DECEMBER 2019

NAŠE PRIEPASNÉ
Milí Priepasňanci,
nastáva vianočný čas, kedy
cítime viac ako po iné dni
radosť a lásku v rodinných
kruhoch, blízkosť priateľov a
známych, či šťastie v očiach
našich najmenších. Rok 2019
sa chýli ku koncu. Aký teda
bol? Úvod roka bol pre nás
a obecné novozvolené obecné
zastupiteľstvo výzvou aj preto, že bol vyhlásený vládou
Slovenskej republiky za Rok
M. R. Štefánika, a to až do
roku 2020, kedy uplynie 140
rokov od narodenia velikána,
ktorého pamätník sa týči na
najvyššom mieste Priepasného, avšak donedávna zahaleného do lona prírody. Chopili
sme sa teda iniciatívy
a 17.1.2019 sa v Priepasnom
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv, štátnej
správy a „lesákov“ aby sme
spoločným úsilím dosiahli
zviditeľnenie Mohyly, ktorej
odhaľovanie a údržba bude
pokračovať aj v najbližších
rokoch.
Nie len však v údržbe areálu Mohyly sa bude pokračovať. Vieme, že cesty sú pálčivou témou a boli sme aktívni,
aby sa podarilo tento rok opraviť niektoré hlavné úseky
ciest v správe Trenčianskeho
samosprávneho kraja smerom

na Myjavu a Košariská, preto
sme stav ciest opäť zdokumentovali a pripravili materiál,
pričom veríme, že sa nájdu
opäť prostriedky, aby sa stav
ciest zlepšoval.
Tento rok sa niesol v odkaze „Veriť, milovať, pracovať“ a preto som prijal výzvu
od starostov a primátorov
miest, ktorí si ma v rámci
Združenia miest a obcí Myjava zvolili za podpredsedu
a tiež do Rady Regionálneho
združenia miest a obcí Stredného Považia, ktorého členskú základňu tvorí 173 obcí a
miest okresov, a môžem tak
lepšie zastupovať potreby
našich občanov ako aj celej
obce.
V tomto roku sme oslávili ešte viacero jubileí. Už
20. rokov v našej obci pôsobí
JDS a s Úniou žien v Priepasnom sme oslávili zasa ich
50. rokov. Obe organizácie sú
neodmysliteľnou
súčasťou
našej obce, a významne sa
spolupodieľajú na spoločenskom dianí.
Pre život v obci je významný
aj
šport.
Práve v tomto roku 2019
TJ Slovan Priepasné oslavoval
už svojich 60. rokov. Naši
futbalisti po prestupe do vyššej ligy nemali najľahšiu štar-

tovnú pozíciu, no i tak dokázali zabojovať a zlepšovať sa,
za čo im patrí naša vďaka a
predovšetkým veľká podpora
do ďalšej činnosti. Ihrisko
ožilo deťmi a vedie k športu
deti a mládež z celého okolia.
Hrať futbal neznamená len
ísť si zabehať, alebo pokopať
si do lopty, ako si mnohí možno myslia. Futbalisti TJ Slovan
Priepasné tiež reprezentuje
našu obec. Preto verím, že aj
v nasledujúcich rokoch bude
náš futbalový oddiel hrdo vo
svojej činnosti pokračovať.
Čokoľvek iné by bolo určite
po 60.rokoch pre nás, jeho
fanúšikov, sklamaním.
Rok 2019 je aj rokom,
kedy sme urobili ďalší krok
k zvýšeniu bezpečnosti v našej
obci, pre udržanie verejného
poriadku pri zvýšenej návštevnosti, napr. kontrolu nepovoleného vykupovaniu odpadu,
znečisťovanie verejného priestranstva, či vandalizmu alebo
zabezpečenie poriadku pri
rôznych podujatiach. V ostatnom období sme v našej obci
zaznamenali nárast našťastie
len „pokusov“ o vymámenie
financií zo strán podvodníkov, ktorí sa snažili oklamať
pod rôznymi zámienkami
prevažne staršiu časť osamelo
žijúcich ľudí. Aj kamerový

systém, ktorý je v našej dedine
už zavedený a z dotačných
schém sa rozširuje, dokáže
v prípade potreby pomôcť pri
riešení podobných situácií,
ochrániť Vás a pôsobiť preventívne proti kriminalite.
Milí Priepasňanci, je mnoho
chvíľ, ktoré sme spolu zažili
v roku 2019 a ktoré zostávajú
v našich srdciach. Dovoľte, aby
som Vám všetkým poprial
pokojné a radostné Vianoce
a v Novom roku 2020 hlavne
pevné zdravie, pokoj, radosť
a Božie požehnanie do Vašich
rodín.
Peter Czere, starosta obce
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Zo života ZO JDS Priepasné
„Život je premiéra, repríza
nebude! Nedovoľ, aby Tvoj
život bol len vyhliadkový let,
preži ho naplno a to teraz
hneď!“
Týmto krédom by sme sa
mali riadiť my, seniori. Nevzdávať sa, aj keď nás všeličo
bolí, vedieť sa tešiť aj
z malých vecí, ktoré nám liečia
našu dušu. Preto sa aj naša
organizácia snaží, aby sa naši
seniori stretávali, aby sa mohli
porozprávať, zabudnúť na
starosti, zažiť niečo nové,
spoznať históriu regiónov
nášho krásneho Slovenska.
Treba pripomenúť, že naša
ZO JDS oslávila 3. novembra
20. výročie založenia. Teraz
má 42 členov. Na ustanovujúcej schôdzi sa členovia dohodli, že sa budú stretávať na
začiatku každého štvrťroka
a platí to doteraz.
V tomto roku si seniori už
tradične na začiatku každej
schôdze zaspievali svoju hymnu, zablahoželali členom, ktorí
mali v uplynulom štvrťroku
narodeniny.

V januári nás prišli potešiť
krásnymi piesňami členky
Ženskej speváckej skupiny z
Priepasného a navodiť príjemnú atmosféru. Prajeme im,
aby sa im naďalej darilo.
V apríli pani S. Konečná
predniesla úryvok z knihy
o Štefánikovi s ktorým na
Vansovej Lomničke obsadila
3. miesto. Členky, ktoré mali
záujem, mohli sa od pani Ľ.
Bachárovej naučiť postup
pletenia handrových rohožiek.
Ďakujeme jej za ochotu.
V júli si každý mohol pochutnať na opečených špekáčikoch a slaninke na ohnisku
pri obecnej peci. V príjemnej
pohode sa všetci porozprávali,
pospomínali na mladosť.
V novembri sa uskutočnila
slávnostná členská schôdza
pri príležitosti 20.výročia založenia našej ZO JDS. Zúčastnili sa aj hostia z OR JDS
Myjava pani A. Šimová a pani
J. Majtánová. S kultúrnym
programom vystúpili členky
speváckej
skupiny
z Priepasného a pani Konečná
zarecitovala báseň.

Ďalšie aktivity:
V marci sme čistili areál
detského ihriska a okolie Komunitného centra pri COOP
Jednote. Všetkým patrí srdečné poďakovanie za ochotu
venovať svoj čas. Priestor
sme vyhrabali od spadnutého
jesenného lístia a konárov,
ktoré sme uložili do pripravených vriec.

kochal sa úžasným výhľadom
na Bojnice a okolie. Nakoniec sa všetci občerstvili
v reštaurácii Salaš Vígľaš
a vydali sa na cestu domov po
príjemne strávenom dni.
Naši členovia sa zúčastňujú aj
na akciách organizovaných
obcou, alebo inými organizáciami. Napríklad Deň matiek,
Muziganské Priepasné, návšteva termálneho kúpaliska
v Dunajskej Strede. Na
Okresných športových hrách
seniorov v Starej Myjave sa
zúčastnilo sedem našich členov a pán starosta P. Czere.

Pri príležitosti MDŽ zabezpečil výbor ZO JDS vstupenky na kultúrne podujatie
v KD S. Dudíka v Myjave na
vystúpenie manželov Klimentových.

Disciplíny boli tradičné
ako v minulých rokoch. Každý sa zapojil podľa svojich
schopností. Najúspešnejšia
bola pani K. Zaťková, ktorá
sa umiestnila v hode válkom
Výbor ZO JDS zorganizo- na 3. mieste. Gratulujeme!
val autobusový zájazd
V mene výboru ZO JDS
„Poznávame Bojnice“. Zú- sa chcem poďakovať pánovi
častnili sa aj seniori z Polianky starostovi P. Czere, ktorý
a z Myjavy Každý účastník si chodí medzi nás a pomáha
mohol zvoliť svoj vlastný nám.
program. V autobuse p. HoNa záver prajem všetkým,
lečková podrobne informovaaby
každý deň bol sviatkom
la o možnostiach ako stráviť
a
priniesol
zdravie, lásku
deň v Bojniciach. Po 16. hodine sa seniori odviezli do kem- a šťastie.
pingu Čajka v oblakoch. Kto
chcel, vyšiel k novej vyhliadkovej veži a kto si trúfal vystúpil do 30 metrovej výšky a

Mgr. Ľ. Holečková
predsedníčka ZO JDS
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Rok 2019 v Materskej škole Priepasné
Naša Materská škola
v Priepasnom si už dlhšiu
dobu nesie názov „Cesta za
poznaním, priamo pod lesom.“ Počas celého roka sa
každé ráno snažila a snaží
rozjasňovať úsmevy detí, ktoré nám do nej rodičia denne
p ri v ád zaj ú s d ôv e r ou
a pocitom, že bude o ne,
o našu budúcnosť, dobre
postarané.
Celý náš kolektív sme boli
a stále sme pre deti druhá
rodina. Deti trávia v materskej
škole veľa času a naším cieľom je vytvoriť pohodu pre
ich zdravý duševný vývin, pre
ich všestranný rozvoj po psychickej a fyzickej stránke.
Počas celého roka bola kapacita materskej školy naplnená
s počtom 15 detí, vo veku od
2 do 6 rokov. Ku koncu júna
odišlo do ZŠ 6 šikovných
predškolákov, jedno dieťa
z dôvodu odsťahovania sa.
Na ich miesto bolo prijatých
do MŠ nových 7 malých detičiek.
V celom roku sme absolvovali
s deťmi množstvo aktivít:

Zima:
Sezónne činnosti – sánkovanie, bobovanie dolu svahom,
Detský karneval v MŠ, Exkurzia do knižnice a kníhkupectva na Myjavu
Jar:
Zábavný
program
a vystúpenie kúzelníka v MŠ
Exkurzia predškolákov v ZŠ
Myjava - „Deň otvorených
dverí“
Turistická vychádzka okolo
bobrej hrádze na Holubací
vrch, okolo obory zvierat, cez
Markovcov, Hrajnohovcov,
Kľačkovú, naspäť do MŠ
Zhotovenie a vynášanie Moreny
Čistenie lesa, zberanie
a separovanie odpadu v lese
do farebných vriec
Vystúpenie detí s programom
a darčekmi v KD Priepasné
pri príležitosti „Dňa matiek“
Hudobný koncert pre deti „Ja
som dobrý remeselník“
a spoločné doobedie s deťmi
z MŠ Košariská
Leto:
Piknik v prírode
Turistická vychádzka do okolitej prírody

Slávnostná poobedná rozlúčka s predškolákmi, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania
v priestoroch telocvične MŠ
Priepasné
Júl,august:
prevádzka v júli bola len zo
začiatku
mesiaca,
v priestoroch MŠ a bývalej ZŠ
pokračoval cirkevný letný
tábor a ubytovanie pre účastníkov Muziganského Priepasného. V auguste prebehlo
veľké
upratovanie
a dezinfekcia priestorov MŠ
a ŠJ a príprava, výzdoba priestorov k novému začiatku
školského roka.
Jeseň:
Adaptácia nových detí
s novým prostredím, s pani
učiteľkami, s tetou kuchárkou
Svetový deň mlieka – deti
v tento deň prišli oblečené
v bielych tričkách,
z papierových krabíc mlieka a
z obalov mliečnych výrobkov
tvorili, lepili, strihali, kreslili
a na záver podojili veľkú kravičku “Malinu“, taktiež mali
prekvapenie vonku na školskom dvore, otecko nášho

škôlkara Šimonka, pán Štefko
Stančík doviedol názornú
ukážku – živú kozu, ukázal
deťom, ako sa kozička podojí. Deti prežili super deň.
Športový deň pri príležitosti
týždňa športu
Šarkaniáda na lúke
Vystúpenie detí v krojoch
v kultúrnom dome
v Priepasnom pri príležitosti
„Úcty starším“ a odovzdanie
darčekov
Tekvicové kráľovstvo, výstava tekvíc, jesenné stretnutie
s rodičmi a priateľmi školy.
Návšteva do Batíkovej ku
Krásnym spojenou s ukážkou
svojráznej ľudovej architektúry v našom regióne
Exkurzia na obecný úrad
v rámci týždennej témy pracovné profesie
Zima:
Nakoľko tento článok je
písaný už na jeseň, aby bol
včas odovzdaný vydavateľovi
do redakcie, zhrnie m
v krátkosti len akcie, ktoré
nás ešte do konca kalendárneho roka čakajú a ktoré
chceme uskutočniť.
Nacvičovanie programu
k Mikulášu, vystúpenie detí
Vianočné pečenie medovníčkov, poobedné zdobenie
s mamičkami – tvorivé dielne
s rodičmi
Posedenie detí pri stromčeku,
hostinka s prekvapením
a prí c h od o m Je ži šk a
s hračkami do MŠ
Už prišli Vianoce, ten čas rýchlo
letí.
Na stromčeku sviečky svietia,
šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza a nový ide
za ním,
nech Vám len radosť prináša, to
je našim prianím.
Za kolektív riaditeľka MŠ
Valihorová J.
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Rok 2019-rok gen. Milana Rastislava Štefánika
Ubehlo 100 rokov od
tragického úmrtia nášho spolurodáka generála Milana Rastislava Štefánika.
Vo februári 2019 schválila
vláda SR, že rok 2019 bude
Rokom Milana Rastislava
Štefánika. Vláda tým vzdala
hold jednej z najvýraznejších
osobností novodobých slovenských dejín a zároveň tým
reflektovala na výročia, ktoré
sme si v tomto roku pripomenuli a pripomenieme aj v roku
nasledujúcom.
Deň pred spomienkovou
slávnosťou, teda 03.05.2019 si
uctili pamiatku Štefánika na
Bradle aj predseda mikroregiónu Východní Slovácko
Bc.Váslav Bujáček a zástupco-

via MAS Východní Slovácko
v doprodove starostu obce
Priepasné Petra Czereho a
položili pamätnú kyticu na
Mohyle Milana Rastislava
Štefánika.
Dňa 04.05.2019 sa konala
na Bradle Celonárodná spomienková slávnosť na Milana
Rastislava Štefánika. Slávnosti
sa zúčastnili aj najvyšší štátni
predstavitelia SR. Pamiatku
M.R.Štefánika si prišlo uctiť
niekoľko tisíc ľudí, čo svedčí
o tom, že odkaz života Štefánika stále rezonuje vo veľa
ľuďoch.
V Priepasnom sme venovali
pamiatke Štefánika putovnú
výstavu, ktorá bola slávnostne
otvorená 10. mája 2019. Na

tomto podujatí bola predstavená aj publikácia - kreslený
príbehu rodáka z Košarísk
autoriek Niny Abramovičovej
(Košariská) a Lenky Mlčúchovej (Priepasné), prednáška
Ondreja Janšta
"Lietadlo
Caproni Ca-3". Nasledujúci
deň bola prednáška: Politická
a vojenská situácia na Slovensku, havária lietadla v materiáloch Policajného prezídia,
Doc.PhDr.Kulášika CSc, a
prezentácia jeho publikácie
M.R. Štefánik 04.05.1919 .
Účasť na tomto dvojdňovom
programe bola vysoká.
V roku 2020 si pripomenieme 140.výročie narodenia
nášho „najväčšieho“ Slováka.
Touto cestou si dovoľujeme

poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili do tohtoročných
príprav osláv. Vážime si
pomoc všetkých, ktorí sa aj
napriek chladnému počasiu
zapojili do dobrovoľnej
brigády, a spoločne sme
vyčistili historickú cestu na
Bradlo - cestu, po ktorej
viezla lafeta Milana Rastislava Štefánika na jeho poslednej ceste za večným odpočinkom na milovanom
Bradle a „priepasnanskú“
stranu Bradla od zarasteného krovia, halúz a smetí. .
Aj vďaka Vašej pomoci
mohla prebehnúť Celonárodná spomienková slávnosť dôstojne. Ďakujeme.
Obec Priepasné
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Siedme Muziganské Priepasné
Stalo sa už každoročnou
pravidelnosťou, že v auguste
ožíva Priepasné ľudovou hudbou a tancom. Nebolo tomu
inak ani tento rok.
Vo štvrtok 15. augusta
2019 Priepasné opäť privítalo
folklórnych nadšencov zo
Slovenska aj Česka, ktorí pod
dohľadom lektorov získavali
zručnosti a vedomosti
o ľudovom tanci a hudbe.
Tento ročník podujatia zameraním po prvýkrát opustil
kopaničiarsky región, a nie len
mierne – výučba bola zameraná na hudobno-tanečný folklór susedného Horňácka.
Keď sme v auguste 2013

organizovali prvé podujatie,
verili sme, že Muziganské
Priepasné si postupne získa
obľubu ako u folkloristov, tak
u verejnosti. Dnes, po skončen í 7 . r oč ní k a m ô že me
s radosťou konštatovať, že
záujemcov o tvorivé dielne je
z roku na rok viac; už druhý
rok je vytvorená samostatná
tanečná skupina menších detí.
Vyvrcholením podujatia je
vždy večerný sobotný program v amfiteátri obecného
úradu, v ktorom sa nám tento
rok predstavili: Ženská spevácka skupina z Priepasného,

Folklórna skupina Hájiček z
Chrenovca-Brusna, Folklórny
súbor Živel z Bratislavy. Prirodzeným vyvrcholením bolo
vystúpenie účastníkov hudobných a tanečných dielní. Je
zážitkom vidieť desiatky muzikantov a tanečníkov, ktorí sa
toho roku nezmestili na pódium.
Čo dodať na záver? Sme
nesmierne rádi, že záujem o
Muziganské Priepasné je z
roka na rok väčší a teší ma, že
mladí ľudia znovu objavujú
folklórne tradície.

Sme radi, že medzi tanečníkmi
a muzikantmi čoraz častejšie
vidíme aj deti a mládež z našej
dediny.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o radostný a bezproblémový priebeh všetkých dní
MP 2019; predovšetkým spolurealizátorovi podujatia Centru tradičnej kultúry v Myjave,
lektorom ako aj zamestnancom OcÚ Priepasné.
Nie menšia vďaka patrí
Fondu na podporu umenia,
ktorý z verejných zdrojov
podujatie podporil.

St rana 6

Na š e

P r i e p a s n é

De ce mb e r 2019

11.november Deň červených makov
Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo
aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke
vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra.
11. november bol
vybraný symbolicky, pretože
tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport
pri severofrancúzskom meste
C o m p i è g ne podpísali prímerie Spojenci
a Nemecko, čím sa na západ-

nom fronte ukončili boje 1.
svetovej vojny.
Tradícia osláv konca 1.
svetovej vojny sa začala
rodiť už pri prvom výročí
dňa prímeria, 11. novembra 1919, keď sa tento deň
p r i p o m í n a l
v Londýne, Paríži aj ďalších
mestách dohodových štátov.

Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v
básni „In Flanders fields“
(doslova „V poliach Flámsk a“), k torú v roku 1915 napísal kanadský
chirurg John McCrae, ktorý
slúžil na západnom fronte,
neďaleko belgického mesta Ypres.

V Priepasnom sme si
11.11.2019 presne o
11:11 hod. uctili pamiatku všetkých veteránov a
padlých vo vojnách
minútou ticha za zvuku
zvonov. Nedopusťme,
aby sa zabúdalo na posolstvo, ktoré nám zanechali!

Červený kríž
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.
Darcovia krvi za rok 2019
Dutková Tatiana

Kovárová Dominika

Kázik Milan

Kovárová Anna

Kozubíkova Jarmila

Potúček Milan

Janikova Mária

Valihorová Veronika

Klbecka Peter

Kostercová Anežka

Klbečková Lucia

Klandúchová Viera

Lukačovič Miroslav
Kovárová Kristína

Švrčková Anna
Predsedníčka ZO SZČK
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Zo života ZO ÚŽS v Priepasnom za rok 2019
Ako každý rok i tento sme
začali výročnou schôdzou,
ktorá sa konala 9. februára.
Spestrená bola našou domácou speváckou skupinou za
doprovodu Jána Mihočku a
zároveň sme zagratulovali
našej už druhej 90 ročnej členke pani Kataríne Čuvalovej.
Na schôdzi sme zbilancovali
rok 2018. Prijali sme nové
členky a to Moniku Ševčíkovú
a Alžbetu Minárčinú. V tomto
roku vystúpila z našich radov
Ľubica Kulíšková. V tomto
roku nás navždy opustila Anna Mosnáčková. Česť jej pamiatke.
V apríli sme plánovali zájazd do Rakúska, ktorý bol pre
nezáujem zrušený.
V tomto roku sme spolu s
obcou pripravili pre naše ženy
Deň Matiek, ktorý sme spojili
aj s naším 50. výročím organizácie. Pri tejto príležitosti som
odmenila naše členky za reprezentáciu našej organizácie
a to: Silviu Konečnú, ktorá sa
v tomto roku umiestnila v
krajskom kole Vansovej Lomničky na 3. mieste, Alžbetu
Krásnu, ktorej v minulom
roku vyšla kniha Víprafki,
naše speváčky Annu Švrčkovú, Ľubicu Bachárovú, Zdenku Sivákovú, Zdenku Potúčkovú, Máriu Janíkovú, Silviu
Konečnú, ktoré sa v krajskej
folklórnej súťaži s názvom
„Zatancujme“ v regionálnej
súťaži a prehliadky hudobného folklóru dospelých umiestnili v striebornom pásme,
Máriu Janíkovú strieborné
pásmo – sólo spev súťaž
„Zatancujme“ a Lenku Mlčúchovú autorku Kresleného
príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Každá dostala kvety ako poďakovanie
za naozaj úžasnú reprezentáciu našej organizácie ako aj
obce. Ešte raz ďakujeme.
Darčeky pre všetky ženy pre
nás pripravila Monika Mihoč-

ková a to mydielka v tvare
srdca za čo jej tiež ďakujeme.
29. júna sme uskutočnili
turistický pochod na rozhľadňu Klenová. Sprievodca bol
pán Ján Potúček. Autobusom
sme prišli na Brezovú a odtiaľ
peši Klenová, Dvoly, Holotéch Víška a Priepasné. Počasie vyšlo krásne, menej zdatné
členky prišli autom. Rozhľadňa slúži hasičom na identifikovanie požiarov v lesoch. V
Dvoloch sme si oddýchli pri
vodnej nádrži a pozreli si pamätníky partizánov. Na Holotéch Víške sme sa občerstvili a
pokračovali domov.
V júli a v auguste sme
usporiadali zájazd do Dunajskej Stredy, ktorý bol úspešný.
10. augusta sme absolvovali turistický pochod na Orlie
skaly a Veľkú pec na Prašníku.
24. augusta sme športovou
akciou oslávili 50. výročie
našej organizácie. Na deti
čakali športové hry, ktoré pre
ne nachystala Marta Marečková spolu s deťmi. Požiarnici z
Polianky a z Brezovej pod
Bradlom ukázali ako správne
hasiť oheň a skákať do plachty. Motorkári nás povozili na
svojich dvojkolesových tátošoch. Zahrali sme si futbal
ženy proti mužom, muži proti
deťom a deti proti ženám.
Ženy a deti si zakopali jedenástky. Na záver sme vylosovali tombolu. Pri tejto príležitosti som odmenila šálkami
naše členky za prítomnosti
poslankyne Mgr. Anny Abramovičovej, starostu Petra
Czereho a našej okresnej
predsedníčky Dagmar Zemanovej a to: Silviu Konečnú za
pravidelnú reprezentáciu našej
organizácii na Vansovej Lomničke, Alžbetu Krásnu za vždy
srdečné pohostenie v svojej
chalupe ako aj za spestrenie

turistík svojimi poznatkami,
Annu Mosnáčkovú (šálku prevzal jej syn Ján Mosnáček) za
kurz pečenia šamról. Zuzanu
Hrajnohovú za kurz pedigu a v
neposlednom rade mojim členkám výboru, pretože bez ich
pomoci, nápadov, kurzov a
chuti pracovať by sme toľko
akcii neurobili. Ďakujem Vám
všetkým (Janka Vičíková, Ľubica Bachárová, Alena Koláriková, Alžbeta Tallová, Alžbeta
Mockovčiaková, Lenka Mlčúchová). Pri tejto akcii nám pomohli pri varení držkovej pán
Ján Marko a Ľubomír Kolárik z
Polianky. Pri výdaji Věra Chalupová a Vlasta Dodrvová. Pitný
režim zabezpečil Štefan Potúček. Hudbu a ozvučenie Ján
Potúček a Miroslav Vičík. Palacinky, lokše a chlebíky Alžbeta
Tallová, Alena Koláriková, Ľubica Bachárová, Janka Vičíková,
Renata Pekníková, Marta Marečková. Ďakujem aj Betke
Mockovčiakovej za výrobu pohárov pre víťazov. Ďakujem aj
Jánovi Cigánkovi za krásne
fotky a Jánovi Potúčkovi za
rozhodovanie zápasov. Ďakujeme všetkým sponzorov, ktorých
bolo veľmi veľa a ešte raz ďakujem za ich štedrosť. Tento

deň sme venovali svojím rodinám a pohybu na čerstvom
vzduchu bez telefónov.
28. septembra sme uskutočnili
výstavu a prednášku Krása kroja, paličkovanej čipky a vyšívanej košele (aké sa nosili, pri akej
príležitosti, ako sa starať o kroj,
ukážka ako oprať až uviazať
ručník, čepec, a ako sa obliecť
do kroja). Kroje na výstavu
poskytli Alžbeta Krásna, Alžbeta Tallová, Emília Osuská, Zuzana Pekníková, Zuzana Hrajnohová, Vlasta Dodrvová, Ivana Marková, Alena Koláriková a
Marcela Vičíková. Prednášali
Ivana Marková a Hana Prenerová za čo im veľmi pekne ďakujeme. Naučili sme sa veľa nového ako sa správať ku krojom.
V tomto roku nás ešte čaká
jedna akcia a to Vianoce v Priepasnom, kde Vás bude čakať
tradičná kapustnica, lokše, palacinky, varené vínko a môžete si
zakúpiť tradičné vianočné pečivo od nás z lásky pečené.
Želám Vám krásne prežitie
vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok 2020.
Predsedníčka ZO ÚŽS
v Priepasnom
Marcela Vičíková.
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Malá fotogaléria z akcií Únie žien v Priepasnom
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Futbal v Priepasnom oslávil 60 rokov
Nie každý futbalový oddiel sa môže pochváliť bohatou, šesťdesiatročnou históriou, akú má Telovýchovná
jednota Slovan Priepasné.
Písal sa rok 1959, keď za
pomoci Štefana Vičíka a jeho
brata Jána Bachára, ktorí mali
na starosti predovšetkým administratívnu časť, a tajomníka Okresného výboru Československého zväzu telesnej
výchovy Júlia Matyáša, vznikol TJ Slovan Priepasné.
Nie všetky roky boli pre
tento oddiel ružové a ani
ihrisko nebolo vždy také, aké
ho poznáme dnes. Prvé ihrisko sa nachádzalo v dnešnom
areály roľníckeho družstva. Po
vybudovaní družstva sa futbalové ihrisko muselo presunúť
na miesta, v ktorých ho
v podstate poznáme aj dnes,
hoci posledné úpravy boli ešte
v roku na jeseň 1973. Nová
plocha hracej plochy bola
rozmermi optimálna, preto aj
viac vhodná pre účely futbalového ihriska. Len málokto
vie, že prvé dresy boli čiernobielej kombinácie, aké mali
majstri sveta v roku 1958.

Roky, keď sa TJ Slovan Priepasnému darilo sa občas striedali aj s menej úspešnými.
Občas bolo hráčov viac, inokedy menej, a občas dokonca
hrozil aj jeho zánik, k čomu
našťastie nikdy neprišlo.
Nie každý futbalový oddiel sa môže pochváliť takými
šatňami – sociálnym zariadením na futbalovom ihrisku,
aké má k dispozícií TJ Slovan
Priepasné, a ktoré prešli poslednou
rekonštrukciou
a modernizáciou v roku 2018.
Za všetky roky sa na pozíciách
hráčov, no i funkcionárov,
vystriedalo mnoho ľudí, dá sa
povedať, že už aj niekoľké
generácie. Vďaka ním TJ Slovan Priepasné žije ďalej.
V sobotu 06.júla 2019 sme
v Priepasnom oslávili toto
jubileum. V priebehu dňa sa
na futbalovom ihrisku odohralo viacero čestných zápasov. Úvodný zápas patril domácemu TJ Slovan Priepasné
a FC Bradlan Košariská. Po
skončení tohto zápasu nasledovalo otvorenie podujatia
a turnaja, v rámci ktorého sa
všetkým prihovoril aj starosta

obce Priepasné Peter Czere.
Toto otvorenie bolo slávnostné z dôvodu udelenia Cien
obce Priepasné. Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
udelilo v roku 2019 podľa
Štatútu obce Priepasné Cenu
obce Priepasné pánovi Milanovi Bachárovi, Petrovi Osuskému a Ing. Štefanovi Vičíkovi za verejnoprospešnú
činnosť a propagáciu obce
Priepasné.
Futbalové stretnutia pokračovali do neskorých popoludňajších hodín. V čestných
zápasoch sa s TJ Slovan Priepasné a FC Bradlan Košariská
stretli aj FK Turani a FC
Bradlan Brezová pod Bradlom. Aby celé podutie nebolo
len o skvelých výkonoch, svoj
exhibičný zápas odohralo aj
družstvo Ženy Priepasné
a Starí
páni
Priepasné,
a o veselé chvíle tu nebola
núdza.
Futbalové finále patrilo
domácemu TJ Slovanu Priepasné a FK Bradlan Brezová
pod Bradlom. Prvé miesto
získalo FK Bradlan Brezová
pod
Bradlom,
2.miesto

TJ Slovan Priepasné, 3.miesto
FK Turani a 4.miesto FC Bradlan Košariská.
O dôstojný priebeh celej
akcie sa postaral DJ Migo. Oslavy 60.výročia TJ Slovan Priepasné sa končili ľudovou zábavou,
ktorú mal v svojej taktovke Šramel. Celé podujatie sa konalo
pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.
Záverom ešte raz blahoželáme významne oceneným obcou
Priepasné, a Telovýchovnej jednote SLOVAN Priepasné k 60.
výročiu, všetkým futbalovým
hráčom a ďakujeme všetkým
tým, ktorí sa akokoľvek podieľali
a podieľajú na verejnoprospešnej
činnosti, pozitívnej propagácii
obce a chode organizácií v obci.
TJ Slovanu Priepasné prajeme
veľa srdcom zapálených, férových, pravých športovcov, ktorí
sa za loptou v bránke súpera
vedia vždy správne zasadiť a dať
za seba a svoj tím len to najlepšie. Tak veľa šťastných kopov a
gólov, a keby aj nepadali, my
všetci fanúšikovia sme s Vami!
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Spomienka na leto 2019
Spomienka sa viaže na
dátum 06. 07. 2019, kedy
v spolupráci obce Priepasné
a Telovýchovnej jednoty Slovan Priepasné si športová
verejnosť v Priepasnom
i najbližšie okolie pripomenula
60 rokov organizovania športovej činnosti v obci.

túto milú pozornosť, ale cez
nás patrí veľké poďakovanie
už stovkám aktívnych členov,
priaznivcov a v poslednom
období i sponzorov, ktorí
svojou činnosťou prispeli
k nepretržitému 60. ročnému
fungovaniu telovýchovnej
jednoty.

Pri tejto príležitosti sme
boli ako významní funkcionári
v minulosti i v prítomnosti:
Peter Osuský, Milan Bachár
a Ing. Štefan Vičík odmenení
Cenou obce Priepasné, čo
bolo schválené obecným zastupiteľstvom na podnet starostu obce Petra Czereho.
Uvedenú Cenu obce si
veľmi vážime a ďakujeme za

Pre porovnanie v roku
1959 mali futbalisti šatne pri
potoku, ktorý tiekol od Mosnáčkov, kde mali i prírodnú
umyvárku a teraz vidíme kvalitný športový areál.

priebehom.
Na záver želáme telovýchovnej jednote v ďalších
rokoch rovnako úspešný priebeh, ktorý bude úspešný iba
s ľuďmi, ktorí budú schopní
a ochotní prispieť
k fungovaniu telovýchovnej
jednoty ako ľudia
v predchádzajúcich 60. rokoch.
Peter Osuský
Milan Bachár
Ing. Štefan Vičík

Môžeme konštatovať, že
60 rokov bol pre túto telovýchovnú jednotu úspešným

Obecná knižnica v Priepasnom otvorená
V minulom občasníku sme písali o histórii, a tiež o príprave znovuotvorenia Obecnej knižnice v Priepasnom. Keďže
bola jej činnosť skoro deväť rokov pozastavená a počas tej doby sa pomenila všetka legislatíva potrebná pre jej chod, musela sa ešte pred otvorením vypracovať a schváliť nová. Urobila sa celková revízia (inventúra) knižnice, vyradili sa ešte
niektoré poškodené, prípadne morálne zastarané knihy a zaradili sa nové, sponzorsky získané knihy. Na informačnom portáli obce Priepasné bola vytvorená kolónka obecnej knižnice, kde sa uvedená legislatíva nachádza. Taktiež sa zdigitalizoval
celý knižničný fond a po jeho skompletovaní bude uverejnený na stránke obce Priepasné, kde sa nachádza aj e-mailová
adresa knižnice: kniznica@priepasne.sk.
Dňa 4. septembra 2019 Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné na svojom zasadnutí schválilo Štatút a Prevádzkový
a výpožičný poriadok obecnej knižnice, ktorého súčasťou je aj cenník služieb. Oficiálne spustenie prevádzky knižnice sa
uskutočnilo dňa 25.9.2019.
Otvorená pre verejnosť bude každú nepárnu stredu v čase od 1400hod. do 1600 hod.
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Sociálna a zdravotná poradňa v Komunitnom centre Priepasné
Aj v roku 2019 v obci
Priepasné
centre

v

Komunitnom

Priepasné

ára využilo služby sociálnej
poradne 22 obyvateľov obce

vždy prvý štvrtok v mesiaci služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb na svojom rokood 17.00 do 18.00 hodiny.
vaní a následne ju zverejnilo.

pôsobila

Priepasné. Taktiež bolo po-

Projekt

Sociálnej

sociálna a zdravotná poradňa

skytnuté poradenstvo 3 oby-

a zdravotnej

poradne

pre obyvateľov. Sociálna a

vateľom terénnou formou,

v Komunitnom centre Prie-

zdravotná poradňa funguje

kde ich sociálny pracovník

každý prvý štvrtok v mesiaci

obce navštívil v ich domácom

ho rozvoja obce Priepasné.

od 17.00 do 18.00 hodiny

prostredí. Zdravotné poraden-

Komunitná práca v sociálnej

a svoje služby poskytuje bez-

stvo využilo 12 obyvateľov

oblasti je podpora aktivít čle-

platne. V rámci Sociálnej po-

obce Priepasné. Komunitné

nov

radne poskytuje sociálny pra-

centrum

a s tým spojeným vytvorením

covník obce Priepasné indivi-

v spolupráci s Modrou Hviez-

priestoru na tieto aktivity zo Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk,

duálne poradenstvo jednotli-

dou n.o.zapožičalo zdravotné

strany

vým obyvateľom obce Prie-

pomôcky dvom obyvateľom.

Priepasné MPH, MHA Sociálny pracovník
k svojpomocnému
riešeniu obce Priepasné

pasné

Toto zapožičanie prebehlo

sociálnych problémov v rámci

služieb, zdravotnú časť pora-

bezplatne

miestneho

denstva poskytuje pracovník

obce Priepasné. Aj v roku

a prevenciu v oblasti zdravot-

Modrá Hviezda n.o. v oblasti

2020 plánuje obec Priepasné

nej. Zastupiteľstvo obce Prie-

zdravotnej prevencie a zdra-

prevádzkovať

a

pasné prijalo v roku 2018

votnej starostlivosti. Od janu-

zdravotnú poradňu naďalej

Komunitný plán sociálnych

v oblasti

sociálnych

Priepasné

pre

obyvateľov

Sociálnu

pasné je v duchu komunitné-

miestnej

komunity

Komunitný plán pokrýva sociálnu problematiku v obci Priepasné v súčasnosti s výhľadom na
ďalšie roky. V roku 2019 sa
v zmysle tohto plánu niesli aj
aktivity v Komunitnom centre,
ktoré budú naďalej pokračovať
aj v roku 2020.

obce

spoločenstva

Krása kroja, paličkovanej čipky a vyšívanej košele 28.09.2019
DK Priepasné
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Ocenenie a medaila pre Priepasné
Deň ozbrojených síl SR
2019, ktorý sa konal v Brezovej
pod Bradlom, sa zapísal aj do
histórie Priepasného.
Počas doobedňajšieho programu účastníci položili vence pri
Pamätníku hurbanovských bojov, po ktorom sa konal slávnostný nástup zložiek Ozbrojených síl SR na námestí v Brezovej pod Bradlom. Starosta Peter
Czere za Obec Priepasné prevzal ocenenie - pamätnú medailu Ministra obrany Slovenskej
republiky Petra Gajdoša k
75.výročiu Slovenského národného povstania a skončenia
Druhej svetovej vojny.
O 11:45 hodine sa na mestskom
úrade v Brezovej pod Bradlom
konala 172. schôdza vlády Slovenskej republiky za účasti ministrov SR, ktorú otvoril premiér SR Peter Pellegrini za účasti troch predstaviteľov troch
samospráv Priepasné, Košariská,
Brezová
pod
Bradlom
a zástupcu Spoločnosti Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Peter Czere za Obec Priepasné prezentoval doterajšie a
budúce činnosti v rámci Roku
Milana
Rastislava
Štefánika, aktivity obce a život obyvateľov obce, na ktoré bola schválená účelová dotácia uznesením
vlády SR č. 452 z 22.septembra
2019 vo výške 54 000 eur.
Suma bude použitá na riešenie

vegetačných úprav na severnom svahu dotýkajúcom sa
Mohyly M.R.Štefánika, na
cestu
okolo
Mohyly
M.R.Štefánika,
obstaranie
a realizáciu dopravného značenia
k
Mohyle
M.R.Štefánika a na obstaranie vnútorného inventáru
Kultúrneho domu v Priepasnom.
Po zasadnutí vlády bol pán
starosta Peter Czere medzi
ocenenými ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou,
kde poďakovala za dobre

zvládnutú spoluprácu prípravu pietnej spomienky dňa
4.mája 2019 a prítomným
odovzdala Ocenenie za úspešnú realizáciu pietnej spomienky pri príležitosti 100ho výročia úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika.
Nezabudnuteľným zážitkom a zavŕšením osláv OSSR
boli
dynamické
ukážky
Ozbrojených síl SR na poli
pod Barancom.
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Kam kráča naše partnerstvo
Rok 2019 – Rok M.R.
Štefánika pri 100. výročí tragickej smrti M.
R. Štefánika
Vážení a milí naši rodáci, priatelia,
„Kam kráča naše partnerstvo?“, tak som nazvala minuloročný príspevok a môžem
len skonštatovať, že ono pokračuje smerom, ktorý akosi
prirodzene plynie našimi
vzťahmi. Vzťahy sú už
skromnejšie na báze príbuzenskej, ale silnie vrúcnym vzťahom k osobnosti M. R. Štefánika, tak aj
vzťahom
k tradíciám a k histórii kraja,
z ktorého sa pred 74. rokmi
presťahovali za tzv. lepším
životom na Dolniaky mnohí
naši predkovia.
A tak aj v tomto roku, ktorý
bude o pár dní za nami, a
ktorý vláda SR vyhlásila za
Rok M. R. Štefánika, bolo
našich stretnutí viac. 4. mája
ráno sme sa cestou na celonárodnú slávnosť na Košariská
a na Bradlo zastavili u Vás,
položili sme spoločne kvety
k pamätníku, aby sme naplnili
mnohoročný štandard našich

návštev. Program celonárodnej spomienky bol bohatý, ale
zanechal v nás hlboký zážitok.11. mája sme mali u Vás
na prezentácii knihy doc. Kulašíka M. R. Štefánik –
04.05.1919 svojho zástupcu
(autorka príspevku), ktorý
priniesol ostatným členom do
D. Lužnej uvedenú knihu. 18.
mája sme spoluorganizovali
s OFK 2. ročník futbalového
turnaja o Pohár M. R. Štefánika mládežníckych družstiev
u nás v D. Lužnej (Brezová p.
Bradlom, Ivanka pri Dunaji
a D. Lužná, Šamorín sa ospravedlnil). Pohár získalo družstvo z Ivanky pri Dunaji. Váš
kraj reprezentoval FK Brezová pod Bradlom, kde pôsobia
aj Vaši zástupcovia.
Pri 139. výročí narodenia M.
R. Štefánika t.j. 21.júla sme
v hojnom počte navštívili
rodný kraj. Opäť sme splnili
štandard našich stretnutí. Na
obecnom nádvorí nás privítal
pán starosta, pani farárka,
členky speváckej skupiny, ale
aj ostatní občania.Pred stromami priateľstva - dubmi –
sme
vytvorili
polkruh
a tradične sme zaspievali našu

spoločnú hymnu stretnutia –
Na Kráľovej holi prvý verš
a v ďalších veršoch s textom
od pani B. Krásnej o našom
priateľstve (foto).Naša cesta
pokračovala na Košariská, kde
sa konala spomienková slávnosť, ktorá trvala až do popoludnia a obsahovala mnoho
zaujímavých častí – expozíciu
v múzeu ozvláštnili mladí
ľudia v dobových kostýmoch,
ktorí krátkymi príbehmi sprítomnili život M. R. Štefánika.
Mohli sme sa zúčastniť prezentácie knihy „Štefánik
v divadelných
podobách“,
ktorú predniesla
autorka
Dagmar Inštitorisová, ale aj
vystúpenia spevokolu Animatus z Pezinka, ktorý predniesol
skladby národného
a vlasteneckého charakteru.
Naše tohoročné aktivity sme
uzavreli dňa 27. októbra u nás
na regionálnom stretnutí pri
101. výročí vzniku 1. ČSR
a 205. výročí posvätenia nášho kostola. Sme vďační, že ste
prijali naše pozvanie, a tak
sme mohli spolu deklarovať,
ako si ctíme vznik 1. ČSR
a jeho spoluzakladateľa, ale aj
predkov vo viere, ktorý nám

zanechali stánok, v ktorom sa
môžeme stretávať a počúvať
Slovo Božie. Aj touto cestou
ďakujeme za príspevky do
programu: ženskej speváckej
skupine
za
oduševnený
a láskyplný
prejav
v prednesených
piesňach,
členom – mladým priateľom,
zo Zvonkohry KošariskáPriepasné, jej dirigentovi p.
Húskovi, p.farárke Durcovej,
p. Osuskému za doprovod na
trúbke.
Verím, že neformálna časť
stretnutia,
ktorá
bola
v zborovej sieni, bola v duchu
vzájomnej úprimnej diskusii
až do doby rozlúčenia
v autobuse.
Ďakujeme
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá je na multispektrálnom základe.
Som presvedčená, že existujú
ešte
mnohé
prvky
a schopnosti
k rozvoju
a udržaniu partnerstva, či
družby, ktoré sa nezmestili do
môjho príspevku a že spoločne zostaneme verní odkazu
nášho najslávnejšieho rodáka,
generála Dr. M. R. Štefánika
„Veriť, milovať, pracovať“,
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Kam kráča naše partnerstvo - pokračovanie zo strany 13

ktorý bol aj mottom stretnutia 27. októbra.
Prajeme vám, naši milí priatelia, rodáci, veľa zdravia, entuziazmu, lásky, viery a nádeje v napĺňaní najznámejšieho uvedeného odkazu M. R. Štefánika aj v roku 2020 a posielame srdečné pozdravy.
Za rodákov Oľga Reptová
Foto: A. Tesáriková, F. Mikulčík

Srdečne Vás pozývame na Vianoce v Priepasnom
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Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnutel'ností
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
„Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s
ustanovením § 11 ods. 1 písm.
b) a § 11 ods. 3 zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a
o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov
nehnutel'ností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a
ktoré sa nachádzajú na ich
nehnutel'nostiach najneskôr
do 07.01.2020 .
Ak v uvedenej lehote nedôjde
k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov
vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto
účelom v súlade s § 11 zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike

a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotkn u t é
p o z e m k y .
Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnutel'nosti
záujem o náhradu nákladov
na odstránenie a okliesnenie
s t r o m o v
a iných porastov, je povinný
túto skutočnosť oznámiť
spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., najneskôr do
30.11.2019 a zároveň predložif návrh rozsahu a spôsobu
vykonania údržby spolu s
fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných
porastov na nehnutel'nosti a
návrh predpokladanej výšky
nákladov na údržbu.
Podmienky odstraňovania
stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť
alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia

a povinnosti v ochrannom
pásme energetických zariadení
sú bližšie upravené v § 11 a §
43 zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a dopinení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a
v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku
prevádzkovatel'a distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zsdis.sk.
Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je
potrebné dbat na dodržiavanie
právnych predpisov
v oblasti ochrany životného
prostredia (najmä zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajin y
v
z n e n í
neskorších predpisov), práv-

nych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä
zákona č. 79/2015 Z.z. o odp
a
d
o
c
h
v znení neskorších predpisov)
a príslušných technických
noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov
a iných porastov v blízkosti
energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušit distribúciu elektriny, je
vlastník povinný požiadat
spoločnost Západoslovenská
distribučná, a.s., o vypnutie
vedenia alebo manipuláciun a
inom zariadení a o zaistenie a
odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní
pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov
a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi
žiadatel'om a spoločnostou
Západoslovenská distribučná,
a
.
s
.
Včasné a správne odstránenie
a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost alebo spoľahlivost
prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy
má zásadný vplyv na kvalitnú,
bezpečnú a spol'ahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše
odberné miesto. Spoločnost
Západoslovenská distribučná,
a.s., Vám preto vopred d'akuje
za spoluprácu.
Správa energetických zariadení: Západ - Trnava E-mail:
odberatel@zsdis.sk
Tel. číslo: 0850 333 999
www.zsdis.sk
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Kroj v Priepasnom
mierne škrobené a rožki pripínali k „hlave“

Priepasné patrilo k evanjelickému
v Košariskách

v ich strede. Tie potom viseli v strede zalo-

a jej obyvatelia nosili kopaničiarsky

mené nadol. Evidentné to bolo hlavne

variant myjavského kroja z centrálnej

pri tiranglovích. V obradovom odeve sa

časti regiónu.

zmeny týkali kasanice a fertuchy.

cirkevnému

zboru

len

V Priepasnom sa nepoužívala žltá kasa-

v ženskom kroji. V odeve na bežný

nica, dokonca ani nevesty ju nenosili na

deň a sviatočnom odeve sa týkali

sobáš. Tiranglová fertucha sa nezažehľovala

rukávcov a prucla. Rukávce mali rov-

a ani priveľmi neškrobila. Žehlila sa na-

naký strih, ale obojki boli užšie

hladko. Pod vrchnú tiranglovú časť obrado-

a zriedkavo vyšívané. Krézel používali

vej zástery sa hlavne v poslednom období

väčšinou kombinovaný, teda nie

používala nie škropka ale zástera ušitá so

z jedného kusa tylovej čipky ale

zeleného saténu. Súčasťou party boli aj

z tirangle a z našitej úzkej tylovej čip-

vzorované mašle. Blúzky z pracovného

ky.

odevu súčasnosti nemajú golier vzadu tva-

Drobné zmeny

boli

rovaný do trojuholníka.

Tiež sa tu vo veľkej miere používali rukávce s háčkovanou čip-

sa na strieborné filigránové, väčšinou však

kou. Krézle sa našívali v dvoch varian-

plechové gombíky a makoški, na strieborné a plechové obojstranné sponi, na plechové alebo strieborné gombíky a šnupki,
ktoré boli vytvorené ozdobnou šnúrkou
ako

súčasť

ornamentov.

Striebor-

né filigránové gombíky sa tu nevyskytovali
vo

veľkej

miere, boli

vzácnosťou.

Dievčatá aj ženy si ich kupovali postupne, po jednom. Ak mali len jeden,
na prucel si ho umiestnili naspodok, aby
bol v páse nad mašľou.
V rokoch 1960 - 1980 razil pán Ján
Gálik
z

obojstranné

če skosl ove nskýc h

spony
halier ov

v nominálnej hodnote 10 a 25. V obci sa
nachádzajú prucle s takouto výzdobou a
starousadlíci spomínajú, že boli zhotovoV mužskom kroji sme nezaznamenali

vané pre ženy, ktoré sa v kroji nenosili ale
toch, nazberané aj nasámikované. Tie

ho používali ako prejav vlastenectva pri

sa zažehľovali na faldy, zatiaľ čo

spolkovej činnosti. Tiež novodobý spô-

nazberané sa rozžehľovali doširo-

sob viazania škrobených ručníkov bol

ka. Prucle sa používali na všetky tri

síce rovnaký, ale konečná úprava takého-

spôsoby zapínania a zdobenia, aké sa

to ručníka bola odlišná. Ručníky boli len

v centre regiónu vyskytovali. Zapínali

žiadnu zmenu. Pamätníci však spomínali,
že v Priepasnom chlapi nenosili košele
so žínkami. Tento fakt sme si nevedeli overiť,

nakoľko

sme

zatiaľ

nenašli

z Priepasného fotografiu muža v kroji.
Väčšina zmien súvisela so sociálnou situá-
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ciou obyvateľov.
Predpokladáme, že tieto zmeny sa
týkali skôr medzivojnového obdobia a niektoré až obdobia návratu k
opätovnému noseniu kroja počas
významných

slávností

a medzníkov, ako prejavu vlastenectva a príslušnosti k obci.
Použité zdroje:
Bodnár, J.: Myjava. Myjava: Kníhtlačiareň Daniela Pažitského 1911
Feriancová,

V.:

Ľudový

odev

(pôvodný) – Kroj (súborový). In.:
Kolektív autorov, Kopaničiar 1955 –
2005, Mesto Myjava 2006, s. 53 – 67.
Feriancová, V.: Kopaničiarsky kroj. In.:
Klč, Ivan a kol.: Kopanice. Myjava
2009, s. 256 – 257.
Štefková, M.: Ľudový odev. In.: Dugáček, Michal – Gálik, Ján: 1985. Myjava.
Bratislava, Obzor 1985.
Štefková, M.: Ľudový odev v oblasti
Myjavskej pahorkatiny. In.: Zborník
SNM 72. Etnografia 19. Bratislava.
1978, s. 125 – 142.
Feriancová, V.( 1998 – 2015): Kroje –
Myjavsko. Rukopis. Zápisky rôzneho
dáta, 20 strán
Krásna, A.(2015): Kroje. Rukopis.
Zápisky, 9 strán.
Belanská, A.(2015): Bez názvu. Rukopis. Zápisky 2015, 4 strany

Zdroj: Digitálna mapa tradičnej kultúry.
https://www.folklornamapa.sk/sk/myjavsko
/priepasne
Publikované so súhlasom CTK
v Myjave

Fotografie: Archív CTK v Myjave
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Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019
v Priepasnom

Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová, Mgr. …………….…….70
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. ……………70
Účasť voličov v obci Priepasné: 45,22 %

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019
v Priepasnom

Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Účasť voličov v %
Počet odovzdaných obálok
Podiel odovzdaných obálok v %
Počet platných hlasov
Podiel platných hlasov v %

306
63
20,58
63
100
62
98,41
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Bociany v Priepasnom
Na jar tohto roku,
27.marca 2019 sme mali v
Priepasnom vzácnu návštevu.
Na svojej dlhej ceste si
urobilo u nás zastávku viac
ako 20 bocianov.
Taký veľký kŕdeľ už dlho
v Priepasnom nebol. Veríme,
že podľa pranostiky prinesú
to, čo sa o nich vraví. Veď
detí nie je nikdy dosť :-)

Jazda veteránov po myjavských kopaniciach
08.05.2019
Začiatkom mája si pamiatku generála Milana Rastislava
Štefánika uctili aj majitelia
veteránov svojou jazdou po
myjavských kopaniciach.
Záver tejto jazdy patril
Priepasnému, kde sa celá dobre organizovaná akcia končila
a kde všetky zúčastnené autá
a motorky vytvorili v areáli

obecného úradu výstavu, či
skôr lepšie povedané prehliadku historických vozidiel
a motoriek.
Skutočne, bolo na čo pozerať a svojich favoritov si tu
našli rovnako deti ako aj staršie ročníky. Veď kto by nemal rád tieto krásne historické dopravné prostriedky.
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Prvá výzva KR – MAS v programovom období 2014 – 2020
ukončená, projekt predložila aj Obec Priepasné
KR MAS v zmysle ustanovení
§ 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vyhlásila dňa
19.06.2019 prvú z plánovaných výziev a to Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyva-

Názov projektu

teľstvo vrátane voľného času, kultúry
a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je
učená pre obce z územia KR - MAS.
V rámci výzvy budú podporované
aktivity ako napr. výstavba /
rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú / spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov. Ďalej investície súvisiace s
vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú
činnosť
a
výstavba/
rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Konečný prijímateľ
projektu

Celkové výdavky na
projekt

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 19.06.2019
Dátum uzavretia: 08.10.2019
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 174 420,00 €
za zdroj ŠR: 58 140,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska
platobná agentúra
V rámci danej výzvy bolo prijatých týchto
11 projektov:
©

Požadovaná výška
NFP

Spolufinancovanie z
vlastných zdrojov

Amfiteáter Bukovec

Obec Bukovec

20 997,22

19 947,36

1 049,86

Stavebné úpravy DK

Obec Chvojnica

19 233,94

18 272,24

961,70

Zateplenie Kultúrneho domu

Obec Hrašné

21 613,76

20 533,07

1 080,69

Prístrešok na usporiadavanie
remeselníckych trhov

Obec Jablonka

21 476,33

20 402,51

1 073,82

Obec Podbranč

23 464,67

22 291,44

1 173,23

Obnova tenisového kurtu

Obec Poriadie

23 437,20

22 265,34

1 171,86

Výmena výplní otvorov na
kultúrnom dome

Obec Prašník

26 278,59

24 964,66

1 313,93

Modernizácia detského
ihriska pri Komunitnom
centre v obci Priepasné

Obec Priepasné

20 376,0

19 357,2

1 018,80

Výmena strešnej krytiny na
Kultúrnom dome v Rudníku

Obec Rudník

24 787,41

23 548,04

1 239,37

Pódium amfiteátra so zastrešením

Obec Vaďovce

25 628,45

24 347,03

1 281,42

Rekonštrukcia elektroinštalácie
a bleskozvodu na DK

Obec Višňové

17 504,45

16 629,23

866,50

Rekonštrukcia javiska amfiteátra
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Ako sa nestať obeťou trestných činov?
Obec Priepasné v spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR pripravila v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa, Národného projektu
„Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
dňa 13.02.2019 besedu s občanmi na
tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov.
Tu je niekoľko dôležitých rád, ako sa
nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje
obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás
oslovujú priamo na ulici a pod vopred
pripravenými zámienkami s rôznymi
emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od

Vás peniaze alebo Vás okradnúť o
Vaše celoživotné úspory priamo vo
Vašom obydlí.
1. pri oslovení telefónom, že volá
Váš vnuk, príbuzný alebo známy
Najskôr si overte, či naozaj volá Váš
príbuzný alebo známy, ktorý Vás v
telefóne žiada o požičanie peňazí na
kúpu auta, darčeka alebo na iné účely.
Zavolajte mu. Nedávajte peniaze do
rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď

tvrdí, že ju za Vami posiela Váš príbuzný
alebo známy
.
2. pri oslovení na ulici neznámymi
osobami, že potrebujú ukázať cestu
do nemocnice
Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do vozidla. Nedávajte
im finančnú hotovosť. Nesúhlaste s
možnosťou výberu peňazí zo svojho
osobného účtu. Nechoďte s nimi do
svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne.

3. pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo Vašich príbytkoch
Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra.
Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú
kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte sa
so svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.

4. pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární, vodární, daňových úradov, či iných inštitúcií
Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností, ktorí Vám prišli bez
ohlásenia vykonať odpis spotreby vody,
elektriny alebo plynu. Neverte osobám,

ktoré tvrdia, že Vám prišli vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za
služby. Preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti.

5. pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci s nákupmi, či poskytnutia
finančnej alebo inej pomoci
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku,
nezištnú pomoc s nákupmi, vyplatenie výhry, alebo poskytnutie finančnej pomoci
neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte
každú ponuku, ktorá Vám je ponúkaná
priamo vo Vašich príbytkoch. Skôr ako sa
pre niektorú službu, či ponuku rozhodnete,
poraďte sa so svojimi príbuznými.
Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi
príbuznými alebo na bezplatnej senior
linke
0800 172 500
Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.
V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ,
IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU NA
TELEFÓNNOM ČÍSLE 158
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Hlavné Služby Božie počas Vianočných sviatkov
CZ Košariská - Priepasné
V utorok 24.12.2019 - ŠTEDRÝ VEČER, tradičné Služby Božie
ak Pán dá, sa budú konať o 16.00 hod. v chráme Božom.
V stredu 25.12.2019 1. Slávnosť Vianočná – Božie narodenie. Slávnostné Služby
Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod. v chráme Božom. V rámci programu sa bude
čítať list Zboru biskupov, vystúpi domáci zborový spevokol. V rámci SB pre pripravených bude
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. O 14.00 hod sa budú konať slávnostné nešporné Služby
Božie v Priepasnom v Obecnom úrade.

Vo štvrtok 26.12.2019 2. Slávnosť Vianočná – pamiatka mučeníka Štefana.
Slávnostné Služby Božie sa budú konať v riadnom čase o 9.30 hod v zborovej miestnosti.

V nedeľu 29.12.2019 Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú o 9,30 hod. v zborovej miestnosti na fare.

V utorok 31.12.2019 Závierka občianskeho roka - Silvester, tradičné večerné
Služby Božie sa budú konať o 16.30 hod. v chráme Božom.

V stredu 1.1.2020 Nový rok Pána 2020. Hlavné Služby Božie budú v riadnom čase
o 9.30 hod v chráme Božom aj s čítaním štatistiky za rok 2019, kde si menovite spomenieme na
každého z nášho zboru, koho si v roku 2019 Pán k sebe povolal. Novoročné služby Božie sú
spojené s losovaním biblických veršíkov ako hesiel na celý rok, pre cirkevný zbor aj jednotlivcov.

V pondelok 6.1.2020 Zjavenie Krista Pána mudrcom - hlavné Služby Božie budú
v riadnom čase o 9.30 hod. v zborovej miestnosti na fare.

Obec Priepasné sa naposledy lúči so svojimi zamestnancami a
bývalými zamestnancami, ktorí nás v roku 2019 nečakane opustili
Pán Dušan Čúvala, bývalý poslanec obecného zastupiteľstva, člen lesnej stráže a
vedúci gátrovej píly nás nečakane navždy opustil dňa 18.3.2019 vo veku 64 rokov.

Pán Ján Dodrv, pracovník obecného úradu a firmy Drevorez Priepasné nás nečakane navždy opustil 08.11.2019 vo veku 62 rokov.
Duško, Janko, vybrali sa na cestu, na ktorej Vás nik z nás nemôže sprevádzať.
Váš odchod bol nečakaný ... chýbate nám.
Ďakujeme za všetko, čo ste pre našu obec vykonali.
Pani Viera Macúchová, kontrolórka obce od 1.1.2005 nás po dlhej
a ťažkej chorobe navždy opustila dňa 24.04.2019 .
Ďakujeme za všetko.
Česť Vašim pamiatkam!
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Spomíname na Viliama Grusku - pútnika slovenským časom
Viliam J. Gruska patril k výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry. Jeho tvorba je nesmierne široká a svojou
prácou zanechal stopu v rozličných umeleckých odboroch a
médiách. Viliam Gruska bol tanečník i choreograf v Lúčnici
(so súborom precestoval celý svet a účinkoval aj na legendárnych výstavách EXPO v Bruseli či Osake), bol spoluzakladateľom scénografickej výroby v Slovenskej televízii, pracoval
ako filmový architekt a po celom Slovensku navrhol 10 prírodných amfiteátrov ( medzi nimi aj Trnovce, Detvu či dnes
už neexistujúcu Východnú). Ako autor pripravil množstvo
folklórnych programov, po roku 1989 bol krátko predsedom
Matice slovenskej. Natočil niekoľko dokumentárnych filmov,
ktoré pracujú s etnografickým materiálom a zaznamenávajú
premeny slovenskej spoločnosti v čase.

Medzi posledné diela tejto významnej osobnosti patria
práve Pylóny venované primášom Kolárikovi a Petruchovi v Priepasnom, ktoré navrhol a ktoré bol osobne
pri príležitosti 60.výročia Obce Priepasné uviesť do živote.

Jeho tvorba bola nesmierne široká a svojou prácou zanechal stopu v rozličných umeleckých odboroch a médiách.

Nižšie Vám prinášame pár fotografií z príprav a realizácie pylónov v Priepasnom z roku 2017.

Viliam Gruska nás opustil uprostred stále tvorivého
života dňa 23.9.2019.
Počas svojho života si prial, aby ho na poslednej
ceste vyprevádzali ľudia v tradičných krojoch svojho
kraja. V nedeľu 29.09.2019 sme sa v SND v Bratislave
na poslednej rozlúčke Viliama Grusku so Slovenskom
poklonili jeho pamiatke a poďakovali za všetko, čo aj pre
Priepasné vytvoril.
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Gratulujeme k úspechu !
Pani Silvia Konečná sa dňa
20. marca tohto roka zúčastnila súťaže na Festivale umeleckého prednesu poézie a prózy,
krajské kolo, v kategória próza. Pri tejto príležitosti Krajská organizácia Únie žien Slovenska Trenčín udelila diplom Silvii Konečnej za

3. miesto na 52. ročníku Vansovej Lomničky v kategórií
próza. Pani Silvia Konečná
tento text recitovala i v Senici
v kultúrnom dome pri príležitosti uvedenia novej knihy
Jozefa Banáša.
Pani Silvia Konečná sa

aktívne zapája do rôznej osvetovej činnosti. V lete tohto
roku sa zapojila do podujatia
„Vitajte u Štefánikových“ v
SNM—Múzeu M.R.Štefánika
v Košariskách, kde hrala scénky zo života rodiny Štefánikovej, a taktiež scénku rozho-

voru T.G. Masaryka so spriaznenou dušou M. R. Štefánika
- parížankou Luis Weisovou.
Srdečne jej gratulujeme a
prajeme veľa ďalších úspechov!

© Jozef Držiak

Srdečne gratulujeme k úspechu Ženskej speváckej skupine z Priepasného,
Márii Janíkovej a Jánovi Osuskému z Priepasného, ktorí získali Diplom za
strieborné pásmo v regionálnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného
folklóru!
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Informácia pre držiteľov psov
Podľa zákona č. 184/2018
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obec oznamuje povinnosti vlastníkov psov
v súvislosti s povinnou identifikáciou psov.
Podľa §19 ods. 9 zákona o
veterinárnej
starostlivosti:
„vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa
chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom,
ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou
vlastníka psa, najneskôr však
do 12 týždňov veku a uviesť

identifikačné údaje psa a údaje
o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských
zvierat.“
Majitelia týchto psov mali
ustanovenú prechodnú lehotu
na to, aby ich dali začipovať a
táto lehota im uplynula
31.10.2019.
Riešenie otázok psov voľne sa pohybujúcich po verejných priestranstvách v obci sú
mnohokrát riešené oznámením na obec. Ak sa od
1.11.2019 vyskytne prípad, že
obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby odchytí
psa a ten bude mať čip tzn.
jeho majiteľ je známy – nejedná sa o túlavého psa, ale o
únik psa. Každý odchyt sa
povinne eviduje aj do centrál-

neho registra. Obec je povinná
automaticky postúpiť
podnet na priestupok podľa §
22 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti orgánu veterinárnej správy: „Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť
opatrenia na zabránenie úniku
zvieraťa, jeho neplánovaného
rozmnožovania alebo nežiadúceho rozmnožovania. Ak
dôjde k úniku zvieraťa z farmového chovu, je držiteľ
zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
užívateľovi poľovného revíru,
do ktorého zviera uniklo a
orgánu štátnej správy poľovníctva a do desiatich dní zabezpečiť jeho odchyt. Ak
držiteľ zvieraťa odchyt nezabezpečí, zviera, ktoré uniklo z
farmového chovu sa stáva

zverou podľa
predpisu.“

osobitného

Za tento priestupok môže
orgán veterinárnej správy
uložiť fyzickej osobe pokutu
od 400 eur do 1000 eur (§ 48
ods.5 písm. h) zákona o veterinárnej starostlivosti).
Nové predpisy, povinnosti
obce, spolupráca s útulkami a
praktické skúsenosti
v podmienkach našej obce
viedli obec pre zriadenie vlastnej karanténnej stanice, do
ktorej
by mohla dočasne
umiestniť odchytené zviera.
Zo skúseností vieme, že niektorí úmyselne dovezú do
našej obce psa, aby sa zbavili
zodpovednosti. Tu však treba
len dodať, že treba byť všímavý, dnes už ani pes nie je
vec.

Rozpis vývozu smetí pre rok 2020
MESIAC

Termíny vývozov

PET, fólie, obaly z plastu

komunál. odpadu

vyseparované každé samostatne

Január

09.01.2020, 23.01.2020

Február

06.02.2020 20.02.2020

Marec

05.03.2020 19.03.2020

Apríl

02.04.2020 16.04.2020 30.04.2020

Máj

07.05.2020 21.05.2020

Jún

04.06.2020 18.06.2020

Júl

02.07.2020 16.07.2020 30.07.2020

August

13.08.2020 27.08.2020

September

10.09.2020 24.09.2020

Október

08.10.2020 22.10.2020

November

05.11.2020 19.11.2020

December

03.12. 2020 17.12.2020 30.12.2020

09.03.2020

08.06.2020

09.09.2020

11.12.2020
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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

Oznam COOP Jednota Priepasné

Otváracie hodiny v priebehu roka

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

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
23.12.2019 7,00-11,00 hod
24.12.2019 7,00-11,00 hod
25.12.2019 zatvorené
26.12.2019 zatvorené
31.12.2019 7,00– 11,00 hod.
01.01.2020 zatvorené
05.01 2020
06.01 2020

zatvorené
zatvorené

Kontakt: 034/624 44 41

