
Vážení Priepasnanci, obyvate-
lia, chalupári.  

v tomto roku sme mali mož-
nosť,  viac ako po iné roky, 
hodnotiť, ako sa naša obec za 
uplynulé 4ročné obdobie posu-
nula, rozvíjala. Neboli to ľahké 
roky, pretože nás obmedzova-
lo obdobie spojené predovšet-
kým s pandémiou Covid-19.  

Napriek tomu sa mnohé 
podarilo zrealizovať, vynoviť, 
dokázať, či vyhrať, no tiež 
plánovať do ďalších rokov.  S 
veľkou vďakou vnímam 
výsledky komunálnych volieb 
v našom Priepasnom, s veľkou 
úctou a rešpektom voči 
všetkým Pr iepasnancom 
vstupujem do ďalších rokov v 
pozícii starostu našej obce.  

Sú to mnohé plány a vízie, 
ktorými chcem naďalej čo 
najsvedomitejšie nadviazať na 
up l ynu l ých  12  rokov . 
Ďakujem, že vďaka vašej 
dôvere spoločne kráčame 
ďalej. 

Nedá mi neobzrieť sa späť. 

Nepozerám sa len s 
hrdosťou na našu dedinu, na 
modernizáciu a rozvoj, ktorý 
v nej za posledné roky 
nastal. Spomínam často na 
ľudí, ktorí ma v mojej v 
snahe byť pre naše 
Priepasné prínosom, veľmi 
ovplyvnili, podporili a 
pomáhali, či sú alebo nie sú 
už dnes medzi nami. Sú to 
názory ,  r ady  no  a j 
pripomienky vás všetkých, 
k t o r é  r á d  p o z o r n e 
počúvam.   

Nie je možné menovite spo-
menúť či poďakovať každé-
mu z Vás osobne, či spoloč-
ne organizáciám, ktoré u nás 
pôsobia. Vám všetkým patrí 
moje úprimné ďakujem. Va-
ša dôvera je pre mňa veľmi 
zaväzujúca. 

Moja veľká vďaka patrí aj 
m o j i m  n a j b l i ž š í m 
s p o l u p r a c o v n í k o m , 
zamestnancom obecného 
úradu, poslancom obecného 
zastupiteľstva, všetkým 
b l í z k y m  p r i a t e ľ o m , 
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Dva roky sme boli obme-
dzovaní vyčíňaním koro-
navírusu. Všetci sme netr-
pezlivo čakali aký bude rok 
2022. „Niet takého mraku, 
spoza ktorého by nevyšlo 
slnko.“ :-) 

Marec  

Situácia s ochorením Covid 
19 sa začala konečne zlep-
šovať. Cítili sme sa voľnej-
ší, ale MDŽ sme si pripo-

menuli len reláciou v roz-
hlase a malé darčeky v po-
dobe blahoželaní sme roz-
dali až na výročnej členskej 
schôdzi. Na nej boli voľby 
do nového výboru. Pred-
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kamarátom, známym. 
Všetkým, ktorí vždy stáli na 
strane rozvoja a podpory 
nášho Priepasného. 

Nastávajúce obdobie bude 
pre samosprávy, no tiež pre 
jej občanov, nie ľahkým 
obdobím. Verím, že 
s p o l o č n ý m i  s i l a m i 
zvládneme všetky prekážky 
tak, ako tomu bolo vlastne 
už veľakrát. S úsmevom, 
žartom a pozitívnou 
náladou,  pretože s dobrou 
vôlou ide vždy všetko 
akosi ľahšie. Vážení Prie-
pasnanci, obyvatelia a cha-
lupári. 

Zo srdca vám prajem, aby 
vás v roku 2023 sprevádza-
lo pevné zdravie, radosť a 
šťastie vo Vašich rodinách 
a Božie požehnanie. 

Peter Czere, starosta obce 
Priepasné 

  

 

 



sedníčkou zostala Mgr. 
Ľudmila Holečková.  

Apríl  

ZO JDS Jablonka nás po-
zvala na zájazd do Trenčína 
na veľtrh Záhradkár.  

Jún  

Spolupráca pokračovala aj 
v júni. Seniori oboch orga-
nizácií spoločne navštívili 
Park miniatúr v obci Podo-
lie a Slávnosť ruží v Dolnej 
Krupej. Je príjemné stretá-
vať ľudí s rovnakými záuj-
mami. 

Po 2 ročnej pauze pre Co-
vid 19 sa uskutočnili okres-
né športové hry, ktoré sa 
konali v areáli futbalového 
ihriska v Starej Myjave. 
Zúčastnilo sa 16 členov a 
najúspešnejšia bola pani 
Zdenka Siváková. V hode 
kruhom na cieľ sa umies-
tnila na 3. mieste. Povzbu-
diť nás prišiel aj pán staros-
ta Peter Czere. 

Júl  

Stretli sme sa v átriu KD. 
Zablahoželali sme k 70-tke 
pani Zuzane Kovářovej a k 
nevšednej 90-tke pánovi 
Štefanovi Markovi. Kto 

ešte nestihol, mohol si na-
trhať lipový kvet na voňa-
vý zdravý čaj. Zúčastnili 
sme sa na verejnej nahráv-
ke hudobného programu 
Pesničky z kasína, ktorá sa 
uskutočnila v amfiteátri 
Zelená voda pri Novom 
Meste nad Váhom.  Neva-
dilo ani veľké teplo. Nie-
ktorí si aj zaspievali, aj do 
tanca ich bralo.  

August  

Pred začiatkom programu 
Muziganské Priepasné sta-
rosta obce Peter Czere ude-
ľoval Ďakovné listy za ús-
pešnú reprezentáciu obce 
Priepasné v súťaži Dedina 
roka 2021. Ocenená bola aj 
naša organizácia a sedem 
jej členiek. Ďakujeme.  

September  

Začiatkom mesiaca sme si 
v átriu KD opekali na ohni 
špekáčiky a slaninku. Vôňa 
šteklila nos a zbiehali sa 
slinky. Zemiaky upečené v 
pahrebe pripomenuli časy 
našej mladosti. 

Október  

Obec pripravila posedenie 
pre seniorov „Úcta k star-
ším“. Prítomných pozdravil 

pán starosta P. Czere, žu-
pan TN kraja pán J. Baška 
a za ZO JDS predsedníčka 
Ľ. Holečková. 

 

Členky výboru JDS urobili 
výstavu Úroda z našich 
sadov a záhrad a v rámci 
nej súťaž NAJ... jablko z 
Priepasného. Vyhralo ju 
jablko „Bez mena“ dopes-
tované pánom Ing. Igorom 
Švrčkom. 

Toto sú aktivity ZO JDS 
zaznamenané v kronike za 
rok 2022. Teší nás, že sme 
sa mohli stretávať, poroz-
právať sa , niečím sa po-
chváliť, niekedy posťažo-
vať. Radi by sme medzi 

pokračovanie zo strany 1 
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nami privítali nových čle-
nov.  

Ďakujeme pánovi staros-
tovi P. Czere, že medzi 
más vždy ochotne prišiel, 
poinformoval nás o dianí 
v obci, vypočul si naše 
problémy. Na záver 
chcem všetkým seniorom 
popriať pevné zdravie, 
aby sme sa aj v budúcom 
roku mohli spolu stretá-
vať. 

 

 

 

Mgr. Ľudmila Holečková 

Predsedníčka ZO JDS 
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Zo života Únie žien v Priepasnom 

V máji sme sa stretli na výroč-
nej schôdzi pri príležitosti Dňa 
matiek. Naše speváčky nám 
zaspievali a spríjemnili nám tak 
stretnutie spolu s pánom Já-
nom Mihočkom. Naplánovali 
sme si program a to v júli sme 
opäť pripravili športovú akciu 
pre celé rodiny spolu 
s tombolou.  

Našu akciu podporili: obec 
Priepasné, obec Jablonka, Co-
op Jednota, František Henček, 
Benzínka OMV, reštaurácia 
Dúbrava a Trnovce, Nella 
Design, Barber Shop Myjava, 
Jaroslav Mosný, Miroslav Mar-
ko, Múzeum M. R. Štefánika, 
Renáta Jašová, Viera Váňová, 
Miroslava Hamerlíková, Ivana 
Buksová, Bižutéria Balážová 
Anna, Vydavateľstvo Aurora, 
Dia Slovensko, Včelárstvo 
Božík, Filan Filip, Chovpro-
dukt Myjava, Ulehla Rudolf, 
Molitex, Eco Bags, 101 Dro-
gérie, Drogéria DM, Herbex, 
Biomila, Abramovičová Anna, 
Nemosoft, Kvetinárstvo An-
gela, Tessa Myjava a Romana, 
Papiernictvo JVD, Papiernic-
tvo Rezbárik, Drogéria Petra, 
Potúček Štefan (Priepasnanský 
šenk), Záhradkárstvo Myjava, 
Ján Vanek, lekáreň Benu, Cha-
lupová Věra, Valihora Lubo, 
Svaman, Drevorez Priepasné, 
Dodrvová Vlasta, perfektné 
baby zo Seisy, Prima banka, 
Mihočková Monika, Poľovné 

združenie Jablonka- Polianka, 
Výbor únie žien. Ešte raz 
chcem poďakovať všetkým 
sponzorom bez ich podpory 
by sa nám akciu nepodarilo 
zabezpečiť. Samozrejme ani 
bez pomoci našich členov ro-
diny, šikovným deťom, guláš 
majstrovi Ľubomírovi Vičíkovi 
ako aj našim členkám ktoré 
nám pomáhali pri akcii. 

 Strávili sme spolu pekný špor-
tový deň. Ďakujem Andrejovi 
Valkovi ml. za chytanie poku-
tových kopov a samozrejme 
rozhodcovi Martinovi Mosnáč-
kovi a všetkým mužom, čo sa 
proti nám postavili v zápase, 
ktorý skončil nerozhodne.  

Ďakujem policajnému zboru 
z Brezovej pod Bradlom za 
spestrenie programu. A za 
moderovanie zápasov Petrovi 
Czeremu.  

Myslím, že akcia bola vydarená 
a každý kto prišiel sa zabavil.  

V auguste sme sa boli kúpať 
v Dunajskej Strede.  

Ešte nás čakajú Vianočné trhy 
kde sa na vás tešíme 
s kapustnicou a vianočnými 
pečivom. 

Na záver chcem poďakovať 
hlavne výboru a to Janke Vičí-
kovej, Alžbete Tallovej, Alžbe-
te Mockovčiakovej, Alene Ko-

lárikovej, Marte Marečkovej, 
Ľubici Bachárovej a Lenke 
Mlčúchovej, bez ich skvelej 
spolupráce by sa nám tak neda-
rilo. 

 

 

 

Marcela Vičíková predsedníčka 

Únie žien v Priepasnom 



Čarovné obdobie Vianoc v Materskej škole 

„ V  n e b i  n i e k t o  r á t a 

z lupienkov margariet, ľúbi či 

neľúbi a  sneží to na 

svet...“....mnohí iste poznáte 

túto krásnu vianočnú pesničku 

a človek má iba pocit, že tie 

lupienky rátajú v nebi nejako 

rýchlo. Veď pred chvíľou boli 

Vianoce a už sú tu zasa. Do-

voľte mi teda, aby som zhod-

notila uplynulý rok v na-

šej materskej škôlke. 

Prežili sme krásne dni plné 

smiechu, radosti, ale aj poctivej 

práce pri príprave detí na vstup 

do Základnej školy. A aby nám 

bolo v škôlke dobre a veselo, 

spestrujeme si naše všedné dni 

rôznymi akciami, ktoré pre deti 

pripravujeme. Pekný Deň detí 

sme prežili s myjavskými fut-

balistkami, s ktorými si deti 

zašportovali a navyše boli od-

menené futbalovou bránkou 

a loptami. Kopec smiechu 

vyčaril na detských tváričkách 

Šašo Tomáš v bublinovej 

show, kde na koniec zábavné-

ho programu, k veľkej radosti 

detí, každého zatvoril do ob-

rovskej bubliny. Deti vystúpili 

s krásnym programom ku Dňu 

matiek v telocvični materskej 

školy a samozrejme aj na roz-

lúčkovej slávnosti s našimi 

predškolákmi. Obnovili sme 

družbu s materskou školou 

v Košariskách a navštívili Mú-

zeum Milana Rastislava Štefá-

nika s krásnou dobovou pre-

zentáciou. Pravidelne sa zúčas-

tňujeme výchovno- kultúrnych 

akcií na Gazdovskom dvore 

v Turej Lúke, deti sa vždy veľ-

mi pútavým spôsobom oboz-

namujú s regionálnymi tradí-

ciami a ľudovými zvykmi. Za-

pojili sme sa do projektu Den-

tál alarm. Pod vedením šikov-

ných medikov stomatológie sa 

deti oboznamovali s dentálnou 

hygienou a starostlivosťou 

o ústnu dutinu. Naďalej vedie-

me deti k prírodnej gramot-

nosti. Zapojili sme sa do pro-

jektu Slovenskej agentúry ži-

votného prostredia „Triedim, 

triediš, triedime“, od ktorých 

sme získali sady triediacich 

tašiek na separáciu odpadu. 

Detičky samé zasadili do sadu 

pri MŠ ovocný stromček jab-

lonku a už teraz sa tešia na 

prvú úrodu. Boli sme vybraní 

do projektu „ Gesto pre mes-

to“, ktorý vyhlásila Raiffeisen 

banka. Našou snahou bolo 

získať financie na zakúpenie 

detského ihriska, ktoré tak 

veľmi našim deťom na dvore 

chýbalo. Napriek obrovskému 

úsiliu rodičov, známych aj ne-

známych sa nám napokon ne-

podarilo v nerovnej konkuren-

cii veľkých škôl a malých ma-

terských škôlok získať potreb-

ný počet odoslaných hlasov. 

V duchu hesla „Nikdy sa ne-

vzdávaj “sme sa nakoniec det-

ského ihriska dočkali.  

Po vzájomnej spolupráci sta-

ros tov  obc í  Pr iepasné 

a Polianka, pre ktorú je naša 

MŠ spádovou materskou škôl-

kou, sa náš sen stal skutočnos-

ťou. Detičky sa tak mohli za-

čiatkom nového školského 

roka tešiť nielen z nových pru-

žinových hojdačiek, ale aj 

z novej hernej zostavy detské-

ho ihriska, ku ktorému onedl-

ho pribudne ďalšia lezecká 

stena pre deti. 

Teší nás, že záujem o našu 

škôlku neklesá. Svedčí o tom 

naplnenosť materskej školy 

i to, že niektoré deti nemohli 

byť z kapacitných dôvodov 

prijaté.  
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V novom školskom roku pokra-

čujeme v príprave ďalších detí 

p r e d š k o l s k é h o  v e k u 

i s pomocou CPPPaP Myjava, 

ktorí nás pravidelne navštevujú 

s programom Rozvoj grafomo-

torických zručností  detí 

a základy matematických schop-

ností pomocou Hejnovej metó-

dy. Prebieha výučba anglického 

jazyka pod vedením skúsenej 

lektorky a niektoré deti navšte-

vujú krúžok evanjelického ná-

boženstva s pani farárkou 

z Košarísk. Navštívilo nás diva-

dielko z Českej republiky Rád 

červených nosov s peknou roz-

právkou O psíčkovi a mačičke. 

Napriek veľkej chorobnosti sa 

nám podarilo nacvičiť s deťmi 

program K úcte starším 

a potešiť tak nielen seniorov 

v našej obci, ale i v obci Polian-

ka.  

     Kde je vzájomné porozume-

nie, láska k deťom, vľúdnosť, 

pokoj a tolerancia jeden 

k druhému, tam sa dobre robí. 

Toto všetko dávala pani učiteľ-

ka Vierka Miklášová,  ktorá pre 

chorobu musela predčasne 

z našej škôlky odísť. Preto by 

som sa jej chcela z celého srdca 

poďakovať a popriať veľa zdra-

via a síl na prekonanie choroby.  

      Všetkým chcem zaželať 

v mene celého kolektívu mater-

skej školy pevné zdravie, pokoj-

né vianočné sviatky plné lásky, 

porozumenia a vľúdneho slova. 

Krásne a požehnané Vianoce 

prajeme!  

 

 

Jana Malečková 



Znovu otvorené potraviny—Potraviny Bibi 
Milí priatelia, susedia a všetci 

obyvatelia Priepasného. 

Prihováram sa k Vám z novej 

pozície – pozície predavačky, 

majiteľky potravín „Môj ob-

chod Bibi“, ktoré sa nám poda-

rilo otvoriť s podporou našej 

o b c e ,  m ô j h o  m a n ž e l a 

a spoločnosti Metro.  

Dlhé roky sme tu mali potravi-

ny, ktoré sme brali ako samo-

zrejmosť. Zrazu prišiel deň,  

keď sa obchod zatvoril a my 

sme pocítili ako veľmi sú po-

traviny v našej obci dôležité, ba 

priam nevyhnutné. Veľakrát sa 

mi stalo, že mi chýbala nejaká 

maličkosť pri varení. Prvé, čo 

ma v tej chvíli napadlo bolo: 

„Joj, aká škoda, že je obchod 

zatvorený“.  Okrem mňa malo 

rovnaký pocit aj veľa ďalších 

ľudí. Nehovoriac o senioroch, 

ktorí museli kvôli potravinám 

cestovať do okolitých miest. 

Prvú myšlienku otvorenia po-

travín mi vnukla moja sestra.  

Spočiatku som nad tým krútila 

hlavou, ale postupne sa mi to 

začalo zdať ako zaujímavý 

nápad. S veľkým nasadením do 

vybavovania a zisťovania všet-

kých potrebných informácií 

spojených s rozbehnutím vlast-

ného biznisu v obecných po-

travinách sa pustil môj man-

žel :-).  Nastal deň, keď sme 

podpísali zmluvu o prenájme, 

prebrali priestory a pustili sa 

do „prerábky“. Oškriabali sme 

starú farbu zo stien, vyrovnali 

nerovnosti, vymaľovali, vyme-

nili sme stropné svietidlá, vy-

dezinfikovali podlahy, regále 

a nakoniec sme všetko uložili 

podľa našich predstáv. Pár dní 

pred otvorením nás čakala ešte 

j e d n a  v e ľ k á  b r i g á d a 

s obchodníčkami z Metra – 

zaplnili sme regále novým sor-

timentom potravín. 

Touto cestou posielam veli-

kánske ĎAKUJEM predovšet-

kým môjmu manželovi za po-

moc, odhodlanie, húževnatosť 

a oporu :-* 

Ďalšie veľké ĎAKUJEM patrí 

pánovi starostovi a poslancom 

za príležitosť a vieru v čestné 

úmysly. 

Posledné veľké úprimné ĎA-

KUJEM vyjadrujem našim su-

sedom a rodine, ktorí sú vždy 

ochotní pomôcť a poradiť. 

Teraz tomu nebolo inak. Bez 

váhania a vo svojom voľnom 

čase nám pomohli vynoviť prie-
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Výsledky volieb 
do orgánov 
samosprávy 

obce Priepasné 
 Voľby do orgánov samosprávy v Priepasnom 

Počet voličov zapísaných v zozname        292 

Počet voličov ktorí odovzdali obálku        212 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do 

obecného zastupiteľstva                           206 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby sta-

rostu obce                                                210 

Účasť                                                       72,60% 

 

Hlasovanie 
 

Za starostu obce: 

1. Peter Czere, 47 r., starosta obce, nezávislý 

kandidát – 153  

2. Štefan Potúček, Ing., 57 r., ekonóm, nezávislý 

kandidát – 57 

story obchodu. 

Verím, že naplníme očakáva-

nia nás všetkých a prinesieme 

spokojnosť do každej rodiny, 

ktorej sa cnelo za starým ob-

chodom.  

Vopred Vám ďakujeme za 

Vašu návštevu a podporu.  

Spolu to zvládneme: -) 

B. Henčeková 

Za poslanca obecného zastupiteľstva : 

1. Andrea Blatniaková, 41 r., umelkyňa, SME RODINA – 60 
2. Peter Cigánek, 36 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát – 145 
3. Peter Hrajnoha, 38 r., lesník, koalícia Smer – sociálna demokracia a 
Slovenská národná strana – 135 
4. Ján Marek, Bc., 31 r., živnostník, koalícia Smer – sociálna demokracia a 
Slovenská národná strana – 113 
5. Ivana Mládeková, 38 r., nezamestnaná, Sloboda a Solidarita – 40 
6. Matúš Mládek, Mgr., 45 r., podnikateľ, Sloboda a Solidarita -100 
7. Martin Mosnáček, 44 r., živnostník, koalícia Smer – sociálna demokra-
cia a Slovenská národná strana -112 
8. Jaroslav Mosný, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát – 65 

Otváracie hodiny: 

Pondelok, streda, piatok  7:00 – 12:00  12:30 – 16:00 hod. 

Utorok, štvrtok, sobota   7:00 – 11:30 hod.  

https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Novinky/vysledky-komunalnych-volieb-konanych-v-roku-2022-v-priepasnom.alej?ind=
https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Novinky/vysledky-komunalnych-volieb-konanych-v-roku-2022-v-priepasnom.alej?ind=
https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Novinky/vysledky-komunalnych-volieb-konanych-v-roku-2022-v-priepasnom.alej?ind=
https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Novinky/vysledky-komunalnych-volieb-konanych-v-roku-2022-v-priepasnom.alej?ind=


Poďakovanie za dlhoročnú prácu v obci 
V živote sa striedajú rôzne 

chvíle, súkromný život úzko 

súvisí aj s tým pracovným. Ne-

dajú sa medzi sebou úplne od-

deliť a tak sa prelínajú jeden s 

druhým. 

Práca a ľudia v nej sa stávajú 

často rodinou a vznikajú pria-

teľstvá na celý život. Inak tomu 

nie je ani u nás v Priepasnom. 

A tak, hoci sa tešíme na naj-

krajšie sviatky roka, lúčime sa 

nielen s kalendárnym rokom, 

ale aj s pracovníkmi v OÚ v 

Priepasnom, ktorí tu vo svojom 

profesionálnom a pracovnom 

pôsobení končia a odchádzajú 

do dôchodku. Dlhšie, či o nie-

čo kratšie, boli pre chod obce 

nepostrádateľnou súčasťou.  

Pani Anna Svrčková nastúpila 

do práce v obecnom úrade v 

Priepasnom dňa 01.02.1993, 

na pracovnej pozícii samostat-

ný referent—účtovník a na 

tejto pracovnej pozícii zotrvala 

až do dnešných dní, do zaslú-

ženého odchodu do dôchod-

ku. Práca sa stala úzko prepo-

jenou s jej osobným životom. 

Pravidelne sa zapájala a aj stále 

sa zapája do rôznych kultúr-

nych a spoločenských podujatí 

usporiadaných našou obcou, či 

už vo svojom pracovnom čase 

alebo mimo neho. Rovnako 

aktívne zastupuje organizáciu 

Červený kríž v Priepasnom, či 

Ženskú spevácku skupinu v 

Priepasnom, šíri tradície a zvyky 

nášho kraja. 

Pán Ján Kučera pracoval od 

08.01.2001 pre Drevorez Prie-

pasné spol. sr.o., potom v čase 

od 01.08.2013 do 30.04.2014 

pre obec ako technický pracov-

ník údržby a od 01.05.2014 

znova pre Drevorez Priepasné 

spol. sr.o. ako neodmysliteľný 

pracovník tímu našej obce. Za-
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Adela a Viktor Vinczeovci  

Priepasné je pre nás ostrovom pokoja. Ticho, dobrý 

vzduch, krásne prostredie a milí susedia nás vždy 

naplnia dobrým pocitom. Sme radi, že budeme 

môcť byť čoskoro súčasťou tohto výnimočného 

prostredia.  A že sa budeme z miestneho rozhlasu 

dozvedať samé zaujímavé veci.  

Želáme všetkým obyvateľom pokojné a radostné 

sviatky, veľa úsmevu a tešíme sa na osobné stretnu-

tie v okolí.  

Adela Vinczeová 

strešoval tiež mnohé technic-

ké činnosti, aktivity, prípravy 

na kultúrne a spoločenské 

akcie, no tiež sa venoval na-

príklad aj pečeniu domáceho 

chleba v peci v átriu kultúrne-

ho domu v Priepasnom. 

Úprimne a zo srdca Vám za 

Vašu kvalitnú a usilovnú prá-

cu ďakujeme.  

Želáme Vám len to najlepšie k 

odchodu do dôchodku. Užite 

si chvíle s rodinou a priateľmi. 

Nech je každý okamih vášho 

života naplnený a plný radosti.  

Autor: foto Daniela Matušková 



Priepasnancom 
Vážení a milí naši rodáci, Vá-

žený p. starosta  a priateľ dru-

žobnej obce Priepasné,     pán 

Peťo Czere.  

Dovoľte,  aby som sa aj touto 

cestou úprimne poďakoval za 

aktívnu spoluprácu medzi 

obcami Priepasné a Dunajská 

Lužná.  

Vzhľadom na skutočnosť, že 

vo funkcií štatutára našej obce 

ukončujem svoju činnosť, 

chcem vysoko vyzdvihnúť 

priateľstvo medzi našimi oby-

vateľmi. 

 Hlavne medzi spolkom rodá-

kov M.R. Štefánika a tiež ro-

dákmi, ktorí po Druhej Sveto-

vej vojne našli u nás svoj do-

mov. Na ich počesť sa časť 

obce premenovala na Nové 

Košariská.  

Po dobu môjho 12. ročného 

pôsobenia vo funkcií starostu 

obce, môžem s hrdosťou kon-

štatovať že vzťahy medzi naši-

mi družobnými obcami sa utu-

žujú, a sú hlboko zakorenené 

v našich srdciach.  

Som presvedčený, že naďalej sa 

budú rozvíjať a mohutnieť ako 

„Dub priateľstva“, ktorý sme 

spoločne vysadili v priestoroch 

vášho obecného úradu. Je to 

potomok duba, ktorý má viac 

ako 350 r. nachádzajúceho sa 

na Obecnom úrade v Dunajskej 

Lužnej.  

Naši obyvatelia sa stretávajúc 

v hojnom počtne niekoľko krát 

v roku.  

Je to hlavne pri uctení si pa-

miatky vášho rodáka M. R. Šte-

fánika. Či už pri pamätníku 
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v Priepasnom, jeho rodnom 

dome na Košariskách, pri hro-

be rodičov, či na samotnom 

Bradle. Sú to vždy stretnutia 

plné emócií a úprimnej radosti. 

Bolo mi cťou, že som 

z pozície poslanca mohol spo-

lupracovať s nebohým staros-

tom p. Valihorom, či starost-

kou p. Hrajnohovou (obaja sú 

čestní občania Dunajskej Luž-

nej). 

 Bol som úprimne rád pán 

starosta ,  keď som Ti 

v septembri 2022, pri príleži-

tosti dňa obce Dunajská Lužná 

mohol odovzdať pomyselný 

kľuč od našej obce – „čestné 

občianstvo“ ako symbol našej 

družby a priateľstva. 

 

Som presvedčený že naše dru-

žobné a priateľské vzťahy bu-

deme naďalej udržiavať a zve-

ľaďovať v prospech oboch 

obcí. Osobne, vždy keď budem 

mať možnosť, rád navštívim 

vašu malebnú obec. 

Prajem Tebe a Tvojej rodinke, 

pevné zdravie, veľa sí l 

a tvorivých myšlienok. 

 

Moja vďaka patrí aj všetkým 

obyvateľom, z ktorých som 

mnohých mal možnosť spo-

znať aj osobne pri našich stret-

nutiach. 

 

S úctou a vďakou 

Štefan Jurčík,  

starosta obce Dunajská Lužná 



Muziganské Priepasné 2022 
Keď sa povie leto, už akosi 

podvedome ho máme spojené 

aj s folklórnym podujatím 

Muziganské Priepasné. 

Letné hudobné a tanečné 

dielne sa konali v dňoch      

18.-21. augusta 2022 v spolu-

práci s CTK Myjava. 

Tento rok sa už po deviaty-

krát zišli všetci priaznivci fol-

klóru a odkazov našich pred-

kov v hudbe a tanci na tvori-

vých tanečných a hudobných 

dielňach. Tieto hudobné a 

tanečné dielne boli venované 

ľudovej hudbe a tancom z 

trnavskej oblasti.  

Tento rok nás bolo opäť re-

kordne veľa.  

Na sobotňajšom večernom 

vyvrcholení týchto dní sme 

mali možnosť vidieť DFS 

Magdalénka z Modry, Mateja 

Beňa a Piechovskú muziku z 

Bolešova, Ženskú spevácku 

skupinu z Priepasného,  a 

predovšetkým vystúpenie 

účastníkov hudobných a ta-

nečných dielní, ktorí predvied-

li, čo všetko sa počas niekoľ-

kých dní folklórne naučili.  

Tieto vystúpenia sú vždy veľ-

mi emotívne. Za roky trvania 

tohto podujatia vznikli mnohé 

pevné priateľské väzby, mno-

hí z účastníkov sa k nám vra-

cajú v tieto letné dni už pravi-

delne. Teší nás to. 

Sme na prahu nového roku 

2023. Čím bude pre nás špe-

ciálny? Ak všetko dopadne 

tak, ako si predstavujeme, 

budúci rok oslávime prvé 

jubileum Muziganského Prie-

pasného, teda desaťročnicu.  

Sme radi, že aj to je dôkazom 

toho, že Muziganské Priepas-

né si našlo za svoje trvanie 

veľa priaznivcov, ktorí s ním 

v priebehu augusta už pravi-

delne rátajú. 

Pre nás domácich má  ešte 
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jeden význam. Šírenie tradič-

ného priepasnanského fol-

klóru a tradícií ďalším gene-

ráciám.  

Ďakujeme všetkým lektorom 

aj účastníkom za priazeň.  



Tohtoročné Muziganské Priepasné bolo 

aj priestorom pre slávnostné odovzdáva-

nie ďakovných listov starostu obce Prie-

pasné Petra Czereho jednotlivcom a 

organizáciám, ktoré sa zapojili do repre-

zentácie našej obce v minuloročnej súťa-

ži Dedina roka 2021, v ktorej Priepasné 

vyhralo Mimoriadnu cenu generálneho 

partnera.  

Vyhlasovateľom tejto súťaže sú pravidel-

ne Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, Slovenská agentúra 

životného prostredia, Spolok pre obnovu 

dediny, Združenie miest a obcí Sloven-

ska. Národnej hodnotiacej komisii sme v 

priebehu troch hodín mohli predstaviť 

to NAJ z našej obce. Ocenenie sme zís-

kali  v silnej konkurencii dedín z celého 

Slovenska, čo by sa nepodarilo bez nasa-

denia každého z vás, ktorí sa do tohto 

projektu spolu s nami zapojili a odviedli 

kvalitnú prácu pri reprezentovaní obce 

Priepasné. 

Vzhľadom na to, a na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva, ktoré preroko-

valo udelenie týchto ďakovných listov 

starostu obce Priepasné, odovzdal sta-

rosta obce ďakovné listy:  

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepas-

né v súťaži Dedina roka 2021, udržiava-

nie a šírenie miestnych tradícii, zručností 

Odovzdávanie ďakovných listov starostu obce 
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a remesiel manželom Alžbete a Pavlovi Krás-

nym 

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie 

a šírenie miestnych tradícii a remesiel pani 

Ľudmile Bachárovej 

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie 

a šírenie miestnych tradícii a remesiel pani 

Emílii Osuskej 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie 

a šírenie miestnych tradícii, remesiel a kultúry 

pani Silvii Konečnej 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 organizácii Únii 

žien v Priepasnom 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 Základnej organi-

zácii Červeného kríža v Priepasnom 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 Ženskej speváckej 

skupine z Priepasného 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 deťom a pani 

učiteľkám v Materskej škole v Priepasnom 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 organizácii Jedno-

te dôchodcov v Priepasnom 

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 organizácii 

Telovýchovnej Jednote Slovan Priepasné 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 organizácií 

Modrá hviezda n.o. 

-za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021 portálu Kopa-

nice.sk 

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie 

a šírenie miestnych tradícii v súvislosti 

s pečením domáceho chleba pani Anne 

Ležovičovej.  

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie 

a šírenie miestnych tradícii v súvislosti 

s pečením domáceho chleba pánovi Jánovi 

Kučerovi. 

- za úspešnú reprezentáciu obce Priepasné 

v súťaži Dedina roka 2021, udržiavanie a 

šírenie miestnych tradícii aj v súvislosti s 

pečením domáceho chleba a celoživotnú 

prácu v prospech obce Priepasné pani 

Anne Švrčkovej. 

Veľmi krásne ďakujeme všetkým za ocho-

tu, veľké nasadenie a pomoc. Spoločnými 

silami sme dokázali, že aj počtom ľudí 

menšia obec sa dokáže výborne prezento-

vať a víťaziť. 



 Milí priatelia, bratia a sestry, 

z milosti Božej sme prežili ďalší rok. Zaiste 

nás niečo nové naučil, niečo nové dal, na 

niečo dôležité upozornil. Pre každého z nás 

bol jedinečný. Zažili sme v ňom to, čo nás 

povzbudilo, posunulo ďalej, i to, čo sklama-

lo, zarmútilo. To, čo nám otvorilo oči, aby 

sme videli podstatné veci v našom živote. 

Začali sme sa trošku viac stretávať a obno-

vovať rôzne aktivity. Nezabúdajme však na 

to, že kontakt s Pánom Bohom môžeme 

mať vždy, aj keď zúri vojna, aj keď na nás 

striehne nový variant vírusu. A On na to 

čaká. Že prídeme k nemu, že si budeme 

žiadať jeho prítomnosť v našich každoden-

ných radostiach i starostiach, že s ním bu-

ECAV Košariská-Priepasné 
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deme zdieľať to, čo sa podarilo i to, na 

čom ešte musíme trpezlivo pracovať. Čaká 

na každého z nás. Že sa k nemu privinie-

me v modlitbe, prídeme do spoločenstva 

veriacich a budeme ho oslavovať nábož-

nou piesňou, nebudeme sa za neho han-

biť, že priložíme ruku k dielu, aby sme 

spoločne tvorili už tu na zemi spoločen-

stvo Pánom Bohom vyvolené, milované i 

milujúce všetkých, ktorých nám on do 

života posiela. A to je úlohou a poslaním 

každého z nás aj v novom roku. Byť tými, 

na ktorých by bolo zjavné, že sme Božími 

deťmi, kresťanmi. Že sme tí, ktorí vieru 

nielen vyznávajú a priznávajú sa k nej, ale 

predovšetkým ju každodenne aj žijú. Vte-

dy sa nám bude medzi sebou žiť lepšie, 

krajšie, plnohodnotnejšie. Keď svoj život 

naplníme tými pravými a správnymi hod-

notami: láskou, vierou, pomocou, odpus-

tením, milým slovom, úprimnosťou, ra-

dosťou, nádejou. To boli predsa hodnoty, 

ktoré zdobili aj samotného Pána Ježiša. 

Privlastnime si ich, nech nás spájajú. A 

Boh sám nech vyleje do našich sŕdc svoj 

pokoj a dá každému z nás svoje nebeské 

požehnanie. 

 

Mgr. Vladimíra Balcová   

 

Služby Božie—pamiatka 
zosnulých 

Spomienkové služby Božie ECAV Košariská—Priepasné 

sa konali 01.11. 2022 na pamiatku všetkých zosnulých, v 

chráme Božom v Košariskách. 

Spomínali sme na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami.  

Letné služby Božie u 
Mosnáčkov 

Aj tento rok sa v júli konali nedeľné služby Božie pri pamätníku u 

Mosnáčkov v Priepasnom. Jeho súčasťou bolo opäť aj vystúpenie 

detí, ktoré sa počas predchádzajúceho týždňa zúčastnili denného 

tábora ECAV Košariská – Priepasné. 



 Tradične už veľa rokov v deň výročia na-
rodenia M. R. Štefánika, 21. júla ráno, sa 
vydávame na cestu do rodného kraja – kon-
krétne do Priepasného, Košarísk, a snažíme 
sa  nevynechať  ani  Bradlo. No a aby sme 
dali zadosťučineniu nášmu dlhoročnému 
projektu „poznávame svoju históriu“ sme 
do tohoročného programu zahrnuli aj náv-
števu Múzea SNR na Myjave po 10 rokoch 
a malebnú hraničnú obec Vrbovce.  

Prvá zastávka bola už skoro ráno – o 8. 
hodine v družobnej obci Priepasné. K našej 
početnej skupine sa na nádvorí obecného 
úradu pridal aj starosta našej obce , pán 
Jurčík. Po krátkom zvítaní  a občerstvení, 
sme položili kvety k pamätníku M. R. Štefá-
nika. Na jeho realizácii nesie nezmazateľnú 
pečať aj  veľa našich členov, či sympatizan-
tov. Tradičným rituálom nášho stretnutia je 
spev pri Strome priateľstva, ktorý sa nesie 
celou dolinou. Slová piesne  sú vyjadrením 
nekonečného priateľstva medzi občanmi 
obcí Priepasné a Dunajskej Lužnej na mo-
tív hudby známej piesne Na Kráľovej holi. 
Vďaka, Vám priatelia, spolurodáci.   Ponáh-
ľame sa na miesto posledného odpočinku  
nášho spolurodáka a hrdinu  pietnej spo-
mienky – M. R. Štefánika. – na Bradlo. Po-
časie nám prialo, i keď bolo horúco. Po-
hľad na všetky strany bol  neopakovateľný. 
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Pozdrav z Dunajskej Lužnej 

Rarita z tohto výstupu bola aj v tom, že 
sme veniec položili vedľa toho, ktorý sme 
položili 3. mája  t.r.  v podvečer spomien-
ky na 103. výročie jeho tragickej smrti.  
Cesta z Bradla do rodnej obce prešla ako 
blesk a už sme boli zaradení v zástupe 
účastníkov pietnej spomienky na Košaris-
kách. Po ukončení oficiálnej časti pietnej 
spomienky sme sa vybrali na miesto odpo-
činku rodičov nášho hrdinu, na miestny 
cintorín. Tiež sme sa nezabudli pristaviť  
pri hrobe dlhoročného starostu obce Prie-
pasné, pána Vladislava Valihoru. Vrátim sa 
ešte k príhovorom pred pamätníkom 
v družobnej obci Priepasné, kde skromne 
obidvaja starostovia, tak p. Jurčík, ako aj p. 
Czere nás informovali, že obecné zastupi-
teľstvo obce Dunajská Lužná schválilo 
návrh na udelenie Čestného občianstva 
našej obce,  trojnásobnému starostovi 
vašej obce, pánovi Czeremu, za kladný 
prístup a participáciu  k udržaniu priateľ-
stva medzi našimi obcami. Cenu si pán 
starosta prevzal dňa 10. septembra, 
v rámci obecnej akcie Dňa obce Dunajskej 
Lužnej. Samotný akt udelenia ceny bol 
sprevádzaný aplauzom aj prítomných čle-
nov a sympatizantov pobočky Spolku ro-
dákov M. R. Štefánika. K udeleniu ceny 
Obce, „Čestný občan“   okrem starostu   
p. Jurčíka, blahoželala predsedníčka po-

bočky, pani  Reptová  a prítomní členovia 
pobočky. Aj touto cestou blahoželáme 
nielen p. starostovi k udelenie takejto vý-
znamnej ceny, ale aj vám všetkým obča-
nom - spolurodákom. 

Nech naše priateľstvo  pretrváva  s Vami 
ešte dlhé časy! 

 

P.S.: Priateľská atmosféra je zdokumento-
vaná na priloženej fotodokumentácii. 

  

Organizátori putovania za poznaním his-
tórie vyslovujú vďaku všetkým účastní-
kom za účasť a disciplinovanosť. Za foto-
dokumentáciu vďaka p. Klčovej a pani 
Czere. Putovanie za históriou sa uskutoč-
nilo aj vďaka poskytnutej finančnej pod-
pory obce Dunajskej Lužnej a pobočke 
Spolku rodákov, za občerstvenie obci 
Priepasné, ako aj za podporu regionálne-
mu poslancovi  BSK pánovi Jánošíkovi. 

Oľga Reptová, 

Predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. 
R. Štefánika Dunajská Lužná 

 

Autorka foto: A.Klčová 



Prezidentka Slovenskej repub-
liky Zuzana Čaputová  navšte-
vuje v rámci svojho pôsobenia 
jednotlivé regióny na Sloven-
sku.  

Tohto plánovaného stretnutia, 
ktoré sa malo uskutočniť  v 
piatok 8. júla 2022, sa mali 
zúčastniť významné osobnosti 
kopaničiarskeho regiónu, a 
zástupcovia štátnych organizá-
cií, škôl a samospráv, ktoré v 
myjavskom okrese pôsobia.  
Zúčastniť sa ho mali aj viaceré 

Stretnutie prezidentky SR s osobnosťami 
regiónu 
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významné osobnosti z Priepas-
ného. 

Bohužiaľ, toto pripravované 
výjazdové stretnutie bolo zru-
šené.  

Stretnutie nakoniec narýchlo 
prebehlo dňa 25. augusta 2022 
v Múzeu SNR v Myjave. Na-
koľko sme sa o tomto stretnutí 
dozvedeli veľmi narýchlo, pre 
krátkosť času sa s pani prezi-
dentkou stretla z pôvodne 
oslovených viacerých osobnos-
tí z Priepasného len pani Al-
žbeta Krásna. Počas tohto 

stretnutia dôstojne odprezen-
tovala folklórne tradície nášho 
Priepasného, aj unikátnu zbera-
teľskú zbierku, ktorú má vo 
svojom rodnom dome v Bati-
kovej.   

Pani Alžbetu Krásnu sprevá-
dzala z Priepasného aj Lucia 
Czere, ktorá tiež zastupovala 
C e n t r u m  p e d a g o g i c k o -
psychologického poradenstva a 
prevencie Myjava. 

 

Nové prvky detského ihriska v areály MŠ 
September 2022. 

Deti sú náš život, vieme to v Po-

lianke i v Priepasnom. K dohode 

o spádovej materskej škole pre 

deti predprimárneho vzdelávania 

pribudla zo vzájomnej spolupráce 

pre deti nová hracia zostava. Teší-

me sa na ďalšiu spoluprácu, 

šťastné detičky a spokojných 

rodičov. Starostovia Peter Czere a 

Pavol Kňazský ďakujú všetkým 

pracovníkom, rodičom , brigádni-

kom a pani riaditeľke Janke Ma-

lečkovej, ktorí nezištne pomohli s 

prác ami  a  koord inác iou .  

 

Vynovenie kuchynských spotrebičov v MŠ 
 Aby sme v materskej škole v Prie-

pasnom mohli naďalej pripravo-

vať zdravú, plnohodnotnú a vyvá-

ženú stravu, Obec Priepasné zaob-

starala pani  kuchárke nový sporák 

a sadu vyhovujúcich hrncov. 

 

  

https://www.facebook.com/peter.czere?__cft__%5b0%5d=AZUFgU_JoGGWDOAdhXjIEjCTmkIG2_xd-L0MPUtqVghuiRAKn45SZpghO07KQI84eA5N_vAesYB2BcnvRnkHH-gV-s6mAMU8TKBGuANip7gEDhucf2AoJfN9oE_ZPzToseYl_52uU6cJhRi6IAkaHv6P7KeiMOxH79pOyULniUER19B_kM_kPeoyWI_DqcyExM3Y_8PAhpKIdmX
https://www.facebook.com/palo.knazsky?__cft__%5b0%5d=AZUFgU_JoGGWDOAdhXjIEjCTmkIG2_xd-L0MPUtqVghuiRAKn45SZpghO07KQI84eA5N_vAesYB2BcnvRnkHH-gV-s6mAMU8TKBGuANip7gEDhucf2AoJfN9oE_ZPzToseYl_52uU6cJhRi6IAkaHv6P7KeiMOxH79pOyULniUER19B_kM_kPeoyWI_DqcyExM3Y_8PAhpKIdm
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Stará škola U Čúvalov je už 140—ročná 

Pod Vŕškom, takmer pod lesom stojí 

budova bývalej cirkevnej, neskôr štát-

nej školy. Do povedomia obyvateľov 

obce vošla ako škola pod Vŕškom. Vo 

svojom čase bola oficiálnou budovou, 

so štátnym znakom na jej priečelí 

a v dňoch výročných sviatkov visela 

na budove zástava. Za Rakúsko-

Uhorska to bola krajinská a po prevra-

te československá. Počas dlhých šesť-

desiat rokov v nej žiaci získavali vzde-

lanie prostredníctvom učiteľov, ktorí 

zohrávali významnú úlohu nielen 

v škole, ale najmä v poprevratových 

rokoch vnášali medzi obyvateľov ob-

ce osvetu, poznatky a vedomosti. Boli 

hybnou silou v oblasti kultúry  

a spoločenského života. 

Škola poskytovala priestor pre aktivity 

rôzneho charakteru a tým jej osud bol 

spojený nielen s učiteľmi a žiakmi, ale 

aj s udalosťami ktorých bola súčas-

ťou. História novej školy začína krát-

ko po vzniku Cirkevného zboru Ko-

šariská-Priepasné. Vtedy, v roku 1871, 

prevzal zbor do svojej správy starú 

Priepasnianskú školu od brezovského 

cirkevného zboru, ktorá bola 

U Čúvalov a to od roku 1861. Pôvod-

ne to bol dom Jána Čúvalu, ktorý ho 

v uvedenom roku ponúkal na predaj. 

Obyvatelia využili príležitosť a žiadali 

brezovský cirkevný zbor, aby dom 

kúpil a zriadil tam školu, pretože prá-

ve končil prenájom v dome na Dlhom 

Vŕšku, kde sa v jednej z izieb vyučo-

valo. Požiadavke bolo vyhovené 

a do školy sa nasťahoval aj dlhoročný 

učiteľ Ignác Brezina, ktorý v Hornom 

Priepasnom vyučoval deti od roku 

1833. Problém bol v tom, že škola 

bola vo veľmi zlom technickom stave. 

Bol to už chátrajúci dom nevyhovujú-

ci školským predpisom, ako konštato-

val aj škôldozorca. Aj keď stavba no-

vej školy bola potrebná, všetky sily a 

prostriedky boli zamerané na stavbu 

kostola a fary. Keďže si zbor chcel 

ponechať školu, aby predišiel odobra-

tiu štátom pre jej nevyhovujúci stav, 

na konvente rozhodli, že novú školu 

postavia po dostavaní kostola. Čo aj 

oznámili školskej vrchnosti. Pred 

vlastnou stavbou školy bolo treba 

rozhodnúť, kde bude nová škola stáť. 

Lebo cirkevný zbor nemal v Priepas-

nom vo vlastníctve žiaden pozemok, 

iba spoločný s brezovským cirkevným 

zborom, kde stála škola z roku 1861. 

Preto sa rozhodli, že novú školu po-

stavia vedľa nej, na spoločnom po-

zemku. Ten si priateľsky rozdelili pri 

vzniku zboru, teda pri cirkevnej rozlu-

ke od matko-cirkvi brezovskej, ešte 

v  roku  1871 ,  na  polov icu . 

K finančnému vyrovnaniu došlo v 

máji roku 1881. Po rozdelení majetku 

predstavení zboru na čele s farárom 

Pavlom Štefánikom už dňa 6. júna 

1881 spísali kontrakt na jej stavbu, so 

stavi teľmi Jurajom Adámkom 

z Brezovej a Tomášom Babjarom 

z Myjavy. Bol to zaujímavý podrobný 

rozpis požadovaných prác podľa 

predstáv zboru, ktorý sa nezaobišiel 

bez odobrenia vrchnosťou. 

Jednou z požiadaviek bolo zhotovenie 

lavíc pre sto žiakov. Zbor sa zaviazal, 

že zabezpečí v priebehu stavby dosta-

točný počet nádenníkov na výkopové 

a murárske práce, tiež pri dvíhaní kro-

vu na múry, či ukladaní škridle. Na 

stavbe pracovali tunajší obyvatelia 

nielen ako nádenníci ale uplatnenie 

našli aj remeselníci. Predpokladaná 

suma potrebná na stavbu bola vo výš-

ke 2 500 zlatých, ktorú rozrátali medzi 

cirkevníkov podľa určeného kľúča. 

Zároveň bolo nariadené, aby gazdovia 

v predstihu nalámali po dve siahy 

kameňa, zhotovili po tisíc kusov tehál 

a materiál dopravili na stavenisko. 

Výkopové práce začali už koncom 

leta. Gazdovia postupne vozili kame-

ne a neskôr aj tehly. Počasie v neskorú 

jeseň stavbe neprialo, prišli dažde 

a dochádzalo k znehodnoteniu neza-

bezpečených odokrytých tehál. Tie 

potom dovážali na stavenisko dobro-

voľníci, ktorí dopĺňali stav. Práce ne-

pokračovali tempom, akým si želali 

predstavení zboru. Farár Štefánik mal 

už v septembri 1882 obavy, či sa práce 

ukončia do 12. októbra, preto nabádal 

staviteľov k pilnosti . Napriek snahe 

školský rok sa nezačal v novej škole, 

ale necelý mesiac sa žiaci vyučovali 

v starej škole s učiteľom Brezinom. 

Zahájenie školského roka 1882/83 

bolo v novembri, XXII. Nedeľu po 

Svätej Trojici. Vtedy priestory novej 

školy posvätil farár Pavel Štefánik za 

účasti hostí. Bolo to štyri roky po 

posviacke kostola v Košariskách. Ško-

la stojí zhodou okolností na pozemku, 

ktorý dotiaľ užíval pre svoju potrebu 

učiteľ Ignác Brezina a ako náhradu za 

odobraný pozemok mu bola poskyt-



pokračovanie zo strany 13 
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nutá finančná hotovosť. Učiteľ už 

pre svoj vysoký vek v novej škole 

nepôsobil. Takmer päťdesiat rokov 

vyučoval deti v Hornom Priepasnom 

v starých a vlhkých domčekoch. Cir-

kevný zbor ho po zrušení pôvodnej 

školy v nej nechal bývať, ba zabezpe-

čil mu stály plat a naturálie za jeho 

zásluhy. Žil už ako vdovec so svojou 

dcérou Aničkou. Učiteľ o rok zom-

rel. V čase pôsobenia v škole z roku 

1861, je nanajvýš pravdepodobné, že 

počas dvadsiatich rokov nacvičoval 

s deťmi divadelné scénky. Čo vysvet-

ľuje informáciu už od nežijúceho 

obyvateľa, ktorý si spomínal, že jeho 

mamička hovorila, že sa v Čuvalech 

stodole hrávali divadlá. Stodola, teda 

už len jej torzo je poniže chaty a vle-

ku, čo bolo v blízkosti školy, kde 

vyučoval. Nová škola mala okrem 

veľkej učebne priestranný byt pre 

učiteľa pozostávajúci z dvoch izieb, 

kuchyne a komory. Vo dvore bola 

maštaľ, dreváreň a malá záhrada. 

Uvedeným školským rokom nastali 

nové časy pre tunajšie deti. Zasadli 

do čistých a vzdušných priestorov 

učebne. Chodili sem žiaci blízkych 

i vzdialených osád. Z Horného Prie-

pasného, Dlhého Vŕšku, Batíkovej, 

Podlipovca, Podminárovej, Trvajovej, 

Kolárikov, od Mosnáčkov, Na močia-

ri, od Hrajnohov, Blatniakov, Potúč-

kov, Markov, Kopeckých, Mosnákov, 

Kostelančíkov, Petruchov, od Bachá-

rov aj Bielych, teda aj žiaci cudzej 

cirkvi, čo sa myslelo brezovskej, ako 

je uvedené v dokumente. Škola, po-

kiaľ bola v správe cirkevného zboru 

a to do roku 1929, bola jednotried-

nou. Prvým učiteľom v novej škole 

bol Štefan Kostelný, ktorý dovtedy 

učil v Jandéch Doline v dome 

u Bolešovských. Bol nekvalifikovaný 

a takí učitelia mohli učiť len dočasne, 

preto dochádzalo k ich častým výme-

nám. Po celú dobu mal cirkevný zbor 

problém s udržaním učiteľa, čoho 

dôkazom je aj to, že sa za tie roky 

vystriedalo osemnásť učiteľov, ktorí 

boli až na piatich nekvalifikovaní. 

Učiteľov s diplomom si zbor nemo-

hol dovoliť a prijímal ich pod tlakom 

vrchnosti v predvojnovom období. 

Zostali zväčša len jeden rok. Po pre-

vrate, keď sa nepodarilo obsadiť uči-

teľské miesto, žiakov vyučoval gazda 

Štefan Mihočko od Minárčin. V škole 

nebýval, dochádzal. Neskôr už nebol 

problém len s obsadením učiteľského 

miesta, ale aj s požiadavkou školského 

inšpektora rozšíriť školu, teda zabezpe-

čiť primeraný počet žiakov v triede. 

Navýšenie stavu žiakov v škole bol za-

príčinený príchodom chovancov z Ri-

m a v s k e j  S o b o t y ,  k t o r í  b o l i 

v povojnovom období umiestňovaní 

v rodinách. V roku 1928 chodilo do 

školy 122 žiakov, z toho bolo 37 cho-

vancov. Vtedy cirkevný zbor neúspešne 

žiadal školskú správu, aby sa postarala 

o ich výučbu. Neúnosný stav už kritizo-

vali aj rodičia, no riešenie nebolo v silách 

zboru. Nedokázal pri svojich možnos-

tiach plniť požiadavky, ktoré vyžadovali 

školské zákony, napriek tomu, že neboli 

spokojní so situáciou.   

Východiskom bolo odovzdanie školy 

štátu. Definitívne rozhodnutie padlo dňa 

8. septembra 1929 na konvente, kde 

bolo navrhnuté a odsúhlasené vypustiť 

školu so svojich rúk. Štát prevzal školu 

rozhodnutím Ministerstva školstva 

a národnej osvety v máji roku 1930. 

Zbor odovzdal školu, ktorú takmer pol-

storočie spravoval v ťažkých podmien-

kach. Držal ju v čase maďarizácie, keď 

volil radšej skromné podmienky, len aby 

odolal poštátneniu, čo by znamenalo 



pokračovanie zo strany 14  
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Červený kríž v Priepasnom 

príchod maďarských učiteľov. Po 

prevzatí školy obec prostredníctvom 

školskej  správy prijala dvoch učite-

ľov a v škole začalo striedavé vyučo-

vanie.  

 

Prvými učiteľmi boli domáci učiteľ 

Štefan Čúvala a Pavel Strapec. Pri-

chádzali ďalší a súbežne prebiehalo  

vyučovanie aj na Dlhom Vŕšku 

v dome Daniša Výhonského. 

Z učiteľov, ktorí najvýraznejšie zo-

stali v spomienkach tunajších ľudí 

boli učitelia Pavel Strapec a Michal 

Mosný s manželkami, tiež učiteľkami. 

Boli tu však viacerí výnimoční učite-

lia, ktorí zanechali stopy v srdciach 

žiakov. Vďaka za nich. Postupne 

škola už nevyhovovala požiadavkám 

doby, preto obec začala uvažovať 

o stavbe novej školy. Tú postavili 

v roku 1943 a stojí na dohľad.  

 

Škola pod Vŕškom osirela. Nie nadl-

ho, lebo v jej bývalej učebni bol zria-

dený obchod a pohostinstvo. 

V bývalom školskom byte bývali 

postupne so svojimi rodinami za-

mestnanci Potravného družstva, ne-

skôr Jednoty. V budove v priestoroch 

učebne sa usporadúvali schôdze rôz-

nych spolkov, kultúrne podujatia, ale 

aj zábavy, kde hrali aj chýrni priepas-

nianskí primáši. 

Počas tunajšieho pôsobenia farára 

Štefana Bojnáka sa tu veriaci schádza-

li na nešporných službách Božích. 

Obraz o škole by bol neúplný bez 

spomienok jej bývalých žiakov na 

život v škole, učiteľov či podmienok 

vyučovania. Započúvať sa do ich 

rozprávania bolo pre mňa ako prežívať 

s nimi onú dobu. Rada som sa s nimi 

stretávala a s vďakou som ich spomien-

ky vložila do textu kníh ako cenné sve-

dectvo doby už minulej, ako náš spoloč-

ný skromný príspevok pre tých, čo chcú 

poznať a sprítomniť minulosť svojich 

predkov. 

 

Silvia Konečná  

Zdravotníci na celom svete denne zachraňujú ľudské 

životy, čo by bolo bez darovania krvi veľmi náročné, 

až nemožné. Svetový deň darcovstva krvi pripadá 

každoročne  na 14. jún.  

Slovenský červený kríž v Priepasnom touto cestou 

ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí darovali vzácnu 

tekutinu za našu obec, a to nielen v tento deň, ale 

hocikedy v priebehu roka. Aj vy svojim darcovstvom 

prispievate k záchrane ľudských životov. 

 Všetkým darcom, ale aj ostatným občanom Priepas-

ného prajeme pevné zdravie a príjemné prežitie Via-

nočných sviatkov a Šťastný Nový rok.  

 

Švrčková Anna, Predsedníčka ZO SZČK  

Ak sa rozhodnete byť tiež darcom krvi, môžete tak urobiť na  Hemato-

logicko - transfúziologickom oddelení v nemocnici s poliklinikou v My-

jave.  

Toto oddelenie vykonáva pravidelné odbery darcov krvi každý  štvrtok. 

Registrácia býva od 6.00 hod. Darovať krv môže každý zdravý  človek 

 po dovŕšení 18 rokov.  

Je potrebné priniesť darcovský preukaz (ak už máte), kartičku poistenca, 

veselú náladu a chuť darovať.  

Po odobratí vzorky krvi si v príjemnej spoločnosti darcov počkáte na 

výsledky,  lekár vás vyšetrí a na základe krvných výsledkov určí, či ste 

vhodný darca. Nezľaknite sa , ak vás prvýkrát vyradí. Dôvodov na vyra-

denie je veľa  a častokrát sú len dočasné. V prípade viacerých otázok 

môžete kontaktovať priamo Hematol. transfuz. oddelenie NsP Myjava 

na tel. čísle  +034 6979 265. 

Zdroj: http://www.nspmyjava.sk/ 
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Deň detí v Priepasnom sme 
oslávili v sobotu 28. mája 
2022 v areáli vynoveného 
d e t s k é h o  i h r i s k a  p r i 
komunitnom centre. 
D i v a d i e l k o  Z á B a V K a 
pobavilo veľkých aj malých 
interaktívnym hudobným 
predstavením, zábavou, no 
tiež zaujímavou školičkou 
žonglovania. 
Deti sa mohli povoziť na 
p o n í k o c h ,  n e c h a ť  s i 
pomaľovať tváričky, či 
zabaviť sa pri rôznych 
súťažných disciplínach.  

Pietna spomienka 

     Májová pietna spomienka na 
generálna Milana Rastislava 
Štefánika pri príležitosti 103. 
výročia jeho tragického úmrtia, sa 
konala hneď 2x. 
Uplynulo 103 rokov, odkedy sa v 
nedeľu 4. mája 1919 rozlúčil gen. 
Štefánik v Galarate v Taliansku s 
najvyššími štátnymi predstaviteľmi 
a odletel na Slovensko, kde sa mal 
po svojom návrate stať ministrom 
vojny v Československu. Lietadlo 
sa nečakane však zrútilo pri 
Ivanke pri Dunaji. Nehodu nik 
neprežil.   
 
Tak ako je dlhoročná tradícia 
medzi ľuďmi spod bradlianskeho 
kraja, schádzame sa v predvečer 
tohto výročia (nech to už pripadne 
na akýkoľvek deň v týždni)   na 
mohyle na Bradle, aby sme si 
slávnostným zapálením vatier 
pripomenuli všetko, čo tento 
kopaničiarky rodák vykonal pre 
Slovensko.  Moment, keď sa 
rozhoria ohne, býva dojemný, 
sprevádzaný potleskom ľudí.  
Hoci  Štefánik je  ve l ikán 
európskeho významu, tak trochu 

je v našich srdciach stále hlavne náš. 
Preto horí na mohyle vatra za 
Priepasné, Košariská, Myjavu a 
Brezovú pod Bradlom.  
V sobotu 7. mája 2022 sa potom 
konala  ce loslovenská p ie tna 
spomienka, ktorej sa zúčastňujú aj 
niektorí najvyšší ústavní činitelia. Pre 
ľudí býva atrakciou aj prelet leteckej 

techniky ponad Štefánikovu mohylu.  
 
Zaujímavosti o mohyle:  
Základný kameň pamätníka položili 17. júla 1927.  
Mohylu slávnostne odhalili 23. septembra 
1928 počas celonárodnej slávnosti. 
Na diele nepretržite pracovalo počas 280 dní 150 až 
200 robotníkov (zdroj www.bradlo.sk) 
 



Priepasné je jedna z mála dedín na Slovensku, kde pri stavaní 
mája nepoužívame žiadnu techniku. 

Staviame ho tak, ako to bolo v našom kraji zvykom, ručne. Nie je 
to ľahká úloha, ale Priepasnanci  vždy dokážu, že majú silu a aj 

Ručné stavanie mája 29.04.2022 
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srdce  na pravom mieste.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa vždy do 
stavania mája zapoja. 

 

Rekonštrukcia sociálneho zázemia KD  

V dňoch od 29. 03. do 30.04. 2022 prebiehala v kultúrnom dome 

v Priepasnom kompletná rekonštrukcia sociálneho zázemia, toa-

liet. 

Výmenou prešli podlahy, kompletné obklady, zariadenia, umý-

vadlá, osvetlenia aj ostatný inventár. 

Veríme, že aj táto modernizácia sa Vám bude páčiť, a prispeje k 

primeranej úrovni mnohých slávnostných podujatí  či súkrom-

ných osláv,  ktoré sa v našom kultúrnom dome  často poriadajú.  

 



Obec Priepasné a Slovenský červený kríž v Priepasnom ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky Pomoc ľuďom z Ukrajiny 
zasiahnutých vojnovým konfliktom.  

Zbierka bola dopravená na Myjavu po jej ukončení v Priepasnom dňa 1.3.2022 v podvečerných hodinách. Ďakujeme tiež všet-
kým, ktorí zabezpečili krabice, triedenie zbierky a dobrovoľníkom z Myjavy, ktorí pomáhali aj s vykládkou a nemenej tým, ktorí 
do nočných hodín kompletnú zbierku sumarizovali.  

Zbierka pre Ukrajinu 02.03.2022 
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Zásah hasičov z Brezovej p.B. v Priepasnom 
Posledné roky sužuje aj náš kraj 

nedostatok vlahy. Nebolo tomu 

inak ani v tomto roku 2022, kedy 

sme zaznamenali opäť obdobia 

mimoriadneho sucha so zvýše-

ným nebezpečenstvom vzniku 

požiarov. 

 

Prosíme preto obyvateľov, aby 

boli pri manipulácii s ohňom 

vždy opatrní a nepodceňovali 

situáciu ochrany pred požiarmi. 

Ďakujeme Dobrovoľnému hasič-

skému zboru v Brezovej pod 

Bradlom aj Hasičskému a zá-

chrannému zboru v Myjave za 

rýchle zásahy s dobrým koncom.  



Nemocnica s poliklinikou Myjava 
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Nemocnica s poliklinikou Myjava už 

takmer 70 rokov poskytuje zdravotnú 

starostlivosť obyvateľom Myjavy 

a okolitých miest a obcí kopaničiar-

skeho regiónu. Jedná sa o región 

s rozptýleným osídlením so zachova-

lou historickou štruktúrou krajiny, ale 

zlou geografickou dostupnosťou. Od 

svojho vzniku prešla mnohými zme-

nami a viacerými zriaďovateľmi. 

V  s ú č a s n o m  o b d o b í  j e 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. 

Z hľadiska odborného zamerania je 

všeobecnou nemocnicou, ktorá po-

skytu je ambulantnú,  ústavnú 

a lekárenskú starostlivosť obyvate-

ľom miest a obcí okresu Myjava 

a okolitých miest a obcí okresov No-

vé Mesto nad Váhom a Senica, pri-

čom pacientov na základe slobodnej 

voľby máme aj z iných vzdialenejších 

miest a obcí. 

Nemocnica poskytuje akútnu 

a neodkladnú zdravotnú starostli-

vosť, ako aj plánovanú zdravotnú 

starostlivosť. 

Zabezpečuje prevádzkovanie ambu-

lantnej pohotovostnej služby pre 

dospelých a ambulantnej pohoto-

vostnej služby pre deti a dorast. Od 

decembra roku 2019 uspela vo výbe-

rovom konaní a prevádzkuje záchran-

nú zdravotnú službu – ambulanciu 

RLP v sídle stanice Myjava.  

Rok 2022 je ďalším rokom pandémie 

ochorenia COVID-19. NsP Myjava 

ako nemocnica, ktorá je zaradená 

medzi subjekty hospodárskej mobili-

zácie musela do konca apríla 2022 na 

základe príkazov ministra zdravotníc-

tva Slovenskej republiky reprofilizo-

vať lôžkový fond na lôžka zamerané 

prioritne na starostlivosť o pacientov 

s ochorením COVID-19. Z tohto 

dôvodu boli obmedzené všetky plá-

nované hospitalizácie, plánované 

operácie 

a plánovaná zdravotná starostlivosť. 

Okrem ústavnej zdravotnej starostli-

v o s t i  s m e  p o k r a č o v a l i 

v zabezpečovaní testovania a vakcinácie 

obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. 

Od mája tohto roka postupne zabezpeču-

jeme komplexnú ambulantnú aj ústavnú 

zdravotnú starostlivosť, vrátane plánova-

nej zdravotnej starostlivosti a plánovaných 

operácií. Od júna tohto roka sa nám poda-

rilo uviesť do prevádzky novú algeziolo-

gickú ambulanciu a následne novú ortope-

dickú ambulanciu. Rozšírili sme aj spek-

trum operačných výkonov pre pacientov 

s ortopedickými ochoreniami. Pripravuje-

me uvedenie do prevádzky nového infúz-

neho stacionára, kde budú môcť pacienti 

absolvovať podávanie infúznej liečby am-

bulantnou  formou. 

Tento rok bol významným rokom pre 

NsP Myjava, nakoľko sa umiestnila 

v rebríčku hodnotenia nemocníc, ktorý 

robila zdravotná poisťovňa Dôvera na 

treťom mieste. Týmto hodnotením sa 

NsP Myjava zaradila medzi najlepšie všeo-

becné nemocnice na Slovensku. Veľmi si 

ceníme prejavenú dôveru pacientov, ktorú 

vyjadrili v hodnotení našej nemocnice. 

Veľká vďaka patrí najmä našim zdravot-

níckym pracovníkom, ktorí napriek pandé-

mii ochorenia COVID-19 poskytovali 

kvalitnú zdravotnú starostl ivosť 

s ľudským prístupom k pacientom. 

Poďakovanie patrí aj predsedovi Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslavovi Baškovi a poslancom Zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja za podporu našej nemocnici 

a schválenie finančných prostriedkov na 

investície a rozvoj NsP Myjava 

z rozpočtu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Vďaka týmto investíciám sa 

podarilo v roku 2021 uviesť do pre-

vádzky zrekonštruovanú nemocničnú 

kuchyňu a práčovňu, ako aj novo zre-

konštruované oddelenie anestéziológie 

a intenzívnej medicíny. Všetky tieto 

faktory ovplyvňujú kvalitu zdravotnej 

starostlivosti a spokojnosť pacienta 

počas pobytu v zdravotníckom zariade-

ní. 

V tomto roku sa nám podarilo 

z finančných prostriedkov Trenčianske-

ho samosprávneho kraja zrekonštruo-

vať prístupovú komunikáciu do nemoc-

nice, vstup do areálu nemocnice, ako aj 

vymeniť výťah v poliklinike.  

Okrem toho sme zakúpili z finančných 

prostriedkov zriaďovateľa aj viacero 

nových prístrojov - serologický analyzá-

tor, analyzátor na meranie glykovaného 

hemoglobínu, odberové váhy pre tran-

sfúznu stanicu a takto postupne 



pokračovanie zo strany 19 
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realizujeme výmenu prístrojového 

vybavenia na oddelení laboratórnej 

medicíny.  

Doplnili sme vybavenie na OAIM 

o nový USG prístroj. Na oddelení 

centrálnej sterilizácie sme vymenili 

zastaralé sterilizátory za nové 

s úpravovňou vody. Okrem toho sme 

pokračovali v realizácii projektu fi-

nancovaného z eurofondov – 

„Podpora opatrení na zmiernenie 

dopadov COVID-19 v NsP Myjava“. 

V rámci tohto projektu sme zakúpili 

termokamerové systémy určené na 

meranie teploty osobám vstupujúcim 

do objektu polikliniky a nemocnice. 

Z týchto prostriedkov sme doplnili na 

sonografické pracovisko nový USG 

prístroj, pre oddelenie starajúce sa 

o pacientov  s ochorením COVID-19 

sme obstarali lineárne dávkovače 

a pre mobilné odberné miesto sme 

zakúpili osobný automobil, ktorý 

slúži zároveň aj pre zabezpečenie 

výjazdovej očkovacej služby. 

Z vlastných zdrojov nemocnice sme zakú-

pili drobné prístrojové vybavenie 

a zariadenie pre nové ambulancie. 

Najnákladnejšou investíciou z vlastných 

zdrojov bolo zakúpenie artroskopickej 

zostavy za účelom kvalitného vykonávania 

ortopedických operačných výkonov. 

Ekonomická situácia NsP Myjava je zatiaľ 

priaznivá a v roku 2022 sa nám podarilo 

dosiahnuť a udržať kladný hospodársky 

výsledok napriek výraznému nárastu cien 

energií, potravín a takmer všetkých komo-

dít. Tentopriaznivý ekonomický vývoj by 

sme chceli udržať aj v najbližších rokoch. 

Snahou vedenia NsP Myjava v najbližších 

rokoch je zachovať v rámci NsP Myjava 

čo najväčší rozsah poskytovanej zdravot-

nej starostlivosti a postupne rozširovať 

medicínske služby tak, aby bol zohľadne-

nýdemografický vývoj, chorobnosť 

a potreba zdravotnej starostlivosti 

v regióne. Našou snahou je získať 

a udržať si 

dôveru pacientov, aby si vybrali NsP My-

java ako nemocnicu, kde budú absolvo-

vať potrebné vyšetrenia, plánovanú 

hospitalizáciu, operáciu, pôrod, či iný 

potrebný medicínsky výkon.  

Verím, že sa nám podarí udržať si na-

šich zamestnancov a získať aj nových 

kvalifikovaných zdravotníckych pracov-

níkov, lebo bez nich by nebolo možné 

zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdra-

votnej starostlivosti našim pacientom. 

Želám všetkým čitateľom pokojné via-

nočné sviatky prežité v zdraví, naplnené 

láskou a radosťou. 

Šťastný a úspešný rok 2023. 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH 

riaditeľka NsP Myjava 

  

Nový živý plot pred obecným úradom 

Pôvodný plot z dierovanej tehly tvoril dlhé 

roky prednú súčasť pohľadu na obecný 

úrad. Počas svojho  života však dvakrát 

spadol. Najprv bol plot opravený a  po 

tejto oprave slúžil ďalšie roky. 

V roku 2020 však jeho časť spadla opätov-

ne, a bolo bezpečnejšie celý plot rozobrať. 

Keďže sme ako obec získali v súťaži Dedi-

na roka 2021 mimoriadne ocenenie gene-

rálneho partnera 900 eur na realizáciu vy-

braných projektov obnovy dediny, v jar-

ných mesiacoch tohto roku sme realizovali 

výsadbu živého plotu pred obecným úra-

dom hlohyňou šarlátovou, ktorej červené 

plody sú užitočné aj pre vtáctvo našej prí-

rody.  

Pribudli tiež nové pohodlné bezúdržbové 

lavičky v átriu  pri obecnom úrade. 



Modrá Hviezda v komunitnom centre 
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Modrá hviezda n.o. je prevádzkovate-

ľom ADOS-ky (agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti). Ozna-

čuje ošetrovateľskú starostlivosť o 

ľudí priamo u nich doma.  Táto ne-

zisková organizácia sídli v budove 

Komunitného centra v Priepasnom. 

Jej činnosť patrí  do primárnej zdra-

votnej starostlivosti, poskytuje kom-

plexnú ošetrovateľskú starostlivosť 

jednotlivcom, rodinám alebo skupi-

nám v ich prirodzenom sociálnom 

prostredí.  

Poskytuje komplexnú ošetrovateľskú 

starostlivosť v koordinácii s ambulan-

ciou všeobecného lekára, odborného 

lekára a ústavnou starostlivosťou o 

pacienta v jeho prirodzenom prostre-

dí ako neoddeliteľnú súčasť dlhodo-

bej starostlivosti. Ide o starostlivosť 

po skončení  hospitalizácie, ale aj o posky-

tovanie starostlivosti aj na základe odporú-

čania obvodného lekára — doliečovanie,  

opateru akútne chorých bez potreby hos-

pitalizácie, o chronických chorých a o pa-

cientov v terminálnom štádiu.  

Je určená pacientom všetkých vekových 

skupín, ktorých choroba vyžaduje pravi-

delné odborné ošetrenie alebo rehabilitá-

ciu. Taktiež je určená pre tých, ktorí ne-

musia alebo nechcú byť hospitalizovaní, 

ale ich zdravotný stav im nedovoľuje náv-

števy zdravotníckeho zariadenia. 

Na základe indikácie lekára sestra ADOS 

samostatne vykonáva: 

-podávanie injekcií a iné formy liečiv 

-ošetrenie rán 

-sledovanie fyziologických  a vitálnych 

funkcií 

-preväzy, ošetrovanie rán po operáciách 

a úrazoch 

- odbery biologického materiálu 

- paliatívna starostlivosť 

- starostlivosť o onkologického pacien-

ta 

-starostlivosť o diabetika 

-príprava a podávanie infúznej terapie 

- nadštandardné výkony podľa potrieb 

klienta 

- iné výkony podľa ordinácie lekára. 

 

Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk, MPH, 

MHA 

Drevorez Priepasné v roku 2022 
Dovoľte aby som Vás v krátkosti informoval o ťažbovej činnosti v spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s.r.o. a problematike dis-

tribúcie palivového dreva. 

Súčasná energetická kríza spojená s udalosťami vo svete, mala za následok zvýšenie dopytu a rast cien palivového dreva v celej Eu-

rópe. Samozrejme neobišlo to ani naše Obecné lesy a museli sme sa v tomto roku vysporiadať hneď s niekoľkými neočakávanými 

problémami. Prudké zvýšenie cien pohonných hmôt nám spôsobilo nemalé problémy pri samotnej výrobe, nakoľko dodávatelia 

ťažbovej činnosti boli len s ťažkosťami schopní pokryť svoje náklady, a tým sme sa dostali do mierneho sklzu pri vybavovaní ob-

jednávok. Plynulosť plnenia dodávok sa nám darilo zabezpečiť najmä vďaka tomu,  že sme takmer úplne eliminovali objednávky 

cudzích záujemcov. 

Sme veľmi radi, že sme v tomto roku aj napriek zvýšeným nákladom, mohli pre domácich občanov zachovať cenu dreva 

v nezmenenej výške a vybaviť všetky vaše objednávky.  Ďakujem za vašu trpezlivosť a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Peter Hrajnoha 

TJ Slovan Priepasné v Reci 
TJ Slovan Priepasné sa zúčastnila družobného futbalo-
vého zápasu s FK Reca. 

Toto priateľské futbalové stretnutie sa uskutočnilo dňa 
02.07.2022 na futbalovom ihrisku v Rece. 

Hoci naše družstvo voči domácim nezvíťazilo, pripravi-
lo príjemné a zaujímavé futbalové zážitky. 

Prajeme celému tímu TJ Slovan Priepasné veľa úspe-
chov a zdaru aj v nasledujúcej športovej sezóne. 



11. november, Deň červených makov 
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Dňa 11.novembra 2022, presne o 11:11 

hod. sme si pri zvukoch zvonov, spomien-

ke a krátkej modlitbe pripomenuli všetkých 

vojnových veteránov, a uctili si pamiatku 

tých, čo svoj život položili vo vojnách.  

Jedenásty november sa celosvetovo nazýva 

aj Deň červených makov.  

Zadná strana pamätníka—pyramídy pri 

obecnom úrade v Priepasnom nesie tabu-

ľu, na ktorej sú vyryté mená ľudí z našej 

obce, ktorí padli v I. a II. svetovej vojne. 

Hoci nás od prvej svetovej vojny delí vyše 

100 rokov, nezabúdame na nich. Je dôleži-

té, aby sme úctu k ľudskému životu a slo-

bode upevňovali aj naďalej, lebo nie sú 

Bohužiaľ samozrejmosťou. Dôkazom toho 

sú rôzne vojnové konflikty, ktorých sme 

svedkami aj v súčasnosti.  

Sme radi, že túto myšlienku môžeme spro-

stredkovávať aj našim najmenším a že sa 

tejto spomienky zúčastnili aj detičky z našej 

materskej školy.  

Každé meno vytesané na tabuli znamená 

jednu zapálenú sviecu, spomienku a našu 

vďaku. 

  



Októbrové stretnutie so seniormi 
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V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlá-

sený Valným zhromaždením Organizácie spoje-

ných národov za Mesiac úcty k starším. Aj v Prie-

pasnom sa vždy v období, keď končí leto a začína 

jeseň, stretávame s našimi dôchodcami v kultúr-

nom dome v Priepasnom. Inak tomu nebolo ani  

15.októbra 2022.  

Naše spoločne strávené chvíle sú vždy príjemné, 

plné úsmevov, ale aj spomienok, no tiež plánov. 

Jednota dôchodcov v Priepasnom je veľmi činná 

organizácia. A tak súčasťou tohto stretnutia bola aj 

výstava plodov z priepasnanských záhrad. Svojou 

návštevou nás potešil aj predseda TSK pán Jaroslav 

Baška, ktorý poprial našim seniorom veľa pevného 

zdravia. Zapojil sa tiež do súťaže v hodnotení naj-

krajšieho jablka. 

Toto stretnutie so seniormi bolo slávnostné aj vďa-

ka vystúpeniu detičiek z našej Materskej školy, 

Ženskej speváckej skupine z Priepasného a Muzike 

spod Bradla.  

Tvorivé dielne—adventné vence 

Vždy v predvečer začiatku adventu, teda v 

sobotu, sa stretávame na tvorivých dielňach 

pri výrobe adventných vencov. 

Známa je tradícia adventného venca, ktorý 

vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký 

evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. 

Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, 

ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste 

deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá. 

Na základe otázok detí, koľko dní ešte zos-

táva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyro-

biť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 ten-

šími, ktoré predstavovali všedné dni, a štyr-

mi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri 

adventné nedele.  

V kultúrnom dome v Priepasnom sme v 

rámci tvorivých dielní v sobotu 26.11.2022 

mali možnosť vyrobiť si svoj vlastný ad-

ventný veniec. 

Tvorivé dielne organizovala obec Priepasné 

v spolupráci s ECAV Košariská– Priepasné.  

 



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: peter.czere@priepasne.sk 

www.facebook.com/
priepasnekrasavkazdomzakuti 
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Odvoz ZKO a vytriedených zložiek z komunálneho 
odpadu 2023 

MESIAC 

 

Termíny vývozov zmesového komunálneho od-

padu (v tieto dni bude štandardne otvorený aj 

zberný dvor 13,00 -17,00 hod.). Do čiernych ná-

dob nepatrí žiadny čistý obal, triedené zložky 

zbierané na zbernom dvore, kuchynský odpad,  

ostatný kompostovateľný odpad a pod. 

PET, fólie, obaly z plastu vytriedené každé 

samostatne. 

PROSÍME Vás o využívanie zberného dvora 

a svedomité triedenie odpadu. 

Január 12.01.2023, 26.01.2023  

Február 09.02.2023, 23.02.2023  

Marec 09.03.2023, 23.03.2023 09.03.2023 

Apríl 06.04.2023, 20.04.2023  

Máj 04.05.2023, 18.05.2023  

Jún 01.06.2023, 15.06.2023, 29.06.2023 15.06.2023 

Júl 13.07.2023, 27.07.2023  

August 10.08.2023, 24.08.2023  

September 07.09.2023, 21.09.2023 07.09.2023 

Október 05.10.2023, 19.10.2023  

November 03.11.2023, 16.11.2023, 30.11.2023  

December 14.12.2023, 28.12.2023 14.12.2023 


