
Milí Priepasnanci. 

     Rok sa s rokom zišiel a Vy v 

rukách držíte ďalšie vydanie  tla-

čoviny NAŠE PRIEPASNÉ.  

      Rok 2014 sa pomaly končí. 

Bol to rok plný volieb, budovania, 

namáhavej práce, no i radosti. 

     Podarilo sa nám uskutočniť 

také krásne zámery, ako vybudo-

vanie oddychovo-rekreačnej zóny 

v areály obecného úradu, postave-

nie plne funkčnej priepasnanskej 

pece, či pokračovať a rozširovať 

kultúrne a spoločenské podujatia 

v našej dedine. Veľmi sa teším, že 

naša pec sa stala dôležitou súčas-

ťou života našej obce a neunikla 

pozornosti ani miestnych médií. 

Žiadny chlieb ešte nebol tak dob-

rý, ako upečený práve v nej. 

   Z Muziganského Priepasného 

sa stala celoslovensky významná 

edukačno-kultúrna tradícia súvi-

siaca s kultúrnym dedičstvom. 

Trvá niekoľko dní, pretože plní 

svoje hlavné poslanie: naučiť 

mladých hudobníkov a taneční-

kov naše zvyky, typický herný 

hudobný a tanečný štýl. Vycho-

váva nové talenty, v ktorých 

priepasnanský odkaz bude žiť 

ďalej.  

   Skvalitňovali, rozvíjali a mo-

dernizovali sme prostredie Ma-

terskej školy, vymenili okná. 

Steny zdobí nová maľovka, či 

moderná interaktívna tabuľa 

pre funkčné elektronické vzde-

lávanie našich najmenších. 

     Stali sme sa oficiálne 2.Naj 

dedinkou Slovenska. Celé Slo-

vensko vďaka našej obci malo 

možnosť spoznať krásny, no i 

ťažký život na kopaniciach, 

náturu i súdržnosť priepasnan-

cov a nádheru nášho kraja, 

pričom sa nám podarilo pre-

zentovať všetkých kopaničia-

rov i mimo našej obce. 

  S modernizáciou a rozvojom 

každej obce súvisí nanešťastie 

aj nárast kriminality. Do niekto-

rých domácností prišli podvod-

 NAŠE PRIEPASNÉ 

     Rok 2014 bol bohatý 

v činnostiach, či zmenách 

organizácie. Na výročnej 

schôdzi sa vzdala predsedníc-

tva Mgr. Renáta Sekelská  

a stala sa predsedníčkou Mar-

cela Vičíková. Na výborovej 

schôdzi bola zvolená za pod-

predsedníčku Janka Vičíková 

   Činnosť organizácie za rok: 

9. marca sa konala výročná 

členská schôdza pri príležitos-

ti Dňa žien. Pán starosta nás 

obdaroval kvietkom, zhrnuli 

sme činnosť organizácie za 

rok 2013, navrhli činnosť na 

rok 2014, na flaute nám zahral 

Samko Jašo, obdarovali sme 

jubilantky. 

6. apríla sme absolvovali kurz 

falošného patchworku. Stuž-

kami sme ozdobili polystyré-

nové vajíčka. Ženy boli šikov-

né a každá z nich si odniesla 

jedno krásne vajíčko.   

     V apríli sa organizácia zú-

častnila na Dni matiek, kde 

Zo života ZO ÚŽ S  v Priepasnom za rok 2014 
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 DREVOREZ s r.o. 

 Firma Drevorez s r.o. 

sprostredkováva  predaj 

stavebných materiálov, 

palivové drevo  i predaj 

živých vianočných strom-

čekov.  

 Výhody pre občanov obce 

 V prípade záujmu kontak-

tujte: 

drevorez@priepasne.sk 

Sekcia drevo:  

Tel.: 0905 735 677 

Sekcia strešné krytiny:  

Tel: 0907 747 667 

níci. Opakovane bol odcudze-

ný majetok obce a stretávame 

sa i s vandalizmom  na verej-

ných priestranstvách. Budeme 

sa preto snažiť, aby sme ok-

rem tradičných podujatí, ktoré 

už poznáte, skvalitňovali Váš 

život v Priepasnom aj z hľadi-

ska bezpečnosti. 

      Rok 2014 sa však niesol aj 

v znamení volieb. Ďakujem 

všetkým za prejavenú dôveru, 

ktorú ste mi svojim hlasom 

dali. Veľmi si ju vážim a je pre 

mňa zaväzujúca. Pevne verím, 

že i nasledujúci rok prinesie 

do nášho Priepasného veľa 

rozvoja, radosti, pohody, bez-

pečnosti a kľudu.  

     Prajem Vám všetkým 

šťastný rok 2015. 

 

Peter Czere, starosta obce 

Priepasné 

 

 



výbor pripravil darčeky pre 

všetky mamičky, babičky 

a staré mamy. Servítkovou 

technikou sme s láskou ozdo-

bili 80 srdiečok . 

     V polovičke apríla som sa 

ako predsedníčka zúčastnila 

na stretnutí, ktoré organizova-

li Obec Košariská a Obec 

Priepasné s ich organizáciami 

v súvislosti  s nastávajúcou 

pietnou spomienkou k úmrtiu 

M. R. Štefánika. Na schôdzi 

sme sa dohodli, že sa organi-

zácie ako aj materská škola 

v Priepasnom a Základná 

škola M. R. Štefánika zúčast-

nia na fakľovom pochode 3. 

mája na Bradle. Asi pre zlé 

počasie sa zúčastnilo len pár 

detí z Materskej školy 

v Priepasnom.  Z našej orga-

nizácie sa zúčastnili tri členky 

a to pani Iveta Jancová, Janka 

Valihorová, Marcela Vičíková. 

Všetky sme sa zúčastnili 

i s rodinami. Najväčšia po-

chvala patrí Lukáškovi Jancovi 

a Dimkovi Dudkovi,  ktorí 

túto trasu absolvovali ako 

jediní škôlkari. Zo základnej 

školy M. R. Štefánika  to bolo 

viac žiakov. Žiaľ zvyky, ktoré 

začali po revolúcii, postupne 

ale isto zanikajú. Pamätám si, 

ako TJ Slovan Priepasné nie-

sol fakľu za Priepasné 

a odovzdal starostovi obce, 

aby zapálil našu vatru. Žiaľ, je 

to už len spomienka na to, čo 

bolo. Dnes je viac, ak napíše-

me na sociálne siete, ako sa 

cítime, ako to čo robíme..  

     Viem, že veľa z Vás, ktorí 

to teraz čítate spomínate, ako 

ste potajomky zapaľovali vat-

ry počas komunistických čias 

a viem, že veľa z Vás chodí na 

mohylu peši z Priepasného 

i teraz. Len symbolika pomaly 

odchádza ako i to, prečo sa 

stretáme na tomto mieste. 

Prepáčte, možno to sem ne-

patrí, ale nedalo mi nespome-

núť tú udalosť . 

     8. mája sa už 4- krát konala 

turistika v danom dátume. 

Naša trasa viedla teraz po 

stope, kde pramení náš potok.  

Na turistike sa nás zišlo me-

nej, ale zato v skvelej nálade. 

Sprievod nám robili dvaja 

páni, aby sme sa nebáli a to 

pán Valihora Vladislav a pán 

Marko Štefan.  Výsledok náš-

ho pátrania bol nečakaný. Už 

sme mysleli, že sme na konci, 

teda na začiatku prameňa, ale 

nedalo nám a pokračovali sme 

ďalej. Objavili sme najvzác-

nejší kvet z mladosti pána 

Marku. A to veľké papradie, 

ktoré bolo také vzácne, ako 

teraz možno frézia či iná dra-

há kvetinka. Pani Krásna ne-

zabudla pripomenúť babku 

z Dlhého Vršku, ktorá zavä-

zovala pupky malým chlap-

com a že vraj v sedemnástich 

rokoch sa im rozviazali. Aj ja 

chcem mať taký elán ako pán 

Marko či pani Krásna, lebo 

humor je korením života. 

     5. až 7. júla 2014 sa v našej 

obci konalo natáčanie Naj 

dedinky. Naša organizácia 

plnila  jednu z úloh. Uplietli 

sme košíky, ktoré sme darova-

li našim minulým členkám 

výboru a to pani Potúčkovej 

Anne, prvej predsedníčke 

našej organizácie. Je mi ľúto, 

že sa táto návšteva nepoužila 

v programe. Je to vzácna žena 

a jej príbeh nás dojal až 

k slzám. Sama musela vycho-

vať svoje deti a predsa mala 

silu pracovať pre našu obec. 

Ďalšou odmenenou bola Po-

túčková Anna, Vičíková Emí-

lia a Bachárová Ľudmila. Na-

vrhnutá bola aj pani Potúčko-

vá Alžbeta. Pani Potúčková 

nechcela byť natáčaná. Ich 

činnosť v našej organizácii je 

nezabudnuteľná. Tieto členky 

boli navrhnuté výborom za 

aktívnu činnosť vo výbore, 

niektoré už vo výbore nepra-

cujú. Mnohí z Vás sa pýtajú, 

prečo nie pani Halašová Ľud-

mila. Je to jednoduché. Stále 

je aktívna v našom výbore, za 

čo som jej vďačná a veľakrát 

mi už pomohla pri riešení 

problému, za čo ďakujem jej, 

ako aj ostatným členkám vý-

boru. Chcem sa poďakovať 

všetkým členkám organizácie,  

ktoré sa zúčastnili celého natá-

čania tohto programu. 

     26. júla sa konali Letokru-

hy spod Bradla. Aj keď to 

nebola priamo akcia našej 

organizácie, naše členky vystu-

povali  v programe. Je krásne, 

že ste nabrali takú odvahu 

a zúčastnili sa. Vystupovať  

pred ľuďmi je veľmi ťažké. 

     18. október patril naším 

starším, a chcem poďakovať  

mladším členkám, ktoré po-

mohli pri obsluhe.  A to pani 

Vičíkovej Janke, Bachárovej 

Ľubke, Bachárovej Evke, 

Švrčkovej Aničke, Holičovej 

Aničke. 

     17. a 21. novembra sme 

ukončili našu činnosť výro-

bou vianočných ozdôb. Učili 

sme sa háčkovať, ozdobovať 

stužkami gule, pliesť z pedigu 

zvončeky na dvere a anjelikov. 

Anjelikov nás učila robiť pani 

H r a j n o h o v á  Z u z a n a 

a háčkované zvončeky nás 

učila Dodrvová Vlasta. Ďaku-

jem. 

     Na záver chcem poďako-

vať všetkým Vám za to, že sa 

stretávame na krásnych ak-

ciách. Lebo najväčšiu radosť 

mám z toho, keď sa stretneme 

v hojnom počte a naša náma-

ha nie je zbytočná. Ešte raz 

chcem poďakovať všetkým 

ženám, ktoré boli ochotné 

podať pomocnú ruku pri 

všetkých akciách. Chcem ešte 

poďakovať aj Vičíkovej Janke, 

že sa vždy zúčastnila 

pokračovanie zo strany 1 
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a pomohla mi pripraviť 

každú akciu. 

     Prajem Vám krásne Via-

noce a šťastný Nový rok 

2015 

Marcela Vičíková 



Stalo sa v roku 2014 (kultúrno-spoločenské podujatia) 
     Čo všetko sa v roku 2014 

stalo? Bolo toho veľa.  

     Tak ako každý rok, aj tento 

rok zahájil kultúrnu sezónu 

vydarený ples futbalistov.  O 

výbornej úrovni tejto akcie 

svedčí aj fakt, že lístky na ples 

sú vždy rýchlo vypredané.  

   30.apríla sme stavali máj. Po 

vzore našich predkov—ručne.  

Dobrú náladu pritom dotvára-

li melódie a piesne Ľudovej 

muziky Paľa Michaličku. 

    Obľúbeným sa stal Deň 

zdravia. Každý, kto 16.06. 

2014 prišiel do areálu obecné-

ho úradu, mohol bezplatne 

skonzultovať svoje otázky s 

hosťujúcou MUDr. Janou 

Blažekovou, či moderným 

zmeraním zistiť celkovú ana-

lýzu ľudského tela. Keďže 

tohtoročnou témou bolo 

„Naše srdce“, mohli sme si 

precvičiť aj záchranu života—

masáž srdca. Pre deti bola 

veľkým lákadlom sanitka. Mali 

sme možnosť zažiť, ako vyze-

rá manipulácia so zraneným, i 

ako prebieha základné vyšet-

renie priamo v sanitke.  

     Začiatok prázdnin odštar-

tovalo Rozprávkové Priepas-

né. Na deti nečakali len krásne 

zážitky v rozprávkovom lese. 

Zavítal k nám aj škriatok Fíha 

Tralala so svojou pesničkovo-

divadelnou šou. Predstavenie 

sa konalo v amfiteátri obecné-

ho úradu. Škriatok Fíha bol na 

myjavských kopaniciach po 

prvý krát, a veľmi sa mu tu 

páčilo, rovnako ako všetkým 

deťom zase jeho vystúpenie.    

     Rozprávkový deň pokračo-

val potom v krásnom lese. 

Oproti minulému roku na deti 

čakalo ešte viac rozprávko-

vých, či historických postáv, 

princezien, princov, a milých 

strašidielok.  

     Začiatkom júla sme v Prie-

pasnom natáčali program Naj 

dedinka Slovenska. Predviedli 

sme v nej naše charakteristic-

ké zvyky a tradície. Ukázali 

pred celým Slovenskom, akí 

sú kopaničiari pracovití a ši-

kovní. A ako my, Priepasnanci 

dokážeme držať spolu za 

jeden koniec. Vďaka tomuto 

všetkému, vďaka Vám sme 

vyhrali krásne druhé miesto a 

stali sme sa oficiálne 2.Naj 

dedinkou Slovenska! 

     V lete sme sa zapojili do 

Letokruhov spod Bradla. Uc-

tili si pamiatku našich primá-

šov, poklonili sa im i zanôtili 

ich obľúbené piesne na mieste 

posledného odpočinku v 

Košariskách. Významne, krás-

ne a dojemne sa prezentovali 

členky Únie žien, ktoré zaspie-

vali pásmo našich folklórnych 

piesní.  

     Aj toto leto sme opäť pri-

vítali návštevu rodákov a pria-

teľov z Dunajskej Lužnej. 

Okrem tradičného uklonenia 

sa pamiatke M.R.Štefánika, 

pripraveného posedenia na 

futbalovom ihrisku, sme mali 

deň spríjemnený návštevou 

pamätného priepasnanského 

domu manželov Krásnych v 

Batíkovej. 

     Vyvrcholením leta bolo 

predovšetkým Muziganské 

Priepasné. Tento rok bol roz-

delený na dva tábory: hudob-

ný a tanečný. Práve v nich sa 

počas niekoľkých dní učili 

mladí a nádejní muzikanti a 

tanečníci naše zvyky, piesne a 

tance. Vo štvrtok večer sme sa 

zabavili pri Krajnanskej muzi-

ke z Krajného.  Piatkový ve-

čer nám spríjemnili svojim 

programom Deti z materskej 

školy v Priepasnom,   Folklór-

na skupina Kýčer z Turej Lú-

ky, a Kopaničiarska muzika 

Martina Janšta z Košarísk. 

    Sobotňajším programom 

nás previedol známy moderá- 
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tor RTVS Roman Bomboš. 

Privítali sme: Folklórny sú-

bor LUSK z Krakovian,  

Vrbovské Vŕby z Vrbového, 

Folklórny súbor Brezová z 

Brezovej p.Br.,  Folkloristi z 

Priepasného a Košarísk, 

Ženská spevácka skupina z 

Priepasného, Mužský pěvec-

ký zbor z Blatnice (ČR),  

Ženská spevácka skupina 

Plkotice zo Suché Loze 

(ČR), a hlavne vystúpenie 

účastníkov hudobníkov a 

tanečníkov z tvorivých diel-

ní, ktorí nám predviedli, čo 

v š e t k o  s a  p o č a s 

„Muziganského Priepasné-

ho“ u nás naučili.   

   Jeseň 2014 sa niesla v zna-

mení príprav. Od jari sme 

pre Vás budovali rekreačno-

oddychovú zónu v areály 

obecného úradu. Jeho domi-

nantou sa stala pec. Pravá, 

funkčná, veľká. S takou po-

dobou a tvarom, akú má i 

pec  v našom znaku.  

    Sobota 18. októbra 2014 

bola výnimočná. Okrem 

uctenia si našich seniorov, 

ktorých sviatok si práve v 

októbri pripomíname, bol 

tento deň i inak  významný.  



hudba Paľa Michaličku.  

    V priebehu podujatia sme si 

pripomenuli krátkou obrázko-

vou dokumentáciou ocenené 

osobnosti, i stavbu a dotvára-

nie kultúrno-oddychovej zóny 

a jeho srdca, pece. Prestrihnu-

tím červenej stuhy uviedli pec 

do života pán starosta Peter 

Czere, pán Vladislav Valihora 

a pani Alžbeta Krásna. Špe-

ciálne pre tento deň a pre 

všetkých zúčastnených na-

piekla táto pec pravý chrum-

kavý a voňavý priepasnanský 

pec. A keďže to bol deň sku-

točne slávnostný, pripravené 

bolo aj bohaté teplé a studené 

pohostenie a zábava až do 

večera.   

     Veľkosť ľudí sa meria 

podľa veľkosti ich sŕdc. Preto 

každým rokom privítame 

symbolicky Svätého Martina 

na bielom koni, ktorý spolu so 

svojimi druhmi prinesie sväto-

martinský oheň. Posolstvom 

tohto ohňa je rozšíriť plamie-

nok dobra do všetkých sŕdc. 

Bez ohľadu na vieru, či pre-

svedčenie. Tomu šírenie dob-

ra nepodlieha.  

     I tohto roku zapálil Svätý 

Martin sviečky v množstve 

lampášikov a lampiónov. Celý 

asi 100 členný sprievod sme-

roval od obecného úradu až 

na futbalové ihrisko, kde na 

deti i dospelých čakali pripra-

vené lampióny prianí. Počasie 

prialo a tak sa večernou prie-

pasnanskou oblohou nieslo 

množstvo farebných balónov.  

     Začiatok decembra tradič-

ne patrí očakávaniam najmä 

našich najmenších detí: veď 

chodí Mikuláš! Neprišiel sám, 

na dobovom koči sa priviezol 

v spoločnosti krásneho anjela 

a čertov. Deti z Materskej 

školy v Priepasnom si pre 

nich pripravili krásne predsta-

venie a tak čerti nemali inú 

možnosť, ako pomáhať Mi-

kulášovi a anjelovi rozdávať 

sladkosti.   

     Teraz, na prelome rokov, 

si dovolíme nakuknúť aj do 

roka 2015. Už teraz vieme, že 

deti sa môžu tešiť na SKU-

TOČNE Rozprávkové Prie-

pasné, na ktorom by sme mali 

privítať Maškrtníčka, známu 

televíznu reláciu RTVS na 

javisku a iné prekvapenia.  

     Aktuálne riešime i Muzi-

ganské Priepasné, v ktorom 

chceme i naďalej pokračovať.  

    Veríme, že i rok 2015 bude 

rokom plných krásnych kul-

túrnych podujatí.                

pokračovanie zo strany 3 
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     Obec Priepasné udelila 

najvyššie možné uznania a 

ocenenia: Čestné občianstvo 

obce Priepasné a Cenu obce 

Priepasné.  

     Čestné občianstva obce 

Priepasné získali: PaedDr. 

Martin Janšto, Ing. Štefan 

Vičík, Ing. Oľga Reptová, 

Mgr. Zuzana Durcová, Prof. 

Ing. Arch. Ľudovít Jendreák.  

    Cenu obce za tvorivé výko-

ny a významné pričinenie sa o 

rozvoj kultúry a propagáciu 

obce Priepasné dostala Alžbe-

ta Krásna. Vladislav Valihora 

bol ocenený Cenou obce za  

verejnoprospešnú činnosť, 

tvorivé výkony a významné 

pričinenie sa o rozvoj a propa-

gáciu obce Priepasné. 

    Príjemný kultúrny program 

priniesli Deti z Materskej ško-

ly v Priepasnom ako šmolko-

via, Mužsky spevácky zbor 

pod vedením p.Húsku, Plkoti-

ce zo Suché Loze a Ľudová 



Život a novinky v Materskej škole Priepasné za rok 
2014 

      V roku 2014 sme úspešne 
ukončili školský rok 2013/14 
a po letných prázdninách  sme 
začali nový školský rok 
2014/15. 
      Naše deti  spoznal i 
a naďalej budú mať možnosť 
spoznávať, že „ škôlka“ nie je 
len miesto bez mamy a ocina, 
ale že materská škola – to je 
kúsok sveta. 
     Miesto, kde majú svojich 
kamarátov, hračky, klavír, 
kopec zábavy, prekvapenia, 
každodenný pobyt v prírode, 
v lese, ale hlavne pani učiteľky 
s otvorenou láskavou náručou 
a tetu kuchárku  s úsmevom 
na perách. 
     Spoznali a spoznávajú, že „ 
škôlka“ je pre deti a je jedi-
nečná. 
     My zase spoznávame veľa 
ústretových a priateľských 
rodičov, dobrosrdečné  a milé 
deti. 
     Prináleží mi zhodnotiť 
činnosť našej MŠ počas roka 
2014. V rámci celého roka 
s deťmi v materskej škole 
každodenne vykonávame akti-
vity súvisiace s výchovno-
vzdelávacou č innosťou 
a aktivity prezentujúce našu 
MŠ a Obec Priepasné na ve-
rejnosti. 
     Spoločne s rodičmi detí sa 
nám podarilo v marci úspešne 
zorganizovať tradičný maš-
ka r ný  p l e s  p r e  d e t i 
v kultúrnom dome Priepasné. 
Touto cestou ďakujem všet-
kým sponzorom, ktorí nás 
podporili a na túto akciu nám 
finančne prispeli. 
      Deti v marci absolvovali 
exkurziu do obecnej knižnice 
Priepasné, v apríli exkurziu do 
kopaničiarskeho múzea  p. 
Krásnej v Batíkovej, exkurziu 
v Gazdovskom dvore na Tu-
rej Lúke pri príležitosti veľko-
nočných sviatkov a tradícií. 
     Deti koncom apríla vystú-
pili v KD Priepasné pri príle-
žitosti „ Dňa matiek“. Deti 
svoj program mamičkám 
predviedli v „ šmolkovom 

oblečení“.  
     V máji pri príležitosti 
95.výročia M. R. Štefánika 
sme spoločne so ZŠ 
v Košariská zvládli turistický 
pochod z Košarísk na Mohylu 
M.R.Štefánika. 
     V máji deti navštívili farmu 
Etelka na Prašníku spoločne 
s deťmi z Košarísk, taktiež 
exkurziu k hasičom na Brezo-
vú pod Bradlom. 
     V júni sme v rámci dlho-
ročne j  d ružby  s  MŠ 
v Košariskách, túto škôlku 
navštívili, kde naše deti sa 
zúčastnili bábkového divadla 
o ž ivotnom prostred í 
s environmentálnou temati-
kou. V tento deň sme navští-
vili aj ZŠ v Košariskách, kde 
pán riaditeľ školy PaedDr. 
Martin Janšto ukázal našim 
deťom hravou formou život 
v škole, exkurziu sme ukončili 
spoločným spevom pri har-
monike. 
     V júni sme s deťmi 
v doobedňajších hodinách 
navštívili KD Samka Dudíka 
na Myjave, kde sme sa zúčast-
nili koncertu pre deti od ZUŠ 
Myjava. 
     Pri príležitosti MDD sme 
zorganizovali súťaživé dopo-
ludnie pre deti s odmenou 
a medailou“ Škôlkarsku olym-
piádu“. 
     V tomto mesiaci sme 
úspešne ukončili školský rok 
2013/14, rodičom deti pred-
viedli program pri príležitosti 
rozlúčky s predškolákmi, ktorí 
odišli pripravení do základ-
ných škôl. 
    Nezaháľali sme ani v čase 
letných prázdnin. S deťmi 
sme prezentovali obec v rámci 
Muzigantského Priepasného, 
kde všetky deti vystúpili 
s ľudovým pásmom piesní 
a tancov v kopaničiarskych 
krojoch. Vystúpenie malo 
v e ľ k ý  ú s p e c h .  M a l í 
„priepasňaskí krojovani“ boli  
fantastickí. 
    K septembru 2014 do MŠ 
nastúpilo 17 detí, takže kapa-

cita materskej školy je prepl-
nená. V septembri sme 
v jedno piatkové popoludnie 
strávili v príjemnej atmosfére 
s rodičmi a deťmi v telocvični 
na tekvicovej párty. 
     V októbri sme vystupovali 
pri príležitosti „ Úcty starším“ 
v amfiteátri pri KD Priepasné. 
Deti vystúpili ako „ malí 
šmolkovia“ s nacvičeným 
programom. 
     V novembri sa jedno do-
poludnie zmenilo na „ Deň 
tradícií starých materí“, deti si 
priniesli zásterky na varenie 
a spoločne s p. Sobínovou si 
spoločne navarili lekvárové 
perky s makom, na ktorých 
sme si spoločne všetci po-
chutnali. 
    Naša MŠ sa môže pochvá-
liť aj novovytvorenou facebo-
okovou stránkou na internete, 
ktorú sa nám dobrovoľne 
ponúkla vytvoriť a spravovať 
mamička p. Natálka Kŕčová. 
Stránka má názov ako náš 
školský  vzdelávací program „ 
Cesta za poznaním, priamo 
pod lesom“. 
     V spolupráci s obcou 
v mesiaci február sa vymaľo-
vali priestory MŠ a ŠJ, vyme-
nilo sa neónové osvetlenie, 
     V marci sa vymaľovali 
dvere a podvoje, v máji sa 
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vymenili ďalšie okná na spál-
ni, WC, sklad, umyvárke. V 
jú l i  prebehla  obnova 
a natieranie kolotoča, húpa-
čiek na školskom dvore 
v rámci natáčania relácie 
RTVS “Naj dedinka“. 
     Z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
v rámci zapojenia sa do ná-
rodného projektu „ Elektro-
nizácia vzdelávacieho systé-
mu regionálneho školstva“ 
nám bola dodaná do MŠ in-
teraktívna tabuľa, notebook, 
tlačiareň. 
   Ani sme sa nenazdali, one-
dlho budú Vianoce... Preto 
sme nezaháľali a nacvičili 
program pre Mikuláša. Na-
vštívili sme aj divadlo na Ko-
šariskách, piekli vianočné 
medovníčky. Strávili sme 
doobedie pri vianočnej hos-
tinke a oslávili príchod 
„Ježiška“ s hračkami pre deti. 
      Dovoľte mi na záver, pri 
príležitosti blížiacich sa via-
nočných sviatkov, popriať 
všetkým hlavne veľa zdravia, 
radosti z našich najbližších, 
veľa lásky a porozumenia 
v rodine i v pracovnom živo-
te. 

    Za naše deti a kolektív 
riaditeľka MŠ  

Valihorová Jana 



     Na Slovensku je cca 2800 obcí. Niektoré sú väčšie, iné 

menšie. Záleží to od počtu obyvateľov v nich žijúcich, ale aj 

od rozlohy chotára. Zvláštnou kapitolou sú mestá, ktoré majú 

svoj „štatút mesta“. Naša obec Priepasné v súčasnosti má 

počet svojich obyvateľov 369. Vznikla v roku 1957 osamos-

tatnením sa od materskej obce Košariská—Priepasné, kedy 

počet obyvateľov v Priepasnom bol 810.  

     Spravidla každá obec sa vyznačuje tým, že má svoj erb, 

vlajku a pečať. Teda svoje vlastné symboly. Za predchádzajú-

ceho obdobia sa tomuto nevenovala pozornosť. Úlohou 

obcí, resp. NV bolo niečo iné. Po zmene politických pome-

rov  obce, ktoré mali svoje symboly, sa k nim vrátili. Tie ob-

ce, čo ich nemali, stáli pred úlohou, aký si zvoliť erb a tiež 

symboly. Bolo treba vychádzať z histórie a písomných pra-

meňov. Aj keď v minulosti v roku 1786 pri prvom osamos-

tatnení obce Košariská—Priepasné bolo pečatidlo, v strede 

ktorého je holubica s ratolesťou v zobáku a okolo letopočet 

1786, nebola vôľa vrátiť sa len k tomuto motívu. Chceli tam 

niečo nové, niečo príznačné pre Priepasné. 

     Po dlhšom zvažovaní a rozhodovaní, zobrali sme si na 

pomoc knihu „Brezová pod Bradlom“, vydanú v roku 1970 

ako dejiny, národopis, nárečie a literatúra. Zostavovateľmi 

tejto knihy je pán Michálek a Ján Potúček. V uvedenej knihe 

na strane č. 145 sa nachádza zobrazená pec. Obrázok je pod 

týmto nadpisom „Pes s komínom na kopaniciach U Potúč-

kú“. Zdalo sa nám, že tento motív by bol vhodný umelecky 

zobraziť a zvoliť si ho za erb obce. Požiadali sme výtvarníka 

Paľka Blažeka z Brezovej, či by nebol ochotný nám pomôcť 

a umelecky vytvoriť, resp. nakresliť  nový erb, vychádzajúc z 

obrázku v uvedenej knihe. Návrh bol na svete. Nasledovala 

návšteva Heraldickej komisie pri MVSR v Bratislave. Osobne 

som sa zúčastnil a prezentoval im náš návrh. Oni ho prijali s 

nadšením, veľmi sa im zapáčil a vyzvali nás, aby sme vystavili 

potrebné materiály (návrh symbolov so žiadosťou).  

     K peci na pečenie chleba, resp. obecnému erbu sme napí-

sali toto: 

„Erb obce Priepasné tvorí: 

V zelenom štíte strieborná pec. 

Obec si tento symbol zvolila jednak ako symbol tepla domo-

va, a zároveň ako znak, súvisiaci s pečením „chleba každo-

denného“ a tým s kresťansko-evanjelickou tradíciou kraja“.  

      Podobne bola navrhnutá vlajka obce pozostávajúca z 

piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách: žltej (1/7), bielej 

(1/7), zelenej 3/7, bielej (1/7) a žltej (1/7). Vlajka má pomer 

strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zastrihnutiami, 

siahajúcimi do tretiny listu vlajky. 

     Pečať obce je okrúhla, uprostred s Obecným symbolom a 

OBEC PRIEPASNÉ. 

     Symboly boli oficiálne potvrdené a zaevidované v roku 

1996 v Heraldickom registri SR pod signatúrou P66/96. Od-

vtedy sa symboly používajú a reprezentujú našu obec. Toľko 

asi k našim obecným symbolom. 

     Na jar roku 2013 sa konala členská schôdza Jednoty dôchodcov 

v Kultúrnom dome v Priepasnom. Na tejto schôdzi okrem iného 

vystúpil so svojim návrhom občan Ing. Jozef Hvozdík, že či by 

nebolo možné vybudovať takú pec, ako je zobrazená v obecnom 

erbe. Táto pec však mala byť skutočná, v ktorej sa upečie čokoľ-

vek. Od chleba, cez upečenie prasaťa či barana. Ja som tento návrh 

ihneď podporil, lebo táto myšlienka mi bola vlastná. Už vtedy ako 

sme tento erb prijali, naši rodáci z Dunajskej Lužnej mi navrhovali, 

aby sme niečo podobné urobili, aby mohli prísť do rodnej obce a 

prežiť chvíle pri skutočnom „symbole tepla domova“. Starosta p. 

Peter Czere bol na tejto schôdzi prítomný a návrh sa mu zapáčil. 

Začal konať. Požiadal projektanta o vypracovanie projektu pod 

názvom „Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepas-

né“. Keď s týmto návrhom prišiel na kompetentné miesta, vítali ho 

s podobným nadšením, ako to bolo v roku 1996, keď sme prišli s 

návrhom na erb. Obec na toto dielo dostala podporu z EÚ. Vybu-

dovanie prístreška a celého komplexu rekreačnej zóny previedla 

firma Vladimíra Škorubu z Brezovej. Pec postavil odborník peciar 

Štefan Nuš z Horných Salíb. Hneď po dokončení tento komplex 

poslúžil ako „ateliér“ pri natáčaní TV programu „Naj dedinka“. 

    Záverom treba dodať, že skutočné dielo sa urobilo v tomto roku 

2014 a pec je taká, že je v nej možné urobiť, teda 

upiecť, čo treba. Ona sa aj vyskúšala, upiekol sa 

v nej chlieb a akoby symbolicky na domáci 

chlieb zarábala pani Ing. Anna Ležovičová rod. 

Potúčková od Potúčkov. Chlieb upiekol pán Ján 

Kučera, vyučený pekár. Táto „premena“ a krst 

celého diela sa konal dňa 18.októbra 2014 pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším a udeľovania 

čestného občianstva p. Martinovi Janštovi z Ko-

šarísk, p. Ing. Štefanovi Vičíkovi z Polianky, Ing. 

Arch. Ľudovítovi Jendreákovi z Brati-

slavy, p. farárke Zuzane Durcovej z 

Košarísk a p. Ing. Oľge Reptovej z 

Dunajskej Lužnej. 

Celé podujatie sprevádzal kultúrny 

program detí z MŠ, súbor „Plkotnice“ 

zo Suchej Loze z ČR a mužský spevo-

kol z Brezovej pod Bradlom pod vede-

ním Vladimíra Húsku. 

     Prianím nás všetkých je, aby sa pri 

tomto diele vždy stretávali ľudia dob-

rej vôle, nachádzali tu vždy odpočinok 

pre telo i dušu nielen pre generácie 

súčasné, ale aj pre našich potomkov. 

Nech sa stane skutočným symbolom 

„tepla domova“.  

Vladislav Valihora 

Od vzniku obecného erbu po skutočnú pec na pečenie chleba 
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Rozhovor s 
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Katkou Brychtovou 

Pri natáčaní Naj dedinky Slovenska ste strávili niekoľko dní v našej obci.  

Ako na dni v Priepasnom spomínate? 

     „Naj dedinka bol úžasný projekt a veľmi som šťastná, že som mohla byť jeho súčasťou.  

     Nakrúcanie v Priepasnom patrilo k najpríjemnejším zážitkom.  Ako správny gurmán nikdy nezabudnem na 

báječné pagáče, ktoré napiekli snáď v každom dome a plnú veľkú krabicu som dostala aj domov. Boli vynikajúce! 

     Čo ma prekvapilo? Neskutočná pohostinnosť domácich, ktorí nás prijali s otvoreným srdcom a starali sa o nás ako o vlastných . 

Spomínam na starostu, ktorý mal energie na rozdávanie, jeho milú manželku, s ktorou sa pred našimi zrakmi zosobášil/bolo to ako naozaj/,aj 

na jeho krásne vyznanie. V Priepasnom sme si poplakali, ale aj sme sa veľa nasmiali. 

     K srdcu mi prirástli mnohí obyvatelia Priepasného, i krásna príroda na kopaniciach a úžasné výhľady, krajšie ako vo Švajčiarsku. 

Všetkým obyvateľom Priepasného ďakujem za krásne chvíle, ich ústretovosť a láskavosť, nech sa im darí a nech ostanú stále takí, akí sú.  

     Želám im krásne Vianoce a do nového roku veľa zdravia, šťastia a lásky. A teším sa, že sa do Priepasného určite čoskoro vrátim.“ 

Katka Brychtová 

     Naša organizácia v roku 2014 zorganizovala so spolu-

prácou Obce Priepasné  Deň zdravia v Priepasnom.  

     Táto akcia mala byť prínosom pre všetkých občanov. 

V spolupráci so Slovenským červeným krížom sa mohli 

dozvedieť ako zachrániť ľudský život aj pri dopravnej 

nehode. 

    Občania si mohli bezplatne zmerať tlak a taktiež bol k 

dispozícii moderný prístroj - IOI analyzátor, ktorý určil 

BMI index,  stanovil bazálny metabolizmus, prezradil 

obsah tuku, minerálov a vody v organizme a odhadol Váš 

biologický vek. 

     Tiež si mali možnosť vypočuť prednášku odbornej 

lekárky MUDr. Blažekovej o kardiovaskulárnych choro-

bách a taktiež ako im predchádzať. 

     Naša organizácia pomáhala zabezpečiť prijatie rodá-

kov z Dunajskej Lužnej. Aj v tomto roku členovia výboru 

ukázali, ako dokážu spríjemniť atmosféru príchodu Miku-

láša vôňou a neodolateľnou chuťou vianočného punču. 

      Ani v tomto roku sme nezabudli na starších a chorých 

a taktiež na našich darcov krvi. 

     Základná organizácia SČK v Priepasnom touto cestou 

ďakuje všetkým, ktorí svojim šľachetným skutkom, ako je 

darcovstvo krvi pomohli tým, ktorí to potrebujú na zá-

chranu svojho života. 

Z činnosti základnej organizácie červeného kríža v Priepasnom 

Darcovia krvi za rok 2014 

 

1.Borovský Štefan 

2.Jašová Renáta 

3.Kázik Milan 

4.Vičík Peter 

5.Kozubíková Jarmila 

6.Stančík Martin  

7.Klandúchová Viera 

8.Potúček Milan 

9.Valihorová Veronika 

10.Lukačovič Miroslav 

11.Ing.Marko Marian 

12.Janík Michal 

13.Stančík Štefan 

 

 

Švrčková Anna  

 Predsedníčka ZO SZČK 



 V stredu 24.12.2014 - ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie ak Pán dá, sa budú konať o  16.00  hod  v chráme Bo-

žom. V rámci Služieb Božích vystúpi  zborový  spevokol a Zvonkohra Košariská - Priepasné.  

Vo  štvrtok  25.12.2014 – 1.  Slávnosť  Vianočná  –  Božie  narodenie. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom 

čase o 9.00 hod. v chráme Božom. V rámci programu sa bude čítať list Zboru biskupov, vystúpi domáci Zborový spevokol. V  rámc i  
SB  pre pripravených bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.  

- o 14.00 hod sa budú konať slávnostné nešporné Služby  Božie v Priepasnom v Obecnom  

V  piatok  26.12.2014 – 2.  Slávnosť  Vianočná  –  pamiatka  mučeníka  Štefana. Slávnostné Služby Božie sa budú konať 

v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti. 

V nedeľu 28.12.2014 – Nedeľa po Vianociach. Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miest-

nosti na fare. 

V stredu 31.12.2014 – Závierka občianskeho roka  - Silvester, tradičné večerné Služby Božie sa budú konať o 16.30 

hod v chráme Božom. 

Vo  štvrtok  1.1.2015 – Nový  rok  Pána  2015. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod v chráme Božom aj 

s čítaním štatistiky za rok 2014, kde si menovite spomenieme na každého z nášho zboru, koho si v roku 2014 Pán k sebe povolal .  

V nedeľu 4.1.2015 – Nedeľa po Novom roku. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase  o 9.30 hod v zborovej miest-

nosti na fare. 

ECAV Košariská-Priepasné 
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 Štedrý večer  17:00 hod. v chráme Božom 

 1.slávnosť Vianočná 10:00 hod. v chráme Božom 

 2. slávnosť Vianočná 10:00 hod. v chráme Božom (s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej) 

 28.12.2014 Nedeľa po Vianociach 10:00hod. v chráme Božom 

 31.12.2014 Ukončenie občianskeho roka 17:00 hod. v chráme Božom 

 1.1.2015 Nový rok 10:00 hod. v chráme Božom 

 4.1. 2015 Nedeľa po Novom roku 10:00 v chráme Božom 

 6.1.2015 Zjavenie Krista Pána mudrcom 10:00 hod. v chráme 

Božom 

 11.1.2015 1.nedeľa po Zjavení –nedeľa misie 10:00 hod. v zborovej 

sieni na fare 

Slávnostné nešporné služby Božie: 25.12.2014 o 

14:00hod.(zborová sieň na fare) vystúpia deti a konfirmandi 

Silvestrovské posedenie na fare: 31.12.2014 o 22:00hod. v zboro-

vej sieni na fare 

ECAV Brezová pod Bradlom  
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Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2014 
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Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 

308  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 

239  
Celková 77,59 % účasť   

Za starostu obce bol zvolený Peter Czere   NEKA  158 hlasov 

 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení :  

 

1. Ing. Pavol Potúček         NEKA          126 hlasov  

2. Vladimír Valihora          NEKA          118 hlasov  

3. Stanislav Malečka          SMER-SD    105 hlasov  

4. Lenka Hrajnohová         NEKA         101 hlasov  

5. Ján Marek                       TIP               101 hlasov  

 

Rozpis futbalových zápasov jar 2014 

11. kolo (12.04.2015) o 15.30 hod. Priepasné - Hrachovište 

12. kolo (19.04.2015) o 16.00 hod. Priepasné - Košariská 

13. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod. Chvojnica - Priepasné 

14. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod. Bukovec - Priepasné 

15. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod Jablonka - Priepasné 

16. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod. Hrachovište - Priepasné 

17. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod. Košariská - Priepasné 

18. kolo (31.05.2015) o 17.00 hod. Priepasné - Chvojnica 

19. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod. Priepasné - Bukovec 

20. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod. Priepasné - Jablonka 

Výsledky volieb na post starostu obce Výsledky volieb na post poslanca obecného zastupiteľstva obce 



obcou, ... o mojich rodičoch, 
s t a r ý c h  r o d i č o c h , 
o súrodencoch, o Vás, moji  
vzácni a milí spoluobčania  
s láskou, tak ako vám ich 
s láskou píšem.. 

     Moje prvé stretnutie 
s obcou Priepasné, na ktoré si 
pamätám, sú ako čriepky 
z rozbitého črpáka  na Holu-
bacom vrchu, kde som so 
svojimi súrodencami prežívala 
mnohé prázdniny pasením 
kráv u babky Dolin-
skej“ ( babka Judita Vičíková 
z Jandech doliny – mama 
môjho otca Pavla Kázika). 
Tam nás rodičia priviedli, či 
priviezli autobusom, ktorý mal 
zastávku u Minárčiny (do 
Priepasného nechodil často 
autobus) a odtiaľ pár kilomet-
rov sme šľapali peši. Mňa 
najmladšiu a najmenšiu  občas 
niesli na chrbte mama alebo 
otec a keď mali aj oni toho 
dosť, tak som cupkala popri 
nich. Bola som veľmi zvedavé 
dieťa, štebotavé a spevavé. 
Popri ceste zurčal potôčik, 
v ktorom  som obdivovala 
žlté záružlie, počúvala spev 
vtákov, ale aj spev otca. Aby 
si aj on, aj nám skrátil cestu. 
Radosti bolo vtedy viac ako 
dosť, keď sme kráčali síce 
s ťažkými nohami už  hore 
kopcom na Holubací vrch. 
Odtiaľ sa ozýval hlas kráv, 
kikiríkanie kohúta a hafkanie 
psa – Gaštan sme ho volali. 
Mali sme ho  veľmi radi, lebo 
nám robil pri pasení spoloč-
nosť. Keď bolo treba, tak 
nám kravky zavrátil a zvuk 
ručnej pumpy, ktorou sa ťa-
hala voda. A cca po hodinovej 
chôdzi sme stáli na dvore pri 
babkinom typicky kopaničiar-
skom dome. Fascinuje ma 
ešte aj dnes spomienka na 
jazierko, v ktorej sme sa ráno 
aj večer umývali, z ktorého sa 
napájali aj kravy. V noci  sa 
z neho ozýval žabí koncert 
a rušil nás pri zaspávaní. Na 
dvere do pitvora  sa tiež nedá 
zabudnúť, veď horná polovi-
ca sa otvárala zvlášť a často 
sme sa v nich hrali na obchod, 

keď bol samozrejme čas aj na 
hry. 

     Pre mňa  ako dievča bolo 
vzácne miesto v izbe, kde sa 
jedlo, spalo, oddychovalo – 
polica plná črpákov, tanierov, 
džbánov, na hambálku preho-
dené kasanice a babkin kroj 
a na stole hrudka syra, krajec 
chleba, v hrnčeku čerstvo 
nadojené mlieko,  ktorého  
chuť cítim dodnes.  A koruna 
všetkého  - pohľad na rozkvit-
nutú lúku za chalupou, 
z ktorej som vždy prišla 
s natrhanými kvietkami v ruke 
a na hlave s venčekom . 

     Rána po príchode  ku bab-
ke na prázdniny boli tvrdé. 
Medzi šiestou a siedmou ráno 
sme cupitali za kravami  
s pomocníkmi – psom Gašta-
nom a palicami v rukách, aby 
sme ich napásli. Na záver 
nášho prázdninovania  nám 
babka všetkým špagátikom 
odmerala šľapy, výšku tiel 
a išla na nákupy do mesta 
(chodievala do Vrbového, 
Myjavy a samozrejme na Bre-
zovú). S očakávaním sme 
sedeli, keď rozbaľovala nákup 
– „Tebe som našla takéto 
topánky, tebe takéto šaty..“ 
Keď babka zomrela, návštevy 
sa obmedzili. My sme vyrástli, 
už  sme mali iné povinnosti 
doma na Dolniakoch. A na 
chalupe bol iný režim. Strýko 
si postavil dom dolu v dedine. 

     Otec, ako ste vyrozumeli 
z predchádzajúceho textu,  sa 
narodil na Holubacom vrchu 
a mama - Judita, rodená Krás-
na  sa narodila v   Batíkovej.... 
Odtiaľ vidieť svet ešte krás-
nejší ako sa zdá. Všetci súro-

denci (piati) sme sa vrátili po 
rokoch do rodného kraja svo-
jich rodičov a starých rodičov. 
Svojím životom a prácou 
v chalupách sa snažíme zane-
chávať stopy pre ďalšie gene-
rácie. Nosíme v srdciach svo-
jich predkov, rodákov, spieva-
me naše krásne ľudové pies-
ne.. Tradície v odevoch, 
a ďalších prejavoch držíme 
a snažíme sa uchovať pre 
ďalšie generácie v „Izbe na-
šich tradícií“, ktorú sme sprí-
tomnili najmä pre širokú obec 
nášho príbuzenstva na Koša-
riskách  č. 29 v najstaršej bu-
dove tejto obce (z r. 1813). 
Radi sa obliekame do krojov, 
alebo len do ich častí (najmä 
mužská časť príbuzenstva). 
Tiež prechovávame úctu voči 
nášmu slávnemu rodákovi 
M.R.Štefánikovi a rôznymi 
spôsobmi si uctievame jeho 
pamiatku a šírime jeho odkaz 
mladej generácii. Často a rada 
sa vraciam aj s celou rodinou 
na tieto miesta, ktoré vo mne 
oživujú chvíle, na ktoré sa 
nedá zabudnúť. A tak Vám 
ešte raz ďakujem za slová, 
ktorými ma iste aj vo Vašom 
mene pozdravil aj pán staros-
ta, pán Czere aj pán vicesta-
rosta, pán Potúček,  pri odo-
vzdávaní ocenenia: Vitajte 
doma!  Ďakujem! 

     Prajem Vám krásne Viano-
ce a do Nového roku 2015 
veľa  zdravia a radosti. 

 

Vaša Oľga Reptová 

Milí spoluobčania, rodáci, Priepasnanci 
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    Keď som stála na 
„doskách“ Vášho javiska –
amfiteátra  18. októbra  t.r. 
a preberala som ocenenie 
„Čestné občianstvo“, prežíva-
la som veľmi vzácnu chvíľu 
života. 

     Pôvodne som nemala vy-
stúpiť s krátkym príhovorom, 
ale túžba  vyznať sa pred 
Vami bola silnejšia ako mlča-
nie . Bola som si vedomá, že 
môj príhovor musí byť struč-
ný, jasný a bez sĺz. Takto som 
ho prepísala z rodinného vi-
dea: 

     „Krásne popoludnie v túto 
prekrásnu jeseň v našom ma-
lebnom Slovensku. Hľadám 
pár vhodných slov, ktorými 
chcem vyjadriť vďaku za 
ocenenie, ktoré mi obecné 
zastupiteľstvo udelilo. Nie je 
to ocenenie len mojej práce, 
ale práce celého Spolku rodá-
kov M. R. Štefánika 
v Dunajskej Lužnej, ktoré sa 
už veľa rokov snaží udržia-
vať  priateľstvo medzi rodák-
mi v Nových Košariskách 
a rodákmi z Priepasného. 
Chcem sa vyznať – teraz som 
už kopaničiarka. Ja som hrdá 
kopaničiarka – na tento pre-
krásny kraj, na tradície, ľudí. 
Vďaka, že ste ma prijali a že 
môžem zaujať miesto po 
svojich rodičoch, ktorí takmer 
pred sedemdesiatimi rokmi 
odišli na „Dolniaky“. Ja sa 
sem s celou rodinou rada 
a často vraciam. Ďakujem!“ 

    Moje poďakovanie a krátke 
vyznanie z lásky k rodnému 
kraju, k ľuďom, ktorí ma 
obohacujú svojimi skúsenos-
ťami, priateľstvom, láskou 
k tradíciám, ktoré mi nie sú 
ľahostajné, k prírode, ktorá je 
najkrajšia na svete, chcem 
doplniť o pár skutočností 
z môjho života, ktoré sa ne-
zmestili do vyznania v krásny 
jesenný podvečer.  

    V obci, ktorá sa mi stala 
ďalším domovom takmer zo 
dňa na deň. Prijmite tieto  
slová  o stretnutí s „mojou“ 



Z múdrosti našich predkov 
„ na pol pecna“ 
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     Kedysi ľudia hospodárili 

veľmi rozumne a hlavne 

skromne. Zásoby na zimu, 

ktoré si robili v lete a na jeseň, 

si svedomite kontrolovali. 

      Vo svojom živote sa orien-

tovali podľa evanjelických 

sviatkov. Tieto si veľmi ctili a 

počas nich navštevovali Boží 

chrám  a dodržiavali to, čo aj 

ich rodičia. 

     Významným a určujúcim 

bol pre nich cirkevný sviatok 

Obrátenie Pavla, 25 januára. 

Tomuto dni hovorili „na pol 

pecna“ (ako polovica chleba). 

     Do tohto dátumu mohli 

spotrebovať asi polovicu svo-

jich zásob, ako: zemiaky, stru-

koviny, obilie na múku, masť a 

pod., a pre dobytok krmoviny. 

     Druhá polovica zásob im 

musela vydržať do ďalšieho 

polroka, do 26 júla, kedy je 

Anny. Tieto dva dni—

Obrátenie Pavla a Anna neboli 

pre nich sviatky ako iné, ale 

mali veľký význam pre ich 

životnú orientáciu.  

     Hoci neboli vtedy kalendá-

re, ľudia chodievali často do 

kostola a tam prijímali infor-

mácie, dôležité pre ich práce k 

živobytiu.  

     Pred rokom 1950 chodieva-

lo do kostola takmer 90% ve-

riacich evanjelikov, a aj tých 

10%, to boli „väčšinu“ jedno-

ročáci.  

     Tak volali tých, čo chodili 

raz (2x) do kostola, na Veľkú 

noc a na Vianoce.   

     Jeden kopaničiar to takto 

zhodnotil: 

„ Ket bolo ludom najhoršie, 

chodievali najvac do kostela. 

Ket im bolo dobre, chodievali 

do kostela málo“. 

     Za múdrosť považovali aj 

toto: 

     „Teho kona netreba pohá-

nat bičom, kerý nechce tahat. 

Ale teho, kerý tahá!“ 

     A to je teda pravda 

pravdúca ... 

 

      Po roku 1950 na-

vštevovali chrám Boží 

asi tak 10% veriacich.  

 

Alžbeta Krásna 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako 
vlastník energetických zariadení na distri-
búciu elektrickej energie,  v súlade s usta-
novením § 11 zákona o energetike č. 
251/2012 Z.z. 

V Y Z Ý V A 

vlastníkov, nájomcov a správcov nehnu-

teľností ( ďalej len „vlastníkov“ ), na kto-

rých sa nachádzajú nadzemné i podzem-

né elektrické vedenia v správe Západoslo-

venskej distribučnej, a.s. na odstránenie a 

okliesnenie takých stromov a iných po-

rastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 

spoľahlivosť prevádzky vedení distribuč-

nej sústavy v rozsahu  § 43 zákona o 

energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý 

z vlastníkov pri výkone činností podľa 

Výzva vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností 

   O nevyhnutné vypnutie elektrického 

vedenia pre prípad výrubu a orezu je 

možné požiadať v lehote min. 35 dní 

pred ich realizáciou Západoslovenskú 

d i s t r i bučnú ,  a . s .  na  t e l .  č . 

033/5563251.   

tejto výzvy považuje za poverenú osobu v 

zmysle právnych predpisov na ochranu 

životného prostredia. 

Požadovaný konečný termín vykonania 

prác je 30.11.2015  

     V prípade, že táto lehota uplynie márne, 

Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná 

odstránenie a okliesnenie stromov a poras-

tov v zmysle citovaného vyplývajúceho 

vlastníkom §  11 zákona  o energetike. 

     V zmysle platných právnych predpi-

sov, využitie drevnej hmoty po oreze, 

alebo jej likvidácia je v plnej kompeten-

cii vlastníka nehnuteľnosti. 



     Naša organizácia sa aj v 

tomto roku zapojila do prípra-

vy 3.Kopaničiarskej výstavy. 

Opäť sme sa podieľali na 

zorganizovaní tejto výstavy a 

to už tradične pri Michalskom 

jarmoku v Myjave. Naši čle-

novia sa pričinili hlavne prá-

cou pri skladané celého areálu 

výstavy, ale aj pri chode výsta-

vy samotnej. Tiež naši členo-

via prispeli aj sponzorskými 

darmi. 

     Ale aj ďalší prispeli svojimi 

zvieratami, čím tiež reprezen-

tovali našu chovateľskú orga-

nizáciu, no i našu obec. Ďalej 

to boli tiež špecializované 

výstavy, na ktorých sa naši 

členovia zúčastnili a v ktorých 

zanechali dobré meno našej 

organizácii. 

    Zúčastnili sme sa aj na ce-

loštátnej výstave zvierat v 

Nitre, kde naši chovatelia 

získali popredné ocenenia. 

     V našej organizácii chova-

teľov máme veľa čistokrvných 

zvierat, či už králiky, hydinu, 

holuby, exotické vtáctvo, a 

preto aj touto cestou by sme 

chceli osloviť aj ďalších, ktorí 

by chceli rozšíriť naše rady. 

Skontaktujte sa s nami a my  

Vás radi uvítame i na našej 

výročnej členskej schôdzi. 

    Pretože „chováme pre ra-

dosť, krásu a úžitok.  

Výbor ZO SZCH Priepasné 

Rok v chovateľskej organizácii 
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MESIAC 

 

Termíny vývozov  

komunál. odpadu 

PET, fólie, obaly z plastu  

(nie kelímky), vyseparované každé samo-

statne 

Január 02.01.2015, 15.01.2015, 29.01.2015  

Február 12.02.2015, 26.02.2015  

Marec 12.03.2015, 26.03.2015 04.03.2015 

Apríl 09.04.2015, 23.04.2015  

Máj 07.05.2015, 21.05. 2015  

Jún 04.06.2015, 18.06.2015 03.06.2015 

Júl 02.07.2015, 16.07.2015, 30.07.2015  

August 13.08.2015, 27.08.2015  

September 10.09.2105, 24.09.2015 09.09.2015 

Október 08.10.2015, 22.10.2015  

November 05.11.2015, 19.11.2015  

December 03.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015 09.12.2015 

Rozpis vývozu smetí pre rok 2015 



Smeti, legislatíva a my 

      Problematika produkcie 

odpadu z domácností je na 

Slovensku stále aktuálnou 

témou. O to dôležitejšia je 

témou v Priepasnom, ktorá sa 

radí medzi prvé obce, ktorá 

zaviedla pre občanov zberný 

dvor.  

    E f e k t í v n a  s e p a r á c i a 

a ochrana životného prostre-

dia sú tým faktorom, ktoré 

nám pomôžu nielen žiť 

v zdravom prostredí, ale do-

káže eliminovať nárast po-

platku za komunálny odpad. 

Prečo? Čím toho menej dáva-

me do smetných nádob – 

popolníc, tým menej budeme 

platiť. Nie však iba produkcia 

odpadu z domácností ovplyv-

ňuje výšku vašich peňazí, kto-

ré investujete do smetí. Na-

priek verejnej súťaži získať 

pre občana čo najvýhodnejšiu 

cenu za odvoz odpadu sme-

tiarskym autom, stúpnu nákla-

dy za odvoz v priemere 

o 31%.  Znamenalo by to pre 

rok 2015 17 eurový poplatok. 

Ale takto to nefunguje. Ako 

to teda je a koľko budem pla-

tiť? Ako vypočítať povinný 

poplatok za odvoz a 

„likvidáciu“, keď náklady na 

„likvidáciu a odvoz smetí“ 

určuje zákon?  

     Už v roku 2012 sme vedeli, 

že ceny za skládkovanie, nafta 

do smetiarskeho auta, náklady 

na zamestnancov a nároky na 

životné prostredie sa budú 

zvyšovať. Recyklovať a nedať 

do smetnej  nádoby PET fľa-

šu, fóliu, papier, batériu, či iný 

vyseparovateľný odpad zna-

mená ušetriť viac miesta 

v nej, dodržať predpisy, aby 

s m e  s a  „ n e u t o p i l i 

v odpadkoch“ a eliminovať 

nárast výdavkov z vlastnej 

peňaženky, ktoré sa určite 

dnes hodia viac na čokoľvek 

iné.  

    Predstavme si výdaje za 

energie: nevypnem svetlo - 

viac spotrebujem, otvorím 

okno - viac kúrim, hodím do 

koša – viac platím. Vypnem 

svetlo – ušetrím, zatvorím 

okno – menej kúrim, vysepa-

rujem – menej platím. 

      I keď nežiadaným náras-

tom cien sa neubránime, vie-

me svojim konaním ovplyvniť 

mnoho vecí, ktoré sa stali 

dnes rutinou. Minulý rok 

Obecné zastupiteľstvo roz-

hodlo, aby bol poplatok opäť 

13 eur napriek tomu, že zo 

zákona vychádzal o 1,71 Eur 

vyšší (pozn. spolu 14,71). 

      Dôvera v spolupatričnosť, 

že všetci chceme mať čo naj-

nižšie ceny, ktoré dokážeme 

ovplyvniť sami vyšla, no iba 

čiastočne. Necelé tri roky 

zberu  napr. PET fliaš zname-

nali tento rok pre občanov 

zhodnotenie vo výške príjmu 

za vyseparovaný odpad 651,40 

Eur.  

     Nie však lichotivý je fakt, 

že v smetných nádobách 

v tomto roku pribudlo 2980 

kilogramov odpadu oproti 

roku 2013. Oproti roku 2012, 

kedy sme s ťažkosťou prijali 

zvýšený poplatok 13 eur,  je to 

však alarmujúce číslo 9160 kg  

a to len v smetných nádobách 

– popolniciach.  

     Je na všetkých z nás, koľko 

eur dáme za tie smeti, ktoré si 

kúpime v samotnom obchode 

v krásne balenom tovare, koľ-

ko smetí dáme do smetnej 

n á d o b y  -  p o p o l n i c e 

s názorom, však sused to do-

platí, lebo sa na smeti skladá-

me.. 

    Cena by mala vychádzať 
z reálnej analýzy nákladov 
určených na zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunál-
nych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, ale na-
príklad aj z nákladov na zave-
denie separovaného zberu, 
odstraňovanie divokých sklá-
dok komunálneho odpadu, 
atď. 
     Až rozbehnutím separova-
ného zberu a využitia týchto 
vyseparovaných zložiek je 
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možné znížiť poplatok, nakoľko 
sa znížia náklady za uloženie 
odpadov na skládky, prípadne sa 
z í ska jú  f i nančné  zdro je 
z vyseparovaných druhotných 
surovín.  
     Žiaľ, v mnohých kontajne-
roch  je zmes „všeličoho“ – rast-
linný odpad, ale aj odpad, ktorý 
ešte mohol byť cennou druhot-
nou surovinou (železo, papier...). 
Sami občania týmto prístupom 
spôsobujú zvýšenie výdavkov.  
     Je potrebné si uvedomiť, že 
nie vždy naoko populárne zave-
denie nižších poplatkov je tou 
správnou cestou tak pre občana 
ako aj pre životné prostredie. Je 
tu však ešte jedna cesta pre odô-
vodnené nízke poplatky – cesta 
ekologického správania každého 
z nás.  
    Veríme, že mnohí z Vás príj-
mu pozvanie na pripravované 
stretnutie s odborníkmi k danej 
problematike, o ktorom Vás 
budeme v budúcom roku 2015 
včas informovať.  
    
 
 

Desiata časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa-

dy v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o miestnych da-

niach“) upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

odpady (ďalej len „poplatok za odpady“). Podľa úvodného ustanove-

nia poplatok za odpady sa platí za komunálne odpady a drobné sta-

vebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. 

Pojem komunálny odpad a drobný stavebný odpad vymedzuje zákon 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o odpadoch“).  

 

Zberný dvor 

Otváracie hodiny 

zberného dvora: 

každý párny týždeň vo 

štvrtok, v čase  od 13,00 –

do 17,00 hod.    



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:  

Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
  

www.priepasne.sk 

tel: +421(0)918913180 

fax: +421(0)34/6547435 

Email: noviny@priepasne.sk 

www.facebook.com/

priepasnekrasavkazdomzakuti 

NAŠE PRIEPASNÉ 
Redaktor, textová a grafická úprava: Dr. Lucia Eckertová 

Tlač: GH Studio—reklamná agentúra 

Adresa redakcie: Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.  

Pootvorme dvere do roku 2015... 

Projekt:  

PREVENCIA 

KRIMINALITY 

A BEZPEČNOSŤ V OBCI 

PRIEPASNÉ  

Projekt obnovy dediny,  

Zlepšovanie kvality 

životného prostredia na 

vidieku, objekt pre 

environmentálnu výchovu  

Projekt: 

Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane 

zatepľovania - Oprava 

budovy Materskej školy  

Projekt:  

MUZIGANSKÉ 

PRIEPASNÉ  

Projekt: 

Pocta primášom 

Priepasného. 

Pylóny navrhnuté            

Doc. Ing. Viliamom 

Gruskom  


