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 DREVOREZ S R.O.
 Firma Drevorez s r.o.
sprostredkováva predaj stavebných materiálov, palivové drevo i
predaj živých vianočných stromčekov.
 Výhody pre občanov
obce
 V prípade záujmu kontaktujte:
drevorez@priepasne.sk
Sekcia drevo:
Tel.: 0905 735 677
Sekcia strešné krytiny:
Tel: 0907 747 667

Milí Priepasňanci,
ani sme sa nenazdali a rok
2013 sa blíži ku koncu.
Bol to rok, ktorý sa niesol
v znamení obdobia konsolidácie verejných financií orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného
sektora v rámci memoranda
uzatvoreného s vládou SR,
ktorá sa dotýka každého z nás.
Snažili sme sa, aby bol tento
dopad na Vás čo najmenší.
Dokonca sa nám napriek všetkému podarilo pripraviť i
nové projekty a významné
podujatie, ktorým MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ zaiste bolo.
Pre Priepasné to znamenalo pozitívne zviditeľnenie sa,

či už na úrovni Slovenského
rozhlasu, alebo SITA.
Spolupracovali sme i naďalej s
EURO PACOLON
Slovensko, VŠZP a miestnymi
organizáciami na Dni zdravia.
Pre deti sme pripravili
krásne
poobedie—
Rozprávkové Priepasné, Svätomartinský lampiónový
sprievod, či Mikulášske stretnutie v amfiteátri pri obecnom úrade. Podporovali sme
organizácie pôsobiace v našej
obci a rozvíjali družbu so
spriatelenou Dunajskou Lužnou.
Paralelne s touto
„viditeľnou“ prácou išla ruka
v ruke aj tá neviditeľná. Preto
chcem poďakovať pracovní-

kom OÚ a obecnému zastupiteľstvu za prácu, ktorú počas
roka odviedli. Rovnako ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom v uplynulom roku pričinili o rozvoj a
propagáciu obce, či už na
úrovni športovej, folklórnej,
alebo spoločenskej.
Dovoľte mi, aby som Vám
všetkým poprial do roku 2014
hlavne veľa pevného zdravia,
spokojnosti a pohody do Vašich rodín. PF 2014

Peter Czere, starosta obce

Vážení občania našej malej, ale krásnej obce Priepasné
V každej našej slovenskej obci
alebo meste v tomto čase
tvoria občania seniorského
veku veľké percento. Inak
tomu nie je ani v našej obci, a
preto sme sa takmer pred 14
rokmi rozhodli založiť Jednotu dôchodcov Slovenska.
Áno, už 14 rokov sa snažíme

spríjemňovať životné chvíle
našim členom. Nie je nás veľa. V týchto chvíľach je nás 46
členov, ktorí sa na svojich
pravidelných štvrťročných
stretávkach, pri malom pohostení, ktoré si pripravujeme,
pospomíname na chvíle, s
humorom, pri speve, neza-

budneme zablahoželať k narodeninám s malou pozornosťou.
Raz ročne pri príležitosti
„mesiaca úcty k starším sa
schádzame na celoobecnom
stretnutí dôchodcov, ktoré
pripravuje starosta s OZ. Taktiež navštevujeme program
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Výstava práporov a výšiviek
v Batikovej.

Ďakujeme všetkým
obyvateľom, aj
nečlenom Červeného
kríža, ktorí v
uplynulom roku
darovali krv!!

Červený kríž v Priepasnom
chce pripomenúť veľmi vydarenú a zároveň veľmi prospešnú akciu, ktorá sa konala 27. 4.
2013 pod záštitou starostu
obce Priepasné a v mene pacientskeho občianskeho združenia Europacolon v spoluorganizácii s tímom Europacolon
Slovensko, miestnou organizáciou SČK v Priepasnom, Jednota dôchodcov Slovenska v
Priepasnom, Úniou žien
v Priepasnom. Akcia sa niesla
pod názvom Deň zdravia
v Priepasnom.
V jedinečnom bezplatnom
programe sa mal každý možnosť dozvedieť o svojom
z d r a v í
p r i
voľnej prezentácii Mudr. Eleny
Šuškovej - zdravie a prevencia
je život -

pre dôchodcov v D.K.S.D. v
Myjave. Niektorí naši členovia
sa zúčastňujú kultúrnych podujatí i v priebehu roka. Raz
ročne máme posedenie v prírode spojené s opekaním, kde
pri speve zaspomíname na
rôzne humorné príhody, ktoré
nám život pripravil. Poriadame 1x do roka jednodňový
zájazd po krásach Slovenska,
spoločne s členmi klubu dôchodcov z Polianky. Pod vedením našich členiek pani
Alžbety Krásnej a Ľudmily
Bachárovej o zvykoch, krojoch, písomnostiach, rôznych
fotografiách, pracovných poľnohospodárskych pomôckach a iných pomôckach po-

trebných v minulých časoch
pre kopaničiarsky život.
Vždy koncom roka sa zúčastňujeme výstavy „Čaro Vianoc“, ktorá býva v D.K.S.D. v
Myjave, čím reprezentujeme
našu obec. V minulom roku
sme ju otvárali, kde vystúpili
naši členovia pod názvom
„Vianočné zvyky v Priepasnom“. Niektorí členovia sa
zúčastňujú týždenných rekondičných pohybov pre dôchodcov.
Celý výbor sa snaží pripraviť
vždy k spokojnosti našich
členov každé stretnutie, či
akciu, aby sme aspoň trocha
spríjemnil Vaše životné chvíle.

Želám Vám všetkým pekné
zdravie, rodinné porozumenie, pohodu, čas pre Vaše
rodiny a záľuby, aby s veselou
mysľou stretávali sa navzájom
a tak prežívali jeseň života.
Lebo sa hovorí „Veselá myseľ, pol zdravia“.
Nuž milí naši priepasňanskí
dôchodci, srdečne Vás za celý
výbor zdraví a radostné chvíle
želá
Emília Osuská, predsedníčka
ZOJDS Priepasné
Priepasné, 09.10.2013

Červený kríž
nároky seniora na poskytnutie
bezplatnej starostlivosti. Občania sa mohli prejsť v
obrovskom nafukovacom
čreve, ktorým ich previedol
lekársky tím a mali možnosť
sa dozvedieť, ako predchádzať rakovine hrubého čreva
a ako bojovať s touto chorobou. V spolupráci so Slovenským červeným krížom sa
mohli dozvedieť ako zachrán i ť
ľ u d s k ý
život aj pri dopravnej nehode,
bezplatne si občania mohli
zmerať tlak a taktiež bol k
dispozícii moderný prśtroj IOI analyzátor, ktorý určil
BMI index, stanovil bazálny
metabolizmus, prezradil obsah tuku, minerálov a vody v
organizme a odhadol Váš
biologický
vek.
Myslím že táto akcia bola
prínosom každému, kto sa jej

zúčastnil a tak
k svojmu zdraviu.

pomohol

Základná organizácia SČK v
Priepasnom touto cestou ďakuje tým, ktorí svojim šľachetným skutkom, ako je darcovstvo krvi pomohli tým, ktorí
to potrebujú na záchranu
svojho života.

V roku 2013 darovali krv za
našu obec :
Jašová Renáta
Potúček Milan
Lukačovič Miroslav
Stančík Martin
Kozubíková Jarmila
Marko Marian
Vičík Peter
Kázik Milan
Krásny Pavol
Klandúchová Viera
Dugová Zlatica
Stančík Štefan

Za organizáciu
Anna Švrčková
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Stalo sa v roku 2013... (kultúrno-spoločenské podujatia)
Rok sa s rokom zišiel, a my
opäť stojíme na konci ďalšieho roka.

ko sme mali možnosť pripomenúť si poskytovanie prvej

Z pohľadu kultúrnych podujatí sa niesol v duchu obnovy
pôvodných tradícii, v pokračovaní iných a tiež plánovaní
ďalších projektov pre budúce
roky.

4. mája 2013 sme v Priepasnom opäť hosťovali 3. majstrovstvá v šprintduatlone
Slovenska. Srdečne gratuluje-

Spoločenskú sezónu 2013
otvoril Futbalistický ples, ktorý tradične a úspešne organizuje TJ Slovan Priepasné.

pomoci s názornými ukážkami záchrany ľudského života.

Ples sa každoročne teší veľkej
obľube.

Stavanie mája patrí každoročne k oslavám tohto mesiaca.

Pre mladšie, no i staršie ročníky, ktoré dávajú prednosť
disko zábave, sme zorganizovali jedinečnú Diskotéku spojenú s laserovou show
(05.04.2013).

Tohto roku sme ho stavali

27. apríla sme venovali zdraviu, presnejšie povedané Dňu
zdravia v Priepasnom, ktorú
sme organizovali v spolupráci
s EuroPacolon Slovensko, za
podpory VŠZP a Slovenského
červeného kríža. V rámci tohto poobedia bola zorganizovaná prednáška O zdraví a prevencii chorôb, mali sme opäť
názorný zážitkový program v
podobe makety hrubého čreva, spojený s osvetou zameranou na boj proti kolorektál-

ručne—ako pripomenutie si
pôvodnej tradície, ako ho
stavali naši predkovia.
V máji sme si uctili pamiatku
tragického zahynutia
gen.M.R.Štefánika na Bradle.
Tejto pietnej slávnosti spojenej s pálením ohňov sa každoročne zúčastňujú predstavitelia samospráv, záujmové združenia, zástupcovia cirkví a
predstavitelia vlády SR.
Položením vencov a kytíc sme
sa poklonili pamiatke národného velikána, ktorý vzišiel z
nášho kraja a ktorý odpočíva
na svojom milovanom Bradle.

nym karcinónom.
Pripravená bola komplexná
diagnostika ľudského tela
pomocou IOI, merania, sledovanie krvného tlaku, stanovenie biologického veku. Rovna-

Mohutnou vatrou na Priepasňanskej strane mohyly sme sa
poklonili jeho večnej pamiatke.

Výstava p. Krásnej v Batikovej

me všetkým víťazom a rovnako blahoželáme aj zúčastneným za absolvovanie náročnej
trasy.

Letné prázdniny sme odštartovali v sobotu 30.06 2013
veľkou akciou pre veľkých i
malých: ROZPRÁVKOVÝM
PRIEPASNÝM.

„Letné prázdniny sme
odštartovali v sobotu
30.06.2013 veľkou
akciou pre veľkých i
malých:
ROZPRÁVKOVÝM
PRIEPASNÝM“

Do čarovnej, rozprávkovej
krajiny všetkých preniesol cez

potok dobrý vodník. Okolo
neho však boli aj hrnčeky s
dušičkami neposlušníkov,
takže niektoré deti sa veruže
aj báli ...:-)
Koho však vodník preniesol
do Rozprávkova, na toho tam
čakalo veľa zábavy a dobrodružstva. Strašidelný čert,

Výšivka Priepasňanskej
košele (p.Krásna)
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Muzigantské Priepasné 2013:

Ježibabka, ktorá mala v perníkovom domčeku pripravené
sladké lízatká, či strielanie z
kuše v krajine Avatarov.
Dobrá lesná víla, Sherlok Holmes, bohyňa Thetys, Krásny
princ, bojovníci, faraón Ramzes, či skutočný Shrek, tí všetci čakali na deti v krásnom

ľov a známych z Dunajskej
Lužnej.
Položili sme kytice na pomník
–pyramídu gen. M.R.Štefánika

v areáli obecného úradu.

zelenom lese.
Slniečko presvitalo pomedzi
lístočky a prispelo k čarovnej
atmosfére. Bublinková Víla
Zvonilka zahalila svet do veľkých bubliniek, a Superman
všetkých prenášal cez veľkú

roklinu na druhú stranu Rozprávkova až k morskej víle
Ariel. Všetci, ktorí prešli nástrahami tohto lesa, dostali od
mušketiera D´Artagnana čestný diplom a pozvanie na hľadanie strateného pokladu.
22. júla 2013 sme tak, ako
každým rokom, privítali návštevu našich krajanov, priate-

zbierka výšiviek a krojových
výšiviek. Nesklamali ani zná-

Pri strome—dube priateľstva
sme spievali pieseň „Na kráľovej holi“ s textom aj dvoch
nových slôh, ktoré hovoria o
pevnom priateľstve medzi
našimi obcami a láske k rodnej zemi.
V rámci Tour de Baška zavítali v júli k nám do Priepasného

aj poslanci NR SR Ing. Jaroslav Baška a Ing. Vladislav
Petráš. Slávnostným výkopom
a odhalením pamätnej tabule
vyjadrili svoju podporu priepasňanským futbalistom TJ
Slovan Priepasné.
Priepasné má bohatý folklór.
Jednou z tých, ktoré sa snažia
zachovať tradície našich predkov pre nás i budúce pokolenia, je i pani Alžbeta Krásna.
Tento rok s podporou ZO
JDS Priepasné pripravila výstavu „Takto sme sa obliekali...“ prehliadku oblečenia a
pamätihodností z 40-50 rokov
20 storočia., či historické prápory.
Jej súčasť tvorila aj bohatá

me „Povedačky“, čítanie hurmových príhod zo životov
našich predkov na priepasňanských kopaniciach.
August 2013 sa niesol v znamení príprav jedinečného
edukačno—folklórneho podujatia „Muziganské Priepasné“ (24.08.2013). Mnoho
umelcov vyšlo zo zemitej
hudby umelcov pochádzajúcich z obce Priepasné. Mená,
ktoré sa v regióne spomínajú s
veľkou úctou sú Ján Kolárik,
Ján Petrucha a Ján Hrajnoha.
Podujatie Muziganstké Priepasné malo pripomenúť ľu-

ďom týchto významných primášov, no tiež rozširovať ich
folklórny odkaz dnešným
muzikantským generáciám.
Muzigantské Priepasné nie je
len folklórne podujatie, na
ktorom vystúpili: Cirkevný
mužský spevokol z Brezovej
pod Bradlom, deti z Materskej
školy v Priepasnom,
(pokračovanie na strane 5)
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Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk a speváci
a tanečníci z Priepasného,
Brezovej pod Bradlom, Piešťan, FS Kýčer z Turej Lúky,
Dychová hudba Lužanka
z Dunajskej Lužnej, Ženská
spevácka skupina Plkotnice zo
Suchej Loze (ČR), Ženská
spevácka skupina Holešky
z Prašníka, skvelí účastníci

ml.),

muzikantov

a v neposlednej rade divákov.
Pevne verím, že týmto lastovičím podujatím sa nám podarilo položiť základný kameň
každoročného jedinečného
edukačno-folklórneho festivalu.

muzikantských dielní, mladý
flautista Samko Jašo, či hudobná skupina Minigolf
z Priepasného. Boli to hlavne
tvorivé dielne, na ktorých sa
počas niekoľkých predchádzajúcich dní učili mladí nadaní
muzikanti petruchovský
a kolárikovský hudobný štýl,
priepasňanské piesne
a zvyklosti. Do ich sláčikov
a husličiek sa tak navždy zapísalo kúsok nášho kraja.

07.09 2013 sme sa zúčastnili
Dňa obce Dunajská Lužná,
kde náš futbalový oddiel TJ
Slovan Priepasné odohral
výborný zápas s domácim
mužstvom. Okrem športu nás
čakal bohatý kultúrny program: ľudová hudba KOPA,
ľudová hudba z Terchovej,
Marcela Molnárová, Robo
Opatovský, Marián Greksa a
iní.

Celé toto podujatie, vrátane
vyvrcholenia v podobe bohatého kultúrneho podujatia
malo vysokú profesionálnu
úroveň zo strany lektorov
i samotnej organizácie. Výsledkom bolo citeľné obojstranné nadšenie - lektorov
(Peter Obuch, Martin Janšto

26. októbra sme sa opäť vrátili do Dunajskej Lužnej, kde
sme sa zúčastnili regionálneho
stretnutia pri príležitosti 95.
výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie malo časť pietnu, kultúrnu, odbornú a neformálnu,
pričom sme sa stretli s predstaviteľmi ECAV v Dunajskej
Lužnej. Celým podujatím nás

sprevádzala pani Oľga Reptová zo Spolku M.R.Štefánika v
Dunajskej Lužnej a starosta
obce Štefan Jurčík. V odbornej časti podujatia sme sa
stretli s pánom Grigorijom
Mesežníkovom, prezidentom
Inštitútu pre verejné otázky a
s pánom Jurajom Buzalkom,
docentom na Fakulte soc. a
ekonomických vied UK v
Bratislave.

bielom koni! Krásny lampiónový sprievod si vychutnalo
asi 100 ľudí z Priepasného i z
okolitých miest a obcí. Prešli
sme až na futbalové ihrisko,
kde na všetkých čakalo krásne
prekvapenie: vypúšťanie balónikov prianí.

2. október patril v našej obci
seniorom. V obecnom kultúrnom dome bol na ich počesť
pripravený program. Svojim

Celé stretnutie s Mikulášom
malo krásnu predvianočnú
atmosféru, ktorú umocnilo
zasvietenie vianočnej výzdoby
v obci, i to, že Mikuláš prišiel
k deťom na krásnom koči.

krásnym vystúpením ich potešili detičky z našej Materskej
školy, i vystúpenie cirkevného
s p e v o k ol u K o ša ri s ká —
Priepasné s blokom slovenských ľudových a národných
piesní.
Svätý Martin (10.11.2013)
prišiel tohto roku k nám na

December patrí už každoročne Mikulášskemu stretnutiu.
Priepasňanské deti boli určite
celý rok poslušné, lebo
Sv.Mikuláš, traja čerti aj anjelik im priniesli vrece plné
sladkostí. Krásny program v
amfiteátri všetkým predviedli
detičky z našej Materskej školy. Členky ČK v Priepasnom
pripravili skvelý vianočný
punč do dospelých a čaj pre
deti.
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Život v materskej škole v Priepasnom
Niečo sa končí, niečo začína.
Šikovné deti z Materskej školy s
krásnym programom pre seniorov,
28.10.2013, D.K. Priepasné

Leto skončilo, školský rok
je opäť v plnom prúde.
I tento školský rok do našej
materskej školy pribudli
nové detičky, ktoré prvýkrát prešli školskou bránou,
niektoré s úsmevom, iné so
slzami v očiach, s obavou,
čo ich čaká v novom prostredí.

S pribúdajúcimi dňami slzičky deťom vysychali,
Aj Mikulášovi predviedli deti
spoločne sa vžili
krásne básničky a pesničky...
s prostredím, našli si nových kamarátov i láskavé
pani učiteľky, ktoré pripraZ tvorivých prác našich detí.. .
vujú pre ne pestré aktivity
a zaujímavosti.
K septembru 2013 nastúpilo do materskej školy 17
detí, z toho 5 dievčat a 12
chlapcov.
Chcela by som v krátkosti
zhodnotiť činnosť MŠ a jej
aktivity.
V minulom školskom roku
2012/13 sa nám podarilo
zorganizovať veľa pekných
aktivít. Spomeniem len
niektoré, ktoré u detí zanechali silné emócie.

Stavanie mája 2013 :-)

Naše deti vystupovali päťkrát v školskom roku
s nacvičeným programom
plných básní, piesní
a tancov. Bolo to vystúpenie k 55.výročiu vzniku
Obce
Priepasné,
k príchodu Mikuláša, ku
D ň u
m a t i e k ,
k slávnostnému ukončeniu
školského roka, k akcii „
Muzigantské Priepasné“,
kde predškoláci v čase
pr ázdnin vystupovali
v krojoch.
Deti tiež zažili „fašiangy“
na Gazdovskom dvore
v Turej Lúke, divadelné
predstavenie
„ Prasiatko“ na Košariskách. Tiež divadlo
z Bratislavy zavítalo k nám
do mater s kej š kol y
a zahralo deťom scénku „
Zdravá strava.“ Radostnú
atmosféru z divadla deti
prežívali spoločne i s deťmi
z materskej školy
z Košarísk, ktoré v teň deň
k nám do škôlky zavítali na
návštevu.
Počas celého školského
roka sme sa zameriavali na
úzku spoluprácu s rodičmi

detí i s Obcou Priepasné.
V
s p o l u p r á c i
s rodičovským združením
zorganizovala materská
škola školský výlet do
ZOO, posedenie a besedu
s poľovníkmi, ukončenú
opekačkou v školskej záhrade.
V školskom roku 2012/13
sa vylepšili priestorové
podmienky v materskej
škole. Vymenili sa 4 staré
okná na materskej škole a 1
okno v školskej jedálni za
plastové. V auguste sa vykonala rekonštrukcia kúrenia a kotolne.
Dúfam, že i tento školský
rok 2013/14 bude pre naše
deti, rodičov, kolektív, zriaďovateľa úspešný, plný
pekných a radostných
chvíľ.
Jana Valihorová
riaditeľka MŠ

Schody do MŠ pred a po
rekonštrukcii
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Stav ciest v Priepasnom

V delegácií ZV SR na oslavách 20.výročia
Ozbrojených síl SR bolo zastúpené aj Priepasné
V nedeľu 22. septembra 2013
sa pri príležitosti 20.výročia
Ozbrojených síl SR uskutočnili na námestí gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom oslavy

ozbrojených síl SR. Slávnostného aktu sa zúčastnil náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálporučík P. Vojtek, zástupcovia Vojenskej kancelárie prezidenta SR, velitelia operačných
veliteľstiev ozbrojených síl
SR, primátorka Brezovej pod

Bradlom p. Mgr. E.Ušiaková,
starostka obce Košariská p.
Mgr. A. Abramovičová, starosta obce Priepasné P. Czere,
starostovia priľahlých obcí,
príslušníci Klubu generálov
SR, zväzu vojakov SR, Únie
vojnových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Spoločnosti
M.R.Štefánika a delegácie
ďalších spoločenských organizácii, ako aj občania priľahlých miest a obcí. Oslavy začali na námestí M.R.Štefánika
v Brezovej p. Bradlom a pokračovali pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste. Okrem položenia
vencov boli pri tejto príležitosti udelené medaile príslušníkom armády a predstaviteľom
samospráv.
(zdroj www.zvazvojakov.sk).

Strana 7

Stav ciest je v súčasnosti neustávajúca téma celého Slovenska. Obce a mestá sa potýkajú s problémami kde vziať finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, najčastejšie však na nový asfaltový
koberec. Za podmienky, že nie sú v ceste „koľajnice“ – teda v
prípade rovného podložia stojí meter štvorcový približne 12,70
Eur. Ak prenesieme problematiku ciest do obce Priepasné, kde je
šírka cesty 3 metre a cestná infraštruktúra v pôsobnosti obce je 23
km, celková investícia pri 69 000 m2 by bola 876 300 Eur, čo
v číselnom vyjadrení znamená : 1 km sa dá opraviť minimálne za
38 100 EUR. Rozpočtované plánované bežné príjmy obce Priepasné pre rok 2013 sú 140 491 Eur, teda pri investícii do ciest by
sa „život“ v obci zastavil na viac ako 6 rokov, čo je nemožné.
Nezávidenia hodná situácia však má i svetlú chvíľku. Obec Priepasné v roku 2013 riešila kritický stav 23 km vlastnej cestnej infraštruktúry. Neľahkou úlohou odbornej firmy, ktorá realizovala
opravy ciest, bola teda záchrana ciest tak, aby sa vylúčilo ich ďalšie znehodnotenie, respektíve ich úplná devastácia a to pri investícii v hodnote 6 481,15 Eur. V tejto hodnote bola zrealizovaná
oprava spolu 530 m2 „rozpadnutých“ ciest a výtlkov, kde sa použilo 10 000 kg živičnej asfaltovej zmesi, 300 kg studenej obaľovanej asfaltovej zmesi a 1530 kg kameniva. Veríme, že sa podarilo
splniť cieľ záchrany ciest a i keď nie je dané riešenie opravy ideálnym stavom, splnilo svoj účel.

Výsledky volieb do samosprávnych krajov v našej obci
Samosprávny kraj,
volebný obvod,
obec

Kandidáti na
poslancov,
ktorí získali aspoň
jeden hlas

Kandidáti na
predsedu

Počet hlasov
pre kandidáta

Podiel hlasov
pre kandidáta v %

Počet
všetkých
platných
hlasov
pre poslancov

Počet
všetkých
platných
hlasov
pre predsedu

Priepasné

-

Jaroslav Baška

43

76.78

-

56

Priepasné

-

Marián Herdel

2

3.57

-

56

Priepasné

-

Jozef Lohyňa

2

3.57

-

56

Priepasné

-

Peter Palko

0

0.00

-

56

Priepasné

-

Juraj Smatana

5

8.92

-

56

Priepasné

-

Ľubomír Žabár

4

7.14

-

56

Priepasné

Anna Abramovičová

-

48

48.97

98

-

Priepasné

Miroslav Baranovič

-

8

8.16

98

-

Priepasné

Roman Černák

-

1

1.02

98

-

Priepasné

Martin Ferianec

-

2

2.04

98

-

Priepasné

Pavel Halabrín

-

20

20.40

98

-

Priepasné

Štefan Klimek

-

1

1.02

98

-

Priepasné

Emília Krajčiová

-

8

8.16

98

-

Priepasné

Róbert Oružinský

-

0

0.00

98

-

Priepasné

Vladislav Petráš

-

7

7.14

98

-

Priepasné

Ivana Rapantová

-

1

1.02

98

-

Priepasné

Ján Sedílek

-

1

1.02

98

-

Priepasné

Radoslav Sivák

-

1

1.02

98

-
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Ženy v Priepasnom

Prevádzkový poriadok
V období od 1. októbra
do 31. marca:
-

v pracovných dňoch v

čase od 14,00– 17,00 hod.
V
dňoch
pracovného
pokoja
a
v
dňoch
školských prázdnin v čase
od 10,00– 17,00 hod.

V období od 1. apríla do
30. septembra je možné
užívať ihrisko s umelou
trávou len po dohode so
správcom
ihriska
/z
dôvodu rezervácie hracej
plochy, kontaktujte OÚ/.

Ženy v Priepasnom boli oddávna pracovité, usilovné,
ovládali nielen svoje ženské
práce, ale nahrádzali mužov i
v najťažších prácach, či už na
poli, alebo pri obrábaní statku.
Starali sa o rodinu, starších
rodinných príslušníkov, výchovu detí, varili, prali, upratovali nielen domácnosť, ale
aj dvor a viedli celé gazdovstvo. Cez zimu brali do rúk
praslice, priadli vlnu, vyšívali,
háčkovali, chodili na drápačky, šili odevy pre členov rodiny.
Ale aj takto prácou zaťažené
zaujímali sa o dianie vo svojej
obci. V rokoch 1919 sa po
okolí začali zakladať prvé
spolky, prvé kurzy materinského jazyka, pomocou ktorých hlavne učitelia napĺňali
tvrdý život žien aj inými hodnotami, ako je ťažká práca na
majetku a v rodine. Prvou
organizáciou, v ktorej sa naše
ženy združovali, bol Slovenský národný sesterský spolok
v hornom Priepasnom ako
odbor Eleny Izákovej, ktorý
vznikol v r. 1928.

sa v obci začala rozvíjať kultúra. Hlavne vďaka našim
ženám a učiteľom, ktorí pôsobili v obci, začali hrávať divadlá. V roku 1932 veselohra
„V našom pivovare veselé sú
tváre“ a hra „Následky dostaveníčka“. V roku 1931 sa po
prvý raz v obci oslavoval sviatok matiek, čo bolo na tú dobu naozaj veľkým prínosom
pre kopanice. Ženy sa zúčastňovali rôznych prednášok so
zdravotníckou tematikou.
Kurzov čítania, písania, varenia, pečenia a podobne. V
roku 1935 vznikol miestny
spevokol, ktorý tvorili prevažne ženy. Spevokol vystupoval
na májových oslavách na
Bradle. Naše ženy vyobliekané
v slávnostných krojoch na
čele s práporom vyšliapali
mnohé chodníčky nielen na
Bradlo. Akákoľvek kultúra v
obci sa v minulosti nezaobišla
bez žien. Napriek svojmu
tvrdému životnému údelu,
ktorý im priniesla vtedajšia
doba, sa tešili zo spoločných
stretnutí.

Členky mali svoje legitimácie,
spolok mal svoju pečiatku i
prápor. Schôdze mávali raz
mesačne v poslednú nedeľu v
mesiaci v ľudovej škole. Schôdze začínali modlitbou a v
tomto čase mal 40 členiek.
Podobný spolok mali i ženy v
dolnom konci. Členky mali v
spolku i niektoré výhody,
napr. pri úmrtí člena rodiny
dostala členka peňažnú výpomoc na pohrebné výdavky.

Základná organizácia únie
žien v Priepasnom pracuje v
našej obci od roku 1968 pod
názvom Slovenský zväz žien.
V roku 1975 mal zväz až 70
členiek. Činnosť bola zameraná na zber odpadových surovín, organizovala brigády na
úpravy verejných priestranstiev. Poriadali tanečné zábavy
a zo zisku nakúpili riad a postu p ne
ta k vyb avi li
„svadobku“ (prenájom riadu
na rôzne akcie, svadby).

Z tohto obdobia sa zachoval
čierny prápor, ktorý je umiestnený v Slovenskom múzeu v
Myjave. Hlavne po roku 1930

Dlhodobou predsedníčkou
našej organizácie bola p. Halašová, za čo jej patrí obrovské
poďakovanie. No nedá mi

nespomenúť aj dlhoročne
činné členky organizácie, ako
p. Potúčkovú Annu—bývalú
pani predsedníčku, p. Potúčkovú Annu tajomníčku,
p.Potúčkovú Alžbetu,
p.Bachárovú Ľudmilu bývalú
podkladníčku, p. Vičíkovú
Emíliu, p.Štefulovú Alžbetu,
p.Osuskú Emíliu. Patrí Vám
veľká vďaka za všetky naše
členky.
V súčasnosti má naša organizácia 56 členiek.
ZOÚŽ v Priepasnom sa každoročne stretáva v mesiaci
február na hodnotiacej schôdzi, kde si uctíme pamiatku
členky, ktorá opustila naše
rady. Minútou ticha vzdáme
česť jej pamiatke. Tento rok
naše rady opustili pani Mosná
Anna a pani Matejáková Mária.
Oboznámime naše členky s
plánom našej organizácie na
nasledujúce obdobie, zablahoželáme jubilantkám. Ide vlastne o jedno takéto stretnutie sa
v roku, kedy sa môžu členky v
diskusii vyjadriť k činnosti
organizácie, prípade navrhnúť
to, čo by ich zaujímalo a potešilo. Vymenia si svoje názory,
medzi sebou sa porozprávajú,
posťažujú na svojich manželov či deti, čo je niekedy veľmi
osožné a príjemné, no a spokojné odchádzajú domov.
V posledných rokoch sa ujal
turistický pochod po krásach
našej obce. Starší pamätníci
pospomínali na veselé príhody
z detstva, na mladosť prežitú
v tomto kraji. Oboznámili aj
mladšie generácie, ktoré si
(pokračovanie na strane 9)
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(pokračovanie zo strany 8)
už nemôžu pamätať to, ako sa
v našej obci žilo, alebo akými
remeslami sa miestni obyvatelia živili.
No a nedá mi nespomenúť
naše dve členky a to pani Konečnú Silviu, ktorá píše knihu
o Priepasnom a ľuďoch v
Priepasnom. Veľmi sa tešíme
na vydanie knihy a prajeme
pani Konečnej tvorivého ducha do písania ďalšej knihy.
Tiež pani Alžbetu Krásnu,
ktorá si spolu so svojím manželom chce zachovať pamiatku a tradíciu svojej chalúpky v
osade Batíková. Dovolím si
tvrdiť, že tento domček má
svoje čaro a v budúcnosti by
mohol byť múzeum na zachovanie tradícii nášho kraja.
Tento rok naša organizácia
usporiadala jedno veľmi vydarené podujatie, aj keď mi je
ľúto povedať, že jedno. Ale o
to úspešnejšie a to
„pedigomániu“. V mesiaci
marec sme usporiadali dve
stretnutia našich členiek, kde
sme z pedigu vyrobili veľkonočné košíky, vianočné zvončeky, a opletali sme i fľaše, čo
už bolo pre mnohé z nás tro-

chu ťažšie. Verím, že nešlo o
posledné stretnutie, kde si ešte
niečo z pedigu vyrobíme. Naše členky mali skvelú pani
učiteľku a to pani Hrajnohovú
Zuzanu, za čo jej veľmi pekne
ďakujeme.
Organizovaný zájazd na kúpalisko Dunajská Streda sa nestretol so záujmom zo strany
obyvateľov, čo mi je ľúto. No
verím, že v budúcom roku si
naše ženy nájdu čas, chuť,
alebo financie na odpočinok a
regeneráciu tela. Lebo nielen
prácou sme živí, ale potrebujeme aj oddych.
Ďalej naša organizácia v tomto roku organizuje aranžovanie vencov a kytíc pri príležitosti pamiatky zosnulých, na
hroby našich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami, ale na
ktorých nezabúdame.
V mesiaci september navštívila našu obec pani PharmDr.
Truplová, chalupárka z Košarísk, ktorá nám urobila besedu
o bylinkách. Zistili sme, že v
našom krásnom kopaničiarskom kraji máme prírodnú
lekáreň, ktorú mnohé z nás

vôbec nepoužívame, v podobe liečivých rastlín. Pani doktorka nám vysvetlila, ako sa
majú bylinky správne zbierať,
uskladňovať, ako ktorú bylinku použiť, či už na prípravu
čaju, tinktúry, alebo na masti.
No nielen to, ale aj na aké
zdravotné problémy je tá ktorá rastlinka vhodná. Musím
konštatovať, že opäť prišlo
málo žien na toto podujatie.
Dúfam, že takéto obohacujúce stretnutia sa budú v budúcnosti stretávať s úspechom.
ZOÚŽ v Priepasnom sa zúčastňuje aj na obecných podujatiach, kde naše ženy napečú
koláčiky a pomôžu aj pri príprave. Ide hlavne o Deň matiek, či Mikuláša, alebo pri
stretnutiach našich občanov s
družobnou obcou Dunajská
Lužná. Verím, že v budúcnosti sa podarí zorganizovať
čo najviac podujatí, o ktoré
bude záujem hlavne zo strany
našich žien.

Krásne vianočné
zvončeky z pedigu

Touto cestou ďakujem všetkým aktívnym členkám organizácie.
Mgr. Renáta Sekelská

Úspešný rok v Chovateľskej organizácii
I keď cieľom našej chovateľskej organizácie bolo zvýšiť
účasť na výstavách, hlavnou
úlohou bola pomoc pri organizovaní 2.Kopaničiarkej výstavy
zvierat v Myjave. Náš výbor sa
už od začiatku roka stretával v
Myjave na schôdzach aj s ostatnými organizáciami. Okrem nás
sa podieľali aj organizácie z Vrboviec, Babulicovho Vrchu
Brestovca a Myjavy. Práce a prí-

prav bolo mnoho, ale spoločnými
silami sa nám podarilo výstavu
zorganizovať. Naši členovia sa
podieľali na skladaní klietok a
prijímaní zvierat na výstavu a tiež
na celom chode výstavy. Ďalší
členovia prispeli sponzorskými
darmi a aj preto mohla byť výstava 27.09. - 28.09. 2013 otvorená
pre návštevníkov.
Naši členovia vystavili mnoho

Naši úspešní chovatelia s
čestnými cenami

zvierat, ktoré boli veľmi dobre
ocenené a mnohé získali čestné a
víťazné ceny. Toto dokazuje, že
naši chovatelia majú kvalitné
zvieratá. Touto cestou by sme
chceli prizvať aj ďalších k nám
do organizácie k chovu čistokrvných zvierat. Naša organizácia
má 25 členov a radi privítame
ďalších. Veď chováme pre radosť, krásu a úžitok..
Výbor základnej organizácie
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Vodné mlyny v Priepasnom
V minulosti sa obyvatelia
živili zväčša poľnohospodárstvom. Svojou šikovnosťou sa
však nedali zahanbiť ani remeselníci– kováči, kolári, sklenári, ale i mlynári. Keďže väčšina obyvateľov, ako už bolo
spomenuté, sa však živila poľnohospodárstvom, priblížime
si spoločne, ako naši predkovia v minulosti spracovávali
obilie.

Pri „Zváľanom mlyne“

Mlyn „U Markov“, pohľad
zo zadnej strany

Na spracovanie obilia slúžili v
obci 3 mlyny poháňané vodnou silou. Najvyššie položený
mlyn bol u Potúčkov, v strede
obce mlyn U Petruchov, alebo
U Petráši, a tretí mlyn U Markov. Za zmienku stojí spomenúť, že v dávnej minulosti bol
ešte mlyn u Jurčatov a tiež
mlyn na rozhraní chotára, ako
sa prechádza do Minárčiných,
kde sa dodnes hovorí „Pri
zváľanom mlyne“.
Zatiaľ sa však nenašiel žiadny
záznam, kde by bolo uvedené,
ktorý mlyn bol postavený ako
prvý.
Je známe, že už v 2 polovici
17. storočia sa stalo mlynárstvo na Myjave jedným z najrozšírenejších remesiel—8
mlynov, pre ktoré vydal Leopold I. v roku 1618 cechové

artikuly. V 80. rokoch 18 storočia bolo už na Myjave 28
mlynov (myslí sa tým Veľká
Myjava). Do tohto obdobia
pravdepodobne zapadá aj
vznik prvého mlyna v Priepasnom a to buď U Jurčatov,
alebo v už spomínanej lokalite
„Pri zváľanom mlyne“. Nakoľko v tomto období neboli
potoky v chotári výdatné na
vodu, pri každom mlyne bola
urobená hať (u nás nazývaná
„zástava“). V nej sa hromadila
voda, ktorá doplňovala prítok
vody na mlynské koleso. Všetky mlyny v obci boli poháňané vodou na mlynské koleso
zhora, tzv. na vrchnú vodu.
Voda sa čerpala z potoka nazývaného „Priepasnanský
potok“, ktorý vyvieral v hore
Lipovec. V mlynoch sa pôvodne používali na drvenie
obilia kamene. Na jednej strane mlynice bol kameň tzv.
„Slovák“, dovezený zo Žarnovice, na druhej strane tzv.
„Francúz“ vytesaný zo žuly a
objednaný prostredníctvom
českých firiem. Na osievanie
múky sa používali vlnené mechy—pytle, ktoré dodávali
pytlikári z Myjavy. Ich šírka
bola asi 25 cm, a dĺžka 150
cm. Okolo roku 1925 sa zavá-

dzala nová technika v osievacom mlynskom zariadení.
Namiesto pytlíkov sa začali na
osievanie múky používať továrensky vyrábané hranolové
hodvábne vysielače, ktoré
múku dokonalejšie vytriasali
ako predchádzajúce pytlíky.
Mlyny v našej obci boli zväčša
gazdovské. Vlastnili ich spoločne viacerí gazdovia z okolia
mlyna. Nazývali sa
„mierkovými“ mlynmi, pretože sa dávali do prenájmu mlynárom za 1/3 celkovej výroby
mierkami odobratej múky.
Zvyšné 2/3 si rozdelili medzi
sebou spolumajitelia. Mierka
bola drevená nádoba, do ktorej sa zmestilo 12,5kg múky
odobratej z každého vreca,
pričom nezáležalo na jeho
váhe. Na meranie múky sa
používala väčšia nádoba, ktorá
sa nazývala „mera“. Postupne
sa začali v mlynoch mlynské
kamene nahrádzať oceľovými
valcami. Ľudia nedôverovali
mletiu múky na oceľových
valcoch, ´pretože spočiatku
neverili najmä hygienickej
úprave valcov. Možno aj preto, že boli jednoducho zvyknutí na múku zomletú na
mlynských kameňoch.
(pokračovanie na str.11)

Zachovaná pravá časť mlyna „U Petráši“

Mlyn „U Petráši“, XIX stor.
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Mlyn U Petruchov, resp. „v Petráši“
Tento mlyn sa nachádzal v
strednej časti obce Priepasné.
V súčasnosti v jeho susedstve
je budova PZ, obchod a pohostinstvo. Okrem mlynskej
budovy tu boli 3 roľnícke
usadlosti. V minulosti tu bol
najväčším gazdom Petrucha,
preto aj táto lokalita je pomenovaná „ U Petruchov“. Pomenovanie „U Petráši“ je
odvodené od obyvateľov tu
žijúcich, priezvisko mali však
Mosnáček, ale ich prezývka
bola „Petráši“. Táto prezývka
vraj vznikla preto, lebo do ich
rodiny sa z horných myjavských kopaníc priženil obyvateľ Petráš, ktorého meno sa tu
nezachovalo, ale názov lokality áno.
No a teraz k vlastnému mlynu, jeho zriadeniu a obyvateľom.
Kedy bol mlyn postavený sa
nedá presne určiť. Predpokladám, že to mohlo byť niekedy
v polovici XIX storočia. Mlyn
bol vlastníctvom skupinovým.
Teda roľníkov žijúcich okolo
mlyna. Jedná sa o vyššie spomenuté rodiny Petruchov a
Mosnáčkov. Tento stav tu
existoval do roku 1920, kedy
mlyn odkupuje vyučený mlynársky majster Pavel Valihora
a manželka Kristína rod.
Schmidt. Keď tu prišli do
mlyna, našli tu majstra mlynára, ktorého si najímali spomenutí vlastníci mlyna. Tento
mlynár bol slepý, no bol obdarený schopnosťami, že vedel rozoznať hmatom kvalitu
múky. Meno spomenutého
mlynára sa nezachovalo.
Pavel Valihora s manželkou
mali početnú rodinu, celkom
10 detí, z ktorých 3 chlapci
zomreli ako maloletí. Zaují-

mavé je, že všetci títo chlapci
mali krstné meno Pavel, a ani
jeden im nezostal. Ďalšie deti
sa volali: Štefan, Zuzana, Miloslav, Ján, Rudolf, Anna,
Kristína.
V tom čase, keď tu prišli,
mlyn bol jednoduchý, poháňaný vodnou silou na mlynské
koleso zhora. Obilie sa mlelo
na mlynských kameňoch. Začiatkom 20 storočia, resp.
vznikom I.ČSR, väčšina mlynov sa začína modernizovať.
Mlynské kamene nahrádzajú
oceľové valce, osievanie múky
sa prevádza cez hodvábne sitá
a celkove sa mlyn prestaval,
zmodernizoval. Toto sa udialo
v rokoch 1920 – 1930. Voda
na mlyn U Petruchov prichádzala smerom od Lipovca,
respektíve od Mlyna U Potúčkov, tiekla dolinou okolo osady U Blatniakov, kde poniže
prechádzala na pravý bok cez
cestu, v miestne asi v polovici
cesty od DK po mlyn. Tu už
náhon mal svoje koryto. Cestou dolu dolinou sa zdalo, že
koryto vedúce vodu na mlyn
akoby šlo nahor. Toto je viditeľné i v súčasnosti. Voda
pretiekla do blízkosti mlyna.
Nad mlynom bola vykopaná
nádrž na vodu, prv „zástava“
sa to volalo, kde sa voda nakumulovala a postupne sa
stavidlom púšťala na vodné
koleso. Stavidlo bolo zhotovené z dreva, dosiek. V strede
bolo veko, prv šúbert“, ktorým sa voda spustila do
„hranta“ smerujúceho na vodné koleso. Vodné koleso malo
v priemere cca 4-5 metrov. Po
jeho obvode boli umiestnené
korýtka, žľaby, do ktorých
voda vtekala a svojou váhou
poliala koleso. Takto sa kole-

so začalo krútiť a tým, že
voda stále pritekala, koleso sa
otáčalo. Samozrejme, že toto
koleso malo svoju vlastnú os.
Táto os mala priemer okolo
50 cm. Bola zakončená oceľovými koncovkami (osami),
ktoré sa otáčali v bronzových
puzdrách. Drevená os pokračovala cez otvor v stene do
mlynice, do vnútra. Na tejto
istej osi vo vnútri v mlyne sa
nachádzalo ďalšie, tak isto
veľké koleso, ktoré sa nazývalo „palečné“. Palečné preto,
lebo po jeho obvode sa nachádzali palce (zuby, alebo
triky), ktoré zapadli do tiež
ozubeného kolesa, ktoré bolo
kolmo na palečné koleso.
Ozubené koleso sa nachádzalo ako prvé na železnej hriadeli, nazývanej transmisia. Na
tejto hriadeli bolo namontovaných niekoľko kolies, spočiatku drevených, neskôr oceľových, ktoré poháňali celé zariadenie koženými remeňmi.
V prvom rade sa poháňala
valcová stolica, potom lúpačka na obilie a výťahy dopravujúce obilie do najvyššie časti
mlyna—do násypníka. Až do
osievacieho zariadenia.
Popíšem celkovú činnosť
mlyna tak, ako si ju pamätám
z útlej mladosti.
Roľník priviezol povozom
ťahaným zväčša koňmi alebo
kravami obilie vo vreciach,
zvyčajne po 50 kg. Obilie sa
nasypalo v spodnej časti mlyna—v mlynici do zásobníka.
Treba ešte spomenúť, že
mlyn obsahoval 3 pracovné
podlažia. V spodnej, prv mlynici, bolo už spomenuté palečné koleso, transmisia,

ostatné kolesá poháňajúce
zariadenie a násypník.
V strednej časti, prv na
„zanáške“ sa nachádzala valcová stolica (boli v nej oceľové valce na mletie). Potom tu
bola lúpačka, slúžiaca na oddelenie šupky zo zrna. Ďalej
tu boli násypníky, ktorými z
hornej tretej časti mlyna padala osiata múka. Tiež sa tu nachádzala veľká otvorená bedobrázkanaalebo
ňaPopis
„ škrich“
miešanie múgrafického
ky. V tretejprvku.
hornej časti podlažia to bol už povalový priestor, kde sa nachádzal veľký
násypník, z ktorého sa zrno
zosýpalo na valce. Potom tam
bolo dôležité osievacie zariadenie, vyrobené z hodvábneho tkaniva. Celé tri podlažia
mlyna boli prepojené systémom výťahov, ktoré dopravovali obilie, jednak z mlynice
do podkrovia, do zásobníka,
alebo na lúpačku. Ďalšie výťahy dopravovali zomleté zrná
padajúce z valcov z prízemia
do podkrovia na sitá na osievanie.
Popíšem ďalej zjednodušene
technológiu mletia:
Už som spomenul, že roľník
priviezol obilie do mlyna.
Toto sa vysypalo do násypníka v spodnej časti mlyna, v
mlynici, očíslujem túto časť 1.
(pokračovanie na str. 12)
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(pokračovanie zo strany 11)

Rudolf Valihora
1912-1981
Posledný mlynár v Priepasnom

Pozostatky drevených kolies zo
systému mlyna

Vľavo: „Plecháč, ktorým sa
dopravovalo zrno, detail.
Pravo: Časť palečného kolesa

Z násypníka výťahom sa
zrno dopravilo na strednú
časť (2) do lúpačky. V lúpačke
sa zrno oddelilo od šupky a
putovalo výťahom do vrchnej
časti (3) do násypníka. Z tohto násypníka sa zosýpalo na
valcovú stolicu (2), kde sa
oceľovými valcami zomlelo,
vznikol „šrot“, tento padol
dole na 1, odtiaľ znova výťahom putoval na 3, na osievacie zariadenie. Osievacie zariadenie sa otáčalo a cez hodvábne tkanivo, ktoré bolo v rôznych veľkostiach prepadávala
múka do násypníkov umiestnených na 2. Násypníky boli
4. Múka padala do pripravených vriec, od najjemnejšej
(hladkej, polohrubej, krupičkovej), až po odpad. Tu už
mlynár jednotlivé druhy múky
vysypal do veľkej nádrže
(škrichu) a zamiešal drevenou
lopatou (vejačkou) a nabral do
vriec. Vedľajšími produktmi
boli otruby, ktoré ostali na
lúpačke, kde sa zo zrna oddelila šupka a to vlastne boli
otruby. Tieto padali z lúpačky
do mlynice (2), do drevenej
nádrže (zásobníka na otruby).
Zvyčajne sa mlelo na mýto, to
znamenalo, že z celkového
objemu obilia zostávalo mlynárovi 10 %, + 2% bol výprach, roľníkovi išlo 88%
produktov, to jest múky a
otrubov.

Pre roľníka boli otruby dôležité z toho dôvodu, lebo ich
použil pri dobytku. Keď sa
otelila krava, otrubami sa posypalo malé teľa, krava ho
lízala. Tiež sa dávali do nápoja, aby krave pristúpilo mlieko. Otruby sa pokladali za
akési liečivo, lebo to boli šupky zo zrna. Pre mlynára sa
veľkým zadosťučinením stalo
to, keď gazda, ktorý zomlel
v mlyne múku, priniesol z tej
múky napečený chlieb, aby
mlynár ochutnal, aký je dobrý.
V mlyne sa denne schádzali
roľníci, či už pri dovoze obilia, či pri odbere výrobkov,
lebo len tak prišli na kus reči.
Tu sa preberali rôzne spoločensko-politické
názory
a udalosti. Mlyn v tom čase
plnil funkciu akéhosi informačného
centra
v obci.
V mlyne pracoval Pavel Valihora v kuse až do roku 1937,
kedy zomiera. Svoju manželku
Kristínu pochoval ešte v roku
1922. Po roku 1937 sa mlynárskeho žezla ujíma najmladší syn Rudolf Valihora. Tento
bol tiež riadne vyučený za
mlynára v Radošovciach pri
Trnave, v tom čase modernom mlyne, ktorého vlastníkom bol pán Hayer, pôvodom
nemec. Rudolf Valihora po
vyučení pracoval ako tovariš

niekoľko rokov na Brezovej
v mlyne U Tomášikov. Ocitol
sa
napokon
doma
v Priepasnom,
v mlyne
u Petruchov. Za jeho účinkovania mlyn prešiel na pohon
motorom, drevo – plyn, čo sa
veľmi neosvedčilo. Využíval
sa v tom čase, keď v lete
v potoku tieklo málo vody.
Svitanie na lepšie časy nastalo
vtedy, keď sa obec elektrifikovala. Bolo to v roku 1947.
Do mlyna sa nainštaloval elektrický motor, ktorý poháňal
bez problémov celý mlyn.
Toto však trvalo iba necelé 4
roky. Prišlo znárodnenie, a s
tým v roku 1951 zaplombovanie mlyna a tým i koniec jeho
činnosti. Budova však stála,
lebo sa v nej bývalo až do
1981, kedy zomiera posledný
vlastník Rudolf Valihora
a v tom istom roku prišlo aj
k fyzickej likvidácii zariadenia
a budovy.
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Štefan Mateják si postavil U
Kázikov nový rodinný dom.

Mlyn u Potúčkov
Nachádza sa v hornej časti
obce „U Potúčkov“. Osada je
pomenovaná po prevládajúcich menách Potúček.
Ako už bolo spomenuté v
úvode, vodné toky boli v tom
čase málo výdatné, a preto
museli naši predkovia uvažovať o tom, ako zabezpečiť
dostatok vody pre mlyn. Na
mlyn od Potúčkov bol urobený mlynský náhon od Lipovca, ktorý je aj v dnešnej dobe
miestami zachovaný. Je obdivuhodné, že v 19 stor. dokázali naši predkovia bez prístrojov dotiahnuť vodu mlynským náhonom z osady U
Kopeckých, ktorá je vzdialená
asi 2 km. Na prvý pohľad
máme dojem, že voda tiekla
hore kopcom.
Náhon začínal U Kopeckých,
pokračoval popod osadu U
Kostelančíkov a po vrstevniciach popod osadu Batíková,
kde náhon prekonal prekážku—jarok. I v súčasnosti je
možné spoznať koryto náhonu. Na tomto mieste ešte do
náhonu pritekala voda z Batíkovej. Náhon ďalej pokračoval popod Kolárikovcov, kde
voda unikala pod zem, a vyhĺbila prepadlisko. Ponad prepadlisko bol urobený drevený
válov, aby voda mohla pokračovať ďalej do náhonu ponad
osadu. Od Blatniakov to bolo
už len malý kúsok k mlynu U
Potúčkov. Náhon od Lipovca
i od Kopeckých bol nad mlynom rozšírený, čo postačilo
na akumuláciu dostatočného
množstva vody pre mlyn.
Mlynské zariadenie tohto mlyna taktiež prešlo vývojom, ako
to bolo aj u iných mlynov.

Základ každého mlyna bol v
tom, že bol poháňaný vodným kolesom na vodu zhora.
Vodné koleso malo priemer
cca 6 m. Do kolesa z dubového dreva boli na konci osi
upevnené oceľové hriadele,
ktoré boli uložené v bronzových, alebo oceľových ložiskách, ktoré bolo treba ručne
mazať vazelínou. Os na kolese, ktoré poháňala voda, smerovala do mlynice a na tejto
osi bolo aj koleso takmer takej
istej veľkosti ako vonku. Tomuto kolesu sa hovorili
„palečné“, pretože malo po
svojom
obvode
palce—
“zuby“ vyrobené z hrabového
dreva. Tieto zuby presne zapadali do ďalšieho ozubeného
kolesa, ktoré bolo umiestnené
v spodnej časti mlynice
„transmisii“. Transmisia obsahovala viaceré kolesá, ktoré
poháňali „gurtňami“ - remeňmi ostatné zariadenia mlyna.
V mlyne U Potúčkov bolo
ako posledné zariadenie zmodernizovaná valcová stolica
„lúpačka“. Lúpačka slúžila na
olúpanie zrna od vrchného
obalu. Z tohto vznikli otruby
a takéto olúpané zrno putovalo na valce, kde bolo zomleté.
Na osievacie zariadenie sa už
dostal vytriedený produkt—
múka.
Majiteľmi tohto mlyna boli
gazdovia Potúčkovci. Keďže
Potúčkovcov bolo v tejto
lokalite veľa, každý mal svoju
prezývku. A tak poznáme
Potúček–Fogada, Potúček—
Strapatý, Potúček—Čačaný,
Potúček—Zeman, Potúček—
Závrský, Potúček—Červenák,
Potúček—Rypák. V dedine
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bolo zvykom, že sa nepoužívalo pravé meno Potúček, ale
prezývka. Mnohokrát sa hovorilo napr.:“ Idem do Fogadov...“
Okolo mlyna koluje aj jedna
„povedačka“. Údajne, keď na
mlyne mlela rodina Potúčkovcov—Fogadovcov, koleso na
mlyne sa ľahko otáčalo, pretože boli veľkí pedanti a oceľovú os na kolese dokonale mastili. Koleso vtedy vydávalo
hladké zvuky podobné ako:
Fo-ga-da, fo-ga-da,..“. Keď
však na mlyne mlela rodina
Potúčkovcov—Závrských,
ktorí os menej mastili, koleso
škrípalo a vydávalo škrípavé
zvuky podobné ako “zá-vrský, zá-vrs-ký,...“ Podľa toho,
vraj vedeli bližší aj vzdialenejší
susedia, kto na mlyne melie.
Na mlyne u Potúčkov sa však
podľa pamätníkov vystriedali
viacerí mlynári. V rokoch
1920-1930 Michal Valihora
starší, ktorý mal jednu nohu
chromú. Počas II.sv. vojny sa
stali vlastníkmi mlyna bratia
Miloslav a Rudolf Valihorovci, ktorí v mlyne urobili značnú rekonštrukciu. Mlyn kúpili
pravdepodobne preto, aby sa
vyhli konkurencii. Odkúpili
ho od Pavla Čúvalu, ktorý
odišiel v 1945 na majetky do
Nových Košarísk. Potom sa
na mlyne vystriedali rôzni
nájomníci. Najprv tam býval
Samuel Konečník, ktorý sa
odsťahoval okolo roku 1951
do Jablonky. Po ňom prišiel
na mlyn maďar, mlynár Romhányi. Ďalším nájomníkom
mlyna bol vyučený mlynár
Štefan Mateják, no v tom čase
sa už na mlyne nemlelo, pretože prišlo obdobie socializmu.

V roku 1962 sa rozhodol majiteľ mlyna Miloslav Valihora,
že mlyn odpredá. Kupcom
bol Ján Bajcar z Novej Lehoty, ktorý sa do Priepasného
priženil. Za manželku si zobral Emíliu Čúvalovú. V mlyne bývali dotiaľ, pokým si
nepostavili oproti mlynu nový
rodinný dom. V mlyne vychovali spolu 6 detí.
Vladislav Valihora

Nad mlynom boli prítoky vody:
z ľavej strany od Lipovca,
z pravej od Kopeckých...

Ruiny mlyna u Potúčkov

Otvor pre os (hriadeľ) vodného
kolesa
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Futbalový rok v Priepasnom
Futbalový rok 2013 sa
v našej TJ Slovan Priepasné
začal ako tradične býva zvykom Plesom športovcov, ktorý sa konal 16.februára 2013
v kultúrnom
dome
v Priepasnom. Ples sa po všetkých stránkach vydaril a tak sa
potom už len čakalo na začiatok jarnej časti súťažného
ročníka 2012/2013.
T.J Slovan Priepasné fandí aj
župan TSK
(slávnostné odhalenie tabule
21.07.2013)

Srdečne gratulujeme k
tretiemu miestu v
tabuľke a držíme palce
do druhej polovice
sezóny !

V príprave pred začiatkom
sezóny sme odohrali dva prípravné zápasy. Počasie nedovolilo odštartovať súťaž
v stanovenom termíne, keď
ešte
na
Veľkú
noc
a začiatkom apríla bola súvislá
snehová pokrývka. Po odkladaní majstrovských futbalových zápasov z dôvodu nespôsobilých terénov na náhradné termíny, ktoré sa nakopili až na štyri dohrávky, sa
na podnet klubov III. triedy
juh a následnom schválení VV
OBFZ Trenčín odohrala iba
druhá časť jarnej časti. V nej
sme zo šiestich zápasov dva
vyhrali, jeden remizovali a tri
prehrali, získali sme 7 bodov

a celkovo sme v súťažnom
ročníku 2012/2013 za sedem
víťazstiev, štyri remízy, sedem
prehier, so skóre 39:36 obsadili konečné piate miesto.
V letnej prestávke sme usporiadali tradičný dedinský turnaj za účasti mužstiev Horné
Priepasné, Dolné Priepasné,
legionári. Tento turnaj splnil
svoj účel, z celkového víťazstva sa tentoraz tešil horný
koniec.
V spolupráci
s Priepasňanským šenkom sa
prvý krát v Priepasnom uskutočnil i turnaj starých pánov,
kde naša TJ mala tiež svoje
zastúpenie a aj keď skončila
na treťom mieste, držala sa
statočne v konfrontácii silných
mužstiev
Myjavy
a Veľkých Kostolian.
Samotný nový súťažný
ročník 2013/2014, pre nás
začal už 04.augusta 2013 domácim zápasom s Jablonkou.
Čakalo nás 13 majstrovských
zápasov a dlhá futbalová jeseň, veď posledný futbalový
zápas videli naši občania až
10.novembra 2013. Nový

súťažný ročník 2013/2014
v jesennej časti po odohratí 13
majstrovských zápasov dopadol nasledovne: za 6 výhier, 1
remízu a 6 prehier sme získali
19 bodov a so skóre 25:27
sme obsadili tretie miesto
v tabuľke. Celkovo rok 2013
futbalovo priniesol, aj keď
nie každú nedeľu, oživenie
a spestrenie života našim občanom, ktorí sa mohli aspoň
takto spolu stretávať.
Za podporu športu nášho
klubu hráčov sa im aj touto
cestou chceme poďakovať,
tiež hráčom za reprezentáciu
obce a všetkým, ktorí sa pričinili
o organizáciu
a zabezpečenie majstrovských
zápasov, ako aj turnajov
v našej obci – Priepasnom.
T.J.Slovan Priepasné

Rozpis zápasov jar 2014
30.03. 2014 15,00 hod

Košariská –Priepasné

13.04.2014 15,30 hod

Chvojnica—Priepasné

20.04.2014 16,00 hod.

Priepasné—Hrachovište

27.04.2014 16,00hod.

Hrašné—Priepasné

04.05.2014 16,30 hod.

Priepasné—Bukovec

08.05.2014 16,30 hod.

Jablonka—Priepasné

11.05.2014 16,30 hod.

Priepasné-Košariská

25.05.2014 17,00 hod

Priepasné– Chvojnica

01.06.2014 17,00 hod.

Hrachovište—Priepasné

15.06.2014 17,00 hod.

Bukovec—Priepasné
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Starodávne liečenie
 Ket sa njédo poreže, zeškrábu kvóru z lipy a tú miazgu prikladajú na ranu.
 Ket si njédo do nohy zatál ze sekeru, nasypali mu tam soli a poliali octom.
 Ket má njédo koliku, dajú mu na brucho kvórku chleba, v kerej sú nastrkané sirky, to
zapália, prichlopia hrncom, a to mu vtiahne kožu do hrnca a to mu pomóže.
 Od bolesti hlavy—uvarit maderánkový čaj a pit, aj zázvorový čaj od nachladnutia,
chrípky, je dobrý aj na posilnenie.
 Ket teče z nosa—naparovat sa nad uvarenými zemákmi v hrnci, prehodit cez hlavu
obrus, lebo uterák.

Zázvorníky prastarých mám...

Veľká VĎAKA patrí
p.Alžbete Krásnej, ktorá
sa s nami podelila o
tieto vzácne, už
historické tradície
našich predkov...
Ďakujeme.

Preklad:
„ Zázvorníky:
Milá Anička srdečne ta pozdravujem a šetko dobre prajem aj tvojej rodine a či si tež sama alešak maš ceri, a posielam ten recept na zázvorniky:
1 kg aj 20dkg muki hladkej špecijal
1 kg cuker mučkovi, 8 vajec hrubich alebo 9 menšich, 2 zazvori alesito preosej, a kavovu ližičku rovnu nieje kopcom friškej soli, alebo salajku to je jedno. Poobede si
ich porob a pečich až na druhi den, ale mosiš kuriť aj vnoci abi boli povrch tvrde. Davajsi ich hned naplech a hned ich obracaj na druhu stranu. Som zvedava jake
napečeš. Jasomich veru napiekla dost, človek sa trochu aj sam uči. Anička dakujemti zaten sir. Je dobri, taki sa neda kupit. Nechtito Pan Boh vinahradi jakosi sama
prajes. Beta Štefulová „
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Nešporné a adventné večerné Služby Božie


19. decembra 2013 – vo štvrtok – adventná večiereň o 16.00 hod

______________________________________________________________________________

Hlavné Služby Božie počas Vianočných sviatkov
CZ Košariská - Priepasné

V nedeľu 22.12.2013 – bude 4. nedeľa adventná. Služby Božie budú o 9.30 hod v zborovej
miestnosti na fare.
V Priepasnom nešporné služby Božie o 14.00 hod
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V utorok 24.12.2013 - ŠTEDRÝ VEČER,
dá, sa budú konať

o 16.00 hod

tradičné Služby Božie ak Pán

v chráme Božom. V rámci služieb Božích vystúpi zborový

spevokol a Zvonkohra.
_____________________________________________________________________________________

V stredu 25.12.2013 – 1. Slávnosť Vianočná – Božie narodenie.
Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase

o 9.00 hod. v chráme Božom. V

rámci programu sa bude čítať list Zboru biskupov, vystúpi domáci Zborový spevokol a Zvonkohra. V rámci SB pre pripravených bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
- v Priepasnom slávnostné nešporné služby Božie o 14.00 hod
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vo štvrtok 26.12.2013 – 2. Slávnosť Vianočná –
pamiatka mučeníka Štefana.
Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V utorok 31.12.2013 – Závierka občianskeho roka – Silvester.

Služby

Božie sa budú konať v riadnom čase o 16.30 hod v chráme Božom.

V stredu 1.1.2014 – Nový rok Pána 2014. Hlavné Služby Božie budú v riadnom
čase o 9.30 hod v chráme Božom aj s čítaním štatistiky za rok 2013, kde si menovite spomenieme
na každého z nášho zboru, koho si v roku 2013 Pán k sebe povolal.
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Pohľad do roku 2014...
Obec Priepasné v roku 2014 využila výzvy, ktoré sa týkajú
kvality života obyvateľov a to konkrétne modernizácie zón
v obci využiteľných pre vzdelanie, relax, voľný čas a kultúru.
Ide o priestor komplexu ihrísk a amfiteáter pri obecnom
úrade.
Prvým projektom bola Architektonicko-urbanistická štúdia, ktorá v etapách rieši rekonštrukciu a vytvorenie areálu
pre oddych, relax, voľný čas a parkovú úpravu v priestore
ihrísk po etapách tak, aby realizačné práce bolo možné kedykoľvek, podľa finančných možností obce zrealizovať.
I. etapou projektu je vytvorenie Objektu enviromentálnej
výchovy pri Viacúčelovom ihrisku, na ktorého realizáciu
Obec Priepasné žiadala finančné prostriedky z Projektu obnovy dediny.
Ďalšie etapy projektu riešia modernizáciu a dotvorenie zóny
prvkami drobnej architektúry, výsadbu zelene, vybudovanie

Druhá projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia
a modernizácia rekreačnej zóny v Priepasnom“ rieši
územie za obecným úradom, priestor, ktorý je často využívaný na rôzne podujatia, napríklad tradičné stretnutia
občanov, stavanie mája, Deň zdravia v Priepasnom,
Muzigantské
Priepasné,
či
Mikuláš.
I na tento zámer obec spracovala projektovú žiadosť na
finančné prostriedky, aby vedela v budúcom roku zámer
zrealizovať v podobe skultúrneného prostredia so sedením, novou zeleňou a grilom v podobe
„Priepasnanskej pece“, ktorá je symbolom tepla domova a nachádza sa v erbe našej obce.
Miernou zmenou prejde i obľúbené Muziganské Priepasné. V budúcom roku v ňom nájdu rovnaké zastúpenie hudobníci, no i tanečníci.
Už v týchto dňoch pripravujeme pre
deti Rozprávkové Priepasné 2014.
Okrem čarovného lesa plánujeme
usporiadať i koncert veľmi známej
detskej pesničkovej šou Fíha Tralala,
ktorá získala ocenenie ako najlepšia
edukačná šou pre deti za uplynulý rok.

Všetky projekty sú pomerne náročné a odvážne.
detského divadielka - amfiteátru pre najmenších, doskové
pódium a tribúnu.

Veríme, že ich realizácia prispeje k ďalšiemu rozvoju a
modernizácie našej krásnej obce.
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Dodržiavať zákony – nutnosť, či privilégium
Obce zabezpečujú vo svojom
území úlohy z hľadiska viazanosti
k právnemu poriadku: úlohy
vlastné (originálne), prenesené
(delegované), povinné –
obligatórne, dobrovoľné –
fakultatívne. Niektoré úlohy
však postupom času presiahnu silu a možnosti samosprávy, čo vedie k zabezpečovaniu
spoločným úsilím viacerých
samospráv, najčastejšie dohodou o spolupráci.
Do skupiny samostatnej pôsobnosti sa zaraďujú predovšetkým tie záležitosti, ktoré
sa v prvom rade dotýkajú
života obyvateľov obce, význam ktorých tento rámec nepresahuje a ktoré z tohto dôvodu právny poriadok ponecháva relatívne samostatnému
rozhodovaniu obce.
„...Kto nedodrží zákon,
v stanovenej lehote
nedostatky neodstráni,
príslušný orgán, v našom
prípade stavebný úrad je
povinný účastníka
pokutovať...“

Spoločné stretnutie
26.10.2013

Činnosti vykonávané v rámci
prenesenej pôsobnosti naopak
spravidla presahujú svojim
významom rámec obce. Do
tejto skupiny pôsobnosti aj
prináležia činnosti, výkon
ktorých štát hodlá intenzívnejšie ovplyvňovať. Medzi také
patria aj činnosti súvisiace
s kontrolou dodržiavania stavebného zákona. Je to veľmi
zložitá a odborne náročná
agenda. Zamestnanci miestnej
samosprávy musia byť odborne zdatní, aby usledovali dodržiavanie stavebného zákona.
Často sa aj v médiách objavujú správy o čiernych stavbách
a nie vždy sa verejnosť dozvie
o vyriešení takýchto káuz. Ale
predsa sa našli aj dobré príklady, keď miestna samospráva
siahla
po
kontrole
a v dôsledku jej zistenia sa
vysporadúvali dlhoročné nedoriešené vzťahy. Nezaobišlo
sa to však bez sankcií a to sa
nemalo podľa názorov niektorých obyvateľov stať. Ale
zákon hovorí jasne: Kto ne-

dodrží zákon, v stanovenej
lehote nedostatky neodstráni,
príslušný orgán, v našom prípade stavebný úrad, je povinný účastníka pokutovať. Pýtate sa, aká škoda vznikla a kto
bol poškodený.
Zrejme utrpela ekonomika
samosprávy. Ekonomika
územnej samosprávy je predpokladom úspešného fungovania každého článku územnej
samosprávy, v ktorej zohrávajú najdôležitejšiu časť podielové dane, ale aj vlastné
príjmy. Určite nie je cieľom
obcí pôsobiť ako strašiak
a tajná služba. Je tu na to, aby
kontrolovala, dosledovala
a zisťovala, kto, čo a kedy
nedodržal. Snaží sa pomáhať
pri usmerňovaní a vybavovaní
dokumentov potrebných aj
k stavebným záležitostiam.
Ale k celému procesu je potrebná súčinnosť obidvoch
základných účastníkov konania – teda žiadateľa –užívateľa
a schvaľovateľa. Stavebný
úrad, v tomto prípade obec,
ktorá má v kompetencii stavebné rozhodovanie na základe prenesenej kompetencii zo
štátu. Že sa tak vždy nedeje
a nedialo, spôsobilo naštrbenie dobrých vzťahov medzi
starostom a mnohými občanmi. Všetci boli, sú a budú
občanmi malebnej krásnej
obce, pretože na jej rozvoji sa
všetci veľkým dielom podieľali. Chcem poukázať na to, že
aj napriek tomu, že občania
sú aktívni v rôznych smeroch,
neznamená to, že nie sú povinní dodržiavať zákony.
V názve si kladiem otázku, či
dodržiavať zákony je nevyhnutnosť alebo privilégium.
Moja odpoveď znie – zákony
sú tu na svete od nepamäti na
to, aby sa dodržiavali, ale aby
neboli privilégiom len pre
niektorých. Nemusíte so
mnou súhlasiť. Viem, je plno

nedoriešených káuz, ale keď
sa budeme pridávať aj my
k nim, nikdy toto zlo z našej
spoločnosti nevymizne.
Príspevok som napísala na
reakciu účasti na družobnej
akcii u nás v Dunajskej Lužnej
dňa 26. októbra pri príležitosti
95. výročia vzniku prvej ČSR
a pri príležitosti na spomienku
nášho rodáka M.R.Štefánika
pod názvom „Odkiaľ a kam“.
Keď som si telefonicky overovala Vašu účasť na tomto
stretnutí, veľmi som sa tešila.
Pán starosta mi hlásil, že autobus je už plný. Dohodli sme
sa však, že vo štvrtok večer
pred stretnutím si to ešte
z objektívnych dôvodov potvrdíme (občerstvenie a pod.).
Číslo
účastníkov
bolo
o dvadsať nižšie. No nič to,
povedala som si. Asi vznikla
mimoriadna situácia, s ktorou
je vždy potrebné počítať. Tak
sme privítali všetkých tridsiatich (v počte bola aj starostka
z Košarísk s priateľom), atmosféra bola perfektná, len
čosi viselo vo vzduchu. Ja
som si to sama vyhodnotila,
že došlo k hromadnému odhláseniu zo zájazdu. Dôvod
som neskúmala. Nevadí, my
sa nehneváme, aj keby ste
prišli dvaja, boli by ste u nás
vítaní. Našu družbu nedovolíme uplatňovaním žiadnych
praktík prerušiť. Je postavená
na iných základoch. Na vzájomnom rešpektovaní, na
dlhoročnom
priateľstve
a uctievaní si našich tradícií
a nášho rodáka M.R.Štefánika.
Len Vás prosím, neriešte
sankcie za nedodržanie zákona, hocijakého tým, že budete
ignorovať akcie, na ktoré radi
chodíte, pretože ste nám veľmi chýbali a možno aj preto,
že Váš starosta nabral odvahu
ako jeden z mála na Slovensku
začať riešiť dodržiavanie zákonov aj takýmto spôsobom.
(pokračovanie na str19.)
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(pokračovanie zo strany 20.)
A viete aké je desatoro dobrého starostu?
DESATORO DOBRÉHO
STAROSTU (1936)
(uverejnené: Občianska
náuka a výuka pre meštianske školy, 1936)
1. Si starostom nielen tých
občanov, ktorí Ťa volili, ale aj
tých, ktorí Ťa nevolili.
2. Dôvera spoluobčanov Ťa
postavila na čelo obce. Byť
prvým občanom v obci je
veľké vyznamenanie. Sľúb
sám sebe na svoju česť
a svedomie, že túto dôveru
nesklameš!

3. Práve tak nerozlišuj pri
výkone svojho čestného úradu
príslušníkov rôznych politických strán – máš v nich vidieť
len občanov!

ľom všetkého, čo skrášľuje
a zveľaďuje zdravotnú úroveň
obce. Zasadiť dobrý strom na
správnom mieste znamená
vykonať dobrý skutok!

4. Usiluj podľa síl a možností
obce, aby si uľahčil život starých, chudobných a práceneschopných občanov!

8. Vynasnaž sa osvojiť si čím
skôr najdôležitejšie právne
predpisy a zákony, aby si na
nič nezabudol, čo by mohlo
byť obci na prospech!

5. Podporuj všetko, čo napomáha školstvu Tvojej obce.
Nič lepšieho ako dobré vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom.
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú zábavu a vzdeláva občanov!
7. Máš byť úprimným priate-

9. Obecný majetok spravuj a
nakladaj s ním opatrnejšie
a úzkostlivejšie ako so svojím
vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, bude to
Tvoja škoda, ak premárniš
obci, bude stratená Tvoja
česť!

10. Dávaj obci pekný príklad
nielen dobrého starostu, ale aj
riadneho občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad máva väčšiu cenu ako
mnoho rečí a veľké kázanie!
Prosím o prepáčenie, ak som
sa niekoho z Vás, milí moji
priatelia, rodáci, dotkla, len
som cítila potrebu sa vyjadriť
ku vzniknutej situácii.
Prajem Vám
požehnané
vianočné sviatky a v Novom
roku 2014 Vám prajem všetko
najlepšie. Vaša Oľga Reptová
Predsedníčka pobočky Spolku
r o d á k o v M . R . Š te f á n i k a
v Dunajskej Lužnej

Rozpis vývozu smetí pre rok 2014
MESIAC

Január

Termíny vývozov

PET, fólie, obaly z plastu

komunál. odpadu

(nie kelímky), vyseparované každé samostatne

03.01.2014, 16.01.2014, 30.01.2014

Február

13.02.2014, 27.02.2104

Marec

13.03.2014, 27.03.2014

Apríl

10.04.2014 , 24.04.2014

Máj

09.05.2014 , 22.05.2014

Jún

05.06.2014, 19.06.2014

Júl

03.07.2014, 17.07.2014, 31.07 2014

August

14.08.2014, 28.08 2014

September

11.09.2014, 25.09.2014

Október

09.10.2014, 23.10.2014

November

06.11.2014, 20.11.2014

December

04.12.2014, 16.12.2014

05.03.2014

04.06.2014

10.09.2014

10.12.2014
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Kancelária OÚ
Úradné hodiny:
P: 07:00 – 12:00
U: 07:00 – 12:00
S: 07:00 – 12:00
Š: 07:00 – 12:00
P: 07:00 – 13:00

12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

www.facebook.com/
priepasnekrasavkazdomzakuti

Zber opotrebovaného kuchynského oleja
Vážení občania,
v snahe čo najlepšej recyklácie
odpadu sme pristúpili i k zberu jedlého oleja a tukov. Ich
odovzdaním pomôžete prispieť k lepšej ochrane či záchrane životného prostredia.
Žiadame vylievať použité
jedlé oleje do starej fľaše od
oleja, prípade do akejkoľvek
čistej PET fľaše. Olej nalievajte vychladnutý.
Prečo separovať použitý kuchynský olej?



Patrí medzi škodlivé a
karcinogénne látky / v
prípade
skrmovania
domácich zvierat/
Vylievanie oleja do výlevky
umývadla, do záchoda je nebezpečné, 1 dcl oleja dokáže
znečistiť niekoľko tisícov
litrov vody! Trochu námahy
stojí za jej ochranu.
V prípade znečistenia odpadových vôd poškodzujú oleje
chod čistiarne, dochádza k
zníženiu funkčnosti ČOV.
Pokiaľ olej odovzdáte, bude
modernou technológiou zbavený vody a nečistôt a pripravený na nové využitie.
Pri zbere a zhodnocovaní
tohto druhu odpadu spolupracuje obec Priepasné s firmou LADISCO s.r.o, ktorá
dodala pre každú rodinu plas-

tový lievik, ktorý si zdarma
môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných
hodín.
Systém zberu je jednoduchý:
lievik, naskrutkujte na čistú
PET fľašu.
Opotrebovaný
kuchynský
olej, masť, tuk ( NIE MOTOROVÝ OLEJ!!! ) nalejte
do PET fľaše.
Naplnenú PET fľašu pevne
uzatvorte a odovzdajte na
zbernom dvore.
PET fľaše je nutné pevne
uzatvoriť, nakoľko sa olej
môže vyliať do zbernej nádoby.
Ďakujeme, že pomáhate
šetriť prírodu, teda i seba.
OÚ Priepasné

