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Kniha Priepasné v dokumentoch a spomienkach opäť dostupná!

Milí priatelia, spoluobčania
Priepasného.

zdravé prostredie pre deti, ktoré ju navštevujú.

Ani sme sa nenazdali a je tu
december. Zdá sa mi, že rok ubehol veľmi rýchlo. Na začiatku
roka 2016 sme stáli s predsavzatím, čo chceme v nastupujúcom
roku vykonať, zmeniť, čo najlepšie priniesť našej obci.

Veľmi hrdý som na náš kultúrny dom. Pre mnohých z Vás
to sú priestory, s ktorými máte
spojené krásne zážitky, či už
spojené s oslavami, svadbami,
či kultúrnymi podujatiami, ktoré sa v ňom konali. Koncom
roka 2016 prešla sála kultúrneho domu vizuálnou, i zvukovou
rekonštrukciou. Bolo a je našim
zámerom, aby sála kultúrneho
domu v Priepasnom bola i naďalej miestom, s ktorým bude
spätý kultúrny a spoločenský
život Vás, našich obyvateľov a
v ktorom sa dobre cítite.

Pokiaľ sa obzriem späť na
rok 2016, vidím veľa práce. Veľa
energie sme venovali rekonštrukciám a modernizáciám. V budove Materskej školy
sa zmenilo vnútorné členenie
miestností, prerobila sa kúpeľňa,
steny dostali novú maľovku, dovybudovalo sa moderné vybavenie, často s veľkou pomocou samotných rodičov detí a sponzorov. Azda najviac citeľnou zmenou je samotné kúrenie. Po
60.rokoch bol do našej škôlky
zavedený plyn. Prerábaním priestorov Materskej školy v Priepasnom sa nám podarilo vytvoriť
harmonické, bezpečné, krásne a

Rok 2016 bol naplnený tiež
kultúrnymi podujatiami, ktoré
môžeme nazvať už tradičnými.
Muziganské Priepasné,
ktoré vzniklo z úcty k tradíciám
našej obce a muzikantom pochádzajúcich z nášho
kraja, či Rozprávkové Priepasné.

Stretnutie miestnych organizácií a všetkých občanov
bez rozdielu veku je pre mňa
obzvlášť dôležitou udalosťou.
Dokazuje, že môžeme tiež
nezištne urobiť niečo pre
druhých, pre ich potešenie i
zábavu.
Som presvedčený, že vzájomná spolupráca činí život
určite krajším a plnohodnotnejším.
Do nového roka Vám
prajem, nech zloba a hádky
nemajú miesta vo Vašich srdciach, nech všetkým slúži pevné zdravie, a nech Vás sprevádza pokoj a láska . Nech je
rok 2017 pre Vás všetkých
šťastným rokom.
Peter Czere
starosta obce Priepasné

Materská škola v roku 2016
Blížia sa Vianoce.
Sviatky pokoja a rodinnej
pohody.
Nastáva čas hodnotenia
našej práce a snahy v celom
kalendárnom roku. U nás to
bol rok činný, aktívny vo všetkých oblastiach, či vo výchovno-vzdelávacej činnosti, orga-

nizačnej,
technickej.

mate riálno-

Od 1.9.2016 materská škola svoju výchovno – vzdelávaciu činnosť uskutočňuje v
súlade so všeobecnými cieľmi
ustanovenými v novom štátnom vzdelávacom programe,
s cieľmi výchovy a vzdeláva-

nia ustanovenými v školskom
zákone, s cieľmi stanovenými
v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a s vlastným zameraním školy. To
znamenalo zo strany pani
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(pokračovanie zo strany 1)
učiteliek veľa stráveného času
pri
spracovávaní
a vypracovaní si nového školského vzdelávacieho programu pre našu materskú školu,
interných predpisov
a výchovno-vzdelávacích plánov. Počas celého roka
v dobrej spolupráci so zriaďovateľom, s ochotnými sponzorskými darcami a priateľmi
školy sa MŠ zrekonštruovala,
obnovila a modernizovala.
Budova a priestory sú po
veľkej rekonštrukcií. V rámci
rekonštrukcie sa vytvorila
jedna väčšia trieda, priestranná
herňa s učebňou na výchovno
-vzdelávaciu činnosť, počítačový kútik pre deti.
Vďaka štedrým darcom sa
modernizoval komplet priestor slúžiaci na osobnú hygienu detí, vymenila sa dlažba,
obkladačky, umývadlá, zrkadlá, vešiaky, predeľovacie steny.
Taktiež sa vymenili radiátory,
vymaľovali sa priestory herne,
počítačového kútika, umyvár-

ky. Do MŠ nám bol darovaný
krásny nábytok zhotovený na
mieru do triedy, vymenili sa
nové uteráky, periny, plachty
do spálne, nové koberce do
troch miestností, žalúzie do
spálne.
V mesiaci október, november sa zaviedol do MŠ plyn,
prebehli plynofikačné práce.
Deti svoje schopnosti
a zručnosti počas celého roka
prezentovali na vystúpeniach
organizovaných materskou
školou a obcou. Spomeniem
aspoň niektoré: rôzne projekty, divadelné predstavenia,
exkurzie, karneval, vynášanie
Moreny,
beseda
s poľovníkom, pletenie korbáča, hudobno-zábavné programy, vystúpenia/Deň matiek,
p r i
r o z l ú č k e
s predškolákmi/ ...
Od septembra nového
školského roka okrem každodenných výchovnovzdelávacích aktivít z oblastí:

Zdravie a pohyb, Človek
a spoločnosť, Človek a svet
práce, Jazyk a komunikácia,
Umenie a kultúra/ hudobná,
výtvarná/, Matematika a práca
s informáciami, Človek
a príroda ,máme za sebou
divadelné predstavenie, vystúpenie pre babičky a deduškov,
zhotovenie darčekov pre nich,
nacvičovanie programu na
uvítanie Mikuláša.

na rôznych akciách.

Do konca kalendárneho
roka máme ešte tvorivé dielne
s rodičmi, pripomenutie si
zvykov našich predkov
„drapačky a zhotovenie perinky“, vianočné pečenie, posedenie pri stromčeku.

Aj
vy
rodičia,
s hrdosťou, s láskou a slzou
v oku žasnete, čo všetko ich
pani učiteľky v spolupráci
s rodičmi za pár mesiacov
naučili.

Vianoce nám klopú na
dvere. Snáď každý z nás sa
zamý šľa, čím obdarí
a prekvapí svojich najbližších
- hlavne našich najmenších.
Ale aj oni vedia potešiť
a prekvapiť. Našim detičkám
v Priepasnom sa to darilo
i v tomto kalendárnom roku

Viacerí z Vás, držiac
Vaše poklady za ruku, ich
vodíte do škôlky a dúfate, že
sa im tam bude páčiť, že si
tam nájdu kamarátov.
A potom príde besiedka,
vystúpenie, kde naše -vaše
deti recitujú básničky, spievajú piesne, tancujú, tešia sa,
smejú a sú šťastné, že to
zvládli.

Vaše deti sú odvážne
a dychtivo sa učia nové veci,
ktoré v škôlke spoznávajú.
Sme šťastné, že sa môžeme o Vaše -naše deti starať,
vychovávať ich.
Šťastné a veselé!
Za naše deti a kolektív
Jana Valihorová
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Stalo sa v roku 2016 (kultúrno-spoločenské podujatia)
Rok 2016 z pohľadu kultúr- trošku báli, no neskôr sa osmeno– spoločenských akcii bol lili a s radosťou si prezreli
opäť bohatý.
policajné auto aj z vnútra.
Valentínsky karneval uspo- Deti z našej materskej školy
riadaný Rodičovský združením boli činné aj pri ručnom stavav spolupráci s Materskou ško- ní mája. Lepšie povedané pri
lou 13.02.2016 nie je určený jeho ozdobovaní. Poobede, pri
len pre deti navštevujúce našu zvukoch ľudovej hudby Paľa
MŠ, ale je pre širokú verejnosť. Michaličku Priepasnanskí chlaA keďže to bol Valentínsky pi ručne, podľa tradícií, máj
karneval, výzdoba sa tiež niesla postavili.
v znamení srdiečka. Prišlo
veľmi veľa detí a ich rodičov
zo širokého okolia. Deti sa
zmenili na rôzne rozprávkové
bytosti a karneval sa mohol
začať. Zabavili sa všetci, deti aj
dospelí.
Kultúrny rok v Priepasnom
pokračoval tradičným Plesom
futbalistom. Ples poriadaný TJ
Slovan Priepasné je známy
svojou vysokou úrovňou a
patrí medzi najnavštevovanejšie. Dôkazom toho bola aj
tohtoročná skvelá zábava do
skorých ranných hodín.
Je nesmierne dôležité venovať sa výchove a predovšetkým prevencií proti kriminalite
deťom už od útleho veku,.
Boli sme jednou z mála obcí, v
ktorej sa v spolupráci s Policajným zborom SR uskutočnil
preventívny program
pod
názvom STOPka.
Deti sa
dozvedeli, ako sa správne správať v rôznych životných situáciách i to, ako im môže pomôcť polícia. Najskôr sa deti

podujatia. Jeho koncom, 21.05.
2016 sa konal obľúbený Deň
zdravia. Zaujímavé prednášky,
tiež ukážky prvej pomoci, masáže, či možnosť bezplatného
merania a kompletnej analýzy
ľudského tela robí toto podujatie výnimočným. Myslím, že v
dnešnom uponáhľanom svete
je veľmi dôležité sa nachvíľu
zastaviť, a venovať sebe a
03.mája si pripomíname svojmu zdraviu zopár okamitragické úmrtie nášho spoluro- hov.
dáka, gen. M.R. Štefánika na
Rozprávkovému PriepasnéBradle. Podvečer sa však pri- mu predchádzali dlhé týždne
hnala prudká búrka. Napriek príprav. Nachystanie 50 kostýveľmi silnej prietrži dažďa a mov a rôznych kulís do lesa, či
búrky sme sa na Bradle zišli, stavanie prenosného pódia,
pripomenuli si, za čo bojoval a stolov, až po „zostavenie“ strao čo sa tento velikán dejín šidelnej partie do lesa, stavia
snažil. Vatra horela vysoko a túto akciu, s pohľadu usporiahrdo. Presne tak, ako sme na dateľa, za mimoriadne náročMilana R.Štefánika stále hrdí.
nú. Tohto roku prijala pozvaMáj patrí aj pripomenutiu si nie do Priepasného speváčka a
významu mám. Deň matiek herečka Zuzana Haasová, ktorá
sme oslávili 07.05. 2016 v spo- spolu so svojím divadlom HAluprácii s Úniou žien v Prie- AF predviedla rozprávku o
pasnom. Opäť s krásnym Odvážnom Zajkovi. Potom sa
programom detí z materskej brána do rozprávkového lesa
školy. V tento deň sa tiež ko- otvorila a deti mohli doň vstúnal ďalší ročník Kopaničiar- piť. Cesta lesom to bola krásskeho duatlonu, ktorý je medzi na,aj dobrodružná. V lese striešportovcami úspešne reprezen- hol aj hladný vlk a veru nejedetovaný a aj obľúbený. Srdečne ného návštevníka aj vyľakal.
gratulujeme všetkým ocenený, Podvečer prišli medzi deti
a hlavne zúčastneným. Samot- klaunice Tu a Tam. Napriek
né absolvovanie tejto náročnej tomu, že v tento deň bolo nedisciplíny v našom kopcovi- zvyčajné, až tropické teplo, deti
ani dospelí sa nenechali ním
tom teréne je už víťazstvom.
odradiť a strávili v RozprávkoMáj bol veľmi bohatý na vom Priepasnom krásne popo-

ludnie.
30.06. 2016 sme sa rozlúčili
s predškolákmi v Materskej
škole. Všetky deti si pripravili
milé predstavenie a spolu s pani
učiteľkami prichystali predškolákom peknú rozlúčku, na ktorú
sa nezabúda.
Dedinský futbalový turnaj
má dlhoročnú tradíciu. Svoje
sily si zmerali družstvá z Horného Priepasného, Dolného Priepasného, a legionári. Počas turnaja bola tiež súťaž v kopaní
jedenástok. Srdečne gratulujeme
tímu Horného Priepasného,
ktoré turnaj vyhralo. Gratulujeme však všetkým hráčom, zo
všetkých tímov. Starajú sa o to,
aby tradícia futbalu v našej obci
pretrvávala i naďalej na čo najlepšej úrovni. Letné prázdniny
sú krásne dva mesiace voľna pre
deti. O to, aby aj tieto dni boli
zmysluplne vyplnené sa už tradične snaží Denný tábor ECAV
Košariská—Priepasné a ECAV
Brezová pod Bradlom. Zúčastňujú sa ho deti z Priepasného i
okolitých obcí. Tento rok bol
denný tábor zameraný aj upevňovanie angličtiny. Deti tiež
nacvičili program, s ktorým
vystúpili 17.07. 2016 na Nešporných službách Božích. Je
tradíciou, že v tento den sa stretáme na „Nešporoch“ u Mosnáčkov. Tohto roku sme sa však
kvôli nepriaznivému počasiu
nemohli stretnúť priamo pri
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(pokračovanie zo strany 3)
pamätníku. Pripomenuli sme Michaličku (okolie Brezovej pod
si ho však v priestoroch kul- Bradlom). Sólisti tanečníci: mantúrneho domu.
želia Viselkovci (Myjava), Belan21. júla sme si pripomenuli skí (Turá Lúka) a Štefan Holič136 výročie narodenia Kýčerák (Turá Lúka), Ondrej
gen.Milana Rastislava Štefáni- Pagáč (Brezová pod Bradlom),
ka. Ako každým rokom, aj v Ladislav Konečník (Rudník)
tento deň nás navštívili naši a Martin Švrček (Priepasné) s
krajania zo spriatelenej obce partnerkami. Korunou podujatia
Dunajská Lužná. Poklonili bolo vystúpenie účastníkov husme sa Štefánikovej pamiatke dobných a tanečných dielní. Mupri pamätníku—pyramíde. ziganské Priepasné pripomína
Strom—dub priateľstva, zasa- naše kopaničiarske korene. Život
dený ako symbol priateľstva našich predkov, ktorým práve
medzi Priepasným a Dunaj- hudba a tanec pomáhala prekoskou Lužnou, rastie do krásy a nať často ťažké obdobia. Veľké
viditeľne dobre sa mu darí. ďakujem patrí Centru tradičnej
Prajeme mu, nech naďalej kultúry v Myjave a Fondu na
rozvíja svoje korene, i konáre podporu umenia, ktorý podujatie
a nech vyrastie na mocný, podporil z verejných zdrojov.
silný dub. Taký, akým je priaPo úspešnom, minuloročnom
teľstvo medzi našimi obcami. nultom Stretnutí miestnych orgaAugust sa nesie v znamení nizácii a všetkých občanov bez
príprav na folklórne vyvrcho- rozdielu ve ku nasle dov al
lenie leta. Muziganské Prie- 03.09.2016 ďalší ročník. Opäť
pasné 2016, letný hudobný a nechýbali tradičné zábavné a
tanečný tábor, aj tohto roku súťažné disciplíny, či výstava
naučil mladých nádejných miestnych zvieratiek. Organizácie
tanečníkov a hudobníkov náš z našej obce. Toto podujatie je
kopaničiarsky štýl. Medzi ľuď- dôkazom toho, že pokiaľ sa všemi najviac obľúbené je sobot- tci spojíme a budeme si pomáňajšie vyvrcholenie v podobe hať, spolu dokážeme veľa.
večerného folklórneho programu. Tento rok sme medzi
sebou privítali: detský folklórny súbor Priepasnanček, ženskú spevácku skupinu z Priepasného, Vysokoškolský soubor písní a tancu Poľana z
Brna(CZ), Ľudová hudba Pala

lupráci s NATUR-PACK, a.s v
kultúrnom dome dozvedeli, ako
nakladať s komunálnymi odpadmi a zaobchádzať s nimi, ako
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ako ukladať zmesový komunálny odpad,
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu
na miesta určené obcou.
Október je mesiacom úcty k
starším. 15. októbra 2016 sa
kultúrnom dome v Priepasnom
konalo Popoludnie venované
našim seniorom. Deti z Materskej školy spolu s pani učiteľkami pripravili pekné predstavenie.
Krásne básničky, tanček a pieseň
potešila každého. Známe i menej známe piesne zahrala ľudová
muzika Paľa Michaličku. Príjemnou súčasťou tohto dňa bola
výstava, zostavená z prác členov
Jednoty dôchodcov v Priepasnom. Krojované bábiky, výšivky,
keramika a celková dekorácia
dokazovali, aké šikovné ruky a
talent sa v našich dôchodcoch
skrývajú.

Misijný deň v Priepasnom sa
konal 22. 10. 2016. Jeho súčasťou bolo vystúpenie kapely Chilli a Hmla, i zamyslenie sa na
rôzne témy a semináre. Tento
misijný deň sa realizoval v spolupráci s ECAV Košariská Priepasné a Klubom iSKejp 412 a
6.októbra 2016 sme sa v spo- SEM.

10.septembra 2016 sme
úspešne reprezentovali naše Priepasné na Dni obce Dunajská
Lužná. Ako to býva zvykom,
pravidelne sa s TJ Slovan Priepasné zúčastňujeme Futbalového
turnaja družobných obcí.

Dnešná materialisticky zameraná, urýchlená doba občas zabúda na to, že dnešný mier bol
draho vybojovaný a nie je samozrejmosťou. 11.novebra 2016 si
pripomíname pamiatku všetkých

obetí vojen a vojnových veteránov. O 11tej hodine a 11 minúte sa rozozvučali aj zvony aj pri
pamätníku pri obecnom úrade,
na ktorého pamätnej tabuly sú
vyryté mená padlých Priepasnancov v I. a II. svetovej vojne.
Príhovorom pána starostu obce
a pána farára Mgr. Ján Lichanec
ECAV Brezová pod Bradlom
sme sa zamysleli nad ich obeťou a vzdali sme česť ich pamiatke. Symbolickým zapálením
sviečok sme vyjadrili nádej, že
rovnako ako oheň zostanú v
našich srdciach aj ich hrdinské
činy.
12.11. 2016 sa konal Svätomartinský lampiónový sprievod.
Počasie bolo veľmi chladné a
veterné. Napriek tomu prišli
deti s lampášikmi a lampiónmi, i
tí skôr narodení. Martin na bielom koni i so slabým snežením
previedli zástup od obecného
úradu na futbalové ihrisko. Napriek vetru sa ponad Priepasné
nieslo aj zopár lampiónov prianí.
Začiatok decembra patrí
Mikulášovi. Inak tomu nebolo
ani tohto roku. 04.12. 2016 prišiel do átria kultúrneho domu
Mikuláš spolu s krásnym anjelom a výmyselnými čertami.
Deťom z materskej školy síce
pri nich veľmi do reči nebolo,
ale aj tak predviedli krásne pripravený program. Odmenou im
bol sladký mikulášsky balíček.
Kultúrne podujatia roku
2016 zakončujú Vianoce v Priepasnom. Spolu s Bohoslužbami,
vystúpením zvonkohry Košariská-Priepasné a detskej folklórnej skupiny Priepasnanček otvoríme vianočné obdobie. Ich
súčasťou sú aj vianočné
stánky.
Prajeme Vám, nech je
toto obdobie pre Vás
šťastné a veselé.

2016
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MO JDS v Priepasnom v roku 2016
MO JDS v Priepasnom
pracuje už viac ako 15 rokov a
jej činnosť je namierená pre
starších ľudí, aby vo vyššom
veku sa necítili osamotení,
opustení, ale aby jeseň svojho
života prežívali čo najlepšie.
Činnosť sa riadi plánom práce, ktorý je podobný každý
rok. Každý štvrťrok prebehli
členské schôdze. V tomto
roku dňa 18.januára bola výročná členská schôdza, kde sa
spomenutý plán práce schválil. Aké sa naplnili očakávania
v roku 2016 postupne spomeniem.
Zasadnutí sa pravidelne
zúčastňuje pán starosta, ktorý
našich členov informuje
o dianí v obci, budovateľských úspechoch, ale i ďalších
plánoch do budúcnosti. Pravidlom je aj blahoželanie jubilantom. Toto blahoželanie
patrí tým členom, ktorí v poslednom štvrťroku oslávili
životné jubileum. Tieto blahoželania sa samozrejme nezaobídu bez patričného pohoste-

nia za prispenia jubilejných čle- záujem si prezrel zrekonštruovaný hrad Strečno aj so sprievodnov.
kyňou.
18. februára 2016 sa náš výbor
4 júla bolo posedenie v areáli
JDS zúčastnil družobného stretnutia na Polianke. Býva to ako DK spojené s opekaním. Treba
pravidelné posedenie s výborom tu spomenúť, že okrem kultúrKD Polianka. Tu predsedovia neho života, členovia JDS sa
seniorských organizácii informu- pravidelne zapájajú do pracovnej
jú o plánoch svojej činnosti. Hľa- Akcie „Dôchodcovia obci“ a
dajú sa možnosti ďalšej spoluprá- čistia areál okolo Požiarnej
Čo sa týka návce, najmä pri organizovaní výle- zbrojnice.
štev
kultúrnych
podujatí,
tie boli
tov. Takto spoločne sme usponasledovné:
8.marca
kultúrne
riadali Relaxačný zájazd do Horných Salíb do termálneho kúpali- podujatie v KD S.Dudíka v Myska. Bolo to dňa 26.apríla 2016. jave. Tu vystupovali manželia
Okresné športové hry seniorov Osičkovi z Lanžhota s cimbalosa konali dňa 08. júna v areáli vou muzikou. Piesne a vtipný
Trnovce Myjava. Našu organizá- slovný doprovod boli zamerané
na priebeh hodov v Lanžhote.
ciou reprezentovali 3 členovia.
8.mája sme sa zúčastnili FolklórDňa 11.júna sa uskutočnil
neho popoludnia v Nivnici na
zájazd do Vrútok a na Strečno.
Morave. Tu bol kultúrny progBola to akcia spoločná s klubom
ram, ale aj výstava krojov, výšidôchodcov Polianka. Pozreli si
viek a remeselníckych výrobkov.
Hasičské a Železničné múzeum
26.septembra 2016 sme navštívivo Vrútkach. Odvážni členovia
li DK Senica, kde mali vystúpeabsolvovali plavbu po pltiach po
nie Duo Yamaha a Black Band.
meandri Váhu pod Strečnom,
15. október bol tradične
známe to miesta „Margita a Beszasvätený
celoobecnej akcii
ná“. Pozreli si aj pamätník fran„Mesiac
úcty
k starším“. Naša
cúzskych partizánov. Kto mal

obec krásne a hodnotne pristupuje k tomuto sviatku. Pripravila kultúrny program a občerstvenie, ale aj doprovod živej
hudby. 19.október bol v DK na
Myjave venovaný tiež Mesiacu
úcty k starším. Tu vystupovala
obľúbená hudobná skupina
„Progres“.
Možno povedať, že sa naši
členovia počas roka zúčastňujú
na podujatiach poriadaných
obcou ako Deň zdravia, Muziganské Priepasné, Deň miestnych organizácii, Deň obce
Dunajská Lužná a ďalšie. Program činnosti našej JDS je bohatý. Treba však povedať aj to, že
roky života nám všetkým pribúdajú. Privítali by sme, aby do
našich radov pristúpili mladšie
ročníky dôchodcov, čím by sa
nám znížil vekový priemer, ale
aj práca by nás viacej tešila. Veď
nadarmo sa nehovorí, že „starí
nie sme podľa rokov, ale podľa
toho, ako sa cítime“.
Vladislav Valihora
predseda MO JDS v Priepasnom

Z výstavy MO JDS v Priepasnom 15.10.2016 pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
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Zo života ZO ÚŽS v Priepasnom za rok 2016
Naša prvá aktivita bola
výročná schôdza, ktorá sa
uskutočnila 12. marca 2016
pri príležitosti MDŽ. Na tejto
schôdzi sme privítali starostu
obce, ktorý každú ženu pri
tejto príležitosti obdaroval
kvietkom. Na schôdzi sme
zbilancovali rok 2015. Prijali
sme nové členky a to Martu
Marečkovú, Annu Mihočkovú, Alžbetu Minárčinú, Kristínu Zatkovú, Vieru Chalupovú, Tímeu Valkovú. V tomto
roku vystúpili z našich radov
Anastázia Sládková, Vlasta
Cigánková a Alena Káziková.
Z výboru vystúpili z dôvodu
pracovnej zaťaženosti Mgr.
Renata Sekelská a Zuzana
Hrajnohová (pokladníčka).
Vedenia riadov sa zo zdravotných dôvodov vzdala Anna
Valihorová. Od augusta 2015
som ako predsedníčka prebrala túto funkciu až do zlepšenia
zdravotných problémov pani
Valihorovej. Pri návšteve
v decembri sa vzdala funkcie,
mne ako predsedníčke
a podpredsedníčke Janke Víčíkovej. Naďalej som túto funkciu vykonávala do výročnej
schôdze. Na výročnej schôdzi
sa zvolil nový výbor a to:
Predsedníčka: Marcela
Vičíková a podpredsedníčka
Janka Vičíková
Členky výboru: Ľubica
Bachárová, Vlasta Dodrvová,
Ľudmila Halašová, Mgr. Lenka Mlčúchová, Emília Osuská,
Alžbeta Tallová a Anna Valihorová,
Pokladníčka: Mgr. Lenka
Mlčúchová
Vedenie riadov: Alžbeta Tallová
Revízna komisia: Ľubica Bachárová, Ľudmila Halašová,
Eva Bachárová
V apríli sme celý výbor okrem
pani Anny Valihorovej, Emílie

Osuskej a Lenky Mlčúchovej
prebrali celý riad. Pani Annu
Valihorovú a Emíliu Osuskú
som neoslovila z dôvodu
zdravotných problé mov
a Lenka Mlčúchová v tom
čase bola na svadobnej ceste.
Pri vyraďovaní sme sa presvedčili o zlom stave skríň
(pl e se ň v sk ri ni ac h)
a miestnosti (zlá dlážka
a vlhnutie stien). Pri príležitosti Dňa matiek som informovala starostu o skutočnosti
a následne obecné zastupiteľstvo. Obecného zastupiteľstva
som sa zúčastnila spolu
s podpredsedníčkou Jankou
Vičíkovou a aj Lenkou Mlčúc hov ou (pokladníčk a
a zároveň poslankyňa obecného zastupiteľstva). Obecné
zastupiteľstvo schválilo opravu miestností, ktoré súvisia
s odstráneným vlhkosti. Do
miestnosti, kde sú uložené
riady, som z bývalého učilišťa
zabezpečila skrine a dovoz
skríň sme mali sponzorsky od
pána Milana Jánoša. Následne
sme si urobili brigádu, aby
sme uložili nové skrine do
miestnosti a vydrhli sme všetky riady. Na umývaní riadov
sa zúčastnili: Vlasta Dodrvová, Lenka Mlčúchová, Alena
Koláriková, Alžbeta Tallová,
Janka Vičíková. Pánovi Dudkovi ďakujem za odvezenie
vecí do zberného dvora.
V júni sme si urobili traktorovo-peší pochod na Bradlo,
kde sme si uctili nášho rodáka
M. R. Štefánika položením
kytice na mohylu. Skôr narodené členky vyviezol pán
Krásny na traktory, za čo mu
patrí veľká vďaka. Nielenže si
našiel čas, ale nič si nezobral
ani za naftu. Ako každý rok
i tento nás sprevádzal pán
Štefan Marko. Verím, že mu
bude ešte zdravíčko slúžiť,
aby nás mohol stále sprevádzať na turistických pochodoch. Pri chate sme si opiekli

a opäť sa vybrali na návrat
domov. Akcia bola nahlásená
polícii, požiarnikom ako aj
prenajímateľom chaty a som
rada, že všetko prebehlo
v poriadku a po kontrole požiarnikov sme boli pochválení
za správne zahasenie, za čo
chcem poďakovať môjmu
manželovi.
V auguste sme usporiadali
zájazd do Dunajskej Stredy.
I keď nám počasie neprialo
nálada bola dobrá. Najviac
ma potešil i záujem o takúto
budúcoročnú akciu. Ak dožijeme, tak pôjdeme.
Začiatkom septembra sme
na prvom stretnutí organizácii
urobili súťaž v jedení makových šúľancov čínskymi paličkami. Každý súťažiaci sa
dúfam dobre najedol a dostal
aj cenu. Ďakujem ženám, ktoré pomohli pri príprave šúľancov a to: Lenka Mlčúchová,
Vlasta Dodrvová, Alžbeta
Tallová, Alena Koláriková,
Janka Vičíková. Za nápad
ďakujem Lenke Mlčúchovej.
1. novembra sme uskutočnili kurz servítkovej techniky,
ktorý viedla Alžbeta Mockovčiaková. Pripravila pre nás
fľašky a poháre, na ktoré sme
priamo už nanášali servítky.
Ďakujem pani Mockovčiakovej, že pre nás urobila tento
kurz, kde všetko zabezpečila
sponzorsky.
Spoločné
akcie
v spolupráci s obcou boli Deň
matiek a Úcta k starším, kde
ďakujem členkám, ktoré pomohli pri obsluhe: Janka Vičíková, Ľubica Bachárová, Alžbeta Tallová, Alžbeta Mockovčiaková, Alena Koláriková, Marta Marečková, Tímea
Valková.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým členkám, ktoré
mi pomáhajú pri všetkých
akciách, ako aj pri tvorbe

programu. Bez spolupráce
by sa nič nedarilo. No najviac sa chcem poďakovať
mojej rodine, lebo bez ich
pochopenia, pomoci
a energie by som nemohla
vykonávať túto funkciu.
Možno sa niekomu zdá, že
sa robí málo, no ale byť
predsedníčkou znamená
prísť prvá a odísť posledná
z každej akcie, ako aj príprava pozvánok a následné roznesenie,
nákup
a zabezpečenie materiálu ako
aj nákup riadov či iných potrebných vecí na vlastné
náklady. No naše činy posúdia až ďalšie generácie. Za
bývalého režimu boli organizácie podporované. Dnes ide
len o peniaze a prestíž. Ja
som rada, keď naša energia
je odmenená Vašou účasťou
na všetkých akciách a že
ženy aj mimo výboru sú
ochotné pomôcť a nečakajú
žiadnu odmenu, ba práve
obetujú aj svoj čas a peniaze.
Ešte raz ďakujem.

Prajem Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok
predsedníčka
Marcela Vičíková
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Cirkevné oznamy
ECAV Košariská-Priepasné
V sobotu 24.12.2016 - ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie ak Pán dá, sa budú konať o 16.00 hod. v chráme Božom. V rámci Služieb Božích vystúpi Zvonkohra Košariská - Priepasné.
V nedeľu 25.12.2016 – 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.
- o 14.00 hod sa budú konať slávnostné nešporné Služby Božie v Priepasnom v Obecnom úrade.

V piatok 26.12.2016 – 2. Slávnosť Vianočná – pamiatka mučeníka Štefana. Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti.

V sobotu 31.12.2016 – Závierka občianskeho roka - Silvester, tradičné večerné Služby Božie sa budú konať o 16.30
hod. v chráme Božom.

V nedeľu 1.1.2017 – Nový rok Pána 2017. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod v chráme Božom aj s
čítaním štatistiky za rok 2016, kde si menovite spomenieme na každého z nášho zboru, koho si v roku 2016 Pán k sebe povolal. Novoročné služby Božie sú spojené s losovaním biblických veršíkov ako hesiel na celý rok, pre cirkevný zbor aj jednotlivcov.

V piatok 6.1.2017 – Zjavenie Krista Pána mudrcom - hlavné Služby Božie budú v riadnom čase o 9.30 hod. v zborovej
miestnosti na fare.

ECAV Brezová pod Bradlom
21.12.2016 -17:00hod. chrám Boží— Dobrú zvesť Vám prinášame (vianočný hudobno-poetický koncert). Účinkujú:
Miroslav Dudík- koncertný majster a husľový virtuóz, Ján Babjak- sólista Opery SND, Martina Ovečková- klavír, Michal Kolárikcimbal, Vladimír Dobrík- moderátor a recitátor. Vstupné: 5,- Eur

Štedrý večer (sobota 24.12.2016) o 17:00 hod. v chráme Božom
1.slávnosť Vianočná (nedeľa 25.12.2016) o 10:00 hod. v chráme Božom
2. slávnosť Vianočná (pondelok 26.12.2016) o 10:00 hod. v chráme Božom (s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej)

Sobota 31.12.2016 Ukončenie občianskeho roka o 17:00 hod. v chráme Božom
Nedeľa 1.1.2017 Nový rok o 10:00 hod. v chráme Božom
V piatok 6.1.2017 Zjavenie Krista Pána mudrcom o 10:00 hod. v chráme Božom
8.1.2017 1.nedeľa po Zjavení –nedeľa misie 10:00 hod. v zborovej sieni na fare
Silvestrovské posedenie na fare: sobota 31.12.2016 o 22:00hod. zborová sieň na fare

S hlbokou úctou spomíname na Jána Marka - presbytera cirkevného zboru ECAV Košariská—Priepasné.
V cirkevnom zbore ako presbyter pôsobil viac ako 50 rokov až do chvíle svojho odchodu na večnosť. Zastával viaceré funkcie. Ako kurátor za Priepasné, delegát zboru na seniorálny konvent. V roku 1996, 2. júna
bol zvolený za poddozorcu cirkevného zboru až do konca roku 2000. Vykonával službu kantora pri pohreboch na cintoríne. Vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v Priepasnom. 25.novembra 2016
si ho Pán života a smrti povolal k sebe, keď tu v časnosti vyplnil svoje dni prácou, službou a starostlivosťou
naplneného života.
Česť jeho pamiatke.
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Rozhovor s
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Romanom Bombošom

1. Ste uznávaný, známy moderátor. Dlhé roky moderujete
ranné vysielanie Slovenského rozhlasu, od 2009 tiež pravidelné prenosy z Veľkej ceny Eurovízie. Za svoju prácu ste
dostali niekoľko ocenení.
Od roku 2013 moderujete každým rokom aj Muziganské
Priepasné v našej obci, teda jeho hlavný večerný sobotňajší
program.
Ako si na Muziganské Priepasné spomínate?
Môj otec mal veľmi rád ľudovú hudbu tak sme mali taký malý
zvukový súboj, mne sa z izby ozývali nahrávky Depeche Mode
a Jeana-Michela Jarra, jemu Jána Ambróza. Príchodom do rozhlasu som sa však stal tolerantný ku všetkým hudobným žánrom.
A počas moderovaní rôznych podujatí som si aj tento žáner obľúbil, pretože je autentický a vychádza z našich koreňov. A tak je
to aj z Muziganským Priepasným. Hudba, ktorá sa hrá na festivale, vychádza z našich koreňov. A tie treba zalievať, aby sme
mohli rásť ďalej.
2. Dovoľte nám nazrieť do "zákulisia" Vašej práce. Ako
vyzerá taká príprava na moderovanie. Len prídete, postavíte
sa na pódium a "dáte to", alebo je za tým viac?
Ono to tak možno vyzerá, ale pravdou je, že za každým moderovaním je množstvo príprav. Spevák Sting hovoril, že každá improvizácia musí byť vopred naštudovaná a vyskúšaná, až potom
je dobrá ☺)))) Skúsenosti s množstva podujatí sú samozrejme
dobré, ale každá akcia je jedinečná a má svojich vystupujúcich,
takže sa treba na nich pripraviť. Nikdy netreba stratiť koncentráciu, aj z úcty k divákom, ktorí sa prídu na podujatie pozrieť.
3.Moderovanie programov a akcii je vždy trošku nepredvídateľné. Prekvapilo, zaskočilo Vás niečo na Muziganskom Priepasnom?
Bol som milo prekvapený srdečnosťou v Priepasnom, tým, ako
ľudia akciou žijú. Je to akýsi vrchol roka, olympiáda hudby, je to

vidieť aj v muzikantskej škole, kde sa poctivo pripravujú na festivalové vystúpenie. Ak sa niečo robí s láskou, tak to vždy dopadne dobre.
4.Utkvel Vám niekto výrazne v pamäti zo samotných vystupujúcich?
Mne sa veľmi páčia práve vystúpenia absolventov muzikantskej
školy, ktorá sa niekoľko dní pod vedením skúsených hudobníkov
pripravuje a potom má šancu vyskúšať si to na pódiu. Mnohých
to natoľko inšpiruje, že sa chcú stále zlepšovať a aj neskôr sa
venovať hudbe.
4. Žijete v Bratislave, ale k nášmu kraju máte blízko. V súčasnosti patríte k najžiadanejším moderátorom rôznych
akcií, televíznych programov a relácii, o prácu nemáte núdzu. Čím je pre Vás Muziganské Priepasné iné, prečo sa
sem rád vraciate?
Vy sa nevrátite na miesto, kde sa cítite dobre? Keď vám niekde
ponúknu spontánnosť, srdce, príjemnú komunikáciu? Kopanice
majú svoje neskutočné čaro, aj s rodinou máme veľmi radi už len
cestu k Vám, keď sa pred očami rozprestrie celá tá krása. Často
odstavíme auto na kraji cesty a len tak sa mlčky kocháme.
A nabíjame energiou.
5. Blíži sa koniec roka. Čo by ste poprial našej obci, Priepasnancom?
Aby mali Vianoce každý deň. Aby žili v obci, na ktorú budú stále
hrdí. Nie je náhoda, že ste sa umiestnili tak vysoko v súťaži Naj
dedinka Slovenska. Aby mali takú každodennosť, ktorá bude
farebná a výnimočná. Aby keď vyšli pred dom a obzreli sa naokolo, mali stále hrdí pocit, že bývajú práve na tomto kúsku sveta.
A keď bude k tomu aj zdravie, čo viac si človek môže želať...
Ďakujeme Vám za rozhovor. Prajeme Vám mnoho moderátorských úspechov a veľa zdravia, šťastia, pohody a
spokojnosti v profesijnom aj súkromnom živote.

2016

NA Š E PRI EPA S NÉ

St rana 9

Pozrime sa trochu do minulosti
Dnes takéto vykrikovanie na veľké vzdialenosti zaniklo.
Nie je síce potrebné, ale bolo kedysi príjemnou súčasťou života našich starých rodičov.
Možno nám teraz lepšie padne prečítať si zopár starodávnych slov ako čítať, že by sme si mali zo svojho okolia vykášať burinu. No a ešte aj čistiť potoky? „No prádá!“
Veľa starodávnych slov dnes už nepočujeme, ale je to vývoj, všetko podlieha zmenám.
Také staré slovo terentete sa používalo aj za čias spisovateľky Zuzky Zgurišky na celom myjavskom okolí, alebo neprírovnávaje krstu svatého, čerepanka, šnuptychel, ščilkaj, jakorjéč, já buda
tebu, pluchjér, vechet, šlochavna, lichva, forota, samodruhá, kandale vac,
Naše tvrdé nárečie a spev zneli po okolí ako hlasné bubnovanie. okjépit, šišnat sa, neoščiadaj sa, kakaruvat, videl som svoje nerovné,
Kopaničiar mal hrdlo a hlas odjakživa spevnený drsnou okolitou gánel, vydrančal, znuchávat, rozdŕchaný...a veľa, veľa iných.
krajinou.
Zaujímavé boli aj nadávky starých ľudí:
Ľudia bývali kedysi ďaleko od seba, bolo to kvôli dobytku, kvôli
taká dvestoročná... Ej, tisíc striel prepálených, hrmených, okovapozemkom a využitiu každého kúštička zeme. Zem sa svedomite
ných,...
obrábala, každoročne sa zbierali z pôdy kamene, vykášala sa burina,
čistili sa potoky a pramene. Dnes sú nám takého práce ľahostajné, taká storočná... já tvojho anciáša nepomodleného...
nevšímame si svoje zanedbané okolie, nechceme nič urobiť navyše alebo iné... ty praščiak jeden, vred ta hodil, kolera hnet, ná tot hrubé
a zadarmo.
drefko, prisámvačku, ty prašina jedna, ty dylino, ty kalafica jedna, ty
Naši starí rodičia boli úzko spätí s prírodou, boli s ňou spokojní vatrál, gýblana, otupa, chruno,...
a žili s ňou v pohode a v láske. Preto si mohli v nej aj zakričať na
Veľa starého zaniklo a odišlo zo staršou generáciou do
veľké vzdialenosti, čo s radosťou aj robili.
nenávratna. A veľa z toho zabudneme aj my. No na múdre
„ Ná Ščefán, de tak ideš z nohy na nohu?“ kričí Ščefán Chavarím na odkazy, ľudovú kultúru našich predkov by sme nemali zabudŠčefána Suchánku, kerý ide po vozovej ceste od neho aj na 300m núť, ale dbať na ňu a posúvať ju dopredu.
daleko.
Alžbeta Krásna
„Poj semnu, budeš videt“ „ kričí zas Ščefán Suchánek.

Ako sa v Priepasném viazali ručníky? Takto!
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Odhalenie pamätníka M.R.Š pri obecnom úrade v Priepasnom,
v spomienkach
Mnohí návštevníci našej obce, najmä mladšia generácia nevedia, sku v amfiteátri Obecného úradu kultúrnym programom.
alebo vedia málo o okolnostiach výstavby pamätníka a jeho odhaleTýmto bola pyramída slávnostne odhalená a odovzdaná
nia. Nakoľko aj toto je história spätá s našou obcou, opíšem priebeh verejnosti.
v spomienkach.
Čas bežal, spomenuté rekvizity boli v kancelárii Obecného
Písal sa rok 1999, čo vtedy znamenal 80 rokov od tragickej smrti úradu, až prišiel 22.júl 2002. Boli to nedožité 122.narodeniny
gen.M.R.Štefánika. V tom čase som bol starostom v našej obci a M.R.Štefánika. V tento deň navštívil Brezovú pod Bradlom
napadla mi myšlienka postaviť tu malý monument pripomínajúci
starosta mesta Paulhan, pán Söto. Toto mesto sa nachádza vo
túto veľkú osobnosť. Okrem toho súčasťou pamätníka mali byť Francúzsku a s Brezovou pod Bradlom majú dlhoročnú spovyryté mená osôb, čo položili životy v I. a II. Svetovej vojne z našej luprácu ako družobné mestá. Je to z dôvodu, že v meste Paulobce. Do tejto myšlienky som zasvätil OZ, významných rodákov han je socha M.R.Š ako generála francúzskej armády z
Priepasného žijúcich v Dunajskej Lužnej, ale aj na iných miestach I.svetovej vojny.
Slovenska. Rozhodli sme sa ho vybudovať zo zbierok občanov.
Generácie žijúce v tomto meste nevedeli ani, kto to je na
Odozva bola veľká, myšlienka získala podporu u širokej verej- tej soche. Ani neviem, kto na to prišiel, že je to Štefánik, bolo
nosti. V tom čase sa realizovala, resp.prebehla generálna oprava mo- to po nežnej revolúcii, a tým sa stali Paulhan a Brezová druhyly M.R.Štefánika na Bradle. Pôvodný kameň z tejto mohyly bol žobnými mestami.
odvezený na skládku v Brezovej pod Bradlom. Problém s materiáAle vrátim sa ku dňu 22.07.2002. Ako starostu Priepasnélom nebol. Ing.arch. Ľudovít Jendreják vypracoval projekt mohyly,
ktorá akoby kopírovala mohylu v Ivánke pri Dunaji, alebo mohylu ho ma pozvali do Brezovej na stretnutie so starostom z Franna Prietržskej ceste, prípadne v Hurbanovej Doline. Výstavbu zreali- cie. Napadlo ma, že bol by vhodný čas na to, aby vyššie spozovali kamenárski majstri z Čachtíc. Odhalenie mohyly bolo naplá- menuté rekvizity boli skutočne uložené do schránky pri našej
nované a sa i uskutočnilo dňa 26.06. 1999. Pri jej odhalení boli pyramíde.
účastné významné osobnosti svetského i duchovného života. SpoKeď stretnutie na Brezovej skončilo, všetkých som pozval
menul by som prof.Františka Kelleho, zájazd rodákov z Dunajskej do Priepasného a požiadal p. Söteho o skutočné uloženie
Lužnej na čele so starostom Ing. L.Cingelom, ich domácou pani predmetov do schránky. On bol ochotný toto urobiť, znamefarárkou Elenou Darinou Ružekovou, ale i náš pán farár L.Valášek, nalo to pre neho veľkú česť. Takže skutočné uloženie predako i všetci starostovia okolitých obcí, občania a mládež.
metov, päsť zeme z Košarísk, päsť zeme z Ivánky pri Dunaji,
Sprievodný program odhalenia bol situovaný do troch častí. kameň z Mont Blancu, a korál z Tahiti sa uložili, zamurovali,
Prvá sa odohrala pri mohyle, kde zaspieval cirkevný spevokol z Bre- ale je ich vidieť spredu mohyly, pretože schránka je zvrchu
zovej pod Bradlom. Pán farár Valášek mal kázeň, príhovory mali zavretá priesvitným sklobetónom.
mnohí hostia tu zúčastnení.
V Pamätnej knihe obce Priepasné z 22.júla 2002 je o tomto
záznam,
ale aj vzácne venovanie starostu p.Söteho po franCelá mohyla bola zahalená netkanou textíliou a po slávnostných
cúzsky.
rečiach a speve bola slávnostne odhalená. Súčasťou mohyly je aj
malá schránka, do ktorej boli symbolicky uložené: päsť zeme z rodToľko z mojich spomienok na časť krátkej kapitoly môjho
ných Košarísk, päsť zeme z Ivanky pri Dunaji, kameň z Mont Blan- pôsobenia vo funkcií starostu.
cu a korál z Tahiti. Tieto symboly po skončení slávnosti sa odobrali
zo schránok a uchovali sa na Obecnom úrade.
Slávnosť pokračovala v sále kultúrneho domu, a potom na javi-
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Vitajte vo vynovených priestoroch
Materskej školy v Priepasnom

V súvislosti s rekonštrukciou Materskej školy ďakujeme
Obci Priepasné, a sponzorom: rodine Mládkovej,
rodine Krištofovej a stolárovi Bohumilovi Jelínkovi.

Z výstavy JD pri príležitosti návštevy rodákov z Dun. Lužnej
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Správca cintorína v Košariskách informuje
Vážení občania,
prihováram sa k Vám ako správca cintorína na Košariskách.
V letných mesiacoch som Vám
roznášala po schránkach výzvy
na zaplatenie hrobových miest.
Veľa z Vás má poplatok uhradený, ale sú ešte takí, ktorí napriek
výzve nemajú zaplatené hrobové
miesto. Druhým krokom je nalepenie oznámenia na hrobové
miesto. Od dňa nalepenia výzvy
alebo písomnej výzvy do vlastných rúk sa začína počítať zákonná lehota na zrušenie hrobového miesta podľa zákona
o pohrebníctve 131/2010 Z. z.
Často krát, keď sa spolu
stretneme, kladiete mi otázky
prečo nie je vykosený cintorín
okolo hrobov. Podľa zákona
o pohrebníctve sa máte starať
o hrobové miesto. Hrobové
miesto je aj priestor okolo hrobu
ako chodník. No napriek tomu
pri údržbe cintorína kosíme aj
medzi hrobmi. Ale odozva od
Vás je taká, že máte dosky špinavé. Takže, ak kosíme Vám to
prekáža a keď nekosíme, tiež.
Možno by ste sa mali zamyslieť,
ako to robili naši predkovia.
Stávalo sa počas pohrebov, že
nebolo vykosené okolo hrobového miesta. Viem, že ak človek
stratí blízkeho, nemyslí na mnohé veci a ak Vám pohrebná služba povie, že všetko vybaví za
Vás, môže sa stať ten problém,
že nás príde informovať v deň

pohrebu, kde sa bude pochovávať a to už je neskoro. Na obecnom úrade v Košariskách treba
nahlásiť, kedy bude pohreb, kde
sa bude pochovávať. Do existujúceho hrobu alebo nového hrobu Vám vtedy ukážeme, kde sa
môže pochovať. Na obecnom
úrade hradíte prenájom domu
smútku (upratanie, použitie domu smútku) a hrobové miesto.
Tieto poplatky sa už neplatia
pohrebnej službe. Pohrebnej
službe platíte vykopanie hrobu,
prevoz, obliekanie, truhlu
a ostatné veci, ktoré si
u pohrebnej služby objednáte.
Zároveň Vás upozorňujem na
povinnosť ohlásiť každú činnosť na cintoríne a to: vystavenie nového hrobového miesta
alebo opravu hrobového miesta
(firmou alebo svojpomocne),
čistenie hrobu firmou (brúsenie).
Bežné činnosti spojené s údržbou hrobu nie je potrebné nahlásiť (všetky činnosti, ktoré si dokážete urobiť bez techniky
a firmy, ako umytie hrobu, natretie emulziou, opravu písma, vykosenie okolo hrobu). Kamenári,
ktorí sú vyhlásení v rozhlase
môžu vykonať prácu na cintoríne na základe povolenia, ktoré
vydáme na obecnom úrade v
Košariskách. Sami kamenári
dobre vedia, že musia správcovi
cintorína nahlásiť vstup na cintorín a preukázať sa povolením
od správcu cintorína, teda od
Obce Košariská. Ak sa Vám zdá,

že od Vás žiadame priveľa, nie
je to tak. Kamenári nám nechávajú betón, hlinu, kúsky kameňa, žuly, časti hrobov, čo komplikuje kosenie a zvyšuje náklady na likvidáciu odpadu
z cintorína. Nedávno sa stalo,
že firma pri čistení hrobu poškodila iný hrob. Keďže som
nemala dôkaz a na cintoríne
bolo viac kamenárov a firiem,
nakoniec si hrob opravil sám
majiteľ na vlastné náklady.
Možno to nabudúce budete Vy
a tiež, keď si niekto z Vás nesplní povinnosť a ja nebudem
v tom čase na cintoríne, dopadnete rovnako.
Na cintoríne máme dve
ohrádky. Jedna je na bioodpad
a druhá na ostatný odpad. Samozrejme je tam nádoba na
sklo. Z nádoby na sklo ručne
pracovníci vyberajú sklo, aby ho
vytriedili na sklo a ostatný odpad. V ohrádkach sa stále mieša
odpad. Je Vám jedno, či je tam
bioodpad, alebo nie. Ohrádky
tak isto čistia zamestnanci ručne
a pri takomto čistení našli elektroodpad. Tašku s týmto odpadom mi priniesli. Po tvorení
som sa necítila dvakrát šťastne.
Viete prečo? Taška obsahovala
masážnu podložku v hodnote
28 000,- Sk. Ako to viem? Našla
som kompletné papiere aj
s adresou majiteľa. A tu je dôvod môjho pocitu. Adresa Priepasné. Hanbím sa, že som

z Priepasného. Nuž čo už.
Samozrejme pri tomto odhalení bola prítomná aj starostka obce Košariská Mgr.
Anna Abramovičová. Starosta obce Priepasné je pyšný na
zberový dvor, len škoda, že
ho nevyužil aj nemenovaný
občan Priepasného. Myslím,
že ak mi teraz niekto bude
tvrdiť, že zberový dvor je
ďaleko, tak už mu veriť nebudem, pretože Košarišský
cintorín je ešte ďalej. Samozrejme, že nielen takéto veci
nájdeme v ohrádkach na
cintoríne. Nachádza sa tam aj
domový odpad, kuchynský
odpad. Niekedy máme pocit,
že cintorín v noci ožíva
a produkuje odpad živých.
Nabudúce sa prosím zamyslite, čo donesiete na cintorín.
Patria tam kvety, sviečky
a iné drobnosti na výzdobu
hrobového
miesta.
O cintorín sa stará Obec
Košariská aj Obec Priepasné.
Obec Priepasné upravuje
časť cintorína. Ostatné náklady znáša obec Košariská.
Na záver Vás prosím, aby
ste mysleli pri návšteve na
cintoríne aj na tých, ktorí sa
oň starajú, aby miesto posledného odpočinku bolo
dôstojné.
Marcela Vičíková, správca
cintorína Košariská, obec
Košariská
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Organizácia červeného kríža v Priepasnom
Každý z Vás vie, že organizácia SČK je humanitná organizácia. Našou prvoradou úlohou je získavať a podporovať darcov
krvi. Ľudská krv je nenahraditeľná. Človek môže dostať krv len
od iného človeka, od dobrovoľného darcu. Každá zložka krvi má
svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do
celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť
organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z
krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu
viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky
pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá
škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania
krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj
život. Bez darcov krvi by však ich liečba bola nemysliteľná. Sme
hrdí na to, že v našej malej obci máme ľudí, ktorým záleží na
iných a delia sa o túto vzácnu tekutinu. Naša organizácia
21.5.2016 zorganizovala a zároveň uskutočnila so spoluprácou
Obce Priepasné Deň zdravia v Priepasnom. Kto sa tohto podujatia zúčastnil, určite si mohol vybrať zo širokej ponuky, ktorá bola
v programe. Bolo možné si vypočuť prednášku MUDr. Martina
Krča - gynekológa, občania si mali možnosť určiť krvnú skupinu

u pani MUDr. Náhlikovej s laborantkou, čo v plnej miere aj využili. Bola prítomná VZP ktorá poskytovala bezplatné merania a
komplexnú analýzu ľudského tela. Pracovníčka SČK nám predviedla ukážku prvej pomoci. Záujem bol aj pri masérke, ktorá
poskytla informácie a podľa požiadaviek aj aplikácie masážií a
ukážku dôležitých masážnych bodov. Poskytovaná bola aj prednáška o biomineráloch a ich účinkoch. Občania si mohli zakúpiť
prírodné produkty a výrobky z prírodnej lekárne Fénix . Ľudia z
tejto akcie odchádzali spokojní. Naša organizácia pomáhala zabezpečiť prijatie rodákov z Dunajskej Lužnej, ktorí sa zúčastnili
na oslavách výročia narodenia M.R.Stefánika a tradične navštevujú aj našu družobnú obec. Aj v tomto roku členovia výboru ukázali ,ako dokážu spríjemniť atmosféru príchodu Mikuláša vôňou
a neodolateľnou chuťou vianočného punču. Ani v tomto roku
sme nezabudli na starších a chorých a taktiež na našich darcov
krvi.
Základná organizácia SČK v Priepasnom touto cestou ďakuje všetkým, ktorí svojim šľachetným skutkom, ako je darcovstvo
krvi pomohli tým, ktorí to potrebujú na záchranu svojho života .
Švrčková Anna
Predsedníčka ZO SZČK

Darcovia krvi za rok 2016
Lukačovič Miroslav, Kázik Milan, Janíková Mária, Borovsky Štefan, Stančík Martin,
Jašova Renáta, Kozubiková Jarmila, Klandúchová Viera, Stančík Štefan, Kovárová Anna,
Janík Michal

Viete, že za ukladanie odpadu na iné miesto, než je určené obcou,
Vám hrozí veľká pokuta?
Podľa Zákonu č.79/2015 Z.z Zákon o odpadoch sa priestupku dopustí ten, kto:


uloží odpad na iné miesto
než na miesto určené obcou
[§ 13 písm. a)],



uloží do zbernej nádoby
určenej na triedený zber iný
druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],...
Za tieto priestupky môže obec
uložiť pokutu do výšky

1500eur.
Ilustračné foto
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Preventívne protipožiarne kontroly v obci

Obec Priepasné je povinná podieľať
sa na plnení úloh ochrany pred požiarmi. Tieto úlohy plní aj prostredníctvom vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol. Periodicitu
kontrol stanovuje obec v závislosti
od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru. Lehota však
nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od
predchádzajúcej kontroly.
Preventívne protipožiarne kontroly v našej obci sa uskutočnili
v novembri tohto roka prostredníctvom poverených členov kontrolnej
skupiny.

Úlohou kontrolnej skupiny bolo
vykonanie prehliadok, pri ktorých
poverení členovia informovali majiteľov nehnuteľností o platných nariadeniach, upozorňovali na možné riziká
a zisťovali prípadné nedostatky, ktoré
musí majiteľ nehnuteľnosti odstrániť.
Pri preventívnych kontrolách sa poverení členovia kontrolnej skupiny
najčastejšie stretli so slabou informovanosťou občanov týkajúcou sa čistenia komínov.

Kontrolná skupina tiež apelovala na
dodržiavanie
zákona
v prípade spaľovania a vypaľovania.
Najčastejšie sa v našej obci vyskytujú
opakované pokusy spaľovať lístie,
suchú trávu a konáre. Treba si však
uvedomiť, že v prvom rade škodíme
okolitému prostrediu a v druhom rade
dochádza k likvidácii užitočného hmyzu . Vy paľovanie suc hej trávy
a porastov dokonca v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov.

Majitelia nehnuteľností boli upozornení na to, že je dôležité nielen
udržiavanie komínov v dobrom technickom stave, ale aj ich pravidelná
k o n tr ol a a č i ste ni e o s ob o u
s odbornou spôsobilosťou. Taktiež
členovia informovali občanov
o zvýšení opatrnosti pri skladovaní
horľavých látok, k čomu sa viažu isté
usmernenia.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi hovorí jasne, zakazuje
vypaľovanie porastov bylín, kríkov
a stromov, v opačnom prípade hrozí
uloženie pokuty.
V mene kontrolnej skupiny sa chceme poďakovať našim občanom za
ústretovosť a umožnenie vykonať
preventívne protipožiarne kontroly.
Ján Marek ml.

Poďakovanie
Ďakujeme dlhoročnému zamestnancovi obecného úradu v Priepasnom, neskôr Drevorezu
Priepasné spol. s r.o.,
Dušanovi Čúvalovi za jeho obetavú, svedomitú prácu, ktorú vykonával od 01.02.1994 do
31.05.2016 ako obecný lesný správca až do svojho dôchodkovému veku.
Počas svojej práce tiež pomáhal obci odvozom smetí z nedostupných lokalít, zabezpečoval
nákup potravín do Materskej školy, spolupracoval pri výzdobe javiska k rôznym eventom, v prípade potreby taktiež doručoval poštu (pozvánky, kalendáre). Niesol zodpovednosť za rezanie na
gátrovej píle.
Vždy bol ochotný pomôcť a prispieť k tomu, aby obec čo najlepšie napredovala.
ĎAKUJEME.
Do ďalších rokov mu prajeme veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti.
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ZO SZCH Priepasné
Najkrajšie jazierko v Priepasnom
aby som vás mohla informovať
o jeho pýche.
Moja zvedavosť ma doviedla až
d o j e h o ok r a s n e j zá h r a dk y
s najkrajším jazierkom, kde som mala
možnosť vidieť a pofotiť si tie jeho
skvosty – pestrofarebné kapry. Člupot vody, všade na vôkol zeleň, rozkvitnuté ruže, štebot vtáčikov, zapadajúce slnko.... dokonalé podmienky
na relax.

V našej obci to žije vďaka organizáciám, ktoré sa zapájajú do takmer
všetkých obecných podujatí. Jednou
z nich je organizácia miestnych chovateľov.
V septembri toho roku sme mali
už druhýkrát možnosť pokochať sa
krásnymi výstavnými kusmi zvierat
našich chovateľov, ich víťaznými
trofejami a taktiež každý zvedavec sa
mohol všeličo spýtať a niečo nové,
a zaujímavé dozvedieť.
Okrem týchto informácií sme sa
dozvedeli, že máme ešte jedného
chovateľa, ktorý je pyšný na svoje
„vodné kráľovstvo“. Je to pán Štefan
Stančík starší, a venuje sa akvaristike.
Vtedy som si povedala, že s pánom
Stančíkom musím spraviť rozhovor,

Presne takto relaxuje aj pán Stančík. Pri jazierku má svoj trón, na ktorom sedáva a s obdivom a radosťou
hľadí do vody, pod hladinou ktorej sa
mihoce 22 pestrofarebných kaprov
rôznych veľkostí. Ryby sú dosť plaché, preto treba byť potichu a hlavne
bez prudkých pohybov.
S pánom Stančíkom som sa stretla
30.11.2016, aby som ho vyspovedala
o jeho záľube. Práve v tento deň zazimoval jazierko so všetkými rybami.
Vysvetlil mi, že ryby trávia celú zimu
na dne jazierka, kde je najteplejšia
voda a tam s minimálnym alebo žiadnym pohybom hybernujú celú zimu.
Jeho povinnosťou je odstaviť filtračný systém, ale musí mať zabezpečený
kyslík, lebo inak by sa ryby udusili
jedovatými plynmi, ktoré sa vytvárajú
rozkladom zvyškov rastlín a ich výkalov.

Tejto záľube sa venuje 10-12 rokov. Jeho veľkou pýchou sú africké
cichlidy rodu Nmbuma z Malavy
(najväčšie africké jazero).
Okrem vonkajšieho jazierka má aj
doma akváriá s inými rybyčkami
(gupky, mečúnky, platy, molinézie... ),
ktorým sa venuje už dlhých 30 rokov.
Africké cichlidy sa rozhodol chovať
lebo ho očarili ich pestrofarebnosťou
a nenáročnosťou. Sú to riasožravé
kapry. Pán Stančík ich kŕmi špeciálnym
krmivom vločkovým Sera Flora. Sú
rôzne granulované krmivá a niektorí
chovatelia si ich sami vyrábajú (špenát,
uhorku, šalát... ).
Jednoznačne vám odporúčam vidieť najkrajšie jazierko v Priepasnom
a vychutnať si dokonalý oddych
a nádherný pohľad na pestrofarebných
kaprov.
Pánovi Stančíkovi ďakujem za čas
a ochotu podeliť sa s nami o jeho
„vodné kráľovstvo“, ktorému sa teší
a jej naň hrdý.
O svojich rybkách rozprával
s úsmevom na perách, hrdosťou
a láskou. Tešil sa môjmu záujmu dozvedieť sa niečo nové.
Blanka Henčeková
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Dopravné značenie v Priepasnom
Dopravné značenie v našej obci prešlo modernizáciou. Stav, neoznačené resp,
neprehľadné križovatky a evidencia dopravných značiek v obci nevyhovovala
platným právnym predpisom .

Zverený výkon štátnej správy prenesený
na obec zákonom je jednou z úloh samospráv a naša sa radí k tým, ktorá udržuje
princíp samosprávnosti a je jedným z pohľadov na nazeranie do budúcnosti a perspektíPreto obec v minulých rokoch začala vy malých obcí.
so zabezpečením najfrekventovanejšej
Účelom projektu dopravného značenia
križovatky vodorovným dopravným zna- bolo tiež zmapovať, tzn. vytvoriť riadnu
čením a premiestnila sa znač- pasportizáciu dopravného značenia po celej
ka označujúca začiatok a koniec obce, ploche katastra obce Priepasné a navrhnúť
ktorá bola umiestnená na autobusovej nové dopravné značenie, ktoré doplní, prízastávke U Kázikov.
padne nahradí existujúce nedostatočné doV obci však boli pôvodné dopravné pravné značenie, pre bezpečnosť a plynuznačky poškodené, hrdzavé a niekde úpl- losť cestnej premávky.
ne chýbali. Vzhľadom k tomuto stavu
bol vypracovaný projekt dopravného značenia, ktorý v zmysle zákona o premávke
na poze mný c h k omu ni k ác i ác h
a Vyhlášky MV SR, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona NR SR o
premávke na pozemných komunikáciách,
ktorý by zabezpečil riadnu informovanosť
vodičov na cestách III. triedy (cesta III. tr.
č. 1181 a č. 1188) a na miestnych komunikáciách, pričom súčasne bolo hlavne zabezpečené vymedzenie miest križovatiek,
v ktorých platia ustanovenia pravidiel
cestnej premávky a ktoré upravujú správanie sa v križovatkách.

Cieľom dopravného značenia v Priepasnom je v konečnom dôsledku priniesť bezpečnosť v cestnej premávke.
Osadením nových dopravných značiek, i
vodorovným dopravným značením
(„vykreslené čiary križovatky na ceste“) napĺňa obec Priepasné tieto ciele.
Veríme, že aj vďaka modernizácii dopravného značenia sa podarí predchádzať
dopravným nehodám a napredovať v modernizácii nášho Priepasného.

Obec Priepasné informuje
Za účelom usporiadania niektorých vlastníckych vzťahov pre verejno-prospešné zámery a plnenie úloh obce bolo obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2016 prijaté uznesenie, ktoré umožňuje výkup častí pozemkov od vlastníkov do vlastníctva Obce Priepasné.
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje odkúpnu cenu 0,20 Eur / m2, ktorú navrhne fyzickým osobám pre výkup častí
pozemkov - nehnuteľností pre verejno-prospešné zámery a účely obce
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zámer odkúpiť potrebné výmery verejno-prospešných pozemkov - nehnuteľností súvisiace s aktivitami obce.
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ESMAO – elektronické služby obce Priepasné
Vážení spoluobčania, ako ste už určite
zachytili informácie z rozhlasu, televízie,
novín v posledných týždňoch, každá samospráva na Slovensku musí plniť požiadav k y zák ona 3 0 5 /2 0 1 3 Z .z.
o eGovernmente. Daný zákon v skratke
d e f i nu j e k o m u n i k ác i u o b č a n a
a pr áv n i c k ý c h o s ô b s me r o m
k samospráve a zároveň povinnosti komunikácie nás/samosprávy smerom k
Vám, občanom, či už z pohľadu fyzických
osôb, alebo právnických osôb.
Pre maximálne zjednodušenie komunikáciu fyzických osôb aj právnických osôb
smerom k nám, sme od nového roka pre
Vás pripravili portál elektronických služieb ESMAO, s viac ako 100 elektronických služieb. Na vytvorenie elektronického podania Vám stačí elektronický občiansky preukaz. Občianske preukazy s
čipom sú vydávané od decembra 2013.
Elektronický kontaktný čip je bezpečným
úložiskom elektronickej identity občana
a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám.

Elektronické služby sú dostupné cez
bežný internetový prehliadač. Prístupovou
bránou je internetový portál ESMAO vytvorený tak aby ovládanie bolo rýchle a jednoduché vyhľadávaním. Portál pre obec Priepasné
nájdete
na
adrese www.priepasne.esmao.sk. Elektronické
podania vytvorené a odoslané pomocou
elektronického občianskeho preukazu majú
rovnakú právnu váhu ako klasické listinné
podania. Pri prihlásení na portál Vás systém
vyzve na overenie identity občianskym preukazom. Formuláre sú štruktúrované presne
podľa danej situácie, ktorá sa pomocou neho rieši. Každý formulár obsahuje nástroje
na pomoc pri jeho vypĺňaný aby boli minimalizované chyby pri daniach. Samozrejme
za obsah informácií uvedených do podania
zodpovedá aj naďalej občan vytvárajúci
podanie. Elektronické služby obce Priepasné sú rozdelené do viacerých obsahových
oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne
veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný
prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej záťaže, časovú a
finančnú úsporu na stranách samosprávy aj občanov. Občan má vždy prehľad
o stave vybavovania svojho podania.
Vie čo sa s jeho podaním deje. Vďaka
elektronických službám občania šeria
svoje financie, keďže správne poplatky
sú pri elektronickom podaní znížené
o 50% do výšky 140 €.
Pri elektronickej komunikácií občan už viac nemusí vybavovať potvrdenia výpisy
z registrov iných verejných inštitúcií.
Občan môže riešiť svoje povinnosti,
potreby, požiadavky a svoje práva.
Rýchlo a jednoducho získa všetky nevyhnutné informácie o činnosti obce.
Otvára sa nový priestor pre aktívne
vstupovania do diania v obci Priepasné.
Michal Belohorec
Analytik Lomtec.com a.s.

Nový zákon, nové pravidlá
Každý Európan ročne vyprodukuje
viac ako 500 kg komunálneho odpadu, z
toho vyše tretina putuje rovno na skládky.
Niektorým členským štátom sa darí recyklovať alebo kompostovať približne 60 %
svojho komunálneho odpadu, iné, vrátane
Slovenska, s tým majú problémy. Podľa
údajov z roku 2010 Slováci vyprodukujú
na hlavu ročne 333 kg komunálneho odpadu, z toho ide až 81% na skládky, recyklujeme 4% a kompostujeme iba 5%.
V roku 2016 vstúpil do platnosti nový,
prísnejší zákon o odpadoch. Samosprávy
boli povinné prijať nové všeobecné záväzné nariadenia, tak ako aj Obec Priepasné,
kde platí Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné,
ktoré upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti
nakladania s komunálnymi odpadmi na
našom území. Významnou novinkou podľa nového zákona o odpadoch je, že oznámiť čiernu skládku orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva (príslušný
okresný úrad, odbor ŽP, ďalej len príslušný orgán ŠS OH) alebo obci môže akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (§ 15
ods. 1). Vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po

zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol
nezákonne uložený odpad, oznámiť
túto skutočnosť príslušnému orgánu ŠS
OH (§ 15 ods. 2). Ak to nespraví, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu možno udeliť pokutu do 1 500 € (§ 115), v
prípade právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa môže byť uložená
pokuta v rozsahu od 500 do 50 000 € (§
117). Obec a orgán ŠS OH sa o oznámení čiernej skládky navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných dní od
oznámenia (§ 15 ods. 3). Ak orgán ŠS
OH na základe oznámenia čiernej
skládky zistí, že nezákonne umiestnený
odpad je v takom rozsahu, že bol spáchaný trestný čin, postupuje v zmysle
Trestného poriadku (§ 15 ods. 7). Ak
nebol spáchaný trestný čin, orgán ŠS
OH začne konanie o určenie zodpovednej osoby (§ 15 ods. 8). Orgán ŠS OH
zisťuje osobu, ktorá čiernu skládku
vytvorila a tiež zisťuje, či vlastník,
správca alebo nájomca nehnuteľnosti
urobil všetky potrebné opatrenia na
ochranu svojej nehnuteľnosti, alebo či
mal z umiestnenia odpadu majetkový
prospech (§ 15 ods. 9). Ak orgán ŠS
OH v konaní zistí vinníka zodpovedného za nezákonne uložený odpad, musí
vinník zabezpečiť zhodnotenie alebo

zneškodnenie tohto odpadu na vlastné
náklady, v prípade komunálneho odpadu
alebo drobného stavebného odpadu výlučne prostredníctvom toho, kto má s
obcou zmluvu na nakladanie s odpadom
(zberová spoločnosť) alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama (§ 15 ods. 13). Ak orgán ŠS
OH v konaní vinníka nezistí, zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne
umiestneného odpadu musí zabezpečiť (§
15 ods. 14): - obec, na ktorej území sa
čierna skládka nachádza, ak ide o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, - príslušný orgán ŠS OH, ak ide o
iný ako komunálny odpad alebo drobný
stavebný odpad. Príslušný orgán ŠS OH
môže požiadať orgány policajného zboru
o súčinnosť pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu (§ 15 ods. 17).
Po novom tiež nie sú odpadové pneumatiky súčasťou komunálnych odpadov,
občania ich môžu odovzdávať bezplatne
v rámci siete distribútorov, čo sú aj tie
pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú. Pneumatiky sa už nebudú zbierať
prostredníctvom zberných dvorov obcí
nakoľko nie sú na tento zber oprávnené .
Mení sa definícia drobného stavebného odpadu. V zmysle nového zákona o
odpadoch sa drobným stavebným odpa-
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(pokračovanie zo strany 17)
dom rozumie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (§ 80 ods. 5). Pre
vymedzenie drobného stavebného odpadu
už nie je smerodajné jeho množstvo, napr.
do jedného m3 ročne od jednej fyzickej
osoby ako bolo tomu v predchádzajúcom
zákone. V prípade drobných stavebných
odpadov sa zavádza tzv. množstvový zber
(§ 81 ods. 20), pričom zákon o odpadoch
novelizuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
[6], kde sa nastavuje sadzba pre drobné
stavebné odpady v rozsahu od 0,015 do
0,078 €/kg (Čl. V zákona o odpadoch).
V praxi to znamená, že občan prinesie na
miesto určené obcou vo VZN (v Priepasnom zberný dvor) množstvo drobných
stavebných odpadov, ktoré im vzniklo pri
bežných udržiavacích prácach a obec im
vypočíta na základe sadzby a množstva
odpadu sumu, ktorú je potrebné zaplatiť.
To znamená, že občan zaplatí za reálne
vyprodukované množstvo drobných stavebných odpadov. Náklad na tieto stavebné
odpady sa neprenáša na všetkých poplatníkov v obci, ako tomu bolo doteraz.
Nové zákazy spresnenili pravidlá
triedeného zberu v obciach a zvýšenie jednoznačnosti zákona, pribudli do časti o
nakladaní s komunálnym odpadom nasledovné zákazy (§ 81 ods. 6): - zákaz ukladať
do zberných nádob určených obcou na
zmesový komunálny odpad iný ako zmesový komunálny odpad a do nádob alebo
saklov určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu,
pre ktorú nie je nádoba určená, - zákaz ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje RZV a
vytriedený BRKO na skládky odpadov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, - zákaz vykonávať zber oddelene
vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu
patriacich do vyhradeného prúdu odpadov
bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
Kým doposiaľ obec hradila z miestneho poplatku za KO a DSO všetky náklady spojené s nakladaním s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi (DSO),
ktoré vznikajú na jej území, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, podľa nového zákona sú z poplatku
vyňaté náklady triedeného zberu oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na
zbernom dvore, keďže ich hradia výrobcovia prostredníctvom RZV (§ 81 ods. 11).
Znamená to teda, že do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie s nasledovnými odpadmi: - elektroodpad, - použité batérie a akumulátory, - odpad z obalov
a neobalových výrobkov - papier, plasty,
sklo, kovy, okrem prípadov, uvedených v
odseku nižšie v písmenách d) a e), pri ktorých ide o triedený zber zložiek KO spadajúcich pod RZV.
Z miestneho poplatku za KO a
DSO sa teda hradia nasledovné náklady na

(§ 81 ods. 10): a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, b) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, c) triedený zber tých zložiek KO, ktoré sú mimo RZV – napr.
objemné odpady, odpadové oleje, d) nedôsledné triedenie zložiek KO, na ktoré
sa vzťahuje RZV. OZV pre obaly a neobalové výrobky je oprávnená vykonávať
kontrolu obsahu zberných nádob na vytriedené zložky KO; ak nádoba obsahuje
príliš veľa prímesí (nad 50 %), ktoré tam
nepatria, OZV je oprávnená neuhradiť
náklady na nakladanie s odpadom z tejto
nádoby (§ 59 ods. 9), e) náklady presahujúce obvyklé náklady, ak OZV prepláca
triedený zber zložiek KO spadajúcich
pod RZV len do výšky obvyklých nákladov; k vymedzeniu obvyklých nákladov a spôsobu ich výpočtu pozri kapitolu
4.6. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za KO a DSO vychádza zo
skutočných nákladov obce na nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom vrátane vyššie uvedených nákladov (§ 81 ods. 12).
Výnos miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady použije obec výlučne na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov (§ 81 ods. 12).
Je dôležité uvedomiť si, že ak
triedite odpad a nezhromažďujete odpad
na nepovolených miestach, šetríte životné prostredie a sami viete ovplyvniť výšku poplatku za odvoz odpadu. Obec
Priepasné s 370 obyvateľmi je jediná
obec svojej veľkosti, kde majú občania
zberný dvor a vedia odovzdať od roku
2016 aj obaly z kovov (konzervy), alebo
„šrot“.
Zo strany samosprávy bude musieť byť tiež priebežne vykonávaná kontrola kontajnerových stanovíšť v obci a v
prípade opakujúcich sa nedostatkov bude
Obec Priepasné postupovať v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Prosíme vás preto o rešpektovanie stanovených pravidiel, aby sme mali našu obec
čistú a nezvyšovali si tak zbytočne náklady na odpadové hospodárstvo, za čo
obec vopred ďakuje!
Ako správne separovať odpad v
Priepasnom?
Spôsob zberu objemných odpadov
Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad bezpečným
spôsobom na nevyhnutnú dobu určenú
obcou na plochy určené obcou a odovzdať ho môže donáškovým spôsobom
celoročne na mieste určenom pre zber
objemného odpadu, ktorým je v obci
zberný dvor.
Za objemný odpad sa považuje
komunálny odpad, ktorý kvôli svojim
rozmerom a hmotnosti nie je možné
umiestniť do zberných nádob bez toho,
aby sa poškodili, alebo aby z nich tento
odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok,
posteľ a pod.). Drevený nábytok je možné odovzdať len v demontovanom stave
BEZ sklenených výplní a plastových či
kovových častí ako pánty, kľučky a pod..
Každá právnická osoba, fyzická
osoba – podnikateľ a fyzická osoba si
môže objednať u oprávneného subjektu

veľkoobjemový kontajner, prepravu a
zneškodnenie objemného odpadu, ktorý
vyprodukuje naviac, za úplatu. Informácie o aktuálnych oprávnených subjektoch
na zneškodnenie odpadov, mu budú
poskytnuté na OcÚP.
Spôsob zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých
látok
Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva a odovzdať ho na mieste
určenom pre zber oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.
Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú najmä
rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby
oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce
nebezpečné látky, žiarivky, akumulátory,
batérie, vyradené elektro, drevo obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie
prášky, čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre
turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
z domácností s obsahom škodlivých
látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok
alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad
neuvoľňuje/nevyteká.
Miestom určeným pre zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je zberný dvor
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Triedenými odpadmi z obalov a
odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sú:
a) papier: čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky,
zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky,
b) sklo: sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a
pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné
sklené obaly
c) plasty: fľaše z nealko nápojov,
sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky
neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie
z pracích práškov, fólie zo stavebnín,
strečové fólie,
d) kovy: kovové obaly, konzervy
z kompótov a iných potravín
(vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z
nápojov (vypláchnuté), kovové vrchnáky
z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást,
kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a
kovové viečka a obaly, neznečistené hliníkové fólie - alobaly, klince, sponky,
kľúče, zámky, čisté oceľové plechovky a
pod.
e) viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapaky – obaly z mlieka,
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džúsov, cukroviniek, pudingov, sáčkových
polievok pod. skladajúce sa napr. z plastu +
kovu, plastu + papiera)
Do triedeného zberu odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty)
nepatria asfaltový a dechtovaný papier,
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier,
samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, keramika,
drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlo, porcelán, televízna obrazovka, počítačový monitor, sklo s
obsahom chemických látok, horniny, obaly
s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly
z chemikálií, farieb, motorových olejov a
pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, žiarovky, neónky, guma, penový polystyrén, molitan, znečistený alobal, znečistené kovové
obaly kombinované s iným obalom
(plastové obaly od motorových olejov a
znečistené plastové obaly škodlivinami,
treba odovzdať do zberného dvora odpadov).
Iné sklo ako je uvedené vyššie a tiež
keramiku, porcelán, pôvodca odpadu odovzdá ako objemný odpad v zbernom dvore.
Obec 4 x do roka vykonáva aj doplnkový triedený zber odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (plasty, obaly z kovov,
sklo, viacvrstvové kombinované materiály).
Na tieto sú určené:
a) priesvitné igelitové vrecia s objemom 120 l na plasty,
b) igelitové vrecia s objemom 120 l
na obaly z kovov,
c) priesvitné igelitové vrecia s objemom 120 l na viacvrstvové kombinované
materiály,
d) vrecia 65 x 130 cm na sklo
Pre všetky odpady platí, že pred
vyhodením treba stlačiť a tým znížiť ich
objem, pokiaľ je to možné.
Biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov vrátane odpadu z ihrísk
Pôvodca odpadu je povinný prednostne
predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym kompostovaním v kompostovacom zariadení alebo zásobníku vo vlastnom
kompostovisku na území nehnuteľnosti, na
ktorú sa vzťahujú jeho nájomné, alebo
vlastnícke práva (ďalej len kompostovisko).
Individuálne kompostovisko pôvodcu odpadu, musí mať objem minimálne 240 l a
zriaďuje sa na mieste s plochu s maximálnym sklonom do 3˚, ktoré je bezpečne
vzdialené: a) od povrchových vôd 50 m, b)
od zdrojov pitnej vody 100 m, c) a mimo
trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Do kompostoviska patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre,
lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny,
zhnité ovocie, burina; nie je určené na biologicky rozložiteľný odpad z domácností
živočíšneho pôvodu najmä mliečne a mäsové výrobky a je zakázané ich do kompostoviska umiestňovať. Držiteľ odpadu zo zeleny, vznikajúcim pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, je správca nehnuteľnosti. Držitelia odpadu triedeného zberu
biologicky rozložiteľného odpadu pre individuálne kompostovanie vypĺňajú čestné
vyhlásenie k dispozícii v kancelárii obecného úradu.
Biologicky rozložiteľný odpad kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný
prednostne predchádzať vzniku kuchynského a reštauračného odpadu kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia určeného na tento účel v súlade s
osobitným predpisom. Prevádzkovateľ
kuchyne je povinný zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s
osobitnými predpismi a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v obci.
Prevádzkovateľom kuchyne je aj právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá zabezpečuje dočasne spoločné
stravovanie na verejnom priestranstve
(napríklad stánok s občerstvením, bufet).
Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečí zhromažďovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zberných nádobách na to určených do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby
sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz, a aby neobťažoval okolie zápachom. Zberné nádoby
musia byť umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa kuchyne. Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a
ďalšie nakladanie s odpadom prostredníctvom inej osoby, musí mať na tento
účel s ňou uzatvorenú zmluvu. Táto osoba musí byť oprávnená na nakladanie s
odpadmi v súlade osobitnými predpismi.
Jedlé oleje a tuky z domácností
Pôvodca odpadu jedlých olejov a
tukov z domácností zhromažďuje jedlé
oleje a tuky oddelene od iných zložiek
komunálnych odpadov vo vhodných
uzatvárateľných nádobách, napríklad
plastových fľašiach bez obsahu vody,
alkoholu a zvyškov jedál.
Miestom určeným pre zber jedlých
olejov a tukov z domácností je:
a) zberný dvor,
b) iné zberné miesto, na ktorom je
umiestnená zberná nádoba určená výlučne na zber jedlých olejov a tukov z domácností na základe zmluvy s obcou a
oprávnenou osobou.
Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti, pôvodca odpadu odovzdá:
a) na zbernom dvore,
b) na mieste alebo spôsobom určeným
v rámci zavedeného systému oddeleného
zberu elektroodpadu z komunálnych
odpadov v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti
výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení; konkrétne miesta zberu elektroodpadu z domácností obec zverejňuje
na svojom webovom sídle,
c) na zbernom mieste elektroodpadu;
ak ide o elektroodpad zo svetelných
zdrojov a veľmi malý elektroodpad do
zberných nádob určených na zber tohto
odpadu,
d) v rámci spätného zberu priamo
distribútorovi elektrozariadenia.
Je zakázané odovzdať elektroodpad iným subjektom, ako ustanovuje
toto nariadenie, napr. pouličným výkupcom.
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumuláto-

ry bez narušenia celistvosti pôvodca
odpadu odovzdá:
a) na zbernom dvore,
b) do zberných nádob určených na
zber tohto odpadu na mieste určenom v
rámci zavedeného systému oddeleného
zberu batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov v obci výrobcom batérií a
akumulátorov alebo tretej osobe alebo
organizácii zodpovednosti výrobcov pre
batérie a akumulátory; konkrétne miesta
zberu batérií a akumulátorov obec zverejňuje na svojom webovom sídle,
c) v rámci spätného zberu priamo
distribútorovi batérií a akumulátorov. 37)
Je zakázané odovzdať prenosné
batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory iným subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie, napr. pouličným výkupcom.
Veterinárne lieky a humánne lieky
nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotné pomôcky
Nespotrebované veterinárne a humánne lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci verejnej kanalizácie.
Fyzické osoby sú povinné odpadové
(nespotrebované) lieky odovzdať vo
verejných lekárňach.
Textílie a šatstvo
Použité textílie a šatstvo pôvodca
odpadu odovzdá:
a) do zberných nádob určených na
zber tohto odpadu na mieste určenom v
rámci zavedeného systému oddeleného
zberu textílií a šatstva v obci; konkrétne
miesta zberu obec zverejňuje na svojom
webovom sídle,
b) na zbernom dvore.
Vhodné za zber sú čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky (iba v
pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu
(čiapky, šále), prípadne iné druhy textilu,
ak tak obec ustanov
Kovy a obaly z kovov sú zbierané
na zbernom dvore, pričom obaly
z kovov (plechovky, konzervy a pod.)
pričom občan môže využiť 4 x do rok
zber organizovaný obcou.
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY odpad
zberáme do čiernych nádob, do ktorých
PATRÍ:
Všetko to, čo sme nevyzbierali a
nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi.
NEPATRÍ SEM PREDOVŠETKÝM:
vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, elektroodpad (napr. domáce spotrebiče, rádia, TV, PC, vŕtačky, holiace a depilačné
strojčeky, žiarivky, mobilné telefóny a
nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie,
ortuťové teplomery, nábytok, drevo,
pneumatiky, obaly od farieb a pod.
Zároveň upozorňujeme občanov
obce, že zmluvný partner obce, ktorý
vám vyváža popolnice, nie je povinný
vyvážať nádoby na zmesový odpad preplnené, alebo bez žetónu. Nový zákon
tiež umožňuje skontrolovať obsah vašej
smetnej nádoby tzv. odpadovej polícii –
organizácii zodpovedného výrobcu, ak sa
v nej nachádza veľa nevytriedených zložiek, ktoré zákon o odpadoch ukladá
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vytriediť, nemusí vám byť nádoba vyvezená. Vlastným zodpovedným prístupom tak
predídete možným nedorozumeniam.
V prípade, že Vám vaša nádoba nepostačuje, je možné si ju tiež zakúpiť na Ocú
v obstarávacej cene. Zdravé životné prostredie je aj vo vašich rukách, preto pomôžme prírode, aby si ju naši potomkovia mohli
užívať čo najdlhšie.
PLASTY
PLASTY zberáme do označených
žltých nádob alebo žltých plastových vriec,
do ktorých PATRIA:
prázdne plastové obaly z nápojov
všetkých objemov (PET fľaše), prázdne
plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich
prostriedkov a potravín, plastové fólie...
NEPATRIA:
plastové nádoby a obaly znečistené
škodlivinami (napr. ropnými látkami), škatule od mlieka či džúsov nazývané aj
„tetrapaky“
Poznámka: Jednotlivé plastové obaly
treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné
znečistenie. Plastové fľaše pred vyhodením
treba stlačiť a tým znížiť ich objem!
SKLO
Sklo zberáme do označených zelených nádob alebo zelených plastových
vriec, do ktorých PATRÍ:
rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov
NEPATRIA:
silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika, maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové
uzávery fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky,
varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá,
oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice... Poznámka: Jednotlivé sklené obaly
treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné
znečistenie!


PAPIER
Papier zberáme do označených
modrých nádob alebo modrých plastových vriec, do ktorých PATRIA:
noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové obaly,
katalógy, cenníky, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, knihy bez tvrdých
obalov...
NEPATRÍ:
papier znečistený potravinami,
olejom, znečistené papierové obaly napr.
vrecia od cementu, jednorazové plienky,
použité papierové vreckovky, vrstvené
papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými
súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a
dechtový papier...
Poznámka: Obaly väčších rozmerov je treba rozrezať, prípadne stlačiť z
dôvodu zníženia ich objemu!
KOVOVÉ OBALY
Kovové obaly, zberáme do označených červených nádob alebo červených
plastových vriec, do ktorých PATRIA:
plechovky od nápojov (pivo a
nealko), kovové uzávery z nápojov, konzervy z polotovarov, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov...
NEPATRIA:
veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od sprejov, nádoby
od farieb...
Poznámka: Jednotlivé obaly treba
pred vyhodením vypláchnuť a odstrániť
ich prípadné znečistenie!
V K M
O B A L Y
VKM obaly (viacvrstvové kombinované
materiály, „tetrapaky“) zberáme do označených bielych nádob alebo bielych plastových vriec, do ktorých PATRIA:
škatule od nápojov, mlieka,

mliečnych výrobkov a džúsov, ostatné
obalové materiály zložené z viacerých
vrstiev plastu, papiera, resp. hliníka...
NEPATRIA:
plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami)...
Poznámka: Jednotlivé obaly treba
vypláchnuť, odstrániť prípadné znečistenie a rozrezať, prípadne stlačiť jednotlivé obaly, aby sa znížil ich objem!
BIOODPAD
Bioodpad zberáme do označených hnedých nádob alebo priamo na
domácich kompostoviskách, do ktorých
PATRIA:
odpad z domácnosti (ovocie,
zelenina) a zo záhrad (lístie, vetvy, tráva),
odpad z prípravy jedál...
NEPATRIA:
potraviny v obaloch, mäso, kosti, tekuté zvyšky, vajcia...
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY
ODPAD
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY
odpad zberáme do šedých nádob, do
ktorých PATRÍ:
Všetko to, čo sme nevyzbierali a
nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi.
NEPATRÍ:
vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, elektroodpad (napr. domáce spotrebiče, rádia, TV, PC, vŕtačky, holiace a depilačné
strojčeky, žiarivky, mobilné telefóny a
nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie,
ortuťové teplomery, nábytok, drevo,
pneumatiky).
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Rozpis vývozu smetí pre rok 2017
MESIAC

Termíny vývozov

PET, fólie, obaly z plastu ,

komunálného odpadu

obaly z kovov (konzervy), vyseparované každý druh odpadu osobitne

12.01.2017, 26.1.2017

Január
Február

9.2.2017 23.2.2017

Marec

9.3.2017 23.3.2017

Apríl

6.4.2017 20.4.2017

Máj

4.5.2017 18.5.2017

Jún

1.6.2017, 15.6.2017, 29.6.2017

Júl

13.7.2017, 27.7.2017

August

10.8.2017, 24.8.2017

September

7.9.2017, 21.9.2017

Október

5.10.2017, 19.10.2017

November

2.11.2017, 16.11.2017,
30.11.2017

December

14.12.2017, 28.12.2017

06.03.2017

05.06.2017

11.09.2017

11.12.2017

Rozpis futbalových zápasov jar 2017
12. kolo (16.04.2017) o 16.00 hod.

Košariská-Priepasné

13. kolo (23.04.2017) o 16.00 hod.

Priepasné—Chvojnica

14. kolo ( 30.04. 2017) o 16.00 hod.

Vrbovce—Priepasné

15. kolo ( 07.05.2017) o 13,30 hod.

Jablonka—Priepasné

16. kolo ( 14.05.2017) o 16,30 hod.

Priepasné—Hrašné

17. kolo (21.05.2017) o 17,00 hod.

Bukovec—Priepasné

18. kolo

-

19. kolo (04.06.2017) o 17,00 hod.

Priepasné—Košariská

20. kolo ( 11.jún 2017) o 17.00. hod.

Chvojnica—Priepasné

21. kolo (18.06 2017) o 17.00 hod.

Priepasné—Vrbovce

Coop Jednota Priepasné oznamuje
Predajná doba počas vianočných sviatkov
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016
1.1.2017

(sobota) 7,00 do 11,00 hod
(nedeľa) zatvorené
(pondelok) zatvorené
(sobota) 7,00 do 11,00 hod
(nedeľa) zatvorené

NAŠE PRIEPASNÉ

Redaktor, textová a grafická úprava: Dr. Lucia Czere Eckertová
Tlač: GH Studio—reklamná agentúra
Adresa redakcie: Priepasné 109, 906 15 Priepasné

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

Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

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

www.priepasne.sk

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

www.facebook.com/
priepasnekrasavkazdomzakuti

Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR
05.03.2016 v Priepasnom
1. SMER-SD - 77 hlasov (40,95%)
2. SNS - 26 hlasov (13,83%)
3. SaS - 22 hlasov (11,70%)
4. SME RODINA - Boris Kollár - 19 hlasov (10,11%)
5. KOTLEBA - ĽS NS - 18 hlasov (9,57%)
6. OĽANO - NOVA - 15 hlasov (7,98%)
7. MOST-HÍD - 3 hlasy (1,59%)
8. SIEŤ - 2 hlasy (1,06%)
9. STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA - 1 hlas (0,53%)
10. KSS - 1 hlas (0,53%)
11. KDH - 1 hlas (0,53%)
12. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1 hlas (0,53%)

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:
307
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
191
Celková 62,2 % účasť

