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Vážení spoluobčania,
je tu čas, na ktorý sa všetci tešíme. Ani sme sa nenazdali a opäť prichádzajú čarovné
chvíle najkrajších sviatkov v roku - Vianoce. Sviatočná nálada, koledy, dodržiavanie
zvykov a tradícií, vyzdobený vianočný stromček, darčeky, stôl prestretý tradičnými
vianočnými jedlami. To všetko v nás vyvoláva pocit domova plného lásky.
Už naši predkovia v minulosti štedrý deň uctievali ako sviatok zimného slnovratu,
lebo dňa pribúda a noc sa kráti. Pre našich predkov v tom čase nastal čas radovánok,
preto nebolo náhodou, že sa práve v tento výnimočný čas znovuzrodenia slniečka
začal u kresťanov oslavovať Štedrý večer ako sviatok narodenia Ježiška.
Tak očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. Verím, že u nikoho,
v žiadnej rodine nebude chýbať zapálená sviečka, ktorej svetlo nám pomáha nájsť
cestu, pod obrusom rybie šupiny, ktoré rodinám prinášajú hojnosť šťastia, oblátky –
symbol spoločného pokrmu, med, oriešky, jabĺčka zabezpečujúce zdravie, cesnak ochranca pred všetkým zlom.
Keď zapálime sviečky na našom vianočnom stromčeku, akoby sa v našich srdciach
zažali iskierky ľudského tepla, ktoré v nás prebudia úprimnosť, lásku, nehu a úctu
k sebe navzájom. Voňavý stromček, plamienok sviečky, prestretý stôl aj
pre pocestného hosťa, to je čas vianočný, keď všetci sme si blízki. To je čas, keď má
medzi nami vládnuť pokoj a mier.
Nuž, a nezabudnime sa na chvíľu zastaviť a zaspomínať na svojich blízkych, ktorí sú
ďaleko, ale stále žijú v našich srdciach a v našich spomienkach. Vianoce sa blížia,
starý rok odchádza, prijmite preto tento vinš:
„Požehnané sviatky vianočné, krásne cesty polnočné,
tichá hudba vianočná, nech Vám počas sviatkov znie,
nech ten rok nastávajúci Vám pokoj, zdravie, šťastie, lásku
a pohodu prinesie.“
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce
a zamestnanci obecného úradu

OBECNÉ OZNAMY
Upozornenie na podanie daňového priznania
k dani z nehnuteľnosti
Upozorňujeme
občanov,
právnické
osoby
a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018
nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom,
byt, garáž) napríklad kúpou, dedičstvom,
darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je
zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru
2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti,

ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena
výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia
rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena
druhu či výmery pozemku, zmena výmery
zastavanej plochy, postavenie a dokončenie
ohlásenej drobnej stavby – prístrešky, altánky,
kôlne, záhradné domčeky, atď.) sú povinní podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.
01. 2019.
Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické
alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová
povinnosť v priebehu roka 2018 (napr. byt, rodinný
dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú
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osobu). Daňovník je povinný podať priznanie
na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2019.
Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok
2018
Obec Priechod môže na základe platného
Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod
č. 9/2015 (ďalej len VZN) – v zmysle podmienok
uvedených v § 20 VZN a na základe predložených
dokladov uvedených v § 21 VZN, znížiť, resp.
odpustiť časť z poplatku za komunálny odpad
za rok 2018 na základe žiadosti doručenej
na obecný úrad najneskôr do 31.01.2019.
Stačí, keď dokladmi preukážete, že ste sa viac ako
90 dní počas r. 2018 nezdržiavali na území obce
z týchto dôvodov:
• návšteva strednej alebo vysokej školy potvrdenie o štúdiu
• práca mimo miesta trvalého pobytu - potvrdenie
zamestnávateľa, alebo agentúry, ktorá vám prácu
sprostredkovala
• dlhodobý pobyt v zahraničí - potvrdenie o štúdiu,
kópia pracovnej zmluvy, potvrdenie o pobyte
v zahraničí, čestné prehlásenie opobyte v zahraničí
• celoročný pobyt v inej obci – potvrdenie príslušnej
obce o úhrade poplatku za komunálne odpady
• dlhodobý pobyt v nemocnici, v zariadení
sociálnych služieb, vo výkone trestu - potvrdenie
príslušného zariadenia

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO JE NOVÉ U NÁS V ŠKÔLKE
Nový šk. rok v MŠ začal mnohými aktivitami
zameranými na rozvíjanie vedomosti detí, ale aj
na spoluprácu MŠ s rodičmi. Už v septembri sa deti
mohli vyšantiť s obrovskými bublinami v školskej
záhrade. V októbri sme si pripomenuli „Deň
stromov“. Pri tejto príležitosti našu MŠ navštívil pán
lesník, ktorý nám porozprával o stromoch
a zvieratách žijúcich v lese. Pri škole sme si zasadili
pamätný strom. S programom sme potešili aj našich
starších občanov na fare. Zapojili sme sa aj do
projektu „take me out“ a zorganizovali deň
vyučovania na školskom dvore.
November bol zameraný na rozvíjanie regionálnej
výchovy, keď sme tlačili kapustu do súdka.
Pripomenuli sme si tento krásny zvyk našich
predkov oblečení v krojoch. Zatancovali sme si,
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Pozor!
Ak potvrdenie nie je v slovenskom, alebo
v českom jazyku, musíte predložiť aj jeho preklad.
Vzor žiadosti bude zverejnený na webovom sídle
obce: www.priechod.sk, alebo, bude pre občanov
k dispozícii na obecnom úrade.
Zákaz
parkovania
a komunikáciách

na

chodníkoch

Z dôvodu blížiacej sa zimnej údržby komunikácií
dôrazne žiadame vodičov, aby neparkovali svoje
vozidlá na chodníkoch a komunikáciách. Nielenže
ohrozujú bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej
premávky, ale na základe skúseností z minulých
rokov konštatujeme, že úmyselne bránia
vykonávaniu bezpečnej zimnej údržby.
Opakované
zákazy
a
výzvy
oznámené
prostredníctvom miestneho rozhlasu a bulletinu,
a tiež náhodné policajné kontroly zákazu
parkovania sú bez výsledného efektu.
Stojí za uváženie, čo je pre nás dôležitejšie:
bezpečnosť obyvateľov našej obce, alebo
nezodpovedný a ľahostajný prístup zo strany
vodičov?
Za zmienku stojí aj parkovanie niektorých vozidiel
na novovybudovanom chodníku pri nákupnom
stredisku JEDNOTA. Na dočasné parkovanie
návštevníkov obchodu, pohostinstva a kostola
slúžia vybudované asfaltové plochy, nie chodník
zo zámkovej dlažby.
zaspievali ľudové piesne za sprievodu miestneho
harmonikára. Od októbra sa raz v mesiaci
stretávame aj s rodičmi na tvorivých dielničkách
v MŠ.
Pre rodičov sme vytvorili internetovú stránku
www.materskaskolavpriechode.webnode.sk, kde
informujeme aj o ďalších zaujímavých podujatiach
v našej MŠ.
ČO JE NOVÉ U NÁS V ŠKOLE
Krátka túra na Kopec
Zo školy sme vykročili smerom na horný koniec.
Prešli sme popri novej obytnej zóne "POD
PRIEČNOU". Lesnou cestičkou sme sa dostali
na slnečnú stráň nazývanú "POD ČUDINA", ktorá je
situovaná juhozápadne a na jej vrchole na hranici
medzi pastvou a lesom sme sa kochali krásnym
výhľadom na Selecký a Panský diel. Za nimi sme
uvideli paneláky sídliska Sásová a ešte ďalej
v miernom opare krásnu scenériu Kremnických
vrchov s ich dominantou - "vysielač na Skalke".
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Popri vykrývači hrebeňom "KOPCA" sme kráčali až
k cieľu našej turistickej vychádzky - ku krížu.
Vracali sme sa cez "STRÁŽNY VŔŠOK", kde sme
trochu postáli a povedali si o pôvode tohto názvu.
Názov pochádza z čias slávy Ľupčianskeho hradu,
keď tento "STRÁŽNY VŔŠOK" slúžil ako
monitorovací priestor na zabezpečenie ochrany
hradu pred rôznymi vpádmi,
- v rámci projektu „Recyklohry“ žiaci natočili
minútové video, ktoré si môžete pozrieť na našej
školskej stránke http://zspriechod.edupage.org/
Hlavnou témou úlohy bolo pozitívne využitie internetu. V dnešnej dobe často počujeme, že deti na internete vyhľadávajú nevhodné veci, hry. Ako správni Recyklohráči sme ukázali, že vieme internet využívať pozitívne,
- aj tento rok sme sa zapojili do súťaže, ktorá sa
konala pod názvom „Hovorme o jedle“. Jedna z aktivít VI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, bola venovaná problematike potravín, výživy a pohybu.
Z denných tém sme si vybrali „Jedz a hýb sa“
a „Cukry, tuky, soľ“. K uvedeným témam sme zrealizovali rôzne aktivity a vypracovali metodické listy.
V celkovom hodnotení sme sa umiestnili v zlatom pásme.
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V mesiaci december sme sa zapojili do projektu
Vianočná pošta 2018 – deti vyrobili 57 pozdravov.
Zaslali sme ich seniorom do domova dôchodcov
v Považskej Bystrici. Za túto aktivitu naša škola získala „Certifikát pisateľa vianočnej pošty“.
Aj našich starších občanov sme potešili vianočnými pozdravmi, ktoré vyrobili deti a rozniesli ich
do domov. Bolo ich 85.
Príchod Mikuláša spestrili vianočné trhy. Rodičia
a ostatní občania si mohli kúpiť vence, vianočné
hviezdy, svietniky, kávové vianočné gule, vianočné
srdcia – to všetko vyrobené v školáckej
a škôlkárskej dielni.
Žiaci sa zapojili do čitateľskej súťaže „Čitateľský
oriešok“, ktorej garantom je Miro Jaroš. Žiaci čítajú
texty, musia „rozlúsknúť“ úlohy a nakresliť ilustrácie k čítaným príbehom
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 2019.
To Vám želá kolektív ZŠ s MŠ Priechod

Milí naši priatelia,

biehali vianočné sviatky u nás a naše ženičky Vám
navaria a napečú naše typické vianočné jedlá.
TV Hronka už tradične počas roka mieri do okoliReláciu o našich vianočných zvykoch si môžete
tých dedín, aby nám priblížila život na dedinách,
v hodinových intervaloch pozrieť na TV Hronka
zvyky, zaujímavosti a zoznámila nás so zaujímavýna Štedrý deň 24.12. 2018.
mi osobnosťami a ich príĎakujeme členom FSk
behmi. Nedávno navštívila
Z jednej strany chvojka a z druhej čačinka
Priechoďan,
ktorí síce
našu obec a vyspovedala
pásli ovce pastuškovia, jedli kašu z hrnka
v zime, ale za to s ranašich občanov na tému žiPrileteu k nim anjel a tak im poviedau,
dosťou a s dobrou nálavota ľudí počas 2. svetovej
že sa Kristus Pán narodiu, aby to každí znau.
dou pomohli vytvoriť
vojny, ako oni vnímali potúto reláciu. Osobitné
moc partizánom, ale aj na
poďakovanie patrí pani Marte Ivaničovej a pani
staronovú tému odchodu našich občanov za prácou
Viere Birkovej za poskytnutie priestorov u Šurcov
do zahraničia. Reláciu s názvom “Za dedinou” si môa pani Libuši Mlynárčikovej za spoluprácu pri pečežete pozrieť v archíve TV Hronka.
ní tvarožníkov. Ďakujeme.
Tentokrát sa dňa 9.12. 2018 pracovníci televízie
Kto má záujem o najnovšie CD FSk Priechoďan
stretli s členmi FSk Priechoďan, aby ľuďom priblís
názvom “Priechodskou dolinou”, je možné ho zažili vianočné zvyky na našej dedine, ale aj predviakúpiť u pani Margity Chabanovej č. d. 298, č. t. 0907
nočné prípravy. Okrem nahrávania vianočných
069 037
piesní a vinšov, Vám prinesieme rozhovor, ako preVaša FSk Priechoďan
POĎAKOVANIE
V sobotu 24.11.2018 sa uskutočnila brigáda
na príprave podkladnej vrstvy pod umelú trávu na
obcou a futbalovým klubom rekonštruovanom malom ihrisku v areáli OFK 1950 Priechod.

Ihrisko bude multifunkčné s umelou trávou
a v zimných mesiacoch môže slúžiť ako ľadová plocha. Napriek upršanému a sychravému počasiu sa
na brigáde zúčastnilo 11 dobrovoľníkov (Ing. Peter
Lichý, Ing. Pavol Strečok, Ing. Ivan Zehnal, Oto Homola, Marián Homola, Miroslav Kmeť, Peter Homo-
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la, Miroslav Ivanič, Milan Kriško, Marek Barla, Ing.
Erik Murgaš). Ďakujeme.
POĎAKOVANIE ZA PREJAVENÚ DÔVERU
Chcem sa poďakovať za prejavenú dôveru všetkým občanom, ktorým otázka života v našej obci nie
je ľahostajná a zúčastnili sa volieb starostu obce
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Divadelný
ochotnícky
súbor
v spolupráci
s obecným úradom v Priechode tohto roku pripravil
divadelnú hru Kamenný chodníček od autora Ferka Urbánka. Jeho dramatická tvorba bola veľmi
plodná, napísal okolo 50 divadelných hier
s ľudovovýchovným zameraním. V tomto diele rieši
vzťah dvoch priateľov prechádzajúci do veľkého
nepriateľstva. Ktoré musia vyriešiť ich deti.
Prvé predstavenie bude na Štefana streda
26.12.2018 o 18:00 hod.
Ďalšie predstavenia:
sobota 29.12.2018 o 18:00 hod.
sobota 5.1.2019 o 18:00 hod.
Všetky predstavenia sa budú konať v kultúrnom
dome v Priechode.
Vstupné: dospelí 3,- €, mládež a deti od 6 do 18 rokov, dôchodcovia 1,50 €
Na všetkých predstaveniach bude otvorený bufet.
Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme sa na vás.
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Priechod a poslancov Obecného zastupiteľstva. Verím, že spolu so zvoleným starostom a poslancami
zodpovedne pristúpime k vykonávaniu zverenej
funkcie a spoločne urobíme našu krásnu dedinu ešte lepším a príjemnejším miestom pre život.
Erik Murgaš

Obsadenie divadelnej hry:
Pavel Brezovský, bohatý sedliak, vdovec
Marek Slobodník
Adam, jeho syn
Milan Slobodník
Verona, mlynárka, vdova
Linda Mesíková
Mišo, gazda u Podolského
Karol Rakyta
Tereza, Mišova žena, gazdiná Podolského
Mária Chabanová
Ondrej, sluha u Podolského
Marcel Slobodník
Juro ,sluha u Podolského
Ivan Túry
Zuzka, slúžka u Podolského
Monika Strečková
Betka, slúžka i Podolského
Barbora Rybárová
Šepkárky:
Barbora Vrbická, Patrícia Chabanová
Hudba:
Marek Mesík, Pavol Hadač
Réžia:
Ing Marta Slobodníková
Sponzori:
Ján Heric, Miroslav Strečok

