) do budovy základnej školy, materskej školy, zariadenia školského stravovania, do budovy – obecného
úradu obce, kultúrneho domu;
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b) do areálu základnej školy, materskej školy, zariadenia školského stravovania, do areálu futbalového
ihriska, cintorína, na komunikácie v okolí cintorínov.
2. Zákaz podľa ods. 1 sa nevzťahuje na vodiaceho psa
3. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí obec umiestnením tabule s označením zákaz vstupu so psom.
§ 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad.
UPOZORNENIE NA JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY A OCHRANA
LESOV PRED POŽIARMI

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným
vypaľovaním trávy chce upozorniť na dodržiavanie
povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14
ods.1 písm. n) a ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb
„zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti
s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä
dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
t.j. v jarnom a suchom období.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov fyzickým osobám
zakazuje:
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá
osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným

prostriedkom na ochranu pred požiarmi
a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou
pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické
osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa
§ 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške
16 596 €, podľa § 62 citovaného zákona je možné
uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci
v záhradách a v prírodnom prostredí. Zásahy pri
požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv
môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj
potrebná, napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu či pri inej zásahovej činnosti.
Je potrebné uvedomiť si, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je častokrát
vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá
na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym
správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici

ŠPORTOVÉ OZNAMY
ROZPIS ZÁPASOV MUŽSTVA MUŽOV
Naše mužstvo mužov vstúpi do jarnej časti súťaže
z 2. miesta s mankom 3 bodov na prvé FK Brezno
a náskokom siedmich bodov pred tretím mužstvom
súťaže z Osrblia.
Úvodný jarný zápas odohrajú naši muži na ihrisku
v Slovenskej Ľupči v nedeľu 24. 3. 2019. Začiatok
zápasu je o 13.00 hod.

A MUŽSTVO
24. 3. Ned
31. 3. Ned
7. 4. Ned
14. 4. Ned
21. 4. Ned
28. 4. Ned
5. 5. Ned

13.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
17.30

Slovenská Ľupča – Priechod
Priechod – FK Brezno
ŠK OPL Poniky – Priechod
Priechod – Osrblie
Čierny Balog – Priechod
Priechod – Nemecká
Valaská – Priechod

