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6. decembra 2015 – o 16.00 hod. privítame na Námestí Juraja Pejku 

   Mikuláša a jeho sprievod. 

Dňa 11. novembra 2015 o  11.11 hod.  zaznel hlas zvona niel-
en v Predajnej, ale aj v ďalších slovenských mestách a obciach. 
V tento Medzinárodný deň vojnových veteránov sa konala piet-
na spomienka obetiam dvoch svetových vojen a to bez rozdielu, 
či patrili k víťazom, alebo k porazeným armádam, vyznávali to, 
či ono náboženstvo a bez rozdielu  rás a národností. Tento deň sa 
označuje aj ako Deň červených makov. 
Vo Francúzsku dňa 11.novembra 1918 o  11. hodine podpísali 
predstavitelia víťazných štátov Dohody a porazeného Trojspolku 
prímerie a v 11. minúte zaznela posledná salva, čím sa ukončila 
1.svetová vojna. Vzápätí bol 11. november vyhlásený za Deň voj-
nových veteránov. 
Prvopočiatky symbolu Dňa vojenských veteránov nájdeme v bás-
ni Vlčie maky na flámskych poliach, ktorú v  roku 1915 napísal 
kanadský vojenský lekár John McCrae po bitke pri belgickom 
mestečku YPRES. (Nájdete ju na inom mieste našich novín.)
A  prečo práve vlčie maky ako symbol spomienky na vojakov 
padlých na bojiskách prvej svetovej vojny? Yperský oblúk na zá-
padnom fronte vo Flámsku bol miestom, kde mladí muži umie-
rali po státisícoch na oboch stranách. Tu na širokých pláňach sa 
nachádzajú obrovské cintoríny, ktoré zakvitli vlčími makmi.
Druhým symbolom  je zvuk zvona. Každý rok 11.novembra sa 
rozozvučí nad talianskym mestom Rovereto hlas dvadsaťdva 
tonového zvonu mieru, ktorý odliali obyvatelia z  iniciatívy         
miestneho farára Dona Rosaro zo zbraní, munície a  nábojníc, 

ktoré zostali na bojisku a v okolitých miestach. Od roku 1965 je 
umiestnený na návrší nad mestom. Piliere, ktoré ho nesú, boli 
zhotovené z  peňažných darov sto štrnástich štátov sveta a  ich 
zástavy vejú na počesť padlých. Československá légia bojujúca 
na strane Talianska mala také počty obetí, že tam dodnes s úctou 
spomínajú na našich padlých dobrovoľníkov.
Tretí symbol pridali štáty Európy. Sú to plamene horiacich 
sviečok. Zapáľme teda sviečky a  kahančeky, aby svietili na pa- 
miatku padlým, ale aj nám, živým, na cestu k mieru a porozu-
meniu medzi ľuďmi celého sveta.                        Ing. Mária Boberová

11. decembra 2015 -  MO JDS a  kultúrna komisia v  spolupráci so žiakmi materskej a  základnej 
školy pripravuje v  Spoločenskom dome v  Predajnej rozprávanie o  vianočných zvykoch a  štedrej 
večeri v minulosti, pečenie vianočných oblátok, zdobenie vianočného pečiva, varenie kapustnice. 
Všetci ste srdečne pozvaní. Začíname o 15.00 hod. V tento deň budú žiaci základnej školy predávať  
i vlastnoručne zhotovené   dekorácie. 

Pripravujeme

Na počesť padlých zvučí zvon mieru



ZVESTI PRE OBČANOV

Tým, ktorí za nás život položili

  Jemný jesenný vietor preletuje pomedzi 
konáre líp na námestí a  tíško zhadzuje 
ich poklad na zem. No prv než na tú zem 
dopadne, stihne ešte pohladiť studený 
kameň na miestnom pomníku a  ľahučko 
sa dotknúť niekoľkých mien na čiernom 
mramore. 
   Mňa sa bytostne jedno z  tých mien 
dotýka. Je to meno môjho starého otca 
Jána Dunajského. Za slobodu zaplatil tým 
najcennejším, svojím životom. Nestihol 
ani zostarnúť. Padol v ďalekej ruskej zemi 
počas 1. svetovej vojny. Nemal ani tridsať 
rokov. 
   Naša generácia, ani generácia našich 
detí, vnúčat či pravnúčat našťastie nezažila 
hrôzy vojen. Dozvedáme sa o nich z kníh, 
učebníc a filmov. Žiaci zo Základnej školy 
v Predajnej spolu s pani vychovávateľkou 
Skladanou  vyrobili  pre túto slávnostnú 
chvíľu krásne červené maky z  krepové-
ho papiera ako symbol vďaky padlým 
hrdinom v  oboch svetových vojnách.  
Povedzte, môže byť niečo krajšie ako 
šťastná tvár dieťaťa s  rozkvitnutým kve-
tom v dlani?
 Spomienková slávnosť sa začala 11. 
11. 2015 o  11.11 hod., kedy zaznela 
clivá pieseň z  miestneho rozhlasu. Po 
jej odznení mala slávnostný príhovor 
členka Jednoty dôchodcov Predajná pani 
Rózka Fortiaková. Potom sa doďaleka 
rozozvučali zvony z  miestneho kostola 

Dôchodcovia na návšteve umučených v Nemeckej
   S rokmi 2.svetovej vojny a so Slovenskom sa viaže mnoho tragických udalostí. Jed-
na z najsmutnejších sa odohrala pri obci Nemecká. Jej obetiam tu postavili pamätník. 
Pamätník SNP je označený ako pamätník umučeným. 
   V januári 1945 sa miestna vápenka stala miestom tragických udalostí. Tu príslušníci 
špeciálneho Einsatzkomanda a členovia Hlinkovej gardy zastrelili a v peci spálili 1000 
ľudí.  Bývalú vápenku po vojne upravili na pietne miesto. V roku 1958 v jej blízkosti 
vznikol pamätník pripomínajúci plameň pece. V roku 1962 v Nemeckej otvorili pamät-
nú izbu. 
   Dňa 22.septembra 2015 členovia ZO JDS z Predajnej položili na znak úcty umučeným 
kyticu kvetov k pamätníku. Navštívili aj pamätnú izbu, kde videli autentické materiály 
z čias SNP.

„Pamätaj živý na obete boja, 
na utrpenie padlých pomysli, 
ako šli do boja i do príboja za 
tvoje sny a tvoje pomysli.“                                                             

                    Ing. Mária Boberová

John McCrae

Na flámskych poliach
Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My však už nevstaneme 
a je to možno zdanie, že včera
ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme 
na tejto flámskej pláni. 
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň.
A vy ju neste vdiaľ. 
Ak by vám zhasla, spomeňte si 
na náš žiaľ, 
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú 
na poliach flámskych.

V Predajnej zaznel zvon mieru
Stalo sa tak 11.11.2015 o  11. hodine 
a 11.minúte. Členovia Jednoty dôchod-
cov v  Predajnej spolu s  obecným 
zastupiteľstvom na čele so starostkou 
obce Ing. Čontofalskou sa krátkym pro-
gramom v obecnom rozhlase a pietnym 
aktom pri pomníku padlých hrdinov 
pripojili k  mnohým ďalším na celom 
svete. Tejto peknej akcie sa zúčastnili 
okrem občanov aj žiaci základnej školy 
so svojimi pedagógmi. Položili kyticu 
vlastnoručne vyrobených červených 
makov na pomník padlým hrdinom       
1. a 2. svetovej vojny. 

a to v nezvyčajnom čase, aby tak dali na-
javo, že sa v dedine deje niečo nezvyčajné. 
Pred pomníkom padlých na námestí sa 
zhromaždili občania, väčšinou z  Jed-
noty dôchodcov, pani starostka, deti zo 
ZŠ Predajná s  pani riaditeľkou a  s  pani 
učiteľkami. Báseň predniesla žiačka 
Veronika Toráňová. Žiaci červenými 
makmi obložili schody pamätníka a  ich 
žiarivá farba sa rozliala ako vzácna krv 
na našich rodákov a symbolicky i na mi-
lióny ľudí padlých v 1. a 2. svetovej vojne. 
Pomedzi červenú riavu blikali plamienky 
sviec a dve červené kytice položené pani 
starostkou a členkami Jednoty dôchodcov 
navyše dotvorili krásu slávnostného okam
ihu.                                   Anka Miklošková
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Čo robiť pri zemetrasení?
Zemetrasenie nie je na Slovensku až taký zriedkavý jav. Posledné zaznamenané 
zemetrasenie je z 3.novembra 2015. Došlo k nemu na strednom Slovensku. Otrasy 
pocítili aj obyvatelia Predajnej. Seizmológovia určili epicentrum na trase medzi Brus-
nom a Breznom. Toto zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 3,2 radia medzi slabšie 
zemetrasenia. Našťastie zemetrasenia na Slovensku nemávajú  smrteľné následky. 
Trvajú od niekoľkých sekúnd maximálne do pár minút. Po hlavnom otrase môžu 
nasledovať menšie otrasy.

A  čo robiť pri zemetrasení?  Pri začiatku zemetrasenia si treba čo najrýchlejšie 
nájsť bezpečné miesto. V prípade budovy je takým miestom rám dverí, úkryt pod 
stolom alebo posteľou. Nebezpečenstvo predstavujú voľne umiestnené predmety. Pri 
vybiehaní z domu treba dávať pozor na padajúce rímsy a komíny. Výťah je nebezpečný, 
preto ho treba čo najrýchlejšie opustiť. Ak sa nachádzate na schodoch, treba si sadnúť, 
jednou rukou sa držať zábradlia a druhou si chrániť hlavu. Na voľnom priestranstve 
sa treba zdržiavať čo najďalej od výškových stavieb. Po zemetrasení je najdôležitejšie 
zachovať pokoj. Ak sa v okolí nachádzajú zranení, treba im poskytnúť prvú pomoc. 
Informácie možno získať prostredníctvom rádiového vysielania. Po príchode zá-
chranárov sa treba bezpodmienečne riadiť ich inštrukciami.                (Zdroj: internet) 

Ján Fekiač

Niečo nové vždy je dobré

Vychýrený FRESH otvárajú dnes!
Vytúžený obchod nový
pre mužov aj pre ženy. 

Dietky tiež svoje si nájdu,
budeme mať plnú špajzu.
Chutné jedlo pripravíme,
keď v obchode nakúpime.

Regále sú plné zbožia,
ceny vás tiež nepoložia.
Obsluha je vľúdna, rúča,
tovar s úsmevom ponúka.

Hlavné prianie obchodníka je 
dať vám spokojnosť do košíka.
Túžba nech je obsluhy
nech bez práce sa nenudí.

Ešte jednu radu dám,
zákazník vždy 
                          nech je náš pán!

Milí obyvatelia, 
aj v tomto školskom roku v našej škole 
celoročne  prebieha zber použitých baté-
rií, tetrapakov a oleja. Nepotrebné batérie 
je potrebné priniesť do zbernej nádoby na 
prízemí v budove  základnej školy. Umyté 
a zviazané tetrapaky sa odovzdávajú pani 
školníčke. Použitý olej naliaty do fľaše sa 
odovzdá pani školníčke. 

Ďakujeme, že recyklujete a my môžeme 
za získané peniažky zakúpiť učebné 
pomôcky pre vaše deti a našich žiakov.

Významné dni v novembri
 1.11. Sviatok všetkých svätých
 2.11. Pamiatka zosnulých
 3.11. Sviatok sv. Huberta
 5.11. Svetový deň behu
 9.11. Svetový deň slobody
 11.11. Deň veteránov
 13.11. Svetový deň dobrosrdečnosti
 16.11. Medzinárodný deň tolerancie
 17.11. Medzinárodný deň študentstva
 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia
 21.11. Svetový deň pozdravov
 27.11. Medzinárodný deň 
  nenakupovania

POĎAKOVANIE
Koncom októbra prebiehal v  obci zber 
šatstva a  obuvi pre charitu Broumov 
v  Čechách. Zapojilo sa 26 občanov, 
ktorým i touto cestou ďakujeme. 

Máte rodičov, starých rodičov, príbuzných,
ktorí žijú osamelo a potrebovali by 
počas dňapodporu, pomoc, odbornú 
starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa?
Práve pre vás sme pripravili v spolupráci 
s obcou Nemecká sociálnu službu – 
denný stacionár.
Čo je denný stacionár?
Služba na určitý čas počas pracovných 
dní, zodpovedajúca potrebám každého s 
ohľadom na jeho potreby, vzťahy, rodinu.

Čo poskytujeme?
•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

osoby
•	 sociálne poradenstvo pre jednotlivca aj 

rodinu
•	 sociálnu rehabilitáciu
•	 stravovanie (raňajky, desiata, obed, 

olovrant)
•	 záujmovú činnosť (kultúrne, spolo-

čenské, duchovné aktivity)

Komu je určený?
•	 seniorom, zdravotne postihnutým 

osobám

Kde nás nájdete?
ul. Školská 35, Nemecká 
(budova základnej školy)

Výhody?
•	 domáce prostredie počas dňa, odborní 

pracovníci,
•	 vyplnený voľný čas, stretávanie sa s 

ľuďmi, aktivizácia,
•	 podpora samostatnosti, odborné pred-

nášky,
•	 aktivity podľa záujmu: čítanie, ručné 

práce, oddych, prechádzky, výlety.

Čo potrebujete?
Rozhodnutie obce o odkázanosti na službu

Kedy sa služba poskytuje?
Pondelok až piatok od 7:00 h – do 17:00 h
- sociálnu službu je možné využívať v 
rozsahu, ako potrebujete

Začiatok poskytovania služby: 
január 2016

PRÍĎTE MEDZI NÁS, 
STE VŠETCI VÍTANÍ

„Dary môžu potešit, lieky stlmiťbolesť. 
Úsmev, pohladenie či kvet sú však 
najlepšia medicína.“         Helen Thomson

Denné centrum 
IMPULZ, n.o.

Brezno



Literárna exkurzia 
do Banskej Bystrice
Dňa 10.09.2015 sme sa zúčastnili exkur-
zie v Banskej Bystrici, ktorá sa konala  
pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra. Keďže sme ešte štúrovcov 
podrobne nepreberali, dozvedeli sme sa 
veľa nového a zaujímavého z ich života a 
tvorby.Prezentácia trvala 50 minút, takže 
nám to vyhovovalo, nebolo to ani dlhé, 
ani krátke. Najviac nás zaujalo to, že sme 
si mohli vyskúšať preložiť slovenský text 
do štúrovského jazyka, čo nebolo vôbec 
jednoduché.Potom sme si urobili kvíz a 
vžili sme sa do úlohy a života štúrovcov.
Po skončení návštevy v múzeu, prešli nie-
koľko obchodov a išli sme domov.Exkur-
zia sa nám páčila a odchádzali sme nabití 
novými vedomosťami.
Rok Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli i 
nástenkou na dolnej chodbe, literárnym 
kvízom a rozhlasovou reláciou. 
 
Cezpoľný beh
V  septembri sme sa zúčastnili športovej 
súťaže  organizovanej  Centrom voľného 
času v Brezne.  V kategórii družstvo žiakov 
základných škôl  získali chlapci 2. miesto. 
Reprezentovali nás R.Kessel (8.tr.), V. Pa-
paj (9.tr.), R. Baran (9.tr.). Chlapcom bla-
hoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 
    
Európsky deň jazykov
Dňa 24. septembra sme si  na pôde školy 
pripomenuli  Európsky deň jazykov. Svo-
jimi aktivitami tento deň oslávil jazykovú 
rozmanitosť v Európe a podporil jazykové 
vzdelávanie. Základným cieľom Dňa ja-
zykov v našej škole bolo poukázať na bo-
hatú jazykovú rozmanitosť Európy, ktorú 
je treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať. 
Aktivít venovaných tomuto významnému 
dňu sa zúčastnili žiaci zo šiestej, siedmej 
a deviatej triedy. Pozreli si  prezentáciu, 
ktorá vysvetľovala vznik, dôležitosť a po-
trebu Európskeho dňa jazykov. Nasle-
doval kvíz, prostredníctvom ktorého sa 
zábavnou formou dozvedeli niečo nové 
a netradičné o európskych jazykoch. Po 
súťaži nasledovalo okienko jazykolamov, 
kde si žiaci precvičili svoje schopnos-
ti rozprávať, artikulovať a skúšali rôzne 
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slovné spojenia vo vybraných jazykoch. 
Veľmi zaujímavá bola pre žiakov aj aktivi-
ta, v ktorej sa mohli zoznámiť s najdlhšími 
slovami, ktoré sa vyskytujú vo svete. Ďalej 
pracovali v  skupinách a k slovu s  rovna-
kou podobou priraďovali rôzne významy 
slova v rôznych jazykoch. Zistili, že slovo 
v jednom jazyku môže mať úplne odlišný 
význam v  jazyku inom, pričom niekedy 
nastávajú až zmätočné či humorné situá-
cie.
Tento deň slúžil v Európe, ako aj v našej 
škole na to, aby ukázal, že ovládanie jazy-
kov je nevyhnutnosťou a právom každého 
z nás. Táto téza  je zároveň aj  posolstvom  
Európskeho dňa jazykov.
   
Slovensko bez drog
Prednášku o škodlivosti drog  si   pre 
žiakov 6.-9. triedy pripravili a odpred-
nášali členovia Občianskeho združenia 
Slovensko bez drog. 

Horehronské hry
Počas septembra sa naši žiaci pripravovali 
na Horehronské hry, ktoré sa uskutočni-
li prvú októbrovú stredu. Žiaci sa veľmi 
snažili, avšak žiaci zo športových škôl ich 
prekonali.

Beh proti drogám
Ela Demianová, Adrián Halaj a Dominik 
Havran sa 9. októbra zúčastnili akcie s 
názvom Beh proti drogám.  Každoročne 
ju  organizuje ZŠ Jasenie. Naše zmiešané 
družstvo tento rok skončilo na 10. mieste

Starým rodičom 
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní. 
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, 
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Naši štvrtáci spolu s detičkami z materskej 
školy otvorili krátkými pozdravmi večer 
venovaný starým rodičom, ktorý organi-
zovala obec Predajná. 

Exkurzia 
do Železiarní Podbrezová
Žiaci 8. a 9. triedy nazreli za brány 
Železiarní Podbrezová. Prehliadka múzea, 
odborný výklad o histórii podniku a  pre-
dovšetkým výrobný proces zaujali na-
šich žiakov. Kompetentným zamestnan-
com ďakujeme za čas strávený s nami a 
prajeme, aby naďalej nachádzali zmysel 
vo  svojej práci.

Výchovný koncert
21. októbra nám traja umelci zo spo-
lečnosti LETart production odprezen-
tovali  pesničky a  hovorený text. Te-
maticky sa výchovný koncert   spájal 
s antidiskriminačnou tematikou a preven-
ciou šikanovania.  

Florbalový turnaj
V  októbri sa žiaci 3. a 4. triedy ako jed-
no družstvo,  žiaci 5.-7. triedy ako druhé 
družstvo  a žiaci 8. a 9. triedy ako tretie 
družstvo zúčastnili florbalového turna-
ja v Nemeckej. Každé z našich  družstiev 
vo svojej kategórii získalo 3. miesto. Tur-
naj pokračoval aj zápasmi dievčenských 
družstiev.  Družstvo našich dievčat z 8. a 
9.triedy obsadilo 1.miesto. Srdečne gratu-
lujeme!

Historická exkurzia 
Vo štvrtok 5.novembra  žiaci 6.triedy spo-
lu s  pani učitelkou Fodorovou navštívili 
Stredoslovenské múzeum v  Banskej Bys-
trici. Žiaci si pozreli pravekú expozíciu a 
na hrnčiarskom kruhu si každý vyrobil 
hlinenú nádobku v  duchu keltskej kera-
miky. 
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Podoby jesene 
Pred jesennými prázdninami sa v 2.triede 
tvorilo a tvorilo.  Šikovné ruky našich 
druhákov a ich rodičov vyčarovali pekné 
jesenné dekorácie. 

Muzikál Soľ nad zlato
V pondelok 2. novembra, hneď po jesen-
ných prázdninách, sa všetci žiaci našej 
školy zúčastnili muzikálu Soľ nad zlato 
v réžii Mgr. Adriány Škrváňovej, riaditeľky 
ZUŠ Valaská a umeleckom spracovaní pe-
dagógov, externých spolupracovníkov a 
žiakov tejto školy. V predstavení, kde dob-
ro zvíťazilo  nad zlom, účinkovali i žiaci 
našej školy - Beraxová Ema, Cibuľová Lea 
(2.tr.), Faluš Ivo, Gyomberová Vika (3.tr.), 
Bakšová Lucka, Turňová Natálka (5.tr), 
Kortán Maťo (6.tr), Vratko Pravotiak 
(7.tr), Alicka Cibuľová, Bianka Vaníková, 
Nina Lacková (8.tr).  Vieme, že na začiat-
ku  bol nápad pani riaditeľky,  vytvorenie 
scenára, skomponovanie hudby pánom 
Jenčom a hodiny, dni,  týždne a mesiace 
skúšok a nácvikov všetkých účinkujúcich. 
Vyžadovalo si to pevné nervy a  trpezli-

DEŇ MATERSKÝCH  ŠKÔL
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV 
OMEP) vznikla  myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento výz-
namný deň sa bude organizovať každoročne 4. novembra. Významným medzníkom 
v  dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. 
V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území 
Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí 
tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy v jej počiatkoch: 
„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, 
že sa len hrali.“ Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom 
predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola materská 
škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie nie je zo zákona povinné. Jedným 
z kľúčových dôvodov prečo podporiť myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku je 
podpora Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a jej jednotlivých 
členských štátov. Tieto tri významné medzníky podnietili SV OMEP k myšlienke 
zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku organi-
zovaním celonárodných aj lokálnych organizovaných, ale aj spontánnych aktivít, ktoré 
by materské školy, zriaďovatelia, rôzne inštitúcie a organizácie realizovali v priebehu 
jedného mesiaca od 5. októbra (deň prijatia Charty učiteľa je považovaný za Medzi-
národný deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Sloven-
sku) Deň materských škôl na Slovensku.
Pre zvýšenie statusu materských škôl v našej spoločnosti si pri príležitosti Dňa mater-
ských škôl aj naša materská škola pripravila 21.10.2015 nasledujúce aktivity: Besiedku 
pri príležitosti mesiaca úcty k starším a výstavku výtvarných prác pod názvom „Čarovala 
pani jeseň.“  Na besiedke po príhovore pani zástupkyne pre materskú školu vystúpili so 
svojím kultúrnym programom deti z triedy Húseničiek a Motýlikov. Po vystúpení  ob-
darovali svojich starých rodičov  drobnými darčekmi, ktoré vyrobili za pomoci svojich 
pani učiteliek. Po besiedke si prítomní prezreli výstavku prác pod názvom „Čarovala 
pani jeseň.“ Vystavované práce z prírodnín si mohli návštevníci aj zakúpiť za symbo-
lické ceny. Výťažok z burzy materská škola využije pre zakúpenie materiálov pre ďalšie 
výtvarné aktivity. Zorganizované  akcie mali veľký úspech.  Zúčastnilo sa na nich veľa     
ľudí.                                                                              Ružena Smolová, zástupkyňa pre  MŠ 

vosť. A  výsledok bol dokonalý. Herecké 
prevedenie, spev, hudba a výtvarné deko-
rácie a rekvizity boli  úžasné.  Kolegom zo 
ZUŠ Valaská prajeme veľa tvorivých nápa-
dov a dokonalých realizácií.
D. Chlepková, Mgr. Šandoryová, 
Mgr. Vaníková M.

Poďakovanie
Aj touto cestou sa chceme poďakovať pani Ing. Márii Boberovej, 

ktorá nám venovala obraz Jána Amosa Komenského. ĎAKUJEME. 
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N*Á*V*Š*T*E*V*A
V rámci spolupráce MŠ so ZŠ sme v 
našej materskej škole dňa 20.10. 2015  
privítali našich kamarátov prvákov s 
pani učiteľkou Mgr. Želkou Kohouto-
vou. Dôvod tohto stretnutia bol jasný. 
Spoločne si pripomenúť Deň stromu, 
porozprávať sa, upevniť si vedomosti 
o recyklovaní odpadu, o druhoch od-
padu, čo sa deje s odpadkami v prírode 

a iné zaujímavosti, a to všetko spojené 
s prehliadkou výstavky prác detí ma-
terskej školy na tému „Čarovala jeseň.“  
No a v neposlednom rade samozrejme 
sa zahrať rôzne  ekologické hry. Pani 
učiteľka Želka a pani učiteľka Stanka 
sa naozaj pekne pripravili na toto 
milé dopoludnie.  Spoločne s deťmi 
a žiakmi hravou formou rozlišovali a 
triedili odpad do správnych košov, zbi-
erali šišky pre veveričku, hádali zvier-
atká, vytvárali veľký obraz z prírodnín, 
prechádzali divočinou. Na záver sme 
si pekne zaspievali, obdarovali sa a 
sľúbili si, že sa znova spolu stretneme.                                    
                  Mgr. Stanislava Michalková

Naše družstvo žiačok v krajskom kole

Družstvo našich starších žiačok vo florbale v  zložení 
– Deniska Strečková, Terezka Fodorová, Terezka 
Michalčíková, Dianka Zboranová, Emka Žugecová, Saška 
Perichtová, Dianka Chlepková, Julianka Povrazníková 
a  Viktória Toráňová  nám urobilo veľkú radosť. Po 
víťaznom ťažení v obvodnom kole, kde 

zdolali  súperky z Nemeckej a Podbrezovej, postúpili do krajského kola. 
V konkurencii skúsenejších súperiek sa nestratili a úspešne reprezentovali 
našu školu, keď dosiahli vynikajúci úspech v  podobe tretieho miesta 
a odniesli si pohár a medaily za ich bojovný a odhodlaný výkon. Našim 
dievčatám blahoželáme a želáme do budúcnosti  veľa úspechov.
V neposlednom rade patrí vďaka aj našim učiteľom telesnej a športovej 
výchovy za ich snahu a  trpezlivé vedenie žiakov, ktoré aj v  skromných 
podmienkach našej školy prináša úspechy a reprezentuje našu školu, ako 
aj obec Predajnú.                                                   PaedDr. Múka

 Súťaž o najsympatickejšie dievča 
a najsympatickejšieho chlapca

Dňa 16. novembra 2015 kultúrna komi-
sia v  obci Predajná zorganizovala súťaž 
TOP GIRL & TOP BOY. Súťaž sa konala 
v spoločenskom dome. Žiaci, ktorí sa chce-
li zapojiť do súťaže, sa museli zaregistrovať 
do 15.00 hod. Prišlo okolo 60 detí a do-
spelých. Dvadsiati súťažiaci súťažili 
v štyroch disciplínach. V prvej disciplíne 
sa žiaci predstavili a oboznámili porotu so 
svojimi plánmi do budúcna. Túto disci-
plínu súťažiaci zvládli na výbornú. Ďalšia 
disciplína s názvom Ukáž, čo vieš preve-
rila talent našich súťažiacich. Tretia disci-
plína bola zameraná na zručnosť. Mladší 
chlapci  mali za úlohu, čo najrýchlejšie 
zatĺcť klinec a  starší chlapci museli 
naopak čo najrýchlejšie vytiahnuť klinec 
z  pňa. Všetky dievčatá dostali za úlohu  
vybrať čo najviac korálikov za 30 sekúnd. 
V  štvrtej súťažnej disciplíne rozhodo-
valo šťastie a  presnosť. Súťažiaci hádzali 
loptičkou do terča. Za každú disciplínu 
súťažiaci získavali body, ktoré sa nakoniec 
sčítali. Kým sa porota radila, súťažiacim 
bolo ponúknuté  občerstvenie. Domov 
sme odchádzali s  vecnými cenami a  do-
brým pocitom zo súťaženia. 
Výsledky: 
Mladší žiaci
TOP GIRL Nelka Múková
TOP BOY Sebastián Pavlovský
Starší žiaci
TOP GIRL Dianka Chlepková
TOP BOY Frederik Horváth
Vika Toráňová, Dianka Chlepková, 
Bia Vaníková (8.tr.)
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Opustili nás 
v septembri a októbri

Jozef Kuracina
Mária Michalčíková

Ján Tokár

       
Veľa ďalších rokov,

veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí

želáme Vám všetci. 

Blahoželáme v mesiaci 
november 2015

55 rokov
Milan Babka

60 rokov
Mária Petrovičová

65 rokov
Dušan Figluš

Marta Šiketová

70 rokov
Emília Drugárová

Zdenka Gálová
Ondrej Petrovič

80 rokov
Ondrej Proche

Margita Schonová

Narodili sa v septembri 

Nech dieťatku sudičky 
všetko dobré dajú,

nech pre neho veľa lásky, 
zdravia, šťastia majú. 

 

S p o m í n a m e
V minulom čísle Predajnianskych zvestí sme uverejnili v rubrike Spomíname článok 
o pánovi Filipkovi, ktorý bol učiteľom a dlhoročným riaditeľom ZŠ v Predajnej. V článku 
sme uviedli informáciu, že v rokoch 1947-1953 viedol obecnú kroniku. Na vedenie kro-
niky mal však zásluhu aj po roku 1959, kedy ju opätovne tvoril, pokým mu to jeho zdra-
vie dovoľovalo. Okrem kroniky zhotovil aj fotoalbum, v ktorom zachytil dianie v obci. 
Z tohto albumu sa čerpalo aj pri zhotovovaní monografie o Predajnej. S úctou a vďakou 
spomíname aj po rokoch na záslužnú prácu nášho rodáka, pána Filipka.   Božka Šulková

Október - Mesiac úcty k starším
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Každoročne v októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom 
skôr narodeným, ktorých konanie je obohatené veľkými životnými múdrosťami. Dňa 
9.októbra kroky seniorov viedli o 17:00 hod. k spoločenskému domu v Predajnej, aby si 
mohli pripomenúť tento sviatok. Slávnosť otvoril a všetkých zúčastnených privítal pe-
knými slovami p. Ľuboš Ofúkaný. Žiaci školského klubu a deti materskej školy našej 
obce spestrili posedenie piesňami, básničkami a vinšami, za čo boli odmenení potles-
kom.  K príjemnej nálade pri podávaní harule a čaju prispelo a potešilo svojim spevom 
a hudbou populárne spevácke Duo Mirka a Ondrej Potančokovci z Brezna.                 
 V mene dôchodcov ďakujeme za príjemný podvečer p. starostke Ing. Čontofalskej, p.
Šulkovej a  kultúrnej komisii, 
pedagógom, ktorí s  našimi 
vnúčatami pripravili milý pro-
gram.  Prajeme Vám, naši spo-
luobčania, aby sa Vám Vaša 
láska a obetavosť, s ktorou ste 
prežili tú aktívnu časť života, 
vracala plným priehrštím 
v podobe milého slova a vďač-
ného úsmevu. Prajeme Vám, 
aby ste tých krásnych chvíľ 
ešte v živote objavili veľa, aby 
ste našli mier v  srdci, pokoj 
v  duši, aby Vás v  ďalších ro-
koch sprevádzala len láska 
a  porozumenie v  kruhu svo-
jich najbližších a priateľov, aby 
ste nepoznali samotu.
                  Ing. Mária Boberová

Lujza 
Vágnerová

A slnko zapadá 
ústupom do noci, 

kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci...
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ŠPORTOVÉ ZVESTI
Turistický klub Predajná

Ukončenie letnej turistickej sezóny 
Tak ako sa schádzame spoločne na túry do hôr, tak sme sa 
zišli 10. októbra na guláši na chate u Mareka pod horou. Guláš 
varil šéfkuchár Vojto Kuracina.  Už len jeho meno a kuchárske 
zručnosti boli zárukou kvality. Guláš chutil malým i veľkým. Bol 
naozaj  výborný!
 Nesedeli sme však  len pri guláši, ale boli pripravené aj súťaže. Ro-
zdelili sme sa do dvoch družstiev, vrátane detí, a za hlasnej pod-
pory všetkých sme začali pretekať. Súťaž sme končili meraním síl 
pri ťahaní lana a v konečnom dôsledku bol výsledok nerozhodný. 
Ale nešlo o  to, kto vyhrá, ale o  to, aby sme sa zabavili, čo sa 
podarilo. Zábava pokračovala pri hudbe, ktorú zabezpečil Milan 
Srnka.  Vytancovaní,  spokojní a  veselí sme sa   vo večerných 
hodinách vracali domov. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie 
stretnutia v prírode, ktorá nám všetkým dodáva energiu do živo
ta.                                                 Milena Someková

Poľské Tatry – Spiglasow wierch
Posledná autobusová túra sezóny 2015 bol výstup na Spiglasow 
wierch. Z autobusu sme vystúpili na slovensko–poľských hrani-
ciach. Vstup do tejto oblasti je spoplatnený, ale je to na chod-
níkoch vidieť. Cesty aj chodníky boli upravené a skvele značené. 
Turistov tu prevážali aj koníky zapriahnuté do kočov. Tieto služby 
využívali mladší aj starší turisti, no my sme sa vybrali pešo. Prišli 
sme ku krásnym vodopádom. Končiare boli v  hmle, tá sa však 
miestami rozplynula a  Poľské Tatry sa nám ukázali vo svojej 
plnej kráse. Niektorí turisti zišli k morským okám, pokochali sa 
výhľadom  a zviezli sa na kočiaroch ťahaných koníkmi. Nedalo sa 
všetko poobzerať, lebo hmla zostúpila nižšie, ale bola to poriadna 
zaberačka. Urobili sme niečo pre svoje zdravie a kondičku. Hory 
majú svoju moc a tú musíme rešpektovať.
                          D. Smitka, predseda Turistického klubu v Predajnej
 

Rysy 2015
Po 11 rokoch sme sa vrátili na Rysy. Autobus nás vyviezol k na 
parkovisko pod Popradským plesom a  odtiaľ sme pokračovali 
svižným tempom. Počasie nám prialo, nebola veľká horúčava. 
Zastavili sme sa pri Popradskom plese a odtiaľ už v skupinkách 
sme pokračovali k  Žabím plesám, kde chýbalo veľa vody.  Po 
reťaziach, ktorých bolo pred 11 rokmi len kúsok a  teraz už na 
dĺžke asi 50 metrov sme pokračovali ďalej. Bol to taký menší 
adrenalín, ale dalo sa to v pohode zvládnuť. No a pomaly sme 
prišli na chatu pod Rysmi. Starú chatu zmietla lavína. Tu sme si 
oddýchli, najedli sa a pokračovali sme smer Rysy. Niektorí vyšli 
až na vrchol, odkiaľ bol prekrásny výhľad na slovenskú aj poľskú 
stranu. Rysy sú najvyšší vrchol Poľska. Zostúpili sme na Štrbské 
pleso, nasadli do autobusu a plný nových zážitkov sme sa vrátili 
domov.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
1 119 dopravných nehôd * 27 usmrtených osôb * 129 osôb ťažko zranených a 538 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 21. októbra 2015 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú 
skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú 
pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním 
a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným 
akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou

APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
•	 Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!
•	 Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!
•	 Neriskujte zbytočne pri predchádzaní!
•	 Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!
•	 Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak vám chýba dostatočná prax!
•	 Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
•	 Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka už 

zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!
•	 Nezabudnite si v dostatočnom predstihu vymeniť letné pneumatiky za zimné!


