
ročník 18   6/2017

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zaslúžený 
oddych a načerpanie nových síl na veselý vstup do roku 2018.

Anka Miklošková

Vzácne spomienky
Na dávne časy spomínam stichučka,

keď na nebi jagavom zasvitne hviezdička.
V krbe šantí si s iskierkou plamienok

a ku mne priletí tisíce spomienok.

Do okien mesiac zvedavo nazerá,
všade čistučko a trblietiek nádhera.
Tu otec pohládza jemnučké vlásky,
objatia vzájomné sú aj plné lásky. 

Na slávnostnom stole domáce koláče,
za vôňou ich aj dnes srdce mi zaplače.

A pod nimi na belostnom obrúsku
vyšila mamka kedysi sviecu či halúzku.

Navôkol dobrôtky voňajú sladostne,
otec želá dietkam Vianoce radostné.
Živicou prevonia jedlička celý dom,

keď vločka ľahučká prelieta za oknom.

Pri okne za stolom sedíme všetci,
pod jedličkou v izbe dejú sa čudesné veci.

Tajomné darčeky ktosi tam rozkladá,
pre deťúreniec šesť každý rok záhada. 

Vzápätí stužky už, papiere lietajú,
šantiace deti radosťou výskajú. 

Keď doďaleka zaspieva dedinský zvon,
do chrámu pozýva v čase vianočnom.

K úsvitu slávnostne noc sa prevalila, 
zbožne svet víta svojho Spasiteľa. 

V jasličkách dieťatko krehké a nevinné,
lásku ponúka nám hneď v prvej hodine. 

Všetkým nám kresťanom pieseň tá najkrajšia
zvesť radostnú k srdciam, k domovom prináša. 

Tichá noc, svätá noc ľudstvu nádej dáva,
my v pokore voláme: „Aleluja, sláva!“

Milí spoluobčania,
rozlúčme sa spolu 

s rokom 2017 
a  privítajme 

nový rok 2018.
31. decembra 2017

Námestie Juraja Pejku o 23.30 * dobrá nálada * voňavý punč * ohňostroj

                 Milí spoluobčania!

Prichádza čas, ktorý nás poľudšťuje. Každoročne sa nás 
dotýka svojou atmosférou, v ktorej rezonuju slová domov, 

rodina zdravie, šťastie, láska, priateľ, človek... 
Ako nás dokáže zmeniť tento zázračný čas Vianoc! 

Každoročne si podmaňujú tých najmenších, tých životom 
skúšaných a tých ostatných. Obdarúvame a sme obdarovaní 

- dvojnásobne hrejivý pocit. A pritom nás potešia maličkosti, 
ktoré by sme inokedy zaradili medzi zanedbateľné. 

Skúsme byť úprimnejší pri želaniach šťastia, zdravia, lásky, 
pokúsme sa byť usilovnejší pri napĺňaní tých vlastných. 

Nebojme sa vyžadovať obyčajnú slušnosť a zároveň ju 
ponúknuť. A ozdobiť ju tiež obyčajným úsmevom. Aj takto 

pocítime zázračnosť tohto času a zistíme, ako málo je k tomu 
treba. Je dôležité veriť, že nám čas Vianoc nikdy nezovšednie 

a že nás ich čaro navštívi aj v iné obdobia v roku.
Verím, že tejto viere spoločne napomôžeme... 

Krásne Vianoce všetkým Vám, občania Predajnej!

Otvorte svoje srdcia dokorán, 
nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť aj k vám.

Nie bohatstvom a zlatom, chladným prepychom, 
ale šťastným úsmevom, teplom nežného dotyku.

Nech u vás v rodine svornosť panuje,
do nového roku zdravia, šťastia, lásky, zo srdca vinšujem.

                                       Ing. Tatiana Čontofalská, 
starostka obce



Zvesti pre občanov

******** Zabíjačkové hody v Predajnej ********
Pohostinstvo u Jara, Relax a Nagyovci v spolupráci s obcou Predajná usporiadali prvý-
krát zabíjačku, ktorá sa konala v sobotu 25. novembra 2017 v popoludňajších hodinách 
na Námestí Juraja Pejku v Predajnej. Návštevníci si mohli pochutiť na rôznych dobro-
tách ako sú grilované klobásky, zabíjačková kapustnica, ako aj zakúpiť si domov čerstvé 
a údené mäso, slaninu, jaternice, ...Na ochutnávku boli prichystané aj výborné kysnuté 
pagáčiky, makovo-jablková štrúdľa od pána Michalčíka. Keďže počasie už bolo chladné 
na zahriatie bol pripravený vianočný punč, ktorý všetkým veľmi chutil. Každý mal mož-
nosť ochutnať aj chlieb s domácim šmalcom, soľou a cibuľou, ako i chutnú huspeninu 
od pána Kuzmu. Samozrejme okrem zabíjačkových špecialít boli k dispozícii na d aj 
rôzne iné výrobky ako sú vianočné ozdoby, drevené, svetelné reťaze, hračky, medovníč-
ky, vianočné oblátky rôznych príchutí, s ktorými sa prišli prezentovať domáci výrobco-
via – naši občania. K tomu všetkému nemohla chýbať dobrá a skvelá muzika, hra na 
heligónke v podaní Mateja Gondu a pekné veselé pesničky, ktoré vyberal DJ Ľuboš a 
zároveň sa aj prihováral milým 
slovom. V podvečerných hodi-
nách nás zasiahli tekuté zrážky, 
ktoré dali bodku za vydareným 
sobotným popoludním. Verím, 
že v tejto tradícii budeme po-
kračovať.                               A.B.

Spomienka 

a novoročné prianie

   Bývalá susedka sa vrátila z kostola a 
pred vstupom do kuchyne si starostlivo 
malo metličkou omietla sneh z kapcov. 
Skrehnutými rukami odomkla dvere 
svojho príbytku a ovanulo ju teplo zo 
sporáka. 
   Bol sviatok. Nový rok. Aký len bude? 
Dobrý alebo zlý? Kedysi jej nebohý man-
žel hovorieval: „Bude taký, aký si zaslú-
žime a o aký sa pričiníme.“ Áno, je to 
tak. Všetko si treba zaslúžiť a o všetko 
sa usilovať poriadnou robotou – rukami 
alebo hlavou. Susedka si doma oddýchla 
a chystala sa na cintorín porozprávať sa 
s mužom. Vyžaluje sa, že je sama, že už 
k nej nechodieva dcéra, ani vnuk Vlad-
ko. Práve za ním je jej najsmutnejšie. 
Zažili spolu veľa príhod. Spomienky na 
ne sa jej vracali hlavne počas sviatkov. 
Zo spomienok sa vytrhla, keď vrzla brá-
nička. Pomyslela si, že sa to už suseda 
zastavila po ňu.  Mali sa vybrať spolu 
tam, kde sa môžu vyžalovať a vypustiť 
pár horúcich sĺz dolu tvárou. Dvere sa 
otvorili. Dnu však nevstúpila suseda, ale 
vnuk Vladko a spustil starý novoročný 
vinš:
„Vinšujem vám smele všetkým vesele, 
poľnohospodárom vrece plné na plece, 
pastierom kaše a kravám paše, sviniam 
žaluďu, že tučné budú a tebe starká a 
všetkým ľuďom vôľu, pokoj, svornosť a 
zdravie.“
Stisla ho mocne, lebo sa bála, že znova 
odíde a ostane sama. Ponúkla ho po-
lievkou a cítila, ako jej srdce nepokojne 
bilo a rozhodla sa, že na cintoríne sa už 
nebude sťažovať. Veď toľké šťastie ju po-
stretlo hneď v prvý deň roka. 

Podobné prekvapenia, ktoré rozbú-
chajú osamelé a smutné srdcia, Vám 
prajem všetkým.  Prajem Vám aj  veľa 
dobrých susedov, ktorí prelomia sa-
motu a veľa zdravia, ktoré všetci po-
trebujeme najviac.                            
                                  Magda Michalčíková
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Jednota dôchodcov na Slovensku
Okresná organizácia rokovala v PREDAJNEJ

Niektorí seniori sú pre 
spoločnosť morálnou, 
vedomostnou a hodnot-
nou oporou, iní dokážu 
zúročiť svoje praktické 
zručnosti pre zlepšenie 
života svojich detí a vnú-
čat, ale niektorí sa reali-
zujú v službe spoločnos-
ti.  Dňa 30. 11. 2017 sa v 
Spoločenskom dome v 
Predajnej  konalo roko-
vanie OR JDS Brezno. 
Účastníkov privítala sta-
rostka Ing. Čontofalská 
a priblížila našu obec s 
jej históriou a súčasnos-
ťou. Rokovanie, ktoré  
otvoril predseda OO 
JDS BR Mgr. Kianica, sa 
nieslo  v príjemnej at-
mosfére.
Bola vykonaná kontrola 
úloh z predchádzajúce-
ho rokovania a vytýčili 
sa nové úlohy na ďalšie 
obdobie pre základné 
organizácie.  Stretnutie 

malo slávnostný charakter pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami. Po ukončení 
schôdze predsedníčka ZO Predajná predniesla vinš a popriala krásne sviatočné dni, 
pretože OR sa stretne až v novom roku 2018.
Naše organizácie sú akcieschopné, majú bohatú programovú ponuku a úspešne sa po-
dieľajú na spoločenskom živote svojich miest a obcí.
                                                                        Predsedníčka ZO JDS Predajná, Ing. Boberová

E. F. Burian  (legendárne divadlo Déčko)požiadal Jaroslava Žáka, 
aby mu napísal hru zo študentského prostredia. Vznikla tak vese-
lohra ŠKOLA  ZÁKLAD  ŽIVOTA  (r.1937). Necelý rok po uvedení 
v divadle bola Škola základ života sfilmovaná režisérom Martinom 

POĎAKOVANIE

Výbor ZO JDS v Predajnej ďakuje vede-
niu našej obce Ing. T. Čontofalskej za 
podporu a sponzorstvo našich aktivít,   
B. Šulkovej a kultúrnej komisii,              
Mgr. M. Vaníkovej, riaditeľke ZŠ s MŠ, s 
ktorými sme počas roka spolupracovali. 
Ďakujeme všetkým našim sponzorom: 
„Ing. M.Vágnerovi (Urbariát, pozemko-
vé spoločenstvo), I. Kohútikovej (Veľko-
obchod a výroba), Výboru Coop Jednoty, 
OO Smeru-SD, J. Albertymu, M. Maje-
rovej-Fortiakovej, A. Trnovskej, Ž. Pú-
chyovej, D. Vallovej, Ing Š. Púchymu, 
Ing. Arch. O. Boberovi. Tieto finančné 
prostriedky boli využité na rôzne činnos-
ti organizácie. Ďalej ďakujeme M. Ka-
zárovi za poskytovanie priestorov na 
Strelnici /opekačka/.
Predsedníčka ďakuje členkám výboru za 
vzornú dochádzku na prípravné schô-
dze a svedomitú prácu pri uskutočňova-
ní aktivít ZO, J. Beraxovi za pomoc pri 
všetkých akciách.
Som presvedčená, že aj naše ďalšie pred-
stavy a sny svojou aktivitou dosiahneme 
za účasti všetkých členov ZO.  Radi me-
dzi nami privítame aj ďalších našich ob-
čanov. Veď spoločné akcie utužujú pria-
teľstvá, prinášajú radosť a aj poučenie.
Prajeme všetkým občanom Predajnej 
KRÁSNE VIANOCE a v novom roku 
2018 veľa zdravia, lásky, porozume-
nia, všetko dobré a veľa radostných 
dní.               Predseda ZO JDS Predajná
                        Ing. M. Boberová-Bučková

V  Divadle  Jozefa Gregora Tajovského vo  Zvolene

Fričom a snímka patrí medzi kultové české filmy. Táto hra ne-
stráca záujem diváka ani v dnešnej dobe. Pobavili sme sa na 
nej 30.11.2017 v Divadle JGT vo Zvolene. Po predstavení, pri 
neutíchajúcom potlesku, p. M.Veselovská odovzdala kyticu 
kvetov nášmu obľúbenému hercovi Michalovi Ďurišovi. Teší-
me sa na ďalšie predstavenia.    ZO JD Predajná, Ing. Boberová                                        
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Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a lásky, a 
predsa sú na svete ľudia, ktorí tieto sviatky pre-
žívajú ťažko. Intenzívnejšie si uvedomujú svoju 
osamelosť, chorobu, nedostatok. Don Ján Bosco 
vykonal počas svojho života veľa misionárskych 
horlivostí a poveril nimi aj seleziánov - poslov, 
medzi ktorými boli aj sú mnohí úžasní ľudia a 
zobrali si k srdcu jeho posledné slová: „Kňazi by 
mali vo vianočnom období chrániť ľudí, učitelia 
deti a vodcovia národa všetkých.“ 
   Tieto slová sa týkajú aj mňa, najmä keď som 
zistila, že moja pomoc bola potrebná. V druž-
stevných bytovkách pod Kalváriou bývali väč-
šinou v tomto období rodiny so štyrmi-šiestimi 
deťmi, ktoré navštevovali našu školu. Rodičia 
ťažko pracovali na  družstve. Pracovný čas ro-
dičov bol od štvrtej do ôsmej hodiny rannej a 
potom od šestnástej do devätnástej hodiny ve-
černej. Deti boli väčšinou času samy. Vytvára-
li si rôzne skupiny podľa veku, záujmov, ale i 
charakterov. Vždy držali spolu. Nevyzradili sa, 
ak niečo nedôstojné vykonali, ani keby ste ich 
rezali. Ich byty boli zväčša preplnené posteľami. 
Na hrdé zariadenie nebolo ani miesta, ani pe-
ňazí. Niektoré z detí preto rady chodievali do 
domov, kde bolo útulne a kde sa mohli hrať aj 
za zlého počasia. Sedávali na gauči pri pek-
nom stolíku, stavali si stavebnice, hrali karty, 
jedli sladkosti. Aj ony túžili mať doma takéto 
pohodlie a pozývať si kamarátov k nim. Táto 
nespravodlivosť ich najviac trápila počas via-
nočných prázdnin. Cítili v sebe nepokoj, bolesť. 
Hľadali odpovede, prečo im nie je dopriate tak-
to žiť. Na triednických hodinách bola táto téma 
často  „pretriasaná.“ Upokojovala som ich, že 
raz sa to „imanie“ dostane aj k nim. Pochopia, 
že bohatstvo nezabezpečí útulný domov, čisto-
tu, poriadok a vzájomnú lásku a úctu. Naďalej 
však tie 13-14 ročné hlávky závideli.  Závideli 
dokonca aj dôchodcom v našej obci.  Stretáva-
li sa v dome dôchodcov. Seniori si vypĺňali čas 
vyrábaním   prekrásnych vecí, čo si pamätali z 
detstva.  Potom  ich rozdávali pri rôznych akci-
ách ako odmeny. 
   Istý večer sa podarilo jednej skupine týchto 
detí nazrieť do rozsvietených okien domu dô-
chodcov. Ich oči zazreli útulné, čisté a príjemné 
zariadenie, pohodu. Uvideli aj prekrásne kúpeľ-
ne a v ich srdciach a hlávkach začala fungovať 
tá nešťastná závisť, ktorú nevedeli prekonať. 
Zhodli sa, že musia veci z domu dôchodcov  ne-
jako dostať domov. Bol to bláznivý plán. Ver-
nosť a mlčanlivosť spečatili krvou. Akciu usku-
točnili v noci.
   Ráno, keď som išla do školy, ma zastavila pani 
z bytoviek. V noci ju vraj zobudil väčší hluk v 
bytovke oproti. Chlapci nosili z bielej dodávky 
čosi ťažšie do jedného z bytov. Potom, čo do-
dávka odišla, nastalo ticho. V byte Rudlovských 
sa svietilo dlhšie. Odo mňa chcela vedieť, či 
neviem, že niekomu čosi zmizlo. Nevedela som 
nič. Dohodli sme sa, že budem skúmať,  odkiaľ 
niečo zmizlo. V škole som sa dozvedela, že v 
noci vykradli dom dôchodcov, a že to riešia už 
policajti. 

   Začala som tušiť, kto stál za krádežou. Ni-
komu som nič neprezradila. Spomenula som 
si na posledné slová Dona Boscu, že deťom 
má pomáhať učiteľ. Deti od neho očakávajú 
nielen vzdelávanie, ale aj výchovu, a to naj-
mä vtedy, keď rodičia nepoznajú túžby svojich 
detí. Z podozrivej rodiny som poprosila Jozefa, 
najstaršieho zo súrodencov, aby mi pomohol v 
školskej knižnici. Súhlasil, ba dokonca prišiel 
aj s kamarátmi. Vraj to budú mať skôr hotové. 
Jozefa som si vzala do kabinetu a bez dlhého 
rozmýšľania som prešla k veci: „Kde si bol včera 
asi o 22. hodine?“ Obrátil sa na mňa s vyvale-
nými očami a otvorenými ústami. Pochopil, že 
niečo viem. Zbytočne by zatĺkal. Poznal ma už 
veľmi dlho a ja jeho tiež. Bolo mi ho ľúto, ale 
ak som chcela pomôcť, musela som byť tvrdá. 
Dozvedela som sa, čo v noci urobil, ale mená 
ostatných neprezradil. Tvrdil stále to isté, že to 
urobil  sám. Tvrdila som, že to sám urobiť ne-
mohol. Povedala som mu, aby sa nebál zrady 
z mojej strany. Mala som premyslené, ako im 
pomôžem. „Dnes v noci bude jeden z vás po-
zorovať, či policajti nesledujú dom dôchodcov. 

Ďalší zoženú auto. Naložia do neho ukradnuté 
veci. Potichu ich vyložia pri dome dôchodcov 
a čo najrýchlejšie zmiznú. Polícia nebude mať 
ďalej dôvod pátrať po zlodejoch. Treba veriť, že 
nikto z tvojich „kumpánov“ sa neprezradí. Ja na 
to všetko zabudnem. Situácia v dedine sa upo-
kojí a na incident sa zabudne.“ Jozef mi uveril 
a prisľúbil, že úlohu splní. 
   Keď som sa dopočula, že ukradnuté veci sa 
objavili na dvore domu dôchodcov,  bola som 
šťastná, že som zachránila Jozefa a pár mla-
dých ľudí od policajného vyšetrovania, zápisov 
a pokazeného života. Asi týždeň som čakala, čo 
sa stane. Nestalo sa nič. Zabudlo sa. Možno si 
niektorí ešte na túto udalosť spomínajú, ale ne-
vedia, kto stál v jej pozadí.
   Jozefovi sa rodina rozpadla. Otec od nich od-
išiel, potom matka. Deti si našli svoje „hniez-
da.“ Jozef žije tu. Je z neho dobrý otec a vzorný 
manžel. Svojim deťom sa snaží dopriať to, čo 
jemu chýbalo. 
   Podstatné je, že splnil odkaz Dona Bosca: 
„Ak stretneš človeka smutného, osamelého vo 
vianočnom čase, prihovor sa mu a pomôž mu, 
bude ti všetko odpustené, lebo byť človekom to 
nie je fakt, to je možnosť.“ Toto som Jozefovi 
povedala, keď sme sa raz stretli u pána doktora. 
          Magda Michalčíková

Zo spomienok

24. december 
• Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu kečku vám ohreje.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela Veľká noc.
• Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni.
• Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
• Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
• Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
• Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov (alebo aj kureniec).
• Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
• Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
• Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
• Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
• Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.

25. december 
• Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. 
• Keď na Božie narodenie svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje, bude dobrá 
   úroda zemiakov.

26. december 
• Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy a záveje narobia.
• Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
• Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
• Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

Vianočné pranostiky



Bolo veľa radosti na tom našom krásnom 
námestí v Predajnej dňa 6. decembra 2017. 
Najskôr všade navôkol panovalo tajomné 
prítmie, čo nebýva na námestí zvykom. 
Už to napovedalo o tom, že sa tam budú 
diať čudesné veci. A kto to najviac vnímal? 
Detské očká plné očakávania. A aby im 
neomrzli rúčky, ohrievali si ich na umelom 
poháriku plnom dobrého sladkého čajíku. 
No aj otcom, mamkám a starým rodičom 
býva zima, a tak ich trošku rozohrial 
vianočný punč. Niekomu prisladký, 
inému málo sladký alebo málo rumový. 
Vždy sa nájdu nejakí kritici. Podľa mňa 
bol výborný a pripravený s láskou. A tá je 
najdôležitejšia. Aj pán kaplán v nedeľu na 
svätej omši v kázni pekne porovnal rozdiel 
medzi Santa Clausom a Mikulášom. Santa 
dáva balíček sladkostí, ale Mikuláš do 
balíčka pridáva aj kus ľudskej lásky. 
Uličkou od školy za veľkého očakávania 
detí dôstojne prichádzal nezvyčajný 
sprievod – Mikuláš a jeho traja pomocníci, 
dvaja anjeli a nezbedný čertík. A ten, aby 
sa ho deti nebáli, nebol až taký zlý, ako sa 
o čertíkoch hovorí. Zase bez strachu by to 
nebolo ono. Veď aj deti nevydržia byť celý 
rok poslušné. 
Tajomný Mikuláš zastal pred tmavým 
vianočným stromčekom, keď vtom sa 
rozprskli stovky hviezdičiek krásneho 
ohňostroja.  Hlasnému výskaniu detí 
nebolo konca.  Hviezdičky žiarili v detských 
očkách ako drahokamy. Prekvapené deti, 
hlavne tie najmenšie, pozerali vysoko na 
oblohu, aby videli zažiariť stovky hviezd. 
Veľa z nich takúto nevšednú krásu ani 
nevidelo. Ako to už býva, nie každé dieťa 
to vníma rovnako. Niektorým z nich sa 
viacej rozbúchalo srdiečko a vytisli na 
líčko slzičky strachu.
6. decembra sa začal jeden z najkrajších 
adventných večerov pre deti.  Ten najkrajší 
je samozrejme  štedrovečerný. Naň sa deti 
tešia celý rok. 
Mikuláš zdvihol svoju zlatú berlu a rozžiaril 
vianočný strom a vtom celé námestie 
vyšlo z tajomného prítmia do jagavej 
predvianočnej krásy. Dlho očakávaný 
Mikuláš pomalým krokom prekonával 
klzké chodníčky očistené od snehu a 
zastal uprostred prekvapených detí. Tie 
vytvorili polkruh, najmä tie najmenšie 
deti, a ich milé hlásky odpovedali zborovo 
na mnohé Mikulášove otázky – áno, áno, 
áno.... Úvodné kolo otázok a odpovedí sa 
skončilo a Mikuláš sa začal venovať vážnej 
práci. Každému dieťaťu povedal milé 

slovo, želanie pokoja, zdravia, ale hlavne 
odovzdal mu darček sladkostí. Bolo to 
radostí z tých najlepších sladkostí! Mikuláš 
bol štedrý a ani tento rok nezabudol na 
žiadne dieťa. Veď doniesol so sebou viac 
ako  150 balíčkov. Aj keď je pravda, že 
trochu posmutnel, lebo tých starších detí 
bolo na námestí ako šafránu. Mikuláš je 
však vždy dobrotivý, a tak sa jeho darčeky 
dostali k všetkým deťom.
 Radosť pominula, námestie spustlo, len 
svetielka žiaria do noci a čakajú na príchod 
Pána. Prejde niekoľko dní a hviezdičky 
zasa zažiaria v detských očiach, aby vydali 

Na svätého Mikuláša

pravdu o svojom detskom šťastí. 
Radosť pominula, ale aby tá radosť bola 
úžasná, na tom malo veľkú zásluhu 
mnoho ľudí, ktorým sa treba poďakovať. 
Poďakovanie patrí pani starostke Ing. 
Tatiane Čontofalskej, Božke Šulkove a 
členkám kultúrnej komisie, všetkým 
vždy ochotným pracovníkom obecného 
úradu, ktorí ani v mraze, ani v nepohode 
nevedia povedať nie. Tiež ďakujeme 
pánovi Jaroslavovi  Michalčíkovi, ktorý 
nám dochutil punč vínkom a rumíkom. 
Ďakujeme Mikulášovi a jeho pomocníkom, 
ktorí prekonali tisícky kilometrov, aby sa 
dostali do srdiečok predajnianskych detí  a 
priniesli radosť a potešenie do magického 
mikulášskeho večera. Ďakujeme všetkým 
sponzorom.                       Anka Miklošková

Kultúrne zvesti
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Kurz finančnej gramotnosti
Žiaci 8. a 9. triedy absolvovali kurz finančnej gramotnosti. 
Pod vedením Ing. Petry Ridzoňovej Hlásnikovej sa venovali 
základným kapitolám vzdelávacieho programu Viac ako peniaze

.

Deň Vďakyvzdania
Tradičný americký sviatok Deň Vďakyvzdania si pripomenuli aj 
žiaci šiesteho ročníka. Najprv sa dozvedeli niečo viac o tomto dni 
a jeho tradíciách. Potom si napratali bruchá vynikajúcim jedlom, 
ktoré pripravili ich maminky. Nakoniec si zahrali rôzne hry a 
užili si spoločnosť svojich spolužiakov.

Mikuláš opäť v škole
Ani tento rok Mikuláš so svojimi anjelikmi, čertiskami a 
samozrejme aj s pani Mikulášovou  neobišiel našu základnú 
školu. Priniesol balíčky pre všetkých, ktorí počas celého roka 
počúvali svojich rodičov aj nás, učiteľov. Tohtoročný Mikuláš 
bol v réžii dievčat 9. triedy Lucky Pavlovskej, Hanky Lányovej, 
Veroniky Toráňovej a Aďky Longauerovej. S postavou Mikuláša 

dievčatám pomohol ôsmak Branko Skaloš. Balíčky sme pripravili 
v spolupráci s pani Vraniakovou. 

Vianočná pošta  pre seniorov
Učitelia a žiaci našej školy sa zapojili do internetovej  vianočnej 
výzvy pre seniorov. Napísali vianočné blahoželania na pohľadnice, 
ktoré adresovali opusteným starším ľuďom a poslali do jedného z 
domova dôchodcov. Veríme, že svojich adresátov potešia. 

UNICEF
Členovia žiackeho parlamentu zapojili učiteľov, žiakov a 
predajnianskych občanov do charitatívnej zbierky pre UNICEF. 
Predávali vianočné pohľadnice a výťažok poslali na účet tejto 
organizácie. Vyzbieralo sa 87 eur. Ďakujeme tým, ktorí prispeli.

Prváci v materskej škole
Prváci so svojou pani učiteľkou navštívili svojich kamarátov 
v materskej škole. Pripomenuli si, že začína advent, blížia sa 
Vianoce. Zarecitoval básne o Mikulášovi, zaspievali a aj obliekli 
svojho Mikuláša a potom spoločne vyrobili adventný kalendár 
z krabičiek od syra. Prváci, škôlkari aj pani učiteľky si výborne 
rozumeli! A Vianoce už môžu začať!
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Čas adventu nám tento rok spríjemňuje príroda bielou snehovou nádielkou. Dospelí i deti 
sa už tešia na Vianoce, koláčiky, vianočné piesne a filmy, jednoducho na  čarovnú atmosféru, 
ktorá sa dá vnímať a prežiť jedine s vianočným obdobím. Predvianočný čas je aj časom 
priateľských stretnutí pri voňavom punči či sladkých dobrotách, je obdobím nakupovania 
darčekov pre svojich blízkych,  vyzdobovania svojich domácností. Podľahne mu každý. Ani 
my nie sme výnimkou. 
V tomto duchu sme spolu s  Jednotou dôchodcov z Predajnej, Denným stacionárom z 
Nemeckej a našimi žiakmi a učiteľmi pripravili  pre obyvateľov obce predaj dekoratívnych 
vianočných ozdôb. Malé ozdôbky na stromček, pohľadnice, drevené dosky na odkazy 
zdobené servítkovou technikou, sviečky, mydielka, šperkovnice, stromček zo šišiek a 
dokonalé drevené nádoby pána Vojtecha Kuracinu potešili návštevníkov trhov. Pekne 
vyzdobené a príjemné vianočné sviatky, priatelia!                                         Michaela Vaníková

Ráno z okna pozriem sa,
všetko vonku belie sa.
Zima je už tu,
nadelila kopu snehu.

Vločky z neba padajú,
radosť všetkým dávajú.
Už len počkať, kým sa škola skončí,
každý hneď do snehu skočí.

Bedminton
Okresné kolo v bedmintone sa odohralo 29.11.2017 v 
priestoroch našej telocvične. Zúčastnili sa ho žiaci z Podbrezovej, 
Mazorníkova a Predajnej. Kategóriu žiačok a kategóriu žiakov 
vyhrali športovci z našej školy. Reprezentovali nás Branko Skaloš, 
Karolína Eliášová, Mária Turčanová a Andrej Weisenbacher. 
Srdečne gratulujeme!

Úspech v súťaži
12. decembra 2017 sa dvaja žiaci z našej školy Jakub Kortán a 
Martin Hruška zúčastnili súťaže Zručný mladý Horehronec, 
ktorú organizovala Súkromná  SOŠ hutnícka v Lopeji. V súťaži 
družstiev obsadili 1. miesto. V súťaži jednotlivcov obsadil Jakub 
2. miesto a Martin 3. miesto. Odmenou im boli vecné ceny a 
dobrý pocit. Patrí im aj naše uznanie a srdečná gratulácia! 
Krátku reportáž zo súťaže nájdete na http://www.tvhronka.sk/
spravodajstvo/zrucni-mladi-horehronci/. 
                                                                                   Michaela Vaníková 

Zima Sánky, boby, lopáre,
smejú sa všetky tváre.
Snehuliaky navôkol stoja,
deti sa zimy veru neboja.

Všetko sa von trbliece, 
pripomína mi to Vianoce.
Snehu si všetci užite,
máte ho radi, určite!

Lucka Bakšová

Vianočné trhy
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Kačacie 
hody 2017

Seniori z Predajnej pre veľký záujem klientiek  Denného stacionára v Nemeckej 
„O zážitky z Medžugoria“ prišli 14. decembra 2017 do tohto pekného zariadenia.
V príjemnej vianočnej atmosfére prebiehala prednáška a beseda na uvedenú tému, ktorú viedla pani Z. Peťková. Posedenie obohatil 
žiak Denis Berezňák, ktorý svojim spevom spríjemnil naše predvianočné stretnutie a na záver predsedníčka ZO predniesla Vianočný 
vinš.                                   ZO JDS Predajná, Ing. M. Boberová                 

Zvesti pre občanov

OPÄŤ V DENNOM STACIONÁRI V NEMECKEJ


