
 

 

     Milí priatelia, spoluobčania 
Priepasného. 

     Rok sa s rokom zišiel a vy 
držíte opäť v rukách noviny Naše 
Priepasné.  

Je predvianočný čas, čas pokoja, 
stíšenia sa a očakávania príchodu 
Vianoc. Je to však i čas, kedy 
zvykneme hodnotiť uplynulý rok.  

Aký bol teda rok 2017? Pre obec 
to bol významný rok, veď oslávila 
60.rokov od svojho osamostatne-
nia sa. Kultúrny program, ktorým 
sme si našu jubilantku uctili, bol o 
to významnejší, že sme slávnost-
ne otvorili pilóny venované prie-

pasnanským primášom Jánovi 
Kolárikovi a Jánovi Petruchovi 
stojace pri ich rodných domoch 
v Priepasnom. Počas Muzigan-
ského Priepasného sme otvorili 
aj informačné tabule pri piló-
noch, na ktorých sa môžu náv-
števníci, turisti i fanúšikovia 
kopaničiarskeho folklóru doz-
vedieť o živote a tvorbe našich 
primášov viac. 

Rok 2017 nebol len o budova-
ní.  Prinášal so sebou radosť, 
no i zármutok zo straty blíz-
kych ľudí.    

Je čas Vianoc. Prajem si, aby 

 NAŠE PRIEPASNÉ 

Vážení obyvatelia Priepasné-
ho, 
dovoľte mi predstaviť Vám 
neziskovú organizáciu Modrá 
Hviezda n.o., so sídlom 
v Priepasnom, ktorej záme-
rom je  poskytovanie dlhodo-
bej zdravotnej a sociálnej sta-
rostlivosti vrátane doplnko-
vých služieb obyvateľom Prie-
pasného a širšieho okolia 
v domácom prostredí.  
     Zdravotná starostlivosť 
bude poskytovaná terénnou 
formou prostredníctvom 
Agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti (ADOS) 
a sociálna starostlivosť terén-
nou a ambulantnou formou 
prostredníctvom terénnej 
opa trov ate ľske j  s lužby 
v mieste bydliska klienta. Me-

dzi doplnkové služby zaradí-
me požičiavanie pomôcok, 
zabezpečenie zdravotníckych 
potrieb a liekov. 
     Agentúry domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti (v 
skratke ADOS) sú zdravotníc-
ke zariadenia, ktoré začali 
vznikať v polovici 90. rokov, 
a v súčasnosti je ich asi 190 na 
celom Slovensku. Väčšina z 
nich je v mestách, avšak nájdu 
sa aj na vidieku. Služby 
ADOS sú určené pacientom 
všetkých vekových skupín, 
ktorí potrebujú odbornú ošet-
rovateľskú alebo rehabilitačnú 
starostlivosť a nemôžu samo-
statne chodiť na ošetrenie či 
rehabilitáciu, nakoľko sú čias-
točne alebo úplne imobilní. 
Hoci väčšina pacientov, kto-

rých ošetrujú ADOS je chro-
nicky chorých, domáce ošet-
rovanie sa môže poskytovať 
aj pri náhlych či krátkodobých 
ochoreniach, prípadne po 
zákrokoch v rámci jednodňo-
vej chirurgie, ktoré vyžadujú 
následnú ošetrovateľskú alebo 
rehabilitačnú starostlivosť. 
Hlavnou náplňou činnosti 
ADOS je komplexná ošetro-
vateľská starostlivosť, ale 
niektoré ADOS poskytujú aj 
domácu liečebnú rehabilitáciu 
alebo fyzioterapiu. Táto je 
určená najmä pacientom pri 
rôznych chronických ochore-
niach pohybového aparátu, 
alebo po úrazoch, operáciách 
a cievnych mozgových prího-
dách. Ošetrovateľské a reha-
bilitačné výkony, ktoré sa 
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 DREVOREZ Priepasné, 
spol. s r.o. 

 Firma Drevorez s r.o. 
sprostredkováva  predaj 
stavebných materiálov a 
palivového dreva   

 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 

tieto sviatky lásky zostávali v 
našich srdciach vždy po celý 
rok.  

     Aby v našich domovoch 
nebolo miesto pre nepokoj a 
hádky.  

     Aby  o rok keď budeme 
opäť hodnotiť ten uplynulý, 
sme si mohli povedať, že sme 
v ňom boli zasa lepší, ľudskej-
ší, ako doposiaľ.  

      Milí priatelia, prajem Vám 
pokojné Vianoce a šťastný 
rok 2018. 

     Peter Czere, starosta obce 



 

 

vykonávajú v domácom pro-
stredí určuje Katalóg zdravot-
ných výkonov vydávaný MZ 
SR. K základným výkonom v 
rámci domáceho ošetrovania 
patrí: ošetrovanie rán, preleža-
nín, vredov predkolenia, ošet-
rovanie stómií, podávanie 
injekcií, podávanie infúzií a 
starostlivosť o centrálny ve-
nózny katéter alebo venóznu 
linku, starostlivosť o epidurál-
ny katéter, starostlivosť o 
sondu a výživa pacienta son-
dou, starostlivosť o ezotra-
cheálnu, nasotracheálnu a 
tracheostomickú kanylu, ciev-
kovanie (len ženy), starostli-
vosť o močový katéter.  
     Okrem nich sa v rámci 
komplexnej starostlivosti po-
skytuje aj prevencia vzniku 
preležanín, polohovanie pa-
cienta, meranie krvného tlaku, 
pulzu, teploty nácvik podáva-
nia inzulínu, výplach oka, 
ošetrenie ústnej dutiny u on-
kologického pacienta, celote-
lový liečebný zábal, odbery 
krvi, moču, výtery hrdla, očist-
ná alebo liečebná klyzma, 
odborný nácvik potrebných 
výkonov pri starostlivosti o 
chorého doma.  
      Ošetrovanie vykonávajú 
kvalifikované zdravotné sestry 
denne alebo niekoľkokrát do 
týždňa počas návštevnej služ-

by u pacientov.     
     Domácu  rehabilitáciu  
vykonávajú fyzioterapeuti so  
špecializovaným  vzdelaním. 
       K základným výkonom 
patrí individuálna liečebná 
telesná výchova zameraná na 
zvýšenie svalovej sily a zlepše-
nie rozsahu pohybov, liečba 
porúch centrálneho a perifér-
neho systému, mäkké a mobi-
lizačné techniky na chrbtici, 
periférnych kĺboch a svaloch, 
individuálna dychová gymnas-
tika, nácvik kontinencie a 
cielená odborná inštruktáž.  
       
     V odôvodnených prípa-
doch sa poskytuje aj rehabili-
tácia pri vrodených alebo zís-
kaných poruchách pohybové-
ho aparátu u detí a dospelých, 
kedy sa vykonávajú špeciálne 
rehabilitačné metódy.  
     Domáca ošetrovateľská a 
rehabilitačná starostlivosť 
môže byť čiastočne alebo 
úplne  hradená zo zdravotné-
ho poistenia.  
     V prípade, že pacient má 
záujem o hradenie ošetrovania 
zo zdravotného poistenia, 
musí návrh  potvrdiť vše-
obecný lekár. Ak má záujem o 
hradenie liečebnej rehabilitá-
cie musí predložiť odporúča-
nie ambulantného rehabilitač-
ného lekára a návrh tiež musí 

potvrdiť jeho všeobecný le-
kár.  V prípadoch, že pacient 
potrebuje viac výkonov ako je 
hradených z poistenia, môže 
si túto starostlivosť objednať 
aj ako samoplatca. O výške 
poplatku je informovaný pred 
začatím starostlivosti. 
     Naša nezisková organizá-
cia v rámci svojich služieb 
bude poskytovať aj terénnu 
opatrovateľskú službu.  
     Opatrovateľky a opatrova-
telia poskytujú najmä pomoc 
pri samoobslužných výko-
noch v domácom prostredí: 
pri osobnej hygiene, kúpaní, 
umývaní, obliekaní, vykonáva-
jú výmenu plienok, polohova-
nie, pomáhajú pri zabezpečo-
vaní stravy (malý nákup, do-
náška stravy, varenie, príprava 
a podávanie stravy), robia 
spoločnosť, dohľad a sprevá-
dzajú tiež pacientov na vyšet-
renia k lekárovi, na úrady, 
nákupy alebo pomáhajú v 
domácnosti, pri bežnom upra-
tovaní, vysávaní, žehlení.  
 
      Domáca opatrovateľská 
služba je sociálna služba a 
preto nie je hradená zo zdra-
votného poistenia.  
     Návrh od lekára nie je 
potrebný, pacient o ňu žiada 
priamo v neziskovej organizá-
cii.  

(pokračovanie zo strany 1) 
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     Za túto službu klient 
platí, alebo u zamestnaných 
klientov môže byť hradená 
zo sociálneho fondu zamest-
návateľa. 
     Služby neziskovej organi-
zácie Modrá Hviezda n.o. sa 
začnú poskytovať od janu-
ára 2018 obyvateľom Prie-
pasného a širokého okolia.  
 
  
Za neziskovú organizáciu 
Modrá Hviezda n.o. 
Mgr.Mgr.Mgr.Bc. Ivan Vnuk, 
MPH, MHA 

Foto: Sídlo Modrej hviezdy n.o. v 
bývalej budove hasičskej zbrojnice 
v Priepasnom 



 

 

     Činnosť našej organizácie 
je zameraná na sociálnu a zdra-
votnú oblasť, dobrovoľnícku 
a vzdelávaciu činnosť. Raz za 
štvrť roka sa konajú členské 
schôdze. Ich obsahom je vy-
hodnotenie činnosti za uplynu-
lé obdobie a návrh akcií na 
ďalšie mesiace. Na každej za-
blahoželáme tým, ktorí oslávili 
narodeniny v danom štvrťro-
ku. Potom nasleduje malé po-
hostenie a družná debata. Za-
čiatkom roka nás opustil náš 
dlhoročný predseda p. Vladis-
lav Valihora. Česť jeho pa-
miatke! 

     „Neberme zrelý život tak 
vážne, však staroba neznamená 
krach!“ Tejto myšlienky sa 
držia aj naši členovia ZO JDS, 
ktorým to dovolí ich zdravotný 
stav. Zúčastňujú sa na rôznych 
podujatiach organizovaných 
obcou a inými organizáciami. 
Napríklad: Návšteva záhrad-
kárskej výstavy v Trenčíne, 
t e r m á l n e h o  k ú p a l i s k a 
v Dunajskej Strede, účasť na 
oslavách 60. výročia založenia 

obce, Dni matiek, Muzigant-
skom Priepasnom. 

     Spoločne navštevujeme 
kultúrne podujatia: Vystúpenie 
F. Uhra pri príležitosti MDŽ 
a kapely Borovienka v rámci 
Mesiaca úcty k starším v KD 
Samka Dudíka v Myjave. 

     Výbor ZO JDS pre členov 
zorganizoval posedenie pri 
ohni s opekaním špekáčikov, 
prednášku pani B. Bratho-
vej: Starostlivosť o nohy, ich 
ošetrovanie, burzu rastlín, náv-
števu Stupavy – Dni zelí. 

     Desať seniorov sa zúčastni-
lo Okresných športových hier 
v Starej Myjave, p. P. Halabrín  
dostal diplom za 1. m. v hode 
na basketbalový kôš a p. A. 
Minárčiná za 3. m. v hode 

válkom a 2.m. v hode kriketo-
vou loptičkou. 

     Najzaujímavejším poduja-
tím bol poznávací zájazd na 
Moravu. Prvou zastávkou bol 
hrad Buchlov – jeden 
z najstarších v Českej republi-
ke, pochádza z polovice 13. 
storočia. Kto zvládol 205 scho-
dov, dozvedel sa veľa zaujíma-
vostí z histórie hradu. Ďalším 
programom bola návšteva mú-
zea v Zlíne: Obuv a produkcia 
firmy Baťa. Je tam vývoj obuvi 
od 15. storočia po dnešnú do-
bu. Exponáty boli dovezené 
z rôznych kútov sveta. Najroz-
siahlejšia je zbierka obuvi firmy 
Baťa od vzniku továrne v r. 
1894 po rok 1945. Na koniec 
seniori navštívi l i  ZOO 
v Lešnej, ktorá potešila aj vnú-
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čatá, ktoré mali niektorí so se-
bou. 

     Myslím, že činnosť v našej 
organizácii je pestrá, každý si 
môže vybrať podľa záujmov. 
Škoda, že mnohí „mladí dô-
chodcovia“ medzi nás nechcú 
chodiť, hoci aj keď nie sú čle-
novia JDS, na mnohé podujatia 
ich pozývame. 

     Ešte by som sa v mene vý-
boru ZO JDS chcela poďako-
vať p. starostovi P. Czere, ktorý 
pravidelne chodí na naše schô-
dze, informuje nás o dianí 
v obci a ochotne nám pomáha. 

     Milí seniori, prajem Vám 
pevné zdravie, veselú myseľ, 
veľa elánu a radosti zo života. 
Prežite ďalšie roky obklopení 
láskou, úctou, vďakou svojich 
najbližších.                                                                                                                             

                                                                                                                             
Predsedníčka ZO JDS 

                                                                                                                             
Mgr. Ľ. Holečková 

Z činnosti ZO JDS Priepasné v roku 2017 

Stalo sa v roku 2017 (kultúrno-spoločenské podujatia) 
     Aj rok 2017 bol z pohľadu 
kultúrnych aktivít plný rôz-
nych podujatí. 

Začiatok roka patril všetkým, 
malým aj veľkým, ktorí majú 
radi rozprávky. Vo februári sa 
v sále kultúrneho domu  kona-
lo divadené predstavenie Ako 
s obuvníkom čerti šili. Sála 
bola úplne plná a všetkým sa 
veľmi páčilo prestavenie diva-
delného spolku z Krajného.   

Aj tento rok počas fašiangov 
sme mali v Priepasnom maš-
karný ples na ktorom sa do 
sýtosti vyšantili deti, no aj ich 
rodičia, či starí rodičia.  

Priepasnanský ples futbalistov 
sa môže pochváliť svojou 
veľkou obľubou. Tak ako po 
iné roky, aj toho roku sa ľudia 
zabávali do skorých ranných 
hodín. 

Jar prebiehala v znamení prí-
prav osláv 60. výročia osamos-
tatnenia sa našej obce. 

Bol to program náročný na 
prípravu, aj na realizáciu.  

24. jún 2017 sa začal otvore-
ním oddychových zón s prv-
kami drobnej architektúry, 
ktorý bol spojený so sprievo-
dom od „Petruchov ku Kolá-
rikom“. V sprievod vytvorili 
hudobníci, tanečníci, no i voz 

s konským záprahom. Spoločne 
sme vzdali pocty primášom z 
Priepasného za zvukov ich skla-
dieb a tónov. 

Deň pokračoval Službami Boží-
mi ECAV v amfiteátri OÚ v 
Priepasnom. Jeho súčasťou bolo 
slávnostné uvedenie knihy Silvii 
Konečnej –Priepasné, jeho ľudia 
spomínajú. Je to kniha veľká 
svojím obsahom. Na jej strán-
kach znova ožívajú v príbehoch 



 

 

(pokračovanie zo strany 3) 
a spomienkach ľudia a ich 
zážitky, ktoré by inak odvial 
čas a zapadli by prachom za-
budnutia. Vďaka tejto publi-
kácii sa tak už nestane.  

Program tohto dňa pokračo-
val pásmom „To najlepšie z 
nášho kraja“, v ktorom sa 
postupne predstavili s krás-
nym predstavením deti z ma-
terskej školy v Priepasnom, 
Babský spolek Košariská, FS 
Priepasnanček, a Ženská spe-
vácka skupina z Priepasného. 
Žiaci základnej školy v Koša-
riskách predviedli divadlo O 
zbojníkovi Hrajnohovi.  

     Hlavný večerný program 
„Tak to v Priepasném bývalo“ 
odštartoval o 20:30 hod. Bol 
to program, v ktorom sa číta-
né spomienky striedali s krát-
kymi tanečnými či hudobnými 
vystúpeniami. Počuli sme 
spomienky ľudí na osamostat-
nenie obce, na neľahkú situá-
ciu vtedajšieho školstva, bu-
dovanie obce, no i na zábavu 
a kultúrne vyžitie, i cirkevné 
pôsobenie. Boli to spomienky 
veselé, no i smutné a dojíma-
vé.  Kopaničiarska muzi-
ka Martina Janšta a Janko Osu-
ský s Paľom Michaličkom 

postupne sprevádzala priepas-
nanských tanečníkov z FS Kýčera 
Martina Mosnáčka, Martina a 
Moniku Stančíkovcov, Tomáša 
Marka, Hanku Cigánkovú a  Len-
ku Majdlenovú, sólistov Martina 
Svrčka a Patrika Marka s partner-
kami, a Luciu Czere Eckertovú s 
dcérou Laurinkou z FS Priepas-
nančeka. Večerným programom 
nás moderátorsky sprevádzala 
Lenka Mlčúchová. Večer pokra-
čoval poďakovaním za osobitý 
prínos publikácie Priepasné—
jeho ľudia spomínajú, autorke 
Silvii Konečnej. 

     Samotným vrcholom bolo 
udelenie ceny In memoriam bý-
valému starostovi obce Priepas-
né, pánu Vladislavovi Valihorovi. 
Jeho životnú prácu pre našu obec 
sme si pripomenuli pietnou pro-
jekciou. 

     Večer však nekončil smutne. 
Po prestávke sme mali možnosť 
zaspomínať si, no i zatancovať a 
zaspievať si na ľudovej zábave 
pri Krajnanskej muzike.  

V lete prilákalo nadšencov fol-
klóru k nám Muziganské Priepas-
né. Napriek silnému dažďu sme 
slávnostne otvorili informačné 
tabule pri pilónoch priepasnan-
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ských primášov, v mieste ich 
rodných chalúp. 

Tesne pred hlavným večerným 
programom sa vyčasilo a tak 
sme si mohli vychutnať vystúpe-
nie Priepasnančeka, Ženskej 
speváckej skupiny z Priepasné-
ho, Holešiek z Prašníka, vystú-
penie detského folklórneho sú-
boru Kornička z Trenčína. Zá-
verečné tóny a tance patrili 
účastníkom tvorivých dielní v 
tanečnom a hudobnom letnom 
tábore.  

11. november patri spomienke 
na vojnových veteránov a vzda-
nie úcty všetkým obetiam vojny. 
Aj Priepasnanci položili svoje 
životy za slobodu nás všetkých v 
I. a II.svetovej vojne. Presne o 
11:11 hod. sa aj na ich počet 
rozozvučali zvony po celom 
svete, no i v Priepasnom. Po 
zapálaní sviečok na pomníku pri 
obecnom úrade sme si  vypočuli 
príhovor starostu obce a pani 
farárky ECAV Durcovej. 

V ten deň bol sviatok Martina, a 
v Priepasnom sa konal lampió-
nový sprievod. Martin prišiel na 
skutočne bielom koni a od z 
jeho ohňa sa rozsvietil nejeden 
lampášik, či sviečka v lampióne. 

Asi stovka ľudí  sa  potom v 
sprievode prešla od obecného 
úradu na futbalové ihrisko, kde 
sme spoločne vypúšťali lampió-
ny prianí. Bol to krásny pohľad, 
keď sa nad Priepasným vznáša-
lo toľko žiarivých balónov. 

Ako každým rokom, aj v tomto 
roku začiatkom decembra zaví-
tal do Priepasného Mikuláš s 
anjelom a čertmi. Deti boli ale 
poslušné, a tak si čerti nakoniec 
nikoho z nich neodniesli a Mi-
kuláš s anjelom odmenili po-
slušné deti sladkým prekvape-
ním.      Od toho večera sa ved-
ľa obecného úradu zosvietila aj 
vianočná výzdoba.  Pripomína 
nám nadchádzajúce najkrajšie 
sviatky roka, Vianoce. 

    Na poslednú predvianočnú 
nedeľu 17.12 2017 je pripravené 
posledné tohtoročné kultúrne 
podujatie, Vianoce v Priepas-
nom. 

     Príďte si vychutnať čaro 
Vianoc, živého Betlehemu FS 
Priepasnančeka, do tónov 
Z v onk ohry  Koša r i sk á—
Priepasné, či do kolied Ženskej 
speváckej skupiny z Priepasné-
ho. Všetkých Vás srdečne pozý-
vame.   



 

 

Rok 2017 v Materskej škole v Priepasnom 
    Vianočný stromček, zimná 
výzdoba, vôňa koláčikov  – to 
všetko nám pripomína, že 
prichádzajú najkrajšie sviatky 
v roku – VIANOCE. 

Mne prináleží zhodnotiť ďalší 
rok, ktorý je už takmer za 
nami. 

I tento celý rok bol pre nás 
v MŠ  plný zážitkov 
a prežívania pri získavaní no-
vých detských poznatkov 
a skúseností. 

V júni sa s našou  materskou 
školou rozlúčili 4 deti, ktoré 
odišli do základnej školy. Na 
ich miesto boli prijaté nové 
malé deti, čím sa naplnila cel-
ková kapacita materskej školy. 

V celom roku sme absolvovali 
s deťmi množstvo edukač-

ných aktivít: hudobný program 
„Simsalala“, ukážka „sokoliara“ 
s expozíciou viacerých dravcov 
na lúke v prírode, karneval, ex-
kurziu predškolákov do  ZŠ, 
u k á žk a  p l e te n i a  k o š í k a 
k veľkonočným sviatkom s pani 
Švrčkovou, zhotovenie a vynáša-
nie Moreny, vystúpenie malých 
„šmolkov“ pri príležitosti Dňa 
matiek v kultúrnom dome a ex-
kurziu na Minifarme do Lubiny. 

 Ďalej spoločný deň s deťmi 
z Košarísk, ktoré zavítali tento 
rok k nám do Priepasného. Ako 
prekvapenie sme si pre nich pri-
pravili sférické kino, ktoré pre-
mietlo deťom rozprávku “Ako 
išiel Mesiac na návštevu k Slnku“. 

Na MDD boli deti odmenené 
vozením na poníkoch, ktoré boli 
u nás v MŠ na školskom dvore. 
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Ďalej deti zažili turistiku do prí-
rody s piknikom a hrami, škol-
ský výlet s rodičmi do ZOO 
Lešná, dopoludnie na bicykloch 
na školskom dvore, hudobno-
výchovný koncert ZUŠ na Myja-
ve.  

Pri konci školského roka deti 
vystupovali v kopaničiarskych 
krojoch s programom na ľudovú 
nôtu v amfiteátri Priepasné pri 
príležitosti 60.výročia vzniku 
Obce Pr iepasné .  Potom 
o týždeň deti vystupovali znova 
v telocvični bývalej základnej 
školy, s program pri príležitosti 
ukončenia školského roka  a 
slávnostnej rozlúčky s našimi 
predškolákmi . 

Od septembra sme sa zapojili 
znova do projektov „Zdravý 
úsmev“, školské ovocie, školské 

mlieko. Deti zabavilo bábkové 
divadlo „Slniečko“, tekvicová 
párty. V decembri deti privítali 
Mikuláša s nacvičeným progra-
mom a s mamičkami sme do-
obeda napiekli medovníčky 
k Vianociam. 

Celý kolektív materskej školy 
Priepasné  Vám praje krásne 
vianočné sviatky, veľa zdravia, 
spokojnosti a príjemné sviatoč-
né chvíle strávené so svojimi 
najbližšími. 

Jana Valihorová, riaditeľka MŠ 

 

Zo „škôlkárskej“ fotogalérie ... 



 

 

Zo života ZO ÚŽS v Priepasnom v roku 2017 
Rok 2017 bol pre úniu trošku 
iný ako tie minulé. Na výroč-
nej schôdzi odišli z výboru až 
štyri členky: Ľudmila Halašo-
vá, Emília Osuská, Vlasta 
Dodrvová a Anna Valihorová.  
Ešte raz im touto cestou  
chcem poďakovať za ich prá-
cu, ktorú za dlhé roky vykoná-
vali pre našu organizáciu. 

Novými členkami výboru sú 
Alžbeta Mockovčiaková a 
Alena Koláriková. 

Opäť sme boli činné. Ešte 
koncom roka 2016 sme vyro-
bili výrobky, ktoré sa predáva-
li na Vianočných trhoch 
v Priepasnom. Už vo februári 
sme navštívili divadelné pred-
stavenie Bičianka z doliny 
v podaní Babského spolku 

z Košarísk, kde nás pekne 
privítali. Členkám bol poskyt-
nutí autobus na predstavenie 
zdarma. V apríli sme absolvo-
vali Záhradkársku výstavu 
v Trenčíne a  kurz slaných 
mís, ktorý sme uhradili z tržby 
z Vianočných trhov. 3. mája 
sme na mohyle M. R. Štefáni-
ka položili kyticu spoločne 
s okresnou predsedníčkou ÚŽ 
p a n i  Z e m a n o v o u 
a predsedníčkou ÚŽ Myjavy 
pani  Durcovou.  7. mája sme 
uskutočnili turistiku na Dlhý 
vŕšok a Batíkovú. V mesiaci 
júli a auguste sme usporiadali 
zájazd do Dunajskej Stredy.  
1. septembra sme urobili 
športovú akciu pre deti 
i  dospe lých Rozlúčku 
s prázdninami. Mesiaci no-

vember sme boli na exkurzii 
v čokoládovni v Kittese 
v Rakúsku. A opäť nás čakajú 
Vianočné trhy. 

     Pomohli sme aj obci. 
V decembri minulého roka 
sme pomohl i  upra tať 
a pripraviť sálu na Vianoce 
v Priepasnom po jej rekon-
štrukcii. Pomohli sme pri or-
ganizovaní 60. výročia obce 
a pri Úcte starších. Spoločne 
sme zorganizovali Deň ma-
tiek, kde pani Alžbeta Moc-
kovčiaková pripravila darčeky 
pre ženy krásne svietniky. 

     Na záver sa chcem už len 
poďakovať. Začnem vede-
ným obce za nové skrine a tak 
ako som v ďakovnom liste 
zaslanom na obecné zastupi-
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teľstvo sľúbila, bude nápo-
mocné pri organizovaní 
obecných akcií. Ďakujem TJ 
Slovan Priepasné a všetkým, 
ktorý nám pomohli pri orga-
nizovaní všetkých akcií 
v tomto období.  Ďakujem 
všetkým ochotným manže-
lom našich členiek, pánovi 
Jánovi Cigánkovi za krásne 
fotografie a pánovi Vladovi  
Markovi za uvarenie skvelej 
držkovej. Ďakujem rodine 
Krásnej za krásne uvítanie  
a pohostenie v ich dome 
v Batíkovej. 
A ak chcete patriť do našich 
radov radi Vás privítame. 

Marcela Vičíková, 

predsedkyňa ÚŽ v Priepas-
nom 

Vítame medzi nami 
         Richard Valko 
       Marián Petrucha 
        Alexander Matúš 

       Sebastián Boor 
       Matej Stančík   

         Damián Holič 
        Alexandra Holičová 

Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,  nech na Teba iba dobré sudby žitia letia, 
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.  

V roku 2017 sa v našej 
obci  

narodilo 7 detí. 



 

 

 

Základná organizácia SČK v Priepasnom 
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     Ani sme sa nenazdali a už je tu znova 
koniec roka a treba bilancovať činnosť v 
našej organizácií za rok 2017.  Každý z 
Vás vie, že organizácia SČK je humanit-
ná organizácia. Preto sa naša činnosť 
nesie v uvedenom duchu. 
      Ako každý rok naša organizácia pri-
spela do tomboly na maškarný ples detí 
poriadaný Materskou školou v Priepas-
nom, ktorý sa konal 4. marca 2017. 
      Na výročnej členskej schôdzi, ktorá 
bola dňa 12.3.2017 sa funkcie pokladníč-
ky vzdala pani Osuská Emília, na jej 
miesto pokladníčky bola navrhnutá a 
zvolená pani Lubica Bachárová, ktorá sa 
zároveň vzdala členstva revíznej komisie. 
Za členku revíznej komisie bola navrh-
nutá a zároveň zvolená pani Renata Ja-
šová. 
     Dňa 17.5.2017 naša organizácia do-
stala poďakovanie od Slovenského čer-
veného kríža územného spolku Senica za 
aktívnu prácu pri napĺňaní humanitného 
poslania SČK . 
     Pri odovzdávaní poďakovania našej 
organizácií bol prítomný prezident SČK 
doc. MUDr Viliam Dobiáš, PhD, ktorý 
zároveň odovzdal predsedníčke SČK v 
Priepasnom vyznamenanie SČK II. stup-
ňa za obetavosť, humanitu a dobrovoľ-
nú službu. 
      Dňa 24.6.2017 sa v našej obci usku-
točnila slávnosť Pocta primášom z Prie-
pasného , bez minulosti niet prítomnosti 
spojená s oslavou 60. výročia obce. Naša 
organizácia tiež prispelak tomuto podu-
jatiu, pripravením panelu z fotografií z 
činnosti našej organizácie a taktiež 

malou brigádou pri príprave. 
     Dňa 17.10.2017  - 31.10.2017 sa v 
Brezovej pod Bradlom, v Národnom 
dome Štefánikovom uskutočnila na po-
česť 150. výročia Červeného kríža v 
Rusku - Milosrdenstvo v dejinách. Prí-
nos Veľkokňažnej Jelizavety Feodorov-
ny do činnosti Ruskej spoločnosti Čer-
veného kríža. 
     Členovia výboru našej organizácie sa 
zúčastnili vernisáže tejto výstavy, čo 
bolo pre nás prínosom v poznaní. 
     Taktiež si pokladáme za povinnosť 
zúčastniť sa každoročne  a tak vzdať 
česť pri pietnej spomienke Dňa červe-
ných makov a Dňa vojnových veterá-
nov, ktorá sa pravidelne uskutočňuje 
11.novembra o 11,00 hod pri pamätníku 
M.R. Štefánika v areáli Obecného úradu 
v Priepasnom. 
     Už sa stalo pravidlom, že členovia 
výboru pripravujú, teplé občerstvenie 
pre malých aj veľkých  návštevníkov, 
ktorí vítajú v našej obci Mikuláša, s čer-
tmi a anjelmi . 
 Ani v tomto roku sme nezabudli na 
starších a chorých a taktiež na našich 
darcov krvi. 
     V tomto roku 2017 nás opustila naša 
dlhoročná členka pani Zuzana Hrajno-
hová rod. Jakubcová.  Venujme jej touto 
c e s t o u  t i c h ú  s p o m i e n k u . 
 Základná organizácia SČK v Priepas-
nom touto cestou ďakuje všetkým, ktorí 
svojim šľachetným skutkom, ako je dar-
covstvo krvi pomohli tým, ktorí to po-
trebujú na záchranu svojho živo-

ta.  Ľudská krv je nenahraditeľná. Sme hrdí 
na to, že v našej malej obci máme ľudí, 
ktorým záleží na iných a delia sa o túto 
vzácnu tekutinu.  
     Touto cestou im za našu organizáciu 
ďakujeme. 

  Darcovia  krvi za rok 2017 

      Borovský Štefan  
Janík Michal  

Janíková Mária  
Jašová Renáta   

Kázik Milan 
Klandúchová Viera 

Kovárová Anna  
Kovárová Dominika  
Kovárová Kristína 

Kozubiková Jarmila 
Lukačovič Miroslav  
Mosnáčková Dana 
Stančíková Monika 

Stančík Martin  
Stančík Štefan  
Klbečka Peter 

Klbečková Lucia 
      
 

 
 

Za SČK Priepasné Anna Švrčková                                                             
Predsedníčka ZO SZČK Priepasné 

Základná organizácia SZCH v Priepasnom 
Členovia chovateľskej organizácie v 
Priepasnom chovajú pre osoh, aj pre 
radosť  veľa druhov zvierat. Dnes Vám 
predstavia plemeno králika  Francúzsky 

Baran, ktorého chovu sa úspešne venu-
je člen SZCH v Priepasnom Štefan 
S t a n č í k  z  P r i e p a s n é h o .                         
Francúzsky baran je staré francúzske 
plemeno, ktoré vzniklo v polovici 19. 
storočia. Pri šľachtení bol použitý Ang-
lický baran a mäsové králiky chované v 
tej dobe vo Francúzsku s hlavným cie-
ľom vyšľachtiť mäsové králiky s klope-
nými ušnicami. Až neskôr sa z pôvod-

ného francúzskeho barana vyvinul vý-
stavný králik dnešných kvalít. Chovatelia 
všetkých králikov baranovitých sú na 
Slovensku organizovaní v Klube chova-
teľov králikov baranovitých v Prievidzi. 
Špeciálna klubová výstava sa každoročne 
koná v Nitrianskom Rudne. Práve na 
tejto výstave v roku 2014 vyhrali králiky 
Štefana Stančíka skvelé 2.miesto. 

     Minulý rok získal zatiaľ najcennejšie 
ocenenie svojej samice francúzskeho 
barana—Šampiónka klubu! 

Toto plemeno Štefana upútalo už dávno 
v minulosti na výstavách. Profesionálne-

mu chovu sa venuje od roku 2003, odkedy 
je pravidelným vystavovateľom aj oficiál-
nym chovateľom.   

Srdečne gratulujeme a želáme mnoho     
ďalších chovateľských úspechov! 



 

 

Potulky prírodou (I.časť) 
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      V našom chotári máme roztrúsené pomerne veľké rastlinné 
bohatstvo po celom okolí: na suchých i vlhkých stanovištiach, pri 
lesoch, lúkach a v rôznych zákutiach. Nájdeme tu veľa liečivých 
rastlín, rastlín zaujímavých, napr. farbou svojich kvetov,  zákonom 
chránených, ale i také, ktoré sú na pokraji svojho vyhynutia. 
     Na jar  medzi prvými môžeme obdivovať chochlačku, ktorá 
ešte nedávno tvorila celé koberce na okrajoch lesov – dnes jej už 
hodne ubudlo.  Na jeseň medzi poslednými sa vystrčí jesienka 
obyčajná s bledofialovými kvetmi bez listov, lebo tieto jej vyrastajú 
pri zemi ešte na jar. 
     Niektoré rastliny postupne miznú z nášho okolia, a to nás 
v tomto roku zlákalo do prírody, aby sme sa bližšie pozreli aspoň 
na niektoré z nich, popísali ich a zachytili ich krásu. 

        Alžbeta Krásna 
Autor fotografií : Ján Cigánek 

Spracovala: Alžbeta Tallová 
Chochlačka dutá (Corydalis cava) je trváca a medonosná rastlina 
čeľade makovitých. Fialové, málokedy biele kvety sú zoskupené do 
koncových strapcov a majú podlhovastú ostrohu.Plodom  je to-
bolka Celá rastlina je jedovatá.  Rastie najmä vo vlhších lesoch 
a hájoch, kde je zjari i dosť hojná a nápadná. Kvitne od marca do 
mája. 

 

Vstavač purpurový (orchis purpurea) rastie na zarastených lú-
kach, na okrajoch listnatých i vo svetlých listnatých lesoch. Je 
ohrozeným druhom a preto je zákonom chránený.

   
Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium ) rastie v tienis-
tých až svetlejších listnatých lesoch a na krovinatých svahoch na 
vápencovom podklade. Kvitne v máji až v júli.  Na Slovensku je 
zákonom chránená. 

  

Veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides) má žlté 
kvety a rastie v listnatých lesoch.  Kvitne od apríla do júna 
a celá rastlina je jedovatá. 

 
Hniezdovka hlístová ( Neottia nidus-avis) rastie v tienis-
tých listnatých i ihličnatých lesoch, pri potokoch a na kys-
lých pôdach. Je úplne zbavená funkčného chlorofylu, preto je aj 
hnedo sfarbená. Korene má v tvare hniezda, sú hrubé a krátke. 
Po odkvitnutí odumiera, ale z koreňových vrcholov po niekoľ-
kých rokoch vyrastá nová rastlina. Kvitne od mája do júna. 

  
 
Hrachor jarný (Lathyrus vernus) Vyskytuje sa v listnatých 
i zmiešaných lesoch. Kvitne v apríli až v máji.  Po odkvitnutí 
tvorí plody, ktorými  sú struky.      

 

Zubovník šupinatý (Lathraea squamaria) je parazitická rastlina 
na koreňoch stromov, zaujímavosťou je, že  jeho podzemná 
časť dokáže preniknúť ku koreňom do hĺbky až 2,5 m. Jeho 
nadzemnú časť nesie 25-30 bledo fialových kvetov. Plodom je 
tobolka s mnohými semenami (až 160). Kvitne v apríli až 
v máji. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorofyl


 

 

 

My u Vás a Vy u nás, alebo čo sa stalo u vás a čo u nás 

St rana 9 NAŠE PRIEPASNÉ 2017 

Človek nedostáva často po-
zvania na stretnutia, na kto-
rých sa prezentujú knihy 
o histórii, či spomienkach 
srdcu milej dedinky – v ktorej 
máme svoje korene. 
Ale jedno také sme dostali na 
8. marca, a to na uvedenie 
k n i h y  P r i e p a s n é 
v  d o k u m e n t o c h 
a spomienkach od vás, ale aj 
od autorky knihy pani Silvii 
Konečnej. Pozvanie bolo 
vzácne. Rok 2015 je rokom, 
keď si celý svet pripomína 70-
te výročie ukončenia najstraš-
nejšej vojny. Výročie sa tak 
trochu viaže nejakými prvka-
mi v našej krajine aj k nášmu 
Priepasnému. V tomto roku je 
sedemdesiat rokov, čo niekto-
rí naši predkovia z tohto ma-
lebného, ale chudobného kra-
ja odišli za tzv. lepším živo-
tom na Dolniaky. Takmer pri 
každom spoločnom stretnutí 
si túto udalosť pripomína-
me,...poviete si – to je minu-
losť – história, no veď práve, 
máte pravdu, ale sme tu  nato, 
aby sme si našu históriu 
akýmkoľvek spôsobom pripo-
mínali a zaznamenali pre naše 
ďalšie generácie. 
Asi podobný zámer mala aj 
pani Konečná, autorka knihy, 
ktorej uvedenia do života 
čitateľskej verejnosti sme sa 
zúčastnili a za to, že dala na 
papier všetko, čo mohla, sme 
jej vzdali úctu, vďaku a obdiv. 
Kniha je aj pre nás rodákov 
v Dunajskej Lužnej zdrojom 
h l b š i e h o  p o z n a n i a 
o prekrásnom kraji – rodisku 
našich predkov. Kraj, ktorý aj 
v piesňach ospevujeme, ktorý 
nám dal množstvo skvelých, 
talentovaných ľudí a ktorí 
venovali zo svojich hrivien 
um a šikovnosť na rozvoj 
kraja po mnohých stránkach. 
Vo svojom príhovore som 
opäť vyslovila, že som hrdá 
na rodný kraj, na kraj svojich 
predkov – a nielen na osob-
nosť M. R. Štefánika, ale aj na 

ostatných – na skvelých muzi-
kantov, na zručných remesel-
níkov, skrátka na všetkých,  
ktorí akýmkoľvek pričinením 
prispievajú k tomu, že Prie-
pasné bola, je a bude naša naj 
dedinka! 
Mnohé roky pretrváva družba 
medzi obcami Priepasné 
a Dunajskou Lužnou a nebolo 
tomu inak aj v tomto roku. 
V rámci nášho dlhodobého 
projektu Poznávajme svoju 
históriu, sme tohto roku na-
vštívili mesto Hodonín 
a  v rámci spomienkovej sláv-
nosti na Košariskách pri príle-
žitosti 135. výročia narodenia 
M. R. Štefánika sme zavítali 
tradične aj k vám. No a ako 
by to bolo, keby sme v rámci 
programu nespievali  hymnic-
kú pieseň Na Kráľovej holi 
s textom 2. a 3. slohy so slo-
vami, ktoré vypovedajú 
o našom vzájomnom priateľ-
stve. Neodmietli sme ani po-
zvanie k rodine Krásnej do 
múzea tradičnej kultúry, kde 
sme mali možnosť sa zozná-
miť s novou expozíciou kro-
jovaných a starodávnych bá-
bik. 
Prežili sme veľmi horúce leto, 
ale u vás bolo horúco aj 
z dôvodu množstva aktivít, či 
akcií. Iste medzi ne patrila aj 
neobyčajná svadba pána sta-
rostu, ktorej som mala česť sa 
zúčastniť aj s manželom. No 
a využila som možnosť pre-
zentovať kroje nášho kraja – 
obliekla som sa do kroja mojej 
mamy, ktorý má už 73 rokov 
a bola som trochu smutná, že 
som bola jediná, ale aspoň 
mužov v košeliach bolo viac. 
Pán starosta má môj obdiv, 
lebo má snahu sa zžiť s naším 
krajom aj tým, že si oblečie 
vyšívanú košeľu. A nielen 
preto, urobí pre svojich oby-
vateľov, čo je v jeho silách. 
Príbeh, ako zasiahol pri zdra-
votnej starostlivosti pani Vali-
horovej v Maďarsku asi všetci 
poznáte. Veď nakoniec, exsta-
rosta pán Valihora to vyjadril 

v svadobnom prípitku. Pri 
spomienke na to aj dnes tlies-
kam. 
Nechýbali sme ani na Muzi-
ganskom Priepasnom, kde 
sme tlieskali výborným spevá-
kom a trochu tak aj 
„hercom“, ktorí piesňami 
sprítomňovali niektoré zvyky 
zo života, ale najmä vášmu 
rodiacemu sa detskému súbo-
ru Priepasňanček. Gratuluje-
me a želáme si, aby ste 
v snažení neustávali. Iste má 
na tom aj veľký podiel, dnes 
už pani  Lucka Czere Eckerto-
vá. 
No a v septembri ste zavítali 
k nám do Dunajskej Lužnej 
na Deň obce so svojimi futba-
listami. 
Aj u nás bol bohatý program, 
či kultúrny, športový, ale aj 
osvetový a verím, že ste sa 
cítili ako doma. Vďaka, že ste 
prjali pozvanie. A o šesť týž-
dňov ste opäť putovali k nám. 
Tradičné regionálne stretnutie 
pri príležitosti 97. výročia 
vzniku 1. ČSR pod názvom 
„Štefánik žije v národe“ sa 
konalo 24. októbra. Na stret-
nutí nechýbala ani odborná 
časť – výstava k tomuto výro-
čiu, ktorú odborne a pútavo 
prezentoval pán prof.Fuska. V 
rámci kultúrneho programu 

vystúpil  a  rozospieval 
a roztancoval všetkých účast-
níkov folklórny súbor Gym-
nik pásmom „z podbradlian-
skeho a podjavorinského kra-
ja“. V závere stretnutia sa 
konala promočná slávnosť 
knihy „šak to tašké časy býva-
li“ a ňou sme tohtoročné 
stretnutia uzavreli. Máme 
knihu o Vašej histórii, ktorá 
istým spôsobom pokračovala 
v osídlení obce Mischdorf, 
teda Nové Košariská, dnes 
časť zlúčenej obce Dunajská 
Lužná a je zaznamenaná 
v našej uvedenej knihe. 
 
     Prajem Vám, milí priatelia, 
veľa zdravia, spokojnosti, 
súdržnosti v mene svojom, ale 
aj v mene členov Spolku rodá-
kov M. R. Štefánika 
a nevynímajúc ani všetkých 
občanov našej búrlivo sa roz-
víjajúcej obce.  
     A úplne na záver želám 
našim obciam, kraju a krajine 
len to najlepšie, aby som 
mohla písať už len „šak to 
pekné časy bývali.“ 
Vaša Oľga Reptová 



 

 

 V nedeľu 24.12.2017 - ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie ak Pán dá, sa budú konať o  16.00  hod.  v chráme Bo-
žom. V rámci Služieb Božích vystúpi  Zvonkohra Košariská - Priepasné.  
 

 
V pondelok 25.12.2017 – 1.  Slávnosť  Vianočná  –  Božie  narodenie. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riad-
nom čase o 9.00 hod. v chráme Božom. V rámci programu sa bude čítať list Zboru biskupov, vystúpi domáci zborový spevokol. V  
rámci  SB  pre pripravených bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.  
O 14.00 hod sa budú konať slávnostné nešporné Služby  Božie v Priepasnom v Obecnom úrade. 
 

V  utorok  26.12.2017 – 2.  Slávnosť  Vianočná  –  pamiatka  mučeníka  Štefana. Slávnostné Služby Božie sa budú 
konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti. 
 

V nedeľu 31.12.2017 – Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú o 9,30 hod. v zborovej miestnosti na fare. 

 

V nedeľu 31.12.2017 Závierka občianskeho roka  - Silvester, tradičné večerné Služby Božie sa budú konať o 16.30 
hod. v chráme Božom. 
 

V pondelok 1.1.2018 – Nový  rok  Pána  2018. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod v chráme Božom aj 
s čítaním štatistiky za rok 2017, kde si menovite spomenieme na každého z nášho zboru, koho si v roku 2017 Pán k sebe povolal.  
Novoročné služby Božie sú spojené s losovaním biblických veršíkov ako hesiel na celý rok, pre cirkevný zbor aj jednotlivcov.  
 

V sobotu 6.1.2018 – Zjavenie Krista Pána mudrcom - hlavné Služby Božie budú v riadnom čase  o 9.30 hod. v zboro-
vej miestnosti na fare. 

ECAV Košariská-Priepasné 
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S hlbokou úctou spomíname na Ing. arch. Ľudovíta Jendrejáka (1929-2017) 
      Pán Ing. Jendreják, občan Bratislavy svojou láskou ku kopaničiarskemu kraju našiel svoje miesto v lokalite 
Batiková a láskou k obci Priepasné prispel svojim architektonickým návrhom k propagácii obce a šíreniu odka-
zov  velikána M.R. Štefánika výraznou mierou.  
Zároveň pomáhal pri rozvoji a budovaní obce svojimi návrhmi, ktoré obec zrealizovala a dodnes slúžia výz-
namne verejnosti pričom propaguje meno obce Priepasné. Jeho hlavným dielom v obci je budova na futbalo-
vom ihrisku a pamätník M.R. Štefánika pri obecnom úrade, venovaný aj obetiam 1. a  2. Svetovej vojny.   

Čestné občianstvo obce Priepasné bolo Ing. Arch. Ľudovítovi Jendrejákovi udelené v roku 2014 . 
     Česť jeho pamiatke! 

Cirkevné oznamy 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1929


 

 

 S hlbokou úctou spomíname na Vladislava Valihoru, 
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skromného človeka s láskavým srd-
com a výnimočnou inteligenciou. 
Plného ľudskosti, múdrosti, ale tiež 
pracovitosti a čestnosti, milujúceho 
Priepasné, mohylu na Bradle,  a kopa-
ničiarsky kraj.  

     Na bývalého starostu obce Prie-
pasné v rokoch 1981-2002, ktorý nás 
opustil 19. januára 2017.  

    Svoj život zasvätil  rodnej obci. Už 
od 70. rokov minulého storočia sa 
významne podieľal na výstavbe obce 

Priepasné. Bol brigádnicky pritom, 
keď sa dobudovávala prístavba kul-
túrneho domu, inštalovalo sa ústredné 
kúrenie v celej budove vtedajšieho 
MNV, a no aj pri výstavbe novej bu-
dove požiarnej zbrojnice. Vybudovala 
sa bezprašná asfaltová cesta do nie-
ktorých osád, previedla sa rekonštruk-
cia a rozšírenie verejného osvetlenia, 
zosilnenie elektrických sietí, vystavali 
sa autobusové čakárne. Bol vždy tam, 
kde bolo treba pomôcť. 

    Nebolo preto prekvapením, keď 
bol o pár rokov vo voľbách zvolený 
do funkcie predsedu MNV, neskôr 
starostu obce Priepasné. 

Jeho snahou a túžbou bolo dobudo-
vať Priepasné na modernú, malebnú 

kopaničiarsku dedinku, v ktorej sa 
bude ľuďom dobre žiť. Podporoval  
materskú školu a školu, ktoré boli pre 
neho srdcovou záležitosťou.  Podpo-
roval nové projekty, ako oplotenie 
budovy základnej školy, i plot pri 
Jednote, či vybudovanie amfiteátra pri 
obecnom úrade. 

     Bol skalným fanúšikom Telový-
chovnej jednoty TJ Slovan Priepasné, 
a pokiaľ to bolo možné, nepremeškal 
žiaden ich zápas. Za jeho podpory sa 
budovali aj sociálne zariadenia a šatne 
na ihrisku. 

    Pre Priepasné, no i pre jednotlivé 
organizácie, ktoré v nej pôsobia a 
pôsobili, zasvätil veľa času, námahy, 
energie a nasadenia.  

    Vladislav Valihora, ako starosta, 
získal pre obec vlastný erb, vlajku a 
pečať. Také, aké ich poznáme dnes. 

    Počas jeho pôsobenia vo funkcii 
starostu sa  podarilo vybudovať lesné 
cesty, no tiež cesty obecné. Podporo-
val aj kultúrnu spoločenskú činnosť. 
Bolo to najmä v súvislosti s oslavami 

na Bradle, ale aj s družobnou činnos-
ťou s rodákmi z Dunajskej Lužnej. 
Vyvrcholením toho všetkého bolo 
postavenie pyramídy na počesť Milana 
Rastislava Štefánika pri obecnom úra-
de, zo zbierok miestnych občanov a 
rodákov. Neskôr sa tiež významne 
podieľal na obnove pomníku u Mos-
náčkov, pripomínajúci prenasledovanie 
evanjelikov po roku 1770. 

     Pôsobenie Vladislava Valihoru v 
obci bolo, je a navždy zostane viditeľ-
né. 

    Česť jeho pamiatke. 

       



 

 

 

Telovýchovná jednota Slovan Priepasné 
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   Telovýchovná jednota Slovan Priepas-
né, ako športová organizácia pôsobiaca v 
našej obci začína svoju činnosť už začiat-
kom roka, keď ako jediná v obci poriada 
už vo februári tradičný ples športovcov. 
O podujatie býva každoročne veľký záu-
jem, takže vždy býva v miestnom kultúr-
nom dome veselo aj za prispenia kvalitnej 
hudobnej skupiny Eminent.  

Samotná športová činnosť sa v roku 2017 
pre našich futbalistov začala už v zimných 
mesiacoch využívaním telocvične na SPŠ 
v Myjave a domácej umelej tráve pri 
miestnom ihrisku.  

Odohrali sme dva prípravné západy na 
umelej tráve v Brezovej pod Bradlom s 
mužstvami TJ Modrová a TJ Podbranč. 

Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017, 
keď sme po jeseni mali 12 bodov za 4 
výhry a 5 prehier, dopadla tak, že sme po 
odohratí celkových 18 zápasov: 7 krát 
vyhrali, 2krát remizovali a 9 krát prehrali 
so skóre 37:28, a obsadili sme 5.miesto. 

V lete sme cez prestávku pred novým 
súťažným ročníkom 2017/2018 zorgani-
zovali tradičný dedinský turnaj za účasti 
horného a dolného Priepasného a legio-
nárov. Zúčastnili sme sa futbalového tur-

naja v Polianke, kde sme obsadili 3.miesto. 

Pred novým súťažným ročníkom sme v 
spolupráci s FK Turá Lúka a Brestovec do-
plnili mužstvo novými hráčmi, nakoľko nám 
odišli traja kvalitní hráči do „B“ mužstva 
Myjavy. 

Jesenná časť pod vedením trénera Štefana 
Potúčka sa pre nás začala nad očakávanie 
veľmi dobre, keď sme prvýkrát prehrali až v 
piatom kole na Chvojnici, kde bola prehra 
pre nás dosť nešťastná. 

V priebehu súťaže sme sa zúčastnili turnaja 
starších pánov v Dunajskej Lužnej, kde sme 
obsadili 2.miesto, len o skóre za víťazom 
turnaja TJ Terchová, keď sme v prvom zá-
pase porazili Dunajskú Lužnú 5:4 a o prvé 
miesto sme remizovali s TJ Terchová 3:3.  

Záver jesennej súťaže sme tiež zvládli k 
spokojnosti, keď sme z posledných piatych 
zápasoch prehrali iba raz. 

Celkove sme tak po odohratí 10. zápasov: 

6 x vyhrali, 2 x remizovali a 2 x prehrali so 
skóre 25:15 a v tabuľke sme obsadili 2. 
miesto. 

Futbal sa už ani v tejto našej súťaži nedá 
robiť bez aktívnej činnosti ľudí okolo futba-
lu v Priepasnom, ktorí obetujú svoj voľný 

čas pre zabezpečenie zápasov. 

Veľmi dôležitá je aj podpora od darcov 
2% z daní, za čo patrí všetkým, ktorí 
nám pomáhajú veľká vďaka. 

Taktiež OÚ v Priepasnom, Firme Ja-
gershop Myjava, Pohostinstvu Priepas-
nanský šenk, ktorí sa snažia v rámci 
svojich možností pomôcť futbalu v 
Priepasnom. 

Výbor TJ Slovan Priepasné 

 

 

Rozpis futbalových zápasov jar 2018 
08.04.2018 o 15,30 hod. TJ Družstevník, Bukovec—TJ Slovan Priepasné 

15.04.2018 o 15,30 hod.   TJ Slovan Priepasné– TJ Slovan Hrašné 

22.04.2018 o 16,00 hod. TJ Družstevník, Jablonka—TJ Slovan Priepasné 
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Otváracie hodiny v priebehu roka  

P:   07.00  - 11.00  
U:   07.00 - 12.00  +  12.30 - 16.30  

S:   07.00 - 11.00  
Š:   07.00 - 12.00  +  12.30 - 16.30  
P:   07.00 - 12.00  +  12.30 - 16.30  

So: 07.00  - 11.00   

 Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov  
 

23.12.2017 (sobota) 7,00-11,00 hod  
24.12.2017 (nedeľa) 7,00-10,00 hod  
25.12.2017 (pondelok) zatvorené  

26.12.2017 (utorok) zatvorené  
31.12.2017 (nedeľa) zatvorené  
1.1.2018  (pondelok) zatvorené  

6.1.2018 (sobota) zatvorené  

Otváracie hodiny COOP Jednota v Priepasnom  

MESIAC 

 

Termíny vývozov  

komunálného odpadu 

PET, fólie, obaly z plastu , 

obaly z kovov (konzervy), vysepa-
rované každý druh odpadu oso-

bitne  

Január 11.01.2018, 25.01.2018  

Február 08.02.2018, 22.02.2018  

Marec 08.03.2018, 22.03.2018  05.03.2018 

Apríl 05.04.2018, 19.04.2018  

Máj 03.05.2018, 17.05 2018, 
31.05.2018 

 

Jún  14.06.2018, 28.06.0018 04.06.2018 

Júl 12.07.2018, 26.07.2018  

August 09.08.2018, 23.08.2018  

September 06.09.2018, 20.09.2018 10.09.2018 

Október 04.10.2018, 18.10.2018  

November 15.11.2018, 29.11.2018   

December  13.12.2018, 28.12.2018   10.12.2018 

         Rozpis vývozu smetí pre rok 2018 



 

 

Obecný úrad  
906 15 Priepasné 109 
Kancelária OÚ  
Úradné hodiny:  
P: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  
U: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  
S: 07:00 – 12:00   12:30 – 17:00  
Š: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00  
P: 07:00 – 13:00  

Adresa:  
Obec Priepasné, obecný úrad 
Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
  

www.priepasne.sk 

tel: +421(0)34/6547435 
email: noviny@priepasne.sk 

www.facebook.com/
priepasnekrasavkazdomzakuti 

NAŠE PRIEPASNÉ 
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Tlač: GH Studio—reklamná agentúra 

Adresa redakcie: Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
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Celková účasť  

29.29 %    

Voľba predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
1. Jaroslav Baška, Ing., 42 r., predseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, Dohňany, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Most - Híd, Strana zelených - 76 hlasov 
2. Petra Hajšelová, Mgr., 34 r., právnička, Prievidza, Sme rodina - 
Boris Kollár - 0 hlasov 
3. Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r., poslankyňa NRSR, Trenčín, Slobo-
da a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kres-
ťanskSlovenska – 10 hlasovodemokratické hnutie, Občianska kon-
zervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia  
4. Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana 
zelených Slovenska - 0 hlasov 
5. Štefan Škultéty, PhDr., 42 r., primátor mesta, Trenčianske Teplice, 
nezávislý kandidát - 0 hlasov - 0 hlasov 
6. Igor Valko, 46 r., podnikateľ, Prievidza, Nový parlament - 0 hla-
sov 
7. Ferdinand Vavrík, Ing., 26 r., doktorand, Beluša, nezávislý kandi-
dát - 0 hlasov 

 

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 
04.11.2017 v Priepasnom 

Voľba poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
1. Anna Abramovičová, Mgr., 50 r., starostka obce Košariská, Košariská, nezávislá kandi-
dátka - 70 hlasov 
2. Pavol Černák, 48 r., kontrolór, Myjava, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko - 8 hla-
sov  
3. Peter Černák, 44 r., robotník, Myjava, Vzdor - strana práce – 3 hlasy 
4. Martin Ferianec, 31 r., športový publicista, Myjava, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska – 5 hlasov 
5. Henrich Gašparík, MUDr., PhD., 52 r., riaditeľ nemocnice, Rudník, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených – 25 hlasov 
6. Pavel Halabrín, 56 r., primátor, Myjava, nezávislý kandidát – 26 hlasov 
7. Štefan Horák, 78 r., dôchodca, Krajné, Komunistická strana Slovenska - 0 hlasov  
8. Zdenka Muchová, Mgr., 49 r., opatrovateľka, Myjava, nezávislá kandidátka – 3 hlasy 
9. Stanislav Paracka, 49 r., živnostník, Myjava, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko – 5 
hlasov 
10. Karol Parči, 72 r., dôchodca, Myjava, Komunistická strana Slovenska – 0 hlasov 
11. Roman Pleša, Mgr., 49 r., živnostník, Chvojnica, nezávislý kandidát - 1 hlas 
12. Rastislav Púdelka, PaedDr., 43 r., hlavný kontrolór, Brezová pod Bradlom, nezávislý 
kandidát - 3 hlasy 
13. Ivana Rapantová, 47 r., podnikateľka, Myjava, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska - 0 hlasov 
14. Roman Vajaš, Mgr., 44 r., projektový manažér, Myjava, Sme rodina - Boris Kollár – 4 
hlasy 
15. Ingrid Vrkočová, JUDr., 49 r., prednostka okresného úradu, Brezová pod Bradlom, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených – 1 hlas  


