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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

92 r.
89 r.
83 r.
78 r.
78 r.
75 r.
74 r.
74 r.
73 r.
71 r.

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

70 r.
70 r.
69 r.
68 r.
67 r.
66 r.
62 r.
62 r.
61 r.
60 r.

Oslávencom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!
Vítame medzi nami
Srdečne vítame medzi nami Lujzu Dóšovú,
Dóšovú Priechod 384 a
Andreja Rendlu, Priechod č. 371.

Opustil nás
Dňa 14.11.2017 nás navždy opustil Ján Piar, Priechod č. 240.
Nech odpočíva v pokoji!

OBECNÉ OZNAMY
Nezmenené sadzby dane
Sadzby dane z nehnuteľnosti na r. 2018, daň za
psa a poplatok za komunálny odpad na r. 2018 sa
nemienia. Zostávajú v platnosti, ako v roku 2017.
Občania (daňovníci) sú povinní v termíne do
31.1.2018:
- nahlásiť psa do evidencie obecného úradu za
účelom vyrubenia dane v zdaňovacom období
2018 ( v prípade, že sa občan stal majiteľom
psa, ktorý je chovaný na území obce)
- nahlásiť údaje potrebné pre vyradenie psa
z evidencie obecného úradu (úhyn psa, darovanie...)
- podať daňové
aňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - oznámiť skutočnosti pre vyrubenie
dane z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie

2018 v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
kúpou, dedením, darovaním, predaj nehnuteľnosti, kolaudácia stavby, dokončenie drobdro
nej stavby...)
Obec Priechod, ako správca daní a poplatku za
komunálny odpad môže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 9/2015 (ďalej len
„VZN“ ) znížiť poplatok za komunálny odpad za rok
2017 z dôvodu, že sa občan viac ako 90 dní nezdrnezd
žiaval na území obce po predložení žiadosti
a dokladu potvrdzujúceho dôvod zníženia. PodPo
mienky zníženia poplatku sú uvedené v § 20
a podklady preukazujúce zníženie poplatku sú uveuv
dené v § 21 VZN.
VZN je zverejnené
ejnené na internetovej stránke obce
Priechod: www.priechod.sk,
www.priechod.sk v záložke Samospráva Všeobecne záväzné nariadenia.
Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke
obce, (v záložke Ako vybavíte – Tlačivá a formuláre), k dispozícii je občanom aj na obecnom úrade.
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Vyčistenie chodníkov
Zber odpadu v roku 2018
Začiatkom januára budeme do domácností distribuovať vrecia na triedený zber. Zmena oproti minulému obdobiu nastáva pri vývoze plastov, kde každá
domácnosť dostane rolku 15 ks žltých vriec. Tieto
sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastmi.
Každá domácnosť bude mať dostatočný počet
vriec na vývoz plastov, nakoľko v roku 2018 je 13
vývozov plastov a vriec dostanete 15 ks.

AKTIVITY ZŠ A MŠ
NAŠE AKTIVITY V DECEMBRI
Vianočná zbierka UNICEF, ktorú sme realizovali
v našej škole bola pre naše deti aj novou skúsenosťou. Komunikovali s dospelými a zdôvodňovali,
prečo zbierajú peniaze a kam vyzbierané peniaze
pôjdu. „Vyzbierkovali“ sme 64,23 € a odovzdali sme
ich na účet UNICEF-u. Ďakujeme.
Hoci sme tento rok nezískali žiadne ocenenie
v súťaži Recyklohier, naše umiestnenie však malo
pre nás veľký význam. Umiestnili sme v prvej desiatke najúspešnejších škôl. Náš plagát o recyklova-

POĎAKOVANIE
Detská folklórna skupina Priechoďančok sa vďaka
Vašej podpore pomaličky oblieka do nového šatu.
Vďaka Vám sa „Na Michala“ v Priechode vyzbierala
krásna suma 256€, za čo srdečne ďakujeme.

Obec Priechod dôrazne žiada občanov v mene vedenia základnej školy a nespokojných rodičov detí
ZŠ o vyčistenie chodníkov pred svojimi domami a
ich spriechodnenie najmä kvôli zachovaniu bezpečnosti našich detí, ktoré sa samé presúvajú po obci
každý deň do školy, ale aj na folklórne skúšky alebo
do kostola.
Deti na mnohých miestach obce musia nepriechodné chodníky obchádzať aj niekoľko metrov po
ceste, čo je v zimných podmienkach pri úzkych a
šmykľavých cestách NEBEZPEČNÉ. Preto Vás dôrazne žiadame o ich spriechodnenie!!!

ní bateriek sa zaradil medzi práce, ktoré porotu zaujali.
Oslavy Mikuláša sme obohatili vianočným trhom,
na ktorom deti predávali svoje ručne vyrobené výrobky. Rodičia navarili chutný čaj, napiekli koláče
a atmosféra bola naozaj príjemná. Mikuláš rozdal
84 balíčkov. Ďakujeme rodičom za pomoc a za to, že
si kúpili výrobky svojich detí. Veď nie je nič krajšie
ako ozdobiť si vianočný stôl tým, čo urobili deti.
Nech sú pre Vás všetkých vianočné sviatky žiarivé
a radostné. Nech všetky Vaše sny sa stanú skutočnosťou a nech Vás pocit radosti a pokoja naplní počas celého roka 2018.
To Vám želá kolektív ZŠ s MŠ Priechod

Za tieto peniažky sme mali možnosť dať ušiť nové
kroje, na ktorých sa už pomaličky pracuje. Taktiež
ďakujeme za podporu Obecnému úradu, vďaka,
ktorému aj v civile môžeme vyzerať jednotne
v nových folklórnych tričkách.
V mene všetkých detí veľmi pekne ďakujeme.
Linda a Monika

POZVÁNKA K VIANOCIAM
Dychová hudba Selčianka pozýva našich občanov
na NOVOROČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v
piatok 12. januára 2018 o 18,00 hodine v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Vstupné je 4,- eurá,
predpredaj vstupeniek u Beaty Strečkovej č. d. 41,
č.t. 048/381 02 25.
V prípade väčšieho záujmu o toto podujatie bude
zabezpečená bezplatná doprava mikrobusom, alebo
autobusom.

Darček, ktorým môžeme na Vianoce obdarovať
každého, je darovať sám seba....
Nezabudnime druhým darovať v prvom rade seba,
svoju prítomnosť, svoju blízkosť, svoj úprimný záujem, svoj čas..... A darujme si aj spoločne prežité
chvíle na koncerte, pri dobrej hudbe a pesničkách.
Nech máme krásny kultúrny zážitok.
Beata Strečková
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Janko a Anička,
Anička dvojčatá
Dávid Chaban, Alexandra Bartošová

Divadelný ochotnícky súbor v spolupráci s Obecným úradom v Priechode tohto roku pripravil divadiv
delnú hru Krutohlavci od autora Ferka Urbánka.
Jeho dramatická tvorba bola veľmi plodná, napísal
okolo 50 divadelných hier s ľudovo výchovným zaz
meraním. V tomto diele rieši vzťahy susedov ich dld
hodobú nevraživosť voči sebe, prenášajúcu sa z geg
nerácie na generáciu.
Na všetkých predstaveniach bude otvorený bufet.
Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme sa na
vás.

Juraj Vilkoš,
Vilkoš rychtár
Adrián Vrbický
Beta, jeho dcéra
Monika Sabová
Blažej, Paľkov priateľ, Amerikán
Am
Milan Slobodník
Ferdiš, sluhovia u Podolského
Pod
Peter Birka
Števo
Ivan Túry

Obsadenie divadelnej hry:
Matej Podolský, bohatý sedliak
Marek Slobodník
Paľko, jeho syn
Marcel Slobodník

Poluša
Denisa Strečková

Pripravujeme tri vystúpenia:
Prvé predstavenie bude na Štefana
v utorok 26.12.2017 o 18:00 hod.

Tereza, sestra a gazdiná
Podolského
Mária Chabanová

Ďalšie:
v sobotu 30.12.2017 o 18:00 hod.

Hana Kropáčová, testiná
Podolského
Marta Dobrotová

v sobotu 6.1.2018 o 18:00 hod.
Vstupné:
dospelí občania: 3,- €
Mládež a deti od 6 do 18 rokov,
dôchodcovia: 1,50 €

Ondrej Novák, domkár, sused Podolského
Marek Mesík
Mariša, jeho žena
Monika Strečková

Dorka
Ľubka Bukovčanová
Svíčková, vdova
Linda Mesíková
Šepkári:
Ing. Barbora Vrbická
Patrícia Chabanová
Hudba:
Linda Mesíková

Réžia:
Ing. Marta Slobodníková

Katka, jeho dcéra po prvej žene
Mirka Bukovčanová

POZVÁNKA NA 11. ROČNÍK PRIECHODSKÉHO PLESU
Ďalšiu akciu, ktorú pripravujeme je Ples
Ples so živou hudbou - Slančíkovci
plánovaný na 10.2.2018 v sále kultúrneho domu. Vstupné na je 55 EUR na pár.
Máte možnosť prihlásiť sa do 20.1.2018 na telefónom čísle 0908 603 080 - Linda
Mesíková. Po uzávierke Vám doručíme pozvánku. V prípade malého záujmu, túto
akciu zrušíme.

