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VÝSLEDKY REFERENDA V PRIECHODE
Dňa 7. februára sa aj v našej obci konalo
referendum. Z celkového počtu 781 oprávnených
voličov sa hlasovania zúčastnilo 325 občanov, čo
predstavuje 41,6 %-tnú účasť. Platných hlasovacích
lístkov bolo 323.
Výsledky hlasovania v našej obci boli nasledujúce:
Súhlas s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou vyjadrilo 315
voličov, nesúhlas 8.

Priechodský spravodaj

Súhlas s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná výchova vyjadrilo 310
a neúhlas 11 voličov.
Súhlas s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania vyjadrilo 309 a nesúhlas 10
voličov.

ROZPIS ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV

ŠPORTOVÉ OZNAMY
A MUŽSTVO
Začiatok jarnej časti súťaže V. ligy, skupiny C je
naplánovaný na nedeľu 22. marca. Naše mužstvo
jarnú časť prebiehajúcej sezóny začne na domácom
ihrisku, kde privíta mužstvo z Hrochote.
Priechodské mužstvo sa nachádza po jesennej
časti na 9. mieste so ziskom 15 bodov. Na ôsmy Partizán Čierny Balog strácame 2 body a pred 10. mužstvom JUPIE Podlavice Badín B máme náskok jedného bodu.

22.3.
28.3.
5.4.

Ned 15:00
Sob 15:00
Ned 15:30

Priechod – Hrochoť
Medzibrod – Priechod
Priechod – Pliešovce

Futbal v okolitých obciach
29.3.
29.3.
29.3.

Ned 15:00
Ned 10:30
Ned 15:00

Selce – Poniky
Selce B- Baláže – Harmanec
Podkonice – Jakub
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Z OBECNEJ MATRIKY
Jubilanti v mesiaci február 2015
Anna Mlynárčiková

89 r.

Ján Strečok
Júlia Ivaničová
Milan Homola
Anna Čunderlíková
Anna Slobodníková
Anna Slobodníková
Mária Hlinková
František Číž
Milan Filipko
Mária Murgašová
Miroslav Strečok
Božena Homolová
Ján Stacho
Marta Michalcová
Ing. Marta Slobodníková
Tibor Pastucha
Murgašová Mária

86 r.
78 r.
77 r.
77 r.
77 r.
74 r.
72 r
70 r.
69 r.
67 r.
66 r.
66 r.
64 r.
63 r.
62 r.
62 r.
61 r.
Jubilantom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!

POZVÁNKA
Združenie obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom organizuje turistický prechod seniorov obcí mikroregiónu po trase – Historický banský vodovod Donovaly – Špania dolina, ktorý sa uskutoční dňa 9. mája 2015
v spolupráci s obcou Donovaly.
Program podujatia:
7.30 hod.
Prevoz účastníkov autobusmi z obcí na Donovaly.
9.00 hod.
Prezentácia účastníkov prechodu na Donovaloch.
9.30 – 13.00 hod. Turistický prechod po trase Historického banského vodovodu.
Na trase je zabezpečené pre seniorov občerstvenie.
13.00 hod.
Stretnutie účastníkov na Španej Doline / odovzdanie čiapok a medailí /

15.00 hod.

Tí seniori, ktorí sa nezúčastnia prechodu využijú čas na prechádzku v okolí
Donovalov. O 12.00 hod. ich autobusy prevezú do Španej Doliny. Pre všetkých seniorov obcí mikroregiónu bude zo strany mikroregiónu zabezpečený guláš.
Predpokladaný odvoz účastníkov do svojich obcí.

Prihlásiť sa môžu seniori na príslušnom obecnom úrade do konca marca 2015.

Vítame medzi nami
Srdečne vítame medzi nami
Filipa Čipku, narodeného 29. januára 2015, Priechod 187.

SPOMIENKA NA 16. FEBRUÁR 1945 - VYPÁLENIE
OBCE PRIECHOD
V pondelok 16. februára sme si pripomenuli 70. výročie vypálenia našej obce.
Spomienka sa konala pred kaplnkou sv. Michala, archanjela za účasti približne 80-tich občanov.
Na úvod všetkých prítomných privítal starosta obce
a následne zaznela báseň nášho rodáka Laca Homolu
pod názvom „So studničkou v duši“ v podaní jeho sestry pani Márie Homolovej.
Po krátkom príhovore pána farára Mareka Iskru,
sme ozdobili vencom pamätnú tabulu, ktorá je pamiatkou na vypálenie našej obce.
V ďalšej časti, ktorá prebiehala v sále kultúrneho
domu, vystúpil s krátkym príhovorom bývalý pán riaditeľ školy v Priechode pán Vladimír Halaj. Prítomným prečítal časť školskej práce svojho vnuka,

v ktorej zachytil spomienky na udalosti vypálenia obce svojich starých rodičov.
Po krátkom prednese básní v podaní žiakov Základnej školy v Priechode dostali priestor priami svedkovia tejto smutnej udalosti končiacej sa II. svetovej voj-
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ny. So spomienkami na piatok šestnásteho februára
roku 1945 sa s prítomnými podelili pán Ján Chaban,
pán Jaroslav Homola a pán Dominik Slobodník.
Vo svojich spomienkach veľmi živo vykreslili ako
tento deň prežívali oni, ich rodiny ako i celá obec.
Z ich slov bolo možné vycítiť krutosť vojny, ktorá sa
ich dotýkala. Dedina bola vypálená, otcovia rodín
a muži boli odvedení do Slovenskej Ľupče.

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO SA STALO V NAŠEJ ŠKOLE A ŠKÔLKE?
Uplynulý mesiac bol pre našich žiakov a deti materskej školy mesiacom športu a zábavy. Asi 50 detí sa v
krásnych karnevalových maskách stretlo v kultúrnom

dome. Nebola to len zábava, ale aj rôzne súťaže, súťažili nielen deti, ale aj ich rodičia. Bola to akcia, kde sa
prejavila spolupráca školy, obecného úradu a rodičov.

Oznámenie o prihlasovaní a prijímaní detí do
materskej školy
Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2015/2016
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou
v Priechode č.179 v zmysle § 28 zákona č.245/2008
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Na záver starosta obce poďakoval za hojnú účasť
občanov a vyjadril želanie, aby sa podobná udalosť už
nikdy nezapísala do histórie našej obce, krajiny
i celého sveta. Veľká vďaka patrí aj mužskej časti folklórnej skupiny Priechoďan, ktorí svojim spevom
umocnili dôstojnosť spomienkovej udalosti.
Obecný úrad

Ďakujeme všetkým, ktorí tam boli, zabávali sa a samozrejme všetkým, ktorí karneval pripravili. Ďakujeme dvom Monikám, ktoré celé popoludnie strávili v
minibufete. Zisk určite zmysluplne využijeme.
Športovali sme celý jeden týždeň - lyžovačku zažili
naše deti a žiaci v lyžiarskom stredisku v Selciach. Bo-

lo ich 27 z našej školy a škôlky. Spoločne s deťmi zo
Základnej školy s materskou školou v Podkoniciach
sme brázdili lyžiarsky svah. Každé dieťa urobilo veľké
pokroky. Ako odmenu dostali fotografie, magnetky,
krásne mafiny, diplomy, a medaile.
Bol to krásny týždeň, plný zážitkov a slniečka.

Z.z. o výchove a vzdelaní /školský zákon / a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
a vyhlášky
č. 306/2008 o materskej škole a po dohode so
zriaďovateľom
/Obec
Priechod/
zverejňuje
podmienky prijímania detí do materskej školy na
školský rok 2015/2016.
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Miesto: Základná škola s materskou školou
Priechod č. 179
Termín: od 9. do 13. marca 2015 počas celodennej
prevádzky materskej školy v čase od 6,30 do
16,30 hod.
Forma a priebeh zápisu:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie na školský rok 2015/2016 vydáva
zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola v čase
zápisu, alebo si rodičia môže podať svoju vlastnú
žiadosť. Vyplnenú žiadosť a potvrdenie od lekára pre
deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa / je súčasťou
žiadosti/ odovzdá rodič najneskôr do konca marca na
riaditeľstve materskej školy.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, predloží rodič aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak
ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
/PŠD/ predloží rozhodnutie o odklade PŠD.
Podmienky prijímania detí:
Do materskej školy môžu prísť zapísať rodičia svoje
dieťa od troch do šiestich rokov /ak bude voľná
kapacita môžeme prijať aj deti mladšie ako 3 roky/.
Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou.
Priebežne mimo zápisu /cez školský rok/ môžeme
prijať do materskej školy deti len vtedy, ak sú
v materskej škole voľné miesta.
Ak je počet prihlásených detí vyšší ako je možné
prijať v zmysle § 28 ods.10 až 15 zákona č. 245/2008
/školský zákon/
riaditeľka v spolupráci so
zriaďovateľom rozhodne o prijatí resp. o neprijatí do
materskej školy.
Rozhodnutie o prijatí :
O prijatí / neprijatí / dieťaťa do materskej školy
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelaní /školský zákon/ rozhodne
riaditeľka školy do 10. apríla 2015.
Poplatky na škole:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy na jedno dieťa sa uhrádza vo výške
9,45 € mesačne v zmysle VZN Obce Priechod č.2/2013.
Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
Výška príspevku na stravovanie dieťaťa v materskej
škole na jeden deň /desiata, obed, olovrant/ sa
uhrádza vo výške 1,12 € .
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Krátke informácie o našej materskej škole :
Život detí v našom zariadení
obohacujeme
o zaujímavé činnosti, kultúrno – spoločenské
akcie, športové súťaže, zapájame sa do rôznych
projektov a iné.
Patrí sem:
Vitaj v škôločke – privítanie nových „škôlkárov“;
Úcta k starším – vystúpenie detí na fare – bohatý
kultúrny program;
Vychádzky našim chotárom – zbieranie prírodného
materiálu;
Pani jeseň – výstavka, aranžovanie ovocia a zeleniny
z našich záhrad okolo obecnej studne;
Šarkamiáda – púšťanie šarkanov;
Mikulášska besiedka – kultúrny program;
Vianočná besiedka – posedenie pri vianočnom
stromčeku, darčeky pre deti;
Novoročná besiedka – novoročné koledy a vinše;
Zimné radovánky, stavanie stavieb zo snehu –
súťaže;
Lyžiarsky výcvik;
Fašiangový karneval – zábava v maskách
v kultúrnom dome, súťaže, hry;
Jarná slávnosť – veľkonočné tradície, zvyky –
maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov;
Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome,
obdarovanie a poďakovanie našim mamám;
Deň detí – deň plný prekvapení – športový deň –
súťaže, hry;
Plavecký výcvik;
Rozlúčka s predškolákmi;
Športová olympiáda – športové súťaže;
Spoločný výlet s rodičmi.
V školskom roku 2014/2015 deti našej MŠ
navštevujú krúžok angličtiny.
V školskom roku 2015/2016 sa môžu akcie obohatiť
o nové aktivity a krúžky podľa požiadaviek rodičov.
Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a prídete Vaše
deti zapísať do našej materskej školy.
Marta Kmeťová,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ

Zápis do materskej škôlky
Miesto: Základná škola
s materskou školou Priechod č. 179
Termín: od 9. do 13. marca 2015
počas celodennej prevádzky
materskej školy v čase
od 6,30 do 16,30 hod.

