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Z OBECNEJ MATRIKY
Jubilanti v mesiaci september 2016

Rakytová Magdaléna
Rakyta Milan
Stachová Mária
Strečok Pavol
Ivaničová Júlia
Kmeťová Anna
Slobodník Vladimír
Rakyta Dušan
Filipková Anna
Murgašová Marcela
Smiešny Jozef
Chabanová Zdenka
Mlynarčiková Mária
Chabanová Zdenka
Kmeťová Janka
Chabanová Marta

85 r.
80 r.
80 r.
76 r.
76 r.
74 r.
71 r.
70 r.
70 r.
68 r.
64 r.
63 r.
62 r.
61 r.
61 r.
60 r.

Jubilanti v mesiaci október 2016

Kmeťová Mária
Filipková Františka
Gregorová Emília
Strečková Anna
Žák Ladislav
Peťková Zdenka
Majeríková Jolana
Strečok Ivan
Lamperová Marta
Mlynarčík Tibor
Lamperová Zuzana
Ivaničová Anna
Vráb Jozef
Bukovčan Jaroslav
Bartko Ján
Slobodníková Oľga

80 r.
76 r.
70 r.
69 r.
68 r.
68 r.
68 r.
67 r.
65 r.
63 r.
63 r.
63 r.
62 r.
61 r.
60 r.
60 r.

Jubilantom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!

Opustili nás
Dňa 30.9.2016 nás navždy opustila
opustil Barbora Vajdová, Priechod č. 100.
Dňa 1.10.2016
.2016 nás navždy opustil Vladimír Isteník, Priechod č. 79..
Nech odpočívajú v pokoji!

V uplynulú nedeľu,, na sviatok Krista Kráľa, sme si
pripomenuli 45. výročie požehnania nášho kostola.
Predseda vtedajšieho kostolného výboru Ján Stacho,
č.d. 193, históriu výstavby Božieho chrámu
zdokumentoval v kronike, kde sú uvedené napr. aj
tieto záznamy a udalosti:

generáciách našich otcov a matiek. Naše začiatky po r.
1966 boli veľmi ťažké. Do cesty sa nám priam valila
prekážka za prekážkou. Veľa času sme stratili pri
vybavovaní stavebného povolenia, avšak naša silná
viera nám v tom pomohla. Všetkým tým, čo sa pričinili
o postavenie nášho Božieho chrámu, chcem v mene
svojom a v mene všetkých veriacich z obce Priechod
čo najláskavejšie poďakovať. Nech im je Božia milosť
odplatou za ich vznešený skutok.

...myšlienka vybudovať v Priechode Boží chrám sa
zrodila už dávno pred nami – vo viacerých

...pracoval som v Podbrezovej
Podbr
až do r. 1965, kedy
som nastúpil do dôchodku. Keďže som mal dostatok

45. VÝROČIE POŽEHNANIA KOSTOLA V PRIECHODE
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času, začal som chodiť na školenia do Koreňou, kde
sme začali pracovať na pláne, ako ďalej pokračovať na
výstavbe Božieho chrámu. Po dohode s veriacimi sme
sa uzniesli, že vo výstavbe chrámu sa bude
pokračovať. Bol zvolený nový výbor, ktorý mal na
starosti všetku prácu, až do úplného postavenia
chrámu Božieho.
Na MNV v Priechode dňa 20.5.1966 hlasovalo 19
poslancov za výstavbu chrámu. Bol to veľký úspech,
že poslanci MNV boli za to, aby sa postavil Boží chrám,
nezradili svojich občanov.

23.10. 1971 – bol v kaplnke sv. Michala o 16,00 hod.
posledný sobáš. Ženil sa Milan Homola /Krížovie/
a bral si Boženu r. Ďurčovú;

...v r. 1968 sme vystavili 3 miestnosti, aby sme mali
kde uskladniť materiál. 28.10.1968 sme rozhlasom
vyzvali občanov, aby išli kopať základy pod Boží
chrám – stavebné povolenie sme ešte nemali.
10.3.1969 sme dostali súhlas od KNV v Banskej
Bystrici k výstavbe Božieho chrámu. Do stavby sme
vložili všetku duševnú a fyzickú silu, aby chrám bol
postavený čo v najkratšej dobe a ešte k tomu veľmi
kvalitne. V roku 1971 sme boli so stavbou Božieho
chrámu takmer hotoví, avšak ONV v B.B. žiadal
stavebné povolenie späť. Menovaný súhlas k stavbe
Božieho chrámu sme si však nedali.

21. november 1971 - Nedeľa Krista Kráľa – je to
deň požehnania nášho kostola. Slávnostnú sv. omšu
celebroval pán dekan Vlachovič. Privítaciu báseň
predniesla Gitka Strečková. Náš Boží chrám bol
zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska. Tým naša práca bola korunovaná.
Celú stavbu sme dokončili za dva roky, bez
vnútorného zariadenia, ktoré sme postupne
dokupovali. Moje srdce mi káže, aby mená tých, čo
toľko pre náš chrám obetovali, navždy boli zachované
v našej pamäti. Postavili sme Boží stánok, kde sa bude
hlásať slovo Božie – slovo Pána Ježiša Krista, Syna
Božieho, ktorý založil našu svätú Cirkev a bol za ňu
ukrižovaný. (V kronike nasleduje zoznam 48
veriacich, ktorí na kostol obetovali viac ako 1 000,Kčs. + milodary z Podkoníc, z Balážov, z USA).
Dokiaľ dobrý Pán Boh žehná Vaše kroky v Božom
chráme, dotiaľ nech sa tešia srdcia vaše!
Cit, ktorý čas, dni, diaľka nezdolá – je láska, ktorá
deti na hrob rodičov volá.
Myslím si, že tieto udalosti sa hlboko vryli do sŕdc
našich veriacich a budú prechádzať z pokolenia na
pokolenie.
Čo ste VY, to sme boli aj MY. Čo sme MY, to budete
aj VY.

Niekoľko významných dátumov:
nedeľa 24.8.1969 – posviacka základného kameňa,
privítaciu báseň recitovala G. Strečková;
sobota 29.5.1971 – ťahali sa zvony na vežu, bola to
veľká udalosť, bol aj fotografista, ktorý urobil do 50
záberov z tejto slávnosti. Po vytiahnutí zvonov na
vežu mládenci stavali máje a cez ten čas sa ozýval
dedinou hlahol našich vytúžených zvonov. Zvony
ťahali Ivan Strečok, Otto Homola, Ďuro Gulajster;
sobota 3.7.1971 – zvonili zvony prvý raz zomrelej
žene, a to tetky Betky Glósovie;
streda 7.7.1971 – išli chlapi do Trebišova pozrieť
oltár, ktorý by mal byť v našom novom kostole;

POĎAKOVANIE
„Počul som raz, že otčina je
nielen
zem
ohraničená
hranicami, kraj, kde sme sa
narodili a ktorý máme
najradšej, ale že je to i
obloha, čo sa belasie nad
týmto krajom.
I vŕba, čo tu rastie, i reč, čo
tu zvučí, i vtáčik, čo tu
spieva, i hora, čo tu hučí, i
kvieťa, čo tu rastie, i smiech,
čo tu zazvoní, i každá slza, čo
tu vypadla.
… I verím, že je tak.“ Týmito slovami ospieval našu
otčinu Jozef Cíger Hronský. Keby tieto slová boli
zhudobnené, keby boli piesňou, určite by ich s láskou

12.11.1971 – kolaudácia Božieho chrámu. Túžba
a viera našich veriacich sa po toľkých húževnatých
a tŕnistých rokoch stala skutočnosťou;
sobota 13.11.1971 – v novom kostole bol prvý sobáš
– Anna Piarová s Ondrejom Kapustom;
utorok 16.11.1971 – bolo nám vydané užívacie
povolenie.

To Vám zanecháva predseda kostolného výboru
Ján S t a c h o
a od srdca zaspieval aj náš spevák – folklórista Milan
Chaban - Lepota, lebo on to tak určite cíti. Dôkazom
toho bola aj reprezentácia našej dediny na celoštátnej
súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých v
Dolnom Kubíne.
Počas dvoch dní mohli porotcovia počúvať a
hodnotiť spevácke skupiny, inštrumentalistov, sólistov.
Práve v tejto kategórii sa Milan Chaban umiestnil v
striebornom pásme. Zaspieval piesne v doprovode
Dušana Slobodníka.
Blahoželáme, ďakujeme mu za reprezentáciu našej
obce a za to, že piesňou zachováva dedičstvo
Priechoďanov.
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce Priechod
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AKTIVITY ZŠ A MŠ
„HOVORME O JEDLE“
„Zdravie je
predpokladom
kvalitného
života“.
S týmto
vedomím
sa
naša
škola
zapojila
do
celoslovenskej
súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“.
Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať
spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí o
potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri
ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu
životného prostredia.
V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli
vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny
a výživu. Vyučujúce našej školy spolu so žiakmi
zrealizovali štyri témy, ku ktorým vypracovali
súťažný príspevok pozostávajúci z prezentácie
a metodického listu.
Témy: 1. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
2. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.
3. Recyklácia odpadov z obalov potravín starým veciam nová šanca.
4. Chutné maľovanie.
Všetci žiaci s nadšením plnili úlohy, aktívne sa
zapájali do aktivít. Netrpezlivo sme čakali na deň „D“ –
vyhlásenie výsledkov. Hodiny práce v škole i doma
„padli na úrodnú pôdu“. Aktivita o recyklácií odpadov,
ktorej sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, získala najviac
bodov. A tak sme si hlavnú cenu, spolu aj so
zástupcami žiakov Mirkom Chabanom a Samkom
Rusňákom, boli prevziať priamo v Bratislave.
Poďakovanie patrí aj Martinovi Rusňákovi, ktorý nám
zabezpečil dopravu.

ŠPORTOVÉ OZNAMY
VÝSLEDKY ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV
A MUŽSTVO
9. kolo Hontianske Nemce – Priechod 4:2 (1:2)
Góly: 2. Knižka S, 5. Slobodník R.
Zostava Priechoda: Vesel D. – Slobodník R., Mendel
Ľ., Molnár M., Čabala S., Vajda F., Mořingl M., Knižka S.,
Penov P. (60. Homola P.), Hejčík R., Schmidtmayer D.
ŽK: Vesel D., Mendel Ľ., Vajda F., Molnár M.
Počet divákov: 200
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Ozaj nás veľmi teší, že aj taká „malá“ škola, aká je
naša, dokáže robiť „veľké“ veci.

ĎALŠIE AKTIVITY
Naša škola sa v tomto šk. roku zaregistrovala aj do
rôznych športových súťaží. Momentálne do projektu
„Recyklohry“
posielame
fotografiu
výrobku
netradičného kŕmidla pre vtáčiky, ktoré vyrobil
Jakubko Nosál.
MIKULÁŠ V PRIECHODE
V utorok 6.12. 2016 o 17.00 hod. privítame pred
kaplnkou Mikuláša, ktorý bude deťom MŠ i žiakom ZŠ
rozdávať sladkosti. Rodičia, ktorých detí nenavštevujú
ZŠ, MŠ a majú záujem o balíčky, nech sa prihlásia na
OÚ alebo v škole. Pred príchodom Mikuláša sa pri OÚ
uskutoční vianočná burza výrobkov vašich detí, na
ktorú vás všetkých pozývame .
********
Na záver príbeh na slová po obojakej spoluhláske m.
Stará mama a Katka.
Rozpoviem vám dávny príbeh.
V jeden dažďový večer, bolo asi osem hodín, sa
dievčatko menom Katka vybrala domov od svojej
starej mamy, pri ktorej bola celý deň. Rodičia po ňu
prišli už o piatej, ale ona nechcela ísť. O chvíľu však
zistila, že to bol veľký omyl.
Keď vyšla z domu starej mamy, videla ako dážď
poumýval všetku špinu z cesty a tvorí blato na
chodníkoch. Starká jej dala dve mince, ktoré si mala
ukryť do svojej pokladničky v izbe. Katka bola z toho
šťastná, až jej jedna spadla do blata. Rýchlo ju
zodvihla a celú zablatenú vopchala do vrecka.
Nerobila si z toho ťažkú hlavu a pobrala sa od starej
mamy, ktorá už zamykala dom.
Katka nemala dom ďaleko, ale aj napriek tomu sa
trošku bála. Keď už bola skoro pred domom, zrazu
zbadala mihot v kríkoch, z ktorých vybehla samička
zajaca. Katka sa na chvíľu preľakla, potom samičku
zobrala a vbehla dnu. V izbe vhodila do pokladničky 2
mince od starej mamy a myslela na to, ako ich minie
na fajnú čokoládu.
Napísala Barborka Strečková, žiačka 4.roč.
10. kolo Priechod – Dobrá Niva 3:1 (2:0)
Góly: 8. Schmidtmayer D., 10. Hejčík R., 68. Šulaj P.
Zostava Priechoda: Vesel D. – Gajdoš J. (60.
Šinkovkin E.), Vajda F., Molnár M., Čabala S., Knižka S.
(80. Hudec P.), Slobodník R., Mořingl M., Šulaj P.,
Hejčík R., Schmidtmayer D.
Počet divákov: 150
11. kolo Jakub – Priechod 6:0 (3:0)
Zostava Priechoda: Vesel D. (46. Mútňan P.) –
Šinkovkin E., Penov P., Mendel Ľ. (30. Molnár M.), Čabala
S., Vajda F., Slobodník R. (84. Gajdoš J.), Hejčík R., Knižka
S., Šulaj P., Schmidtmayer D.
Počet divákov: 200
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12. kolo Krupina – Priechod 1:2 (0:2)
Góly: 3. Hejčík R., 11. Penov P.
Zostava Priechoda: Vesel D. – Šinkovkin E. (46.
Ivanič P.), Penov P., Slobodník M., Molnár M., Gajdoš J.
(74. Homola P.), Vajda F., Knižka S. (90. Mútňan P.),
Šulaj P., Hejčík R., Schmidtmayer D.
ŽK: Gajdoš J., Šulaj P.; Počet divákov: 110
13. kolo Priechod – Štiavnické Bane 2:0 (1:0)
Góly: 18. Hejčík R., 72. Slobodník R.
Zostava Priechoda: Vesel D. – Šinkovkin E., Penov P.,
Slobodník M., Molnár M., Vajda F., Vajda M. (89.
Mendel Ľ.), Čabala S., Slobodník R. (78. Ivanič P.),
Šulaj P. (83. Knižka S.), Hejčík R.
Počet divákov: 100
Po jesennej časti V. ligy skupiny C nášmu Amužstvu patrí 12. priečka. V trinástich zápasoch
nazbieralo 15 bodov za 4 víťazstvá a 3 remízy
a skóre 18:27.
O priechodské góly sa postarali strelci: 6 –
Schmidtmayer D., 5 – Hejčík R., 3 – Slobodník R., 1
– Knižka S., Šulaj P., Penov P., Mendel Ľ.

STARŠÍ DORAST U19
9. kolo Hriňová – Priechod 9:0 (4:0)
Zostava Priechoda: Karcel Mil. – Strečok D., Hrablay
M., Túry J., Šramko P., Strečok J., Pančík Ľ., Barbeník
M., Žila D., Hrablay B.
Počet divákov: 30
10. kolo Priechod – Očová 2:7 (1:3)
Góly: 14. Túry J., 79. Šramko P.
Zostava Priechoda: Strečok D. – Karcel Mil., Hrablay
M., Túry J., Šramko P., Strečok J., Pančík Ľ., Barbeník
M., Hrablay B., Lamper M., Kornhauser V.
ŽK: Túry J., ČK: Túry J.
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Počet divákov: 30
11. kolo Pliešovce – Priechod 7:0 (2:0)
Zostava Priechoda: Karcel Mar. – Strečok D., Lamper
M., Pančík Ľ., Hrablay M., Šramko P., Karcel Mil.,
Strečok J. Barbeník M., Žila D., Kornhauser V.
Počet divákov: 40
12. kolo Žarnovica – Priechod 5:0 (2:0)
Zostava Priechoda: Karcel Mar. – Lamper M., Pančík
Ľ., Šramko P., Karcel Mil., Strečok J., Slobodník A.,
Barbeník M., Hrablay B.
Počet divákov: 50
13. kolo Priechod – Heľpa 2:4 (0:3)
Góly: 61. Túry J., 81. Slobodník A.
Zostava Priechoda: Karcel Mar. – Lamper M., Pančík
Ľ., Hrablay M., Barbeník M. (57. Hrablay B.), Túry J.,
Šramko P., Karcel Mil., Strečok J., Slobodník A.,
Kornhauser V.
Počet divákov: 50

Po jesennej časti IV. ligy skupiny C naši starší
dorastenci kategórie U19 prezimujú na 14.
priečke. V trinástich zápasoch sa im nepodarilo
získať žiaden bod.
O jedenásť priechodských gólov sa zaslúžili
strelci: 5 – Túry J., 3 – Šramko P., 1 – Slobodník A.,
Hrablay B., Lamper M.

STARÍ PÁNI
Starí páni ukončili XXII. ročník futbalovej ligy starých
pánov na konečnom siedmom mieste. V odohraých
deviatich súťažných kolách získali 12 bodov za 4
víťazstvá a 5 prehier. Konečné skóre mali 39:42.

Občianske združenie Štvorlístok Priechod
pozýva všetkých občanov na
„Vianočnú

kapustnicu a Vianočný punč“,

ktorá sa uskutoční v sobotu 10.12.2016 o 15.00 hodine
na námestí pred obecným úradom v Priechode
Tešíme sa na vašu účasť.
Akciu usporiada Občianske združenie Štvorlístok Priechod, pod záštitou
obecného úradu v Priechode

