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Z OBECNEJ MATRIKY
Jubilanti v mesiaci marec 2015
Chabanová Anna
Strečková Marta
Vajda Ladislav
Strečková Anna
Teplanová Anna
Ivaničová Oľga
Mlynarčik Milan
Rakytová Marta
Mesík František
Lampe Jozef
Lamper
Jamrichová Mária
Eva Surovcová

82 r.
75 r.
73 r.
67 r.
67 r.
66 r.
64 r.
64 r.
61 r.
61 r.
61 r.
60 r.
Jubilantom
ubilantom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!

Vítame medzi nami
Srdečne vítame medzi nami
Taru Bitnerovú, Priechod 314 a Annu Kmeťovú, Priechod 130.

Opustili nás
Dňa 21. 3. 2015 nás navždy opustil Ján Stacho, Priechod č. 170 a
dňa 27.3.2015 nás navždy opustila Marta Stachová,
Stachová Priechod č. 153.
Nech odpočívajú v pokoji!

OBECNÉ OZNAMY
ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 27.28. 4. 2015 sa v našej obci uskutoční zber nebeznebe
pečného odpadu. Zbierať sa budú elektrospotrebielektrospotreb
če, použité batérie a akumulátory, žiarivky, obaly
z olejov a farieb, pneumatiky bez diskov.
V uvedených dňoch budú odpad po obci zbierať
pracovníci obecného úradu, preto Vás žiadame
aby ste odpad vyložili pred svoje domy. V stredu
UPOZORNENIE
V súvislosti so zvýšeným výskytom požiarov trávtrá
natých porastov informujeme občanov o zákaze

29.4.2015 odovzdáme nebezpečný odpad firme MáM
rius Pedersen, a.s. – prevádzka Zvolen (tak ako je
uvedené v harmonograme zberu odpadu, ktorý
Vám bol doručený do domácností).
ZBER VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU
O
V pondelok 4. mája 2015 budú v našej obci pristavené tri kontajnery na veľkoobjemový
veľkoobjem
odpad (jedná sa o nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do
bežných
ežných smetných nádob).
Kontajnery budú pristavené v dvoch cykloch.

vypaľovania
paľovania suchej trávy a upozorňujeme vlastnívlastn
kov záhrad, lúk, pasienkov a iných trávnatých porastov, ovocných sadov na nezodpovedné konanie
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pri spaľovaní horľavých látok (konáre, odrezky
z vinnej révy, lístie a pod.) na voľnom priestranstve.
Podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je striktne zakázané vypaľovanie porastov a
pálenie trávy, spaľovať trávu, burinu, kríky, haluzina a podobne, zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie zákona môže fyzická osoba dostať pokutu 331
€ v blokovom konaní na mieste. Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €.
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou
človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ŠKOLSKÉ AKTIVITY, KTORÉ BOLI A BUDÚ
Súťaž v prednese prózy
V minulých dňoch sme v našej škole zorganizovali
súťaž v prednese prózy. Našim cieľom bolo naučiť
deti siahnuť po knihe, vybrať si vhodný text, naučiť
sa ho čítať a predviesť sa odbornej porote a
ostatným poslucháčom.
Veľmi nás potešili naši prváci. Do súťaže sa
prihlásili všetci. Snažili sa podať čo najlepší
čitateľský výkon. Prvé miesto získal za naozaj
krásne čítanie Julko Rusko, ktorý postúpil do
literárnej súťaže Sládkovičova lipa, ktorá bude
v Hrochoti. Budeme mu držať palce.
Matematický klokan
Zapojili sme sa do súťaže Matematický klokan,
ktorý je najväčšou matematickou súťažou na svete.
Jej pôvod siaha až do Austrálie. Vznikla koncom 70.
rokov 20. storočia. V marci 2014 sa jej zúčastnilo
viac ako 6,4 miliónov žiakov z 56 krajín sveta. Súťaž
ašpiruje na zápis do Guinesovej knihy rekordov.
Návšteva ZŠ Podkonice
Keď na našej oblohe bolo zatmenie slnka, práve
sme boli v ZŠ v Podkoniciach, kde sme tento úkaz
pozorovali
špeciálnym
ďalekohľadom
a
s odborným výkladom pracovníka hvezdárne.
Navštívili sme poľovnícku výstavu v kultúrnom
dome, Tonkovičovu pamätnú izbu a preverili svoju
kondíciu na ceste Priechod – Podkonice a späť.
Čo nás čaká
Prichádza jar a my ju v našej škole a škôlke
privítame rôznymi aktivitami: prihlásili sme sa do
environmentálnej súťaže Vytvorte vlajku Zeme
z recyklovateľných materiálov, Vymyslite ekologické
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v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä
pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo
ohrozujú ľudské životy! Zdanlivo taká bezpečná
činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov,
môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom
priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a
spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické
škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov.
Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

desatoro, vytvoríme plagát, vytvoríme prezentáciu
a toto všetko spolu s fotografiami pošleme do
súťaže Recykohry.
Zaregistrovali sme sa do súťaže Olympiáda v našej
škole a škôlke, pripravujeme aktivity na Deň Zeme a
už pripravujeme scenár ku Dňu matiek.
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OZ PRIECHOD – NAŠA DEDINA: MOŽNOSŤ VENOVAŤ 2 %
OZ Priechod – Naša dedina si Vás dovoľuje
požiadať o finančnú podporu venovaním 2-och % z
Vašej odvedenej dane. Pre tých, ktorí sa tak
rozhodnú, je na stránke www.priechod.sk
k dispozícii predvyplnené tlačivo: VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
Zároveň
uverejňujeme
údaje
potrebné
k vyplneniu obdobného tlačiva (napr. podnikatelia)
– formulár daňového úradu t.j. daňové priznanie
pre PO alebo FO: Obchodné meno alebo názov:
Priechod – Naša dedina Sídlo: Priechod 157, 976 11
Selce Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37818465
Bežný účet číslo: 0302385823/0900 Za Vaše
finančné príspevky Vám vopred úprimne
ďakujeme.

NECH V NAŠEJ OBCI NEZVÍŤAZÍ SEBECTVO alebo
nevykonávanie hlučných činností v nedeľu
Vážení spoluobčania,
možno sa už stalo aj Vám, že pri slávnostnom
nedeľnom obede Vás zo sviatočnej atmosféry
vytrhol napr. hluk kosačky zo susedovho dvora.
Vtedy si uvedomíte, ako hlboko sme klesli.........
Prosím Vás, neznepríjemňujme si nedeľu
vykonávaním ťažkých a hlavne hlučných prác. Ak
už sami nesvätíme, majme ohľad na susedov a
ostatných spoluobčanov, ktorí nedeľu svätia,
nedeľa je pre nich sviatok - deň pracovného pokoja.
Neobťažujme sa navzájom vrčaním kosačky,
cinkulára, štvorhodinovým elektrickým brúsením
strechy pred natieraním, rúbaním dreva alebo
odpratávaním dovezeného dreva z priedomia,
nezneucťujme nedeľu ani kladením zámkovej
dlažby pred domom, či dokonca hukotom miešačky,
murovaním alebo prácami na stavbe domu. Je to
prejav vrcholnej arogancie, keď ľuďom idúcim z
kostola sa naskytne pohľad na takto pracujúcich. A
neváhajme - ohľaduplne a mierne upozorniť

EŠTE K REFERENDU
Od Aliancie za rodinu, ktorá iniciovala referendum
o rodine, sme dostali ďakovný list tohto znenia:
Ďakujeme 944 674x - Vážení podporovatelia
ochrany detí a rodiny.
Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte
pre ochranu detí a rodiny, za Vašu účasť v
referende, za Váš hlas za hodnoty, za rodinu, deti,
manželstvo. Občianska spoločnosť ukazuje, že od
štátu, politikov chce pro-rodinné politiky a nie
predefinovanie rodiny. Výsledky ÁNO/NIE hovoria
jasnou rečou, súhlasilo s nimi vždy viac ako 90%

takýchto ľudí, aby prestali vykonávať takéto práce,
že je nedeľa.
Neporušuje sa tým síce žiaden zákon, ale ak
nevykonávam takúto prácu v nedeľu, som
tolerantný voči druhým. A o to Vás prosím, buďme
k sebe tolerantní. A nie je to ani dobrý príklad pre
naše deti a mladých, ktorým máme vštepovať dobrú
výchovu a zásady slušného spolunažívania.
Máme slobodu - každý si môže robiť čo chce? Nie
je to tak.
Bezhraničná sloboda nie je slobodou. Sloboda bez
zodpovednosti k iným ľuďom je anarchiou.
Začala sa jar, pred nami je ešte celé leto a jeseň,
práce viac ako dosť. Dajme si predsavzatie, že v
nedeľu nikoho nepohoršíme svojou hlučnou
prácou, nech je nedeľa v Priechode opäť tým, čím
bola kedysi. A to aj veľkonočná. Prácu si zariaďme
inak, všetko sa dá, len treba chcieť.....
Ďakujem, že ste správne pochopili, čo je sloboda a
nedeľa.
B. Strečková

hlasujúcich. O tých, ktorí neprišli hlasovať, nie je
možné povedať nič iné, iba že nevyjadrili svoj názor.....
Ďakujeme Vám, 325 -tim hlasujúcim občanom v
obci Priechod, že ste prišli, že ste sa k referendu
nezachovali ľahostajne a že ste nepodľahli
obrovskej antikampani, akú Slovensko nepamätá.
Kampaň priniesla mnohé zistenia o našej
spoločnosti a demokracii na Slovensku, z ktorých si
možno zobrať ponaučenie:
- politici mali možnosť ukázať aké hodnoty
vyznávajú a my občania - aj vy, - občania Priechodu,
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sa na základe toho o rok rozhodnite, kto nás bude
zastupovať.
- médiá si vôbec neplnili svoju úlohu
sprostredkovateľov diskusie, ale často stáli na
strane oponujúcej referendu, naplno sa ukázalo,
komu slovenské médiá slúžia....
- tí, ktorí veľmi často slobodu používajú ako frázu,
tentokrát diskusiu a slobodu vyjadrenia názoru
odmietali a spochybňovali Odmietli verejnosti
vysvetľovať svoje postoje, pričom nikto nevyvrátil,
že pre dieťa je najlepšie vyrastať s otcom a mamou,
že rodičia majú právo rozhodovať o výchove ich
detí aj v intímnej oblasti
Kiež by sme mohli osobne poďakovať každému,
kto prišiel vyjadriť svoj názor. Veľmi si vážime, že
Vám, 325-tim ľuďom v obci nie je rodina ľahostajná
OZNAM
Hľadá sa šikovná dievčina - dievčiny, alebo
chlapec - chlapci, ktorí majú nadanie a vzťah k
folklóru, či by v sebe nenašli chuť založiť v našej
obci detský folklórny súbor.
Na folklórnu skupinu dospelých sme právom hrdí
a sme radi, že aj deti z našej školy a škôlky by sa im
chceli podobať. Len sa im zatiaľ nemá kto v tejto
oblasti venovať.
V susedných Selciach pôsobí detský folklórny
súbor Vánok, v Slovenskej Ľupči zasa Dratvárik.

ŠPORTOVÉ OZNAMY
A MUŽSTVO
14. kolo
Priechod – Hrochoť 0:0 (0:0)
Zostava Priechoda: Gardošík R., - Mendel Ľ. (59.
Slobodník Marcel), Slobodník Milan., Molnár M.,
Čabala S., Penov P. (8. Binda B., 87. Poláček D.),
Vajda M., Slobodník R., Telek M., Šulaj P., Chaban M.
ŽK: Slobodník Milan, Telek M.
Počet divákov: 150
15. kolo
Medzibrod – Priechod 3:0 (2:0)
Zostava Priechoda: Gardošík R., - Mendel Ľ. (73.
Barla M.), Slobodník Milan., Molnár M., Čabala S.,
Jendrišák M., Chaban M., Vajda M., Slobodník R.,
Šulaj P., Turčan M. (90. Poláček D.)
ŽK: Slobodník R.
16. kolo
Priechod – Pliešovce
nehralo sa pre nespôsobilý terén
17. kolo
Sásová – Priechod 1:1 (1:1)
G: 20. Šulaj P.
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a že ste svojim hlasom verejne vyznali, čo pre Vás
manželstvo a rodina znamená. Keďže to nebude
možné poďakovať sa Vám osobne, tak aspoň takto,
ešte raz veľká vďaka Vám!
Aliancia za rodinu ako občianska iniciatíva
podporovaná viac ako 140 organizáciami a
nespočetným množstvom jednotlivcov, ktorí
denne pomáhajú rodinám, mládeži, opusteným či
chorým a starším ľuďom, bude naďalej žiadať, aby
rodina bola v centre všetkých politík.
ĎAKUJEME ešte raz a IDEME ĎALEJ
TOMÁŠ KOVÁČIK, Aliancia za rodinu
K poďakovaniu občanom za účasť v referende sa
pripája aj obecný a farský úrad.

Samotné deti, ktorých chvála Bohu za posledné
roky pribudlo, sa k vzniku takéhoto súboru vyjadrili
kladne a taktiež aj ich mamy.
Nájde sa niekto, kto by bol ochotný obetovať svoj
voľný čas takejto ušľachtilej práci s deťmi?....Aby
dedičstvo otcov, láska k ľudovej piesni a k
priechodským tradíciám nevymizla, ale sa zasievala
do detských sŕdc už od útleho veku?
Dievčatá, chlapci, študenti, mládež, OZVITE SA!
Čakáme Vás na tel..č. 381 02 25 - B. Strečková č.d. 41

Zostava Priechoda: Gardošík R., - Mendel Ľ.,
Slobodník Milan, Molnár M., Čabala S., Jendrišák M.
(76. Heric J.), Penov P., Vajda M. (90. Poláček D.),
Slobodník R., Telek M. (46. Turčan M.), Šulaj P.
ŽK: Telek M., Slobodník R.
STARŠÍ ŽIACI
11. kolo
Šalková – Priechod 1:1
ROZPIS ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV
A MUŽSTVO
19.4. Ned 16:00
26.4. Sob 16:00
3.5. Ned 16:30

Priechod – Lieskovec
Bacúch – Priechod
Priechod – Čierny Balog

STARŠÍ ŽIACI
19.4. Ned 14:00

Priechod – Šálková

Futbal v okolitých obciach
25.4. Sob 16:00
Selce – Čierny Balog
26.4. Ned 10:30
Selce B- Baláže – Harmanec
26.4. Ned 16:00
Podkonice – Braväcovo

