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Starostka obce a kultúrna 
komisia Vás srdečne pozývajú 
6. decembra 2012 
o 16.00 hodine  
na predvianočnú akciu 
spojenú s príchodom 

Mikuláša 
a rozsvietením 
vianočného stromčeka, 
ktorá sa uskutoční 
na Námestí J. Pejku.

Ján Fekiač

Spomienky v tichu
Nespočetná je riava vlažných spomienok,
spája ich tichý, teplý plamienok.
Obláčik splodín v každom srdci, mysli,
letí ku drahým, čo od nás už odišli.

Vlnia sa stuhy na vencoch vďaky,
vety ich putujú s prosbou k výškam 
nad oblaky.
Smer, cieľ je všetkých jediný.
Odpusť im, Bože, ich viny!

Mĺkvo je všade, utíchol ruch,
aróma chryzantém ovláda vzduch.
Omamná vôňa z kadidla, tymiánu,
na kameň  náhrobný, zdvíha ti hlavu.

Tam za literou v temnom mramore,
uviazla láska, mladosť, mozole.
Tam zrie sa obraz otca, matky, sestry, brata,
starkej, starkého, syna, dcérky, 
švagrinej, švagra, nevesty, zaťa.

Veľa bolo lásky, ktorá skoro zhasla
i poskromnej slávy, v ktorej zora zašla. 
Duše mnohých nespia, vinník je slobodný, 
ich život vyhasol v mieri, no i v časoch vojny.

Tichučko s modlitbou ku krížu prichodím,
svoje skromné priania do rúk Božích vložím.
Nech úprimná láska a srdečná vďaka,
odlieta ku známym zblízka i zďaleka.

K Pamiatke zosnulých, drahým 
a na spomienku im venovanú.

Schválenie nenávratného finančného príspevku pre obec 
Obec Predajná je jednou z obcí, ktoré tvoria Miestnu akčnú skupinu Chopok juh 
spolu s  Mýtom pod Ďumbierom, Dolnou Lehotou, Hornou Lehotou, Ráztokou, 
Podbrezovou, Nemeckou, Bystrou a Jasením.  Obce uzavreli partnerstvo v roku  
2008. Cieľom skupiny je podpora  hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieck-
eho územia na území MAS Chopok juh. 
MAS Chopok juh participuje na Programe rozvoja  vidieka SR 2007 – 2013. 
V tejto súvislosti Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave na 
základe predloženej žiadosti Obce Predajná vydala rozhodnutie pre obec Predaj-
ná, ktorým schvaľuje nenávratný finančný príspevok vo výške 104 546, 54 € na 
podporu projektu s názvom Renovácia obradnej siene a výmena okien  na Obec-
nom úrade Predajná. Jeho celé znenie nájdete na stránke obce.

Pozývame Vás  
na vianočný program s názvom 

Šťastie, zdravie, pokoj svätý 
vinšujeme Vám..., 

ktorý sa uskutoční 
dňa 19. decembra 2012 

v Spoločenskom dome v Predajnej.

             Všetci ste srdečne pozvaní!



A n k e tA
Október bol mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme navštívili našich seniorov a niektorým sme položili tri otázky.
* Čomu sa venujete a čo robievate na zaslúženom odpočinku?
* Aký je váš názor na zmeny v našej obci? Aké zmeny očakávate?
* Čo by ste odkázali  našim mladým?

Odpovedali manželia Jozef a Zitka Minarovjechovci.
- Počas celého roka sa venujeme záhrade, čo nás nabíja energiou, domácnosti a pomáhame deťom.
- Máme pekné námestie, z ktorého máme radosť a mali by sme si ho chrániť aj pre ďalšie generácie. 
- Mali by si viac ctiť starších a mali by byť slušnejší. Nech si berú príklad od seniorov a mali by sa tešiť z každého nového dňa, 

ako my. 

Odpovedali manželia  Ján a Elenka Chamkovci:
- Pracujeme v záhrade, staráme sa o ovocné stromy, kvety a zeleninu, ktorú potom spracúvame. Skrášľujeme si životné prostredie, 

z ktorého sa potom tešíme. 
- Námestie pozdvihlo vzhľad celej obce. Obávame sa, že veľa lavíc na námestí bude lákať niektorých našich spoluobčanov, ktorí sa 

nudia. Navrhovali by sme upraviť cestu cez  Farskú ulicu smerom  na Borgondiu. Je nebezpečná najmä v zime, keď mrzne. 
- Mali by sa zaujímať viac o život v obci a zapájať sa do neho. Mohli by sa viac zaujímať o to, čo sa deje okolo nás. Mali by mať 

väčšiu úctu k starším, mohli by si ich viac vážiť, veď aj ich čaká staroba. 

Ďakujem našim spoluobčanom za úprimné odpovede a im, ako aj všetkým seniorom v našej obci, želám dobré zdravie, šťastie 
a veľa pekných chvíľ v kruhu svojich rodín. Anna Košíková

MoJA StArká
Moju starkú mám veľmi rada. Chodím k nej skoro každý víkend. Ona plní tú úlohu starých rodičov a 
dovolí mi, čo mi na očiach vidí. Samozrejme stále chce, aby som jedla, ale to asi všetky starké. Navyše 
to ani nevadí, pretože varí výborne. Občas spolu chodíme aj so psíkom na huby. Psík je ďalšia vec, 
ktorú mi dovolila. Doma ho síce mať nemôžem, ale mám ho pri starkej. Cez leto sme spolu boli na 
Mlynkách. Bola tam aj moja sesternica. Mohli sme si robiť, čo sme chceli. To samozrejme neplatí pri 
mojich rodičoch. Je super cez víkend odísť k nej a od všetkého si oddýchnuť. Z toho vyplýva že môj 
vzťah s ňou je podľa mňa veľmi dobrý. Som rada že ju mám.                      Maťka Žabková, 7.ročník

StArobA - JeSeň žiVotA
Na svete je mnoho starých ľudí. Nie všetci majú to šťastie, že ešte majú  životných partnerov. Veľa z nich 
žije osamote, a to aj napriek tomu, že majú svojich blízkych. Je to škoda,  pretože môžu byť  užitoční 
svojimi múdrymi radami a životnými skúsenosťami. Taktiež môžu pomôcť pri výchove svojich vnúčat. 
Staroba je jeseň život, a tak si aj v jesennom mesiaci október pripomíname, žeby sme mali byť k nim 
milší a ohľaduplnejší, aby sme sa na nich nepozerali ako na príťaž. Veď aj mi časom zostarneme a nikto 
z nás by nechcel  ostať sám.                                                                                     Janka Rotterová, 7.ročník   

DobroDružStVo So StArýM otcoM
S mojim starkým som zažil veľa dobrodružstiev.
Išli sme motorkou na čučoriedky na Hoľu. Motorku sme si pri 
príchode nechali pri jednej chatke, lebo ďalej sme už na nej 
nesmeli ísť. Po dlhšej túre sme prišli  na miesto, kde rástlo veľa 
čučoriedok. Veľmi rád som ich zbieral, no  najviac ma bavilo 
jesť  z vedra tie, ktoré tam už nazbieral starký  a pozerať sa na 
prekrásne okolie.  Dovidel som veľmi ďaleko, lebo bolo dobré  
počasie.   Starký sa na mňa len usmieval.  Keď sme mali plné 
vedro, vrátili sme sa k motorke.  Bola zvalená nabok a už vtedy 
sme vedeli, že je zle. Pozreli sme sa dole kopcom, a tam bežal 
medveď. Ja som sa veľmi bál, ale starký vedel, čo treba robiť.  
Naštartoval  motorku  a pomaly sme sa vracali domov. Na lúke  
sme znova uvideli medveďa. Bol  však ďaleko,  tak som  sa už 
nebál.  
Vrátili sme sa domov a starkej som to všetko vyrozprával. Naj-
skôr  mi nechcela veriť, lebo vie aké som táradlo, ale potom 
uverila.                                                    Tomáš  Komora, 7.ročník

... a na starých rodičov si zaspomínali aj deti zo ZŠ s MŠ v Predajnej

ZVESTI PRE OBČANOV

Dedo
Mám ja deda z východu,
má rád našu prírodu.
Pochádza on z Hermanoviec,
na kopci je stádo oviec.

Teraz býva v Širokom, 
tunel vidí voľným okom.
Pracoval on ako horár,
zarobil aj dáky dolár.

Teraz je už na penzii,
včera videl stádo zmijí.
Branisko je jeho druhý domov,
tam má chatu v ríši stromov.

Z chaty vidí Spišský hrad,
pri dome má krásny sad.
Prírodu on miluje,
teraz majú jelene ruje.

Pestuje on kaktusy,
stvára s nimi pokusy. 
Na Téryho chate videl svište
a spoza skaly kričal český turista:
„Přijedu sem i příšte.“

Boli sme aj na Chabenci
a  keď dedo odišiel,
našiel som desať euro na kredenci.
To je môj dedo z východu,
ktorého mám rád ako jahodu. 

          Erik Weisenbacher, 8.A



ohlas na kultúrny program 
 V  mesiaci  október si pripomíname 
múdrosť a  šediny. Inak tomu nebolo ani 
tento rok. 28. októbra 2012 sa mohli naši 
obyvatelia zúčastniť  kultúrneho podu-
jatia v  Spoločenskom dome v  Predaj-
nej. Po vstupe do spoločenského domu 
sme sa zapísali do pamätnej knihy. Celú 
akciu otvorila predsedníčka kultúrnej 
komisie Božka Šulková. Vlastnou básňou 
a  krásnym prednesom sa predstavil pán 
Ján Fekiač. Akcie sa zúčastnila aj pani 
starostka, pani zástupkyňa zo základ-
nej školy a  pán farár. Po úvodnej básni 
predniesla pani starostka Čontofalská 
úvodný príhovor. Nasledovalo vystúpe-
nie detí z materskej školy a žiakov prvé-
ho, druhého a  tretieho ročníka. Ďalej sa 
predstavili dievčatá z folklórneho krúžku 
pod vedením pani učiteľky Michalcovej. 
Žiaci štvrtej triedy zahrali divadielko. 
Účinkujúcim sa poďakovala Božka 
Šulková a  deti si odniesli aj sladké od-
meny. 
    Po programe bolo pripravené pre 
seniorov mojej rodnej obce chutné 
občerstvenie. Postarala sa oň pani 
Marienka Fekiačová spolu so svojimi 
pomocníčkami, začo jej veľmi pekne 
ďakujem. Oslavy sa zúčastnilo približne 

70 seniorov. Tí, kto-
rí sa zúčastnili, 
majú aspoň na čo 
spomínať. Ponie-
ktorí sedeli doma, 
pravdepodobne ich 
odradilo počasie. 
Dúfam, že o rok sa 
zídeme vo väčšom 
počte.  Záverom, 
ja ako občianka, 
hodnotím oslavy 
kladne.  
                 Hanka 
             Filipková

októbrové akcie kultúrnej komisie
Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k  starším pri-
pravila kultúrna a  sociálna komisia, MO Jednoty 
dôchodcov spolu so základnou a materskou školou  
dve krásne podujatia. Jednou z  nich bola súťaž 
o  najkrajšie jablko. Súťaž bola dekorovaná nád-
hernými výtvormi detí materskej školy, základnej 
školy a školského klubu. Všetky výrobky boli zhoto-
vené z jesenných prírodných materiálov. Druhá ak-
cia bola hlavne pre gurmánov. Šikovné ruky našich 
gazdiniek napiekli chutné koláče a zákusky. Na tých-
to si pochutnali aj seniori pri spoločnom posedení 
v nedeľu.
Výsledky súťaže o najkrajšie jablko:
1.miesto  Anežka búdová
2.miesto  Ján Fekiač
3. miesto Janka Lehoczká a Margita Fľašková
Odmenou im boli malé vecné 
ceny, ktoré zabezpečili p. Mária 
Demeterová a  p. Ingrid No-
ciarová. Nakoniec sa chcem 
poďakovať v  mene starostky 
obce a  kultúrnej komisie všet-
kým, ktorí sa zaslúžili o  tieto 
pekné podujatia. Sú to: Mária 
Fekiačová, Karol Fekiač, Ján 
Fekiač, manželia Chamkovci, Jan-
ka Lehoczká, Margitka Fľašková, 
Kvetka Pindiaková, Anežka Bú-
dová, Anna Košíková, Jozef a Jan-
ka Beraxovci, Anna Miklošková, 
Anna Čunderlíková, Kamila Mat-
tošová, Elena Bystrianska, Anna 
Giertlová, Viera Pocklanová, Mgr. 
Jana Rusnáková. Samozrejme 
poďakovanie patrí všetkým det-
ským účinkujúcim a  ich peda-
gógom Márii Skladanej, Zuzke 
Hrončekovej, Mirke Oravkinovej, 
Ivetke Homolovej, Zuzke Michal-
covej, Janke Kleskeňovej a Stanke 
Michalkovej za krásny kultúrny 
program.                                   
                                     B. Šulková,   
         predseda kultúrnej komisie

KULTÚRNE ZVESTI



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Vedomostná súťaž
V  utorok 9.októbra 2012 sa to opäť začalo. Výskanie, tlieskanie a  povzbudzovanie 
súťažiacich svojimi kamarátmi. A napokon aj malé sklamanie. Veď každý, kto súťaží, 
chce byť prvý. Žiaľ, vyhráva vždy len jeden. Sklamanie určite rýchlo pominie. Stačí 
zavrieť dvere a deti prídu na iné myšlienky. Tak to má byť  a deti to vedia najlepšie. 
Atmosféra na detských súťažiach býva spontánna a  milá. Radosť i  sklamanie sú 
nefalšované. Je úžasné pozorovať detské tváričky v zápale súťaženia. Krásne je aj to, že 
dokážu fandiť aj tým druhým a pomedzi to zabúdajú na svoje prehry. 
Takáto atmosféra bola v  sále nášho spoločenského domu, kde prebiehala vedomost-
ná súťaž medzi žiakmi ZŠ v Predajnej. Z každej triedy, okrem prvej,  boli určení po 

dvaja žiaci do súťaže. Spolu osem 
družstiev. Jedna ôsma trieda (8.B) odmietla účasť na súťaži. Najmladší súťažiaci sa 
nedali zahanbiť, aj keď niektoré otázky boli pre nich ťažké. Vydržali bojovať do kon-
ca, a to práve s najstaršími súťažiacimi – deviatakmi. Ale druháci mali smolu, lebo 
v  rozstrele s  deviatakmi prehrali. No druhákov musíme pochváliť, lebo víťazstvo 
im ušlo, ako sa vraví, iba o vlások. Lucka Bakšová a Paťka Pavlovská, držali ste sa 
statočne a  srdečne vám blahoželáme ku krásnemu druhému miestu! Ako víťazi 
vyšli tí najstarší, a to Denis Gajdoš a Šimon Živor, ktorí ďalej odpovedali na otázky 
o  majstra školy. Absolútnym  víťazom sa stal Šimon Živor.  Nad súťažou dohlia-
dala celá kultúrna komisia pod vedením Božky Šulkovej. O hladký priebeh súťaže, 
výber otázok, dramatickú hudbu sa postaral poslanec Ľuboš Ofúkaný. Ako dozor za 
základnú školu bola prítomná Mgr. Janka Rusnáková, ktorá je tiež členkou kultúrnej 
komisie. Najmladšia asistentka Bibka Bučková ochotne pobehovala pomedzi 
súťažiace družstvá  s mikrofónom v ruke. Pomohli aj „dospeláci“, ako ich deti medzi 
sebou nazývajú, a to Maťo Goral a Jakub Bakša.
   Všetci súťažiaci dostali za odmenu darčeky a sladkosti. Ani deti v hľadisku neostali 
bez sladkostí. Súťažiacich prišla podporiť aj pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská. 
Aj niekoľko rodičov sa prišlo pozrieť na svoje súťažiace deti. Možno prišli len-tak 
zo zvedavosti a možno jednoducho len preto, aby prejavili záujem o svoju ratolesť. 
Potešilo nás, že prišli aj tí rodičia, ktorých deti kypeli nadšením v hľadisku. Väčšina 
detí veľmi túži ukázať svoj talent. Pozorujem to na všetkých oslavách, ktoré sa konajú 
počas roka v spoločenskom dome. Veď aké by to boli  programy bez detského smie-
chu, radosti, talentu a občas aj milého detského brebtu. Ukážme, že ich vystúpenia 
nás tešia, podporme ich svojou prítomnosťou, a to  nielen vtedy, keď vystupuje to 
naše dieťa či vnúča.                                                                                                        Miklošková

-----Burza kníh-----
V mesiaci ok-
tóber sme sa 
rozhodli pri-
praviť a zorga-
nizovať akciu 
pod názvom 
„ b u r Z A 
kNÍH“. Počas 
dvoch týždňov 
mali možnosť 
žiaci 1. stupňa 
p o n ú k n u ť 
knižky, ktoré 
im stoja len tak nepovšimnuté na poličke, prípadne odložené 
kdesi na povale v zabudnutí. Štvrtácka pani učitelka spolu so 
svojou triedou pripravila sľubovanú akciu 19. 10. 2012. Celý 
prvý stupeň sa zišiel v štvrtáckej triede, kde si žiaci jednotlivé 
knižky mohli prezrieť a prípadne aj zakúpiť. Kto pri sebe nemal 
eurá, tak si vybranú knižku kúpil v nasledujúcich dňoch.
Knižky, ktoré sa nepredali, sa opäť vrátili k pôvodným majiteľom 
a snáď si nového čitateľa nájdu o rok.                         I. Maderová

Horehronské hry
Dňa 11. 10. 2012 sme sa zúčastnili Horehronských hier. Konali sa 
v Banskej Bystrici na štadióne. Keď sme tam prišli, dostali sme stres 
a strach. Kým sa to začalo, mrzli sme na tribúne. 
Ako prvý išiel Marek skákať do diaľky. Držali sme mu palce. Skončil 
na dvadsiatom prvom mieste. Dĺžka jeho skoku bola 3, 81 metrov. 
Ďalej išla súťažiť Betka v hode kriketkou.  Skončila na 10. mieste 
s hodom 34 metrov. Potom sme si dali prestávku na jedenie. Keď 
sme dojedli, tak sa pripravovala Miška na beh na 60 metrov. Povz-
budzovali sme ju. Umiestnila sa na 2. mieste, ale nepostúpila, lebo 
nemala najlepší čas. Lukáš sa už rozcvičoval na beh na 60 metrov. 
Prekročil cieľovú čiaru ako tretí, ale nepostúpil. Ďalšie išli Dianka  
s Lenkou na beh na 300 metrov. Dianka prišla do cieľa ako posledná 
a Lenka skončila na predposlednom mieste. Boli sme trochu skla-
maní, že ani ony nepostúpili. Miška išla ešte skúsiť beh na 300 me-
trov a skončila tiež predposledná. Boli sme ešte viac sklamaní ako 
dovtedy. Ale sme dúfali, že Dušan to dá v  behu na 1000 metrov. 
Bohužiaľ skončil ako piaty. Vtom pán učiteľ Maximilián povedal: 
„Nevadí, ale hlavne, že sme sa zúčastnili.“ Vtedy sa nám zlepšila 
nálada. Pobalili sme si veci a išli sme na zastávku. Keď sme sedeli 
v autobuse, boli sme radi, že sme sa aspoň uliali zo školy. 
       Betka Turčanová, Marek Kňazovický, Lenka Svitková



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

Jeseň v škole
        Prišla jeseň a s ňou aj nový školský 
rok. Pestrá príroda je plná farebných lis-
tov, gaštanov, tekvíc a ostatných plodov. 
    Pani učiteľky a žiaci pracujú ako usilovné 
včeličky. Pod ich prstami sa gaštany  me-
nia na zvieratá, tekvice na strašidlá, šípky 
sa zaobliekli do kabátikov...Naši prváci sa 
snažili najviac. Netvorili len na výtvarnej 
výchove, ale aj na matematike a  čítaní. 
Pri počítaní si pomáhali s gaštanmi a na 
čítaní im zasa pomohla fazuľka. Pochla-
pili sa aj starší žiaci a  družinári s  pani 
vychovávateľkami.  
    Naše deti sa mohli presvedčiť, že zeleni-
na a ovocie nemusí skončiť len v brušku, 
ale sa z nich dajú vytvoriť rôzne výtvory, 
ktoré spestria naše príbytky. Poslednú 
októbrovú nedeľu si mohli pozrieť našu 
výstavku  v spoločenskom dome aj ostatní 
obyvatelia obce.                  Iveta Homolová          

Moja babka

Keď mám chuť na niečo sladké,
hneď bežím k mojej babke.
Babka vždy kvitne ako kvet,
lepšieho človeka na svete niet.

Babka sa usmeje na deduška
a pošepká mi do uška:
„Ty moje krásne dieťa,
vždy žiariš ako kvieťa.“

Babka nás všetkých rada má,
bračekovi na čielko pusu dá.   
Naďka Lányová, 6.ročník

Poďakovanie

Vzdávam úctu šedinám a vráskavému čelu.
Hľadím ruky, ktoré celý život ťažko pracovali,
aby  my, deti, sme sa dobre mali.

Pozerám do vašich starých očí 
a vidím v nich radosť z vašich detí.
Detí, ktoré ste milovali a celý život 
im obetovali.

A  tak vďaka, starký, starká, 
za to, že vás máme. 
 
Terezka Michalčíková, 6.ročník

Štvrtáci starým rodičom
Posledný októbrový utorok patril štvrtáckym  starým rodičom. Vnúčatá  ich pozvali na 
nevídané prekvapenie. Konalo sa v učebni s interaktívnou tabuľou, kde im prezentovali 
projekty venované práve im. 
Všetko začalo privítaním, hrou na flautu našich žiačok a potom samotnou prezentá-
ciou. Mesiac úcty k starším   bola téma, s ktorou sa najskôr popasovali  na hodinách 
informatickej výchovy .   Výsledok mohli posúdiť starí rodičia ,ktorí  každý výstup  od-
menili  potleskom a neskrývanou spokojnosťou nad výkonmi svojich  vnúčat.
Príjemným spestrením boli i koláčiky,  ktoré pre všetkých napiekli   staré mamy Tomáša 
Mereša. Veľké ďakujeme.                                                                                   Iveta Homolová

Mesiac október sa každoročne spája so starými rodičmi. Každý z nás určite zažil 
teplé pohladenie našich starých mám a starých otcov. Víkendy či prázdniny u nich 
mali neopakovateľné čaro. Chlieb s maslom a malinovým lekvárom či buchty na 
pare nevedel nikto tak fantasticky pripraviť ako naša rozprávková babička či stará 
mama. Zaspomínali sme si na nich aj my s našimi žiakmi. 

SePAruJeMe
Začiatok školského roka sa niesol 

i v znamení upratovania kabinetov, 
knižnice a tried. Vytriedili sme 

použitý papier. keďže ho bolo dosť, 
rozhodli sme sa vyhlásiť  zber papiera. 

Pridali sa aj škôlkari.  
Spolu sme  nazbierali 842 kg papiera. 

V separovaní budeme naďalej 
pokračovať. 

Vyhlasujeme zber vrchnáčikov.
Môžete sa zapojiť aj Vy!

Zber potrvá do konca júna.

Na hodinách vlastivedy naši štvrtáci spolu s pani učiteľkou Skladanou  upozorňujú aj na 
ekologické problémy. Učivo o dedinách a mestách zamerali na obec Predajná a v súvis-
losti s  ňou nemožno vynechať ani problematiku gudrónových jám. Ide o  problém, 
ktorého riešenie zatiaľ viazne. Ohrozená je pôda, podzemná voda, okolie,....

Gudrónové jamy
Gudrónové jamy 
sú to veľké tlamy.
Vyžerú nám pôdu, živiny, z
ver zahynie bez viny.

Ľudia, pozor!

O pár rokov, ak nedáte pozor,
úroda sa stratí a nič sa nevráti.

Zeleň, farba vyprchá,
zlý vzduch k nám už nakúka.
Každý bude nešťastný....
Niet dôvodu byť šťastný!
    
Veronika a Viktória Toráňové

eNViroNMeNtáLNA VýcHoVA



uPoZorNeNie: NePoDceňuJte ÚDržbu koMÍNA
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v brezne vzhľadom na nepriaznivý priebeh vykurovacej sezóny 2010/2011 
upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania vyhlášky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na 
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia úst-
redného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
radíme:
q	v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies neskladujte a nesušte horľavé látky
q	nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny - benzín, petrolej či lieh
q	spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo určený na pripojenie, musí byť pripojený ku komínu odborne
q	dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené     
     do komínových prieduchov
q	popol z vykurovacích telies odkladajte do nehorľavých a uzatváracích nádob
q	dodržujte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné             

materiály
q	komín udržiavajte v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie odborne spôsobilou 

osobou

A ako často čistiť?
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

ZVESTI PRE OBČANOV

RECEPTÁR

Jablková torta
S krÉMoM Z MAScArPoNe A VAJeČNÉHo LikÉru
Kakaový korpus s jemnou vôňou perníkového korenia, jablkový puding, krém z 
mascarpone s príchuťou vaječného likéru a šľahačka... ak chcete, tak vyskúšajte...
Korpus: 3 vajcia,  90g kryštálového cukru, 3 lyžice oleja, 70g hladkej múky, 20g kakaa, 
štipka perníkového korenia (Nedávajte kypriaci prášok do perníka!)
Jablkový puding: 1kg očistených a ošúpaných jabĺk, 100g kryštálový cukor (alebo podľa 
chuti), 100ml vody na podliatie, 2 vanilkové pudingy (2x37g) + 200ml vody
Mascarpone krém: 250g mascarpone, 1 vanilkový cukor (20g), 1-2 lyžice práškového cukru, 5-6 lyžíc vaječného likéru, 250ml smotany 
na šľahanie, stužovač šľahačky
Šľahačka: 2 x 200ml smotana na šľahanie + stužovač šľahačky + 1 vanilkový cukor (20g) alebo 150ml Creme patisserie (je to osladená 
rastlinná šľahačka, ktorá pri šľahaní strojnásobí svoj objem) 

korpus: Pečieme v otváracej forme s priemerom 26cm. Do formy zasekneme papier na pečenie, vymažeme ju olejom a dno formy 
poprášime hrubou múkou. Bielka vyšľaháme dotuha, potom za stáleho šľahania po lyžiciach pridávame cukor a dobre spolu 
prešľaháme.  Znížime otáčky a za stáleho pomalého šľahania pridávame po jednom žĺtky striedavo s olejom. Nakoniec už len ručne 
veľmi zľahka primiešame preosiatu múku s kakaom a perníkovým korením. Pečieme  na 175° asi 20 minút (riaďte sa svojou rúrou 
- každá rúra pečie inak). Korpus necháme vychladnúť vo forme, potom formu otvoríme, korpus opatrne vyberieme a dáme z neho 
preč papier na pečenie. Formu umyjeme, vymeníme papier na pečenie za čistý a korpus vrátime späť do formy.
Jablkový puding: Jablká očistíme, ošúpeme, odvážime a nakrájame na menšie kúsky. Pridáme cukor, podlejeme vodou a uvaríme 
domäkka. Nevadí, ak sa trochu rozvaria. Ak sa nerozvaria, tak ich jemne rozpučíme vareškou tak, aby v pudingu zostali aj menšie 
kúsky jabĺk. Pudingové prášky rozmiešame vo vode a za stáleho  miešania prilievame do vriaceho jablkového pyré (treba naozaj 
dobre miešať, puding rýchlo hustne). Horúci uvarený puding necháme zopár minút vychladnúť (aby nebol úplne vriaci) a potom ho 
nalejeme na vychladnutý korpus. Necháme vychladnúť a dáme do chladničky. Na vychladnutý puding natriem krém z mascarpone.
krém z mascarpone: Vyšľaháme šľahačku so stužovačom a vanilkovým cukrom. Mascarpone zmiešame ručne s práškovým cuk-
rom a vaječným likérom. Túto zmes potom pridávame po lyžiciach do vyšľahanej smotany a všetko spolu (ručne) jemne zmiešame. 
Opatrne natrieme na vychladnutý jablkový puding a dám do chladničky, najlepšie z večera do rána. Tesne pred servírovaním tortu 
vyberiem z formy. Tenkým nožom prejdeme opatrne okolo celého obvodu, formu otvoríme a tortu vyberieme a ozdobíme.
Šľahačka: Tortu vyberieme z formy, preložíme ju na podnos a ozdobíme vyšľahanou šľahačkou a perličkami.



Kyticu ruží v tento krásny deň,
darujeme Vám zo srdca len.

Blahoželáme v mesiaci 
október
55 rokov

Marián Kazár
Želmíra Púchyová

60 rokov
Jaroslav Búda

Viera Pocklanová
65 rokov

Emília Čierna
70 rokov

Marta Šteňová

Blahoželáme v mesiaci 
november

60 rokov
Margita Beraxová
Mária Šuhajdová

65 rokov
Viliam Germ

Jolana Pukancová
70 rokov

Milan Gajdoš
75 rokov

Ondrej Felbaba

Narodili sa
Oliver Bober

Lucia Čipková
Sarah Hrašková

Medzinárodné dni v októbri

01.10. Svetový deň vegetariánov
 Medzinárodný deň hudby
 Medzinárodný deň   
 starších osôb
 Svetový deň architektúry
05.10. Svetový deň úsmevu
10.10. Svetový deň depresie
 Svetový deň proti trestu smrti
 Svetový deň duševného zdravia
11.10. Svetový deň proti bolesti
14.10. Deň starých rodičov
17.10. Medzinárodný deň   
 boja proti chudobe
20.10. Medzinárodný deň stromov
21.10. Deň pôvodných odrôd jabĺk
24.10. Medzinárodný deň   
 školských knižníc
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K r á s k y   j e s e n e
Sú žlté, ružové, fialové, biele. Krásky  jesene -   chry-
zantémy. Kvetiny dušičkového času. Práve v tomto 
období zapĺňajú cintoríny. Sú dôstojným šatom 
hrobov, v  ktorých odpočívajú  naši blízki - starí 
rodičia, rodičia, rodinní známi, kolegovia, kama-
ráti,... 

   Na Dušičky si na nich o čosi intenzívnejšie spomenieme. Zapálime sviečku. Postojíme. 
Zamyslíme sa. Vybavujeme  si ich láskavé tváre. Prehrávame si film zážitkov a osobných 
stretnutí. Spomienky na nich  dokážu vyvolať úsmev i slzy. Dokážu očistiť dušu a  aspoň 
na krátku chvíľku zastaviť čas. Čas spomienok má svoje čaro. 

   Dôstojne a potichu si ho  vychutnajme a potom odložme spomienky na tie  najvzác-
nejšie bytosti do našich sŕdc, aby sme ich  mohli takto o rok obnoviť a opäť sa pustiť do 
spomínania...                                                                                                        M.Vaníková

24.10. Deň OSN
31.10. Svetový deň sporenia

Medzinárodné dni v novembri

08.11. Svetový deň behu
12.11. Svetový deň kvality
13.11. Svetový deň dobrosrdečnosti
19.11. Medzinárodný deň bez fajčenia
19.11. Svetový deň prevencie týrania  
 a zneužívania detí
20.11. Svetový deň detí
21.11. Svetový deň pozdravov
25.11. Medzinárodný deň bez mäsa  
 a deň práv zvierat
27.11. Medzinárodný deň   
 nenakupovania
30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

Slávny 
Matej kazár 
sa ženil
Dňa  27. októbra 
2012 spečatili na 
Obecnom úrade 
v Predajnej  svoju 
lásku manželským 
sľubom Matej 
kazár a Andrea 
Štefanovie.
Mladým manželom 
želáme šťastný 
a sladký život. 

Opustili nás
Jozef Srniak

Alžbeta Peťková
Emília Povrazníková

Vladimír Vetrák

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,
Tvoj odchod žije s nami.

Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás - a my tu nie sme sami.



ŠPORTOVÉ ZVESTI

Memoriál Martina Dudu
      Nazdar Maroš,
po rokoch, kedy sme na Teba spomínali futbalovo-ping-
pongovým turnajom, som to tohto roku zmenil. Urobili 
sme  klubový stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 
18 našich hráčov a  kamarátov zo spriazneného klubu 
z Dubovej. Súťažili sme v dvoch kategóriách. V kategórii 
registrovaných, dá sa povedať nič nového. Podobne ako 
v  časoch, keď si tam býval s  nami, vyhral Pupo (Peter 
Kordulič),keď vo finále odolal topspinom Borisa Kosca. 
V kategórii neregistrovaných hráčov sa stal víťazom 
Banán (Paľo Vaník), pred Šimonom Živorom a Petrom 
Fodorom.
Turnaj finančne podporil Obecný úrad Predajná a ne-
jaké pivá nám zasponzoroval Michal Berčík.
Verím, že aj o rok Ti na Martina budem mať  čo napísať.
                                         Chrústo

ZáPADNÉ tAtry - koNČiStá
Ráno nás privítalo polooblačné počasie. Čím bližšie sme však  
boli k cieľu našej cesty, tým bolo krajšie. Z autobusu sme vystú-
pili v kempe Orešnica a odtiaľ sme po zelenej značke začali stú-
panie na Hrubý vrch a Končistú. Asi po tretine túry ukázali naše 
hory svoju premenlivú tvár. Za pár sekúnd nás zahalila hmla, 
ktorá nás sprevádzala prechodom celého hrebeňa. Čo bolo na 
druhej strane pre niektorých dobre, lebo nevideli, čo za strmé 
steny a zrázy sú pod nimi, a tak v pohode prešli. Keď sme začali 
zostupovať z  Končistej, počasie sa umúdrilo, hmla sa potrhala 
a  zasvietilo slniečko. Zmena počasia nám dovolila obdivovať 
plesá. Jedno bolo zaujímavo vytvarované. Malo tvar srdca. Škoda, 
že hladina vody  poklesla v niektorých aj o dva metre.
Pri zostupe sme prechádzali aj okolo najvyššie položenej 
salašníckej koliby na Slovensku.
Táto túra bola jednou z najťažších. Prešli sme zhruba 27 kilomet-
rov s veľkým prevýšením. Zvládli sme ju všetci, ba dokonca aj 
naše najmladšie turistky. Lucka Bakšová a Miška Smitková  a  dve 
ďalšie deti nemali ani  najmenší problém a v pohode dokráčali až 
k autobusu. 
Potom sme sa už poriadne unavení, ale plní zážitkov a spomie-
nok, vrátili domov.

ukoNČeNie 
LetNeJ turiStickeJ SeZóNy - GuLáŠ
Guláš sme už tradične varili na chate pod horou, ktorú nám ako 
každý rok zapožičal Marek Smitka. Hlavný gulášmajster Ľubo 
spolu s manželkou Betkou si deň predtým všetko pripravili, a tak 
ráno do kotla už len nahádzali a varili. Aby bolo ešte lepšie, Vier-
ka s Ankou a Miškou nazbierali hríby. A veru, aj tie šli pekne do 
kotla. 
Ráno síce bolo usmoklené počasie, trochu mrholilo, ale ako 
prichádzali prví turisti aj počasie sa umúdrilo a  zasvietilo 
slniečko. Bolo nielen pekne, ale aj teplo. Prišiel obed, guláš sa 
dovaril a po tradičnom prípitku a gratuláciách sme sa všetci na-
jedli, koľko nám chutilo. No a potom prišiel zlatý klinec celého 
dňa – súťaž medzi dvoma družstvami. Ako vždy aj tento  rok 
vyhralo škriepnejšie družstvo. A ako vždy aj tento rok  išlo samo-
zrejme len o pobavenie. Nasledovalo sladké hodovanie. Dobroty, 
čo napiekli naše šikovné turistky, zmizli raz-dva. Prezerala sa 
kronika, kde opäť pribudlo hodne popísaných strán a fotiek a pri 
ohníku a speve sme si ani nevšimli ako letí čas. 
Rozlúčili sme sa a opäť plní spomienok a zážitkov sme sa pobrali 
domov.           D. Smitka, predseda Turistického klubu v Predajnej

Súťaž v lietaní šarkanov
Prvá novembrová nedeľa bola síce zamračená, ale našťastie 
bez dažďa, a  tak sa tradičná súťaž v  lietaní šarkanov mohla 
uskutočniť presne podľa plánu.
Zišli sme sa na ihrisku. Niektorí prišli od Kalvárie z opačnej 
strany, ale všetci sme sa stretli a súťaž sa mohla začať. Deti sa 
už veľmi tešili, a  tak s  rodičmi a  starkými rýchlo poskladali 
šarkany všetkých možných farieb a tvarov a lietalo sa, a lietalo. 
A keď sa po poriadnom pobehovaní konečne dostali na ob-
lohu, veruže niektoré vyleteli poriadne vysoko a  detičky ich 
museli silno držať, aby im neuleteli. Keď sa poriadne vyšantili, 
na rad prišli rodičia a starí rodičia a pri púšťaní šarkanov si 
zaspomínali na detské časy, takže šarkaniáda bola pre všetky 
vekové kategórie.
Po súťaži sme všetkým detičkám rozdali sladké odmeny a oso-
bitne sme odmenili aj troch najvyššie lietajúcich šarkanov, 
ktorých majiteľmi boli Šimonko Švantner, bratia Merešovci 
a Miška Smitková.
Na záver môžem len dodať, že všetci boli spokojní a detičky sa 
už teraz tešia na budúcu šarkaniádu v Predajnej.
                                          D. Smitka, predseda športovej komisie


