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Blíži sa nový rok 2013.

dovoľte, aby som Vás privítal
na stránkach našich novín
Naše Priepasné.

Prajem tlačovinám Naše Priepasné veľa, veľa ďalších vydaní, rovnako ako množstvo
spokojných čitateľov.

Dovoľte mi, aby som Vám
všetkým poprial, nech sú
chvíle nového roka pre
Vás šťastné, plné harmónie, zdravia, šťastia a lásky.

Tlačoviny, ak nám to situácia
dovolí, budú zachytávať najdôležitejšie okamihy a miľníky v
našej obci, a prinášať Vám
podľa možností informácie z
Priepasného i oznamy Obecného úradu. Poskytneme Vám
prehľad o kultúrnych akciách,
ktoré sa v našej obci udiali, ale i
o plánoch, ktoré nás ešte čakajú.
Stálou rubrikou budú i matričné
oznamy, i správy z našich akčných sociálno spoločenských
organizácii,

 Nutné je nadšenie
pre túto prácu,
kreativita a voľný
čas. Záujemcovia
sa môžu hlásiť
osobne na OÚ,
alebo na tel:
034/6547435

Zároveň ďakujem všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik týchto
novín. Moje veľké ďakujem
Vám!

PF 2013

Samozrejme nás potešia Vaše
prípadné ďalšie námety, ktoré
by ste uvítali na týchto stránkach. Dúfam, že spoločnými
silami budú tieto noviny obľúbené vo všetkých našich domácnostiach.
Peter Czere, starosta obce

Správna cesta

Oznamy OÚ:
 Hľadáme záujemcu o prácu na pozíciu KRONIKÁR a
KNIHOVNÍK.

P R I E P A S N É

Ubehlo veľa dní v našom živote, obzeráme sa za nimi,
a vyberáme z nich tie najväčšie
hodnoty, ktoré tu všetci zanechávame. Hoci tie najväčšie
hodnoty tu pre nás zachovali
naši rodičia, starí rodičia
a predkovia. A je na nás, čo
s tým robíme a ešte urobíme!
Mnohí si ani neuvedomujú, že
svojim príkladným životom,
pozitívnym správaním, obetavým postojom k obci tiež vy-

tvárajú určité hodnoty. Sú na
dobrej ceste, záleží im na tom,
aby život v našej obci pulzoval, aktívne napredoval, rozvíjal sa, napriek nedôvere
v lepšiu budúcnosť, rôznym
sklamaniam a zhoršujúcej sa
životnej situácii.
Žiaľ, je však stále okolo nás aj
veľa ľahostajných ľudí, čo sa
o svoju obec nezaujímajú,
stavajú sa k jej dianiu odmerane, odmietavo a nie je ani

núdza o stálych a tých istých
kritikov. No našťastie je tu
i dobrá a správna cesta. A po
nej idú aj naši dôchodcovia,
idú s boľačkami, stonaním,
ochkaním, ale idú, lebo oprašujú zájdené veci po starých
rodičoch, znášajú ich z povaly
na obdiv hlavne mladým, aby
oni v tom pokračovali
a uchovávali toto naše kultúrne dedičstvo.
(pokračovanie na str.2)
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Martin Stančík a Monika Chovancová, pri
príležitosti Osláv 55
výročia vzniku obce

Je potešiteľné, že aj náš pán
starosta Peter Czere a jeho
Lucka Eckertová sa nechali
preniknúť našou kopaničiarskou kultúrou. V tomto roku
bolo veľa vynikajúcich kultúrnych podujatí, ktorých boli
obaja aj autormi, tvorcami,
a hlavne Lucka napriek svojmu pracovnému vyťaženiu
obetovala veľa času pre našu
obec, či to už bolo pri Výstave
tradícii, alebo pri Svätomartinskom lampiónovom sprievode, alebo iných podujatí.
Milo nás prekvapil aj náš Mar-

tin Stančík so svojou partnerkou, ktorí v krojoch tancovali
na Oslavách 55. výročia vzniku obce, ako aj náš Janko
Osuský, hudobník a spevák.
Kiež by viacej mladých malo
podobné postoje.
Práve na takýchto podujatiach, či už športových i tých
ostatných je svedectvo o tom,
že je medzi nami veľa dobrých, pracovitých a poctivých
ľudí, ktorí sú našej obci na
radosť (nie je možné ich tu
všetkých vymenovať, ale aspoň niektorých: Vladko

a Anka Valihorovci, Anka
Ležovičová a Jožko Hvozdík,
Milka Osuská, Milka Bachárová, Milka Holičová (rod. Reptová), Anka Borovská, Anka
Chalková, Anka Káziková,
ale aj spolupracovníci ako je
Betka Tallová a Betka Mockovčiaková a iní.
Veľká vďaka všetkým!

Alžbeta Krásna, Priepasné

Tak si tu žijeme
Záujemcovia o členstvo
v JDS Priepasné sa môžu
prihlásiť buď osobne u
p. Emílie Osuskej,
alebo kontaktujte OÚ,
ktorý Vás správne
nasmeruje :-)

Tvorcovia Výstavy tradícii
- plody života, práce a
tradičnej kultúry Priepasňancov a kopaničiarov z
JDS v Priepasnom

Áno, tak si tu žijeme, my skôr
narodení, ktorých nás volajú
dôchodcovia a po novom
„seniori“, v našej malebnej,
ale krásnej a tichej dolinke
zvanej Priepasné.
Snažíme sa spríjemňovať
chvíle nám dôchodcom a to
tým, že poniektorí sme združení v ZO JDS, ktorá vznikla
u nás pred 13-mi rokmi ako
tretia zo JDS v našom myjavskom regióne a to po MO
JDS v Myjave a MO JDS
v Brezovej pod Bradlom. Usilujeme sa o spestrenie života
našich členov.

tňujeme i zájazdov do blízkeho okolia, kde sa zoznámime
s históriou a pamiatkami. 1x
do roka spoluorganizujeme
autobusový zájazd k našim
rodákom do Dunajskej Lužnej, ktorí sa nám snažia pripraviť chutné občerstvenie
i s obedom a kultúrnym programom. Niektorí naši členovia
sa zúčastňujú i týždenných
rekreačných pobytov pre dôchodcov.

Schádzame sa každý ¼ rok,
kde si pospomíname, zaspievame,
zavtipkujeme, ale
i zasmejeme sa, lebo jedna
ľudová múdrosť hovorí:
„Veselá myseľ, pol zdravia“.

Dvakrát do roka pripravujeme
výstavy a to jednu v obci,
zameranú na tradície
a remeslá v našej obci a druhú
v Kultúrnom dome Samka
Dudíka v Myjave „Čaro Vianoc“. Zúčastňujeme sa i na
rôznych akciách, poriadaných
Obecným úradom a OZ
v obci.

Aspoň 2 x do roka sa zúčas-

A čo do budúcna? V prvom

rade rozšíriť naše členstvo,
t.z. že prijímame s radosťou
medzi seba nových dôchodcov.
Pokračovať v pravidelných
stretávkach, pripravovať autobusové zájazdy, byť nápomocní pri rôznych akciách
v obci, zúčastňovať sa akcií
pre dôchodcov v KD. S.D
v Myjave a podľa záujmu členov pripraviť prednášku.
Záleží len na nás dôchodcoch,
ako sa postaráme o príjemné
dôchodcovské chvíle.
Emília Osuská, Priepasné
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Stalo sa v roku 2012 .... (kultúrno–spoločenské podujatia)
Rok 2012 bol v našom krásnom Priepasnom bohatý na
rôzne spoločenské podujatia.

bolicky za obec Priepasné,
bolo vidieť skutočne naďaleko.

Dovoľte mi, aby som pripomenul niektoré z nich.

08.máj 2012 patril v Priepasnom už druhému ročníku
Majstrovstvám
Slovenska
v šprintduatone. Napriek veľmi horúcemu počasiu podávali športovci z celého Slovenska špičkové výkony. Domovské Priepasné skvelo reprezentoval Lukáš Svoboda z u2Slovan
Priepasné,
ktorý
v triede OPEN získal krásne
3. Miesto. Pripomeňme si, že
prvého ročníka 2011 týchto
majstrovstiev v Priepasnom sa
zúčastnil aj Richard Varga,
ktorý Slovensko úspešne reprezentoval i na Olympijských
hrách.

Už po niekoľkí krát sa na jar
2012 v kultúrnom dome obecného úradu konali plesy: –
Maškarný ples a Futbalistický
ples.
Ten prvý patril našim najmenším. Kultúrny dom doslova
zaplavili najrôznejšie karnevalové masky, a všetci – starší či
najmladší sme si užili promenádu masiek, rôzne súťažné
úlohy a samozrejme aj diskotéku. Bohatá bola aj tombola,
či chutné občerstvenie. Maškarný ples každoročne organizuje naša Materská škola.
Ples futbalistov znamenal
príjemnú zábavu až do neskorých nočných hodín zase pre
nás starších. Tento náš ples je
známy i v okolitých obciach,
preto sa chodia k nám zabaviť
i celé „cezpolné“ partie.
Rovnakým
lákadlom
je
i kvalitná tombola. Zaručene
poskytne zábavu a pokiaľ aj
nič nevyhráte, máte aspoň
dobrý pocit, že ste prispeli na
rozvoj priepasňanského futbalového oddielu.
Tak ako to býva zvykom,
i tento rok sme si spomenuli
na výročie tragického zahynutia gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Predstavitelia samospráv v spolupráci so
záujmovými
združeniami,
zástupcami cirkví a vlády SR
si uctili pamiatku položením
vencov a vyzdvihli tak nadčasový odkaz M.R.Štefánika.
Počasie prialo, a tak krásnu
vatru, ktorá sa rozhorela sym-

Všetkým Vám gratulujeme
a prajeme veľa ďalších skvelých úspechov.
Rok 2012 bol významný
i z hľadiska realizácie viacerých projektov.
V máji sme vybudovali krásne
detské ihrisko, ktoré spĺňa
všetky
potrebné
normy,
a zároveň sa stalo dôležitou
súčasťou nášho denného života. Opustený areál hasičskej
zbrojnice tak znova ožil,
a vďaka svojmu oploteniu
a čiastočnému tieneniu vysokých stromov ponúka príjemný a bezpečný relax hlavne
pre našich najmenších. Nevyhli sme sa však i riešeniu ne-

príjemností, predovšetkým čo
sa týka znečisťovania detského ihriska. Prosím preto všetkých, aby sme si chránili
Fotka z krásneho maškarného
a vážili naše detské ihrisko
plesu, ktorý pravidelne poriaa odpadky nehádzali na zem,
da naša Materská škola v Prieale do smetných košov.
pasnom

Detské ihrisko sme slávnostne
odovzdali deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa
1. detské ihrisko v Priepasnom
detí dňa 03.06.2012. Ihrisko
sa zaplnilo rôznymi súťažnými stanoviskami, veľkou skákacou trampolínou a na záver
chutnou opekačkou. Deti,
ktoré sa zapojili do súťaží,
dostali
čestný diplom,
a balíček sladkostí.
Odhalenie pamätnej tabule
pri strome „Dub priateľSlávnostné odhalenie pamätstva“
nej tabule pri dube „Strom
Nemôžem nespomenúť výni- priateľstva“. Tabuľku odhalili
močné priateľstvo, ktoré už bývalí starostovia obce, pani
po dlhé roky spája obec Prie- Hrajnohová, a pán Cingel, za
pasné s obcou Dunajská Luž- účasti zástupcu obce Dunajská
ná – s našimi spolurodákmi, Lužná p. Solařa, p.Reptovej zo
ktorí sa v neľahkom povojno- spolku rodákov M.R. Štefánivom období presťahovali za ka, bývalého starostu obce
prácou a lepšími životnými pána Valihoru, a súčasného
podmienkami do podunajskej starostu obce Priepasné Petra
nížiny.
Czereho
21. júl 2012 bol opäť tým
dňom, kedy sme ich privítali
v našej obci. Bol to zároveň
i deň, kedy sme si pripomenuli 132 výročie narodenia
generálna M. R. Štefánika.
Jeho pamiatku a výnimočnosť
sme si uctili položením kytice
pri
(pokračovanie na str. 4)

 Staňte sa aj Vy našimi
redaktormi, a
posielajte nám námety
či články a fotografie
na email:
noviny@priepasne.sk
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Letorosty spod Bradla, ruský
folklórny súbor Pávetie v
Priepasnom

Aktuality, pozvánky a
dianie v Priepasnom
nájdete aj na
facebooku:
www.facebook.com/
priepasnekrasnavkazdo
mzakuti.sk

Jedinečná Výstava tradícii– plody
života, práce a tradičnej kultúry
Priepasňancov a kopaničiarov

jeho pamätníku – „pyramíde“
v Priepasnom. Tento deň bol
výnimočný
i slávnostným
odhalením Pamätnej tabuľky
pri dube- Strome priateľstva.
Pevné korene tohto stromu
symbolizujú výnimočné puto
medzi našimi obcami. Pri tejto
príležitosti doplnila pani A.
Krásna pieseň Na Kráľovej
holi o dve slohy, a po odhalení pamätnej tabuľky sa niesla
Priepasným krásna pieseň:
„V Priepasňanskej zemi rastie
strom zelený, nesie on priateľstvo, lásky k rodnej zemi. A že
tak, ako jeho korene siahajú
do hĺbky, tak nech sú hlboké
priateľstva na veky...“
28 júl 2012 sme ako obec
spoluorganizovali folklórny
festival
LETOROSTY
SPOD BRADLA 2012. Celodenný program sa začínal
v Priepasnom na zrekonštruovanom pódiu v areály obecného úradu. O pekný program
sa postarali FS Brezová, ĽH
Papánkovci a P. Michalička.
Zahrali
nám,
zaspievali,
a neskôr sa nám predstavil
ruský folklórny súbor Pávetie.
Poklonili sme sa aj pamiatke
priepasňanských
primášov:
Jánovi Petruchovi a Jánovi
Kolárikovi
z Priepasného,
ktorí i s ostatnými priepasňanskými hudobníkmi dali základ
vzniku rôznym folklórnym
súborom a piesňam na okolí.
V priebehu dňa vystúpilo ešte
veľa
tanečníkov
a hudobníkov, ktorí sa postarali o výnimočnosť dňa. Program vyvrcholil pálením vatier
v Košariskách
a Ľudovou
zábavou so Školou tanca.
V tomto roku sme zrealizovali
projektový zámer pochádza-

júci ešte z minulých rokov
Viacúčelové ihrisko. Výsledkom je krásna herná plocha,
na ktorej si môžete zahrať
rôzne loptové hry, či tenis.
Slávnostné otvorenie tohto
ihriska a jeho odovzdanie
verejnosti sa uskutočnilo
13.08.2012. Prevádzková doba
je od 1.apríla do 30 septembra
v čase od 8,00—21,00 hod a
od 01.októbra do 31.marca v
čase od 10,00—17,00 hod.

Aj obec starne, a tak sme dňa
13.10. 2012 oslávili krásne 55
výročie obce. Je to výročie,
kedy sa obec Priepasné osamostatnila a sama tak riadila
svoje ďalšie kroky. Sprievodný program bol krásny, predstavili sa nám šikovné deti
z našej Materskej školy, pookriali sme pri flautovom vystúpení Samka Jaša, a podupotali
nožičkami do rytmu pri tanci
a spievaní
zástupcovia FS
Kýčer.

Ľudová zábava, o ktorú sa
postaral miestna skupina
GOLF, sa niesla až do večerných hodín. Večer uzavrel
bohatý ohňostroj. Sprievodnou udalosťou, ktorá počas
celého týždňa sprevádzala
oslavy obce bola Výnimočná
výstava tradícií – plody života,

práce a tradičnej kultúry Priepasňancov
a kopaničiarov,
ktorú zorganizovala Jednota
dôchodcov v Priepasnom v
spolupráci s obcou. Výstava
mala veľkú návštevnosť
a bola skutočným skvostom.
Výstava bola rozdelená do
dvoch tematických celkov:
kopaničiarske tradície, spomienky na každodenný život
našich predkov, ich pracovné
náradie, ľudové zvyky, či
hračky, druhou bola výstava
jedinečnej úrody. Celá výstava
bola prekrásne skomponovaná, a dávala možnosť vyniknúť jej jedinečnosti. Ďakujem
všetkým jej organizátorom
i ľuďom, ktorí zapožičali naň
svoje cennosti, starožitnosti,
či jedinečné plody svojich
záhrad a šikovných rúk.
Výlet do Dunajskej Lužnej
Každoročne sa pokloníme
pamiatke M. R. Štefánika aj
pri
jeho
pamätníku
v Dunajskej Lužnej. I tento
rok sme prijali pozvanie našich spolurodákov a priateľov.
Dňa 19.10.2012 sme sa my,
občania obce Priepasné spolu
s Jednotou dôchodcov v Priepasnom, Spolkom M.R. Štefánika v Priepasnom a Košariskách i občanmi Košarísk a
Brezovej pod Bradlom zúčastnili na regionálnom stretnutí
pri príležitosti 94. výročia
vzniku prvej ČSR s tematickým zameraním "M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako
generál, astronóm, vedec,
diplomat, letec, cestovateľ... a
predsa človek z podbradlianskeho kraja - spojené s výstavou výtvarných prác žiakov
ZŠ a ZUŠ", ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša.

(pokračovanie na str. 5)
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Svätomartinský lampionový
sprievod
11. november každoročne
patrí všetkým Martinom.
V Priepasnom však patril aj
lampiónovému sprievodu.
Legenda svätého Martina
siaha do prvých storočí
v našom letopočte. Preslávil
sa
svojou
dobrotou,
„svetlom“ dobroty a lásky,
ktoré šíril okolo seba. Preto
rozsvietenie lampášov malo aj
symbolický a hlbší zmysel pre
nás dospelých- snažiť sa rozdávať toto svätomartinské
svetlo naokolo. Prichystané
lampáša a rôznofarebné lampióny nám rozsvietil sám Svätý Martin, ktorý so svojimi
žoldniermi priniesol radosť
a nadšenie medzi nás. Lampiónový sprievod sa pohol od
obecného úradu až po nové
detské ihrisko. Pretože bol
skutočne
chladný
večer,
v priepasňanskom šenku bolo
pre všetkých pripravená slad-

ká maškrta a teplý čaj. Deti
mali možnosť sa so Svätým
Martinom a jeho družinou
odfotiť na fotogramiáde. Už
teraz sa tešíme na jeho druhý
ročník!
Mikuláš v Priepasnom
Všetci vieme, že Mikuláš, čerti
a anjeli chodia na svätého
Mikuláša po svete a rozdávajú
dobrým deťom sladkosti.
Keďže detí je na svete veľa,
Svätý Mikuláš začal svoju
tohtoročnú
púť
práve
v Priepasnom
02.12.2012.
Privítalo ho veľa detí
v kultúrnom dome. Deti
z Materskej školy premohli
svoj strach a predviedli jemu,
čertom, anjelovi i nám všetkým krásne predstavenie.
A kto sa nebál čertov, mohol
sa s Mikulášom aj vyfotiť!
Predvianočnú náladu podkreslilo i slávnostné rozsvietenie
vianočnej výzdoby obce,
a posedenie pri teplom čaji,
a tradičnom
chlebíku

s masťou a cibuľou.
Keď sa teraz obzerám spätne
na celý rok 2012, môžeme
povedať, že to bol aj rok budovania a tvorenia. Podarilo
sa nám urobiť množstvo dobrej práce, je to však len zlomok toho, čo by sme chceli
v budúcnosti dokázať. Snažíme sa dotvárať Priepasné tak,
aby sa tu Vám – nám všetkým
dobre žilo.
Blížia sa sviatočné dni. Dovoľte mi teda, aby som Vám
zaželal krásne Vianočné sviatky. Nech sa nesú v znamení
lásky, šťastia, kľudu a pokoja.
A samozrejme šťastný nový
rok.

Záber z fotogramiády so
Svätým Martinom a jeho
družinou počas lampiónového sprievodu

Prajem Vám a Vašim blízkym
hlavne pevné zdravie a šťastie. O všetko ostatné sa dokážeme postarať sami.
Mikuláš v Priepasnom
Peter Czere, starosta obce

Zopár slov o pripravovanej knižke ...
Keď bol pánom čachtického
hradu Krištof Országh, tu v
pôvodne zalesnenom priestore
vznikali prvé kopanice, ktoré
tvorili základy budúcich osád.
Tie sa koncom 18. storočia
nielenže zaľudnili, ale dostali
už aj terajšiu podobu. Život
ľudí v odľahlých miestach
rozsiahlych brezovských kopaniciach nebol jednoduchý,
ale napriek tomu dokázali
svoju životaschopnosť. Dôkazom toho bolo odtrhnutie sa
o d
B r e z o v e j
koncom18.storočia a vytvorenie samostatnej spoločnej
obce so susednými Košariskami. Obec však nemala dlhé
trvanie. Spoločná obec, Košariská – Priepasné, ktorá

vznikla v 20 storočí, už písala
tridsať ročnú históriu. Medzníkom v živote tunajších obyvateľov bol rok 1871. Bol
rokom vzniku cirkevného
zboru Košariská – Priepasné,
so sídlom v Košariskách. Túto
cirkevnú komunitu tvorí len
časť obyvateľov Priepasného,
rodiny najmä z dolného Priepasného, sa rozhodli zostať v
brezovskom cirkevnom zbore.
Život roľníka bol úzko spojený s pôdou, ktorá ho živila a
dávala istotu. Prevody nehnuteľností už od 18. storočia
dokladajú nielen vlastnícke
vzťahy, ale aj miestne názvy
polí a lúk. Nesú mená svojich
tvorcov, tak ako osady sú pomenované podľa prvých usíd-

lených rodín. Napriek tomu,
že v každom gazdovi bol remeselník, v zmysle sebestačnosti, boli tu kováči, tesári, ale
najmä tkáči, kadleci. A vyše
desať mlynárskych rodín.
Osobitné miesto v pripravovanej knihe má vzdelávanie
detí. Škola pod vŕškom ako aj
škola v Jandech doline s jej
učiteľmi. Rozmanitosť života
v priebehu rokov dokladajú v
obci dochované dokumenty,
ktoré poskytujú plastický obraz o živote obyvateľov. Sú
sprievodcom od najstaršieho z
roku 1748, až po roky druhej
svetovej vojny. Cenné sú v
predkladanej práci spomienky
tunajších obyvateľov, ktoré
nás spájajú s minulosťou.
Silvia Konečná

Pani Silvia Konečná
pripravuje knižku o
histórii Priepasného.
Zopár slov o nej Vám
prinášame...
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Aktuálny počet

Vítame medzi nami :-)

obyvateľov obce ku
dňu 01.12.2012 je
359.

... Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túži.
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky...
* 12.01. 2012
* 03.05.2012
* 01.02. 2012
* 16.07. 2012
* 16.07. 2012
* 04.09.2012

Mariana Marková
Natália Krištofová
Svetlana Kostercová
Dominik Henček
Lea Grisel Henčeková
Martin Cigánek

Už nie sú medzi nami ...
.... Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že tento človek čestne život žil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá....
† 03.03 .2011
† 06.04. 2011
† 07.04. 2011
† 03.09. 2011
† 29.11. 2011

Anna Petruchová
Anna Kostercová
Alžbeta Vičíková,
Anna Marková
Anna Bachárová

vo veku 88 rokov
vo veku 77 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 73 rokov

† 01.03. 2012
† 01.05. 2012
† 27.05. 2012
†19.06. 2012
† 17.08. 2012
† 03.09. 2012
†29.09. 2012
† 25.10. 2012
† 12.11. 2012

Samuel Potúček
Ján Pavelka
Viera Šteruská
Milan Potúček
Milan Kolárik
Ján Žigmund
Štefan Vičík
Ján Marko
Ján Marko

vo veku 90 rokov
vo veku 80 rokov
vo veku 60 rokov
vo veku 47 rokov
vo veku 55 rokov
vo veku 25 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 94 rokov
vo veku 70 rokov

S úctou spomíname i na starostu obce Polianka Jána Dodrva, ktorý nás navždy opustil
24.09.2012 vo veku 59 rokov.
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Predstavujeme Vám našu Materskú školu
Materská škola v Priepasnom je jednotriedna s celodennou prevádzkou od 6,50
hod. do 15,30 hod.
História MŠ v Priepasnom siaha až k
1.aprílu 1955, kedy bola založená MŠ
s poldennou prevádzkou. Od 2. Septembra 1963 funguje v obci MŠ s celodennou
prevádzkou. MŠ sa nachádza v starej budove s malými priestormi bývalého učiteľského bytu, nakoľko je budova spojená
s budovou bývalej základnej školy,
z priestorov základnej školy sa využíva
jedna veľká miestnosť ako telocvičňa,
miestnosť na uskutočňovanie slávnostných programov a stretnutí s rodičmi
a známymi/ ukončenie školského roka,
akcie MDD, letný cirkevný tábor a pod/.
Taktiež sa v budove nachádza školská
kuchyňa, sklad, jedáleň je v triede
v materskej škole.
Materská škola v Priepasnom sa nachádza
v krásnom prírodnom prostredí, ďalej od
hlavnej cesty, s výhľadom na okolité polia
a lúky v obci. Preto aj názov Školského
vzdelávacieho poriadku je „ Cesta za poznaním priamo pod lesom“. Od tohto
názvu ŠVP sa vyvíja výchovno - vzdeláva-

cia činnosť počas celého školského
roka, v každom ročnom období, pri
každodenných aktivitách, často priamo
v prírode.
V materskej škole sú zamestnané 2
kvalifikované pedagogické pracovníčky - učiteľky, jedna nepedagogickákuchárka školskej jedálne.
V školskom roku 2010/11 bolo v MŠ
zapísaných 15 detí, v šk. roku 2011/12
opäť 15 detí.
V školskom roku 2012/13 navštevuje
MŠ 16 detí vo veku od 2 do 6 rokov.
Od minulého šk. roka navštevuje materskú školu aj integrované dieťa
s autizmom.
Materská škola je zapojená do projektu
„Zdravý úsmev“, „Adamko hravo –
zdravo“, „Školské ovocie“, v MŠ prebieha výučby anglického jazyka p. farárkou
Mgr.
Zuzanou
Durcovou
z Košarísk.

ke, návšteva družobnej materskej školy
v Košariskách, turistický výlet na Bradlo,
opekačky, besedy s poľovníkmi či príslušníkmi policajného zboru, SČK v Senici,
školské výlety do ZOO, exkurzia na Farme u Potôčkov u p. Ing. Ležovičovej,
Deň Lucie, spojený s pečením medovníčkov, Svetový deň výživy, oslava MDD,
programy
k Mikulášu,
rozlúčke
s predškolákmi, k akciám v obci a iné.
V najbližšom období plánujeme:
Mikuláša, ukážka 1.pomoci SČK, pečenie
medovníkov spojené s rozdávaním darčekov pod stromček....
Vianoce nám už klopú na dvere. Otvorme im dokorán nielen svoje dvere, ale
hlavne srdcia. Želáme Vám pevné zdravie,
veľa dôvodov na radosť, spokojnosť,
veľa lásky a porozumenia vo Vašich rodinách a úspechov v pracovnom živote.
Za naše deti a kolektív riaditeľka MŠ
Valihorová Jana

Počas roka uskutočňujeme s deťmi
rôzne aktivity: maškarný ples, exkurzie
na koncert, či divadlo na Myjave, návštevy Gazdovského dvora na Turej lú-

Činnosť ZO SZCH Priepasné v roku 2012
Činnosť ZO SZCH Priepasné začala aj
tento rok výročnou členskou schôdzou,
ktorá sa už tradične konala vo februári.
Hodnotila sa výstavnícka činnosť našich
chovateľov v uplynulom roku a tiež sme si
vymieňali poznatky a skúsenosti z chovu
zvierat.
Naša organizácia má 25 členov, z toho je
asi polovica domácich a zvyšok je
z okolitých obcí, hlavne z obce Jablonka,
Polianka, ale aj z Brezovej pod Bradlom
a z obce Kočín. Zaoberáme sa chovom
týchto zvierat:
◦ králiky – Francúzsky baran, Činčila veľká, Novozelandský biely, Novozelandský
červený, Burgundský, Český strakáč
◦ hydina - tu je zastúpenie menšie
– chovajú sa najmä Hempšírky, Vlašky,
Sasexky ale aj Brakelky

◦ holuby – veľké zastúpenie
majú hlavne – Slovenský hrvoliak, Český stavak, Texan, Kalifornský, Poštový
◦ exoty – vo veľkom sa chovajú
andulky, kanáriky, zebričky, agapornisy,
rozely, papagáj spevavý, holúbky
◦ medzi nami majú svoje miesto
aj akvaristi a chovatelia oviec, kôz a ďalších
zvierat.
Členovia ZO SZCH Priepasné sa zúčastnili aj na okolitých výstavách, napr.
v Novom Meste nad Váhom, Myjave,
Veľkých Kostoľanoch, prietrži, Podbranči, Sobotišti, na ktorých získali víťazné a čestné ceny. Zúčastnili sme sa
aj na celoštátnych výstavách: Celoštátna
výstava mláďat králikov, hydiny, holubov v Ivanke pri Nitre a Celoštátnej
výstavy zvierat v Nitre, kde aj naši cho-

vatelia zožali úspechy za svoje zvieratá.
Navštívili sme zopár výstav aj v susedne
Českej republike, napr. Hodonín, Břeclav,
Kunovice, Uherské Hradište.
Prioritou v tomto roku bola
spoluúčasť pri organizovaní 1. kopaničiarskej oblastnej výstavy v Myjave, ktorá sa
konala ako sprievodná akcia Michalského
jarmoku. Naši členovia sa podieľali na
prípravách a tiež aj na samotnom fungovaní výstavy. Tá mala zdarný priebeh
a boli pozitívne ohlasy nielen medzi chovateľmi, ale aj medzi návštevníkmi jarmoku.
Dúfame, že aj naďalej budeme
pokračovať v aktívnej chovateľskej činnosti a radi privítame medzi nami ďalších
nadšencov
pre chov zvierat, veď
„Chováme pre radosť, krásu a úžitok”.
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T J Slovan Priepasné
Po ukončení súťažného ročníka 20112012, po ktorom naši futbalisti skončili
na peknom treťom mieste s 30 bodmi sa
vyplnila letná prestávka tradičným dedinským turnajom a účasťou na turnaji
v Podbranči, kde sme skončili na
2.mieste.
Potom nasledovalo rozlosovanie nového
súťažného ročníka 2012-2013, kde bolo
v Trenčíne na Oblastnom futbalovom
zväze rozhodnuté o vytvorení troch tretích tried sever, stred a juh. Naša tretia
trieda juh sa začala 4.augusta a skončila
4.novembra 2012. Súťaž sa hrala so siedmimi mužstvami, ktoré sa stretli dvojkolovo. Po dlhšom čase sme hrali v súťaži
s tradičným rivalom, Košariskami, a prvý
krát i s Brezovou pod Bradlom. Tieto
zápasy sľubovali zaujímavý náboj, čo sa
aj potvrdilo. Súťaž mala jasného favorita
v mužstve Brezovej čo sa v konečnom
dôsledku i potvrdilo, potom bola skupi-

na štyroch tímov, ktoré boli vyrovnané
(Košariská, Jablonka, Hrachovište, Priepasné), na konci tabuľky boli Bukovec
a Chvojnica.

Niektoré zápasy sme neodohrali
v optimálnej zostave, z dôvodu pracovných povinností hráčov, ako aj zo zdravotných dôvodov, keď sa počas jesennej
časti zranilo viacej hráčov. Nebyť toho,
mohli sme v niektorých zápasoch pomýšľať na lepší výsledok. Tešiť nás môže, že
svoje miesto si v zostave našli mladí domáci chlapci Marek Mosnáček a Filip
Kázik.“

Celkovú jesennú účasť v našej skupine tretej
triedy juh v krátkosti predstavil tréner pán
Štefan Potúček: „ S jesennou časťou sezóny
môžeme vysloviť až na malé výnimky spokojnosť. Mrzí nás domáca vysoká prehra
s Hrachovišťom, treba však priznať, že súper bol lepší a v tomto zápase nás dokonale
zaskočil a využil našu slabú koncentráciu
v úvode zápasu. Oveľa viac nás môže mrzieť
strata dvoch bodov za remízu v Chvojnici,
kde sme nepotvrdili úlohu favorita, a takisto
sme nevyužili možnosť na zisk troch bodov
v v Jablonke. Veľmi dobré zápasy sme odohrali s Košariskami a najcennejší bod sme
získali za remízu v Brezovej pod Bradlom.
Bola to odmena pre hráčov, keď vo veľmi
ťažkých podmienkach ukázali charakter a do
hry vložili srdce a veľkú dávku bojovnosti.

Sezóna: 2011-2012

Bolo by dobré, aby ich nasledovali i ďalší.
V tabuľke sme skončili na piatom mieste
s 18 bodmi. Záverom treba vysloviť poďakovanie hráčom za reprezentáciu obce
a klubu, funkcionárom a všetkým, ktorí sa
pričinili o zabezpečenie hlavne domácich
zápasov, fanúšikom za podporu našich
futbalistov, skrátka všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k zachovaniu
úrovne futbalu v Priepasnom.
TJ Slovan Priepasné

Tabuľka – III.trieda Juh

Klub
1 Krajné
2 Lubina - kopanice

Z
16
16

V
12
11

R
1
1

P
3
4

Skóre
51 : 14
53 : 25

Bo37
34

3
4
5
6
7
8
9

16
16
16
16
16
16
16

9
7
7
7
7
2
1

3
3
2
2
1
2
3

4
6
7
7
8
12
12

35
36
37
32
31
19
16

30
24
23
23
22
8
6

Priepasné
Lubina
Hrachovište
Považany
Jablonka
Bukovec
Chvojnica

Jesenná časť: 2012-2013

1
2
3
4

27
34
38
39
25
48
60

Tabuľka – III.trieda Juh

Klub
Brezová pod Bradlom
Košariská
Jablonka
Hrachovište

5 Priepasné
6 Bukovec
7 Chvojnica

:
:
:
:
:
:
:

Z
12
12
12
12

V
10
7
7
6

R
1
2
2
0

P
1
3
3
6

Skóre
42 : 18
35 : 18
29 : 15
35 : 30

Bo31
23
23
18

12
12
12

5
2
0

3
1
1

4
0
11

27
16
11

18
7
1

:
:
:

23
46
45
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Starodávny recept na pagáčiky
Potrebujeme:

60 zemiaki
70 muki
40 masti
3 deka kvasníc
a soľ

30 dg vareních vichladnutích
zemjakov zemletích smíšame
s 35 deka g muki, 20 dkg masti
1 ½ dkg kvasníc pridáme sol.
Vipracujeme miske, 3 deka
kvasníc pripravíme večer
a nechám do rána stát.
Ráno vivalkáme na prst tlsto,
vikrojíme malé pagáčki.
Pečieme horúcej rúre.

Pozn. Recept pochádza zo
súkromnej zbierky p. Alžbety
Krásnej z Priepasného. Ďakujeme

Máte aj Vy zaujímavé
recepty, o ktoré sa chcete s nami podeliť? Môžete nám ich priniesť i v
písanej podobe na OÚ,
alebo poslať emailom
na
noviny@priepasne.sk

Spravme si svoje kompostovisko a kompostujme!
Zákaz spaľovať a skládkovať
biologický odpad
(zo „zákona o odpadoch“)
Večný kolobeh zrodu a umierania, ktorý možno vidieť aj v
prírode – na jar vyklíči,
v lete zarodí, na jeseň vydá
úrodu a v zime odpočíva.
Najmä pri jesennom upratovaní záhrady musíte čeliť
množstvu odpadu v podobe
opadaného lístia, suchých
konárov, zvyškov rastlín po
zbere úrody, vytrhanej buriny,
ostrihaných vetvičiek zo živého plota alebo pokosenej trávy. Darmo, sú v každej záhrade. Otázka znie: Kam s tým
všetkým? Najlepšie – do kompostu. Ide totiž o jeden z najpraktickejších spôsobov, ako
znížiť množstvo biologického
odpadu a ušetriť výdaje za
umelé hnojivá, ktoré na jar
pomáhajú rastlinkám rásť
a zvyšovať úrodu.
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí až 30 – 45 %
z celkového množstva komu-

nálneho odpadu. Kompostovaním tohto odpadu získame
kompost – kvalitné humusové
hnojivo pre naše zeleninové
a kvetinové záhony a sady.
Urobte si kvalitné prírodné
hnojivo. Ako? Poradíme
Vám.
Ako a kde si
kompostovisko

urobiť

Či už sa vo vašej záhrade rozvaľuje kompostovacia kopa či
jama, alebo plastový, drevený,
murovaný či z pletiva vytvarovaný kompostér, dôležité je,
aby cez masu voľne prúdil
vzduch. Tak dochádza totiž k
tleniu; občas sa môžete stretnúť s mylným názorom,
že ide o hnilobný proces, v
skutočnosti pri rozkladaní
pôsobením vysokých teplôt
(až 85 °C) sa ničia choroboplodné zárodky. V druhej fáze
teplota klesá, uvoľňujú sa
d u s i č n a n y
a kompostová masa postupne
zosadá (klesá). Výsledkom
dozrievacej fázy je ideálny

humus.
Pri umiestnení kompostoviska
v záhrade či dome by sme
mali dodržať tieto zásady a
o d p o r ú č a n i a :
-zabezpečiť kontakt zo zemou – prístup
pôdnych
organizmov
(dážďovky,
roztoče, mikroorganizmy)
- donášková
vzdialenosť
nesmie
byť
veľká
- dostatok priestoru, spevnený
podklad okolo kompostoviska
pre dobrý prístup aj za dažďa
- kompost je v hodné umiestniť do polotieňa stromov a
závetria
– nevysuší sa
- chrániť pred dlhším dažďom – starý koberec, drevené
veko,
celtovina
- neprekážal susedom

Kompostovaním
šetríte financie i
prírodu okolo nás..

Najjednoduchšie je kompostovať v kope – hrobli. Tento
spôsob je vhodný tam,
kde je dostatok priestoru.
Druhý spôsob je za pomoci
zásobníkov, ktoré sme si
predtým zhotovili z odpadového dreva – sú najlacnejšie
(cca 10 – 15 Eur). Ak dáte
(pokračovanie na str. 10)
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(pokračovanie zo strany 9)
prednosť hotovému kompostéru, sú dostupné od 38 Eur.
Niečo o komposte

Rozmer 100x100x100 cm
Veľkosť kompostoviska prispôsobíme podľa potreby a priestoru. Je výhodné mať aspoň 2
boxy, z dôvodu prekopávania
kompostu.

Vyrobte si svoje
vlastné kompostovisko

Vyzretý kompost má hnedú
až tmavohnedú farbu, stabilnú
štruktúru (ak ho stlačíte v
ruke, nevyteká z neho voda
ani sa nerozpadne, ale udrží si
formu) a nezapácha! Vyzretý
kompost možno využiť najmä
na jar ku všetkým typom plodín (odporúčaná dávka je dva
litre na štvorcový meter). Takzvaný čerstvý kompost (starý
dva až šesť mesiacov) možno
použiť len ako nástielku, čiže
sa nezapracováva do pôdy. Je
ideálny najmä pre piesčité
pôdy, ktoré majú málo živín.
Veľakrát sa stáva, že zápach,
ktorý kompost šíri do okolia,
je taký neznesiteľný, že to bolí
nielen čuchové bunky, ale aj
neuróny, ktoré túto informáciu nesú do mozgu. Silný zápach je hlavným znakom, že
niečo nie je s kompostom
správne.
Skôr než začnete kopiť vrstvu
po vrstve (najlepšie je začať
už od prvej), zabudnite na
heslo „Čo je v záhrade, to sa
počíta“. Na kompostovanie je
vhodný odpad zo záhrady
(pokosená tráva, zvyšky zeleniny, zvädnuté rastliny, lístie
okrem lístia z orecha a pagaštanu konského sú vhodné listy
z brezy, lipy, javora, kvety,
nadrobno nasekané konáre,
zemina), z kuchyne (zvyšky z
očistenej zeleniny a ovocia,
čaj, kávový výluh, lepenkový
papier) a iný organický odpad
(piliny, hnoj, mačacie a psie
exkrementy zmiešané s vodou, servítky). V nijakom
prípade do kompostu nehádžte rastliny napadnuté chorobami, chemické látky (farby,
lieky, oleje), smeti z vrecka z
vysávaču, kosti, mäso, mliečne
výrobky, kovy, plast, sklo
a textil.

Ako správne kompostovať
Na dno zásobníka urobíme
drenáž—vysypeme hrubším
materiálom ( kameň, alebo
staré škridle, alebo posekané
konáre, drevo) = lepšia cirkulácia vzduchu a odtok vody,
- kompostujeme upravené
odpady (posekané, drvené a
polámané), odpady premiešame dusíkaté látky (hnoj, trus,
trávu, kuchynský
odpad),
ktoré sú zelené, mäkké a šťavnaté s uhlíkatými (piliny, lístie,
konáre, slama), ktoré sú suché, savé,
-kontrolujeme vlhkosť v
kompostovisku, nesmie byť
suchý ani mokrý, po stlačení
nesmie z neho kvapkať voda,
- prevzdušňovať kompostovaný materiál otvormi v kompostovisku a aspoň 1-2x prehodením kompostu do druhého zásobníka, čo urýchľuje
rozklad, dobre založená zakládka sa po 1-5 dní výrazne
zahreje, čo môže trvať niekoľko týždňov, pri výraznom
poklese teploty kompost prehádžeme, čím podporíme
rozklad bioodpadu,
- približne po 9-12 mesiacoch
je kompost zrelý, to závisí od
toho, ako často kompost prehadzujeme takzvaný čerstvý
kompost (starý dva až šesť
mesiacov) možno použiť len
ako nástielku, čiže sa nezapracováva do pôdy. Je ideálny
najmä pre piesčité pôdy, ktoré
majú málo živín
- pri používaní zrelého kompostu na záhony, väčšie časti
nerozložených materiálov
vkladáme do novej kopy,
Výhody kompostovania

dy (papier, kovy, plasty)
množstvo neskládkovaného
o
d
p
a
d
u
sa výrazne znižuje.
- kompostujeme upravené
odpady (posekané, drvené a
polámané), odpady premiešame dusíkaté látky (hnoj, trus,
trávu, kuchynský odpad),
ktoré sú zelené, mäkké a šťavnaté s uhlíkatými (piliny, lístie,
konáre, slama), ktoré sú suché, savé, kontrolujeme vlhkosť v kompostovisku, nesmie byť suchý ani mokrý,
po stlačení nesmie z neho
kvapkať voda.
Jednoduchý zásobník na
kompostovanie bioodpadu
Steny zásobníka urobíme z
drevených hranolov na ktoré
pribijeme dosky, medzi ktorými je 5 cm medzera podľa
obrázku. Všetky steny pevne
spojíme skrutkami a maticami.
Kompostovisko bude stabilnejšie, ak hranoly budú o niečo dlhšie a na konci s hrotmi,
ktoré zatlčieme do zeme.
Čo môžete kompostovať?
Vo svojom urobenom kompostovisku môžeme kompostovať prakticky všetky netoxické a chemicky neošetrené
organické odpady vznikajúce
v domácnosti a na záhrade.
Keďže živočíšne odpady robia
problém, nedávame ich do
kompostoviska. Bioodpady
pred uložením do kompostoviska najprv upravíme podrvením, posekaním, navlhčením, ak sú niektoré zložky
veľmi suché (lístie, seno, posekané konáre) a potom dôkladne premiešame.

- kvalitné hnojivo pre záhradku,
-ušetrenie peňazí za odvoz
odpadov a kúpu hnojiva,
- zlepšenie lokálneho životnéh o
p r o s t r e d i a .
- ak ešte triedite ďalšie odpa-

(pokračovanie na str. 11)
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Zásady správneho kompostovania
Tabuľka č.1 Odpady vhodné na kompostovanie

Tabuľka č.2 Odpady nevhodné na kompostovanie

ODPADY Z

ODPADY ZO

INÉ

DRUHOTNÉ

KUCHYNE

ZÁHRADY

BIOODPADY

SUROVINY

Zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny
Zvyšky jedál
Potraviny
Čaj, kávový luh, čajové sáčky
Škrupiny z vajcia—
rozdrviť
Zvyšky starého chleba

Burina
Kvety
Pokosená tráva
Lístie, nie orechové
Krovie, vetvy—
posekané
Zhnité ovocie

Popol z dreva
Drevené piliny,
hobliny
Hnoj a trus
Vlasy, nechty, perie
Papierové obrúsky,
servítky, vreckovky

Kovy
Plasty
Sklo
Textil
Novinový
časopisy

PROBLÉMOVÉ INÉ
LÁTKY
Farby
Staré lieky
Staré oleje
Monočlánky

papier, Tužkové batérie
Chemické látky

Prach zo smetí a vysávania
Časti burín
napadnutých
chorobami a
chem. ošetrené. Kosti, mäso. Mliečne
výrobky
Citrusové
ovocie

Kompostovaním je
možné znížiť približne
30% množstva
vyprodukovaného
odpadu!
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Nešporné a adventné večerné Služby Božie v Priepasnom
13. decembra 2012

vo štvrtok

adventná večiereň o 16.00 hod

20. decembra 2012

vo štvrtok

adventná večiereň o 16.00 hod

23. decembra 2012

4. nedeľa adventná

nešporné služby Božie o 14.00 hod

25. decembra 2012 1. Slávnosť vianočná slávnostné nešporné služby Božie o 14.00 hod

Hlavné Služby Božie počas Vianočných sviatkov, CZ Košariská - Priepasné:
V nedeľu 23.12.2012 – bude 4. nedeľa adventná. Služby Božie budú o 9.30 hod v zborovej miestnosti na fare.
V pondelok 24.12.2012 - ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie ak Pán dá, sa budú konať o 16.00 hod v chráme Božom.
V rámci služieb Božích vystúpi zborový spevokol.
V utorok 25.12.2012 – 1. Slávnosť Vianočná – Božie narodenie. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.00 hod.
v chráme Božom. V rámci programu sa bude čítať list Zboru biskupov, vystúpi domáci Zborový spevokol. V rámci SB pre pripravených bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
V stredu 26.12.2012 – 2. Slávnosť Vianočná – pamiatka mučeníka Štefana. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase
o 9.30 hod v zborovej miestnosti.
V pondelok 31.12.2012 – Závierka občianskeho roka – Silvester. Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 16.30 hod
v chráme Božom.

Poľovné združenie
Priepasné oznamuje

Darovali krv

Nová zastávka TESCO BUS

Poľovné združenie Priepasné zorganizovalo dňa 30.06.2012 na
miestnom futbalovom ihrisku
Poľovnícke hody -historicky 1
ročník.

Základná organizácia SČK v Priepasnom
touto cestou ďakuje tým, ktorí svojim šľachetným skutkom, ako je darcovstvo krvi
pomohli tým, ktorí to potrebujú na záchran u
s v o j h o
ž i v o t a .
V roku 2012 darovali krv za našu obec :

Tak ako v iných mestách, aj občania Priepasného patria k tým, ktorí môžu využívať autobusovú dopravu do Hypermarketu v Myjave.

Na týchto Poľovných hodoch
bolo každému vlastníkovi pozemku v k.ú. Priepasné ako i občanovi
obce Priepasné podávaný guláš
zdarma.
Tento 1 ročník sa niesol v duchu
upevňovania priateľských vzťahov medzi miestnou organizáciou
PZ a občanmi obce Priepasné,
pričom v takýchto stretnutiach
chce PZ Priepasné pokračovať aj
v budúcich rokoch.
PZ Priepasné zároveň dáva do
pozornosti termíny spoločných
polovačiek v k.ú. Priepasné, a to v
dňoch 15.12.2012 a 22.12.2012 v
čase od 08,00 hod do 14,00 hod.
V záujme ochrany a bezpečnosti
zdravia PZ žiada občanov, aby vo
vyššie uvedenom čase sa v lesných
porastoch pohybovali len v nevyhnutných prípadoch, aby sa predišlo akémukoľvek nešťastiu.
Poľovný hospodár
JUDr.Štefan Kvasnica

PZ

Borovský Štefan

č. 95

Ing. Marko Marian

č.170

Kozubíková Jarmila

č. 54

Jašová Renáta

č. 55

Krásny Pavol

č. 108

Kovárová Anna

č. 181

Kovárová Erika

č. 181

Klandúchová Viera

č. 181

Kázik Milan ml.

č.70

Janík Michal

č. 252

Kovár Ján

č. 181

Vičík Peter

č. 88

Na Vianočné nákupy sa môžete bezplatne dopraviť tam i späť, no máte možnosť využiť i
nástup z novej zastávky „U Bachárov“.
Veríme, že Vás táto zmena poteší.
Cestový poriadok
Smer Tesco:
Priepasné, U Markov

11:39

Priepasné, Jednota

11:41

Priepasné, Garáž

11:42

Priepasné, U Kázikov

11:45

Priepasné, U Bachárov

11:46

Smer Priepasné:
Priepasné, U Bachárov

13:14

Priepasné, U Kázikov

13:15

Priepasné, Garáž

13:18

Priepasné, Jednota

13:19

Priepasné, U Markov

13:21
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Byt s materskou školou? V Priepasnom je to možné!
Jednou z tém, ktoré ovládli
túto jeseň naše Priepasné, boli
zvesti o predaji budovy bývalej základnej školy na bytovky.
Dovoľte, aby sme Vám touto
cestou ozrejmili celú situáciu a
zároveň Vás požiadali o Váš
názor.
To, že naša Materská škola sa
nachádza v krásnom prostredí
pod lesom a s nádherným
výhľadom do údolia na našu
obec, nemusíme nikomu hovoriť. Druhou, tou tienistou
stránku je to, že budova veľmi
chátra, a na to aby v nej mohla aj materská škola plnohod-

notne fungovať, bude v blízkej dobe potrebovať rekonštrukciu (či už strechy, alebo
kúrenia, výmenu okien a
pod.), na ktorú naša samospráva nemá vlastné prostriedky.

ka: „Ako ďalej?“ V dnešnej i
keď neľahkej situácii však
nechať zničiť to, čo naši
predkovia budovali nie je na
mieste. Podpora europrojektov v zmysle len zachovania
obrovskej budovy pre obec
Druhou stranou je veľký, bez možnosti reálneho využivoľný, a nevyužitý priestor, tia nie je. Existuje však šanca
ktorý vznikol po zrušení Zá- využiť fond podpory bývania
prostredníctvom ktorého viekladnej školy.
me efektívne vytvoriť nové
Treťou stranou je vytvorenie bytové jednotky s jedinečnou
možnosti bývania pre mladé atraktivitou a tou je Materská
rodiny z Priepasného, alebo z škola priamo pod bytmi.
blízkeho okolia, čo by priniesPodpora verejnosti i v takomlo i nárast obyvateľov.
to projekte je veľmi dôležitá,
Niekde tu sa zrodila myšlien-

preto ďakujeme, ak si nájdete
zopár minút a venujete ich
prieskumu záujmu.
Mali by ste záujem o takýto
byt?
Vašu odpoveď prosím zašlite
na náš redakčný email:
noviny@priepasne.sk
Elektronickú podobu prieskume nájdete aj na našom Facebooku.
Ďakujeme. Aj Váš názor je
dôležitý.
OÚ Priepasné

K daňovým priznaniam
Vážení občania,
blíži sa čas na zaplatenie daní.
V roku 2013 platí povinnosť
podať daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti do 31. 1.
2013, na základe ktorého vám
správca dane vyrubí
daň. Podľa zákona je takto vyrubená daň splatná do 15 dní.
Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Správu
miestnych daní vykonáva
obec a výnosy z daní
a poplatkov, vrátane výnosu
z pokuty a sankčného úroku
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatkom
sú príjmom rozpočtu obce.
Miestnymi daňami sú okrem
iných
a
daň
z nehnuteľností a daň za
psa.
Daň z nehnuteľností (pozemkov, stavieb a
bytov)

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom
dane.
Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby alebo bytov,
správca pozemku, stavby alebo bytov vo vlastníctve štátu, správca vo vlastníctve obce
alebo správca vo vlastníctve
vyššieho územného celku zapísaný v katastri. Ak je
pozemok, stavba alebo byt v
spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom
dane z pozemkov, stavieb a
bytov je každý spoluvlastník
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Predmetom dane z pozemkov sú: orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty, záhrady, lesné
pozemky,

hospodársky využívané vodné
plochy, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
Predmetom dane zo stavieb
sú: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu, stavby
rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne
stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a
stavby.

(pokračovanie na str. 14)

Pamätajte na to, že ste
povinní oznámiť každú
zmenu (oproti
predchádzajúcemu
daňovému priznaniu),
napríklad drobnú
stavbu—okrem plotov,
pivnicu či zobytnené
podkrovie
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(pokračovanie zo strany 14)

OÚ Priepasné žiada
týmto občanov, aby
svedomito dodržali
všetky zákonom
stanovené termíny a
predišli tak nutným
sankciám, vyplývajúcich
z daňového poriadku SR.

Predmetom dane zo stavieb
sú: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu, stavby
rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne
stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu, stavby
na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou a stavby, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že
stavba sa prestala užívať.
Predmetom dane z bytov v
bytovom dome, v ktorom
aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a
nebytové priestory.
Daňové priznanie k dani z
nehnuteľností je daňovník
povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v
ktorom mu vznikla daňová
povinnosť podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú

povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Fyzická
alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre
vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto
skutočností do 30 dní odo
d ňa nasled ujúceho po
dni, keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali.

je procesným predpisom,
ktorý upravuje postupy pri
výkone správy daní.
Napríklad
Ak daňový subjekt nepodá
daňové priznanie alebo ho
podá po lehote, obec je ako
správca dane povinná uložiť
pokutu! V prípade nezaplatenia dane je obec oprávnená
vykonať exekúciu a môže
rozhodnúť
o zabezpečení
daňového nedoplatku zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo
vlastníctve daňového dlžníka!

Daň za psa
Obec ako správca dane môže
Daň za psa platí vlastník alebo podľa miestnych podmienok s
držiteľ psa. Tento pes však
účinnosťou od 1. januára prímusí byť starší ako 6 mesiaslušného zdaňovacieho obdocov. Daňová povinnosť vznibia určiť platenie dane
ká prvým dňom kalendárneho v splátkach.
mesiaca nasledujúceho po
Daňový úrad Trenčín
mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane a zaniká
DREVOREZ S R.O
prvým dňom mesiaca nasleduFirma Drevorez s r.o. sprojúceho po mesiaci, v ktorom
stredkováva
stavebné materiály
daňovník už nie je vlastníkom
všetkého druhu, palivové drevo
alebo držiteľom psa.
i predaj živých vianočných
V prípade, že si psíka obstaráte, ste povinní oznámiť túto
stromčekov.
skutočnosť správcovi dane Pri hodnote objednávky min.
čiže obci a to do 30 dní odo
1500 eur bez dph zabezpečujedňa obstarania. V ďalších
me auto s rukou a vykládku
obdobiach je táto daň splatná
zdarma.
bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho
V prípade záujmu kontaktujte:
obdobia!
drevorez@priepasne.sk
Daň za psa sa neplatí v prípade psa, ktorý je chovaný na
Sekcia drevo:
vedecké a výskumné účely,
Tel.: 0905 735 677
umiestený v útulku zvierat,
špeciálne vycvičený a vlastní
Sekcia stavebný materiál:
ho alebo používa občan s
ťažkým zdravotným postihTel: 0907 747 667
nutím.
UPOZORNENIE!
Obec ako správca dane je
povinná riadiť sa ustanoveniami zákona č. 563/2009
z.Z. O správe daní (daňový
poriadok), ktorý je spracovaný v znení zákona
91/2012. Daňový poriadok
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Separuj svoj odpad a šetri prírodu aj financie ...
I keď miestne dane sú významným zdrojom vlastných
príjmov pre rozvoj a úlohy
obce, sú
jednou
z najnepríjemnejších položiek,
ktoré skracujú rozpočet našich domácností. Nie sú to
však len dane, na ktoré vynaložíme naše finančné prostriedky, sú to i poplatky za
komunálny odpad, ktorý produkuje naša domácnosť.
„Skutočne je potrebné aby
sme platili za odpad tak veľa?“ Z ustanovenie zákona je
zrejmé, že vyrúbenie poplatku
je závislé od produkcie komunálnych odpadov a všetkých
súvisiacich nákladov vždy za
predchádzajúci kalendárny rok
bez možnosti dotácie. Jednoducho odpovedané, ak sa
nezvýšia ceny za odvoz
a likvidáciu odpadu,
a neklesne počet obyvateľov,
naše domácnosti si sami určujú, koľko budeme platiť. Skutočne to však ovplyvníme?
Naša obec je jednou z tých,
ktorá sa pýši nádherným okolím a prostredím, ktoré nám
závidí nejeden obyvateľ mesta. Je ťažké pochopiť, že ak
sami rozhodujeme o výške
poplatku, stále sú medzi nami
tí,
ktorí sú ľahostajní
k separovaniu a do popolnice
vyhodia všetko. Niektorí z nás
vytvárajú čierne skládky a tým
sa starajú o vyššie poplatky
nielen svojim susedom, ale
nám všetkým. Nielen negatívne myslenie je však na mieste,
je nutné skutočne poďakovať
tým a brať si príklad z tých,
ktorí separovali, pomohli obhájiť výšku minuloročného
poplatku a verím, že sa k nim
pridajú ďalší, ktorí pochopia
dôležitosť nielen finančnej
stránky, ale prispejú k ochrane
vody v studniach, ochrane

našej prírody, životného prostredia a predídu tak k nutným
sankciám z priestupkov.
Ako prispieť k ušetreniu financií a ochrániť životné prostredie? Nevytvárajme čierne
skládky, ilegálne neodovzdávajme akýkoľvek odpad
„zberačom“. Prevádzkujeme
zberný dvor - separácia je
riešením.
Zberný dvor je pre občanov
obce k dispozícii vo vyhradenom priestore každý štvrtok v
párnom týždni od 13,00 hod.
- 17,00 hod. za prítomnosti
zodpovednej osoby, ktorú
môžete v prípade potreby
kontaktovať na telefónnom
čísle: 0907 137 781, alebo na
tel.: 0918 913180.

A k o
n a
t o ?
Čo vyhadzujeme, triedime
a zbierame?
Priemerné hmotnostné zloženie odpadovej nádoby –
p o p o l n i c e
Faktom zostáva, že podľa
prieskumov je 80% z celkového množstva produkovaného
odpadu možné znovu používať alebo recyklovať. Hmotnostné zloženie priemernej
odpadovej nádoby podľa jednotlivých zložiek odpadu vyzerá nasledovne:
-45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (využiteľný kompost o v a n í m ) ,
- 20% papier (dobre recyklovateľný),
-

- 12% sklo (dobre recyklovateľné),
- 7% plasty (recyklovateľné v
o b m e d z e n e j

m i e r e ,

- 4% textil (recyklovateľný v obm e d z e n e j

m i e r e ,

- 4% kovy (dobre recyklovateľné),
- 4% anorganický odpad (dobre
r e c y k l o v a t e ľ n ý )

- 3% drevo, guma, koža
(recyklovateľné v obmedzenej miere),
- 1% nebezpečný odpad, popol z uhlia (recyklovateľný v obmedzenej miere).
Opotrebované alkalické
batérie, batérie a akumulátory
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.
Akumulátory a batérie sú najvýznamnejšou skupinou, ktorá sa podieľa na ohrození
životného prostredia ťažkými
kovmi. Takmer všetky totiž
obsahujú zvlášť nebezpečné
látky – ťažké kovy – ortuť,
kadmium a olovo. Patria teda
medzi nebezpečné odpady.
Najväčšiu časť z nich tvoria
automobilové batérie vo vlastníctve fyzických osôb. Je dokázané, že zaťaženie životného prostredia ťažkými kovmi
je pre živé organizmy v porovnaní s ostatnými odpadmi
10.000 krát vyššie.
Príklad: Ak občan odovzdá na
odborné zneškodnenie jeden
akumulátor zo svojho osobného auta, urobí pre životné
prostredie službu, akoby sa
postaral o zneškodnenie
20 000 kg ostatného odpadu.
Patria sem: všetky jednočlánkové batérie, digitálne batérie,
autobatérie, ostatné nezaradené batérie

Odpadové motorové a mazacie oleje a obaly z nich
Na zbernom dvore ich bude
možné
odovzdať
v priebehu roka 2013 – odovzdáte ich tiež na každej benzínovej pumpe
Opotrebované minerálne oleje
vznikajú všade tam, kde sa
minerálne oleje používajú ako
m a z a d l á
v strojoch, motoroch, vozidlách a pod. Vznikajú tiež pri
manipulácii s cisternami, nádržami a súbormi obsahujúcimi
olej, ako sú hydraulické zariadenia a iné. Patria medzi nebezpečné odpady.
Patria sem:
nechlórované
minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
Vyradené elektronické zariadenia
Patria na zberný dvor, občanom v dôchodkovom veku
pri zbere pomôžeme.
Elektroodpady sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú pre
spotrebiteľov nepotrebné a
rozhodnú sa ich zbaviť. Podľa použitých materiálov sa
delia na odpady s obsahom
nebezpečných odpadov a na
bežné odpady.
Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké
kovy (olovo, ortuť, kadmium
a berýlium) a tiež nebezpečné
c h e m i k á l i e ,
(pokračovanie na str. 16)
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ohňovzdorné látky - polybrómové bifenyly, polybrómové
difenylétery a tetrabrómobisfenol-A). Často sú tiež používané PVC plasty (napr. mobilný telefón obsahuje 500 až
1000 komponentov). Tieto
prístroje sa pri spracovaní
rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovu používajú.

žiarivky, určené pre priamu
náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky
sa preto nazývajú aj úsporné
žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky
ako klasické žiarovky.
Svietidlá
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.

Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia
- televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye,
variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie a pod..

Svietidlá, ktoré sú umiestnené
voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok
alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného,
dekoratívneho, akcentného a
bezpečnostného osvetlenia.
Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch.

Žiarivky a svietidlá

Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú
súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých
hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná
signalizácia a zariadenia pre
zdravotníctvo), komponenty,
ktoré nie sú priamo súčasťou
osvetľovacieho zariadenia –
stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre
dopravné prostriedky, banské
svietidlá pre obyčajné žiarovky, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá.

Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.
Žiarovky patria medzi elektroodpady. Žiarivky a výbojky
obsahujú nebezpečné látky
preto patria medzi nebezpečné odpady.
Lineárna žiarivka
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.
Klasická žiarivka v tvare dlhej
trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová trubica alebo
neónka.
Kompaktná žiarivka
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.
Pojem kompaktná žiarivka vo
všeobecnosti označuje žiarivku s menšími kompaktnejšími) rozmermi než má klasická
žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné

Opotrebované pneumatiky
z osobných áut
Patria na zberný dvor, pri
výmene pneumatík je najvhodnejšie
zanechať staré
v pneuservise.
Predmetom odberu sú pneumatiky z osobných aj nákladných vozidiel a aj všetky duše
a gumené límce kolies nákladných vozidiel. Na výrobu

pneumatík sa používa 60 až
70 % z celkovej spotreby kaučuku, zvyšok väčšinou na
výrobky z technickej gumy.
Využitím druhotných surovín,
t.j. gumového odpadu sa ušetria asi 2 tony ropy na výrobu 1
tony gumových výrobkov.
Odpady z plastu, PET fľaše, fólie
Samostatne vyseparované
v transparentnom sakli patria
na zberný dvor.

PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné
rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a
nábytok
a
pod.
Nepatria sem: PET fľaše
zmiešané v jednom sakli
s fóliami, znečistené obaly
chemikáliami , tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a
pod.
Odpad z papiera
Triedia sa do modrých nádob
na papier a igelitových vriec
na triedené odpady.

PET fľaše, veľké kusy plastu
alebo plastickej hmoty alebo
staršie umelé hmoty typ materiálu pozostávajúceho z organických polymérov alebo ich
zmesí s technologicky vhodnými prísadami. Predstavujú 7
% komunálnych odpadov.
Patria sem:
Zvlášť v jednom sakli – samostatne vyseparované fólie,
samostatne PET atď.
PE (polyetylén) – LDPE a
HDPE: číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky
od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fliaš, obaly
z tekutých mydiel, šampónov,
prostriedkov na umývanie
riadu;
PET (polyetyléntereftalát):
fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov;
PP (polypropylén): hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov
a iné plastové nádobky;

Vo všeobecnosti sa papier
triedi na zmesový a kartónový. Následne sa rozvlákňuje a
ďalej spracováva. Patria sem:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, krabice
z tvrdého papiera, obálky,
letáky, katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače (bez kovových častí), baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné
obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, zafóliované krabičky od cigariet, špinavý či
mastný papier, kopírovací
papier, papier s fóliou a pod.
Lepenka – kartón
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor.
Patria sem: krabice – kartónové obaly z tovarov očistené
od lepiacich pások a fólií.
Nepatria sem: krabice od
mlieka, džúsov a pod.
(pokračovanie na str. 17)
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Odpady zo skla
Samostatne vyseparované
patria na zberný dvor, alebo
do nádob umiestnených
v
l o k a l i t á c h :
Dlhý Vŕšok - križovatka, U
Potúčkov - križovatka, U Kázikov - zastávka, U Bachárov,
pred Obecným úradom, pri
potravinách Coop Jednota, U
Markov - zastávka. Sklo je
možné dobre recyklovať a
okrem toho, sklenené obaly sú
vratne a je možné ich znovu
naplniť až 50-krát.
Patria sem: sklenené fľaše,
nádoby, obaly a predmety zo
skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo,
sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky,
korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, autosklo a pod.
NADROZMERNÉ SKLO
NEPATRÍ KU ZBERNÝM
NÁDOBÁM, PATRÍ NA
ZBERNÝ DVOR!
Obaly TETRAPAK – kompozitné obaly
Tetrapaky sú viacvrstvové
tepelne upravované obaly. Sú
to obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, krabicového vína,
a pod.
Recykláciou je z nich možné
vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné
obaly a pod.).
Patria sem: viacvrstvové obaly
od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov a
pod.

Nepatria sem: viacvrstvové
obaly od kávy, vreckových
polievok, pudingov, práškov
do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového
prášku a pod.
Drobný stavebný odpad a
objemný odpad
Patria na zberný dvor a do
veľkorozmerných kontajnerov
umiestnených celoročne
v zbernom dvore. NEPATRIA KU KONTAJNEROM
NA BEŽNÝ ODPAD !!!
K drobnému stavebnému
odpadu patria v malom
množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto druh odpadu nie je recyklovateľný. V
prípade, že nie je možnosť
opätovného využitia (mnohé
odpady tohto druhu je však
možné opätovne využiť ako
stavebný materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do
veľkorozmerného kontajnera
resp. zaviesť na zberný dvor.
Objemný odpad predstavujú
komunálne odpady, ktoré sa
svojou veľkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový
odpad. Sú to hlavne nábytky,
staré okná, dvere, nádoby,
plechové rúry a podobne.
Farbivá
Samostatne vyseparované
bude možné odovzdať na
z b e r n o m
d v o r e
v priebehu roka 2013. Odovzdáte i tam, kde ste tovar
zakúpili.
Jedná sa o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a
chemikáliami.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré
farby, lepidlá, živice, laky,

fotochemické látky, farbami a -priny, trus malých zvierat,
pod.
papierové vrecko znečistené
zeleninou, ovocím, maslom,
Jedlé oleje a tuky
džemom, použitá papierová
Patria na zberný dvor do plas- vreckovka a servítok a v matových nádob odovzdávaných lom množstve aj drevitá vlna,
pri zbere.
triesky, hnedá lepenka, noviPoužité, vypálené oleje a tuky nový papier a pod.
z tepelnej úpravy pokrmov Nepatria sem: šupky z citrusoz domácností, ktoré sa zbiera- vého ovocia (pozn.: banány
jú jedine v uzatvorenej napr. nie sú citrusy a navyše obsaPET fľaši. Jedlé oleje nepatria hujú veľa pre pôdu užitočnémedzi nebezpečné odpady.
ho draslíka), mäsité zvyšky
Biologicky rozložiteľný jedla, kosť, kameň, obväz,
cigaretový ohorok a pod.
odpad – „BRO“
1.Patrí do domácich kompostovísk. * viac info získate v
článku na str.9, a na našom
webovom
portáli
www.priepasne.sk
2.Špeciálne vytriedený „BRO“
patrí na zberné miesto –
bývalé hnojisko – bude možné v roku 2013
BRO predstavuje 45 % komunálneho odpadu. Recyklácia
biologicky rozložiteľného
odpadu spočíva v kompostovaní , ktorého výsledkom je
vznik prírodného hnojiva.
Využitie je možné vo veľkom
aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Paradoxom je (umocňuje
to aj veľký podiel biologicky
rozložiteľného odpadu na
celkovom množstve odpadu),
že tento druh odpadu, ktorý
sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné
prostredie, skládkovaním s
ostatnými zložkami KO negatívne vplýva na ostatné skládkované zložky odpadu.1. Do
domáceho kompostoviska
patria: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,
vaječné škrupiny, starý chlieb,
bezmäsité zvyšky jedla, škru-

2. Do zberného miesta patrí: Špeciálne vytriedený
„BRO“: konáre, dreviny
Nepatrí sem: Pokosená tráva
a pohrabané lístie
„z domácností, polí a lúk“
TIP: Čerstvú trávu, spracované seno, alebo slamu je možné
je možné ponúknuť chovateľom hospodárskych zvierat,
alebo poľnohospodárskym
spracovateľom.
Textil a obuv
patrí do bielej kovovej nádoby na textil pred OÚ, alebo
vyseparovaný na zberný dvor.
Občania môžu do týchto kontajnerov vkladať vo vreciach
alebo v igelitových taškách
vyradené čisté a suché šatstvo
(odevy, bytový textil, topánky
v pároch, doplnky k oblečeniu, hračky).
Pod použitým oblečením
vhodným na zber sa rozumie:
suché šatstvo (všetky druhy
odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň ),

ky, šále a pod. ).
(pokračovanie na str. 18)
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Stránkové hodiny OÚ Priepasné
Pondelok: 7,00– 12,00 hod 12,30– 15,00hod
Utorok: 7,00– 12,00 hod

12,30- 15,00 hod

Streda: 7,00– 12,00 hod

12,30—17,00hod

Štvrtok: 7,00– 12,00 hod

12,30– 15,00 hod

www.priepasne.sk
www.facebook.com/priepasnekrasavkazdomzakuti.sk

Piatok: 7,00– 13,00 hod
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pod.).

Nepatrí sem:

Pod stavebným odpadom sa rozumejú
odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných
pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo
pri odstraňovaní (demolácii) stavieb.

Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva v
skládkovaní alebo spaľovaní, preto je veľmi dôležité čo najviac triediť ostatné zložky odpadov, aby zmesového odpadu bolo
čo najmenej.

TENTO ODPAD NEPATRÍ NA
ZBERNÝ DVOR ANI KU KONTAJNEROM NA BEŽNÝ ODPAD A ANI
NA CUDZIE POZEMKY!!!

Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2013
Pozn.: počet žetónov pre fyzické osoby
rok 2013 - 7 ks, žetóny z roku 2012 budú
v
roku
2013
akceptované.

Stavebný odpad
Nepatrí medzi komunálne odpady. Patrí
na skládku odpadov a alebo sa spracováva
na opakované použitie. Jeho zber nie je
súčasťou systému zberu komunálneho
odpadu a zneškodnenie platí priamo pôvodca.

Zmesový komunálny odpad
patrí do Vašej nádoby na zmesový odpad.
Patria sem nevytriediteľné odpady. V
tomto smere je najlepšou „recykláciou“
snaha o minimalizovanie vzniku odpadu.
Termíny vývozov
MESIAC

komunál. odpadu

Január

03.01.2013, 17.01.2013
31.01.2013

Február

14.02.2013, 28.02.2013

Marec

14.03. 2013, 28.03.2013

Apríl

11.04.2013, 25.04.2013

Máj

09.05 2013, 3.05. 2013

Jún

06.06.2013, 20.06. 2013

Júl

04.07.2013, 18.07. 2013

August

01.08.2013, 15.08.2013
30.08.2013

September

12.09.2013, 26.09.2013

Október

10.10. 2013, 24. 10. 2013

November

07.11. 2013, 21.11. 2013

December

05.12.2013. 17.12. 2013

PET, fólie, obaly z plastu
(nie kelímky), vyseparované každé samostatne

07.03.2013

06.06.2013

09.09.2013

10.12.2013

