DECEMBER 2020

NAŠE PRIEPASNÉ
Drahé Priepasňanky, Priepasňanci.
Zasa sme o rok starší. Na
túto vetu si spomeniem vždy,
keď v decembri tvoríme obsah týchto našich koncoročných tlačovín.
Zvykneme sa tu obzrieť na
to, aký bol uplynulý rok.
Určite mi dáte za pravdu,
keď poviem, že keď sme si na
začiatku roku 2020 vinšovali,
nikto z nás netušil, že rok
2020 bude úplne iný, ako tie
predošlé. Ani Obec Priepasné
neobišla pandémia koronavírusu SARS-CoV-2.
Spočiatku sme si nedokázali
predstaviť, ako by nás mohol
ohroziť vírus, ktorý sa vyskytol na druhej strane zemegule.
Ovplyvnil nás ale zásadne,
hoci počas prvej jarnej vlny
sme to pocítili len ako dopad
„lockdown“ opatrení. Deti
prestali chodiť do škôl, kto
mohol, pracoval z domu, veľa
ľudí nepracovalo v tomto
období vôbec.
Preto ani veľkonočné
sviatky sme tentokrát azda
prvýkrát zažili bez klasickej
šibačky a oblievačky, a len v
kruhu svojich najbližších.
Všeobecne nastali časy,
kde bolo potrebné, aby obec
reagovala na zmeny

v hospodárstve rýchlejšie,
zabezpečila civilnú ochranu
obyvateľov, viac ako inokedy
reagovala na zmenu neustále
sa meniacich predpisov, ktoré
vláda prijíma v skrátených
konaniach a zabezpečila všetky úlohy a financovanie
a všetky úlohy zverené obci.
Leto situáciu čiastočne
upokojilo, a tak na futbalovom ihrisku mohol prebehnúť za sprísnených protiepidemiologických opatrení aj
tradičný cirkevný tábor a dočasne boli obnovené aj futbalové zápasy.
Žiaľ, futbalovú sezónu sa
vzhľadom na všeobecne zhoršujúcu situáciu spojenú
s ochorením Covid 19 dohrať
nepodarilo.
Obec Priepasné zažila prvýkrát vo svojej histórií aj
plošné testovanie obyvateľov
antigénovými testami. Pred
rokom nepredstaviteľné sa
teraz stalo skutočnosťou.
Som hrdý, ako sme to všetci
zvládli.
Testovanie nebolo nikomu
príjemné a všetci sme to brali
ako „nutné zlo“, ktoré však
dočasne zabránilo masovejšiemu šíreniu tejto choroby, no
i tak nedovolilo uskutočniť to,
čo sme plánovali realizovať.

Covid 19 prakticky stopol
všetky plánované kultúrne
podujatia, ktoré boli plánované na tento rok. Preto sme
nemali Rozprávkové a Muziganské Priepasné, Lampiónový sprievod, či vyrábanie
adventných svietnikov a vencov.
Aby sa aspoň naši najmenší radovali z nadchádzajúcich
najkrajších sviatkov v roku,
prišiel ich do materskej školy
navštíviť Mikuláš so svojim
pomocníkom anjelom.
Detičky v našej škôlke sú
však veľmi poslušné a dobré,
takže nebolo ani treba obvyklú čertovskú posilu.
I napriek všetkým nástra-

hám, ktoré pre nás tento rok
pripravil a museli sme žiť trocha inak, sú pred nami budúcoročné ciele, ktoré verím, že sa
nám podarí uskutočniť tak, aby
sme sa spoločne mohli zúčastňov ať spol oče nské ho
a kultúrneho života čo najskôr.
Prajem Vám a aj našej obci,
aby sa rok 2021 podobal tým
rokom, ktoré sme poznali doteraz.
Želám Vám veľa
pevného zdravia a Božieho požehnania.
PF 2021!

Peter Czere, starosta obce

St rana 2

Na š e

P r i e p a s n é

De ce mb e r 2020

Zo života ZO JDS Priepasné
Pomaly sa končí rok
poznačený slovami koronavírus a Covid 19. Ako sa to
prejavilo v činnosti našej organizácie? Výročná členská
schôdza sa konala vo februári.
Zhodnotili sme predchádzajúci rok a prijali plán úloh
a podujatí pre ďalšie obdobie.
Pravidelná štvrťročná schôdza v apríli sa nekonala
z objektívnych príčin. Začiatkom marca 2020 sa aj v našej
republike vyskytol nový koronavírus, ktorý spôsobuje
ochorenie Covid 19. Celoštátne sa začali uplatňovať
ochranné opatrenia, aby sa
zabránilo jeho šíreniu. Naučili
sme sa nosiť rúška, dezinfikovať si ruky pri vstupe do ob-

chodov a úradov, rešpektovať
povolený počet osôb, dodržiavať 2 metrový odstup, zdržiavať sa doma, zbytočne necestovať, lieky objednávať telefonicky. Aj vďaka disciplinovanosti všetkých občanov sa
darilo zabrániť šíreniu vírusu
a úmrtiam ľudí. Treba aj Vám,
našim členom ZO JDS poďakovať, že ste sa správali zodpovedne, pretože práve seniori boli najohrozenejšou skupinou obyvateľov. Všetkých nás
tešilo, že začiatkom júna sa
situácia zlepšila a život sa dostával do pôvodných koľají.
V júli sme sa mohli konečne
stretnúť pri obecnej peci.
Pozvanie prijal aj pán starosta
P. Czere a pán Mgr. I. Vnuk z

Komunitného centra,ktorí
ochotne odpovedali na otázky
prítomných členov. Teplo
sálalo nielen z ohniska na
ktorom sa piekli špekáčiky, ale
aj zo sŕdc seniorov, ktorí boli
šťastní, že sú zasa spolu. Minútou ticha si všetci uctili
pamiatku zosnulých členov p.
Emíliu Halabrínovú a p. Jána
Vičíka. Česť ich pamiatke!
V septembri sa epidémia
koronavírusu začala šíriť
v oveľa silnejšej forme ako
v prvej vlne. Stále je potrebné
dodržiavať bezpečnostné
opatrenia. Po testovaniach je
stále viac nakazených a viac
úmrtí. Koncom októbra bola
situácia veľmi vážna. Plné
nemocnice, zákaz vychádzania

a celoplošné testovanie. Naše
plány sme nemohli uskutočniť: návšteva kultúrneho podujatia,OŠH v Starej Myjave,
nekonal sa zájazd, pani S.
Konečná sa nemohla zúčastni ť re c i tač ne j sú ťaže
v Trenčíne.
Napriek ťažkej situácii
užívajte si čas hľadaním aktivít, ktoré máte radi, tešte sa aj
z maličkostí v živote,ktoré sú
balzamom pre Vaše srdcia.
Dúfajme, že vďaka opatreniam sa situácia čoskoro zlepší a koronavírus nás prestane
strašiť. V mene členov výboru Vám prajem pevné zdravie
a spokojnosť.
Mgr. Ľ. Holečková
predsedníčka ZO JDS
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Pre radosť v detských očiach
Za oknom je cítiť zimný
mrázik, holé stromy sa pohybujú a tancujú v rytme studeného vetra, krajina je ponorená do zimnej atmosféry. Všetko akoby stíchlo a spomalilo
sa.
Avšak vnútri našej materskej
školy je počuť veselé detské
hlásky, džavot a smiech.
Tento rok je však zvláštny
nielen pre dospelých, ale aj
pre najmenších. Je poznačený
„ Coronou “ a tá nemilosrdne
prináša kopec vecí, ktoré sú
odrazu úplne iné.
Deti namiesto usmiatej tváre
vidia iba usmiate oči, neumývajú si v škôlke zúbky ako
doteraz, rúčky si utierajú do
papierových vreckoviek, nemajú angličtinu ani náboženstvo, nechodí za nimi žiadne
divadielko ani obľúbená Simsalala.

Iba v septembri, keď 15
detí nastúpilo do škôlky, sa
nám podarilo uskutočniť
krásnu akciu – Zdobenie tekvičiek s kvetinárkou Majkou.
Ďalšie jesenné akcie sa už
museli zrušiť.
Preto pani učiteľky i s pani
kuchárkou robia maximum,
aby deťom zabezpečili krásne
a obohacujúce zážitky, medzi
ktoré patrilo napr. pečenie
kváskového chlebíka.
Deti sa od skorého rána zmenili na pekárov, vážili múku
a semienka, pozerali bublinkový kvások, pridávali do chlebíčku všetko to, čo tam patrí.
Miešali s varechou a rúčkami
a pozerali, ako chlebík oddychuje v perinkách, ako sa mení konzistencia cesta a ako
rastie v ošatke. Po upečení ich
čakal krásny chrumkavý
a voňavý chlebík.

Tento rok sme nezažili ani
pravú šuchotavú jeseň v lese.
Veľa pršalo, všade bolo blato
a mokro..... Teraz však pri
pohľade do detských očiek
vidíme veľkú nedočkavosť,
zvedavosť a radosť. Blížia sa
Vianoce a tie musia byť
v škôlke čarovné.
Spolu s deťmi si ozdobíme
stromček, spravíme si adventný venček a každý týždeň
zapálime jednu sviečku – tak
nám bude čas rýchlejšie utekať. Napíšeme list Ježiškovi,
odtrhneme si čerešňové halúzky – čo keď rozkvitnú ?
Pri ví tame Miku lášk a
a zaspievame mu na školskom
dvore – iste nás odmení nejakou sladkosťou. Upečieme si
medovníčky a usušíme jabĺčka. Spravíme si slávnostný
obed a deti si samé prestrú
slávnostné stoly a budeme

čakať na Ježiška...
Skúsme aj my načerpať od
detí nefalšovanú čistú lásku
a radosť, ktorá dokáže svojim
teplom rozžiariť ľudské srdcia. Vážme si, že sme zdraví
a máme úžasnú rodinu
a priateľov, ktorí nás podržia
v ťažkých chvíľach. Buďme
šťastní a rozdávajme lásku
a radosť ľuďom okolo seba.

Za kolektív MŠ
Jana Malečková
riaditeľka
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140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika
Oslavy 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, dňa 21.júla
2020 začínali spomienkou v
Priepasnom. Hoci od jeho
narodenia ubehlo veľa rokov,
a spomienku na neho zažívame už len sprostredkovane
podľa oficiálnych i neoficiálnych dokumentov, publikácií,
či jeho osobných predmetov,
alebo prostredníctvom prerozprávaných spomienok
našich predchádzajúcich generácií, jeho pamiatka stále žije v
množstve ľuďoch. Aj preto
sme sa stretli ráno v deň osláv
v Priepasnom, aby ste sme si
spoločne uctili jeho pamiatku
a pripomenuli si, aký velikán
dejín tento náš kopaničiarsky
spolurodák bol.
Pri pamätníku - pyramíde,
ktorý bol postavený v roku
1999 pri príležitosti 80.výročia
jeho tragického úmrtia, sa na
140. výročie osláv narodenia
stretli poslanci NR SR, predstavitelia územnej samosprávy, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja, primátori a starostovia okolitých
miest a obcí, ako aj starosta
družobnej obce Dunajská
Lužná, poslanci TSK, predstavitelia Spolku a Spoločnosti
M. R. Štefánika, zástupcovia
občianskych združení, dôstojný biskup západného dištriktu
i generálny duchovný Ozbrojených síl a Ozbrojeného zboru SR, pani farárka z Košarísk,
farári z Brezovej pod Bradlom
a rodáci a spolurodáci gen.
Milana Rastislava Štefánika
a občania aj z Dunajskej Lužnej.

Výnimočná chvíľa poklony
M.R. Štefánikovi pri pamätníku v Priepasnom bola 21.júla
tohto roka inšpiráciou a momentom ako pre srdečné
stretnutia, tak aj miestom
vďaky. Tak ako generál Štefánik plnil svoje poslanie
a úlohy, plnia ich aj príslušníci
ozbrojených síl Slovenskej
Republiky ktorí sú vysielaný
na službu v zahraničných misiách. Generálny duchovný
Plk. Viktor Sabo úvodnou
spomienkou na svoju misiu
v Afganistane s úctou oslovil
Jaroslava Bašku, predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako bývalého Ministra obrany Slovenskej republiky. Generálny duchovný Plk.
Viktor Saba Jaroslavovi Baškovi poďakoval a odovzdal
mu Bibliu vydanú pri príležitosti 140. výročia narodenia

M.R. Štefánika Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v
OS SR a OZ SR. Pred samotným pozvaním na ďalší program osláv Ján Jandačka za
obec Dunajská Lužná poďakoval starostovi obce Petrovi
Czere za starostliv osť
o spoločne vysadený strom
priateľstva s družobnou obcou Dunajská Lužná. Následne Ján Jandačka predstavil
symbol piety, jedenapol ručný
križiacky meč, podpísaný bývalým prezidentom SR Michalom Kováčom, bývalou veľvyslankyňou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Susannah Montgomery, a aj bývalým starostom obce Priepasné Vladislavom Valihorom, ktorý dal
pamätník v Priepasnom M. R.
Štefánika ako symbol úcty

k velikánovi postaviť. Pre
zachovanie tradícií
a ochranu stromu priateľstva bol starosta obce Priepasné Peter Czere pasovaný
za strážcu stromu pamätných koreňov, ktorý pozval
účastníkov pietnej spomienky na gen. M. R. Štefánika v Priepasnom na pokračujúci program pod
záštitou prezidentky SR
Zuzany Čaputovej do Košarísk a Brezovej pod Bradlom. Ďakujeme všetkým,
ktorí napriek dnešnej modernej dobe nesú v sebe i
naďalej odkaz tohto velikána
Slovenských
i Európskych dejín a sprostredkovávajú jeho odkaz a
myšlienky aj nasledujúcim
generáciám.
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Zo života ZO ÚŽS v Priepasnom za rok 2020
Ako každý rok i tento sme
začali výročnou schôdzou,
ktorá sa konala 7. marca.
Spestrená bola našou domácou speváckou skupinou za
doprovodu Jána Mihočku. Na
schôdzi sme zbilancovali rok
2019. Prijali sme nové členky
a to Paulínu Pochylú a Lenku
Markovú.
V roku 2019 nás navždy opustila Katarína Čuvalová
a v tomto roku pani Ľudmila
Halabrínová, pani Anna Potúčková. Česť ich pamiatke.
15. marca sme sa mali zúčastniť programu ku dňu matiek
na Myjave. Žiaľ pre koronu sa
predstavenie preložilo až nakoniec sa v októbri úplne
zrušilo. A tak skončili všetky
naše plánované akcie v tomto

roku. Neuskutočnili sa žiadne
akcie, turistiky, deň matiek len
keď sme sa ako výbor stretli
keď to bolo možné všetky
naše plány končili pri korone.
Obávali sme sa pustiť do organizovania aby nakoniec
nebolo viacej škody ako úžitku.
Dúfam, že o rok bude situácia
lepšia a vrátime sa do bežného
života.
A predsa každý rok zabudnem
opomenúť jednu akciu. A to
Vianoce v Priepasnom za rok
2019.
Po nešporných službách Božích, ktoré ako každý rok boli
spestrené zvonkohrou a krásnym spevom pani Evou Laurovovou a samozrejme našimi

speváčkami za doprovodu
Jána Mihočku a Jána Osuského. Keď sme sa posilnili slovom pánovým čakali na Vás
kapustnica, palacinky, lokše,
varené víno a zázvorové.
Mohli ste si zakúpiť krásne
svietniky, keramiku a koláčiky,
k toré sme pr i pr avi li
a samozrejme aj iné výrobky
od ostatných organizácii či
jednotlivcov.

stretať na športových a kultúrnych podujatiach a nie na
plošných testovaniach. Aby
sme sa bez strachu mohli
podať ruku a objať sa. Aby
sme boli spolu s rodinami
a priateľmi bez strachu, či my
nebude tými čo im zhoršia
zdravotný stav alebo niečo
horšie.

Tento rok nás žiaľ nič také
nečaká. Vianočnú atmosféru
môžeme
zažiť
len
v obchodných reťazcoch a na
vyzdobených námestiach taká
je žiaľ situácia.

Každý kto v tomto roku mal
zdravotné problémy alebo mal
niekoho v nemocnici alebo
oňho prišiel vie ako korona
situácia skomplikovala. Ja
Vám teda želám aby ste prežili
rok 2021 bez strachu o životy
vašich najmilších a v kruhu
ľudí ktorých máte radi.

Chcem zapriať všetkým, aby
sme už nemuseli zažiť takúto
situáciu. Aby sme sa mohli

Predsedníčka
ZO
ÚŽS
v Priepasnom Marcela Vičíková.
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11.november Deň červených makov
Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo
aj Deň červených makov pripadá
na každoročne na jedenásty
november. Ak keď nikto z nás
si osobne nepamätá na všetkých, ktorí za slobodu v našej
obci položili svoje životy v I.
a II.svetovej vojne, je dôležité
udržiavať si pamiatku na nich
a predávať ich tiež nastupujú-

cim najmladším generáciam,
ktoré si ani nevedia predstaviť hrôzy, ktoré v sebe vojna prináša. Tento rok bolo
uctenie si pamiatky všetkých, ktorých zasiahla vojna
netradičné, mimo verejnosti.
S pani farárkou Zuzanou
Durcovou sme zapálili
sviečky pri pamätníku –

pyramíde, na ktorého zadnej
tabuľke sú vypísané mená všetkých Priepasnancov, ktorí položili svoje životy vo svetových vojnách. Nasledovala
krátka pobožnosť a modlitba s
prianím, aby ľudstvo už nikdy
nemuselo bojovať za svoje
základné práva a slobodu.

Červený kríž
Slovenský červený kríž v Priepasnom touto cestou ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí darovali
vzácnu tekutinu za našu obec . Je nám ľúto, že tento krát nezverejňujeme mená darcov z dôvodu
dodržania zákona o ochrane osobných údajov. Mená nám z uvedeného dôvodu zo strany NSP
Myjava poskytnuté neboli. Sme radi, že i napriek ťažkej situácií zostáva šľachetné posolstvo zachované.
Všetkým darcom, ale aj ostatným občanom prajeme pevné zdravie a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok.

Švrčková Anna
Predsedníčka ZO SZČK
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Rok 2020 – Rok M.R. Štefánika pri 140. výročí narodenia
Vážení a milí naši rodáci, pamätníku v areáli Obecného
priatelia,
úradu sa začala celonárodná
spomienková slávnosť. Porok, čo rok si pripomíname tom sme sa presunuli do rodobdobie roku 1945, kedy sa nej obce Košariská. Program
mnoho rodín z Priepasného, bol dôstojný – od Služieb
či Košarísk a ostatných kopa- Božích, kladenie kvetov, príníc, vydalo na Dolniaky za hovory mnohých predstavitelepším životom. Bolo tomu aj ľov našej krajiny – až po pani
tento rok, hoci skromnejšie. prezidentku. Obed sme prežiCelý svet zasiahol nový vírus li na pozvanie CZ ECAV
a museli sme rešpektovať Košariská – Priepasné vo
opatrenia, ktoré obmedzili vynovenom priestore Vášho
stretávanie a organizovanie kultúrneho domu. Stretnutie
spoločenských podujatí. V lete pri obede, ako aj po ňom bolo
sa však uskutočnila spomien- tradične milé tak na slovo,
ková slávnosť pri 140. výročí občerstvenie, koláčiky, či na
narodenia M. R. Štefánika, tak zohriatie, ale aj bohaté na
v Priepasnom, ako aj na Ko- spev, ktorým nás pozdravila
úspešná ženská spevácka skušariskách.
pina. Na záver nechýbal tradičný rituál na dvore pri StroNaša účasť 21. júla 2020
moch priateľstva, kde sme
hojná – v počte cez 50.
ako ináč, spievali pieseň
V družobnej obci – teda
o nehynúcom našom priateľu Vás sme boli aj ráno, aj postve. Posielame aj touto cespoludní. Pietnym aktom pri

tou úprimnú vďaku za prínos k tradíciám a k histórii kraja.
k potvrdeniu priateľstva všetPrajeme vám, naši milí priatekým Vám. A tak každý z nás si
odpovedzme na otázku:“ Kam lia, rodáci, veľa zdravia, entukráča naše partnerstvo?“
ziazmu, lásky, viery a nádeje
v napĺňaní najznámejšieho uveJa konštatujem, že ono pokra- deného odkazu M. R. Štefánika
čuje smerom, ktorý akosi priro- aj v roku 2021 a posielame srdzene plynie našimi vzťahmi. dečné pozdravy.
Vzťahy sú už skromnejšie na
báze príbuzenskej, ale silnia Za rodákov Oľga Reptová
vrúcnym vzťahom k osobnosti
M. R. Štefánika, tak aj vzťahom Foto: A. Tesáriková,

Poďakovanie
Zmena je neustálou súčasťou nášho
života, no aj života organizácií. Jedna
takáto zmena sa udiala koncom leta aj v
Materskej škole v Priepasnom.
Chceli by sme preto touto cestou
poďakovať pani učiteľke Janke Valihorovej za jej profesionálny, obetavý a
láskavý prístup, s ktorým sa 29 rokov
venovala našim najmladším—deťom
ako učiteľka a od roku 2003 aj ako
riaditeľka MŠ v Priepasnom.
V mene všetkých detí, ktorým sa
venovala, o ktoré sa s láskou starala,
rozvíjala ich vedomosti a zručnosti,
ako aj v mene celej Materskej školy a
obce Priepasné, jej ďakujeme a prajeme v ďalšom profesionálnom živote
veľa milých detí, ktorým sa zapíše do
srdiečok ako ich pani učiteľka.
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Dvadsať rokov chalupárčenia v Priepasnom
Hľadanie vhodnej rekreačnej
chalúpky nám trvalo dosť
dlho. Boli sme s manželom
spolu s desiatimi kamarátmi
spolumajitelia drevenice
v Terchovej. Bolo nás najprv
desať majiteľov – kamarátov
z vysokých škôl -- neskôr
desať rodín a k nim ďalší
rodinní príslušníci. Množstvo
ľudí, zhoršovanie dohadovania a tiež veľká vzdialenosť
nás viedli k tomu, že na víkendy by sme chceli niečo sami
a bližšie k Bratislave. Hranica
dostupnosti bola 100 km.

v Bratislave na Mudroňovej
ulici, štyri domy nižšie ako
môj rodný dom. Teta Zuzka
bola naša vzdialená príbuzná,
vydala sa za bratranca mojej
babičky.
3. Už od detstva som milovala
ľudovú hudbu z Myjavy
a okolia, najmä v podaní Samka Dudíka.
Boli sme folkloristická rodina
– veď prečo nie – môj otec
profesor Nosáľ – lekár krásne

tancoval, spieval a spolu
s mamou zbieral ľudové pesPrečo práve myjavské kopani- ničky a kroje.
ce? Viedlo nás k tomu viac 4. Spomienka môjho manžela
dôvodov:
na roky jeho rodičov
1. Dostupnosť cca 100 km od a babičky prežité počas II.
svetovej vojny v tomto kraji –
centra Bratislavy.
v Podbranči. Rodina záchran2. Krása myjavských kopaníc cov žila a žije stále v tomto
a vtipné opisy Zuzky Zguriš- kraji. So synom záchrancov
ky, ktorej osobné rozprávania mojich svokrovcov svokrinej
mi boli blízke už od útleho mamičky pánom Jankom
detstva. Jej syn Tomáš býval Havlíkom z Myjavy sme

v rokoch 1996-1997 pochodili
viaceré doliny v okolí Myjavy
a Brezovej a hľadali vhodné
pozostalosti na predaj, ale
žiadna nám neučarovala. Neskôr som sa v ambulancii
zmienila o našej túžbe mať
chalúpku na kopaniciach pani
Milke Osuskej, ktorá ku mne
c hodi l a na v y še tre ni e
s vnúčikom Paťkom. A boli
to Osuskí, ktorí nám u Ševcov
sprostredkovali kúpu domčeka v Priepasnom po rodičoch
Štefulových. Keď sme po
prvýkrát s pani Milkou vyšli
na kopec a uvideli malebný
kraj, hneď sa nám vryl do
srdca. Súhlasili sme s kúpou
a pomaly sa dávali do prerábky už roky neobývaného a
zatuchnutého domčeka. Začali sme s intenzívnou prerábkou z našetrených peňazí zo
stavebného sporenia oboch
mojich synov Martina a Jurka.
Aj preto sa stali obaja synovia
spolumajiteľmi chalupy. Re-

konštrukciou sme poverili
stavebné
družstvo
z Brezovej. Začali sme vonkajšou izoláciou, potom prišli
na rad vnútri nové podlahy,
opravy vnútorných múrov,
zavedenie systému odvetrávania, centrálne kúrenie, prerábky komôrky na malú kúpeľňu a na záchod. Neskôr
sami a s pomocou suseda
Jarka sme mnohé veci dokončili sami. Na ďalšiu etapu
rekonštrukcie si chalúpka
počkala ďalších 5 rokov –
sústredili sme sa na novú
strechu a dokončenie spálne.
Na chalupe sme strávili takmer každý druhý víkend prácou na dome a záhrade. Občas vyšiel čas na výlety do
okolia – buď pešo na Bradlo,
do Polianky po červenej
značke, na Jablonku, alebo
len na horné lúky hľadaním
byliniek a potešením sa na
nádhernými výhľadmi. Na-
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(pokračovanie zo str.8)
šou stálou spoločníčkou bola
aj pani Elenka, ktorá v tom
čase robila Jurkovi osobnú
asistentku a ako rodáčka od
Krajného milovala myjavské
kopanice. V roku 2008 sme sa
rozhodli presťahovať z centra
Bratislavy, kde začal byť život
z roka na rok ťažší pre problémy s dopravou, novými
obyvateľmi, ktorí nemali
k tejto časti žiadny vzťah.
Podarilo sa nám nájsť domček v obci Malinovo pri Malom Dunaji, 20 km od centra
Bratislavy. Sústredili sme sa na
dokončenie domu a záhrady
a tak nám neostávalo veľa
času
na
chalupu
v Priepasnom. Naše aktivity
v Priepasnom samozrejme
ustali a sústredili sme sa len na

udržiavanie záhrady okolo
chalupy, najmä kosenie a na
príjemnejšiu časť – zber ovocia.
Od roku 2016 sme obnovili
naše častejšie pobyty na chalupe, syn Martin s rodinou
a priateľmi vždy na Veľkú
noc, my s Jurkom cez víkendy. Aj tu sa nám trocha komplikovala situácia, lebo Jurko
pracuje v chránenej dielni –
kaviarni Radnička v Starej
Radnici v Bratislave ako čašník. Žiaľ, služby mával a má
zväčša cez víkend a voľný deň
len v pondelok, tak sme tomuto režimu museli prispôsobiť aj naše víkendové aktivity.
Tento rok pribudol na chalupe prístrešok pred kotolňou,

oprava strechy nad verandou ale aj miestom, kde som nacháa nové okno.
dzala pokoj pri písaní mojich
Na chalupe nielen pracujeme, monografií, odborných článkov
ale aj občas oddychujeme a na prípravu pedagogickej činv spoločnosti milých susedov nosti.
a priateľov z okolitého kraja.
Obzvlášť radi navštevujeme
naše milé kamarátky Anku zo
Starej Turej, jej sesternicu
Janku z Paprade a priateľov
zo študentských čias Janku
Vala a z Lubiny. A opačne
hostili sme nielen týchto priateľov, ale aj mnohých kamarátov a rodinných príslušníkov
z Bratislavy, Nového mesta,
Piešťan a dokonca aj
z Kanady.

Možno práve vtedy to vyzeralo
ako čudáctvo, že som sa zatvorila v obývačke a užívala si pokoj
a ticho pri písaní, len s občasným
vybehnutím do záhrady, či oddychom pre oči a myseľ pohľadom
na krásnu zeleň okolia.
A nedá mi nespomenúť aj večerné a nočné posedenia na priedomí a pohľad na jasné hviezdy
a mesiac, ktoré už v okolí väčších miest nepoznáme.

Pre mňa sa stala chalúpka
útočišťom nielen pred hlukom veľkomesta a jeho okolia

Mária Šustrová

Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

(zdroj http://www.szu.sk/index.php?id=1292&menu=))

Prof. MUDr. MÁRIA ŠUSTROVÁ, CSc., lekárka a profesorka
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a na
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala 22 rokov
v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici, založila Oddelenie imunológie a alergológie a takmer štyridsať rokov sa zaoberá problematikou Downovho syndrómu. V roku 1993 iniciovala založenie Spoločnosti Downovho syndrómu a o rok neskôr Ambulanciu pre Downov syndróm,
kde pomáha mnohým rodičom a ich deťom. Známa je aj jej publikačná
činnosť, prednášala na mnohých medzinárodných sympóziách. Učí pravidelne na oboch univerzitách, externe prednáša aj na iných fakultách
pediatriu, lekársku etiku a sociálnu prácu (zdroj https://
www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/nominovane-damy-2016/mariasustrova/ ).
Dňa 2. januára 2020 udelila Prezidentka SR Zuzana Čaputová štátne
vyznamenania osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života.
Medzi ocenenými bola aj prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., ktorej
prezidentka udelila štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti pozitívneho zviditeľňovania detí s Downovým syndrómom (http://
www.szu.sk/index.php?id=1292&menu=)
Gratulujeme!
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Sociálna a zdravotná poradňa v Komunitnom centre Priepasné
Aj v roku 2020 v obci

poradenstvo 4 obyvateľom

agentúrou domácej ošetrova-

a prevenciu v oblasti zdravot-

terénnou formou, kde ich

teľskej starostlivosti (ADOS)

nej. Zastupiteľstvo obce Prie-

pôsobila

sociálny pracovník obce na-

dostupnejšia pre obyvateľov

pasné prijalo v roku 2018 Ko-

sociálna a zdravotná poradňa

vštívil v ich domácom pro-

Priepasného

Aj

munitný plán sociálnych slu-

pre obyvateľov celkovo dva-

stredí. Zdravotné poradenstvo

v roku 2021 plánuje obec

žieb a koncepciu rozvoja so-

násť krát. Sociálna a zdravot-

využilo 14obyvateľov obce

Priepasné prevádzkovať So-

ciálnych služieb na svojom

ná poradňa funguje vždy v

Priepasné. Komunitné cen-

ciálnu a zdravotnú poradňu

rokovaní a následne ju zverejni-

prvú

od

trum Priepasné v spolupráci

naďalej vždy v prvú stredu

lo. Komunitný plán pokrýva

17.00 do 18.00 hodiny a svoje

s Modrou Hviezdou n.o. za-

v mesiaci od 17.00 do 18.00

sociálnu problematiku v obci

služby poskytuje bezplatne.

požičalo zdravotné pomôcky

hodiny.

Priepasné

V rámci

ôsmim

Priepasné
centre

v

Komunitnom

Priepasné

stredu

v mesiaci

Sociálnej

poradne

obyvateľom.

Toto

a okolia.

v súčasnosti

Projekt

Sociálnej

s výhľadom na ďalšie roky.

poradne

V roku 2020 sa v zmysle tohto

poskytuje sociálny pracovník

zapožičanie prebehlo bezplat-

a zdravotnej

obce Priepasné individuálne

ne pre obyvateľov obce Prie-

v Komunitnom centre Prie-

plánu

poradenstvo jednotlivým oby-

pasné.

pasné je v duchu komunitné-

v Komunitnom centre, ktoré

ho rozvoja obce Priepasné.

budú naďalej pokračovať aj

vateľom

obce

Priepasné

Modrá Hviezda n.o. ako

v oblasti sociálnych služieb,

poskytovateľ zdravotnej sta-

niesli

aj

aktivity

v roku 2021.
Komunitná

práca

zdravotnú časť poradenstva

rostlivosti (ADOS) uzavrela v

poskytuje pracovník Modrá

v sociálnej oblasti je podpora

roku

zmluvy

Hviezda n.o. v oblasti zdra-

aktivít členov miestnej komu-

Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk,

o poskytovaní

zdravotnej

votnej prevencie a zdravotnej

nity a s tým spojeným vytvo-

MPH, MHA

starostlivosti

všetkými

starostlivosti. Od januára vyu-

rením priestoru na tieto aktivi-

zdravotnými

poisťovňami

Sociálny pracovník obce Prie-

ty zo strany obce Priepasné

žilo služby sociálnej poradne

2020
so

v SR.

k svojpomocnému

16 obyvateľov obce Priepasné. Taktiež bolo poskytnuté

Tým sa stala zdravotná
starostlivosť

poskytovaná

riešeniu

sociálnych problémov v rámci
miestneho

spoločenstva

pasné
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Nálepky proti nárazom vtákov na zastávkach
Príroda nám nie je ľaho-

o existencii

tejto

stajná. Preto sme v lete 2020

Rovnakým

problémom

je

na priezračné sklá autobuso-

zrkadlenie,

kedy

sa

vých zastávok umiestnili špe-

v rozsiahlych sklenených plo-

ciálne nálepky, ktoré zame-

chách odráža okolitá krajina

dzujú nárazom vtákov do

a s ňou aj zeleň, ktorú vtáky

týchto skiel.

využívajú na oddych, zber

Pre vtáky je totižto dokonale čisté sklo na zastávkach
priehľadné a za rýchleho letu
ťažko postrehnuteľné. Vtáky
sa snažia preletieť do prostredia, ktoré vidia za sklom bez
toho, aby

čo i len tušili

prekážky.

potravy či dokonca hniezdenie.

Nálepky, ktoré sú na

zastávkach umiestnené, umožňujú vtákom, aby sklenenú
bariéru rýchlo identifikovali,
vyhli sa jej a zachránili si život.

Výmena lámp
V roku 2020 sme pokračovali vo výmene
bodov verejného osvetlenia za úsporné
LED lampy, zakúpených bolo 15 takýchto
nových svietidiel. V druhom polroku 2020
sa po poruche pôvodného svietidla menilo
9 svietidiel. V súčasnosti zostáva vymeniť
35 LED lámp.

Oprava vrchného krytu vozovky cesty č_ III_1188
Na jeseň 2020 sa podarilo
opraviť cestu pred ihriskom
TJ Slovan Priepasné, v časti,
kde bola najviac poškodená,
v dĺžke 150m.
Opravu realizoval Trenčiansky samosprávny kraj.
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Spomienka na 140. výročie narodenia M.R. Štefánika v obrazoch
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Celoplošné testovanie november 2020
V novembri, presnejšie
02.11 a 8.11. 2020 prebehlo
na základe Uznesenia vlády
Slovenskej republiky celoplošné testovanie aj v Priepasnom.
Prvé testovanie bolo náročné z hľadiska organizácie,
nakoľko sa prvotné informácie často menili a prichádzali
až na poslednú chvíľu. Odberné miesta miesto muselo
spĺňať požiadavky RÚVZ,
ktoré ho muselo po skontrolovaní odobriť. V Priepasnom
sa testovalo vo vonkajších
priestoroch, v átriu obecného
úradu, aby bolo zabezpečené
čo najdôkladnejšie protiepidemiologické opatrenia.
Počasie bolo po oba testovacie dni chladné, aj s dažďom,
a vydržať celý deň, od rána do
večera vonku, bez väčšieho

pohybu, bolo skutočne náročné. Napriek tomu prebehli
obe testovania pokojne.
Ďakujeme, že ste boli disciplinovaní, dodržiavali ste
časový harmonogram a boli
trpezliví.

Ďakujeme Vám za Váš zodpovedný prístup, a všetkým
tým, ktorí sa na testovaní
osobne podieľali, za ich nasadenie a obetavosť.

Rozpis vývozu smetí pre rok 2021
MESIAC

Termíny vývozov

PET, fólie, obaly z plastu

zmesového komunál. odpadu

vytriedené každé samostatne

(v tieto dni bude štandardne otvorený aj zberný
dvor 13,00 -17,00 hod.)

Január

14.01.2021, 28.01.2021

Február

11.02. 2021, 25.02.2021

Marec

11.03.2021, 25.03.2021

Apríl

08.04.2021, 22.04.2021

Máj

06.05.2021, 20.05.2021

Jún

03.06.2021, 17.06.2021

Júl

01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021

August

12.08.2021, 26.08.2021

September

09.09.2021, 23.09.2021

Október

07.10.2021, 21.10.2021

November

04.11.2021, 18.11.2021

December

02.12. 2021 16.12.2021 30.12.2021

09.03.2021

08.06.2021

09.09.2021

09.12.2021
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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

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
24.12 2020

7, 00 - 11,00 hod

25.12. 2020

Zatvorené

26.12 2020

Zatvorené

27.12 2020

Zatvorené

28.12. 2020

7,00 -11,00 hod

31.12 2020

7,00 - 12,00 hod

1.1 2021

Zatvorené

6.1. 2021

Zatvorené

Kontakt: 034/624 44 41

