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OBECNÉ OZNAMY
DAJME ODPAD TAM, KAM PATRÍ
Za zber triedeného odpadu v obci v súčasnosti
zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov
obalov, v našom prípade sa jedná o spoločnosť Ecycling, s.r.o. B. Bystrica, ktorá určila množstvo
pridelených kontajnerov pre obec a frekvenciu ich
vývozov. V súčasnosti tento stav nie je ovplyvniteľný obcou. Po zavedení kontajnerov na triedený
odpad v našej obci nastal problém s ich prepĺňaním a znečistením stojísk odpadom. Počet kontajnerov, a tiež frekvencia ich vývozov je nepostačujúca. Hlavným problémom sú hlavne kovy.
Kovy a kovové obaly sa zbierajú do červených
kontajnerov umiestnených na zberných miestach:
na začiatku obce pri bytovkách, pri nákupnom
stredisku Jednota a pri obecnom úrade. Patria sem:
kovové obaly, konzervy od rôznych potravín a krmív pre zvieratá, kovové výrobky súčiastky, alobal, nápojové plechovky, spreje, kovové uzávery,
viečka od jogurtov a paštét a pod. Znečistené kovové obaly stačí len zľahka opláchnuť kvôli zápachu.
Pred vhodením do kontajnera je potrebné zmenšiť objem plechoviek ich stlačením, a tým aj zmenšiť množstvo odpadu v kontajneri.

Pri poslednom zbere komunálneho odpadu v obci
dňa 27.08.2019 zberová spoločnosť oznámila obci
veľké množstvo vriec umiestnených pri KUKA nádobách, v ktorých sa okrem bežného komunálneho
odpadu nachádzal aj triedený odpad, t.j. PET fľaše,
plechovky, sklo a pod. Chceme podotknúť, že občan je povinný odpad triediť. Takýmto nezodpovedným konaním občanov sa zvyšuje množstvo
komunálneho odpadu a tým aj poplatky za jeho
zneškodnenie, ktoré budú premietnuté do zvýšeného ročného poplatku za odpad.
Obec bude dôrazne dbať na to, aby spoločnosť Ecycling, s.r.o, v roku 2020 obci poskytla ďalšie
kontajnery na triedený odpad a aby zvýšila aj frekvenciu ich vývozov. Či tieto opatrenia naozaj pomôžu zlepšiť situáciu vo veľkej miere záleží od nás,
od obyvateľov. Treba zvýšiť naše ekologické povedomie, zodpovedný prístup každého človeka
k sebe samému, ale aj k životnému prostrediu.
Žiadny zákon však nemôže úplne vylúčiť ľahostajné správanie sa jednotlivcov.
TERMÍN SPLATNOSTI MIESTNYCH POPLATKOV
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť
úhrady dane z nehnuteľnosti, dane za psa a
poplatku za komunálny odpad za rok 2019.
Posledná lehota na zaplatenie daní a poplatku je
30.09.2019. Po stanovenom termíne budú
neuhradené záväzky postúpené na exekučné
konanie.

HISTORICKÉ OKIENKO O NAŠEJ OBCI
Tu, doma – v Priechode máme svojich
obyvateľov: mládež, deti, dospelých, ktorí tu
žijeme a svoju prítomnosť si dotvárame tvorivou
činnosťou.
Takto žili aj naši predkovia, pracovali a svoj
chotár zveľaďovali, aby mohli prežiť. Tento kút
našej domoviny bol chudobný, málo úrodný. Naši
predkovia boli pastieri, valasi. Prišli sem na
pozvanie ľupčianskeho panstva z blízkeho zámku,
aby sa zaoberali chovom oviec, ktoré budú spásať
pasienky a lúky.
Uverejňujem záznam z kroniky Slovenská Ľupča,
ktorú písal Matej Zaťko, rímsko-katolícky kňaz
v roku 1937 o Priechode. Na s. 4 sa píše: Rumuni
založili obec Priechod. Obyvatelia tejto obce až
doteraz zachovali si rumunský charakter,
pastierstvo oviec.

Na s. 11 sa píše: Roku 1263 sa určili hranice
ľupčianskeho chotára a tam sa už spomína hranica
so Senicou, Selce, Priechod, Podkonice a ostatné.
Na s. 12 sa píše: V rokoch 1242 – 1250 bol
postavený ľupčiansky zámok. Obyvatelia už boli
pod mocou ľupčianskych pánov, ako aj poddanská
obec Priechod.
Na s. 16 sa píše: Priechod leží pod samostatným
vrchom, ktorý sa teraz volá Kopec. Koncom 19.
storočia sa volal Hradisko. Bol obývaný pred naším
letopočtom Keltami.
V roku 1340 sa naša obec nazývala Prohod
(Priechod – bulharsky).
Pokračovanie v budúcom vydaní Priechodského
spravodaja.
Jaroslav Homola (učiteľ)
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JESENNÁ PRIECHODSKÁ BURZA
Každý má doma mnoho vecí, ktoré už nepoužíva,
nenosí, nečíta, nepracuje s nimi, ... jednoducho ich
už nepotrebuje, no je mu ľúto len tak ich vyhodiť.
Ponúkame riešenie tejto situácie, a to vo forme
burzy, kde bude možné takéto veci predať,
vymeniť alebo darovať iným. Je jedno, či je to
oblečenie, obuv, šperky a doplnky, športové
vybavenie, hračky, knihy, detské vecičky, ... nový
majiteľ sa určite nájde a poteší.
BRIGÁDA V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE
Už dlhšiu dobu nám na školskom dvore
nepribudli žiadne preliezky, ba naopak, tie, ktoré
slúžili deťom už oddávna, sa museli zrušiť, pretože
nespĺňali bezpečnostné predpisy. Keďže sme
neboli úspešní v získaní dotácií na nové preliezky a
certifikované preliezky sú veľmi drahé, rozhodli
sme sa zorganizovať rodičovskú brigádu a
svojpomocne zhotoviť rôzne zábavné stanovištia
pre deti. Vyrobili sme detský vláčik, vonkajšie
tabule na maľovanie (rybka, tulipán), pirátsku loď,
váhy a labyrint z trubiek do pieskoviska. Všetko
toto už netrpezlivo čaká na naše deti v školskej
záhrade. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí priložili
ruku k dielu, obecnému úradu a škole.
Barbora Homolova
CVIČENIE S DEŤMI
Aj tento rok sme počas letných prázdnin cvičili
s deťmi na našom futbalovom ihrisku. Stretávali
sme sa pravidelne, vždy v utorok a piatok. Cvičenie
sa z roka na rok teší väčšej obľube u detí aj
rodičov. Precvičili sme si celé telo a zlepšili sa
v mnohých pohybových aktivitách. Ďakujem za
hojnú účasť a verím, že tieto pohybové aktivity
deťom spestrili a spríjemnili leto.
Barbora Homolova
CYKLOPRETEKY PRIECHOD 2019
Dňa 14. septembra 2019 (sobota) sa v okolí
nášho futbalového ihriska budú konať cyklistické
PES A ŽIVOT S NÍM II.
Pes je živý tvor a treba sa o neho náležite starať.
Táto starostlivosť zahŕňa mnohé činnosti, medzi
inými aj odpratávanie psích výkalov na verejných
miestach. Spomenutú povinnosť ukladá zákon 282
z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. Konkrétne §6 hovorí, že
ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je
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Tradícia burzy sa v našej obci začala na jar tohto
roku, po začiatočnom úspechu pokračujeme
jesennou formou. Burza sa bude konať cez víkend
v 2. polovici októbra, termín ešte upresníme
letákom, ktorý si každý nájde v poštovej schránke
a ktorý bude obsahovať všetky potrebné
informácie o pripravovanej akcii.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Lucia Lamperová

preteky pre deti z mikroregiónu pod Panským
dielom. Tieto preteky organizuje naša obec a pre
deti sme vytvorili tri súťažné kategórie:
1. kategória: deti 3 – 6 rokov, budú mať možnosť
otestovať svoje schopnosti na bicykli alebo
odrážadle na trati dlhej cca 500m (prevažne po
rovine na starom ihrisku).
2. kategória: deti 6 – 10 rokov, budú pretekať
bicykloch na trati dlhej cca 1500 m (prevažne
rovinatý terén).
3. kategória: deti 10 – 15 rokov, majú prichystanú
trať dlhú cca 1800 m, po kopcovitom teréne (na
Mlynárke) prispôsobenú ich veku a schopnostiam.
Predpokladaný štart jednotlivých kategórií:
1. kategória – 9.30 hod.
2. kategória – 11.00 hod.
3. kategória – 14.00 hod.
Potrebné
je
zaregistrovať
sa
na
http://www.hrdosport.sk/Entries/Create/401
do štvrtku 12. 9. 2019.
Vyzdvihnutie štartovného čísla pretekárov je
v čase 8.30 hod. – 9.15 hod.
Prehliadka trate vždy pol hodiny pred štartom.
Štartovné 2€ na pretekára, v ktorom je zahrnuté aj
občerstvenie. Povinnosťou každého pretekára je
prilba!!! Dúfame, že nám počasie bude priať
a prežijeme krásny deň plný športových výkonov.
Tešíme sa na Vás!
Barbora Homolova

ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť. Na tento účel boli v našej obci zakúpené
a umiestnené štyri odpadkové koše s príslušným
označením. Nachádzajú sa na križovatke ulíc Pod
priečnou – Hlavná ulica a dom č. 1, ďalej na konci
ulice Na Dolinách, na Pastierni pod detským
ihriskom a posledný je umiestnený na Dolnom
konci dediny pri dome č. 124 (rodina Jurčáková).
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Pracovníci obecného úradu podľa potreby koše
vyprázdňujú, no zo skúsenosti uvádzajú, že koše
nie sú naplnené tak, ako by očakávali. V obci je
totiž stále mnoho majiteľov psov, ktorí radi vezmú
svojich miláčikov na prechádzku po dedine alebo
ich vezmú „vyvenčiť sa“ do prírody v okolí dediny,
no psie exkrementy zostávajú v lesnom alebo
trávnatom poraste, na chodníkoch, na ceste, na
ihrisku, ... Apelujem preto znova na všetkých

ŠPORTOVÉ OZNAMY
A – mužstvo
V uplynulej sezóne naše mužstvo mužov
účinkovalo v I. triede a obsadilo 2. priečku
s celkovou bilanciou 59 bodov za 18 výhier, 3
remízy a 5 prehier a skóre 114:25.
Po úspešnej baráži s TJ Družstevník Látky,
druhým mužstvom I. triedy OBFZ Zvolen
v pomere 4:0 je aktuálne naše mužstvo po ročnej
prestávke opäť účastníkom V. ligy skupiny C.
Po úvodnom zaváhaní v Lieskovci (1:7) prišli
domáce víťazstvá s Jakubom 4:2 a Hontianskými
Nemcami 2:1 víťazstvo v Selciach 2:1 a remíza
v Sásovej 1:1. Po odohratých piatich kolách nám
priebežne patrí tretia priečka.
Prípravka U11
V aktuálnej sezóne bude mať náš klub
zastúpenie v mládežníckom futbale vďaka
mužstvu prípravky kategórie U11.
Súťaž prípraviek organizovaná Oblastným
futbalovým zväzom Banská Bystrica je rozdelená
do piatich skupín. Spolu ju odohrá 22 tímov. Naša
prípravka bude hrať v skupine B spolu s FK
Šalková, FK Podkonice, ŠK OPL Poniky a FK Selce.
Súťaž sa odohrá turnajovo, čiže naše futbalové
nádeje absolvujú 5 turnajov na jeseň a 5 turnajov
na jar.
Úvodný turnaj bude hostiť FK Podkonice
v sobotu 7. Septembra.
VÝSLEDKY ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV
A MUŽSTVO
1. kolo OŠK Lieskovec – Priechod 7:1 (6:1)
g. Rakyta K.
2. kolo Priechod – TJ ŠK Sokol Jakub 4:2 (2:1)
g. 3 – Štulrajter M., Chaban M.
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psíčkarov, aby boli zodpovední k ostatných
obyvateľom obce a tiež k prostrediu, v ktorom
spoločne žijeme. Chceme si našu dedinu udržať
peknú, čistú, bez psích výkalov!
Zároveň vyslovujem vďaku tým majiteľom psov,
ktorí sa správajú ohľaduplne a zodpovedne – po
ich psoch totiž nezostáva obec a okolitá príroda
špinavá a smradľavá.
Lucia Lamperová

4. kolo ŠK Selce – Priechod 1:2 (1:2)
g. R. Elek R., Fudra P.
5. kolo Priechod – Hontianske Nemce 2:1 (0:0)
g. 2 – Elek R.
ROZPIS ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV
A MUŽSTVO
8.9. Ned 15:30
Dobrá Niva – Priechod
15.9. Ned 15:30
Priechod – Krupina
22.9. Ned 15:00
Hrochoť – Priechod
29.9. Ned 15:00
Priechod – Hrochoť
6.10. Ned 14:30
Brezno – Priechod
13.10. Ned 14:30
Priechod – Bacúch
20.10. Ned 14:00
Lovča – Priechod
27.10. Ned 14:00 Priechod – Ladomerská Vieska
PRÍPRAVKA U11
7.9. Sob Turnaj v Podkoniciach

FUTBAL V OKOLITÝCH OBCIACH
8.9.
15.9.
15.9.
22.9.
29.9.
29.9.
13.10.
13.10.
13.10.
27.10.
27.10.
27.10.

Ned 15:30
Ned 10:30
Ned 15:30
Ned 15:00
Ned 10:30
Ned 15:00
Ned 10:30
Ned 14:30
Ned 14:30
Ned 10:30
Ned 14:00
Ned 14:00

Podkonice – Sl. Ďarmoty
Selce B – Malachov
Selce – Hrochoť
Podkonice – Hajnačka
Selce B – Ľubietová
Selce – Hrochoť
Selce B – Rakytovce B
Selce – Brezno
Podkonice – Hriňová
Selce B – Riečka
Selce – Lieskovec
Podkonice – Tornaľa
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