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 DREVOREZ Priepasné
spol. s r.o.
 Firma Drevorez Priepasné
spol. s r.o. sprostredkováva predaj stavebných
materiálov, palivového
dreva, väzníkových krovov.
 Výhody pre občanov obce
 V prípade záujmu kontaktujte:
drevorez@priepasne.sk
Sekcia drevo:
Tel.: 0905 735 677
Sekcia strešné krytiny:
Tel: 0907 747 667

Rok 2018 je rokom plným
historických udalostí, ktoré sa
viažu k zachovaniu národného
bytia Slovákov a preto môžeme žiť dnes v slobodnej krajine, ktorej sme súčasťou aj my
v Priepasnom.
Každý deň keď vstaneme
a uprieme zrak k výšinám, uvedomíme si, že jeden
z najväčších Slovákov bol súčasťou nášho kraja
a nespočetné množstvo ľudí
prichádza k jeho poslednému
odpočinku práve našou obcou.
Preto je aj našou povinnosťou
hrdo reprezentovať Priepasné
a jeho obyvateľov.
Som nesmierne hrdý
a vážim si každého činnosť
a prácu ktoré prispievajú k
realizácií a zachovávaniu hod-

nôt pre ďalšie generácie,
ktoré prídu po nás. Priepasné je
výnimočné vďaka
Vám. Vďaka jeho obyvateľom.
Dovoľte mi, aby som sa
poďakoval každému, ktorý
využil svoje právo a hlasoval
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vaše hlasy sú
pre mňa obrovským záväzkom pracovať tak, aby obec
napredovala a občania boli
spokojní.
Ďakujem všetkým tým,
čo doposiaľ svojou prácou,
pozitívnym pričinením sa a
pomocou zveľaďujú túto
obec. Sú to jednotlivci, aj
členovia miestnych organizácií.

veku 34,6 roka a preto vidím predpoklad nových
nápadov a kreativity pre
budúcnosť našej obce.
Mojim prianím je, aby
sme aj v ďalších rokoch
našu obec rozvíjali tak, aby
ste boli na ňu hrdí rovnako
tak, ako je ona hrdá na svojich obyvateľov.
Vážení Priepasnanci,
obyvatelia a chalupári. Blíži
sa rok 2019. Dovoľte mi,
aby som Vám všetkým poprial, aby bol nastávajúci
rok pre Vás a Vašich blízkych šťastným a dobrým
rokom.

Naša úloha v obci je jasná. Máme historicky najmladšie zastupiteľstvo vo

Z činnosti ZO JDS Priepasné v roku 2018
Chodili dôchodci po obci
Priepasné a spomínali si na
tie časy zašlé...“
To je začiatok hymny
našej ZO JDS. Teraz si
však spomenieme aktivity
našich členov v roku 2018.
Členské schôdze:

Konajú sa raz za štvrť
roka. Na ich začiatku si
seniori zaspievajú hymnu.
Neoddeliteľnou súčasťou
je zablahoželanie členom,
ktorí mali v uplynulom
štvrťroku narodeniny. Okrúhle výročie, nevšedných
90 rokov oslávila pani K.

Čuvalová, 80 rokov mala
pani A. Sekelská a pán E.
Konečný a 70. narodeniny
oslávila pani Z. Siváková
a pán J. Potúček. Uctili sme
si ich gratuláciou, kvetmi
a malým darčekom.
V januári sa konali voľ-
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pokračovanie zo strany 1
by do výboru ZO JDS.
Predsedníčkou zostala Mgr.
Ľudmila Holečková. Peknými pesničkami prítomných potešila spevácka skupina Ženy z Priepasného,
v ktorej sú aj naše členky S.
Konečná a Z. Siváková.
V apríli panie Ľ. Holečková, A. Krásna, E. Osuská
a A. Tallová vysvetlili
a predviedli
výrobu
„Mijafských
hrtánkov“.
Šikovné členky si to tiež
vyskúšali.
V júli sa konalo posedenie pri obecnej peci, opekali sa špekáčiky, počúvala
hudba aj sa spievalo.
V októbri MUDr. A.
Sláviková uviedla svoju
prezentáciu
o cukrovke.
Históriu jej skúmania, príčiny vzniku, vplyv na organizmus a zásady životosprávy.
Schôdze sa vždy končili
priateľským
posedením
s malým
občerstvením.
Domov sa všetci rozchádzali veselí s príjemnou
náladou.
Uskutočnené akcie:
V marci výbor zabezpe-

čil vstupenky na vystúpenie skupiny Bučkovanka
s ľudovým rozprávačom
pri
príležitosti
MDŽ.
V októbri na vystúpenie
speváčky M. Laiferovej
v rámci Október- mesiac
úcty k starším. Konali sa
v KD S. Dudíka v Myjave.
V máji sa konal poznávací zájazd na Moravu. Výbor ZO JDS vybavil autobus a sprievodcov. Bol to
družobný zájazd, pretože sa
ho zúčastnili aj členovia
Klubu
dôchodcov
z Polianky, členovia JDS
Myjava a členovia JDS
Hrašné.
Prvou zastávkou boli
Sklárne Crystalite Bohemia
v Strání Květnej. Bola to
veľmi zaujímavá prehliadka
výroby džbánov a pohárov
priamo v sklárskej dielni. V
podnikovej predajni si potom každý mohol kúpiť
sklárske výrobky.
Druhou časťou zájazdu
bola Bazilika Nanebovzatia
Panny Márie a sv. Cyrila
a Metoda vo Velehrade.
Pozreli sme si prekrásnu
výzdobu a sochy v tomto
chráme a z výkladu sprievodkyne sme sa dozvedeli

veľa
o bazilike.

zaujímavostí

Potom sme sa presunuli do
neďalekej Modrej. Kto
chcel mohol si oddýchnuť,
alebo navštíviť archeoskanzen – veľkomoravské sídlisko z 9. storočia.
Nakoniec sme navštívili
areál Živá voda. V 8 metrovom tuneli 3,5 m pod vodou sme mohli obdivovať
sladkovodné ryby priamo
nad našimi hlavami.
Dúfam, že všetci si domov
priniesli pekné zážitky.
Zúčastnili sme sa:
Hoci mnohým našim
členom už zdravie menej
slúži, napriek tomu sa zúčastňujú na podujatiach,
ktoré organizuje obec. Bolo to uvedenie knihy Víprafky
rozprávanie
z Priepasného a CD Kopaničiarske víprafky. Príbehy
obyvateľov
Priepasného
zozbierala naša členka pani
A. Krásna. Patrí jej veľká
vďaka.
Ďalej to bol Deň matiek, Deň zdravia, Muzigantské Priepasné. Niektorí
sa zúčastnili aj návštevy
Dunajskej Lužnej, kde sa
konalo regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výro-

čia vzniku 1. ČSR
„Poznaj svoju minulosť
a nezabúdaj!“
Členovia JDS si veľmi
cenia podujatie Úcta
k starším v Priepasnom.
Vďaka za slávnostný príhovor pána starostu, milé
vystúpenie detí z MŠ,
pohostenie a srdce pookrialo pri pekných pesničkách skupiny Rubín.
Ďakujeme pánovi starostovi P. Czere za jeho
prístup k seniorom, vždy
si nájde čas prísť na schôdze JDS, pozdraviť členov, poinformovať, je
ochotný pomôcť.
Aktivity ZO JDS by
mohli byť ešte zaujímavejšie, ak by sa naša členská základňa rozšírila o
„mladých dôchodcov“.
Každý nový člen je vítaný!
Záver našej hymny:
„My Vám naši drahí zdravie vinšujeme, by ste dobre žili zo srdca prajeme.
By Vás netrápili žiale
a bolesti, by si Vás vážili
Vaše ratolesti.
Aby ste v pokoji, v zdraví
a svornosti, svoj život
dožili v šťastí a radosti.“
Predsedníčka ZO JDS
Mgr. Ľudmila Holečková
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Materská škola Priepasné- rok 2018
Milí čitatelia,

dome Priepasné pri príležitosti
Opäť sa stretávame nad strán- „Dňa matiek“, zhotovenie
kami nášho obecného časopi- darčekov pre mamičky
su, aby sme Vám sprostredko- 11.5. – piknik v prírode spojevali aspoň niečo málo z toho, ný s pohybovými hrami na
čo sme s deťmi za celý rok lúke, deti si pochutnali na
2018 v materskej škole zažili. chutnom ovocí
A verte, že toho zase bolo!
21.5. – doobedný výlet mikroZažili sme: turistiky, exkurzie, busom na Starú Myjavu
vystúpenia...
k priehrade do zábavného
detského parku a okolia
Február 2018
7.2.- názorná ukážka krajčírky, Jún 2018
deti pozorovali šitie vrecúška 1.6.-oslava MDD a karneval
na liečivé bylinky a samostatne detí v materskej škole
si naplnili a zhotovili vrecúško
s voňavou levanduľou, deti si
pripomenuli zvyky starých
remesiel

5.6. –fotenie detí ku koncu
školského roka

6.6. – družobný výlet na Košariská do MŠ, deti tam sledovali
13.2. –Zdravý úsmev, deti sa divadlo Žužu s názvom „O
učia správnej starostlivosti zdravej strave“
o detské zúbky
7.6. – Zdravý úsmev
Marec 2018

8.6. –dopoludnie detí na bicyk12.3. – hudobný koncert pre loch na školskom dvore na
deti v MŠ s názvom Viktor
tému “Bezpečne na cestách“
Apríl 2018

15.6.- doobedná turistika
s deťmi cez lokality na Dlhý
25.4.- Zdravý úsmev
vŕšok, Batíková spojená
30.4.-deti sa cez pobyt vonku s opekačkou
zúčastnili zdobenia mája pri
–
rozlúčka
obecnom úrade v našej dedin- 2 9 . 6 .
s
predškolákmi
v telocvični
ke
a vystúpenie detí s nacvičeným
Máj 2018
programom pre rodičov
7 . 5 . – v y s t ú p e n i e d e t í a hostí, odovzdávanie osvedčes programom v kultúrnom nia o absolvovaní predprimár-

neho vzdelávania
Júl, august- MŠ zatvorená

V priebehu novembra
a decembra nás čakajú akcie:
September 2018
zážitkový program pre predško13.9.- beseda s poľovníkom lákov, nácvik programu
a lesákom na školskom dvore
k Mikulášu, vystúpenie detí
v KD, posedenie pri stromčeku,
19.9.- Zdravý úsmev
vianočné pečenie medovníčkov
28.9. – športový deň na škols mamičkami.
skom dvore pri príležitosti
Touto cestou sa chcem veľmi
športového týždňa
pekne poďakovať našej pani
Október 2018
farárke Mgr. Zuzanke Durcovej
3.10.- praktická ukážka tety
z CZ ECAV na Slovensku Kokuchárky pri príprave zeleninošariská-Priepasné, ktorá našich
vej polievky
predškolákov počas celého roka
9.10.-hudobný program pre
chodila nezištne a ochotne vyudeti v MŠ s názvom
čovať základy anglického jazy„Simsalala“
ka.
14.10 – deti vystupovali
Taktiež od októbra v našej mas nacvičeným programom
terskej škole pani farárka začala
a pripravenými darčekmi pre
vyučovať náboženský krúžok
naše babičky a deduškov
pre prihlásené deti.
v kultúrnom dome Priepasné
Za kolektív a detičky MŠ
pri príležitosti „Úcty starším“
J.Valihorová
15.10.- doobedná tekvicová
párty s mamičkami
17.10.-deti vystupovali
v susednej obci Polianka pri
príležitosti „Úcty starším“
17.10.- Zdravý úsmev, príprava
zeleninového šalátu pri príležitosti Svetového
Dňa výživy
26.10.-šarkaniáda detí na lúke
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Komunálne voľby 2018
Dňa 10. novembra 2018 sa
konali komunálne voľby.
V Priepasnom sú výsledky
volieb nasledovné:
Počet voličov zapísaných v
zozname voličov: 300
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 121
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa §24 zákona
180/2014 Zb. na hlasovaní:
121

Počet platných odovzdaných
hlasov:



starosta 113



poslanci 115

Účasť : 121 (40,33%)
Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu
obce:
1. Peter Czere,43 r., starosta
obce, nezávislý kandidát počet
hlasov: 113

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného mestského - miestneho zastupiteľstva v Priepasnom
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov
politickej strany
1. Peter Cigánek, 32 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
počet hlasov: 96
2. Peter Hrajnoha, 34 r., lesník, nezávislý kandidát počet hlasov:
101
3. Ján Marek, Bc.,27 r., realitný maklér, Smer – sociálna demokracia počet hlasov: 91
4. Matúš Mládek, Mgr., 41 r., vydavateľ, nezávislý kandidát počet
hlasov: 85
5. Martin Mosnáček, 39 r. zvárač, Starostovia a nezávislí kandidáti počet hlasov: 90

Ustanovujúve obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo sa konalo v stredu 21.11. 2018. Novozvolený pán starosta po svojom príhovore zložil slávnostný sľub, rovnako ako poslanci obecného zastupiteľstva.
Prajeme všetkým mnoho odhodlania, energie, sily, nápadov a tvorivosti. Aby sa naše Priepasné uberalo aj v nasledujúcich rokoch tým správnym smerom.

Zastupovaním starostu obce bol určený novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Bc. Ján Marek.
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Zo života ZO ÚŽS v Priepasnom
Ako každý rok i tento sme
začali výročnou schôdzou,
ktorá sa konala 28. januára.
Spestrená bola našou domácou speváckou skupinou. Pri
ich speve a hudobnému doprovodu pána Jána Mihočku
sme si zaspievali a potešili sa.
Dúfam, že sa stane táto udalosť pravidelnou.

vá a Zuzana Hrajnohová.

málne kúpalisko, akciu pre deti.

Žiaľ sme ani jednu neuskuV tomto roku nás navždy
točnili
dúfam že v budúcom
opustili Alžbeta Potúčková a
Alžbeta Marková. Česť ich pa- roku všetko dobehneme.
miatke.
V decembri 2017 sa dožila
V tomto roku sme spolu s naša bývala predsedníčka Anna
obcou pripravili pre naše ženy Potúčková 90 rokov.
Deň Matiek. Pri tejto príležitosti
Na výročnej schôdzi sme jej
som našim členkám prečítala list zagratulovali a popriali veľa
od krajskej predsedníčky ÚŽS z
Na schôdzi sme zbilanco- Trenčína. Obec pre nás pripravila zdravia. Spomienku na tento
krásny vek sme zaznamenali do
vali rok 2017. Prijali sme nové darčeky a občerstvenie.
našej kroniky.
členky a to Alenu Hreusovú,
V
novembri
sme
pomohli
pri
Renatu Pekníkovú, Svetlanu
Zároveň sme na výročnej
La Garde, Máriu Janíkovú, obsluhe ku Dňu úcte k starším. schôdzi našim čestným členkám
Jaroslavu Rechtorisovú a MoMali sme na tento rok viac výboru odovzdali šálky za ich
niku Šefčíkovú.
plánov ako turistiku na rozhľad- dlhoročnú prácu a to pani Ľudňu Klenová, turistiku k pamätní- mile Bachárovej, Anne PotúčkoV tomto roku vystúpili
vej, Anne Potúčkovej, Alžbete
z našich radov Jana Valihoro- ku u Mosnáčkov, zájazd na ter

Potúčkovej a Emílie Vičíkovej.
Želám Vám krásne prežitie
vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok 2019.

Predsedníčka ZO ÚŽ
v Priepasnom Marcela Vičíková.
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Kam kráča naše partnerstvo?
V zmysle našich mnohoročných osobných stretnutí, či
písomných deklarácií
a predchádzajúcej družby je aj
naďalej našou snahou udržiavať kontakty s rodným krajom
našich spoluobčanov aj návštevami rôznych kultúrnych, či
spoločenských podujatí vo
Vašej obci, či kraji a rozvíjať
aj vzťah k tradíciám, k histórii.
V neposlednom rade Vám
chceme prezentovať výsledky,
ktoré naša obec dosahuje
a tiež sa chceme učiť v rámci
družby aj od Vás. Do tejto
družby sú zapojené aj ďalšie
subjekty pôsobiace v našej
obci - Základná škola,
CZ ECAV, Jednota dôchodcov, Obecný futbalový klub,
čím sa zvýrazňuje vzájomná
spolupráca a participácia týchto subjektov na multispektrálnom základe.
Pri príležitosti 100. výročia
vzniku 1. ČSR 20. októbra

sme pripravili tradične spomienkové
stretnutie v Dunajskej Lužnej
s názvom Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny.
Zúčastnili sa na ňom aj naši
spolurodáci z obcí Priepasné
a Košariská. Chceme veriť, že
program, ktorý sme prezentovali, obohatil našu spoluprácu
o ďalší rozmer priateľstva,
družby, či odbornej zdatnosti.
Dôkazom nášho partnerstva
bola aj Vaša účasť na programe
u nás v októbri, keď Ženská
spevácka skupina rozihrala
v našich telách všetky nitky
a každú pieseň sme odmenili
mohutným potleskom.
Tak ste boli rozospievané, že
sme nemali silu vás zastaviť,
nebyť najväčšej bariéry, ktorou
je čas.
Prijmite milé speváčky
úprimnú vďaku aj touto cestou.
To však nebolo jediné naše

spoločné stretnutie v tomto
roku. Zastavili sme sa u vás
v máji pri výročí tragickej smrti
M. R. Štefánika, pri uvedení
Vípraviek do života, v júli pri
výročí narodenia M. R. Štefánika, kde sme tiež zotrvali
v družnom posedení a prežili
sme milé chvíle pri prekrásnych starodávnych ľudových
piesňach. Neopakovateľné
zážitky máme zo stretnutia
v kostole 28. októbra tak zo
Služieb Božích, či
z popoludňajšieho programu,
kde excelovali deti zo Zvonkohry, ale aj spevokol a ďalší
vzácni účinkujúci. Nemôžeme
tiež zabudnúť na program
v rámci Vášho projektu Muziganské Priepasné, na ktorom
sa každoročne vo väčšom počte s vami stretávame.

M. R. Štefánika, ako aj Spolku
rodákov a jej pobočky. Šírenie
jeho myšlienok a jeho význam
pre spoločnosť aj v našom partnerstve je možné pomenovať
unikátnym. Aj po 73 rokoch
odchodu početnej skupiny rodín z podbradlianskeho kraja za
tzv. lepším životom na Žitný
ostrov stále pretrváva. Je aj
základom pre správnu výchovu
našej mlade, nielen
k zachovávaniu trad ícií
z rodného kraja, ale aj
k vlastenectvu, ktoré sa akosi
vytráca z našich rodín.

Som presvedčená, že existujú
ešte mnohé prvky a schopnosti
k rozvoju a udržaniu partnerstva, či družby a spoločne zostaneme verní odkazu nášho
najslávnejšieho rodáka, generála
Dr. M. R. Štefánika „Veriť,
Táto široko postavená spolu- milovať, pracovať“.
práca - partnerstvo prináša
svoje ovocie. Veď sa rozšíril
Prajeme vám, naši milí priaokruh komunít, ktoré prijímajú
pozitívne vnímanie osobnosti telia, rodáci, veľa zdravia, entuziazmu, lásky, viery a nádeje
v napĺňaní najznámejšieho odkazu M. R. Štefánika aj v roku
2019 a posielame srdečné pozdravy.
Za rodákov Oľga Reptová
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Spevokoly v Priepasnom
Po roku 1918, po vzniku
Československej republiky,
stúpalo prudko nahor slovenské národné povedomie, ktoré
dlho driemalo v mysliach našich kopaničiarov. Vznikli
prvé slovenské spolky a za
pomoci učiteľov sa zrodili aj
prvé spevácke spevokoly.
V roku 1935 u nás vznikol
prvý spevokol pod odborným
vedením vtedajšieho učiteľa
Michala Mosného, ktorý učil
v Priepasnom v rokoch 19321941 v škole U Čuvalov. Najprv to bol len žiacky, neskôr
pribúdali i staršie deti, ženy i
muži.
Vznikol z toho cirkevný
zmiešaný 40 členný zbor, ktorý sa vypracoval na vysokú
odbornú úroveň, známy na
celom okolí. Mali nacvičených

V roku 1998 sa v našej obci
založila Jednota dôchodcov
Slovenska, pri ktorej sa vytvorila spevácka skupina.

veľa piesní cirkevných i národných a vystupovali hlavne
pri oslavách na Bradle, ale i
pri potrebách obce a aj na
pohreboch.
V roku 1982 pri príležitosti
socialistickej súťaže v skrášľovaní obcí i z príležitosti
25. výročia osamostatnenia
obce bol založený v máji 1982
ďalší spevácky súbor, najprv
len žien, neskôr i mužov.
Vznikol jedinečný spevácky zmiešaný zbor pod vedením učiteľa hudobnej výchovy
Jozefa Slezáka zo základnej
deväťročnej školy v Myjave.
Učiteľ Slezák obetavo dochádzal do našej obce na nácviky
piesní prevažne ľudových s
doprovodom harmoniky.

od Minárčiných, vtedy mal 17
rokov.
Spevácky súbor účinkoval
na viacerých podujatiach, ale
hlavne pri vyhodnocovaní
súťaže v skrášľovaní obcí
Priepasné-Polianka, v ktorej
vyšla víťazne naša obec.
V slávnostnom programe
vystúpil aj náš primáš Ján
Petrucha.
Spevácky súbor netrval
dlho, speváci postupne odchádzali, ale spevácke jadro zostávalo. Z toho sa neskôr formovali krátkodobé, niekedy
len jednorázové spevácke
vystúpenia na rôznych oslavách obce.

tradičnými ľudovými piesňami.
V decembri 2017 sme boli pozvané na Čaro vianoc pod hradom v Trenčíne.

Toto bolo jednorázové vyEmília Vičíková, Anna Pavel- stúpenie .
ková, Anna Valihorová, Emília
Osuská, Anna Káziková, Silvia V roku 2017 pri príležitosti 60.
výročia obce bola založená už
Konečná,
len 6 členná Ženská spevávka
Emil Konečný, Ján Vičík, Vla- skupina s doprovodom Ing.
dislav Valihora.
Jána Mihočku s harmonikou.
Speváčky si svojpomocne doplnili šatník o krásny sviatočný
V roku 2016 na podnet pákroj, na ktorý je každá hrdá.
na Petra Obucha z Centra traPotom sa prezentovali na Mudičnej kultúry v Myjave a
ziganskom Priepasnom s

Osuského s trubkou, čo sme
zakončili vianočným vinšom.
Výsledok bol veľký potlesk pod
javiskom.

Speváci:

Štefulová, Anna Švrčková,
Mária Matejáková, Kristína
Potúčková, Zuzana Kovářová, Ján Vičík, Štefan
Kolárik, Ján Chalko, Štefan
Repta.
Alžbeta Krásna

S harmonikou sa zúčastňoval nácvikov i Ján Mihočko

Alžbety Krásnej bola vytrvorená 8 členná Ženská spevácka
skupina, ktorá po prvý krát
vystupovala na kultúrnom podujatí Muziganské Priepasné. Za
pomoci Alžbety Krásnej a ešte
niektorých ochotných žien z
Priepasného si speváčky zbudovali pracovné kroje, v ktorých
vystúpili a pripomenuli nielen
odev, ale i tradičné ľudové
piesne.

Účinkovali v nej ženy aj
muži. Spievali bez hudobného
doprovodu. Najskôr na svojich
stretnutiach organizácie a postupne na rôznych obecných
podujatiach. Účinkovali do
roku 2009.

Speváci: Emília Vičíková,
Emília Bajcarová, Anna Cigánková, Anna Potúčková,
Anna Chalková, Alžbeta

Tu si bolo treba pozháňat aj
teplejší odev, ako sú vlnáky a
kacabaje. Aj to sme bravúrne
zvládli .
Nacvičili sme vianočné koledy za doprovodu ing. Janka
Mihočku s harmonikou a Janka

Usmiate sme sa vracali domov .
S týmto pásmom sme vystúpili
aj na Vianociach v Priepasnom.
Potom sa naše účinkovanie
akosi rozbehlo. Pozvali nás
naše organizácie Únia žien,
Jednota dôchodcov na výročnú

schôdzu, spievali sme na oslave
60. výročie SČK v Priepasnom,
pozvali nás na VČS Coop Jednota na Brezovú pod Bradlom,
spievali sme na na súkromnej
oslave, pozvali nás aj do Dunajskej Lužnej na oslavu 100.
výročia I. ČSR.
Zistili sme, že je nám spolu
dobre a preto sa stále stretávame, nacvičujeme a učíme sa
nové, ale starodávne piesne.
Máme v repertuári aj piesne,
ktoré napísala Alžbeta Krásna.
Sú milou spomienkou na našich
predkov.
V januári 2018 bola naša
ženská spevácka skupina zapísaná na folklórnej mape Slovensko.
Anna Švrčková

Strana 8

NAŠE PRI EPASNÉ

pokračovanie zo strany 7
Speváčky 2016, 2017
Mária Janíková, Zdenka Siváková,
Ľubica Bachárová, Silvia Konečná,
Zdenka Potúčková, Anna Švrčková,
Vlasta Dodrvová, Anna Káziková.

2018
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Cirkevné oznamy
ECAV Košariská-Priepasné
V pondelok 24.12.2018- ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie ak Pán dá, sa budú konať o 16.00 hod. v chráme
Božom. V rámci Služieb Božích vystúpi Zvonkohra Košariská - Priepasné.
V utorok 25.12.2018 – 1. Slávnosť Vianočná – Božie narodenie. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom
čase o 9.30 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 stredu 26.12.2018 – 2. Slávnosť Vianočná – pamiatka mučeníka Štefana. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti.

V nedeľu 30.12.2018 – Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú o 9.30 hod. v zborovej miestnosti na fare.
V pondelok 31.12.2018 – Závierka občianskeho roka - Silvester, tradičné večerné Služby Božie sa budú konať o
16.30 hod. v chráme Božom.

V pondelok 1.1.2019 – Nový rok Pána 2019. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod v chráme Božom aj
s čítaním štatistiky za rok 2018, kde si menovite spomenieme na každého z nášho zboru, koho si v roku 2018 Pán k sebe povolal.
Novoročné služby Božie sú spojené s losovaním biblických veršíkov ako hesiel na celý rok, pre cirkevný zbor aj jednotlivcov.

V nedeľu 6.1.2019 – Zjavenie Krista Pána mudrcom - hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod. v zborovej miestnosti na fare.

ECAV Brezová pod Bradlom
Štedrý večer (pondelok 24.12.2018) o 17:00 hod. v chráme Božom. Nocturna natalis.
1.slávnosť Vianočná (utorok 25.12.2018) o 10:00 hod. v chráme Božom, Narodenie Pána, Nativitas Christi.
2. slávnosť Vianočná (streda 26.12.2018) o 10:00 hod. v chráme Božom (s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej)
Nedeľa po Vianociach 30.12.2018 o 10:00 hod. v chráme Božom
Pondelok 31.12.2018 17.00 hod. Silvestrovské služby Božie na závierku občianskeho roka.
Od 22.00 hod. silvestrovské posedenie v zborovej sieni na fare.
01.01.2019 (utorok, Nový rok) 10.00 hod. Novoročné slávnostné služby Božie v chráme Božom, Circumcisio Domini, Obrezanie Krista Pána.
06. 01. 2019 (nedeľa, Zjavenie Krista Pána mudrcom) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom, Zjavenie Krista Pána Mudrcom, Epifánia.
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Vianočné prianie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
re. Preto by som Vám rád
zaprial, aby ste si ich pri štedrovečernom stole vychutnali v
príjemnej vianočnej
atmosfére so svojimi blízkymi.

Milí obyvatelia obce
Priepasné,
najkrajšie sviatky
roka nám opäť klopú na dve-

Žijeme stále rýchlejšie, preto by som nám všetkým
rád zaželal čas. Čas na našich
blízkych i na to, aby sme žili
zdravo a rozvážne.

sviatkov naplnili energiou a
nech rok 2019 je rokom porozumenia, dobrého slova a ľudskosti. Nový rok nech je pre
Vás oveľa lepší ako ten odchádzajúci.
Jaroslav Baška

Prajem Vám, aby Vás pokojné
chvíle počas nadchádzajúcich

Muziganské Priepasné 2018
Od Muziganského Priepasného uplynulo zopár mesiacov, no zážitky z neho sú ešte
stále čerstvé. Tohto roku sme
zaznamenali rekordne najväčší
počet účastníkov hudobného a
tanečného tábora– dielní, ktoré trvali v dňoch 16-19. august 2018.
Pre širokú verejnosť býva
každoročne najatraktívnejší
hlavný večerný sobotňajší
program.
V amfiteátri pri obecnom
úrade vystúpili:
Ženská spevácka skupina z
Priepasného, folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, folklórny súbor Nadšenci z Trenčína, a hlavne všetci účastníci
hudobných a tanečných dielní.
Veríme, že Muziganské
Priepasné si našlo svoje miesto
rovnako v srdciach všetkých
mladých i starších folkloristov,
rovnako ako aj vo Vašich.
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Pripravuje sa otvorenie Obecnej knižnice v Priepasnom
Obecný úrad v Priepasnom
pripravuje znovuotvorenie
obecnej knižnice, ktorá preruši la sv o ju č in n o sť k
31.12.2010. Zatiaľ bola vykonaná jej reorganizácia, a to
v roztriedenie knižničnéhofondu podľa žánrov
na: historický, vojnový, detektívny, náučná literatúra, ruskí
a slovenskí klasici, lyrické diela
a ostatná beletria. Samozrejme
knižničný fond obsahuje aj
veľa detskej literatúry: rozprávky pre najmenších, knihy
pre začínajúcich čitateľov
a mládež.
Vyradilo sa 504 poškodených alebo morálne zastaraných kníh a 54 nových zväz-

kov sa zapísalo doprírastkového zoznamu. V súčasnej dobe
sa vykonáva revízia knižničného fondu a spracováva sa legislatíva potrebná pre chod knižnice.
Pár zaujímavostí z histórie
obecných knižníc.
V roku 1973 boli v obci
dve knižnice. „Školská knižnica“, umiestnená v budove školy, ktorá sa delila na učiteľskú,
umiestnenú v kabinete školy
s počtom 450 zväzkov a žiacku
knižnicu, umiestnenú
v triedach, ktorá mala 285
zväzkov.
školy

Obidve viedol riaditeľ
pán Štefan Plačko.

„Miestna ľudová knižnica“ sa v
tom čase nachádzala v budove
Miestneho národného výboru
a obsahovala 1350 zväzkov.

ukončila v roku 2010 (a od tej
doby až doteraz bola činnosť
knižnice prerušená) kedy sa aj
činnosť knižnice ukončila.

Knihy sa vymieňali
raz týždenne a viedla ju pani
Emília Plačková, učiteľka materskej školy.

V tú dobu bola knižnica
otvorená každú stredu od 13
00 do 15 00 hod. a jej knižničný fond predstavoval viac ako
2900 zväzkov.

V roku 1996 bola, už
„Obecná knižnica“, otvorená
každú stredu. Na konci roka
obsahovala 3068 zväzkov,
z ktorých bolo vypožičaných
424. Navštívilo ju 46 čitateľov.

A. Tallová

Od roku 1980 začala
v knižnici pracovať pani Alžbeta Potúčková. Svoju dlhoročnú prácu

Prečo čítať knihy?
Existujú len dva typy ľudí Čítanie pomáha zmierňovať
– tí, čo knihy čítajú, a tí, čo chronickú bolesť
nečítajú.
Čítanie kníh má množstvo Túto skutočnosť vám určite
pozitívnych účinkov, a to do- potvrdí každý, kto trpí akoukonca aj zdravotných. Existuje koľvek formou chronickej
dokonca i vedný odbor, ktorý bolesti. Ako je to možné? Knizdravotné účinky čítania kníh ha, do ktorej sa doslova ponoštuduje, a volá sa biblioterapia. ríte, vám môže pomôcť zaJej zmyslom je pomocou číta- budnúť na všetko ostatné z
nia uvoľniť napätie čitateľa a tohto sveta. V inej realite sa
znovuobnoviť jeho pozitívny bolesť aspoň na nejaký čas
stáva neviditeľnou, pretože tu
vzťah k životu.
ani nejestvuje. Samozrejme,
Je napríklad i vedecky nemôže ísť o knihu nudnú či
dokázané, že čitatelia sú na nezáživnú.čítaní totiž mozog
rozdiel od tých, ktorí si svoj pracuje oveľa viac a naviac
voľný čas vypĺňajú sledovaním musí zapojiť aj fantáziu a
televízie alebo hraním počíta- predstavivosť.
čových hier, oveľa viac citlivejší k svojmu okoliu. A to ani
Čítanie knihy zlepšuje slovzďaleka nie je všetko.
nú zásobu a zvyšuje IQ
Čítanie kníh zlepšuje pamäť
Počet slov, ktoré v našej koĽudia, ktorí čítajú knihy,
majú až o polovicu vyššiu
kapacitu pamäti než ich rovesníci, ktorí vo voľnom čase
sledujú radšej televíziu.

munikácii používame, sa časom znižuje podľa toho, kde
pracujeme a v akej spoločnosti
sa pohybujeme. V zásade totiž
rozprávame stále o tých istých
veciach. Detí sa pýtame, ako
bolo v škole, čo jedli. Manžela

na výšku výplaty a kamarátky
na jej posledného milenca a
takto to ide stále dookola. Niet
teda divu, že na niektoré slová,
názvy či pojmy jednoducho
zabudneme. Knihy vás však
nenechajú v štichu ani čo sa
týka slovnej zásoby. Nielenže
bude vaša slovná zásoba oveľa
kvalitnejšia, ale rozšíria sa i
vaše vedomosti. Túto teóriu
potvrdzujú i vedecké výskumy. Počet mozgových
buniek aktívnych čitateľov
kníh neklesá tak tragicky ako u
tých, ktorí nečítajú.
Dnešná doba sa vyznačuje
rýchlym životným štýlom.
Veľakrát máme popri povinnostiach len málo času na
oddych a rodičia majú neraz
problém nájsť si dostatok času
na vlastné deti. A tak naše
ratolesti vyrastajú pred televízorom a mnohým z nich čítanie kníh nič nehovorí. To je
však veľká škoda, pretože
čítanie má pre naše deti dôležitý význam.

Pri čítaní sa okrem iného rozvíja detská fantázia. Prispieva
k bohatšej predstavivosti dieťaťa. Dieťa spoznáva noovú
slovnú zásobu. Vníma okolitý
svet, a učí sa ho pomenovávať. Čítanie trénuje taktiež aj
pozornosť dieťaťa a jeho
sústredenie. Nepochybne veľkým prínosom je tiež Vás spoločne strávený čas pri čítaní s
deťaťom. Dnešné deti sú doslova zasypané množstvom
rôznych hračiek. Knihy už nie
sú takým bežným narodeninovým či vianočným darčekom,
ako tomu bolo kedysi. Nahradili ich skôr rozprávky na
DVD-čkach. To je však veľká
škoda. Prajeme Vám všetkým,
aby ste pod vianočným stromčekom našli aj peknú knižku.
Využívajte aj služby knižnice,
a kludne do nej zoberte aj
svoje dieťa —určite sa mu
tam nejaká knižka zapáči
a možnosť vybrať si z toľkých
krásnych kníh bude pre neho
lákavá a bude to pekná motivácia.

Strana 12

NAŠE PRI EPASNÉ

2018

Priepasnanci reprezentovali obec a kopaničiarsky región
v Podhájskej
Podhájske dni klobás a
tradičných špecialít 2018 v
Podhájskej je gastronomický
festival ktorý približuje
prípravu gastronomckých
špecialít s cieľom zachovať
receptúry starých rodičov pre
ďaľšie generácie. Prvý ročník
podujatia sa uskutočnil
v roku 2017, kde dva tímy
z našej obce obsadili tretie
miesto v príprave klobás
a príprave guláša. Tento
dosiahnutý úspech spomedzi
desiatok družstiev bol pre
nás výzvou reprezentovať
obec
Priepasné
a kopaničiarsky región s čo
najlepším výsledkom v roku
2018. Dňa 6. októbra tohto
roku jedenásťčlenný tím
s názvom Priepasnanci
nastúpil proti 80 družstvám v

príprave klobás a 50
družstvám v príprave guláša
za zastúpené krajiny
Maďarsko, Srbsko, Česko,
Poľsko a Slovensko. Nie však
iba jedlá boli
súčasťou
gastronomického festivalu.
Porota hodnotila celkovú
prezentáciu, čistotu, odev
a komunikáciu. Tím
Priepasnancov hrdo zdobilo
zelené tímové tričko
pozostávajúce z výtvarne
štylizovaného obrazu kopaníc
a ich dominánt, ako je
bezpochyby hrdo týčiace sa
Bradlo s mohylou, roztrúsené
domčeky, krajina a jej
jedinečný „cifrovaný ráz“
a vzor paličkovanej tylovej
cipky Myjavskej pahorkatiny
(na dubový list), ktorá je
z a p í s a n á
d o

reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska autorky
Katky Gogovej. Občianske
združenie "Kopaničiarsky
región – miestna akčná
skupina", ktorej je Obec
Priepasné dlhoročným členom
poskytlo
pre prezentáciu
množstvo propagačného
materiálu reprezentujúce
regionálne produkty, tipy na
ubytovanie a výlety.
Neodmysliteľnou
prezentáciou obce boli pod
obecnou vlajkou knihy z
Priepasného autorky Silvie
Konečnej a Víprafky na CD
zozbieraných Alžbetou
Krásnou a odkaz na gen. M.R.
Štefánika. Účasť 9000
návštevníkov nás zaväzovala

podať čo najlepší dojem
a zanechať stopu na ich
chuťových kanálikoch, vrátane
poroty. Dnes sa už môžeme
pýšiť, že Priepasnanci a región
kopanice sa stali tými, ktorý sú
víťazmi. V príprave klobás boli
Priepasnanci ocenení 3. miestom
a v príprave guláša, ktorý sa
m i m o c h o d o m n e u š ie l n a
ochutnanie ani tímu, vzácne 2.
miesto šampión. Dnes už však
vieme, že množstvo účastníkov
spoznalo sprostredkovane naše
kopanice a zaradia destináciu
Priepasné a okolie do plánu
dovoleniek v roku 2019.
Ďakujeme všetkým hrdým
občanom za reprezentáciu
a šírenie dobrého mena obce
Priepasné.
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Rok výročných spomienkových udalostí v regióne
V Múzeu Slovenských
národných rád (SNR) v Myjave
sa 19. septembra 2018
uskutočnili oslavy pri
príležitosti 170. výročia vzniku
prvej Slovenskej národnej rady.
Program osláv, ktorý sa začal
prehliadkou historického
sprievodu sa okrem ústavných
činiteľov zúčastnil aj predseda
parlamentu Andrej Danko.
Svoju účasť zapísal do
pamätnej knihy v bývalom
dome pani Anny Koléniovej
pod ktorý sa podpísal starosta
našej obce. Z Myjavy sa potom
sprievod presunul do obce
Poriadie na kopanice u
Klasovitých, kde sa odohrala
posledná bitka septembrovej
výpravy v roku 1848, kde boli
položené vence k pamätníku
tejto bitky, pri ktorej zahynulo
12 povstalcov a 18 bolo
zajatých.
22. septembra 2018 sme na
počesť prvého ozbrojeného
povstania za slobodu
a sebaurčenie Slovenského
národa položili vence
k pamätníku Hurbanovských
bojov na Prietržskej ceste
v Brezovej pod Bradlom pri
príležitosti 25. výročia vzniku
Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ktoré pokračovali
oslavami ktoré sprevádzali

statické a dynamické ukážky
vybavenia a činnosti vojakov na
námestí a poli za evanjelickým
kostolom.
Príhovor primátorky
Mgr. Evy Ušiakovej:

mesta

„Vážení hostia, príslušníci
Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, vážení spoluobčania,
milá mládež, v rokoch 1848
a1849 sa odohrala revolúcia, v
ktorej hrdí a odhodlaní Slováci
pod vedením národných
buditeľov Štúra, Hurbana,
Hodžu a ďalších, prvý raz v
novodobých dejinách dokázali
so zbraňou v ruke bojovať za
svoje ideály“.
„Bojovali za svoju
samostatnosť, za práva nášho
národa, za rodnú reč, no
predovšetkým bojovali za
vlastnú slobodu. Slovenskí
dobrovoľníci sa postavili proti
vtedajšej uhorskej vláde v
snahe vyčleniť sa z Uhorska.
Hoci nie všetky bitky boli
víťazné, práve tá, ktorá sa
odohrala pred 170-timi rokmi
22. septembra tu na týchto
miestach, ňou bola“. História
bojov
slovenských
dobrovoľníkov je veľmi
dôležitá i pre vojenskú históriu
Slovenska a práve na počesť
víťaznej bitky bol 22.

september z roku 1848 uznaný
za Deň ozbrojených síl
Slovenskej republiky. My si
dnes pripomíname 25. výročie
ich existencie. Odkaz
slovenských dobrovoľníkov z
meruôsmych rokov je
odkazom, ktorý je prameňom
našej národnej hrdosti a
nevyčerpateľným zdrojom
inšpirácií aj pre budúce
generácie slovenského národa.
Som nesmierne rada, že o
obnovu diela architekta Dušana
Jurkoviča sa zaslúžil najmä
Klub generálov Slovenskej
republiky, ktorý sa z vlastnej
iniciatívy podujal pred 9 rokmi
upraviť a skrášliť tento
pamätník prvého víťazného
boja hurbanovských
dobrovoľníkov, čím páni
generáli ukázali svoje veľké
vlastenectvo a lásku k vlasti. A
tento ich čin by mal byť
príkladom a dokázať aj nám
občanom, že história
meruôsmych
rokov
devätnásteho storočia, história
prvej Slovenskej národnej rady
a jej bojov by nám nemala byť
ľahostajná pretože tieto
historické udalosti boli
začiatkom k samostatnosti
Slovenskej republiky a sú
jedným z oporných pilierov
tradícií Ozbrojených síl SR. Tu
na tomto mieste sa chcem
poďakovať zástupcom Klubu
generálov, pánovi ministrovi

Ozbrojených síl Slovenskej
republiky a všetkým
ich
zložkám za zachovávanie
tradícií oslavy Dňa ozbrojených
síl v Brezovej pod Bradlom na
týchto pamätných miestach. K
vojenskej
histórii
neodmysliteľne patria aj
odvážny muži z Čiech a
Moravy a ich vojenskí velitelia
Bedřich Bloudek, Bernard
Janeček, František Zach, ktorí
stáli pri nás Slovákoch v
osudových chvíľach. Aj im
treba vzdať úctu a hold za to,
že nám v pravú chvíľu podali
pomocné bratské ruky a toto je
svetlý príklad slovanskej
vzájomnosti a zároveň aj
pripomenutie 100-tého výročia
vzniku Československej
republiky. Takými odvážnymi
mužmi podbradlianskopodjavorinskéhokraja boli aj v
histórii prvej a druhej svetovej
vojny: vedec, astronóm, pilot,
diplomat, generál a minister
Milan Rastislav Štefánik,
velitelia partizánskych oddielov
Miloš Uher a Ján Repta.
Nemôžem zabudnúť aj na tu
prítomných priamych
účastníkov bojujúcich v druhej
svetovej vojne pánov Emila
Bočeka, Václava Kuchynku,
Tichomíra Mirkoviča, Karola
Kunu, Branislava Tvarožka a
pána Jána Krutého posledného
žijúceho člena partizánskeho
oddielu Jána Reptu.
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pokračovanie zo strany 13
Na hrdinov, ktorí bojovali vo
vojnách a mnohí z nich
položili svoj život za to, aby
sme mohli slobodne žiť by
sme nemali nikdy zabúdať.
Sloboda a mier nie sú
samozrejmosťou a nám, ktorí
sme hrôzy vojny nezažili je
potrebné tieto skutočnosti
neustále pripomínať aj
takouto oslavou dnešného
s v i a t k u .
Preto buďme hrdí na
hrdinov doby minulej ale
buďme hrdí aj na odvážne
skutky a statočnosť všetkých
slovenských vojakov počas
dvadsiatichpiatich rokov

existencie našich ozbrojených
síl, ktorými doma i v zahraničí
prejavili a prejavujú oddanosť
a lásku k svojej vlasti,
pri plnení nebezpečných úloh
s nasadením vlastného života.
V Brezovej pod Bradlom dňa
22. septembra 2018“.
28. októbra 2018 si naša obec
spoločne s CZ ECAV
Košariská – Priepasné so
Spolkom M.R.Štefánika a
obcou Košariská pripomenula
sté výročie vzniku
Československej republiky v
Dunajskej Lužnej a v
Košariskách a súčasne 140.
výročie pamiatky posvätenia

chrámu slávnostnými
Službami Božími, po ktorých
bola spoločne zasadená lipa
pri cintoríne, ktorá bude
symbolom spolupatričnosti
slovákov a čechov.
Predpoludňajší program bol
ukončený motlidbou pri hrobe
rodičov M.R. Štefánika
a pamiatku legionárov
pochovaných na Košariskom
cintoríne sme si uctili
symbolickými výstrelmi a
položenými vencami členmi
historického klubu 2.
jazdeckého pluku Sibírsky
československých legionárov.
V popoludňajšom programe,

ktorý scenáristicky pripravila
naša občianka a poslankyňa
Mgr. Lenka Mlčúchová,
v evanjelickom kostole
vystúpila Zvonkohra,
Spevokol KošariskáPriepasné a deti a mládež z
nášho cirkevného zboru
a jedenásťročný Matej
Borovský na husliach za
klavírneho doprovodu.
Uvedujme si význam a
d ôle ž it o sť h i st oric kých
udalostí, preto majme vždy na
pamäti úctu k tým, čo
vybojovali a bránia našu
slobodu a bytnosť.

Rok 2019—rok generála Milana Rastislava Štefánika
Rok 2019 bud e vý znamný m r okom.
Pripomenieme si 100. výročie tragického úmrtia nášho
rodáka gen.Milana Rastislava Štefánika, ktorý zahynul pri
svojej ceste do rodnej vlasti dňa 04.05.1919 v Ivanke pri
Dunaji.
Predpokladáme, že pietne a spomienkové slávnosti na
jeho mohyle na Bradle budú sprevádzané veľkým počtom
návštevníkov. Obec Priepasné je aktívna v prípravách na toto
veľké podujatie. Na poslednom pracovnom stretnutí dňa
8.12.2018 sme medzi sebou privítali aj ministerku kultúry
pani Ľubicu Laššákovú a predsedu TSK pána Jaroslava
Bašku.
Veríme, že tieto významné oslavy budú dôstojnou a
slávnostnou spomienkou na jedného z najväčších Slovákov v
dejinách vôbec.
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Organizácia červeného kríža v Priepasnom
Vážení sympatizanti SČK, tento rok
bol pre našu organizáciu slávnostný.
Slávili sme 60. výročie založenia ČK v
Priepasnom. Pokladám si za povinnosť
Vám priblížiť históriu našej organizácie.
Prvé myšlienky zo zdravotníctva sa dostávajú do povedomia ľudí na našich kopaniciach prostredníctvom škôl a učiteľov.
Učitelia vštepujú deťom prvé poznatky o
ľudskom tele, o osobnej hygiene, ošetrovaní rán, ochrane proti chorobám. V Priepasnom vznikla prvá organizácia ČK v
roku 1958 s počtom členov 20, no tí postupne pribúdali. Predsedníčkou sa stala
pani Emília Plačková, učiteľka materskej
školy, ktorá túto funkciu vykonávala do
roku 1969. Po nej prevzala prechodne
funkciu pani Alžbeta Cigánková. Od roku
1973 bola predsedníčkou pani Anna Chalková. V tom čase organizácia mala už 81
členov. Hlavným poslaním už vtedy bolo
získavanie darcov krvi, prednášky lekárov
o chorobách, ukážky prvej pomoci, zber
liečivých rastlín.V roku 1984 bola zvolená
nová predsedníčka pani Ing. Anna Ležovičová. Za jej pôsobnosti bol vytvorený
dorast červeného kríža, do ktorého vstúpilo 10 členov z radov mládeže.
V roku 1992 sa vzdala funkcie potom
bola zvolená pani Zuzana Hrajnohová,
ktorá pracovala vo funkcií do roku
2002.Na jej miesto nastúpila pani Janka
Valihorová, terajšia riaditeľka MŠ v Priepasnom, ktorá funkciu predsedníčky vykonávala do konca roka 2006.
Od roku 2007 som od Vás dostala
dôveru ja spolu s členmi výboru, ktorý je
v pôvodnej zostave až dodnes. S členmi
výboru sa dobre pracuje. Dá sa o nich
oprieť. Naša členská základňa má k
31.12.2017 41 členov. V tomto roku 2018
sme rozšírili členskú základňu. Za členky

sme prijali členky ženskej speváckej
skupiny z Priepasného a novú pracovníčku z OÚ, ktorá je aj darkyňou krvi za
našu obec. Pokračujeme v napĺňaní
humanitnej činnosti. Naša organizácia
pomáha každoročne zabezpečiť prijatie
rodákov z Dunajskej Lužnej, ktorí sa
zúčastňujú na oslavách výročianarodenia M.R.Stefánika a tradične navštevujú
aj našu družobnú obec. Spríjemňujeme
atmosféru príchodu Mikuláša vôňou a
neodolateľnou chuťou vianočného
punču.
Každý rok navštívime starších a chorých . Taktiež v predvianočnom čase si
malou pozornosťou všimneme našich
darcov krvi. Za výdatnej pomoci pána
starostu Petra Czereho raz za dva roky
organizujeme spolu s obcou deň zdravia
za čo mu touto cestou veľmi pekne
ďakujeme.

vanie krvnej skupiny,
Mgr.
Monika Gašparová, sestra, Miroslava Baranovičová , laborant


Meranie tlaku, Kardiologická ambulancia NsP Myjava



Meranie hladiny cukru v krvi, Diabetologická ambulancia NsP Myjava



Prezentácia služieb v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti
zdravotnej a sociálnej v domácom
prostredí, Modrá Hviezda n.o.



Záchrana ľudského života, Nemocnica s poliklinikou Myjava



Sanitka, Nemocnica s poliklinikou
Myjava



Starostlivosť o pleť, očné okolie,
boj proti vráskam, odstránenie
prejavov akné, ochrana pred slnečným žiarením, viditeľné omladenie
tváre, denné líčenie , tím nezávislých kozmetických poradkýň Mary
Kay, Barbora Bartošová



Potravina pre ľudí s intoleranciou
na lepok a modernú pšenicu, Prazrnko



Bylinné čaje pre zdravie, HERBEX, spol. s r.o.

Aj tento rok sme pri príležitosti 60.
výročia ČK v Priepasnom robili deň
zdravia.
Program bol bohatý. V prvom rade
sme mali pripravený zoznam všetkých
darcov krvi za našu obec. Darcom sme
odovzdali ďakovné listy. Hneď na začiatku nám zaspievala ženská spevácka z
Priepasného . Pre všetkých bolo pripravené:


ČREVO TOUR - „DEŇ PRE
VAŠE ZDRAVIE - povedzte
NIE RAKOVINE, aliancia NIE
RAKOVINE, pacientske združenie Europacolon Slovensko,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Komplexná analýza ľudského
tela, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. • Poradenstvo v
oblasti darovania krvi, vyšetro-

Každý kto na podujatie prišiel si mohol
vybrať a poučiť sa. Chcem touto cestou
pozvať aj tých, ktorí neprišli. Skutočne je
takáto akcia pre každého prínosom. Veď
zdravie všetci potrebujeme. Tešíme sa na
Vás. Touto cestou ďakuje naša organizácia darcom krvi, ktorí v roku 2018 darovali za našu obec vzácnu tekutinu.
Švrčková Anna
Predsedníčka ZO SZČK

Darcovia krvi za rok 2018
Kovárová Anna, Kovárová Dominika, Stančíkova Monika, Janiková Mária, Kozubíková
Jarmila, Lukačovic Miroslav, Stančík Martin, Kázik Milan, Klandúchová Viera, Janík
Michal, Potúček Milan, Klbečková Lucia, Klbečka Peter, Dutková Tatiana, Kovalčík
Zemanová Jana Mgr.
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Opravy ciest v Priepasnom v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja
Dňa 10. apríla 2018 sme sa
v Myjave stretli na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi a pracovníkmi
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Správy ciest TSK , ktorého výsledkom by mali byť konkrétne verejnoprospešné riešenia v oblasti pozemných komunikácií a verejnej dopravy.
Apeláciou na stav ciest v správe
TSK sa súčasťou návrhu rozpočtu

Po
r.
č.

14

15

TSK na roky 2019- 2021 stali účelovo viazané finančné prostriedky na
súvislé opravy ciest II. a III. triedy
TSK dodávateľským spôsobom vo
výške 6 000 000,- EUR.
Jednotlivé úseky ciest boli vybrané
na základe nevyhovujúceho stavebno
-technického stavu dotknutej cesty a
požiadaviek zástupcov primátorov
miest a starostov obcí. I keď obec

Staničenie

Dĺžka v
m

Plocha v
m2

Predpokladané
náklady
cena s
DPH v
Eur

III/1181

Košariská - Priepasné
8,900-10,120

1 220

8 500

133 110

III/1181

Priepasné - Polianka
1,700-2,300

600

4 200

67 704

Číslo
cesty

Priepasné upozornila okrem zlého
stavu III/1181 na aj zlý stav cesty
III/1188 v Priepasnom od autobusovej zastávky „Jurčatári“, do návrhu
plánu súvislých opráv ciest II. a III.
triedy TSK dodávateľským spôsobom
na rok 2019 ktorý bol TSK predložený
na Komisii dopravy pri Z TSK
a Komisii pre financie, rozpočet
a investície pri Z TSK sa pre rok 2019
nachádza v Priepasnom táto plánovaná
oprava úsekov:

Popis opravy
2x zápich, vyrovnanie prepadov OK,
frézovanie hr. 30-50 mm,
spojovací postrek, pokládka Aco 11,
prelepenie spoja bitumen.pásom,
zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celéj
dĺžke,
osadenie smerové koly
2x zápich, vyrovnanie prepadov OK,
frézovanie hr. 30-50 mm,
spojovací postrek, pokládka Aco 11,
prelepenie spoja bitumen.pásom,
zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celéj
dĺžke,
osadenie smerové koly

Deň zdravia v Priepasnom v obrazoch

Okres
MY

MY
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Deň červených makov
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia!
Je veľa dní, ktoré si pripomíname, ale
tento patrí k významným z hľadiska historického aj novodobého. 11. november je
deň, keď všetkým vojakom – veteránom
vzdávame úctu za vybojovaný mier, slobodu a demokraciu.
Jedenásty november je deň výročia
ukončenia 1.svetovej vojny, ktoré bolo
podpísané 11.novembra 1918 v Compiégne - Francúzsko, je zároveň Dňom vojnových veteránov, taktiež ho poznáme pod
názvom Deň červených makov. V tento
deň si tiež celý svet pripomína ľudské
príbehy, ľudskú obetu ale aj ľudskú bolesť. Vojny si zobrali mnoho mladých

životov, ale aj mnoho ideálov a snov. Všetkým tým, ktorí položili vo vojnách životy,
ktorí prišli o priateľov, príbuzných, o silu
žiť, ale aj všetkým tým, ktorí sa vrátili ku
svojim rodinám a vychovali nové generácie,
patrí dnes naša spomienka a naše uznanie.
Symbol červený vlčí mak vznikol podľa
básne kanadského chirurga Johna McCraea
V poliach Flámska. Časť básne znie:“ Na
poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi
krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde
ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov“
Pripomeňme si i na Slovensku tento mier,
položme kvetiny k vojnovému hrobu, pamätníku tu v Priepasnom. Zamyslime sa nad
príčinami, ale aj podstatou vojen a obeťou
najvyššou, ktorú priniesli vojaci padlí na

bojiskách.
Nech vlčí mak, ktorý sa stal symbolom
Svetového dňa vojnových veteránov
a menej známa ruža z Lidíc, sú znakom
zmierenia. Ale zmierenie je možné iba
s ľuďmi, ktorí vedia odpúšťať. Ak sa
ľudia, národy bez rozdielu rasy naučia
odpúšťať a neubližovať si, potom už
naši potomkovia nebudú musieť zriaďovať vojenské cintoríny.
Nech je tento deň symbolom úcty,
spomienok, ale aj ľudskej spolupatričnosti!

TJ Slovan Priepasné
Písal sa rok 1863 keď bola
v Anglicku založená prvá futbalová
asociácia pre futbal ako poznáme
dnes. V Priepasnom sa tento futbal
začal hrať presne 155 rokov od tejto
udalosti a budúci rok športová organizácia TJ Slovan Priepasné oslávi 60
rokov. Tento rok bol však niečím výnimočný. Spoločným rozhodnutím postúpilo futbalové mužstvo do vyššej
súťaže VII. liga Double Star Bet - JUH
- ObFZ TN a po 59 rokoch sa na našich trávnikoch začali objavovať mladí
hráči, žiaci hrajúci v súťaži IV. liga MŽ - U13 - ObFZ TN, ktorí sú
v súčasnej tabuľke na prvom mieste.
Rozhodnutím vedenia a väčšiny hrá-

čov TJ Slovan Priepasné sa tak otvorila
príležitosť pre deti dospelých hráčov
aby pokračovali v posolstve všetkých,
čo za dlhú dobu existencie venovali
svoj čas a srdce takej krásnej hre, akou
je aj Priepasnanský futbal.
Skoro dokonalá hracia plocha
a zázemie v budove sú jedným z kritérií, ktoré sa v ostatnom čase podarili aj
vďaka dotácii z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády Slovenskej republiky
a dobrovoľníkom, ktorí venovali
a venujú svoj osobný čas pre rozvoj
športu, aktivít a kultúry v obci. Za
financie sa zmodernizovali sociálne
zariadenia, vymenili okná a dvere,
omietli stropy, vymenilo sa svietenie za

úsporné LED a mnoho ďalšieho, čo slúži
ako športovcom , tak aj ako zázemie pre
rôzne podujatia organizovaných obcou alebo organizáciami v obci.
Aktívnu činnosť ľudí okolo futbalu dnes
však vyžadujú aj rôzne iné aktivity, ako napríklad ples športovcov, dedinský turnaj.
Veľmi dôležité je aj získavanie podpory od
darcov 2% z daní, za čo patrí všetkým, ktorí
pomáhajú veľká vďaka. Futbal je súboj
dvoch kolektívov, kde každý má najdôležitejšiu úlohu dopraviť loptu do súperovej
bránky a preto každý gól, ktorý skončí v sieti
súpera, bude vždy odmenou pre všetkých
fanúšikov v tíme.
TJ Slovan Priepasné
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Rozpis vývozu smetí pre rok 2019
MESIAC

Termíny vývozov komunálneho odpadu*1

Termíny vývozov vytriedených zložiek z
komunálneho odpadu
(obaly z kovu, plastu,
zo skla, z mlieka a
džúsov - VKM
"tetrapaky") *2

Zber v zariadení na zber odpadov
a zhodnocovanie odpadov
v "zbernom dvore"

14.1.2019

3.1.2019, 17.1.2019, 31.1.2019

Január

10.1.2019, 24.1.2019

Február

7.2.2019, 21.2.2019

Marec

7.3.2019, 21.3.2019

Apríl

4.4.2019, 18.4.2019

11.4.2019, 25.4.2019

Máj

3.5.2019, 16.5.2019,
30.5.2019

9.5.2019, 23.5.2019

Jún

13.6.2019, 27.6.2019

Júl

11.7.2019, 25.7.2019

4.7.2019, 18.7.2019

August

8.8.2019, 22.8.2019

1.8.2019, 15.8.2019

September

5.9.2019, 19.9.2019

Október

3.10.2019,
17.10.2019,30.10.2019

November

14.11.2019, 28.11.2019

December

12.12.2019, 30.12.2019 v
pondelok

14.2.2019, 28.2.2019
14.3.2019

20.6.2019

12.9.2019

14.3.2019, 28.3.2019

6.6.2019, 20.6.2019

12.9.2019, 26.9.2019
10.10.2019, 24.10.2019

28.11.2019

7.11.2019, 21.11.2019
5.12.2019, 19.12.2019

*1 termíny vývozu komunálneho odpadu sú vo štvrtok, okrem zvýraznených dátumov.
*2 termíny vývozu vytriedených zložiek z komunálneho odpadu môže byť zmenený.
Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a
uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka
na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

Z rekonštrukcie budovy TJ Slovan Priepasné
Rekonštrukcia bola finančne
podporená dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády Slovenskej republiky.
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Partnerství mikroregionů Východní Slovácko a Čachtice–Kopanice
Na podzim loňského roku
uplynulo už deset roků od
doby, kdy se dva malé regiony začaly potkávat, poznávat
a plánovat spolupráci. Moravský mikroregion Východní Slovácko v podhůří Bílých Karpat a slovenský
mikroregion Čachtice Kopanice na úpatí Malých
Karpat stvrdily své partnerství 12.10.2007, kdy na mohyle Bradlo starostové obcí
podepsali memorandum –
Dohodu o spolupráci a započalo přátelství v duchu
staré moudrosti: „ Kto má
zdravie, priateľa a chleba,
ten má všetko, čo mu treba“.

jsme si předávali praktické zku- poznávali místní folklór a prožívali krásné nezapomenutelné
šenosti.
chvíle. A všichni jsme získali
Konzultace obecních a mikroregionálních projektových záměrů jednu vzácnost: množství nových přátel. Nakonec vznikla i
začaly nabírat konkrétnější
hezká publikace – kuchařka
podobu. První společná příprava
projektu „Rozhlédni se na čes- receptů tradičních jídel, kterou
obohatily obrázky jídel namalokoslovenském pomezí“ se
vané našimi dětmi. Projekt má
týkala rozvoje cestovního ruchu,
konkrétně vybudování rozhle- dokonce i pokračování ve formě
vzájemné téměř každoroční
den v obou mikroregionech.
účasti partnerů např. na
Dostali jsme se až do fáze podán í ž á d o s t i o p o d p o r u hodových slavnostech, kde opět
z evropského programu Přeshra- společně ochutnáváme naše
dobroty. Sluší se pochválit
niční

Během roků 2007 a 2008 se
uskutečnily vzájemné návštěvy v obcích obou mikroregionů, kde jsme mohli
vidět podobnosti i odlišnosti
našich obcí, spousty pěkných a inspirativních projektů a současně se rodily nové
nápady na budoucí spolupráci v oblastech rozvoje

další spolupráce. Zanedlouho už
se plánoval nový projekt, tentokrát zaměřený na tradiční

cestovního ruchu, místní
tradiční kultury, ochrany
životního prostředí, obecních investic a mnoha dalších. Probíhalo mnoho diskusí, kdy jsme si vysvětlovali, jak to kde chodí, co nás
těší i trápí, jaké máme úspěchy i nové plány a přitom

spolupráce, ale bohužel jsme
tehdy neuspěli. To nás sice zamrzelo, ovšem neodradilo od

štěvy starostů a místostarostů
ve všech obcích našich regionů, kde jsme mohli ukázat, jak
se nám daří a co nás ještě čeká.
A co plány do budoucna ?
Určitě chceme pokračovat
v tom, co je úspěšné, takže
poznávání moravského a slovenského gastronomického
umění nekončí. A nebude na
škodu si při tom zazpívat a
zatancovat.

Plánují se také sportovnězábavní klání, akce pro oživení
znalostí českého a slovenského
jazyka se zapojením mládeže,
především spolupráci obcí Jab- folklórní škola a mnoho dallonka a Nivnice, které se sblížily ších.
opravdu příkladně a
Držme si vzájemně palce, ať
nám při všemožném pracovintenzívně.
ním snažení zbude i čas a energie na přeshraniční partnerství.
Obce mikroregionu Východní Přejeme si a věříme, že přátelSlovácko pořádají už řadu let ství našich regionů, spolupráce
setkání všech zastupitelů obcí
obcí a setkávání našich občanů

gastronomii a dostal název
„Chutě našeho přátelství“. A
napodruhé už jsme uspěli a zísmikroregionu a této akce se jako se budou dále rozvíjet.
kali finanční podporu.
hosté účastní také naši slovenští
Do realizace projektu se zapojili přátelé. Hlavním účelem je
nejen starostové, ale i žáci ze
všech škol obou regionů a nako- prezentace realizovaných i plánec i širší veřejnost. Sesbírali novaných projektů, čímž si vzáMilan Bauka
jsme spousty starých receptů na jemně předáváme zkušenosti a
přípravu jídel dnes už někdy příklady dobré praxe. Pro vše- MAS Východní Slovácko, z.s.
zapomenutých a přitom vynikají- chny účastníky je zajímavé a
cích, děti je výtvarně zpodobňo- velmi inspirativní vidět a slyšet,
valy, společně jsme v Nivnici a co,
Jablonce vařili, zpívali, ochutnáproč a jak dělají sousedé.
vali, soutěžili při vaření gulášů,
V letošním roce opět po deseti
letech proběhly vzájemné náv-

Strana 20

NAŠE PRI EPASNÉ

2018

Priepasné (nielen) deťom

Rozprávkové Priepasné

Svätomartinský lampiónový sprievod

Prišiel Mikuláš
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Sociálna poradňa v Komunitnom centre Priepasné
V roku 2018 obec Priepasné zriadila Komunitné
centrum Priepasné. Súčasťou Komunitného centra
Priepasné je aj sociálna poradňa. Sociálna poradňa
funguje každý prvý

služieb a zdravotnej starostlivosti.

nu poradňu naďalej vždy prvý
štvrtok v mesiaci od 16.00 do
18.00 hodiny.

Od januára využilo služby sociálProjekt Sociálnej poradne
nej poradne 12 obyvateľov obce
v
Komunitnom
centre PriepasPriepasné.
né je v duchu komunitného
Ďalšou službou Sociálnej poradrozvoja obce Priepasné. Komune je zapožičiavanie zdravotnícnitná práca v sociálnej oblasti je
kych pomôcok v spolupráci
štvrtok v mesiaci od 16.00
podpora aktivít členov miestnej
s Modrou Hviezdou n.o. .
do 18.00 hodiny.
komunity a s tým spojeným
V
roku
2018
boli
zapožičané
vytvorením priestoru na tieto
V rámci Sociálnej poradne
pomôcky
dvom
obyvateľom
aktivity zo strany obcePriepasné
poskytuje sociálny pracovobce
Priepasné.
Toto
zapožičak svojpomocnému riešeniu
ník obce Priepasné individunie
prebehlo
bezplatne
pre
obysociálnych problémov v rámci
álne poradenstvo jednotlimiestneho spoločenstva.
vým obyvateľom obce Prie- vateľov obce Priepasné.
pasné v oblasti sociálnych
Aj v roku 2019 plánuje obec
V roku 2018 prijalo zastupiPriepasné prevádzkovať Sociál- teľstvo obce Priepasné Komu-

nitný plán sociálnych služieb
a koncepciu rozvoja sociálnych
služieb na svojom rokovaní
a následne ju zverejnil.
Komunitný plán pokrýva sociálnu problematiku v obci Priepasné v súčasnosti s výhľadom na
ďalšie roky.
Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk,
MPH, MHA

Víprafki : Rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou
Pani Alžbeta Krásna dlhé roky
svedomito zapisovala príbehy ľudí
našej obce, ktoré sa zachovali ústnym podaním a postupne vznikala
jej „Batická kniha“ s množstvom
zaujímavých príbehov a historiek.

jemnenie atmosféry sa postarala Chocholom a Vierou Feriancovou z Centra tradičnej
Ľudová hudba Petra Obucha z kultúry v Myjave.
Piešťan.
Veríme, že knižka sa stala obľúbeným titulom tiež vo
Knihu vydalo Centrum tradičnej Vašich domácnostiach.
kultúry v Myjave. Vydanie publikácie podporil Fond na podporu
Batická kniha sa dočkala kniž- umenia.
ného spracovania, kde sa do finálKnižka je veľmi pútavá, príbenej verzie publikácie dostalo 202
hy dokresľujú výstižné ilustrácie
príbehov obyvateľov našej obce,
Tatiany Tóthovej, s grafickým ditematicky rozdelených do 7 kapitol
zajnom Jána Karlíka. Knižku zos(detstvo a mladosť, práca a zatavila a editorovala Lívia Grznárová
mestnanie, cesty a cudzí svet, vojv odbornej spolupráci s Martinom
ny, veselé príbehy, osobnosti, liečiteľstvo a povery), zapísaných v
našom pôvodnom kopaničiarskom
nárečí. Knižka nadväzuje na už
vydaný CD nosič s nahrávkami
spomienkového rozprávania z
obce Priepasné – „Kopaničjarske
víprafki“ (2016).
Oficiálne predstavenie
tejto
publikácie bolo 13.apríla 2018 v
kultúrnom dome v Priepasnom.
Uvedenie knihy do života spojené
s jej prezentáciou prebiehalo za
účasti všetkých realizátorov, podieľajúcich sa na jej vydaní. O sprí-
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Triedenie už nie je chcením ale nutnosťou
Slovensko s dlhodobo
vysokým podielom skládkovania komunálneho
odpadu patrí medzi krajiny s najhorším odpadovým hospodárstvom
v EÚ.

recyklácie KO 50 % .

tetrapakov (0,2 t), do kto- už zdravé nie je. Nie je všetko
Už dnes tento cieľ dosa- rých sa balí napríklad mlie- však iba otázka zdravia, ale aj
peňazí.
hujú viaceré krajiny EÚ a ko.
v súčasnosti už aj Mesto MyMožno málokto sa zaJe dôležité preto občanov
java.
myslí, z čoho vlastne tetra- informovať o novom zákone,
Nie však Obec Priepasné. pak je (šesťvrstvový obal ktorý pre ľahostajnosť ľudí
Kým v roku 2012 sa vypro- z papieru, hliníka a plastu), na Slovensku nadobudne
dukovalo 38,6 tony KO, za ale vieme, že pestujeme účinnosť od 1.1.2019.
rok 2018 je to už 48,31 ton zeleninu a ovocie a že to
Jeho ustanovenia boli jask o m u n á l n e h o o d p a d u chceme mať zdravé.
né. Netriediš, platíš viac.

V r. 2016 sa zrecyklovalo a skompostovalo len
23 % komunálneho odpadu (KO), zatiaľ čo na
skládky bolo uložených
až 66 % KO. Tento stav
je alarmujúci aj kvôli tomu, že o necelé 2 roky,
teda v r. 2020 má SR povinnosť dosiahnuť minimálnu mieru

Položka

z ktorého sa vytriedilo 23,68
Predstavte si, že tetrapa% odpadu na recykláciu.
ky sused páli, aj keď páliť
Pre zaujímavosť, najviac sa odpad je zakázané. Ale vevytriedilo skla (9,16 t) a naj- deli ste, že jeho spalovaním
menej viacvrstvových kombi- sa môžu uvoľňovať do
ovzdušia chlororganické
novaných materiálov látky a ťažké kovy, a to

Úroveň
vytriedenia komunálne
ho odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t

Skládky boli nútené od roku
2018 zvýšiť „skládkovné“ za
tonu KO zo 40,60 € na 43,20
€ a zákonný poplatok sa zvyšuje takto:

-1

2019

2020

2021

4. Kupujeme väčšie balenie
prípravkov, nápojov.
Kupujeme kvalitné výrobky,
ktoré dlhšie vydržia.

1

<10%

17

26

33

2

10-20%

12

24

30

3

20-30%

10

22

27

6. Nekupujeme
(konzervy).

4

30-40%

8

13

22

7. Nekupujeme nápojové kartóny - mlieko kupujeme v
automatoch.

5

40-50%

7

12

18

8. Nakupujeme v množstve,
ktoré skutočne spotrebujeme
(veci, ktoré použijeme).

Vec peňazí, zvyšovanie poplatku za KO sa však v roku
2019 občanov nedotkne. Je
potrebné poďakovať sa ďakujeme všetkým, čo triedia. Náklady vo výške 1200
eur uhradila za vytriedený
odpad komunálneho odpadu
organizácia zodpovedného
výrobcu podľa zmluvy
o spolupráci pri zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov
s obcou a zmluvy
o zabezpečení a financovaní
triedeného zberu komunálneho odpadu. Bolo to za obaly
zo skla, plastov (pet, fólie,...),

tetrapaky (VKM ), obaly z kovov
(konzervy z piva a jedál,...), papiera a lepenky.
V Priepasnom triedime vďaka
„zbernému dvoru“ oveľa viac:
jedlé a motorové oleje, textil,
elektro, batérie..., proste všetko,
čo sa dokáže zrecyklovať.
Nedostatočné triedenie, neporiadok pri zberných nádobách
a nutné dodatočné triedenie odpadu však nezabezpečilo pre občanov, aby sa mohol poplatok za
odpad znížiť a obec sa zaradila
medzi tie, ktoré napĺňajú povinnosť dosiahnuť minimálnu mieru
recyklácie KO.
Vzhľadom k nárastu cien uve-

dených vyššie v tabuľke, životnému prostrediu, povinnosti
triediť veríme, že aj z lásky
k miestu kde žijeme bude pre
všetkých začiatok roka 2019
štartom, ktorý ukáže, že dokážeme veriť, milovať, pracovať
ale aj triediť. Príklady spôsobov znižovania produkcie
odpadov
1. Nekupujeme balené vody máme málo PET fliaš
2. Používame jednu nákupnú
tašku.
3. Neberieme letáky - máme
na schránke nálepku –
Nevhadzujte letáky.

5. Nepoužívame jedno razové riady.
plechovky

9. Nakupujeme v second handoch a v bazároch.
10. Používame textilné plienky.
11. Opravujeme rozbité veci veci vyhadzujeme, ak už nejdú
opraviť.
12. V obchodoch preferujeme
menej zabalený tovar.
13. Kupujeme nápoje vo vratných obaloch.
14. Obaly od potravín
(nápojov) používame viackrát.
15. Kompostujeme.
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Teplé leto prialo aj hubárom
Kto chcel, hríbiky si
tohto roku nazbieral.
Teplé leto prialo všetkým, ktorí milujú chodenie po lesoch, hľadanie húb, no i tým, čo
ich radšej potom majú
na tanieri.
Vo všeobecnosti
huby rastú počas celého roka, niektoré druhy
aj počas zimného obdobia. Z hľadiska praktického hubárstva je
však zaujímavé predovšetkým obdobie od
apríla do novembra,
kedy rastie väčšina našich
jedlých
húb. Sezóna sa začína
v marci alebo apríli (podľa počasia), kedy
začínajú rásť smrčkovité huby. Medzi najzná-

mejšie druhy patria smrčkovec český, smrčok jedlý
a smrčok vysoký. Zber
smrčkov na Slovensku nie
je veľmi rozšírený, hoci ide
o
veľmi
chutné
a v zahraničí vysoko cenené huby. V Apríli a Máji je
najvyhľadávanejšou hubou čírovnica májová, ľudovo nazývaná májovka.
Rastie najmä na lúkach, na
okrajoch listnatých lesov a
v krovinách. Májovka patrí
medzi naše najchutnejšie
huby, preto je veľmi vyhľadávanou delikatesou. Je
typická svojou nezameniteľnou múčnou vôňou a
pevnou, mäsitou dužinou.
Jej chuť skvele vynikne
napríklad v polievkach.
Dávajte však pozor na zá-

menu s jedovatou hod- kosti. Ako hovorí známe
vábnicou veľkou.
ľudové porekadlo, huby
V prípade priaznivého rastú po daždi. Netreba
počasia, po sezóne však po daždi ihneď ute“májoviek” pozvoľna kať do lesa, treba počkať
začína tá pravá hubárska zopár dní aby huby stihli
sezóna. V máji a júni sa vyrásť. Záleží predovšetpostupne
o b j a v u - kým na počasí aké prevlájú druhy obľúbené me- dalo pred dažďom. Rast
dzi širokou hubárskou nepriaznivo ovplyvňujú
verejnosťou – hríby, ko- veľké rozpätia denných a
záky, kuriatka, plávky, nočných teplôt.
suchohríby a mnoho
iných druhov. Táto sezóna trvá zvyčajne do novembra. Ak je teplá jeseň
niekedy až do decembra.
Typickými jesennými hubami ktoré nájdeme aj v
decembri sú napríklad pôvabnice. Základným predpokladom
pre rast húb je primeraná
teplota a dostatok vlh- Zdroj: www.hubarstvo.sk
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Úradné hodiny:
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Autobusové zastávky v novom šate
Obec postupne prechádza modernizáciou a inováciou. V tomto roku sa všetci, ktorí pravidelne cestujú autobusovými spojmi tešili z nových zastávok. Pôvodné hrdzavé, plechové
nahradili moderné, s lavičkami.
Veríme, že tejto modernizácii sa potešili všetci občania Priepasného, nielen pravidelne
cestujúci.
Veď každému z nás je pohľad na nové, moderné a funkčné prvky v obci príjemný.

