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      Vážení spoluobčania!  
Rok sa s rokom stretáva a všetci sa pripravujeme na ten zvláštny čas. Prichádza čas, 
ktorý nás poľudšťuje, každoročne sa nás dotýka svojou atmosférou, v ktorej rezonujú 
slová domov, rodina, zdravie, láska, šťastie, priateľ, človek. V tento čas aspoň na chvíľu 
ustane zhon, každodenné starosti odsunieme do úzadia. Ako nás dokáže zmeniť ten-
to zázračný čas! Akosi ľahšie znášame pomyslenie na blízku budúcnosť, ktorá nebude 
jednoduchá. Vianočné sviatky chce každý z nás prežiť v kruhu svojich najbližších, v prí-
jemnej a pokojnej atmosfére. Verím, že každá rodina si vytvorí takú pohodu, aby aj 
tohtoročné vianočné sviatky boli tými najkrajším, čo spoločne prežije. Nie každá rodina 
prežíva tieto sviatky spoločne. Sú medzi nami aj rodiny, kde v tieto dni s láskou a úctou 
spomínajú na svojich blízkych, ktorí už nemôžu byť  medzi nami, aj keby určite veľmi 
chceli. 
   Vám všetkým, milí spoluobčania, s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, ale aj Silve-
strom 2013 chcem poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku. Moje poďakovanie za 
dobrú spoluprácu patrí aj poslancom OZ, pracovníkom obecného úradu, aj všetkým 
spoločenským organizáciám a podnikateľom pôsobiacim v obci. Želám Vám, aby ste 
vianočné sviatky a nový rok prežili všetci v kruhu svojich rodín v zdraví a osobnej po-
hode.
     Keď si zasadnete spolu k štedrovečernému stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno bijú 
ako srdce jedno, v ktorom jedna túžba rastie: láska, pokoj, radosť, šťastie.....

     V novom roku kvapku smoly,
     lyžičku hrdosti, kotlík úspechu,
     jazierko peňazí, more šťastia,
     oceán lásky a celý vesmír zdravia.

                                                                             Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

Z matriky 
obce Predajná...

celkový počet narodených detí 
za rok 2013: 11
celkový počet úmrtí 
za rok 2013: 14
Počet prisťahovaných 
v roku 2013: 27
Počet vysťahovaných 
v roku 2013: 16
Počet obyvatelov   
obce Predajná                  1345

ZIMNÉ PRANOSTIKY
Ľudia už odpradávna pozorovali prírodu. Ich dlhodobé pozorovania a  životné 
skúsenosti sú pretavené do pranostík.  Dnes už mnohé z  nich možno  ani neplatia, 
keďže príroda a počasie si s nami robí, čo chce. Posledné roky zo zimy zväčša skočíme 
hneď do letnej obuvi, v lete nás zase  zaskočia tropické dni, kedy sa teplota blíži takmer 
k  štyridsiatim stupňom a  zima tiež dokáže prekvapiť. Raz veľkými mrazmi, inokedy 
intenzívnou a  dlhotrvajúcou snehovou prikrývkou. Posúďte sami, či roky platiace 
pranostiky viažuce sa s časom vianočným, nestratili na svojej intenzite.
 
* biele Vianoce, zelená Veľká noc 
* Aký je čas na Adama a Evu, také budú nasledujúce dni.  
* ak je na Štedrý deň jasný východ slnka, urodí sa jarné obilie.  
* Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.  
* ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.  
* Keď je na Štedrý deň na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.  
* ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.  
* Tvrdo a jasno na Štedrý deň, urodí sa veľa hrachu.  
* keď na narodenie krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.  
* Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 
* ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké záveje narobia.  
* Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.  
* na svätého Štefana nesmie už byť barina.  
* Na svätého Štefana každý sa má za pána.  
* keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.  
* Ak na svätého Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.                             -MV-

Pani Zima
Severák sa nám už 
od jasenských hôľ natíska,
prefukuje cez záhrady a strniská.
V jeho strede cítiť sviežosť ľadovú,
oko zazrie nádheru krištáľovú.

Tá biela nádhera napĺňa všetky 
predajnianske ulice,
striebrom sa ligocú jak oči tisíce. 
Svet sa vtom ponorí do ticha periny, 
by nikto netušil príchod pani Zimy. 
     
                  Hanka Filipková



ZVESTI PRE OBČANOV

Polevy na perníky
bielková poleva:
12-16 dkg dvakrát preosiaty 
práškový cukor
1 bielok
citrónová šťava

Pomarančová poleva:
20 dkg dvakrát preosiaty 
práškový cukor
2 PL vody
šťava z pomaranča

citrónová poleva:
18 dkg dvakrát preosiaty 
práškový cukor
2 PL vody
šťava z 1 citrónu

Žĺtková poleva:
10 dkg práškový cukor
1 žĺtok
citrónová šťava

rumová poleva:
18 dkg práškový cukor
1 PL vody
2 PL rumu

 Čaro Vianoc
Dňa 2.decembra 2013 o 14.00 hod. v Spo-
ločenskom dome v  Predajnej pripravila 
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov  
milú akciu ,,Čaro vianočných tradícií“ - 
ukážku  pečenia vianočných oblátok, zdo-
benia perníkov. 
Zručnými pekármi oblátok boli  pán Ján 
Ďurčo a pán Pavel Fischer. O  zdobenie 
vianočných medovníkov sa postarala pani 
Mária Molčániová. Medovníčky bolo mož-
né ochutnať a  jzakúpiť. Počas predvianoč-
ného posedenia vo vyzdobenom kultúrnom 
prostredí  bol podávaný čaj, chutné koláče 
a  výborná kapustnica. Našim ženičkám, 
členkám kultúrnej komisie a členkám jed-
noty dôchodcov a aj  pani starostke ,ktorá 
prispela na vianočnú kapustnicu patrí za to 
obrovská vďaka. Akcie sa zúčastnilo okolo 
50 občanov. Akciu ukončila a zúčastneným 
poďakovala pani Janka Beraxová. Presdníčka MO JDS Predajná 
 Keď Vianoce sa blížia a za nimi nový rok, 
 nech šťastie a zdravie sprevádza každý Váš krok.                    Hanka Filipková

Stromček
Vianoce bez vianočného stromčeka by ani 
neboli Vianocami. Legenda hovorí, že na 
nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel 
v 6. storočí írsky mních, ktorý chcel pri-
lákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, 
že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju ho-
riacimi fakľami v tvare kríža. A vtedy sa 
zrodila tradícia ... Prvýkrát sa ozdobené 
vianočné stromčeky objavili v 16. storočí  
v Nemecku. Chudobní ľudia ich nahradi-
li  zelenými vetvičkami, ktoré po domoch 
rozdávali vinšovníci.
Prvé vianočné stromčeky si ľudia zdobi-
li tým, čo si vypestovali doma v záhrade, 
najčastejšie čerstvými či sušenými jabĺč-
kami, hruškami, alebo orechmi. Neskôr 
sa začali používať aj perníky, papierové 
ozdoby, rôzne figúrky zo slamy či rôznych 
tráv či kukuričného šúpolia. Samozrejme, 
vyrobiť takéto ozdôbky nebolo jednodu-
ché, chystali sa už mesiac pred sviatkami. 
Vianoce mali svoje čaro, pretože rodina 
bola po večeroch spolu, alebo sa ľudia 
stretávali pri páraní peria a deti pritom 
vystrihovali ozdoby na stromček. 

betlehem
Tradíciu vianočných betlehemov založil 
v  roku 1233 Svätý František z  Assisi. So 
svojimi priateľmi priviedol do jaskyne ži-
vého osla a vola. V tejto jaskyni   František 

slúžil polnočnú omšu. Koncom 18. storo-
čia jasličky opustili kostoly a ujali sa medzi 
pospolitým ľudom. K základným figúrkam 
– Ježiškovi v  jasliach, Márii, Jozefovi, vo-
lovi, pastierom so stádom a  trom mudr-
com - si ľudia pridávali aj ďalšie  postavy 
zo svojho najbližšieho okolia.  Aj materiál, 
z ktorého sa betlehemy vyrábali, bol roz-
manitý. Betlehemy boli papierové i vyrezá-
vané z dreva.

 Najväčší betlehem je u  nás v  Rajeckej 
Lesnej. Je naozaj fantastický a  dokonale 
prepracovaný! Dĺžka betlehemu je 8,5 m, 
šírka 2,5 m a  výška 3 m. Spolu je tu na-
inštalovaných zhruba 300 postáv a z tohto 
množstva sa približne polovica pohybuje. 
Majster Jozef Pekara zasvätil tomuto diel-
ku niekoľko rokov života. Ale výsledok je 
veľkolepý. 

Symboly Vianoc
oPlátky 
Symbol Kristovho tela, neodmysliteľne 
patrí k štedrej večeri.

celodenný PôSt
Ľudia dodržiavali na Štedrý deň pôst. Ne-
jedlo sa dovtedy, kým sa na  oblohe neob-
javila prvá hviezda.

adVentný Veniec
Ľudia si zhotovovali adventné vence už 
v  19. storočí. Nápad pochádza od ham-
burského duchovného Johanna Wichler-
na, ktorý si v roku 1860 zavesil vo svojom 
dome na strom obrovský čečinový veniec 
a  pripevnil naň 24 sviečok, na každý ad-
ventný deň jednu. Dnes do venca vkladá-
me obyčajne štyri sviečky podľa počtu ad-
ventných nedieľ.

***********************************************



ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Tešíme sa na Vianoce!
Ahojte, všetci,
   aj my sa Vám chceme pripomenúť v  tento predvianočný čas a zaželať tie 
najkrajšie sviatky. V materskej škole sme privítali dedka Mikuláša, pre ktorého 
sme si pripravili krásne básničky, pesničky i tančeky. Bol to veľmi dobrý dedko, 
lebo nás za našu snahu aj obdaroval veľkými balíčkami. Ale jedno prekvapenie 
nás ešte v našej materskej škole čaká. Možno aj k nám príde Ježiško a prinesie 
nám pekné darčeky pre všetkých. No uvidíme, akí sme boli. 
   Každý z  nás sa teší na toto krásne rozprávkové obdobie. Tak ako aj tí 
najmenší, tak aj tí veľkí, dospelí. V mene celej materskej školy Vám chcem 
zaželať, aby boli Vaše Vianoce a celé sviatky naozaj rozprávkové. Nielen kvôli 
hmotným veciam, ale kvôli svojim blízkym, tej láske a pokoju, ktorý v tento 
čas tak všade cítiť ako to voňavé 
perníkové korenie vo vzduchu. 
Netrápte sa pre okno, ktoré ste 
nestihli umyť, pre neupečený 
koláč. Usmievajte sa, tešte sa, 
že ste s  rodinou, s  blízkymi, že 
môžete prežiť Vianoce spolu 
a bude Vám úžasne.
   Ďakujeme všetkým dobrým 
ľuďom, mamičkám i  oteckom, 
ktorí nám pomáhajú pri rôznych 
akciách, ďakujeme za úžasnú 
účasť na zbere papiera, ktorá sa 
organizovala. Vyzbierali sme 
(MŠ) spoločne 845 kg papiera, 
ktoré nám pomôžu rozveseliť 
očká našich detí aj teraz pod 
vianočným stromčekom. Veľká 
vďaka.
         Mgr. Stanislava Michalková

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.
Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca prajeme prekrásne Vianoce.

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, 
najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky a pokoja. 
Čas, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou 
vianočných sviatkov. Každého z nás a najmä našich žiakov, sa zmocňuje sviatočná 
nálada. V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície  svojich predkov.
Vianoce, sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa, 
alebo dospelý. Zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa ihličia, vôňa 
medovníkov – to všetko patrí k Vianociam.
O niekoľko dní prídu ticho, nenápadne. V našich srdciach sa rozhorí plamienok 
pokoja, radosti a lásky. Buďme k sebe milí a priateľskí ! 
Nech všetko to dobré a krásne tak skoro nevyprchá z našich životov. Nech vianočný 
čas trvá čo najdlhšie. 
Prajeme všetkým žiakom, kolegom a kolegyniam, ako aj všetkým obyvateľom 
Predajnej príjemné prežitie najkrajších sviatkov v roku v kruhu svojich najbližších.
A v novom roku 2014 veľa šťastia, zdravia a úspechov.                     P.F. 2014 
                                                                                                              
       Mgr. Viera Vaníková

Rolničky už počuť z diaľky,
chystáme si všetci sánky.
Vianoce sú tu zas, 
oslavuje každý z nás.

Sniežik pomaly padá
a na okno mráz sadá.
Hviezda na stromčeku žiari,
Ježiškovi sa darí.

Na tanierik medovníky dáme 
a kapustnicu nachystáme.
Na stole nám svieti sviečka,
anjeliky zatvárajú viečka.

Ozdoby sú už na strome,
pokoj vládne v každom dome. 
Na Vianoce rodina drží bok po boku,
pohoda nás sprevádza 
na každom kroku.

                             Naďka Lányová 7. ročník



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Mikuláš 
v škole
V  piatok 6. decem-
bra sme sa všetci 
zobudili do zasneže-
ného rána. Asi väč-
šina detí si doma na 
okne našla mikuláš-
sky balíček. A  ani 
školský Mikuláš sa 
nedal zahanbiť. 
Prišiel s  dvoma 
anjelmi a  tromi 
čertiskami.      

Okrem sladkostí mal pre 
žiakov prvého stupňa pripra-
vené rozprávky, pesničku, 
prezentáciu a  hovorené slo-
vo. Žiakom z druhého  stup-
ňa rozdal čokolády. 
  Rolu Mikuláša zvládol 
Tomo Hudák. Za anjeliky 
boli prezlečené Betka Paulia-
ková a  Lucka Vrbická. 
Čertice boli tiež úžasné, aj 
keď trošku strašidelné. 
   Našťastie sa nikto až tak 
veľmi nebál Peti Šagátovej, 
Rebeky Šarinovej ani Terky 
Pavlovskej. Deviataci, zvládli 
ste to, ďakujeme za pomoc!
                                          -MV-

Vianoce sú lásky čas,
veď srdce bije v každom z nás.
Vianoce sú šťastia a pokoja sviatky,
vtedy obvolám všetky kamarátky. 

Darčeky už mám dávno nakúpené,
v skrini starostlivo poskrývané. 
Za oknom už sniežik padá 
a v kuchyni sa ticho papá.

V rádiu je pustená koleda
a v celom dome sa nesie 
dobrá nálada.
Stromček sa už ligoce,
prajeme vám VESELÉ VIANOCE!

Emka Žugecová, Deniska Strečková, 
                                              7. ročník

Vianoce mám veľmi rád,
už som ich zažil mnohokrát.
V obývačke máme stromček
a pod ním vždy býva pekný darček.

Na večeru máme hody,
niekedy dva či tri chody.
Keď darčeky rozbalím,
päť minút nič nevravím.

Po darčekoch oddychujem,
po večeri odfukujem.
V noci pôjdem spať
a trpezlivo na nový rok čakať. 
       Michal Tóth, 7. ročník

V utorok sa u nás zastavil 
ujo Viktor. Jeho program, 
ktorý bol v spoločenskom 
dome, bol poučný, ale 
aj zábavný. Zaujal nás 
svojimi pesničkami, 
napr. Afrika, Drogu nie, 
To sme my, Kontinenty 
a Zvieratá. Do pesničiek 
sme sa zapájali aj my. Bolo 
to super.   Nakoniec nám 
ponúkol svoje CD, ktoré 
si môžeme kúpiť. Sľúbil, že 
príde aj nabudúce. Už teraz 
sa na neho všetci tešíme.     
Lucka Pavlovská,  Aďka Longauerová 5.ročník

koncert uja Viktora
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Prevencia
Dňa 19.11. 2013 sa na našej škole 
uskutočnila beseda v  rámci Dňa 
boja proti cigaretám pod vedením 
koordinátora drogovej prevencie 
Mgr. Marcela Múku pre žiakov 7., 
8., 9. ročníka s  použitím power-
pointovej prezentácie na inter-
aktívnej tabuli. Do besedy boli žiaci 
aktívne zapojení prostredníctvom 
dotazníka, rozhovoru a práce s bro-
žúrkou s  príslušnou tematikou. 

beseda o časoch minulých
Dňa 22. októbra nám bola pani bývalá vychovávateľka teta Šulková porozprávať 
o živote v našej škole. Dozvedeli sme sa, že v našej škole bola pionierska skupina  
Pavlíka Morozova. Žiaci druhého ročníka skladali pioniersky sľub. Starali sa 
o prírodu, športovali a venovali sa rôznym záujmovým činnostiam. Z usilovných 
iskričiek sa neskôr stali pionieri.  Žiaci z  Jasenia skladali pioniersky sľub pri 
Pamätníku padlých hrdinov SNP v Jasení a žiaci z Predajnej pri Pamätníku SNP 
v Nemeckej. Pionieri dostávali odznak s knižkou v krúžku. Pripínali si ho na modrú 
košeľu. Súčasťou pionierskej rovnošaty boli aj tmavomodré nohavice pre chlapcov 
a tmavomodrá sukňa pre dievčatá. Na krku mali uviazanú pioniersku šatku. Žiaci 
našej školy v  minulom storočí chodili na rôzne krúžky, veľa športovali, robili 
nástenky s  aktuálnou tematikou, chodili na rôzne výlety, v  lete do pionierskych 
táborov, spávali v stane....
Rozprávanie pani vychovávateľky sme so záujmom počúvali.  Som rada, že sme 
sa dozvedeli niečo nové. Dnes si už neviem predstaviť, že by sme mali pionierske 
rovnošaty a nemali žiadne počítače.                          Julianna Povrazníková, 6. ročník

Úspech našich žiakov
Dňa 12.12.2013 sa naše dievčatá Dianka 
Zboranová, Emka Žugecová, Mária 
a  Betka Turčanová a  Peťa Šagátová 
a  chlapci Marek a  Marián Kňazovický, 
Tomáš Hudák, Michal Komora zúčastnili 
súťaže v stolnom tenise, ktorá sa konala 
v  Základnej škole vo Valaskej. Obe 
družstvá získali prvenstvo! Srdečne 
gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu 
školy!                                -MV-

Separujeme...
V  mesiaci november prebehol na našej 
škole zber papiera. Z  celkového počtu 
žiakov sa 47% žiakov zapojilo do zberu 
papiera. Nazbieralo sa 1447 kg.  Najviac 
papiera 178 kg doniesol Igor Maličký, 
žiak 9.A. Získané finančné prostriedky 
sa pridelia jednotlivým  triedam podľa 
množstva nazbieraného papiera. Kilogram 
papiera sa vykupuje za 0,06€. 
trieda kg Umiestnenie
1. 158,5 4.miesto
2. 192 2. miesto
3. 27,5 10. miesto
4. 74 8. miesto
5. 145 6. miesto
6. 151 5. miesto
7. 107 7. miesto
8. 169 3. miesto
9.A 380 1.miesto
9.B 43 9. miesto
Celoročne prebieha aj zber tetrapakov – 
obaly z džúsov, mlieka,... Tie je nevyhnutné 
umyť, rozstrihnúť a zviazať. Takto pripra-
vené tetrapaky môžete kedykoľvek doniesť 
do školy.                              -MV- 

Prezentácia bola oboha-
tená o fotografie z reálneho 
života ľudí, ktorí podľahli 
zákerným chorobám v dôs-
ledku fajčenia a  o  video, 
ktorého obsah bol zame-
raný na skutočné fakty o 
fajčení. Veríme, že si žiaci 
z  besedy odniesli ponau-
čenie na celý život...
             Mgr. Marcel Múka

Pani učiteľky z  prvého 
stupňa sa zamerali na pre-
venciu šikanovania. Výs-
ledkom spoločnej práce  je 
plagát umiestnený nad 
dvermi prvej triedy.    -MV-

Súťaž v prednese povestí
Začiatok decembra sme si spestrili 
školským kolom súťaže v prednese 
povestí „ŠalianSky maťko“. Pod 
taktovkoou pani učiteľky Mgr. Vaníkovej 
Vierky a za pomoci poroty Mgr. 
Oravkinovej Mirky a Mgr. Maderovej Ivky 
sa miestnosť ponorila do dávnych vekov 
našich predkov a ich skúsenosti z príhod, 
o ktorých sa chyrovalo široko-ďaleko až 
do dnešných čias. Súťaže sa zúčastnilo 
16 žiakov v troch kategóriách. Víťazom 
gratulujeme a budeme ich podporovať 
v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v 
Brezne.
1.kategória: 
1.miesto: NATÁLKA TURŇOVÁ  (3.ročník)
2.kategória:    
2.miesto: DIANKA CHLEPKOVÁ (6.ročník)
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Opustili nás

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
 nieto viac  pomoci.

Bez slnka chlad vanie 
z hviezdnatej oblohy, 
človek je krehký tvor, 
zranený, úbohý.

Do tmy si zapáli  
kahanec nádeje, 
do duše boľavej
spomienky naleje.

V tichosti vyprosme 
veľký dar pokoja, 
kým sa nám duše raz 
naveky nespoja.

Posledný pozdrav tu 
šepkáme do ticha, 
že sa raz stretneme 
je naša útecha.

Príchod Mikuláša
mikuláš, mikuláš, 
čo v tom vreci máš? 
Sladké prekvapenie, 
cukríčky pre Vás, 
milé detičky...

Mikuláš žil v  4. storočí pred 
naším letopočtom. Bol rybár, 
zlatník, pltník, tesár, biskup. 
Chudobným rozdával dary.  
Z príbehov, ktoré som kedysi 
čítala, mi utkvela podoba 
Mikuláša ako človeka oblečeného v červenom odeve a  s  červenou čiapkou na hlave. 
Jeho výzor dopĺňala biela brada. Na chrbte mal košík so sladkosťami a bol obklopený 
dvoma anjelmi a čertom. Každý rok 6.decembra prichádza k nám Mikuláš. Ani tento 
rok nevynechal našu obec. Obecný úrad pripravil stretnutie Mikuláša s deťmi. Mikuláš- 
prišiel na Námestie Juraja Pejku o 16.00 hod. Jeho sprievod pozostával z dvoch anjelikov 
a čerta. Slávnosťou sprevádzal pán Ľuboš Ofúkaný. 
   Celá poobedná akcia začala rozsvietením vianočného stromčeka. Potom nasledovalo 

rozdávanie mikulášskych prekvapení. Pri rozdávaní 
darčekov Mikuláš chcel počuť od obdarovaných 
deťúreniec pesničku, riekanku, básničku. Deti sladké 
balíčky potešili. Všetci, ktorí prišli privítať Mikuláša, 
si mohli  pochutiť na mikulášskom punči.                          
               Hanka Filipková

Sniežik padá, chumelí sa,
vonku snehuliačik smeje sa. 
Stromček v izbe svieti
a my slávime sviatky.

Na stole koláče a zákusky
a v rúre pečú sa medovníčky.
Sviatočné oblečenie 
je už pripravené
a na stole jedlo vychladené.

Deti vonku šantia a vystrájajú,
niektoré doma 
si stromček ozdobujú. 
Po večeri, po zábave,
pomaly už zaspávame. 
Darčeky rýchlo ešte rozbalíme
a potom so splnenými snami 
dobre zaspíme. 
   Viktória Vojteková, 7. ročník

Narodili sa v  
novembri:
Martina Bútorová

v novembri:
Mária Čižmárová
Ondrej Felbaba
Deniska Chovanová
Božena Figľušová
Anna Němečková

v decembri:
Gregor Živor

Na Námestí Juraja Pejku spríjemňuje našim spoluobčanom predvianočný 
čas aj tento drevený betlehem.
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PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH, BREZNO
Priamo u nás, v Poradenskom centre pre dospelých sa môžete prísť 
poradiť v oblasti ďalšieho vzdelávania a prihlásiť do týchto 40 vzdelávacích 
programov, ktoré budú prebiehať vo Vašom voľnom čase a budú pre Vás 
BEZPLATNÉ:

Remeslá a služby (Kuchár / Čašník, servírka / Umelecký kováč / Kamenár 
/ Kozmetik, kozmetička)

Stavebníctvo (Murár / Podlahár / Inštalatér / Tesár)

Ťažba a úprava surovín (Majster v ťažobnom priemysle / Bánsky zámočník 
/ Baník, strojník / Srojník na úpravu nerudných surovín)

Hutníctvo (Hutník – operátor zariadenia prípravy vsadzky vo valcovniach /
Hutník – operátor, údržbár / Hutník – oceliar / Hutník – vysokopeciar)

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo (Chovateľ hospodárskych zvierat 
a dojníc / Pestovateľ poľných plodín a zeleniny / Mechanik, opravár 
poľnohospodárskych strojov / Výrobca cukrárenských a pekárenských 
výrobkov / Spracovateľ ovocia a zeleniny)

Drevospracujúci priemysel (Lakovač a natierač dreva / Stolár, výrobca 
stavebno-stolárskych výrobkov / Stolár, výrobca nábytku / Výrobca 
konštrukčných dosiek z dreva)

Papierenský priemysel a polygrafia (Operátor tlače / Umelecký knihár)

Automobilový priemysel (Obrábač kovov / Strojný mechanik / Autoopravár 
– elektrikár / Autoopravár – mechanik)

Strojárstvo (Nastavovač CNC strojov / Zvárač kovov / Strojný zámočník /
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe)

Elektrotechnika (Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení / 
Montážny pracovník/ Montér elektrických rozvádzačov /Montér zariadení v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE))

...to všetko prostredníctvom národného projektu Ďalšie vzdelávanie a 
poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu 
práce

Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých v Brezne 
určené?
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí: 
sú zamestnaní, alebo
sú SZČO (živnostníci)
ZŤP a zároveň zamestnaní na polovičný pracovný pomer
na materskej/rodičovskej dovolenke
vek od 18 do 64 rokov
ukončené aspoň stredné odborné vzdelanie (výučný list)

Kde nás nájdete?
Budova školského internátu pri Strednej spojenej škole
Laskomerského 3, 977 01 Brezno
Prízemie, bývalá vrátnica

e-mail:tutor.br@nuczv.sk
kontakt: 0907 292 874, 0902 235 065

Budeme sa na Vás tešiť každý pracovný deň od 9:00 do 17:00!

Mikuláš vo svete
Predskokanom Via-
noc je sviatok sv. 
mikuláša, na ktorý sa 
tešia hlavne deti. a 
nielen tie naše. 
FínSko
Považované je za sídlo 
Mikuláša. Vraj Miku-
láš, vo Fínsku Joulu-
pukki, žije na úpätí 
hory Korvatunturi a  tu zhromažďuje 
lístočky s  prosbami všetkých detí. 
O  balenie darčekov sa stará rýchla rota 
škriatkov a o  ich dopravu záprah ťahaný 
sobmi. Mnohé deti vnímajú Fínsko ako 
tajnú skrýšu mikulášskych darčekov. 
FrancÚZSko
Piateho decembra ukladajú francúzske 
deti svoje topánky na krb, aby ich Mikuláš 
aj v  tme dobre videl. Vedľa položia 
pohár vína, v prípade, že by bol bradatý 
deduško smädný. Pripravia aj misku 
obilia pre somárika. Šiesteho decembra 
mikulášska slávnosť vrcholí veľkolepými 
prekvapeniami v  podobe sladkých 
maškŕt, zábavy, hudby a ohňostrojov. 
holandSko
  V tejto krajine sa Mikuláš volá Sinterklaas, 
zdraví sa s ľuďmi, ale darčeky nerozdáva. 
Rozdávanie darčekov majú na starosti 
jeho šikovní pomocníci. V  predvečer 
Mikuláša tajne skontrolujú zoznamy 
želaných darčekov. K vyčisteným čižmám 
dávajú aj mrkvu a seno pre mikulášskeho 
koňa.
nemecko 
Deti si chystajú na ľahko dostupné miesto 
vyčistené topánky. 6. decembra si z  tade 
vyberú pestré maškrty. Ak obuv nie je 
čistá, nájdu si v nej od Mikuláša zemiak 
alebo uhlie. 
lUxembUrSko
Rozdávanie darčekov tu majú podelené 
dve postavičky – dobrý Mikuláš a  zlý 
Čierny Peter. Podľa toho, ako deti 
poslúchali rodičov, dostanú adekvátnu 
odmenu. 

PriPraVUjeme...
obecný úrad a kultúrna komisia 
pripravuje kultúrny program na 
Sviatok troch kráľov 6. januára 
2014. Podrobné informácie budú 
vyhlásené v miestnom rozhlase.
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turistický klub
jeSenný VýStUP na hrb

Noc bola krásna, jasná, ale ráno upršané. Stretli sme sa na 
železničnej stanici, prestalo pršať a my sme sa vybrali na Hrb 
starou vrchovou cestou, kadiaľ niekedy dávno zvážali seno 
z lúk. Dnes už po lúkach  niet ani stopy. Vyšli sme na Kačku, 
kde sme si oddýchli a pokračovali sme k bývalej Hraškovie 
kolibe. Cesta nám ubiehala rýchlo, ani sme sa nenazdali a boli 
sme pri studničke smerom na  Čierťaž. Tam sme sa už tradične 
občerstvili žeruchou a pokračovali na Žliebky. Sem-tam nám po 
ceste mrholilo, ale počasie bolo celkom fajn. Na toto novembrové 
obdobie bolo teplo. Veru museli sme zo seba povyzliekať bundy a 
vetrovky. Ani sme sa nenazdali a boli sme na Hrbe. Na chate sme 
sa občerstvili dobrou kapustnicou, ktorú nám navarila chatárka 
a  svoj sľub aj dodržala. Na chate sme pobudli skoro tri hodiny, 
pospomínali sme na tohtoročné zážitky z túr a pobrali sme sa 
spokojní domov. Pod horou sme definitívne uzavreli turistickú 
sezónu 2013 a to v tomto zložení: Renáta Holková, Zuzana 
Valová, Anna Čunderlíková, Marek Smitka, Ivan Sliačan, Ján 
Kuracina, Peter Medveď a Dežko Smitka.

D. Smitka, predseda turistického klubu

SÚťaŽ V lietaní ŠarkanoV

V nedeľu 10. novembra sme sa stretli s deťmi na futbalovom 
ihrisku a pokračovali pod Kalváriu. Postupne sa nás nazbieralo 
32. Deti si rozbalili šarkany a začali s nimi behať. Vietor ich 
zdvihol do vzduchu a bolo to veru radosti. Deti sa snažili, aby im 
šarkany vyleteli čo najvyššie, ale postupne šarkany odovzdávali 
rodičom a starým rodičom, ktorí si tiež zaspomínali na mladé 
časy. A veru nedali sa zahanbiť ani oni.  Šarkany im lietali 
veľmi vysoko, takže táto šarkaniáda nebola len pre deti, ale aj 
pre dospelých. Počasie nám prialo, slniečko nás zahrievalo a 
bol aj vietor, ktorý je potrebný na lietanie šarkanov. Deťom 
sa odovzdali sladké odmeny a všetci spokojní sme sa pobrali 
domov. Len škoda, že detičiek neprišlo viac. Sedieť doma pred 
televízorom alebo počítačom treba tiež, ale čerstvý vzduch a naša 
krásna príroda by nás mala lákať von. Ideš o  naše zdravie.

FlorbaloVý tUrnaj 
o Pohár StaroStky obce Predajná

Poradie: 1. Rýchla rota -
 v zostave:  Hudák Tomáš, Hazucha Šimon, Rosík, Kakic Robo, 
Weisenbacher Erik, 2. My little Pony, 3. Sičáky 
Dňa 13. 12. 2013 o 14:30 hod. sa uskutočnil  v telocvični našej 
Základnej školy s materskou školu turnaj vo florbale v Predajnej 
o Putovný pohár starostky obce Predajná. Turnaja sa zúčastnilo 
5 družstiev z toho 3 družstvá chlapcov z Predajnej a Jasenia a 
2 družstvá z Nemeckej. Hralo sa systémom každý s každým a 
víťazne skončilo družstvo z Predajnej s názvom ,,Rýchla rota 
„v zostave: Hudák Tomáš, Hazucha Šimon, Rosík, Kakic Robo, 
Weisenbacher Erik. 
Zápasy rozhodoval  Matúš Beraxa. S jeho výkonom boli všetci 
nadmieru  spokojný. Organizátorom turnaja bola Športová 
komisia pri Obecnom zastupiteľstve Predajná ,ktorej predsedom 
je p.  Dezider Smitka. Ceny a putovný pohár odovzdala starostka 
obce Ing. Tatiana Čontofalská. Podujatie bolo zorganizované na 
velmi dobrej úrovni,za čo patrí p. Smitkovi poďakovanie.  

PredVianočné ŠPortoVé doPolUdnie Pre deti 
a ich rodičoV

Zišli sme sa v telocvični ZŠ v Predajnej. Deťom sme pripravili 
rôzne športové súťaže, nejaké navyše si vymysleli samé deti spolu 
s rodičmi. Teta Hrušková uvarila skvelý čaj a mohli sa začať 
súťaže. Detičky vynikali hlavne pri súťaži v preťahovaní lanom, 
no nedali sa zahanbiť ani pri prekážkovej dráhe či pri hode loptou 
na cieľ. Nakoniec sa súťažilo v tancovaní pri hudbe a oddýchli 
sme si pri šmýkaní sa po lavičkách. Do súťaží sa zapojili aj rodičia 
a ich detičky ich svedomito povzbudzovali. 
Môžem povedať, že takto pred Vianocami sme boli ako jedna 
rodina, zabavili sme sa, zašportovali si a deťom sme vyplnili 
voľný čas. Po súťaži sme rozdali sladké odmeny a spokojní sme 
sa pobrali domov.                D. Smitka, predseda športovej komisie


