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Z OBECNEJ MATRIKY
Jubilanti v mesiaci január 2016
201

Jubilanti v mesiaci december 2015
201
Homola Jaroslav
Homolová Anna
Homolová Jozefa
Filipková Eva
Peťko Ján
Murgaš Pavel
Rakytová Oľga
Strečková Oľga
Homolová Mária
Lichý Peter Ing.
Strečok Ján
Vrábová Terézia
Vajda Milan

87 r.
82 r.
81 r.
75 r.
70 r.
68 r.
66 r.
65 r.
63 r.
63 r.
63 r.
62 r.
62 r.
62 r.
61 r.
60 r.
60 r

Bukovčanová Ema
Chaban Ján
Čunderlík Blažej
Slobodníková Oľga
Strečok Dušan
Gregor Vojtech
Slobodníková Marta
Homolová Mária
Kmeť Jozef
Pastuchová Elena
Ivaničová Zdena
Lamper Ján
Hroncová Mária
Chabanová Soňa
Kmeťová Anna
Kováčik Viliam, Ing.
Soňa Majeríková

83 r.
77 r
75 r.
74 r.
73 r.
69 r.
69 r
69 r.
67 r.
65 r.
63 r.
62 r.
61 r.

.
Jubilantom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!
Opustila nás
Dňa 15.2.2016 nás navždy opustila Želmíra Chabanová, Priechod č. 208. Nech odpočíva v pokoji!

ŠTATISTIKA ROKA 2015
V roku 2015 sme privítali medzi nami:
Filip Čipka
Tara Bitnerová
Anna Kmeťová
Juraj Kutaj
Jozef Jancura
Rebeka Dzúriková
Annamária Dóšová
Laura Budajová
Kristína Harmaniaková

Priechod č. 187
Priechod č. 314
Priechod č. 130
Priechod č. 302
Priechod č. 389
Priechod č. 215
Priechod č. 239
Priechod č. 195
Priechod č. 396

V roku 2015 nás opustili:
Ján Stacho
Marta Stachová
Dušan Homola
Anna Čížová
Jozef Číž
Anna Strečková
Milan Mlynárčik
Juraj Kmeť
Pavel Filipko

Priechod č. 170
Priechod č. 153
Priechod č. 139
Priechod č. 261
Priechod č. 261
Priechod č. 41
Priechod č. 187
Priechod č. 228
Priechod č. 290
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OBECNÉ OZNAMY
Parlmanetné voľby
Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Volebná miestnosť v sále kultúrneho domu bude otvorená od 7:00 – 22:00 hod.
V prípade, ak sa občan v čase konania volieb nebude nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska môže požiadať

obec o vydanie voličského preukazu. S voličským preukazom je oprávnený voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Voličský preukaz je možné vybaviť si na Obecnom úrade
osobne najneskôr v piatok 4. marca v čase úradných hodín.
V prípade, že sa občan nemôže z dôvodu choroby osobne
dostaviť do volebnej miestnosti, je možné požiadať volebnú komisiu o možnosť voliť do prenosnej urny.

Milé mamičky, oteckovia, detičky!
Možno ste si už všimli, že na zdravotnom stredisku
v Selciach bol na prelome rokov 2015-2016 akýsi čudný
ruch. Nie, nebol spôsobený vysokou chorobnosťou v obci,
to len remeselníci zušľachťovali priestory, aby sa v nich
ľudia lepšie cítili, a tiež preto, aby sa v nich lepšie
pracovalo našim lekárkam.
K všeobecnej lekárke MUDr. Kataríne Pešoutovej
a k zubnej lekárke MUDr. Magdaléne Svateníkovej sa
pridružila nová ambulancia detskej lekárky MUDr. Evy
Valašťanovej. Pediatrická ambulancia v Selciach, ktorú

vedie, má ordinačné hodiny každý pracovný deň od 13,00
do15,00 hodiny a každý pondelok v čase od 15,00 do
16,00 hodiny je poradňa.
Rodičia môžu prihlásiť svoje deti do zdravotnej
starostlivosti počas ordinačných hodín, prípadné otázky
zodpovie pani doktorka na telefónnom čísle 0908938527.
Veríme, že nejedna mamička ocení blízkosť detskej
ambulancie k domovu, no tiež zodpovedný a zároveň
príjemný prístup k malým pacientom i k rodičom. A mať
svojho lekára vždy poruke tiež nie je na zahodenie.
Obecný úrad Selce

POĎAKOVANIE
Pastierske Vianoce v Sásovej
Aj touto cestou sa chceme poďakovať folklórnej skupine
PRIECHOĎAN za nádherný program a úžasnú sviatočnú
atmosféru, ktorú vytvorili v saleziánskom kostole

v Sásovej na podujatí s názvom Pastierske Vianoce, počas
vianočných sviatkov. Ich vystúpenie, ale aj celý program a
hlavne záverečnú dojímavú Tichú noc v podaní fujaristov
Pohroncov, sme odmenili búrlivým potleskom.
vďační diváci z Priechoda.
rod. Strečková

JE TO V NAŠICH RUKÁCH ...
Blíži sa čas, keď opäť pristúpime k volebným urnám.
Prečo by ľudia mali ísť voliť? A prečo by som mal(a) ísť
voliť ja?
Pretože mi záleží na tom, čo sa deje v mojej dedine, v
mojej krajine. Nestačí len povedať, že veľa vecí
nefunguje... Vláda je priamo závislá od volieb. Preto
pristupujme k voľbám zodpovedne.
Touto cestou chcem vyzvať a poprosiť všetkých
spoluobčanov - voličov, aby sa volieb zúčastnili, aby voliť
išli. Je to naša občianska povinnosť a zároveň
zodpovednosť za to, aby rôzne živly nemali priestor na
škodenie a morálny rozklad Slovenska. Nedajme sa zmiasť
veľkým počtom strán. Je to osvedčená taktika ako
rozdrobiť hlasy voličov. Voľme najmä strany, ktoré

chránia život od počiatku po prirodzenú smrť - ktoré
rešpektujú Božie zákony.
Ako Herodes dal pozabíjať nevinné deti, tak aj niektoré
strany a poslanci hlasovali za povolenie vraždiť
nenarodené deti. A na to nemá právo ani vlastná matka, to
právo má len Boh. Nevoľme tých, čo nerešpektujú boží
zákon NEZABIJEŠ, ale voľme také strany, ktoré budú
rešpektovať božie zákony.
Krátky prehľad o niektorých kľúčových hlasovaniach
v slovenskom parlamente, ktorý nech nám pomôže pri
rozhodovaní:
16.9.2008 sa v NR SR hlasovalo za zrušenie
komunistického zákona o umelom prerušení tehotenstva.
Za zákaz potratov hlasovalo 36 poslancov, proti sa
postavilo 33 poslancov. Nehlasovalo 9 poslancov,
neprítomných bolo 22 poslancov. Návrh napokon
neprešiel, pretože až 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,
čím zabránili, aby bol zákon zrušený... takže umelé potraty
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sú stále povolené. Prítomných bolo 128 poslancov,
hlasujúcich 119. Poslanci hlasovali takto:
za
zrušenie
zákona

proti
zrušeniu
zákona

zdržali
sa

nehlasovali

22
2
10
0
9

2
4
0
0
3

0

0

SMER:
2
22
SDKU:
8
6
SNS:
4
3
KDH:
8
0
SMK:
5
1
HZDS:
už nekandiduje
nezávislí:
7
0

29.1.2008 sa hlasovalo aj o práve na informácie pri
umelom potrate. Cieľom tohto návrhu bolo zlepšiť
informovanosť žien pred umelým potratom - lekár by bol
povinný poskytnúť žene všetky informácie, aby zvážila
svoje rozhodnutie. Tento návrh tiež neprešiel.
za návrh
hlasovalo

proti
návrhu
hlasovalo

zdržali
sa

Nezávislí
1
0
1
KDH
11
0
0
HZDS
už nekandiduje
SMER
0
49
1
SMK
2
4
9
SDKU
25
0
6
SNS
0
18
0
Prítomných bolo 147 poslancov, hlasovalo
nehlasovalo 6, neprítomní 3.

141,

O tejto novele sa hlasovalo aj 14.5.2008, novela neprešla,
chýbali 4 hlasy.
Ako hlasovali poslanci o novele zvyšujúcej
informovanosť žien pred potratom:

3

za

proti

zdržali
sa

nehlasovali neprítomní

nezávislí 5
0
0
0
2
KDH
9
0
0
0
0
HZDS
nekandiduje
SMER
1
11
36
0
2
SMK
19
0
0
0
1
SDKU
28
0
0
0
2
SNS
2
1
12
1
3
Prítomných bolo 138 poslancov, hlasujúcich 137.
zdroj: wwwnrsr.sk
Keď budete vhadzovať do urny svoj hlas a keď budete
krúžkovať mená, pamätajte na jednu vec: zabíjanie
nenarodených detí a rozvracanie rodiny nezastavíme tým,
že dáme svoj hlas politikom, ktorí to schvaľujú.
Aké dôležité je uvedomiť si v sobotu 5. marca tú
skutočnosť, že je to v našich rukách. Je to v rukách
každého jedného voliča. Poďme voliť, všetci, nech má
Priechod 100 %-nú účasť.
........ na stránke www.hlaszarodinu.sk si môžete pozrieť
mená kandidátov, ktorí sa verejne zaviazali, že po zvolení
za poslancov budú hlasovať za všetky dobré opatrenia pre
rodinu, napr: podporia novelu Ústavy SR o práve detí na
otca a mamu pri adopciách, budú hlasovať proti podpore
LGBTI zo štátneho rozpočtu, podporia zákon na ochranu
detí a mládeže pred nevhodným obsahom v televízii či
rozhlase - čiže podpísali Deklaráciu za rodinu a tým sa
zaviazali, že sa pri hlasovaní postavia na stranu rodiny bez
ohľadu na stranícke tričko. Pretože ak sa má robiť
prorodinná politika, musí sa robiť naprieč politickým
spektrom.
DAJTE HLAS RODINE. Nech naši poslanci v budúcom
parlamente sú našim hlasom pre rodinu.
PODPORTE KANDIDÁTOV svojim krúžkom a umožnite
im podporovať rodinu v parlamente.
Každý
môžeme
vo
voľbách
zakrúžkovať
4 kandidátov z jednej politickej strany, ktorú ste sa
rozhodli voliť.
Zakrúžkujme 4 kandidátov z tých, ktorí podpísali
Deklaráciu za rodinu.
B. Strečková,

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO SME V ŠKOLE ROBILI...
Začneme od azda najvydarenejšej akcie – lyžiarsky
výcvik. 25 lyžiarov – pokročilých, začiatočníkov aj tých, ktorí
prvýkrát stáli na lyžiach, k tomu niekoľko skúsených

inštruktorov, výborný kopec v Selciach, krásne počasie
a radosť všetkých detí z pohybu na zasneženom svahu.
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Karneval
Hneď po skončení lyžiarskeho výcviku výborná zábava,
súťaženie, chutné koláče, pampúšiky a opäť radosť detí
na karnevale v kultúrnom dome. Ďakujeme všetkým,

Spomienka na 71. výročie vypálenia obce
16. február 2016 bol dňom, kedy sme v spolupráci
s Obecným úradom v Priechode zorganizovali pietnu
spomienku na vypálenie obce Priechod a deťom sme
prostredníctvom besedy s pánom učiteľom Jaroslavom
Homolom pripomenuli osobnosť Janka Chabana, ktorý
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ktorí nám prispeli sponzorským, hlavne ďakujeme našim
mamám, ktoré statočne pracovali počas celej zábavy
v bufete, aby zisk darovali škole a obecnému úradu
za občerstvenie pre každé dieťa. Detí bolo naozaj dosť – 75.

zahynul počas vypálenia obce. Pán Homola zaujal deti
svojim rozprávaním a krásnou motiváciou – duša učiteľa
je naplnená láskou k deťom aj po rokoch. A to bolo vidieť.
Deti počúvali, pýtali sa. Po besede sme položili kyticu
k pamätnej tabuli, zastavili sme sa pred rodným domom
a hrobom Janka Chabana. Prostredníctvom našich detí
chceme zachovať minulosť našej obce.

Chválime...
Náš malý recitátor Julko Rusko vyhral okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťaž organizovala
Matica Slovenská. Julko zaujal porotu nielen výberom povesti „Ako rybnícky študent Čilejkáre Turkovi predal“, ale
hlavne svojim prednesom.
Naučiť sa pre druháka náročný text a ešte ho predniesť pred odbornou porotou a získať prvé miesto, to si naozaj
zaslúži pochvalu. Julko reprezentoval nielen našu školu, ale aj obec Priechod. K diplomu za l. miesto zo súťaže
Sládovičova lipa našu školu zdobí diplom za 1. miesto v súťaži Šaliansky Maťko.
Ďakujeme
všetkým tým, ktorí 2% zo svojich zaplatených daní za rok 2014 prispeli prostredníctvom OZ Priechod Naša dedina
našej škole a škôlke. Za získané finančné prostriedky sme kúpili dosť veľa kvalitných pomôcok, ktoré použijeme
vo výchovno-vzdelávacom procese.

OZNÁMENIE
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Priechode oznamuje rodičom, že v zmysle novely zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zápis do 1. ročníka Základnej školy bude v priebehu mesiaca apríla a zápis do
materskej školy bude v máji 2016. Presný termín včas oznámime.

