PRIECHODSKÝ SPRAVODAJ
Ročník: XXI.

Číslo: 2

2021

bulletin@priechod.sk

Vydáva: Obec Priechod, Priechod 157, 976 11 Priechod, www.priechod.sk
‚

Milí spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa nový rok. Tentokrát
však sviatky budú iné. Šíriaci sa vírus COVID-19
a kvôli tomu prijaté opatrenia nás prinútia prežiť ich
inak. Mnohým z nás sa nostalgicky v mysli vybavia
predposledné Vianoce či oslavy Nového roka. Kto by
si bol vtedy pomyslel, že sa to môže zmeniť? Možno
si v duchu položíme otázku: Prečo?
Žijeme v uponáhľanom svete a to potrebné pozastavenie sa počas Vianoc býva akési krátke. Ako by
to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sa
snažíme zabudnúť na
každodenné
problémy,
staré spory, alebo sa
v spomienkach obraciame
na svojich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami.
Tento rok nás koronavírus prinúti zamyslieť sa
nad skutočnými hodnotami a pravým posolstvom Vianoc. Veď prichádza čas túžobne očakávaný všetkými. Každý
rok veľmi
podobný,
a predsa iný, ale vždy
nádherný, neopakovateľný. Prichádza čas, ktorý
nás poľudšťuje. Každoročne sa nás dotýka svojou atmosférou, v ktorej
rezonujú slová domov,
rodina, zdravie, láska,
šťastie, priateľ, človek, ...
V tomto vianočnom čase
sa každý z nás na chvíľu
zastaví a zblízka pozrie na
dno svojej duše. Dovolí
spomienkam, aby sa vyplavili na povrch, viac si uvedomuje blízkosť tých druhých. Otvára náruč porozumenia, vrúcnych slov a želaní.
Pretože Vianoce ...
- to sú dni, keď sa človek potrebuje stretnúť
s človekom, ktorý ho pochopí, nevysmeje, pohladí dobrým slovom...

- to je sviečka a plameň, nad ktorým si možno
ohriať skrehnuté prsty ...
- to je stôl, blízky spolusediaci, pred nimi pravý,
nefalšovaný medovník a vôňa jedličky či borovice ...
- to je chvíľa, keď každý potrebuje vedieť, že nie
je sám so svojimi problémami, žiada sa mu ľudské teplo, aby si na ňom ohrial svoju dušu ...
- to je slávnosť, ktorá dokáže urobiť priam zázrak
– vyčarí na perách, predtým zamyslených,
smutných a vážnych, úsmev ...
Na záver mojich slov sa
Vám, vážení spoluobčania,
chcem poďakovať za
všetko dobré, čo ste
v tomto roku vykonali pre
svojich blízkych, za prácu
na vašich pracoviskách, za
prácu v prospech obce, za
prácu v prospech nás
všetkých.
Strávte najkrajšie sviatky roka v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom porozumení, láske, s ľuďmi,
na ktorých Vám záleží.
Prajem Vám všetkým
krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný
vstup do nového roku,
všetko dobré – pevné
zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných
aj pracovných úspechov.

Mgr. Stanislav Chaban,
starosta obce
a kolektív OcÚ
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OBECNÉ OZNAMY
OZNÁMENIE O REALIZÁCII
PRIECHOD“

PROJEKTU

„WIFI PRE

OBEC

Dňa 30. 11. 2021 bol v našej obci dokončený projekt zameraný na vybudovanie bezplatného WiFi
pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na
verejných priestranstvách.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti
širokopásmového internetu v obci prostredníctvom
vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s
v nasledovných WiFi zónach:

Autobusová zastávka
Budova potravín
Autobusová zastávka
Stĺp verejného osvetlenia
Stĺp verejného osvetlenia
Stĺp verejného osvetlenia
Obecný úrad
Stĺp verejného osvetlenia
Stĺp verejného osvetlenia
Futbalové ihrisko
Bližšia identifikácia prístupových bodov je znázornená na mapke.
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AKTIVITY ZŠ A MŠ
Každý rok k Vianociam si želáme len to najlepšie, najkrajšie, všetko dobré do nového roka. Azda
je dobré popriať si slovami piesne M. Žbirku.
„Spravme si svet z vľúdnych slov a viet,
z láskavých činov“.
Celý kolektív Základnej školy s materskou školou, spolu s našimi deťmi prajeme sebe i Vám
všetkým silu a odhodlanie takýto svet vytvoriť,
stačí v našej dedine, medzi nami všetkými.
K želaniu pridávame aj krátky sumár toho, čo
sme v našej škole a škôlke urobili aj počas ťažšieho obdobia. Neberte to ako chválu, ale ako to, čo
naše deti dokážu svojou usilovnosťou pod vedením svojich učiteliek.
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Potešilo nás 1. miesto v súťaži Hovorme o jedle.
Za finančnú výhru 320 € sme kúpili didaktické
pomôcky. Aby sme toto miesto získali, navštívili
sme mliekareň a družstvo v Selciach, deti za zapojili do súťaže Adoptuj si kravičku.
Sme 4. najúspešnejšou školou na Slovensku
v súťaži Recyklohry.
Navštívili sme detské dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach.
Na týchto aktivitách nám pomáhali naše „staré“
mamy, za čo im ďakujeme.
Vyrobili a rozdali sme pozdravy pre seniorov
z našej obce a obce Baláže pri príležitosti mesiaca
úcty k starším a Vianoc.
To sme urobili aj napriek tomu, že škola
a škôlka bola niekoľko týždňov zatvorená.
Tešíme sa nové aktivity v roku 2022.
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ZHODNOTENIE
ČINNOSTI
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA „PRIECHOD – NAŠA DEDINA“ ZA ROK
2021
Činnosť OZ bola za posledný kalendárny rok
silne ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Naše
aktivity sú smerované na športové a kultúrnosociálne akcie, ktoré sa pre pandémiu mohli konať len v obmedzenom množstve a rozsahu. Organizujeme pravidelné turisticko-poznávacie výlety v našom regióne, ako aj v celej republike. Minulý rok to bola akcia „Za krásami nášho chotára“, návšteva ľadového domu a ľadového betlehemu na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, dvojdňový výlet na chatu Hostinec v Kremnických vrchoch s návštevou Gergelyho tunela a iné.

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB 1950 PRIECHOD
Naše
A-mužstvo
v kalendárnom roku 2021
v jarnej časti, v ktorej účinkovalo v krajskej V. lige,
skupina C, dohrávalo len
zápasy prerušenej jesennej
časti ročníka 2020/2021.
Keďže bola dohratá aspoň
polovicu súťaže, bolo možné určiť postupujúcich
i vypadávajúcich. Pre naše
mužstvo to znamenalo vypadnutie do okresnej
banskobystrickej I. triedy.
V jesennej časti novej sezóny 2021/2022 naši
muži „odohrali“ všetkých 13 zápasov – dvanásť
na ihrisku a jedno stretnutie bez boja. V 10. kole
k nám nepricestovali hráči Strelník.
Naše mužstvo v trinástich stretnutiach nazbieralo 26 bodov za osem výhier, dve remízy a tri
prehry.
Na domácej pôde sme pocítili trpkosť prehry len
v zápase s Poníkmi (3:8), vo zvyšných domácich
zápasoch sme boli stopercentní. Postupne sme si
poradili s Beňušom (5:2), Braväcovom (2:1), Valaskou (4:2), kontumačne 3:0 so Strelníkmi
a v poslednom domácom zápase s Brusnom (3:1).
Na ihriskách súperov sme zvíťazili v Jasení
(2:1), Nemeckej (10:1) a v Ľubietovej (1:3). Bez
víťaza sa skončili stretnutia v Hronci (2:2) a v Lučatíne (1:1). Za kratší koniec sme ťahali na Balo-
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Každoročne sa koná spoločenská predvianočná
akcia “Priechodský predvianočný punč“.
Zorganizovali sme akciu „Vyčistime si svoje okolie“, ktorá bola zameraná na zber drobného odpadu z okolitej prírody v niektorých lokalitách
nášho chotára.
Z finančných prostriedkov darovaných našej
organizácii sa každoročne podporujú niektoré organizácie v obci: Obecný futbalový klub OFK 1950
Priechod,
Folklórna
skupina
Priechoďan
a v neposlednom rade ZŠ a MŠ v Priechode nákupom drobného vybavenia pre skvalitnenie ich
fungovania.
Erik Murgaš

gu (0:3) a záverečnom kole jesene na Osrblí (2:5).
Vzácna je zhoda v skóre z domácich zápasov
a stretnutí odohratých u súperov - 20:14.
So skóre 40:28 nám patrí 4. priečka. Súťaž vedie
Osrblie s 34 bodmi.
Pohľad do individuálnych štatistík hráčov hovorí, že za nás klub nastúpilo 25 hráčov. Gólovo nad
všetkými vyčnieval M. Štulajter, ktorý skóroval
jedenásťkrát. Ďalšími strelcami boli: 6 – Zehnal
P., 4 – Vajda F., 3 - Ivanič E., 2 – Vajda M., Rakyta
K., Černák F., Bednár J., 1 – Šinkovkin E., Trnka P.,
Budaj J., Slobodník A., Vozár P.
Najväčšiu porciu minút na ihrisku odohral Vajda
F. – 1080 min. Viac ako „deväťstominútoví“ boli:
brankár Vesel D. (908 min.), Priechoďani: Vajda
M. (930 min.), Rakyta K. (956 min.) a Zehnal P.
(975 min.) i kanonier Štulajter M. (956 min.)
Naše mužstvo z lavičky viedol Nórbert Dikacz
a na pozícii vedúceho mužstva pôsobil Jakub
Tomčík.
Veríme, že nás po zimnej prestávke a poctivej
predsezónnej príprave naši chlapci potešia „okuľahodiacim“ futbalom a bojom o priečku znamenajúcu postup do krajskej súťaže. Držíme palce
a tešíme sa na jarnú gólovú radosť na domácom
ihrisku ako aj na ihriskách súperov.

