
Zvon mieru
Dňa 11.11.2016 o 11.hodine a 11. minúte sa rozozvučal aj predajniansky zvon. V 
niektorých krajinách nazývajú tento deň aj Dňom červených makov. 11.11.1918 bola 
podpísaná kapitulácia Nemecka a ukončený prvý svetový  vojnový konflikt. Svet si na 
21 rokov oddýchol od vojnového besnenia. Potom sa už začal zmietať vo víre druhej 
svetovej vojny. Obetí bolo naozaj dosť. 
Pietnu spomienku venovanú obetiam dvoch  svetových vojen pripravili aj členovia 
výboru Jednoty dôchodcov v Predajnej, ktorá pracuje pod vedením Ing. Boberovej. 
Príhovor pani Janky Bera-
xovej  a báseň Na flámskych  
poliach prednášaná žiačkou 
základnej školy Vernikou To-
ráňovou odzneli v miestnom 
rozhlase. K miestnemu pom-
níku sme položili 11 červe-
ných  makov a kyticu kvetov, 
aby sme vzdali hold  obetiam 
vojen. 
Zapáľme sviečku a uctime 
si pamiatku tých, ktorí pad-
li, aby generácie mohli žiť v 
mieri.               -MV-

6. decembra o 16. hodine pozývame deti 
s rodičmi i starými rodičmi na Námestie 
J. Pejku, kde 

privítame Mikuláša 
so svojou družinou. Ale ešte predtým 
si detičky môžu pozrieť na námestí 
divadielko „Aladinova čarovná lampa“. 
V prípade veľmi nepriaznivého počasia 
bude divadielko v spoločenskom dome. 
Na námestí bude pre deti pripravený čajík 
a pre dospelých mikulášsky punč. Mikuláš 
nakoniec rozsvieti vianočný stromček.

********************
9. decembra o 14. hodine – predvianočné 
popoludnie v SD 

Čaro vianočných tradícií 
Nebude chýbať vianočná kapustnica, 
ukážka pečenia vianočných oblátok, 
zdobenie perníčkov, úkažky práce s 
drevom – výroba dekoračných predmetov. 
Deti ZŠ a MŠ spríjemnia popoludnie 
kultúrnym programom. Akciu poriadame 
spolu s MO Jednoty dôchodcov. Ak 
už máte niečo napečené na Vianoce 
môžete to priniesť na „koštovku“. 
Na toto podujatie pozývame okrem 
dôchodcov aj mladších občanov obce. 

********************
10. decembra o 16. hodine vianočný 
koncert nevidiaceho speváka 

Mariána Bangu 
kde bude spievať rôzne vianočné 
piesne. Koncert sa uskutoční v Rímsko-
katolíckom kostole v Predajnej. Vstupné 
je dobrovoľné. 

Mesiac október, jeden z jesenných mesiacov, je venovaný starším 
občanom. Symbolizuje úctu k ich životu, práci a skúsenostiam. Aj 
v našej obci sme pri príležitosti mesiaca októbra pozdravili našich 
seniorov.  Dňa 23.10.2016 o 17.00 hodine sa v spoločenskom dome  
stretli záujemcovia o kultúru z radov starších predajnianskych  
občanov. Popoludnie otvorila pani Božena Šulková. Krátky a milý 
príhovor mala starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá 
poďakovala našim starším občanom za ich pomoc a trpezlivosť, 
za ich schopnosť a vôľu pomáhať aj v pokročilom veku.  Potešiť a 
vyvolať úsmev na tvári starých mám a starých otcov prišli aj deti 
zo ZŠ s MŠ v Predajnej. Po ich krátkom programe nasledovalo 
kultúrne vystúpenie Na skle maľované. 
Určite sa všetci zabavili, rozosmiali a prežili pekné nedeľné 
popoludnie. Do svojich domovov odchádzali s dobrým pocitom.

Hanka Filipková

ročník 17    5/2016

Mesiac úcty k starším

***Pozývame vás***
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Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 

ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016

Uznesenie č.62/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
berie na vedomie informácie o splnených 
uzneseniach z predchádzajúceho zasadnu-
tia OZ 

Uznesenie č. 55/2016 
bod 5b), a uznesenie č. 53/2016 bod b) – 
Schválenie priameho predaja pozemkov.
Zmluvy na predaj pozemkov budú 
doplnené 26. 9. 2016 

Uznesenie č.63/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
berie na vedomie Bilanciu príjmov 
a výdavkov obce k 30. 6. 2016 bez 
pripomienok. (Príloha č. 1 zápisnice).

Plnenie rozpočtu k 30.6.2016

Uznesenie č.64/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
berie na vedomie
Kontrolu hospodárenia obce k 30.6.2016 
bez pripomienok.  (Príloha č. 2 zápisnice)

Uznesenie č.65/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
Schvaľuje v zmysle § 14 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. „Úpravu 
č. I rozpočtu na rok 2016“ (príloha č. 3 
zápisnice)

Uznesenie č.66/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
Schvaľuje 

a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
a jej výsledkoch v ZŠ s MŠ Predajná za šk. 
rok 2015/2016 (Príloha č. 4 zápisnice)
b) Žiada riaditeľku školy o predloženie  
„ Správy o hospodárení a koncepčnom 
zámere rozvoja školy“.

Uznesenie č.67/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
Schvaľuje
Koncepčný zámer rozvoja MŠ v Predajnej 
na roky 2015-2019 (Príloha č. 5 zápisnice)

Uznesenie č.68/2016
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná
a) Schvaľuje 
Navýšenie finančných prostriedkov na 
zvýšenie tarifných platov pedagogickým 
zamestnancom v MŠ a ŠKD od 1.9.2016 

o sumu 1 205 € (príloha č. 6 zápisnice)
b) Berie na vedomie
Informáciu starostky obce ku kanalizácii, 
o žiadosti o NFP Kvalita separovaného 
zberu, k nákupu osobného automobilu 
cez EKS.
Informáciu starostky obce k dotácii na 
knižnicu vo výške 1650 €.
Informáciu starostky obce o žiadosti 
p.Andrišekovej ku kúpe pozemku 1140/1a 
a 1140/2 o výmere 805m2 a 946m2, ktoré 
sú vedené na LV 558-TTP. 
c) Žiada starostku obce o vypracovanie 
znaleckého posudku na parcelu 1140/1 a 
1140/2, lV558 do 24.11.2016.

Bežný rozpočet Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť
K 30.6.2016 % plnenia 

Príjmy obce 818 261 818 261 462 676,46 56,5

Príjmy ZŠ 10 000 10 000 3 558,00 35,6

Príjmy súčet obec +škola 828 261 828 261 466 234,46 56,3

Výdavky obce 297 741 297 741 169 373,15 56,9

Výdavky ZŠ s MŠ 455 658 455 658 194 252,80 42,6

Výdavky súčet obec+škola 753 399 753 399 363 625,95 48,3

Výsledok hospodárenia 74 862 74 862 102 608,51 -

Kapitálový rozpočet

Príjmy 182 550 182 550 400 0,2

Výdavky 53 500 53 500 2 372,65 4,4

Výsledok hospodárenia 129 050 129 050 -1 972,65

Finančné operácie

Príjmy 119 119 118,71 100

Výdavky 201 509 201 509 1 104,00 0,5

Výsledok hospodárenia -201 390 -201 390 -985,29 -

CELK. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA +2 522 +2 522 +99 650,57 -

Obec Predajná vyhlasuje
OBCHODNÚ 

VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a 
§ 9 ods. 2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na 
uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov 
vo vlastníctve obce Predajná: pozemok par. 
KN – C č. 1140/1 o výmere 805 m2 TTP a par. 
KN-C č. 1140/2 o výmere 946 m2 – TTP k. 
ú. Predajná vedený na liste vlastníctva č. 558
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa 
začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej 
tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a 
v regionálnej tlači.
Podmienky súťaže:
1) Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby.
 Predmetný pozemok sa môže použiť len na 

účel výstavby rodinného
2)Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v 

písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej 
je uvedené meno a adresa navrhovateľa, 
s označením „Obchodná verejná súťaž - 
NEOTVÁRAŤ“.

3) Návrhy musia byť doručené na adresu 
vyhlasovateľa: Obec Predajná, Námestie 
Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná najneskôr 
do 14.00 hod. dňa 12.12.2016.

4) Rozhodujúci je návrh s najvyššou kúpnou 
cenou. Výška kúpnej ceny nesmie byť nižšia 
ako 4,00 €/m2 za pozemok par. KN – C č. 
1140/1 o výmere 805 m2 TTP a par. KN-C č. 
1140/2 o výmere 946 m2 -TTP k. ú. Predajná 
vedený na liste vlastníctva č.558 učená 
obecným zastupiteľstvom.

5) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej 
verejnej súťaže k ohliadke dňa 5.12.2016.

6) Úspech, resp. neúspech vo verejnej 
obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ 
účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu 
po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o 
najvhodnejšom návrhu.

7) Účastníci nemajú nárok na náhradu 
nákladov spojených s účasťou na obchodnej 
verejnej súťaži.

8) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené 
podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo 
odmietnuť všetky predložené návrhy.

Podmienky predkladania návrhov do súťaže 
sú uverejnené na internetovej stránke obce 
wwwobecpredajna.sk navrhovateľ si ich môže 
vyžiadať písomne alebo osobne prevziať na 
adrese určenej pre doručovanie návrhov. 
Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. 
návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo 
stanovených podmienok súťaže, nebude do 
súťaže zaradený.
Informácie na tel. č.: 0905 984 229
             Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
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Výstavka ručnej práce
V dňoch 13. - 14. októbra 2016 členky výboru ZO JDS sprístupnili pre verejnosť  
výstavku ručných prác v spoločenskom dome. Svoje výšivky, obrazy, dečky, obrusy, ako 
aj predmety každodenného života tu vystavovali p. Beraxová, p. Boberová, p.Košíková, 
p.Kazárová, p. Pocklanová, p. Flašková, p. Kršteníková a p. Albertyová. Súčasťou 
expozície boli aj výrobky žiakov základnej školy. Niektoré z nich vznikli v spolupráci s 
rodičmi a starými rodičmi. 
Krása vzniknutá šikovnosťou ľudských rúk má výpovednú hodnotu aj v súčasnosti. 
Možno niektorých z nás inšpiruje k aktívnemu oddychovaniu počas dlhých jesenných 
a zimných večerov. Možno objavíme v sebe  kreativitu a vyrobíme si jednoduchú 
dekoráciu do bytu. Možno šikovnosťou našich rúk pripravíme darček, ktorým potešíme 
svojich blízkych. A možno ste  vy, práve tí, ktorí  majú za sebou výrobu  „dušičkovej 
výzdoby“ pre tých, ktorých si nosíte už len vo vašom srdci.  Tak či onak. Ručne vyrobené 
výrobky nemusia byť dokonalé. Dôležité je, že pri ich výrobe prejdete na iné myšlienky 
a zabudnete na stres či pracovné problémy.  
Veľa tvorivých nápadov a realizácií, milí čitatelia!                                                        -MV-

Zdravotné okienko
Dňa 24.októbra 2016 sa v priestoroch knižnice konala beseda na tému zdravotné prob-
lémy seniorov.  Jednota dôchodcov z Predajnej pozvala pani Mgr. Evku Kňazovickú, 
fyzioterapeutku, aby nás informovala, ako sa treba starať o zdravie v seniorskom veku. 
Vo svojej prednáške sa zamerala na horné a dolné končatiny, na kĺby i chrbticu. Názor-
ne nám predviedla chyby, ktoré robíme a povedala nám, čo máme robiť, aby sme sa cítili 
lepšie. Beseda bola veľmi hodnotná a poučná. Škoda, že sa nás zišlo tak málo. Na záver 
sme sa Mgr. Evke Kňazovickej poďakovali a dohodli sa, že si besedu o zdraví môžeme 
ešte niekedy zopakovať. 
S jesenným sychravým počasím sú spojené  rôzne choroby, kašeľ, nádcha, chrípka. Na 
záver preto jedna rada. Čaje ani lieky na podporu vykašliavania si rozhodne nedávaj-
te tesne pred spaním, ale najneskôr medzi 16.-17. hodinou. Uvoľnené hlieny sa vám 

môžu v noci nahromadiť v 
dýchacích cestách a budiť 
vás zo spánku. 
Účinným domácim  po-
mocníkom proti kašľu 
je cibuľový, lipový a ba-
zalkový čaj, ale aj odvar 
z jablkových šupiek či 
materinej dúšky. Ocho-
reniu je najlepšie pred-
chádzať pohybom, pre-
chádzkami na čerstvom 
vzduchu a otužovaním.                                                              
Anka Košíková

ZO JDS PREDAJNÁ 
VO ZVOLENE

Jednota dôchodcov na Slovensku – Krajská 
organizácia Banská Bystica udeľovala v 
rámci „Október - mesiac úcty k starším“ 
vyznamenania. Slávnostný akt a posedenie 
sa konal vo Zvolene 5. 10. 2016.  Z našej 
organizácie sa tejto akcie zúčastnili p. Ján 
Ďurčo, p. Margita Flašková, p. Zdenka 
Kazáro-vá. Vyznamenanie za dobro-
voľnú a obetavú prácu v prospech starších 
občanov Základnej organizácii JDS v 
Predajnej prevzala Ing. Mária Boberová.
                                Výbor ZO JDS Predajná



Červené, žlté, zelené, oranžové... Svetielka 
lampiónov rozžiarili vo štvrtok podvečer 
nielen ulice našej obce, ale aj očká 
mnohých detí a dospelých.
Komisia kultúry v Predajnej zorganizovala 
lampiónový sprievod pri príležitosti Dňa 
boja za slobodu a demokraciu. Malí i veľkí 
sa stretli na námestí, aby spolu kráčali 
ulicami našej krásnej večernej Predajnej. 
Peknú atmosféru nepokazilo ani drobné 
mrholenie. Práve naopak. Všetci v dobrej 
nálade dorazili na školský dvor a úspešne 
vypustili svoje balóny šťastia do vzduchu. 

Kultúrne zvesti

Dňa 11. novembra 2016 kroky seniorov, ale i 
mladších občanov našej obce viedli o 17. hodine k 
Spoločenskému domu v Predajnej, kde sa konala 
„Kačacia veselica“
Všetkých účastníkov privítal p. Ľuboš Ofúkaný. 
Pani Šulková a kultúrna komisia nachystali výbornú 
večeru (kačacie stehno, knedle, kapusta, lokša) a k 
tomu pohár červeného vínka.
K príjemnej nálade prispela svojim spevom a hudbou 
miestna skupina Horec. V spoločenskom dome 
vládla veselá atmosféra. Prispela k nej aj tombola s 
cenami, za ktoré ďakujeme všetkým sponzorom.
Naše poďakovanie patrí aj p. starostke Ing. 
Čontofalskej, kultúrnej komisii a všetkým občanom, 
ktorí na tomto podujatí boli a svojim spevom a 
tancom vytvorili krásne a nezabudnuteľné dojmy, 
ktoré v nás po tejto akcii rezonovali. Tešíme sa zasa o 
rok – určite znovu prídeme. 
          Seniori JDS Predajná, Ing. M. Boberová

Kačacia veselica
Komisia kultúry pri OZ v Predajnej v piatok 11. novembra 
pripravila v spoločenskom dome kačacie hody pod názvom 
„Kačacia veselica“. V týchto zamračených dňoch občanom dobre 

Najviac sa tešili 
deti, ale aj dospelí, 
ktorí im pritom 

pomáhali. Lampióny zaplnili celú večernú 
oblohu a spolu s príjemnou hudbou 
a prítomnosťou našich milovaných 
vytvorili nezabudnuteľné chvíle. Keď 
už boli svetielka úplne maličké a detské 
rúčky premrznuté snehovou guľovačkou, 
v telocvični už čakali rôzne súťaže. 
Deti sa mohli vyblázniť na prekážkovej 
dráhe, skákať, behať, kotúľať, iní zase 
triafať do plechoviek, či zahrať si futbal. 
Pre tých najmenších samozrejme 
nechýbal obľúbený bazénik s guličkami, 
šmýkačka, odrážadlá, ako aj rôzne hračky, 

stavebnice a mnohé iné. No a koho 
športové stanovištia dostatočne vyčerpali, 
občerstviť sa mohli chutnými koláčikmi 
a teplým čajom, a rodičia chutným 
punčom, ktorý pripravili riaditeľka ŽŠ 
Mgr. Michaela Vaníková a zástupkyňa 
Mgr. Alena Žugecová. Čaj podávali deťom 
členky kultúrnej komisie. Nechýbali k 
nemu ani chutné koláčiky. Tie napiekli pre 
deti Mirka Virágová a Andrea Felbabová. 
Na koláčiky mali chuť aj dospelí, takže na 
budúci rok by ich mohli upiecť aj viaceré 
mamičky, pretože detičkám veľmi chutili, 
ale už ich nebolo.
Džavot a smiech detí, ktorý sa ozýval 
až do úplného záveru, len potvrdil, že 
lampiónová akcia sa naozaj vydarila.
Teraz nám zostáva už len zaželať si, aby 
sa nám aj o rok podarilo stretnúť za 
trblietavého svetla lampiónov a vypustiť 
ku hviezdam svoj balónik šťastia spolu s 
tajným snom či nesplneným prianím.
Nemalú zásluhu na obnovení tejto krásnej 
tradície má naša starostka Ing. Tatiana 
Čontofalská, ktorá prvá prišla s týmto 
dobrým návrhom. Prispela aj finančným 
darom pre hry deťom, ako aj zakúpením 
balónov šťastia. 
Poďakovanie za dobrú prípravu v súťaži 
pre deti a celú akciu patrí aj mamičkám 
Mirke Virágovej , Evke Pocklanovej, Lenke 
Nemcovej, členkám kultúrnej komisie 
a samozrejme, nášmu moderátorovi 
Lubošovi Ofúkanému.

Lampiónový sprievod

padlo trochu rozptýlenia pri hudbe skupiny Horec a posedenie 
pri rozvoniavajúcej, do zlatista upečenej kačacinke, ktorú 
pripravili naše vynikajúce kuchárky. Určite všetkým účastníkom 
sa, tak ako aj mne, pri pohľade na lákavé jedlo  zbiehali slinky. 
Jedlo sme zapíjali dúškom červeného vínka. Takty hudby 
niektorých nenechali sedieť a zvŕtali sa pri tanci, čo tiež svedčí o 
dobrej nálade, ktorá tu panovala. Dúfajme, že táto veselica bola 
začiatkom tradície kačacích hodov v Predajnej.  Hanka Filipková

Stretnutie pri dobrom jedle
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Členovia JDS v Predajnej navštívili stacionár 
IMPULZ pre seniorov v Nemeckej, ktorého 
služby využívajú aj naši seniori. Privítala 
nás pani vedúca Renata Liptaiová, povodila 
nás po miestnostiach, ktoré sú k dispozícii 
pre seniorov. Ukázala nám aj spoločenskú 
miestnosť, kde nás čakala chutná bábovka 
a čaj. V spoločenskej miestnosti seniori 
cvičia, súťažia, spievajú a denne ju využívajú 
na rozhovory a spoločenské akcie. Ďalšia 
miestnosť je pracovná, tu sa venujú rôznym 
ručným prácam a my sme boli očarení ich 
nápaditosťou a šikovnosťou. Čas nám prešiel 
veľmi rýchlo, seniorov čakal chutný obed a 
nás obdarovali pestrofarebnými mydielkami 
vlastnej výroby.
Poďakovali sme im za pekný zážitok a dali sme 
si sľub, že ich ešte niekedy navštívime.                           
                                      A. Košíková, JDS v Predajnej

   Od istého času nemám rada jeseň, najmä 
koniec októbra a začiatok novembra, lebo 
sú to mesiace hmlisté, upršané a plné 
smútku. Vtedy mávam akúsi zvädnutú 
náladu a chýbajú mi cesty a dobré správy 
na zlé dni. Vtedy začínam spomínať a zdá 
sa mi aj minulosť bližšia. Ľudia s ňou spätí 
sú mi  blízki, humorní, zhovievaví a plní 
pochopenia. Pri spomienkach na nich sa 
cítim šťastnejšia. Padnutý list zo stromu 
akoby mi vravel: „Šťastná budeš až vtedy, 
keď sa ti podarí objaviť vlastnú dušu a kto 
alebo čo je v nej, je už skoro zabudnuté.“
   8. august priletel ako víchor a ja som mala 
v tento deň „ťažkú“ povinnosť. Musela som 
sa do jedenástej hodiny dostať do dedinky 
Predajná, konkrétne do školy, kde som 
dostala umiestenku z PF v Banskej Bystrici 
s nástupom prvého  septembra. Bližšie 
informácie som sa mala dozvedieť práve 8. 
augusta.
   V živote som v tých končinách nebola. 
Najďalej som sa dostala do Lučatína a 
odtiaľ autobusom do Moštenice, kde bývala 
moja stará mama. Informácie o trati 
som mala strohé od svojich spoluhráčok 
z Banskej Bystrice: „Pôjdeš osobákom, 
vystúpiš v Dubovej, kde bude pristavený 
autobus, ktorý ťa odvezie do Predajnej.“ 
Vždy, keď vlak začal spomaľovať a počula 
som škrípanie bŕzd, moje oči sa upierali 
na názvy staníc. Konečne Dubová! Ľudí 
vystúpilo veľa. Každý sa pobral svojím 
smerom. Aj ja som obišla stanicu, ale 
autobusu nebolo široko-ďaleko. Keď som 
sa vrátila pred staničnú budovu, stál tam 

už len jeden starček pripomínajúci deduška 
z rozprávok. Menší, prihrbený, pod nosom 
fúziky. Horko-ťažko si pripaľoval fajočku. 
Ja som stála ako kôl v plote. Rozhodla 
som sa ho osloviť a spýtať sa na cestu do 
Predajnej. Keď som sa k nemu približovala, 
otočil sa ku mne:
„Moja, kde ty ideš?“
„Do Predajnej,“ znela moja odpoveď. 
„Tak pôjdeme spolu, aj ja tam idem. 
Len počkaj, moja, kým si zapálim túto 
neposlušnú fajku.“
„Nepôjdeme autobusom?“ potichu a skoro 
koktavo som sa opýtala. 
„Nie, ten ide až po štrnástej hodine.“
Zahmlilo sa mi pred očami, keďže som 
mala byť v škole o jedenástej. Konečne 
fajka vydala „puf “ a vyšiel z nej prvý 
dym. Starček sa mi ako správny gentleman 
predstavil.
„Som ujo Škoda, obuvník z Predajnej a ty 
si kto?“
„Magdaléna Buschbacherová, budúca 
učiteľka na vašej škole.“
„No výborne, ale ja ťa budem volať Moja, 
lebo tvoje meno si nezapamätám a ty ma 
volaj ujo Škoda alebo stačí len ujo.“
Takto prebehlo naše zoznámenie a 
zaznel povel: „No poďme, moja tenučká 
blondínka!“
Trošku ma myklo, lebo som si nevšimla, 
že by si ma obzeral, ale iného východiska 
som nemala, len kráčať s ním.  Cesta do 
kopca ho unavovala, a tak som sa rozhodla 
pomôcť mu s ruksakom, ktorý niesol na 
chrbte. Keď mi ho dal, cítila som prírodnú 

vôňu kože a hrkot klincov. Vedela som, že 
mi neklamal. Nešli sme mlčky.  Naše témy 
boli rôzne. Bol to rozumný človek a na 
ľudí mal rôzne názory. „Ľudia majú veľa 
čo povedať k tomu, čo sami neurobili, ale 
mikroskopicky málo hovoria o tom, čo sami 
urobili. Takíto ľudia šliapu po ideáloch 
vlastných predchodcov. Na takých si daj, 
Moja, v novom prostredí pozor!“ Rečí bolo 
o mnoho viac, tak len v skratke čo som si 
zapamätala, aj to neviem, či úplne presne.
„Blud býva odetý do krásnych viet. 
Smrť nám už pri zrodení v oku drieme.“ 
Poslednú vetu si pamätám presne, lebo ňou 
obhajoval to, že je len obuvník a málo sa 
učil a čítal. 
„K múdrym slovám kníh som ostal 
chladný...“
Chcela som ho povzbudiť, ale to sme už boli 
pri škole. Možno práve budova školy v ňom 
evokovala pojem kniha.
„Moja, doviedol so ťa na miesto, ako som 
sľúbil. Držím ti palce, lebo meškáme. Príď 
ma pozrieť tak často, ako ti to bude práca 
učiteľky dovoľovať. Ďakujem ti za pomoc.“
Objala som ho, dala pusu na zvráskavené 
líce, ktoré dodnes cítim na perách a naše 
cesty sa rozišli. Bola som ho pozrieť. Splnila 
som sľub. Jeho obydlie dodnes slúži iným. 
   Ak ste ho poznali, spomeňte si so mnou 
na neho. Ak nie, aspoň som vám priblížila 
človeka, ktorý žil v Predajnej. Obec, v ktorej 
žil, mal rád. Mal rád aj jej obyvateľov. 
Pomáhal im „zreparovať“ obuv, ktorej sme 
vtedy nemali toľko, ako majú dnešní ľudia 
a ich deti.                        Mgr. Michalčíková

Prví, ktorých som spoznala v Predajnej

Návšteva denného stacionára v Nemeckej



Na hroby tíško lístie sadá.
Z oblohy tichý dáždik padá.
Mieša sa s našimi slzami.
Milovaní, tak smutno je nám za vami...

Sviatok všetkých svätých
Na Slovensku sme si 1. novembra pripomenuli 
Sviatok všetkých svätých, deň venovaný spomienke 
na zosnulých. Prvý november je od roku 1994 
rozhodnutím Národnej rady SR z októbra 1993 
dňom pracovného pokoja. 
Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťanského 
obdobia. Súvisí s pradávnou mystickou tradíciou 
indoeurópskych národov, ktoré verili v návrat  

duší zosnulých na pozemský svet. Tento názor bol rozšírený  najmä medzi Keltmi. 
Keltskí kňazi sa v noci z 31.októbra na 1.novembra lúčili s letom patriacim bohyni 
života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina, ktorý vládol zime. Kelti verili, že v túto 
noc prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali telo, v ktorom sa na jeden rok usadia. Zo 
strachu, že mŕtvi si vyberú práve ich, prinášali mŕtvym rôzne dary a obete. Verili, že si 
ich naklonia. Podobné sviatky poznali aj Germáni a Slovania. Medzi kresťanmi sa tento 
sviatok rozšíril na začiatku 7.storočia, keď pápež Bonifác IV. premenil Panteón v Ríme 
na kresťanský chrám. Zasvätil ho úcte Panny Márii a všetkých svätých mučeníkov. V 
roku 837 vyhlásil Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť 
aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal Sviatok všetkých svätých a 
nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých duší. V 10.-11. storočí sa z tohto sviatku 
vyvinula aj Pamiatka zosnulých – Dušičky, ktorá pripadá na 2.novembra. 
Na Slovensku  má úcta k mŕtvym a návšteva hrobov príbuzných veľmi dávnu tradíciu, 
ktorá sa udržiava dodnes. Zapálenie sviečky, spomienky na tých, ktorí už nie sú s nami, 
to jednoducho k prvým novembrovým dňom patrí.                                      Zdroj: internet

Ján Fekiač

Živý mŕtvym
Medzi mohylami chladný vánok veje,
v šere plameň sviecí, trúchle miesta hreje.
Ticho všade tajomné, len modlitieb šepot
stúpa spolu s teplom sviecí 
do nebeských pagod. 

Živý k mŕtvym sa sťahujú 
do večného domu.
Láska dávna dušu morí a núti ju k tomu. 
Spomienky sú v každej chvíli 
a na každom kroku. 
Veľa rokov bili spolu srdcia bok po boku.

V chladnú jeseň čas prichodí, 
privodí clivotu.
Pomoc vzácna, druh nám chýba, 
otec, sestra, brat, sú nie tu.
Budúcnosť neviem, tá nás tak nemrzí.
No zážitky, diela, lásku 
vždy smrť nám dokazí.

Živí k mŕtvym sa schádzajú 
k Božiemu trónu
s náručami plných kvetov 
im i jemu skladajú poklonu. 
Boh určoval nám osudy, 
dušiam dá pohodu.
Vzkriesiť vie tých, čo umreli, 
vie čas i miesto nášho skonu. 

Spomíname, ďakujeme, 
modlíme sa za vás! Milujeme stále. 

K sviatku zosnulých napísal Ján Fekiač 
v Predajnej 14.10.2015. 

Odchádzajú po jednom
   Svoju pieseň píše umelecky nadaný človek. Jeden ju píše na nebo veľkými písmenami, 
iný si ju značí potajomky do svojho srdca, ale žije z nej celý život. 
   Tak nejako to bolo aj s mojím žiakom Leom Gálom. Ako piatačik už vynikal krásne 
zahranými piesňami a nimi nám osviežoval kultúrne podujatia a večierky. Keď 
dorástol, piesne sa začali plniť slovami láska či krása tvojich očí, či mám ťa rád. Mladosť 
je okno snov a srdce je vtedy veselé, nie uplakané. Tak to bolo aj s Leom. Manželstvo, 
dve deti a prekrásne večery s kapelou, v ktorej vynikalo jeho nadanie. Keďže bol už od 
detstva vedený matkou k hrdosti, často mi vravieval: „Mám hrdé srdce, načo sú mi sny, 
tie neskutočné mrakodrapy. Teraz som šťastný a to mi stačí, lebo iba čo znie v rytme, 
nezaniká.“ Zabudol, že k šťastiu patrí rodina, priatelia, jednoducho ľudia, ktorí mu 
pomôžu v čase, keď to bude potrebovať. Leo, priznaj si aspoň teraz v tichej tme, ako 
často si potreboval človeka, jeho ľudské teplo, dobré slovo, povzbudivý pohľad, úsmev a 
vtedy by si bol šťastný. Tvoj bohémsky život ťa priviedol k šťastiu nesplnenému , ktoré sa 
nedá menovať pravým menom, lebo by urážalo a ani ja neviem, kde skončím. 
   Milý Leo, pozdravujem Ťa za všetkých spolužiakov, ktorý by Ti radi zahrali Tvoju 
najobľúbenejšiu pieseň a ona by Ti uľahčila cestu, z ktorej niet návratu. Nedá sa už, 
tak Ti aspoň prajú, nech Ti je zem slovenská ľahká.                           Mgr. Michalčíková

Ján Fekiač

Lov v mysli
Ustal už vietor, prestal už dážď,
z ďalších tvojich rozmarov príroda mi ukáž.
Rok ku koncu sa chýli. Koľký že už prišiel?
Z mladín hora stojí. Ako ten čas ušiel. 

V spomienkach mysľou miešajú sa krásy.
Na bôle, straty otca, matky, priateľov 
spomenúť musím si.
V žiare slnka vnímaš jemnosť nervov listu
a v obrovskej jedle hľadáš dedičstvo, 
rodinu si blízku. 

Na orosenej lúke vidíš stopy laní.
V perinke obnovca milióny tých, 
čo boli pred nami. 
Z odkvitnutej ruže červenie sa šípka,
zásah jej zbrojnošov vpich ti srdce stíska.

Čo všetko míňa sa, mení a pučí!
Raz život sa v šťastí hrá, raz k žiaľu nás núti. 

V samote hreje ťa spoločnosť, rodina.
S modlitbou k prarodičom nech tvoj deň začína. 

Spev vtáčí preniká do tajov noci,
no býva tiež krásna, kým v nej vyjú vlci.
Chcem sa vrátiť spiatky do čias vtáčích hodín.
Vo modlách vášne snívam, keď po lese chodím.

Obdivujem zore zrána, dúhy, 
prírodu, svet celý.

Posielam ti, verná moja, 
veršom pozdrav vrelý.
Vystráb sa a zahoj, 
netrestaj za zlo nás!
Pritúľ v novom roku tvoju zver 
i každého z nás!
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Spoznávame prírodu
V piatok 23. septembra sa žiaci 1.ročníka v rámci environmentálnej 
výchovy stali súčasťou lesa. Cez hádanky spoznávali rôzne lesné 
zvieratká, dozvedeli sa zaujímavosti z ich života a vypočuli si ich zvukové 
prejavy. Po teoretickej príprave svoje vedomosti využili pri praktických 
hrách na školskom dvore. Za veľmi pekné aktivity ďakujeme pani 
Kološtovej z NAPANTu.                                         Mgr. Šagátová Katarína

Ekodeň
V pondelok 26.09.2016 prišla pani Kološtová z NAPANTu aj k našim 
druhákom. Pre deti mala pripravené aktivity v prírode, ktoré  malým 
ochranárom poodhalili krásy lesa. Najskôr sa mali so zaviazanými 
očami dostať cez pripravenú trasu, potom hmatom a čuchom spoznávali 
plody lesa. Pozorovali kôru jednotlivých stromov a zahrali sa aj na 
starostlivé veveričky či jelene. V triede potom vytvorili krásne obrazce 
z nazbieraných plodov prírody. Deti zažili krásne dopoludnie s veľmi 
príjemnou odborníčkou, ktorej touto cestou ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšie stretnutie.                                                      Mgr. Kohoutová Želmíra

Športom proti drogám
V piatok 7. októbra sa naši žiaci zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom 
behu mladších žiakov o putovný pohár starostky obce Jasenie Športom 
proti drogám. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka - Dominik 
Havran, Sebastián Sylvestr a Sebastián Pavlovský. Obsadili pekné                
5. miesto.                                                                        Mgr. Šagátová Katarína

Florbalový turnaj
Na florbalovom turnaji konanom dňa 13.10.2016 v Brezne naše družstvo 
v zložení Patrícia Pavlovská, Adrian Babiak, Dávid Liptai, Filip Kordík, 
Ivan Faluš, Sebastián Sylvestr, Sebastián Pavlovský, Samuel Pršanec, 
Viktor Kohout a Dominik Havran obsadilo pekné 3. miesto. Okrem 
medailí a krásneho pohára si žiaci odniesli aj veľa cenných skúseností, 
ktoré, veríme, využijú v budúcnosti. Nášmu družstvu blahoželáme a 
želáme veľa úspechov v ďalších turnajoch.              PaedDr. Múka Marcel

Svetový deň výživy
Výživa, a predovšetkým zdravá výživa, je významný fenomén dnešnej 
uponáhľanej doby. Nie je to len krytie základných potrieb energie, 
ale má aj výrazný vplyv na emocionálnu stránku človeka, ktorá mu 
prináša pocit uspokojenia. Dnes je výživa jedným z dôležitých faktorov 
životného štýlu, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje zdravie človeka. 
Preto si každoročne ľudia na celom svete pripomínajú dôležitosť 
zdravej výživy, pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorý pripadá na 
16. októbra. Ani my v našej škole sme nechceli byť výnimkou, a preto 
sme si na počesť tohto dňa naplánovali rôzne aktivity so žiakmi 7. 
ročníka. Na hodinách venovaných zdravej výžive si žiaci vyrobili rôzne 
výtvory z ovocia a zeleniny, pri ktorých sa oboznámili s tým, že ovocie 
a zelenina sú nevyhnutným doplnkom zdravej stravy. Následne si pre 
našich siedmakov pripravili prezentácie šikovné deviatačky – Julianka  
Povrazníková, Dianka Chlepková a Viktória Toráňová, prostredníctvom 
ktorých sa dozvedeli ako vznikol tento svetový deň, aké sú zásady 
zdravej výživy, aké sú poruchy v stravovaní ich následky a veľa ďalších 
zaujímavých informácii. Okrem týchto aktivít si siedmaci na hodine 
výtvarnej výchovy vytvorili “erby zdravia“, ktoré im budú tento deň a 
jeho význam pripomínať.                                           PaedDr. Múka Marcel

Spoznávali  sme Predajnú
Žiaci štvrtej, piatej a šiestej triedy si spolu s pani učiteľkami  boli pozrieť 
priestory predajnianskeho mlynu, o ktorý sa stará pán Ondrej Čipka. 
Do vlastníctva rodiny Čipkovcov sa mlyn podľa slov nášho sprievodcu 
dostal v roku 1907. My sme ho videli v jeho aktuálnom stave s nánosom 
histórie na mlynských zariadeniach i na starobylých predmetoch, 
ktoré sú v jeho interiéri. Pán Čipka nám porozprával o tom, ako 
jednotlivé stroje fungovali. Momentálne v zadnej časti mlynu prebieha 
rekonštrukcia strechy. 
Obdivujeme snahu pána Čipku o zachovanie tejto pamiatky. Týždeň, 
ktorý začal návštevou mlyna,  pokračoval aj besedou s miestnym 
remeselníkom - pánom Vojtechom Kuracinom, ktorý vyrába pekné 
nádobky z dreva. Žiakov oboznámil s postupom výroby. Dozvedeli sa, 
ako dlho trvá vyrobenie jednej misky,  či s akými druhmi dreva pán 
Kuracina pracuje. Sme radi, že ručná výroba má ešte  svoje miesto v 
súčasnej dobe techniky a čínskych výrobkov.    Mgr. Vaníková Michaela

Posedenie so starými rodičmi
Žiaci 5. triedy spolu s pani učiteľkou Šandoryovou pozvali svojich 
starých rodičov na besiedku. Pripravili im krátky kultúrny program a 
vytvorili pre svojich najmilších darček, ktorý im s láskou venovali. 
               Mgr. Vaníková Michaela 
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Slovensko bez drog
V pondelok 17.10. 2016 sa piataci, šiestaci a siedmaci 
zúčastnili prednášky Pravda o drogách, ktorú sme pre 
nich pripravili v spolupráci s organizáciou Slovensko 
bez drog. 

Čítali sme rozprávku
V pondelok  24.10. 2016 sa žiaci zapojili do spoločného 
čítania rozprávky.  Zapojili sme sa tak do iniciatívy 
nášho Ministerstva zameranej na podporu čítania. Táto 
aktivita nie je poslednou v tomto školskom roku. Rok 
2016/2017 je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. 
Budeme radi, ak v jeho závere si naše deti vezmú do 
rúk knihu len tak samy od seba a textu, ktorý prečítajú, 
budú aj rozumieť.                     Mgr. Vaníková Michaela

Záložka do knihy spája školy: Čítam, 
čítaš, čítame
Do projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, 
čítaš, čítame sme zapojili 132 žiakov našej školy.  Svoje 
záložky vyrábané s radosťou sme si vymenili so žiakmi 
z partnerskej školy ZŠ Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi. 
Veríme, že noví majitelia budú mať z darčeka radosť a 
že si ho založia do knihy, ktorú práve čítajú. Presne tak 
ako my.                     Mgr. Katarína Šagátová

Halloween v 4.A
Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho 
predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú 
susedov. Oslavuje sa hlavne v západnom svete – v USA, Írsku, Kanade, 
Austrálii, Anglicku, na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, kde sa slávil 
ako pohanský sviatok.  Tradičnými znakmi tohto sviatku sú špeciálne 
vyrezané tekvice (Jack-o‘-lantern), vo vnútri ktorých je sviečka, 
čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, metly, oheň, 
príšery, kostlivci... Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku 
všetkých mŕtvych. My sme si ho pripomenuli so žiakmi 4.triedy. 
                                                                                      Mgr. Maderová Ivana

Hrajte sa s nami
Šikovní žiaci zo školského parlamentu Sonička, Marek, Ninka, Viktorko, 
Ivo, Veronika a Tomáš spolu s pani učiteľkou Kohoutovou  si v  jedno 
októbrové sobotné  popoludnie vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. 
Pre svojich mladších spolužiakov z 1. stupňa premysleli, namaľovali a 
slávnostne otvorili kútik Hrajte sa s nami. Žiakom spestrili prestávky a 
pobyt v družine a nám skrášlili chodbu. 
Zrealizovanie kútika hrajte sa s nami nie je jedinou aktivitou žiackeho 
parlamentu. Ešte v septembri si žiaci pripravili nové melódie do 
školského zvonenia. V októbri vyrezávali a tvorili z tekvíc. Súťaž si aj  
vyhodnotili. Najviac hlasov získal tekvicový výtvor žiakov 9.triedy. 
Zrealizovali si aj zber papiera, z ktorého chcú financie použiť na 
vytvorenie oddychovej  zóny. Nápadov majú veľa. Uvidíme, čo všetko sa 
podarí zrealizovať. Zatiaľ svoju činnosť rozbehli výborne. Držíme palce!
                                                                  Mgr. Vaníková Michaela

V sklárňach
Dňa 6. októbra 2016 nás pani učiteľka Rusnáková vzala na exkurziu 
do sklární v Lednických Rovniach. V sklárňach s názvom RONA 
nás previedli takmer celým podnikom. Zaujalo ma, že sklo čerstvo 
vytiahnuté z pece, má 500 stupňov. Vytvarované poháre sa namočia 
do kyseliny, aby ostali číre a priesvitné. V týchto sklárňach udržujú aj  

Kristínka Kákicsová

Slovensko
Slovensko je dobrý štát,
mladí ho musia 
podporovať.
Pamiatok tu máme dosť,
slúžia ľuďom pre radosť. 
Hlavným mestom 
Bratislava je,
Dunaj sa cez ňu leje. 

Peknú prírodu tu máme,
lebo sa o ňu staráme.
Hory, lesy, veľké stráne,
pozrite sa, ľudia, na ne!

Turisti k nám chodia radi,
sú aj starí, sú aj mladí. 
Veľa ľudí zvieratá má 
a dobre sa o ne stará. 

Milé detičky, 
Slovensko rady majte,
krásy jeho  spoznávajte!

tradíciu ručnej výroby. Na výrobe jedného pohára sa 
podieľa 5 odborníkov. Tiež ma zaujímalo, že sklárne 
zásobujú Biely dom či Buckinghamský palác. Súčasťou 
exkurzie bola aj rázovitá dedinka Čičmany a návšteva 
Betlehema v Rajeckej Lesnej. Deň sme ukončili 
nákupmi v Žiline. 
Nové informácie, kľukatá cesta a dobrá nálada boli 
našimi spoločníkmi celý deň.      Marek Hôrčik, 9.trieda

Charizmatickí Matejovia
Dňa 4. novembra 2016 do našej Základnej školy s 
materskou školou v Predajnej zavítali dvaja vynikajúci 
športovci – Matej Tóth, atlét a Matej Kazár, biatlonista. 
Podelili sa s nami o zážitky, pocity, emócie. Dozvedeli 
sme sa, ako trávia voľný čas, ako vyzerajú ich tréningy aj 
to, ako sa cítia pred súťažou. Najprv nám porozprávali 
o sebe oni, potom sme dostali priestor aj my, žiaci. A 
pýtali sme sa dosť. Neostalo len pri rozprávaní. Matej 
Tóth nám spomalene  predviedol ukážku rýchlej 
chôdze. Samozrejme, obidvaja športovci nám priniesli  
ukázať aj svoje medaily. Olympijské zlato z Ria je naozaj 
ťažké a vzácne nielen pre svojho majiteľa, ale aj pre nás, 
Slovákov. 
Sme radi, že obaja Matejovia si po besede našli čas na 
fotenie a podpisovanie. Sme  hrdí, že nás navštívili dvaja 
vynikajúci športovci, obdivuhodní  a charizmatickí 

ľudia. Ďakujeme za návštevu a prajeme veľa športových úspechov!     
                                                              Veronika Toráňová, žiačka 8. triedy


