
Vážení Priepasnanci, obyvate-
lia, chalupári.  

Končí sa rok 2021. Keď začí-

nal, priali sme si všetci, aby sa 

niesol hlavne v znamení zdra-

via. Nebolo to celkom tak, 

nakoľko nás všetkých naďalej 

ovplyvňovala a aj ovplyvňuje 

situácia spojená s pandemic-

kou situáciou. Nebudeme však 

spomínať na toto zlé, skôr sa 

zamerajme na pekné, čo sme v 

roku 2021 zažili.  

Hoci kultúrnych aktivít bolo 

pomenej,  jedna predsa len 

bola výnimočná a výrazná. 

Naša obec Priepasné sa zapoji-

la do súťaže Dedina roka 

2021, v ktorej sme vyhrali ako 

Dedina roka 2021 v kategórii 

ocenenia hlavného generálne-

ho partnera.  

Aj vzhľadom na  veľký počet 

obcí ktoré súťažili, ako aj  na 

malý počet  umiestnení je to 

veľmi veľký úspech, ktorý pat-

rí všetkým, čo sa do reprezen-

tácie obce zapojili. 

Sme radi, že sme sa opäť 

mohli stretnúť na Muzigan-

skom Priepasnom. Nebolo 

možné ho usporiadať v ta-

kom rozsahu, ako sme boli 

zvyknutí po minulé roky, no 

napriek tomu priniesol jeho 

účastníkom ako aj návštevní-

kom krásne kultúrne zážitky. 

Tento rok sa vďaka pomoci  

rodičov a zamestnancov 

obecného úradu obnovila 

maľovka v niektorých pries-

toroch našej materskej školy, 

za čo im patrí úprimná vďa-

ka a predovšetkým radosť 

zo strany našich najmenších.  

V priebehu tohto roka sa nás 

dotkli aj niektoré personálne 

zmeny. Dve najvýraznejšie 

sme pocítili všetci. Prvou 

bolo zatvorenie prevádzky 

pošty v Košariskách a dru-

hou bola zmena v cirkev-

nom zbore Košariská-

Priepasné.  

Dovoľte, aby som sa touto 

cestou poďakoval za dlho-

 NAŠE PRIEPASNÉ 

     V januári sme vždy or-
ganizovali výročnú členskú 
schôdzu na ktorej sme 

hodnotili naše aktivity za 
uplynulý rok a určili si plá-
ny činnosti na ďalší rok. 

Vzhľadom na to, že bol 
lockdown, nemohli sme sa 
stretnúť.  

Preto predsedníčka p. Ho-
lečková oslovila členov 
JDS prostredníctvom obec-
ného rozhlasu. Popriala 

všetkým pevné zdravie, 
radosť a spokojnosť 
v roku 2021.  

Stručne zhodnotila situáciu 
v roku 2020 a keď sa poda-
rí poraziť hrozbu šírenia sa 
coronavírusu, 

Z činnosti ZO JDS Priepasné v roku 2021 
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• DREVOREZ s r.o. 

• Firma Drevorez s r.o. 

sprostredkováva  

predaj stavebných 

materiálov, palivové 

drevo   

• V prípade záujmu 

kontaktujte: 

drevorez@priepasne.sk 

Sekcia drevo:  

Tel.: 0905 735 677 

Sekcia strešné krytiny:  

Tel: 0907 747 667 

ročnú obetavú prácu pani 

Alenke Grekovej, ktorá 

dlhoročne pôsobila v našej 

materkej škole a v obec-

nom úrade. Rovnako ďaku-

jem pani Olinke Petrucho-

vej, ktorá sa denno-denne 

starala o to, aby sa poštové 

zásielky dostali čo najrých-

lejšie k našim obyvateľom. 

A v neposlednej rade moje 

poďakovanie patrí pani 

farárke Mgr. Zuzane Dur-

covej, ktorá šírila medzi 

nami duchovné hodnoty a 

bola aktívnou súčasťou aj 

nášho spoločenského dia-

nia. 

Milí Priepasnanci a jeho 

priatelia, 

prajem Vám, aby rok 2022 

bol pre Vás rokom zdravia, 

šťastia a pohody. 

 

Peter Czere 

starosta obce Priepasné 



všetci veríme, že činnosť 
našej organizácie sa obnoví. 

V marci sme si zase cez 
rozhlas pripomenuli 8. ma-
rec – Medzinárodný deň 

žien. Predsedníčka JDS sa 
v závere poďakovala všet-
kým členkám za ich lásku, 
obetu a nehu, ktorú plným 
priehrštím rozdávajú svo-
jim blízkym a popriala im 
zdravie, šťastie, radosť 
a nech im optimizmus 
a láska vydrží a nestráca sa. 

Opatrenia ktoré bolo treba 
stále dodržiavať, obmedzo-
vali stretávanie sa. 

V júni sa situácia 
s koronavírusom trochu 
zlepšila. Pán starosta P. 
Czere prihlásil našu obec 
Priepasné do súťaže Dedi-
na roka 2021.  

Aj členky našej ZO JDS sa 
zaslúžili o jej dôstojnú pre-
zentáciu. Predsedníčka Ľ. 
Holečková pripravila ná-
stenku o činnosti ZO JDS 
a výstavku ručných prác 
senioriek.  

Komisiu privítala Ženská 
spevácka skupina 
v krásnych krojoch, v kto-
rých spievajú aj naše členky 
Z. Siváková a S. Konečná. 

Pani A. Krásna ukázala 
svoje poklady ľudových 
tradícií v Batíkovej: krojo-
vané bábiky, ľudové kroje, 
keramiku, výšivky, vlajky.  

Pani Ľ. Bachárová oblečená 
v kroji, predviedla paličko-
vanie čipky.  

Pani S. Konečná prakticky 
ukázala tvorbu keramiky 
zameranej na postavičky 
v ľudových krojoch, pani 
E. Osuská zas vyšívala 
mužské krojové košele a p 
ani A. Tallová obohatila 
zbierky o vyšívané vrecúška 
na bylinky. Silvia Konečná 
vítala komisiu na Bradle 
oblečená za matku 
M.R.Štefánika.  

O upečenie chutného do-
máceho chleba 
v priepasňanskej peci sa 
zaslúžila pani A. Ležovičo-
vá a pán J. Kučera. 

V celkovom hodnotení 
dostala naša obec mimo-
riadne ocenenie v sekcii 
Kopanice. 

Takmer presne po roku sa 
nám podarilo znovu sa 
stretnúť pri našej Priepas-
ňanskej peci.  

Vinníkom je stále coronaví-
rus, ktorý ale vďaka očko-

vaniu a zodpovednosti ľudí 
trochu ustúpil. S radosťou 
si všetci zaspievali svoju 
dôchodcovskú hymnu.  

Potom predsedníčka zare-
citovala dve básne zo šies-
tich: Svitanie a Podaril sa 
mi život, báseň našej členky 
Z. Kovářovej, ktorými sa 
prezentovala  na Celoslo-
venskej prehliadke literár-
nej tvorby seniorov „Z 
úcty k životu“.  Prajeme jej 
veľa tvorivých síl.  

Po malom pohostení si 
členovia opiekli na ohnisku 
špekáčiky a nasledovalo 
priateľské posedenie, kde 
bolo stále o čom rozprá-
vať, čo všetko sa za tento 
rok udialo.  

pokračovanie zo strany 1 
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Domov všetci odchádzali 
spokojní. 

I keď pandémia zmenila 
životy ľudí, ale aj napriek 
tomu sa naďalej venujú 
svojim záľubám. Pani 
Silvia Konečná je vše-
stranne talentovaná, spie-
va v Ženskej speváckej 
skupine v Priepasnom aj 
v speváckej skupine Bu-
kovčané. Dňa 24.8.2021 
sa na Krajskej prehliadke 
v prednese poézie, prózy 
a vlastnej tvorby seniorov 
JDS trenčianskeho kraja  
umiestnila na 2. mieste, s 
prózou V. Šikulu Matej.  

Ďakujeme jej za reprezen-
táciu.                                                                             
Predsedníčka ZO JDS                                                  

Mgr. Ľudmila Holečková 



Zo života Únie žien v Priepasnom za rok 2021. 
V roku 2021 bola naša organi-

zácia v nečinnosti, i keď sa naša 

organizácia odprezentovala 

v súťaži Dedina roka.  

 Výročnú schôdzu sme neurobi-

li z dôvodu Covidu. Aj keď cez 

leto nastala už priaznivejšia 

situácia, ale nechcela som pokú-

šať šťastie, aby sa niekto z nás 

nenakazil keďže sme skoro 60. 

členná organizácia. Tak dúfam, 

že rok 2022 bude priaznivejší na 

spoločenské podujatia.  

Marcela Vičíková 
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Výlet do Terchovej 
V tomto roku pár nadšencov 

turistiky v poslednom augusto-

vom týždni usporiadalo turistiku 

do Terchovej. Bolo určených 

viacero trás. Ako pre náročných 

turistov, tak aj pre rekreačných 

turistov. Po u pršanom týždni 

nás v Terchovej privítalo usmiate 

slniečko a tak sme vyrazili do 

krásneho prostredia hôr.  

Jedna časť sa vybrala na Veľký 

Kriváň, druhá časť na Veľký 

Rozsutec, no väčšina z nás sa 

vybrala do Jánošíkových dier. 

Všetci sme si užili krásy našej 

slovenskej prírody. Nikto z nás 

sa nezranil a čo je hlavné, nikto 

z nás sa nestratil. Ďakujem pá-

nom Štefanovi Potúčkovi, Mila-

novi Bachárovi, Štefanovi Mar-

kovi a Jánovi Potúčkovi za vy-

bratie trás.  

Ďakujem aj pánovi Štefanovi 

Jancovi, ktorý ma stále nabádal, 

aby sme sa vybrali na turistiky. 

A hlavne ďakujem všetkým, čo 

sa zúčastnili.  

Dúfam, že aj o rok budeme or-

ganizovať takéto zájazdy a všetci 

priaznivci turistiky budeme spoz-

návať krásy Slovenska.  

Marcela Vičíková 



Čarovné obdobie Vianoc 
Blíži sa obdobie Vianoc, kedy 

sme si bližší, vieme sa tešiť aj 

z maličkostí, častokrát si spo-

míname na naše detské časy pri 

stromčeku. 

Povolanie učiteľky v materskej 

škole je krásne v tom, že my 

máme možnosť vidieť rozžia-

rené detské očká a úprimnú 

detskú radosť znásobenú poč-

tom detí, o ktoré sa s láskou 

staráme. I u nás v škôlke roz-

voniavajú medovníčky, vianoč-

ný stromček svieti pestrými 

farbami a deti sa tešia na Miku-

láša a Ježiška, ktorí ich odme-

nia za ich poslušnosť 

a celoročnú snahu. 

No nielen v čase Vianoc sa 

snažíme deťom zabezpečiť 

krásne zážitky, ktoré ich nielen 

potešia, ale najmä obohatia. 

V tomto, opäť covidovom 

roku, kedy bola MŠ viackrát 

zatvorená kvôli zlej epidemio-

logickej situácii alebo veľkej 

chorobnosti detí, sa nám aj tak 

podarilo uskutočniť mnohé 

pekné akcie. 

Začnem vydareným karneva-

lom v priestoroch MŠ,  kde sa 

deti pri súťaživých hrách 

i voľnej zábave do sýtosti vy-

šantili. Ďalšími krásnymi envi-

ronmentálnymi akciami bolo 

zhotovenie hmyzieho hotela 

a akcia „Zasaď si svoj strom“, 

ktoré ocenila i Národná komi-

sia , ktorá navštívila našu ma-

terskú školu v júni v rámci 

súťaže Dedinka roka 2021. 

 Deti si odniesli krásne zážitky 

i zo stretnutia s ujom rybárom 

p. Duškom Grékom, ktorý deti 

pútavo a názorne oboznámil 

so svetom rybárčenia. Ochotná 

p. Silvia Konečná zasa deti 

zasvätila do základov kerami-

kárskeho umenia.  

Deti si vytvorili každý svoj 

výrobok z hliny, ktorý po vy-

pálení v peci pani 

 Konečná na veľkú radosť 

priniesla deťom do škôlky.  

Veľmi sa tešíme, že sme mohli 

nový školský rok 2021/2022 

začať v kompletne zrekonštru-

ovanej šatni. V spolupráci 

s  O b e c n ý m  ú r a d o m 

v Priepasnom a mnohými 

ochotnými rodičmi sa podarilo 

šatňu vymaľovať, zakúpiť no-

vé šatňové skrinky, vymeniť 

staré radiátorové kryty 

a nástenky , vďaka čomu šatňa 

pôsobí čisto a príjemne.  

Akcie pokračovali i v jesenných 

mesiacoch. Deti zažili krásne 

dopoludnie s futbalistkami 

Spartak Myjava a.s. na našom 

futbalovom ihrisku. Navštívili 

sme Gazdovský dvor v Turej 

Lúke, kde sa deti v programe 

„Praďte, praďte, pradulienky“ 

zoznámili s tradíciou spracova-

nia ľanu, videli a vyskúšali si 

kolovrátok, motovidlo... 

Milou akciou bola i rozlúčka 

s tetou kuchárkou p. Alenkou 

Grékovou, ktorá odišla na dô-

chodok. Deti spoločne s ňou 

upiekli rozlúčkovú tortu, samé 

si ju vyzdobili ovocím 

a sladkosťami. Touto cestou 

chcem poďakovať p. Alenke 

Grékovej za spoločne strávené 
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roky  v MŠ, za ľudskosť, spo-

ľahlivosť no najmä za veľkú 

lásku, s akou pripravovala de-

ťom každodennú stravu, za 

milý prístup k deťom, ktoré jej 

úsilie patrične odmeňovali 

prázdnymi taniermi a plnými 

spokojnými bruškami. 

Máme šťastie aj na ochotných 

ľudí a rodičov okolo seba. Je 

dobré vedieť, že sú vedľa Vás 

takí, ktorí pomôžu, keď potre-

bujete. Preto nielen im, ale všet-

kým chcem zaželať pevné zdra-

vie, pokojné vianočné sviatky 

plné láskyplných pohľadov, 

úpr imných  s t i skov  rúk 

a prostého ľudského porozume-

nia, nehy a vľúdneho slova. 

Krásne a požehnané Vianoce 

prajeme! 

 

Za kolektív MŠ 

Jana Malečková 

riaditeľka  



Fotospomienky detí MŠ 
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Infobod na Bradle 
S t a v b a  I N F O B O D U 
(navrhnutá Ing. Arch. Marti-
nom Šlahorom)  je osadená 
v zalesnenom severnom svahu 
vrchu Bradlo. Objekt má plniť 
v rámci areálu mohyly úlohu 
zázemia pre návštevníkov na 
úrovni zodpovedajúcej nadná-
rodnému významu pamätníka. 
Súčasťou stavby je priestor 
infostánku so zázemím, ktorý 
bude plniť viacero funkcii: 
predaj suvenírov, výstavný 
priestor, prípadná prednáško-
vá miestnosť pre cca 25 ľudí a 
samostatný priestor verejných 
WC. Obe funkcie sú navzájom 
prepojené prístreškom tvore-
ným plochou vegetačnou stre-

chou. Ide o minimalistickú 
architektúru zapustenú do 
svahu masívu Bradla. Svojou 
polohou plne rešpektuje nielen 
okolitý terén, ale predovšet-
kým dominantné umiestnenie 
pamätníka v krajine. 

 Infobod na Bradle je podzem-
ná stavba s dvoma k sebe na-
vzájom orientovanými fasáda-
mi v dvojstranne klesajúcom 
svahu.  Z východnej, južnej a 
západnej strany je objekt 
v podstate kompletne zapuste-
ný v teréne a jediným viditeľ-
ným prvkom je betonové zá-
bradlie ako súčasť samotnej 
východnej fasády a dve beto-
nové steny vstupu do WC. 

Všetky vyčnievajúce konštruk-
cie budú prekryté popínavou 
zeleňou tak, aby objekt čo naj-
viac splynul s okolitým teré-
nom a zeleňou. Zo severnej 
strany je orientovaný vstup do 
rozptylového priestoru objek-
tu. Je to vlastne jediný pohľad 
a bod, z ktorého bude čiastoč-
ne  o b j ek t  vn íma te ľ ný 
a čitateľný, čo bol aj prvotný 

zámer celého architektonického 
návrhu stavby, aby sa čo najviac 
zatlačila do terénu, schovala 
a pokorila sa tým maximálne 
okolitej prírode i terénu a tým 
pádom nenarušila čistotu 
a symbiózu samotnej mohyly 
a prírody ale naopak doplnila 
areál o chýbajúce funkcie. Celý 
objekt je riešený ako podzemná 
stavba (zdroj www.casa.sk). 



Rok 2021 –141. výročie narodenia M. R. Štefánika 
Vážení a milí naši rodáci, pria-

telia. 

Rok, čo rok si pripomíname 

obdobie roku 1945 a po ňom, 

kedy sa mnoho rodín či 

z Priepasného, Košarísk 

a ostatných kopaníc, vydalo na 

Dolniaky za lepším životom. 

Bolo tomu aj tento rok, hoci 

skromnejšie. A boli to aj iné 

historické míľniky, ktoré nás 

viedli do prekrásneho rodné-

ho kraja. Hoci sme bojovali 

s corona vírusom a museli 

sme rešpektovať opatrenia, 

ktoré obmedzili stretávanie 

a organizovanie spoločen-

ských podujatí, sa predsa len v 

 lete uskutočnila slávnosť pri 

príležitosti 141. výročia naro-

denia M. R. Štefánika, ako 

v Priepasnom, tak aj na Ko-

šariskách. Naša účasť 21. júla 

bola hojná – prišli sme v počte 

cez päťdesiat. V družobnej 

obci – teda u Vás sme boli až 

popoludní. Dopoludnie sme 

strávili návštevou blízkeho 

hradu v Čachticiach.  

Mali sme z technických príčin 

oneskorenie, ale vláčik, ktorý 

nás vyviezol takmer pod hrad, 

splnil naše očakávanie. Na ná-

dvorí sa nás ujala sprievodkyňa 

a prežili sme niekoľko minút, či 

hodinu, počas ktorej nám ob-

jasni la  mnohé neznáme 

o hrade, či o jeho najznámejšej 

majiteľke – Báthoryčke. Po 

obedňa j šom občers tvení 

v Penzióne u Adama sme dopu-

tovali na miesto pietnej spo-

mienky pri výročí narodenia 

M.R. Štefánika. Nestihli sme 

oficiality, tak sme sami položili 

kvety pred rodný dom 

M.R.Štefánika. Navštívili sme 

novú expozícu v Múzeu, aj 

hrob Milanových rodičov. Neo-

bišli sme ani hrob exstarostu 

obce Priepasné a nášho priateľa 

Vlada Valihoru. Na námestí 

obce Košariská sme sa rozlúčili 

 so sestrou farárkou Durcovou, 

ktorá po takmer dvadsiatich 

rokoch pôsobenia odišla do 
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mesta 

Levoča. Po krátkom stretnutí 

a občerstvení v Národnom 

dome Štefánika sme sa presu-

nuli do družobnej obce Prie-

pasné, teda k vám, milí naši 

rodáci, kde sa v areáli Obecné-

ho úradu uskutočnila krátka 

spomienková slávnosť.  

Prijali sme od vás aj milé po-

zvanie na tradičné slovo, ob-

čerstvenie, koláčiky, či na zo-

hriatie. Naše stretnutie bolo  

bohaté aj na spev, ktorým nás 

pozdravila úspešná Ženská 

spevácka skupina. Na záver 

nechýbal tradičný rituál na 

dvore pri „Stromoch priateľ-

stva“. Tam, ako po predchá-

dzajúce roky sme ako ináč, 

spievali pieseň o nehynúcom 

našom priateľstve. Aktu sa 

zúčastnil tak starosta obce pán 

Czere, ako aj starosta obce 

Košariská pán Antol,  ktorý 

potvrdil svojím spevom, že bol 

aktívnym členom Brezovskej 

FS. Posielame aj touto cestou 

úprimnú vďaku za prínos 

k potvrdeniu priateľstva všet-

kým Vám.  

A tak každý z nás si odpovedz-

me na otázku:“ Kam kráča naše 

partnerstvo?“ Ja konštatujem, 

že ono pokračuje smerom, kto-

rý akosi prirodzene plynie naši-

mi vzťahmi. Vzťahy sú už 

skromnejšie na báze príbuzen-

skej, ale silnejú vrúcnym vzťa-

hom k osobnosti M. R. Štefáni-

ka, tak aj vzťahmi k tradíciám 

a k histórii nášho rodného kra-

ja. Prajeme Vám, naši milí pria-

telia a rodáci, veľa zdravia, en-

tuziazmu, lásky, viery a nádeje 

v napĺňaní najznámejšieho od-

kazu M. R. Štefánika „Veriť, 

milovať, pracovať“ aj v roku 

2022 a posielame srdečné 

pozdravy a tešíme sa na najbliž-

šie osobné stretnutie! 

Za rodákov Oľga Reptová, 

predsedníčka pobočky Spolu 

rodákov M.R.Štefánika v D. 

Lužnej 

Foto: A. Klčová 



Muziganské Priepasné 2021 
Po ročnej prestávke kvôli 

nepriaznivej pandemickej 

situácii v roku 2020 sa tento 

rok opäť podarilo zrealizovať 

Muziganské Priepasné. Museli 

sme rešpektovať aktuálne 

platné nariadenia a tak sme ho 

nemohli zorganizovať úplne v 

takom rozsahu, aké bývali v 

minulosti. 

Napriek tomu dnes môžeme 

skonštatovať, že nášmu, dnes 

už tradičnému letnému fol-

kórnemu podujatiu to neubra-

li nič na jeho atraktivite.  

V dňoch 19– 22 augusta 2021 

sa konala Muziganská škola 

hudby a Škola tančenia, teda 

hudobné a tanečné dielne, 

počas ktorého si zanietení 

mladí folkloristi odnášali zruč-

nosti typické pre tance z Bra-

nova a hudby z Dvorou nad 

Žitavou.  

Ako už býva zvykom, toto 

podujatie vrcholí večerným 

sobotným programom. Páni 

času z Nitry (world music), 

folklórna skupina Javorníček z 

Hvozdnice, ženská spevácka 

skupina Holeška z Prašníka.  

Svojím spevom nás opäť po-

tešila aj Ženská spevácka sku-

pina z Priepasného a predo-

všetkým vystúpenie účastní-

kov  hudobných a tanečných 

dielní. 

Program si mohli mnohí 

priaznivci Priepasného po-

zrieť aj z pohodlia svojho 

domova, pretože Muziganské 

Priepasné bolo dostupné aj v 

priamom TV vysielaní.   

Podujatie bolo možné zreali-

zovať aj vďaka Centru tradič-

nej kultúry v Myjave, Fondu 

na podporu umenia, zamest-

nancom obecného úradu v 

Priepasnom, rade dobrovoľní-

kov, ktorí sa podieľali na ria-

dení a organizovaní priebehu 
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podujatia a predovšetkým 

vďaka milovníkom  kopani-

čiarskeho foklóru, ktorí toto 

letné podujatie stále radi 

navštevujú. 

Veríme, že o rok v auguste 

sa všetci na ďalšom ročníku 

opäť stretneme. 

 

 



Spoločné nešporné služby Božie cir-

kevných zborov Brezová pod 

Bradlom a Košariská-Priepasné pod 

holým nebom U Mosnáčkov sa kona-

li, tak ako každý rok, po skončení 

denného detského tábora v Priepas-

nom v nedeľu 25.júla 2021.  

Práve na tomto mieste sa stretávali 

evanjelici v neľahkých časoch, čo 

pripomína i pamätník.  

Program obohatili deti piesňami, 

ktoré si nacvičili počas tábora.  

Táto nedeľa bola slávnostná aj z iné-

ho dôvodu.  Rozlúčili sme sa tu s 

pani farárkou našej ECAV Košari-

ská—Priepasné so Zuzanou  Durco-

vou, ktorá po 19.  rokoch pôsobenia 

Nešporné služby Božie U Mosnáčkov 
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v našom cirkevnom zbore zmenila 

miesto svojho pôsobenia, aktuálne 

pôsobí už vo farskom úrade v Levo-

či. 

Za tie roky sme si zvykli, že nás a 

ľudí z našej obce sprevádzala v ich 

každodennom živote, či už na cirkev-

ných, alebo spoločenských stretnu-

tiach. Spoznala mnoho ľudí z Prie-

pasného, ktorí sa jej stali blízkymi. 

Aktívne sa zapájala do rôznych podu-

jatí, ktoré obec Priepasné organizova-

la. Bola prvou, ktorá chodievala vyu-

čovať deti do našej MŠ anglický ja-

zyk. Pravidelne sa zúčastňovala  Dňa 

červených makov, spolupracovala na 

vedení denného tábora, ktorý bol 

určený pre všetky deti, nielen pre tie 

cirkevne založené. Podieľala sa na 

odovzdávaní odkazu M.R.Štefánika 

pre súčasné aj budúce generácie. 

Zvykli sme si, že keď sa dialo niečo 

dôležité, vždy bola tam. Aj vďaka jej 

húževnatosti vznikla Zvonkohra Ko-

šariská—Priepasné, hudobné zosku-

penie mladých ľudí, ktorí hrajú na 

ručné zvončeky.  

Veľmi si vážime a ďakujeme jej  za 

obetavý prístup, pracovné ako aj ľud-

ské nasadenie. Naša vďaka patrí rov-

nako jej rodine, ktorá ju výrazne pod-

porovala a v jej pôsobení sprevádza-

la. A preto, hoci jej ďakujeme, sa s 

ňou nelúčime a tešíme sa opäť na 

ďalšie stretnutia s ňou pri jej návšte-

vách vo svojom rodnom kraji.  

Slovenský červený kríž v Priepasnom ďakuje 

všetkým darcom krvi, ktorí darovali vzácnu tekutinu za našu obec .  

Je nám ľúto, že už druhý rok nezverejňujeme mená darcov z dôvodu dodržania zákona o ochrane osobných údajov. Mená nám 

z uvedeného  dôvodu zo strany NSP Myjava poskytnuté neboli, ale sme radi, že i napriek ťažkej situácií zostáva šľachetné posolstvo 

zachované. Všetkým darcom, ale aj ostatným občanom prajeme 

pevné zdravie , príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný 

nový rok 2022. 

 

predsedníčka ČK 

Anna Švrčková 



 Od 1.8.2021 v cirkevnom zbore Evanjelic-
kej cirkvi a. v. na Slovensku Košariská – 
Priepasné pôsobí nová, mladá, perspektívna 
pani farárka Mgr. Vladimíra Balcová.  

Krátko po nástupe do služby v našom cir-
kevnom zbore pani farárka nastúpila na 
Materskú dovolenku.  

Do apríla budúceho roka ju bude zastupo-
vať jej manžel, tiež pán farár Branislav Bal-
ca, ktorý je zároveň aj námestným farárom 
v Myjavskom senioráte. 

Pani farárka Balcová sa narodila 7.11.1990 
v Myjave a pochádza z neďalekých Vrbo-
viec, kde navštevovala aj základnú školu, po 
ktorej chodila na myjavské gymnázium. 
Odtiaľ išla študovať Evanjelickú teológiu 
do Bratislavy. Od malička navštevovala 
vrbovčiansky chrám Boží a zapájala sa do 

ECAV Košariská-Priepasné 
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Cirkevné oznamy 

zborového života. Slúžila hlavne svojim 
spevom. Už keď bola malá vedela, čím 
chce byť. Farárkou. Vždy chcela ľuďom 
rozprávať o Pánovi Ježišovi a privádzať 
ich k nemu.  

Pani farárka a pán farár 4 roky požehnane 
pôsobili v cirkevnom zbore v Poltári. Pán 
Boh to zariadil tak, že sa náš cirkevný zbor 
rozhodol pozvať pani farárku Balcovú, 
aby slúžila u nás, kde pozvanie aj prijala. 

Farársky manželský pár má dve deti, star-
šieho Jakuba a maličkú Emu. Veríme, že 
spolupráca medzi farárovcami Balcovcami 
a cirkevníkmi bude na dobrej úrovni. Aj 
touto cestou pozývame ľudí, aby sa zapája-
li do aktivít cirkvi, aby na ňu nezabúdali 
a tak mysleli aj na duchovné veci a boli 

nápomocní mladej farárskej rodine pri jej 
službe celému zboru. 

Pán farár Branislav Balca pochádza  
z Dolnej zeme, z Vojvodiny, z malebnej 
slovenskej dediny Kysáč, odkiaľ prišiel 
študovať do Bratislavy Evanjelickú teoló-
giu a z Božej vôle  zostal žiť a pôsobiť na 
Slovensku. Narodil sa v Novom Sade 
6.11.1995 

Mladým farárovcom Balcovcom prajeme 
hojnosť Božieho požehnania v osobnom 
živote, ale taktiež aj v ťažkej farárskej 
službe duchovných, ku ktorej si ich Pán 
Boh povolal. 

Cirkevné oznamy 

Drahí bratia a sestry. 

Vzhľadom na súčasný núdzový stav na Slo-

vensku sú aktuálne zrušené  verejné bohosluž-

by.  

Veríme, že táto situácia skoro pominie a bude-

me sa môcť spoločne stretnúť na Nešporných 

službách Božích aj v súvislosti s nadchádzajú-

cimi sviatkami narodenia Pána. 

Do pozornosti Vám dávame možnosť zakúpe-

nia Evanjelických stolových kalendárov na rok 

2022, ktoré sú Vám k dispozícii na našom far-

skom úrade.  

 

Dovoľte, aby sme Vám všetkým popriali po-

kojné, radostné a požehnané vianočné sviatky. 

Rodina Balcova 

 

 



Priepasné, naša malebná kopa-
ničiarska dedina, je unikátna 
svojou polohou a krásnou 
prírodou, jej ľuďmi, tradícia-
mi, či aktivitami tu pôsobia-
cich organizácii a tiež jednot-
livcov. Práve pre túto jedineč-
nosť sme sa prihlásili do súťa-
že Dedina roka 2021, ktorej 
vyhlasovateľmi sú Minister-
stvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, Sloven-
ská agentúra životného pro-
stredia, Spolok pre obnovu 
dediny, Združenie miest a obcí 
Slovenska, aby sme národnej 
hodnotiacej komisii ale aj širo-
kej slovenskej verejnosti pred-
stavili tie najdôležitejšie krásy 
našich kopaníc z Priepasné-
ho .  

Čas na prípravu krátkeho pro-
gramu, počas ktorej sme mohli 
komisii tejto súťaže predstaviť 
Priepasné, bol pomerne krátky 
a tak nás čakalo náročné, dvoj-
týždňové obdobie na prípravu 
všetkého potrebného.  

Program, ktorý sme komisii 
predstavili, vznikol za spolu-
práce Obce Priepasné, jej za-
mestnancov, Únie žien v Prie-
pasnom, Jednoty dôchodcov v 
Priepasnom, organizácie Čer-
veného kríža v Priepasnom, 
ako aj Komunitného centra, 
obyvateľov, remeselníkov, 
umelcov a priaznivcov obce.  

V pondelok, 14.06.2021 ráno 
sme privítali národnú komisiu 
súťaže Dedina roka 2021 v 
átriu obecného domu v Prie-
pasnom.  

Privítal ich spev Ženskej spe-
váckej skupiny s hudobným 
doprovodom Pavla Michalič-
ku, a ako to býva v našom 
kraji zvykom, ponúkli sme ich 
čerstvo upečeným chlebom v 
Priepasnanskej peci a soľou. 

Nasledovala výstava v kultúr-
nom dome, ktorú sme nazva-
li  Minulosť - prítomnosť-
budúcnosť. 

Súťaž DEDINA ROKA 2021 
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Predstavili sme tak významné 
historické dokumenty, kroniky 
a zápisky obce a jej pôsobia-
cich organizácii, ocenenia, me-
daile, pamätné listy, publikácie, 
ako aj fotogalériu z pôsobenia 
jednotlivých organizácii, naprí-
klad TJ Slovan Priepasné, čin-
nosť našej materskej školy, no 
tiež aj spomienku na to, ako 
sme ako obec získali v RTVS 
titul Naj dedinka Slovenska. 

Porotu zajala výstava ručných 
prác našich šikovných obča-
nov, časť výstavy bola venova-
ná  M.R. Štefánikovi, tiež video  
prezentácie našich kopaníc z 
produkcie Kopanice.sk. 

Komisii sme tiež predstavili 
súbor realizovaných a plánova-
ných projektov a štúdii, ktorým 
sme sa už venovali a tiež naše 
vízie do budúcna. 

Na to, aby sme predstavili ko-
misii Dedina roka 2021 naše 
Priepasné, sme mali presné tri 
hodiny. Z výstavy v kultúrnom 
dome sme sa preto vydali na 
cestu po Priepasnom, v malom 
mikrobuse, s malými zastávka-
mi, napríklad pri pylóne navrh-
nutom Doc. Ing. Viliamom 
Jánom Gruskom venovanom 
primášovi Petruchovi, a pokra-
čovali sme až na Bradlo.  

Predstavenie Priepasného z 
pohľadu z Bradla sme poňali 
interaktívne. Privítala nás tam v 
dobovom oblečení pani Silvia 
Konečná. S krátkym príhovo-
rom a scénkou zachytávajú-
cou úryvok zo života gen. 
M.R.Štefánika z pohľadu jeho 
mamy, Albertíny Štefánikovej. 
Cesta z Bradla viedla okolo 
Starej obecnej školy, pamätníka 
U Mosnáčkov až do Materskej 
školy, kde všetkých privítali 
detičky s ich pani učiteľkami.  

Deti ukázali, aké sú šikovné, no 
tiež poukázali na to, aký krásny 
vzťah majú s prírodou, ako 
sadia stromčeky, starajú sa o 

prírodu, no tiež aj to, že vedia 
krásne kresliť, pretože komisii 
venovali vlastnoručne vyrobe-
nú knižku Priepasné. 

Aj napriek časovej tiesni sme 
predstavili pamätný pylón ve-
novaný primášovi Kolárikovi, 
pamätnú tabuľu na druhej pô-
vodnej škole, previedli sme ich 
krásnymi lúkami a lesmi, až 
sme prišli do Batíkovej, kde v 
pôvodnom priepasnanskom 
dome za výdatnej pomoci 
manželov Krásnych sme 

pripravili dvor remesiel, čo 
znamenalo, že sme prezentova-
li najznámejšie remeslá v našej 
obci. Komisia tak na vlastné 
oči videla kováčske remeslo, 
umenie ručne paličkovanej 
cipky, keramiky, háčkovania a 
vyšívania, či pletenia nádob z 
lesnej trávi. Predstavili sme tiež 
nádherný kroj Priepasného, 
zbierku starodávnych predme-
tov či výstavu bábik pani Krás-
nej.  

Cesta z dvora remesiel viedla 
opäť do kultúrneho domu, kde 
sme si prezreli Zvonkohru 
Košariská - Priepasné. Záver 
patril opäť spevu Ženskej spe-
váckej skupiny a videu prezen-
tácii našej obce v novozrekon-
štruovaných priestoroch sály 
nášho kultúrneho domu.  

Slová na rozlúčku patrili staros-
tovi obce. Jeho slová vďaky 
patrili nielen komisii za to, že 
prišli spoznávať naše kopanice, 
ale hlavne ľuďom, ktorí sa na 
dnešnej prezentácii obce spolu-
podieľali.  

Ďakujeme touto cestou za-
mestnancom obecného úradu 
Obce Priepasné, Komunitného 
centra v Priepasnom, pani Sil-
vii Konečnej, pani Marcele 
Vičíkovej, manželom Krásnym, 
pani Milke a Jarke Bachárovej, 
pani Osuskej, Holečkovej a 
Ležovičovej. Ďakujeme tiež 
deťom a pani učiteľkám Ma-
terskej školy, ako aj partnerovi 
Kopanice.sk, za spracovanie 

prezentácie o našom Priepas-
nom. 

Na vyhlásenie výsledkov sme 
čakali až do 01.09 2021. 

Toto slávnostné vyhlásenie 
bolo dopredu utajené a tak, 
keď sme išli na podujatie Slo-
venský deň kroja pod pamätní-
kom SNP  v Banskej Bystrici, 
sme ešte nevedeli, ako sme sa 
umiestnili. 

Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov sa konalo v rámci poduja-
tia Slovenský deň kroja v Ban-
skej Bystrici.  

Súťaž Dedina roka má za se-
bou viac ako dvadsaťročnú 
tradíciu. V tomto 11.ročníku 
súťažilo rekordných 29 sloven-
ských dedín ako Beckov, Blat-
nica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, 
Dlhé Klčovo, Haláčovce, Ha-
lič, Hertník, Kapušany, Kladza-
ny, Kláštor pod Znievom, 
Kocurany, Kolíňany, Lom nad 
Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, 
Priepasné, Pukanec, Radava, 
Sedliská, Štiavnické Bane, Steb-
ník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, 
Veličná, Veľké Chlievany a 
Vinosady. 

Podľa ministra životného pro-
stredia Jána Budaja, historicky 
najvyšší záujem obcí v tejto 
súťaži potvrdzuje, že rozvoj 
vid ieka a  starost l ivosť 
o vidiecke životné prostredie 
z í s k a v a  d ô l e ž i -

tosť. „Samosprávy majú mož-

nosť zviditeľniť svoj domov, 
nadviazať nové kontakty, vy-
mieňať si skúsenosti, či hľadať 
inšpiráciu na ďalší rast. Živý 
a zdravý vidiek v kombinácii 
s trvalo udržateľným rozvojom 
sú jedinečnou príležitosťou, 
ako podporiť zelený reštart 
Slovenska,“ zdôraznil minister 
B u d a j  ( z d r o j 
www.dedinaroka.sk).   

Sme veľmi hrdí, že obec Prie-
pasné v tejto súťaži vyhrala   
Mimoriadne ocenenie Cenu 
generálneho partnera súťaže 
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Jednota Slovensko, s.d. za 
príkladnú  starostlivosť o 
ľudí a zveľaďovanie krajiny v 
kopaničiarskom území. 

V rámci tohto mimoriadneho 
ocenenia venoval generálny 
partner tejto súťaže obci 
Priepasné 900 eur na realizá-
ciu vybraných projektov ob-
novy dediny alebo obohate-
nia života na dedine.  

Sme hrdí na to, ako aj v tých-

to náročných časoch dokážu 

jednotlivci a organizácie, 

ktoré v našej obci pôsobia, 

držať „za jeden povraz“ , 

zapojiť sa a bojovať o to, 

aby sa náš Priepasnanský kraj 

neustále dostával do povedo-

mia verejnosti ako krásna a 

malebná, na tradície bohatá 

obec, ktorá má svojim oby-

vateľom i návštevníkom čo 

ponúknuť.  

Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci 
Priepasné 

Obec Priepasné začala s realizáciou 

projektu „Modernizácia detského 

ihriska pri Komunitnom centre v obci 

Priepasné” s kódom 309070Z228 

podporeného z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014-2020. 

Celková výška nákladov projektu je 20 

376 EUR. Nenávratný finančný prí-

spevok pozostáva zo zdrojov Európ-

skeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka a štátneho rozpoč-

tu vo výške 19 357,20 EUR a vlast-

ných zdrojov prijímateľa vo výške 

1018,80 EUR. Hlavným cieľom pro-

jektu je : 

- zabezpečenie vyššej atraktivity obce 

- zlepšenie kvality života prostredníc-

tvom modernizácie detského ihriska 

- vytváranie podmienok pre trávenie 

voľného času vrátane príslušnej infra-

štruktúry 

- sociálne začleňovanie vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím 

Odkaz na webové sídlo poskytovate-

ľa: www.apa.sk 

Celé ihrisko bude po realizácii projek-

tu spočívať z troch častí a to 

z f i tparku ,  detského ihr i ska 

a workoutu. V oblasti fitparku bude 

umiestnený stacionárny bicykel, veslo-

vací trenažér, dvojitý twister, pomôc-

ka na precvičovanie kĺbov a pomôcka 

na precvičovanie ramien, z každého 

po jeden kus.  

Tieto prvky sú vhodné pre všetky 

vekové kategórie, najmä však pre star-

ších ľudí s obmedzenou možnosťou 

pohybu. Detské ihrisko bude pozostá-

vať z atrakcií ako je opičia dráha, ba-

lančný lanový mostík, jednovežová 

zostava so šmýkačkou, dvoma tunelmi 

a lanovým tunelom, pružinová hoj-

dačka na dvoch pružinách pre deti 

a preklápacia hojdačka. Oblasť wor-

koutu bude obsahovať jednu zostavu 

pozostávajúcu z horizontálneho rebrí-

ka, hrazdy, nízkej hrazdy, kombinova-

nej hrazdy a vertikálnej tyče. Ihrisko 

bude doplnené aj o mestský mobiliár: 

odpadkový kôš na triedený odpad, 

liatinové lavičky a  informačnú tabuľu 

s prevádzkovým poriadkom.  

Veríme, že touto modernizáciou sa 

vytvoria vhodnejšie a atraktívnejšie 

podmienky, ktoré umožnia efektívne 

trávenie voľného času celým rodinám. 

 

Projekt modernizácie detského ihriska 

je realizovaný na základe Operačného 

programu 309000 - Program rozvoja 

vidieka 2014-2020. 



Pietna spomienka na M.R. Štefánika 3.5.2021  
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Strážnica na Bradle 

Dňa 03.05 2021, v deň výročia pred 

tragickým úmrtím M. R. Štefánika, 

dlhoročne v našom kraji spomíname 

na rodáka z Košarísk, pochovaného 

na Bradle, na ktorom sa týči jeho 

majestátna Mohyla. 

Pravidelne sa na tejto spomienke 

zúčastňuje aj Spolok rodákov Milana 

Rastislava Štefánika Košariská – po-

bočka Dunajská Lužná a družobná 

obec Dunajská Lužná a jej obyvate-

lia. Tento rok sa kvôli pandemickým 

nariadeniam a s tým spojeným záka-

zom stretávania odovzdali pozdravy 

do nášho kraja prostredníctvom sta-

rostu obce a pamiatku na M. R. Šte-

fánika si uctili pred evanjelickým 

kostolom v Dunajskej Lužnej pri 

buste M.R. Štefánika. 

U nás v Priepasnom sme si uctili 

pamiatku generála Štefánika polože-

ním kvetov a vencov pri jeho pamät-

níku—pyramíde.  Neskôr v rodnom 

dome M.R.Štefánika bolo slávnostne 

podpísané Memorandum  o spoluprá-

ci medzi Trenčianskym samospráv-

nym krajom, Spoločnosťou Milana 

Rastislava Štefánika (SMRŠ), Mestom 

Brezová pod Bradlom, Mestom Myja-

va, Obcou Košariská a Obcou Prie-

pasné, ktoré  deklaruje spoločnú vôľu 

účastníkov Memoranda pri udržiavaní 

pamäte na Milana Rastislava Štefáni-

ka, jedného z najvýznamnejších zakla-

dateľov prvého spoločného štátu 

Slovákov a Čechov. Toto memoran-

dum podpísali predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška, predseda SMRŠ Ing. Peter 

Novotňák, primátor mesta Brezová 

pod Bradlom Jaroslav Ciran, primátor 

mesta Myjava Pavol Halabrín, staros-

ta obce Košariská Štefan An-

tol a starosta obce Priepasné Peter Cze-

re. 

Pamiatku na generála M.R.Štefánika si 

uctila aj prezidentka Slovenskej republi-

ky Zuzana Čaputová, ktorá mu položila 

veniec priamo na mohyle na Bradle. Vo 

svojom príhovore uviedla, že  ani najtra-

gickejšia smrť nemôže prekryť to, kým 

Milan Rastislav Štefánik bol a čím všet-

kým sa zaslúžil o to, aby sa Slováci stali 

štátotvorným národom samostatného 

česko-slovenského štátu.   

Pani prezidentka sa zaujímala aj o pokra-

čujúce skultúrňovanie samotného Bradla 

na jeho severnej strane, kde sú vyrastené 

stromy súkromných vlastníkov. Večer sa 

opäť rozhoreli vatry ako symbol, že sme 

ani po toľkých rokoch na nášho spolu-

rodáka nezabudli a jeho odkaz si nesie-

me v našich srdciach ďalej.  

Národná kultúrna pamiatka 

Strážnica v Priepasnom 

(postavená v roku 1936),  ktorá 

je známa ako Chata na Bradle, 

prešla kompletnou rekonštruk-

ciou. Rekonštrukcia bola fi-

nančné podporená od štátu pri 

príležitosti Roku Milana Rasti-

slava Štefánika sumou takmer 

200.000 EUR. V rámci rekon-

štrukcie prišlo ku kompletnej 

výmene elektroinštalácie, 

vzduchotechniky, sanity, boli 

zrekonštruované okná, podla-

hy, fasáda budovy a taktiež 

prišlo k oprave strechy. Ob-

jekt je národnou kultúrnou 

pamiatkou, preto pri staveb-

ných prácach bolo prioritou 

zachovanie pôvodných prv-

kov a materiálov, aby bol 

zachovaný jej identický ráz a 

pôvab starých časov, v kto-

rých bola postavená. 

V súčasnosti poskytuje občer-

stvenie návštevníkom  Bradla 

prostredníctvom mini bistra.  

V  zimných mesiacoch je 

otvorené počas víkendu. 

  
Zdroj FB chata Bradlo 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=priepasne.sk&set=a.4034043503305476&__cft__%5b0%5d=AZWTfot6JEQtxo3PR8lGCHgw5hep2c0l9JbdBGAasfPePrm62Ia85KKcjv5NpU_DPDDlB0DkI6jfcjRXmKCXHSe5kfFJO6s5YuevtsHDko6SUdhzdTgOdvQLRfgq1H6KsMJjbyPdXOALFAbUKz1xPZtYH08hOK99QDKSr


Staré plagátovacie plochy vymenili nové 
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Staré verejné plagátovacie 
plochy v obci nahradili nové. 
Umiestnenie plagátu sa 
vykonáva výlučne pripnutím 
p l a g á t u  ( p í s o m n o s t i ) 
pripínačkou, na plochy sa 
nemožňuje vylepovať plagáty. 
N e p o u ž i t é  a  v r á t e n é 
pripínačky prosím vkladajte 
do červeného držiačika v 
pravo na tabuli.  
Ďakujeme.  

Plánovaná úprava lesného porastu na Bradle zo severnej, 
„priepasnanskej“ strany  

     Ako je to s otvorením pohľadu 
na Mohylu gen. M. R. Štefánika aj 
z priepasnanskej strany?  
 
     Ešte 17. januára 2019 sa 
uskutočnilo spoločné pracovné 
stretnutie miestnych samospráv, 
pracovníkov lesov a štátnej správy 
vo veci usmernenia a nadviazania 
spolupráce pri obnove národnej 
kultúrnej pamiatky (NKP) 
európskeho významu Pamätník M. 
R. Štefánika na Bradle, ktorého 
súčasťou je jeho  zviditeľnenie 
podľa predchádzajúceho stavu 
pred zalesnením a to v zmysle 
právoplatného rozhodnutia 
Pamiatkového úradu SR,  ako aj 
na základe žiadaného stavu na 
základe pozvania starostu obce 
Priepasné.  
 
     Bol to deň, kedy sa naštartoval 
proces zviditeľnenia pamätníka 
zásahom do okolitých lesných 
porastov, ktoré sú však chránené 
osobitými predpismi.  
 
     Prijatý program starostlivosti 
o lesy nedovoľoval v poraste 
zásah tak, aby rozpočet obce stačil 
na úkony nevyhnutnosti vyňatia 
alebo  obmedzenia využívania 
podľa Programu starostlivosti 

o lesy   
Obec Priepasné nelenila a v marci 
roku 2020 ukončila obnovu cesty a 
vegetačné úpravy severného svahu 
národnej kultúrnej pamiatky viac 
ekologickým spôsobom financované 
vďaka uzneseniu vlády SR v hodnote 
35 630,90 EUR.  
 
     V roku 2021 sa začal proces 
p r íp r avy  nového  P rogr amu 
starostlivosti o lesy 2023— 2032, 
v ktorom Obec Priepasné rieši 
vyhlásenie lesov osobitného určenia 
a bol tak povolený zásah do porastov 
brániaci chránenému pohľadu 
z Priepasného. 
  
     Nielen však tento proces obec 
rieši. Každý zásah a údržba vyžadujú 
financie a preto bola obec Priepasné 
v roku 2021 súčasťou vo veci 
prípravy legislatívneho návrhu – 
zákona, ktorým sa dopĺňa Zákon       
č. 117/1990 Zb. o zásluhách Milana 
Rastislava Štefánika, cieľom ktorého 
je vytvoriť mechanizmus trvalého 
spolufinancovania bežnej údržby – 
udržateľnosti -  Areálu Bradla 
(náklady na ošetrenie zelene a údržbu 
Areálu Bradla) prostredníctvom 
dotácie z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.  

 
Veríme, že tvrdou prácou a množstvom 
neustále  prebiehajúcich úkonov sa 
podarí úspešne dosiahnuť tak dlho 
ž i a d a n ý  s t a v ,  o d k r y ť  a 
naďalej zveľaďovať miesto posledného 
odpočinku gen. M. R. Štefánika aj 
z priepasňanskej strany. 



Keď zrekapitulujeme všetko, čo rok 2021 priniesol, je potrebné 
spomenúť aj pravidelné antigénové testovanie. Toto testovanie 
vzniklo na základe platného Covid-automatu, ktorý určoval, za 
akých podmienok resp. s platným antigénovým testom môžu 
ľudia chodiť do práce a to podľa „farby“ okresov. Nariadenie 
určovalo, že sa ľudia podľa toho, do akej farby podľa epidemio-
logickej situácie ich okres spadal,  museli testovať v intervaloch 
7,14 alebo 21 dní podľa farby Covid automatu v odstupe čiernej, 
bordovej a červenej farby. Negatívny výsledok testu bol teda 
potrebný pre vstup do práce. 

Obyvatelia  Priepasného mali k dispozícii testovanie v Mobilnom 
odberovom mieste, ktoré bolo zriadené pred budovou komunit-
ného centra v Priepasnom.  

Testovalo sa spravidla v piatok, sobotu a nedeľu, neskôr pri zlep-
šení pandemickej situácie len v nedeľu a v tomto režime funguje 
MOM až dodnes. MOM v Priepasnom bolo zriadené s cieľom, 
aby sa ľudia vyhli dlhým čakaniam na testovanie v iných mestách 
a aby nemuseli zbytočne cestovať. Hoci väčšinu tvorili naozaj 
obyvatelia našej obce a okolitých miest a obcí, MOM v Priepas-
nom využívali aj rôzni chalupári.  

Testovanie MOM 
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Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať prevádzkovateľovi 
MOM v Priepasnom, neziskovej organizácii Modrá Hviezda n.o.. 

Ďakujeme všetkým jeho zamestnancom a zdravotným sestričkám 
za ich obetavý prístup a vysoké nasadenie nielen počas tohto 
testovania, ale aj za poskytovanie profesionálnej zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti našim spoluobčanom.  

Tohtoročná údržba na Bradle 

Otváracie hodiny COOP Jednota 
24 .12  2021 7,00 -11,00 hod 

25.12  2021    zatvorené  

26.12 2021     zatvorené  

27.12  2021    dovolenka  

28.12  2021    dovolenka  

29.12  2021    7,00 -11,00 hod.   

30.12 2021     7,00 - 12,00  12,30 - 16,30  

31.12  2021     7,00 -12,00   

1. 1.  2022        zatvorené  

2. 6 . 1  2022          



Obecný úrad  
906 15 Priepasné 109 
Kancelária OÚ  

Úradné hodiny:  

P: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  

U: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  

S: 07:00 – 12:00   12:30 – 17:00  

Š: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  

P: 07:00 – 13:00  

Adresa:  

Obec Priepasné, obecný úrad 

Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
  

www.priepasne.sk 

tel: +421(0)34/6547435 

email: noviny@priepasne.sk 

www.facebook.com/
priepasnekrasavkazdomzakuti 
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Rozvoj komunálneho odpadu 2022 

MESIAC 

 

Termíny vývozov zmesového komunál. 

odpadu (v tieto dni bude štandardne 

otvorený aj zberný dvor 13,00 -17,00 hod.)  

PET, fólie, obaly z plastu vytriedené 

každé samostatne  

Január 13.01.2022, 27.01.2022  

Február 10.02.2022, 24.02.2022  

Marec 10.03.2022, 24.03.2022 08.03.2022 

Apríl 07.04.2022, 21.04.2022  

Máj 05.05.2022, 19.05.2022  

Jún 02.06.2022, 16.06.2022, 30.06.2022 07.06.2022 

Júl 14.07.2022, 28.07.2022  

August 11.08.2022, 25.08.2022  

September 08.09.2022, 22.09.2022 13.09.2022 

Október 06.10.2022, 20.10.2022  

November 03.11.2022, 18.11.2022  

December 01.12.2022, 15.12.2011, 29.12. 2022 13.12.2022 


