
 
 
 
 
 
 
 

Október – Mesiac 
úcty k starším 

 
Neberme zrelý vek tak prísne – 

šach ešte neznamená mat. 
Aj vtedy, keď sa zjesenieva, 
je veľa pekných záujmov, 

keď s ústami aj srdce spieva, 
pre pohodu je zárukou. 

 
Všetci máme radi rozprávky aj 
napriek tomu, že sa v nich vždy 
ukrýva nejaké ponaučenie. Ľudia 
všeobecne poúčanie nemajú radi 
a práve v rozprávkach je priro-
dzené, že mladí ľudia chodia 
k starším pre múdre rady. V tom 
reálnom živote je to presne na-
opak a človek je zrejme od príro-

dy naprogramovaný tak, že najradšej sa učí z vlastných chýb. Ľudský život má svoje etapy presne tak, 
ako sa striedajú ročné obdobia. Podobne ako je jeseň obdobím zberu dozretej úrody na zimu a zálo-
hou pre budúcu jar a leto...také je i dozrievanie ľudské. V prírode je zárukou kvality budúcej úrody 
jadro takmer prezretého ovocia. Tak prečo nad životnými skúsenosťami a názormi staršej generácie 
tak často ohŕňame nos? Prečo nechceme zbierať plody ľudskej práce, desaťročné skúsenosti a obrazne 
povedané, nechávame ich hniť na zemi? Prečo rady starších a skúsenejších, ktoré máme na dosah 
a ktoré sú nám ochotní poskytnúť sa nám zdajú nezaujímavé, otravné a ignorujeme ich?  
Veď staroba je jednou z etáp ľudského života a dá sa prežiť s optimizmom a nadhľadom. Mladí a sta-
rí vždy boli a vždy budú. Rôzne generácie patria k sebe a vyvíjajú sa vo vzájomnej závislosti. Taký je 
zákon a kolobeh života.  
V poslednom čase čoraz viac počúvame a aj používame slovné spojenia – život je hektický, nemám čas, 
ponáhľam sa. A človek ostal pomimo. Naši rodičia, starí rodičia...len vďaka nim sme tu. Vytvorili 
nám podmienky pre život, vychovali nás. Nezabúdajme na nich, na všetkých ľudí okolo nás, ktorí sú 
starší ako my, ktorí už začali štvrtú etapu svojho života. Sú vzácnou a neoddeliteľnou súčasťou bytia 
a kolobehu života. Sú súčasťou nás tak, ako raz my budeme súčasťou bytia našich detí, ich jeseňou. 
 

Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho 
kraja zo dňa 14.11.2009 

Členmi okrskovej komisie boli: Ing. Jana Šagátová, Mgr. Jana Baďová, Erik Búda, Marta 
Dudová, Svetozár Drugár, Anna Košíková, Ondrej Petrovič, Viera Pocklanová. Zapisovateľ 
volebnej komisie: Božena Šulková 
Volebnú zápisnicu podpísali všetci členovia okrskovej volebnej komisie, čím po-
tvrdili správnosť údajov uvedených v zápisnici. 
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 1126 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 185 
Počet odovzdaných obálok: 185 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 177 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 170 
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ZVESTI PRE OBČANOV 
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Predajná zo dňa 30.9.2009 
 
OZ obce Predajná schvaľuje: 

- zmenu rozpočtu obce Predajná na rok 2009 
- použitie financií z účelového fondu vo výške 21 000 eur na spolufinancovanie rekonštrukcie 

Základnej školy v Predajnej 
- zníženie prídelu finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre ZŠ v Predajnej 

v dôsledku zníženia podielových daní obce vo výške 23 450 eur 
- úver vo výške 50 000 eur na zabezpečenie všetkých neoprávnených výdavkov projektu „Re-

konštrukcia ZŠ“ 
- žiadosť p. Petra Hlásnika, bytom Predajná na prekládku vodovodného potrubia z parcely KN č. 

300/7 na parcelu KN č. 300/ tak, ako je to uvedené v stanovisku ŽP Podbrezová zo dňa 
29.9.2009 

OZ obce Predajná berie na vedomie: 
- správu o platení daní a poplatkov za obdobie 1-9/2009 
- správu o plnení rozpočtu obce za obdobie I. polroka 2009 
- informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Kazára. Komisia konštatuje, že 

starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská podala oznámenie podľa čl. 7 ods.1 Ústavného záko-
na č. 357/2004 a neboli zistené žiadne nedostatky podaného oznámenia 

- informáciu starostky obce: 
- o prácach na rekonštrukcii ZŠ  
- o podpísaní zmluvy zo strany obce v zastúpení starostkou obce dňa 24.9.2009 
- o vypracovaní statických posudkov na budovu ZŠ a pripravovanom statickom posudku na ob-

jekt telocvične 
- o nutnosti financovať vzniknuté neoprávnené výdavky a to vo výške 20 342 eur, z toho kotol-

ňa v telocvični predstavuje čiastku 19 691 eur 
- o schválení darovania poľnej kuchyne darovacou zmluvou z Ministerstva obrany SR 
- o schválení troch aktivačných pracovníkov a jednej absolventskej praxe od 1.10.2009 
- o podaní projektu na EUROFONDY o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci 

opatrenia 4.1 regenerácia sídiel na projekt „Rekonštrukcia Námestia J. Pejku“ vo výške 
659 637,18 eur 

- o poskytnutí dotácie zo strany predsedu VÚC na monografiu obce vo výške 400 euro 
- o vybavení žiadosti na osadenie dopravných značiek na štátnej ceste III/06657 prechádzajú-

cou obcou Predajná, zo strany Regionálnej správy ciest v Banskej Bystrici a BBSK 
- o podaní žiadosti na BBSK odbor dopravy na realizáciu opravy mosta na Kramlišti 
- o podaní žiadosti na OLZ Slovenská Ľupča na odkúpenie pozemku pri LS, za účelom vybudo-

vania miestnej komunikácie v zmysle v zmysle Územného plánu obce 
- o obnovení činnosti folklórneho súboru BOCIANIK cez Centrum voľného času v Brusne s tým, 

že obec poskytne priestory v objekte Spoločenského domu v Predajnej a pedagóg bude platený 
Centrom voľného času v Brusne 

- o zadaní vypracovania zoznamov majetku obce v iných katastrálnych územiach a zoznamov 
obecného majetku na pozemkoch štátu geodetickou firmou Siman – Jorčík, pre účely majet-
kovo – právneho vysporiadania 

- o dokončení WEB stránky do konca roku 2009  
- o zámere šéfredaktorky dvojmesačníka „Predajnianske zvesti“ p. L. Smitkovej ukončiť prácu 

šéfredaktorky dňom 31.12.2009 
- o zámere požiadať o grant Ministerstvo vnútra SR na kamerový systém v obci 
- o zámere požiadať o grant Ministerstvo kultúry SR na rekonštrukciu knižnice 
- o konaní volieb do BBSK a to v termíne 14.11.2009 
- o zámere Slovenskej pošty realizovať transformáciu pôšt 

OZ obce Predajná žiada starostku obce o informovanie Ing. Porubského – SHR, bytom Lopej o 
možnostiach nájmu, o ktorý požiadal v žiadosti na parcele KN č. 2350 o výmere 2975m2 
OZ obce Predajná ukladá predsedom komisií pri OZ predložiť správy o činnosti komisií za 
3.Q.2009 do 10.10.2009 
OZ obce Predajná zamieta žiadosť p. Petra Hlásnika, bytom Predajná o povolenie trvalého uží-
vania obecnej parcely KN č.300/5 do doby prekládky vodovodného potrubia. 
 



ZVESTI PRE OBČANOV 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pre-
dajná č. 2/2009 o poskytovaní opatrova-

teľskej služby 
Toto VZN upravuje podmienky a rozsah poskytovania opatrova-
teľskej služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob 
platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytu-
je fyzickej osobe opatrovateľskú službu, ktorá: 
1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázalosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách 

2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch samoobsluhy (hygiena, 
stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie 
močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie 
a vyzliekanie, mobilita a motorika), pri úkonoch starost-
livosti o svoju domácnosť (nákup potravín, príprava jed-
la, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratova-
nie, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť 
o bielizeň a lôžko, vynášanie drobného odpadu, donáška 
dreva, uhlia, vody a kúrenie a ďalšie jednoduché úkony 
spojené s vedením domácnosti), pri vykonávaní základných 
sociálnych aktivít (sprievod, predčítanie, tlmočenie), na 
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych 
aktivít 

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej pri-
rodzenom sociálnom prostredí. 
Obec poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá 
má na území obce trvalý pobyt. 
Konanie o odkázalosti na opatrovateľskú službu sa začína na 
základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na podnet sta-
rostu obce, žiadosť sa podáva obci a tlačivo sa nachádza na 
obecnom úrade obce. Obec na základe žiadosti a súhlasu fyzic-
kej osoby alebo vlastného podnetu vykoná v rámci sociálnej 
posudkovej činnosti šetrenie v prirodzenom sociálnom prostre-
dí fyzickej osoby. Na základe lekárskej posudkovej činnosti 
a sociálnej posudkovej činnosti zistí rozsah odkázalosti fy-
zickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej 
osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú 
službu o čom vydá rozhodnutie o odkázalosti na opatrovateľskú 
službu. Opatrovateľskú službu možno poskytovať fyzickej osobe 
bezodkladne, ktorá pre svoj zdravotný stav je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych akti-
vitách pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkáza-
nosti na sociálnu službu, najskôr odo dňa podania žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. 
Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa rozsahu úkonov 
sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základ-
ných sociálnych aktivít najviac vo výške ekonomických opráv-
nených nákladov v prepočte na 30 kalendárnych dní. 
Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytovanú sociál-
nu službu podľa svojho príjmu a majetku najneskôr do 15. dňa 
kalendárneho mesiaca. 
Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec podľa jed-
notlivých vykonaných úkonov týmto VZN.  
V II. časovom pásme od 15.00 hod sa výška úhrady za stanovené 
úkony násobí koeficientom 1,5. 
V III. časovom pásme od 23.00 hod do 07.00 hod a počas dní 
pracovného pokoja a sviatkov sa výška úhrady za stanovené 
úkony násobí koeficientom 2. Úhradu za opatrovateľskú službu 
platí fyzická osoba – prijímateľ sociálnej služby najneskôr 
do 15.dňa kalendárneho mesiaca. 

 

ČIERNA KRONIKA 
V TEJTO RUBRIKE BOL 
DLHŠÍ ČAS „POKOJ“ A 
VŠETCI BY SME BOLI 
RADŠEJ, KEBY TO TAK 
AJ OSTALO. BOHUŽIAĽ, 
NAŠI MLADÍ OPÄŤ VY-
STRÁJALI, A TAK ZAS 
OTVÁRAME ČIERNU 
KRONIKU. NA ĎALŠIU 
JEJ STRÁNKU SME MU-
SELI ZAPÍSAŤ VANDA-
LIZMUS TÝKAJÚCI SA 
AUTOBUSOVEJ ZASTÁV-
KY. TÁ BOLA ČERSTVO 
VYMAĽOVANÁ AKTIVAČ-
NÝMI PRACOVNÍKMI, NO 
UŽ O TRI DNI NA TO SI 
NIEKTO POTREBOVAL 
VYLIAŤ SVOJE CITY, 
TAK JU VYSPREJOVAL A 
VYZNAL LÁSKU „SISLÍ-
KOVI“. ĎALŠÍM OBJEK-
TOM, KTORÝ SA MIMO-
RIADNE ZAPÁČIL NAŠIM 
„SPREJEROM“ BOL DOM 
SMÚTKU, KTORÝ TAK-
TIEŽ VYSPREJOVALI 
SVOJIMI „VÝTVORMI“. 
PÝTAM SA „PREČO?!“ NE-
MAJÚ NA VÝKRESY? 
ALEBO BY TO UŽ NEBO-
LO TAKÉ „VZRUŠO“? 
ŠKODA LEN, ŽE ICH PRI 
TEJ „TVORBE“ NENAPAD-
LO, KOĽKO EUR TÁTO 
ICH SRANDA BUDE STÁŤ 
OBECNÚ POKLADNICU. 
VYČISTENIE TOTIŽ NIE-
ČO STOJÍ A NIE JE TO 
MÁLO A POSKLADÁME SA 
NA TO MY VŠETCI. A NA 
ZÁVER TREBA EŠTE 
SPOMENÚŤ, ŽE NÁM 
V OBCI ZMIZLI ZÁHAD-
NÝM SPÔSOBOM POKLO-
PY. JE ŠKODA, ŽE TEN, 
KTO SI ICH „POŽIČAL“ A 
ZABUDOL ICH VRÁTIŤ, 
NEMYSLEL NA ŠKODY, 
KTORÉ TÝMTO SVOJÍM 
„ZODPOVEDNÝM“ ČINOM 

Ô



ZVESTI PRE OBČANOV 
M l a d í     h a s i č i    s ú ť a ž i l i! 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ 
ZBOR SA VO SVOJEJ ČIN-
NOSTI ZAMERAL NA VÝ-
CHOVU A NÁBOR MLADEJ 
GENERÁCIE A DETÍ DO SVO-
JICH RADOV.  OD ZAČIATKU 
ŠKOLSKÉHO ROKA 2009/2010 
V SPOLUPRÁCI S OBCOU A 
ZÁKLADNOU ŠKOLOU ZAČAL 
PRACOVAŤ „HASIČSKÝ KRÚ-
ŽOK“, KTORÝ NAVŠTEVUJE 
ZATIAĽ 10 DETÍ. CIEĽOM 
KRÚŽKU JE VZBUDIŤ U DETÍ 
ZÁUJEM O HASIČSTVO A 
NAUČIŤ ICH SPOZNÁVAŤ 
HASIČSKÚ TECHNIKU, SPÔ-
SOBY HASENIA POŽIAROV, 

DODRŽIAVANIA PROTIPO-
ŽIARNYCH ZÁSAD, ZDRA-
VOTNÍCKU PRÍPRAVU A 
SKYTOVANIE PRVEJ 
CI, ORIENTÁCIA V TERÉNE, 
ČÍTANIE MÁP, VYTRVALOSŤ 
A ZODPOVEDNOSŤ VOČI 
BE A KOLEKTÍVU. UŽ PO 
TÝŽDNI PRÁCE V KRÚŽKU 
A PRÍPRAVY SA DVE DRUŽ-
STVÁ ŽIAKOV ZÚČASTNILI 
JESENNEJ SÚŤAŽE HRY 
„PLAMEŇ“ V BRUSNE, KDE 
OBSADILI ZA ÚČASTI 23 
DRUŽSTIEV 6. A 7. MIESTO 
A O TÝŽDEŇ NESKÔR NA 
PODOBNEJ SÚŤAŽI VO VA-

LASKEJ OBSADILI 9. MIESTO 
Z 26 DRUŽSTIEV. 
TOUTO CESTOU SA CHCEM 
NAŠIM ČLENOM KRÚŽKU 
POĎAKOVAŤ ZA VZORNÚ 
REPREZENTÁCIU NAŠEJ OB-
CE A ŠKOLY A POPRIAŤ, ABY 
SA IM PO ZIMNEJ PRÍPRAVE 
DARILO EŠTE LEPŠIE NA 
JARNÝCH KOLÁCH TEJTO 
SÚŤAŽE. 

 
Ľ. OFÚKANÝ 

 

ŠKOLSKÉ ZVES-
TI 
Milí rodičia a škôlkari! 
 
Začiatok školského roka je 

úspešne za nami a pani Jeseň v plnom prúde. 
Vetrík Petrík pofukuje čoraz viac a my dúfame, 
že nám zafúka aj v deň našej Šarkaniády, kedy 
si spoločne prevetráme naše šarkany. 
V mesiaci september sme navštívili rozprávkové 
mestečko Habakuky na Donovaloch. Prešli sme 
tromi rozprávkami Pavla Dobšinského a všetkým 
sa nám tam veľmi páčilo. Okrem pekných roz-
právok sme si mohli niečo pekné namaľovať a vystrihnúť. V októbri sa zúčastníme na besiedke pre 
našich starých rodičov ku Dňu úcty k starším. Poctivo sa veľkí i maličkí pripravujú na svoj program, 

aby starkých potešili. 
Pani Jeseň nám opäť nadelila krásnu úrodu, ktorú 
spoznávame, ochutnávame, vyrábame všakovaké 
výrobky, pečieme koláčiky, robíme šalátiky, vý-
stavky, a preto by sme ocenili, keby ktokoľvek, 
kto môže priniesol niečo ochutnať aj zo svojej 
úrody. Detičkám by sa veľmi páčilo, keby si spo-
ločne mohli vyrezať a vydlabať veľkú tekvicu 
a zažať v nej malé svetielko.  
No a čo bude ďalej? To sa dozviete v ďalšom 
čísle Predajnianskych zvestí. Bude toho neúre-
kom. Nateraz sa s Vami lúčim a teším sa na Vás 
zas nabudúce. 

Vaša pani učiteľka Stanka. 
 

HABAKUKY - DONOVALY 

JEDÁLEŇ PO REKONŠTRUKCII 



KULTÚRNE ZVESTI 

Z činnosti kultúrnej komisie 
V mesiaci október sme zorganizovali návštevu divadla vo Zvolene. 
V pondelok 19. októbra si účastníci mohli pozrieť výbornú divadel-
nú hru „Dámsky krajčír“, v ktorej hlavnú úlohu hral náš bývalý 
rodák Juraj Haviar. 

Mesiac úcty k starším 
Ako každý rok, aj teraz sme si v nedeľu 25. októbra pripomenuli 
Mesiac úcty k starším. 
V spoločenskom dome sa zišli tri generácie, deti, rodičia a starí ro-
dičia. Sála bola plná, najmladšia generácia - deti z MŠ a súboru 
Bocianik pripravila hodnotný kultúrny program pre seniorov. Po-
tom mala hodnotný príhovor pani starostka a poslanec, pán Švan-
tner. Po programe a príhovore bolo posedenie pri občerstvení a živej 
hudbe. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina v zložení 
Ján Michalčík, Ing. Pavol Rusnák a predstavili aj novú začínajúcu 
speváčku, ktorá všetkých potešila peknou interpretáciou piesní. Zá-
bava a posedenie pri príjemných spomienkach trvali do 21. hodiny. 
A. Košíková a B. Šulková 

Kultúrna komisia pripravuje... 
 
6. decembra 2009 – Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného 
stromčeka na námestí 
 
18. decembra 2009 – Vianočné popoludnie „Zdravie, šťastie, 
pokoj svätý vinšujeme Vám“. Pod týmto názvom deti z MŠ, žiaci 
školského klubu a ZŠ v Predajnej a členovia súboru Bocianik sa 
účastníkom predstavia so svojím kultúrnym programom venova-
ným najkrajším sviatkom roka. 
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť. 

Božena Šulková 
predseda kultúrnej komisie 

 

JUBILANTI 
 

v mesiaci september  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Rastislav Cibuľa 
Milan Daxner 
Ľubomír Kuna 

65 rokov 
Irena Kazárová 

Františka Makovičová 
70 rokov 

Mária Bullová 
Mária Kološtová 

75 rokov 
Mária Schönová 

80 rokov 
Milan Bučko 
Jozef Srniak 

90 rokov 
Emil Peťko 

 
v mesiaci október  

blahoželáme 
 

60 rokov 
Pavol Luptovčiak 

65 rokov 
Emília Paulíková 

70 rokov 
Margita Bartošová 
Elena Chamková 
Ladislav Líška 

75 rokov 
Soňa Kalická 

 
Všetko najlepšie, veľa  

šťastných a výnimočných  
chvíľ v živote. 

 

STRIEBORNÝ SOBÁŠ 
 

Pavol Šúr a Zlatica, rod. Foltániová 
 

Všetko najlepšie k Vášmu výročiu sobáša a ešte veľa šťastia 
a lásky do ďalších rokov. 

NARODILI SA 
 

Vladimír Múka, Tomáš Šuhajda, 
Bronislava Čipková 

 
Prajeme Vám, aby prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu 
a nehy. Nech s ním prežijete mnoho radosti a šťastných chvíľ.  

OPUSTILI NÁS 
 

Ján Turňa, Emil Makovič 
 

Hlbokú účasť vo Vašom zármutku. 



ZAUJÍMAVOSTI 
Sviatok 
všetkých 
svätých 

Na Slovensku si 1. no-
vembra pripomíname 
Sviatok všetkých svä-
tých, deň venovaný 
spomienke na zosnu-
lých. Prvý november je 
od roku 1994 na zákla-
de rozhodnutia Národ-
nej rady SR z októbra 
1993 dňom pracovného 
pokoja. 
Pôvod tohto sviatku siaha 
do predkresťanských 
čias. Súvisí s pradávnou 
mystickou tradíciou indo-
európskych národov, keď 
sa medzi nás mali vracať 
duše zosnulých. Rozšíre-
ný bol najmä medzi oby-
vateľstvom keltského pô-
vodu, keď sa v noci z 31. 
októbra na 1. novembra 
druidi lúčili s letom pat-
riacim bohyni života a 

vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina (zo slova "Sam-fuin" - koniec leta), ktorý vládol zime. Kelti 
verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdáva žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi na 
zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. Zo strachu, že si vyberú práve ich 
vlastné, im prinášali rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a mŕtvych je túto noc 
taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve duše, ale 
zároveň odohnali zlých duchov a démonov, nachystali im všelijaké dobroty a dary. Podobné 
sviatky poznali aj Germáni a Slovania. Medzi kresťanmi sa tento sviatok rozšíril na začiatku 7. 
storočia, keď pápež Bonifác IV. v roku 610 premenil pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme 
na kresťanský chrám. Zasvätil ho úcte Panne Márii a všetkých svätých mučeníkov. V roku 837 
vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťan-
skej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých a nasledujúci deň bol 
vyhlásený za Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto sviatku vyvinula aj Pa-
miatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra. Protestantská cirkev pod menom 
All Hallowed Evening zaviedla v 16. storočí tento sviatok s názvom Halloween. Na Slovensku 
má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradí-
ciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapá-
lením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. 
Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej slovanskej tradície jesenných pohanských 
sviatkov. Príchod duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou. V európskej tradícii sa aj na 
Slovensku preniesol do kresťanského kalendára. Tento sviatok by mal byť našou spomienkou 
na blízkych, ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo 
pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.                                                  

                     (zdroj:internet) 
 

I N Z E R C I A 
Predám zachovalú pec Peter na drevo a liatinovú 
pec typu C 1417 na uhlie. Cena dohodou. Kontakt: 
0904 850 627 

Kupón č.4 
 

1. Kde bolo prvé futbalové ihrisko v Predajnej? 
a) za Hronom 
b) terajšie 
c) v Ravni 
2. Kde bola píla na drevo – rezivo? 
a) u Karamanov 
b) u Pristašov 
c) u Kolárov 
3. Kde v Predajnej je funkčný mlyn? 
a) u Cedilekov 
b) u Kňazovických 
c) u Čipkov 
Správne odpovede zakrúžkujte a nezabudnite napísať vaše meno, priez-
visko a adresu. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
„BEH VĎAKY“ V PREDAJNEJ 

Už 38. ročník Behu vďaky, mieru a svornosti organizuje prešovský Inštitút vzdelávania, umenia a 
športu. 16. septembra odštartoval na Námestí SNP v Banskej Bystrici. 
Účastníci tohto vytrvalostného behu z východného a stredného Slovenska absolvovali 400 km trasu 
z Banskej Bystrice až do Kalinova (Kalinovo je prvá obec oslobodená na území Československa). Už 
tradične sa bežci zastavili aj v našej obci, kde ich privítala starostka obce a deti zo ZŠ a MŠ. 

 

ŠPORTOVÁ KOMISIA 
Športová komisia v septembri pripravila pre 
deti prvý ročník súťaže o najsilnejšieho 
chlapca a dievča. Na ihrisku sa zišlo na 
prvý, „oťukávací“ ročník 15 detí, ktoré súťaži-
li v disciplínach hod kľuchtou, hod mobilom 
na presnosť a pretláčanie rukou. Súťažilo sa 
v troch kategóriách a výsledky sú nasledov-
né: Kategória mladší chlapci: 1. miesto: 
Kortán Jakub, 2. miesto: Švantner Šimon, 3. 
miesto: Demeter Dominik. 
Kategória starší chlapci: 1. miesto: Pav-
lovský Matej, 2. miesto: Pavlovský Martin, 3. 
miesto: Sakáč Tomáš. 
Kategória dievčatá: 1. miesto: Beraxová 
Mirka, 2. miesto: Peťková Mária, 3. miesto: 
Šúrová Dominika. 
Dúfam, že budúci rok sa na súťaži o najsil-
nejšieho chlapca a dievča stretneme opäť a o 
vecné ceny a sladkosti vás zabojuje čo naj-
viac. 
SÚŤAŽ V PÚŠŤANÍ ŠARKANOV 
Aj keď takmer celý október bol daždivý a 
šarkany sa veľmi púšťať nedali, neodradilo 
nás to a začiatkom novembra sa nám podari-
lo zorganizovať súťaž v púšťaní šarkanov. Aj 
keď sa nás nezišlo tak veľa ako po minulé 
roky, kto prišiel, neoľutoval. Počasie bolo 
vľúdne a pofukoval príjemný vetrík, a tak 
sme s deťmi vyšli na Lúky Zábrež a lietanie 
sa mohlo začať. Deti sa vyšantili, šarkany 
lietali a každé dieťa dostalo cenu a sladkú 
odmenu. Najhlavnejšie však je, že detičky 
urobili aj niečo pre svoje zdravie, pretože po-
hyb na čerstvom vzduchu v prírode otužuje 
a robí telo odolnejším.  
Dúfam, že na budúci rok sa nás zíde viac a bude nám fúkať aspoň tak ako tento rok. 

D. Smitka, predseda športovej komisie 
 



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
Turistický klub  

Predajná 
Začiatkom októbra sme absolvovali prechod zo 
Šiklova v Podbrezovej, cez obe Lehoty do Predaj-
nej. Na prvý pohľad nie veľmi atraktívna túra sa 
nakoniec ukázala byť prekrásnou bodkou celej 
letnej turistickej sezóny nášho klubu.  
Túru sme začali v Podbrezovej, odkiaľ sme sa str-
mým chodníkom, ktorý nám niekedy dával pocit, 
že stúpame do neba, pomaly vyštverali na Šiklov. 
Ten úžasný pohľad na širokú, jesenne čistú 
a pestrosfarbenú panorámu širokého okolia nám 
však dal rýchlo zabudnúť na prudké stúpanie 

a po obhliadke objektu na vrchole Šiklova a zaujímavom výklade pána Jožka Longauera načo 
a čomu vlastne Šiklov slúžil, sme pokračovali ďalej. V Hornej Lehote sme navštívili pomník Sama 
Chalupku a prešli sme do Dolnej Lehoty. Odtiaľ sme cez krásne lúky prešli na Podbúrovie, kde sa 
nám podarilo obzrieť si veľmi starý domček aj to, 
ako v ňom bývali ľudia kedysi. Nakoniec sme cez 
Hôrky prešli do Predajnej. Nádherné jesenné po-
časie plné slniečka nám umožnilo naplno si vy-
chutnať tento prechod. 
Pre turistov sa už stalo tradíciou, že letná turis-
tická sezóna sa pravidelne končí turistickým gulá-
šom. Ten tohtoročný sa uskutočnil v sobotu 24. 
októbra už tradične na chate pod horou. 
V noci začalo pršať, no napriek tomu sa naše dve 
turistky zodpovedné za varenie guláša Idka 
a Anka pekne krásne pustili do varenia. Rozložili 
si ohník, nakrájali pre 20 ľudí cibule, mäsa a tak 
sa zvŕtali okolo kotlíka, že ako mokli, tak aj schli. 
Okolo 10.00 hod. začali prichádzať prví turisti a tí 
so sebou priniesli aj pekné počasie. Nakoniec po daždi neostala ani stopa a užili sme si naozaj 
pekný deň. Guláš sa začal podávať presne na obed a všetci si ho pochvaľovali. Keď už boli žalúdky 

naplnené, rozdelili sme sa do dvoch družstiev 
a začali sa súťaže. Vyhrala škriepnejšia skupina 
na čele s kapitánkou Darou. Čas nám ubiehal. Po 
súťažiach sme si popri vyjedaní koláčov a guláša 
porozprávali zážitky z túr a plánovali sme, kam 
pôjdeme na budúci rok. O 18.00 hod. začalo chla-
diť a pomaly sa stmievalo, a tak sme sa pomaly po 
skupinách rozišli domov. Gulášovú tradíciu ukon-
čenia sezóny sa zopakujeme zas o rok a už teraz 
sa všetci tešíme na príjemné posedenie. 
Sezónu sme ukončili jesenným výstupom na Hrb, 
ktorý sme absolvovali 14. novembra. Bolo príjem-
né slnečné počasie neskorej jesene, takže sme si 
túto poslednú túru tohto roku vychutnali.                        

D.Smitka 
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