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 Stretnutie občanov, rodákov, návštevní-
kov a hostí z verejného života, ktorí sú ná-
pomocní pri rozvoji našej obce, sa konalo 
v dňoch 4.-6. augusta 2017. Organizátori 
pripravili bohatý trojdňový program.  
 Piatok patril našim deťom. Starostka 
obce Ing. T. Čontofalská  a kultúrna komi-
sia pripravili pre deti krásny a zaujímavý 
program. O slávnostné otvorenie piatko-
vého popoludnia sa postarali malé taneč-
níčky zo ZŠ s MŠ v Predajnej. Predviedli 
nám milú  tanečnú zostavu, za ktorú sme 
ich odmenili potleskom. Po tanci nasle-
dovala ukážka práce členov Policajného 
zboru – psovodi v akcii. Deti so záujmom 
sledovali psíka a jeho psovoda. Videli, že 
psík na slovo počúva pána policajta. Do-
zvedeli sa aj to, akým spôsobom prebieha 
výcvik takéhoto psíka. Hasiči z Dobro-
voľného hasičského zboru Predajná sa 

postarali o spríjemnenie horúceho popo-
ludnia ukážkou hasenia penou. Všetkým 
deťom urobili radosť aj bazénom s vodou. 
Po osviežení boli naši najmenší pozva-
ní na cestu s Králikmi z klobúka, ktoré 
nakoniec odcestovali do sopečnej kraji-
ny. A program pokračoval ďalej. Na naše 
námestie nás prišli navštíviť sokoliari z 
Banskej Štiavnice. Vystúpenie sokoliarov 
so svojimi dravcami bolo fascinujúce. Za-
ujalo nielen deti, ale aj rodičov a starých 
rodičov. V momente, keď dravce prelietali 
ponad naše hlavy, sme ani nedýchali. Ako 
bonus k praktickým ukážkam nám zanie-
tený pedagóg ponúkol zaujímavosti zo ži-
vota orla skalného, plamienky driemavej a 
iných dravcov. O nič menej atraktívny bol 
historický šerm v podaní skupiny BELLA 
TORRES. Preniesli sme sa do 15. storočia, 
v ktorom nechýbala ani poprava. Účin-

kujúci si vybrali spomedzi divákov jednu 
osobu, ktorú popravia. A vybrali si našu 
pani starostku. A my ako správni občania 
sme sa postarali o jej záchranu. Skupina 
BELLA TORRES nám na záver svojho 
vystúpenia predviedla ohňovú šou. To, 
čo sme videli, sa nedá ani slovami opísať. 
Záver prvého dňa osláv sa niesol v podaní 
hudobných lahôdok pre mládež. Servíro-
vali ich rokové kapely MARLLETT 300 z 
Banskej Bystrice a Z jednej ulice z Čier-
neho Balogu. Počas celého piatkového 
programu teta KLAUDIA menila detské 
tváričky na zvieratká, kvetinky či motýli-
ky. O maľovanie bol veľký záujem. 
 Zároveň tak v piatok, ako aj v sobotu 
sa najmenší mohli dosýta vyšantiť na na-
fukovacom hrade a kolotočoch, ktoré boli 
rozložené pri spoločenskom dome. 
                                   Pokračovanie na str.2
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 Sobota bola už od rána rušná, horú-
ca, zábavná a hlavne „guľášová!“ Súťaž 
vo varení guľášov – GUĽÁŠMAJSTER 
2017 bola odštartovaná o 8.00 hodine. 
„Guľášnici“ si svoje kotlíky pripravovali 
už od skorej rannej hodiny. Celkom sa do 
varenia guľášov prihlásilo 18 družstiev a 
to: Tatrandis, Čonka Miro, Veje, Hasiči, 
Mladé pušky, KDŠ, Pikula – Lány, Ľuptov-
čiak, Šišo, Čonka, Pizdoš, Patrius, Nociar, 
Vaňovci, Železiar, Starí páni B, Starí páni 
D, Bear. Súčasne prebiehala aj súťaž vo vo-
zení sa na fúriku, hrajme sa na múmie 
a súťaž v pití piva. Do súťaží sa  zapojili 
vždy dvaja zástupcovia z jedného  druž-
stva „guľášnikov.“
Výsledky:
Vozenie sa na fúriku 
(zapojených 10 družstiev):
1. Mladé pušky, 2. Tatrandis, 3. Šišo
Hrajme sa na múmie 
(zapojených 13 družstiev):
1. Nociar, 2. Pikula – Lány, 3. KDŠ 
Pitie piva 
(zapojených 12 družstiev):
1. Hasiči, 2. Tatrandis, 3. Nociar

 Počas súťaženia do spevu i do skoku 
hrala ľudová hudba Sláčik. Ich repertoár 
tvorili melódie z rôznych regiónov Slo-
venska. Najväčší potlesk zožali piesne 
Kandráčovcov. O jednej hodine popolud-
ní zasadala porota a vyberala najchutnej-
šie guľáše. Mala ťažkú úlohu. Nakoniec 
rozhodla.
1. Železiar, 2. Veje, 3. Nociar, 4. Starí páni 
D, 5. Čonka Miro.
 Víťazné družstvo bolo odmenené. Sa-

mozrejme ani ostatní súťažiaci neobišli 
naprázdno. Poobedie pokračovalo ďal-
šími športovými súťažami. Súťažilo sa o 
najsilnejšieho muža a najsilnejšiu ženu 
2017. Prekrásnym vystúpením nás očaril 
folklórny súbor Mostár. Folkloristi svo-
jím spevom a tancom strhli aj obecenstvo. 
Na ihrisku prebiehal športový súboj, kde 
si zmerali sily družstvá z Jasenia a z Predaj-
nej. Potešením pre mladých, ale aj pre se-
niorov, bol koncert Martina Haricha. Ve-
čer nechýbal už tradičný ohňostroj. V obci 
bolo skutočne veselo. Zábava so skupinou 
ZBM pokračovala až do rána bieleho. 
 Súčasťou osláv boli aj výstavy. Dve z 
nich - výstava poľovníckych trofejí a výs-
tava žiackych prác  - boli inštalované v 
budove ZŠ s MŠ. Výstava výrobkov členov 
Denného stacionára z Nemeckej bola in-
štalovaná v knižnici spoločenského domu. 
Na poľovnícku výstavku zapožičali svoje 
poľovnícke trofeje poľovník Jozef Šebo z 
PZ Hradište a poľovníci z PZ Čierny diel 
Ráztoka. Vyznávači tejto záľuby si urči-
te prišli na svoje. Dokonale vypracované 
kožušiny z diviaka, medveďa, vlka, vypre-
parované  lesné zvieratá -  líška, medveď 
i jazvec či trofeje muflónov, jeleňov, da-
nielov i srncov oslovili dospelých aj deti. 
Najviac fotografovaným exponátom bol 
medveď hnedý. Najnetradičnejším expo-
nátom bola zubria noha. Súčasťou tejto 

výstavy bola aj tvorba pána Janka Fekiača, 
známeho predajnianskeho básnika, ktorý 
sa predstavil ako veľmi zručný umelecký 
drevorezbár. Jeho obrazy, opracované sa-
morasty, či štylizovanú ženskú postavu 
obdivoval každý, kto  zavítal do priestorov 
školy. 
Rozsahom o niečo menšia bola výstavka 
prác žiakov, ktorí v priebehu celého roka 
tvorili pod vedením svojich vyučujúcich z 
odpadového materiálu. Najatraktívnejším 
a najväčším výrobkom bolo veľkonočné 
vajce, ktorého povrch je pokrytý plasto-
vými vrchnáčikmi. Úspech zaznamenali 
aj olejomaľby absolventov školy – Bianky 
Vaníkovej a Mareka Hôrčika. 
Kto sa v priebehu soboty prešiel po dedi-
ne, mohol zavítať aj do čiastočne zrekon-
štruovaného mlynu u Čipkov a pozrieť si 
autentické náradie a nástroje používané 
pri práci v mlyne.

 Nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu. 
Slávnosti obce sa ukončili svätou omšou.
 Ľudí, ktorí sa v Predajnej zabávali, sú-
ťažili, oddychovali či len tak nezáväzne 
„debatili“ počas Dní obce Predajná 2017, 
nik nerátal. Veríme, že sa v našej obci cítili 
príjemne a že si dokázali vybrať z pestrej 
ponuky programu. Krásne slnečné poča-
sie prispelo k pohodovej atmosfére. A tak 
v nedeľu večer hádam mohla  pani starost-
ka a celý organizačný tím skonštatovať, že 
vynaložená námaha pri príprave a realizá-
cii osláv mala zmysel.  
M. Boberová, E. Pocklanová, M.Vaníková
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Finančne  a vecnými darmi  prispeli:
VÚC Banská Bystrica * M. Dunajský * O. Demeter * I. Čuma * M. Berčík

Ľ. Kohútik * J. Demeter * J. Nociar * M. Čontofalský * M. Veselovský
predajňa KVETINKOVO * PROFAX  * F. Kvačkaj * Poľovné združenie 

Ing. J. Kohútiková, Gastro Podbrezová * Ing. J. Šanta * FRESH Predajná
Jaro Michalčík * J. Vančo - SHR * A. Nagy - SHR * Jozef Fekiač * Iva Kohútiková

Ď A K U J E M E!



Folklórny súbor Nádeje z Paríža bol založený v 
roku 1952 a je členom Asociácie rodákov a 
priateľov z českých krajín a Slovenska. Úloha-
mi súboru je udržiavať stále živé tradície a zvy-
ky medzi českými a slovenskými rodákmi žijú-
cimi vo Francúzsku a podporovať českú, mo-
ravskú a slovenskú kultúru vo Francúzsku. 
Počas svojho päťdesiatpäťročného pôsobenia 
sa v radoch súboru vystriedalo vyše 200 mla-
dých ľudí pôvodom z Čiech, Moravy a Sloven-
ska, ako aj mladých ľudí s francúzskym pôvo-
dom. Súbor vystúpil na viac ako stovke pred-
stavení v Európe a od roku 1976 sa každoročne 
zúčastňuje folklórnych slávností v Detve. Ne-
bolo tomu inak ani tento rok, a keďže v súbore 
účinkuje aj rodáčka z Predajnej Martinka Čon-
tofalská, slovo dalo slovo a časť súboru vystúpi-
la aj so svojimi priateľmi v utorok 11. júla 2017 
na Námestí Juraja Pejku v Predajnej.
Počasie prialo a už hodinu pred začiatkom 
vystúpenia sa námestie začalo zapĺňať priaz-
nivcami folklóru z Predajnej a z okolitých 
obcí. A veru zišlo sa ich tu okolo tristo. Úde-
rom osemnástej hodiny sa námestím rozo-

Kultúrne zvesti

zvučali tóny ľudových piesní v podaní Vese-
lých chlapcov z Horehronia. Členovia súboru 
Nádeje z Paríža pod vedením Daniela Com-
pagnona zatancovali a zaspievali spolu s býva-
lými členmi FS Mostár z Brezna piesne a tan-
ce z Horehronia a Čierneho Balogu. Program 
bol popretkávaný vystúpeniami ich priateľov, 
a to speváckou skupinou Čierťaž z Nemeckej 
so svojimi spevmi a hrou na fujarách, Heli-
gonkármi z Čierneho Balogu a fujarovým du-
etom Ľubomíra Medveďa s Danielom Com-
pagnonom. Na záver sa všetci účinkujúci, ako 
i diváci, roztancovali v záverečnom spoloč-
nom ľudovom tanci.
Tento netradičný minifestival folklóru, ktorý 
sa konal pod záštitou starostky obce Ing. Ta-
tiany Čontofalskej, priniesol do sŕdc všetkých 
zúčastnených radosť a hrdosť na príslušnosť k 
slovenskému národu. K národu, ktorý je bo-
hatý na kultúru, zvyky a folklór. Obrovský 
potlesk na záver programu bol potlesk hrdos-
ti, že sme Slováci a dokážeme šíriť túto nád-
hernú a svetovo jedinečnú kultúru po celom 
svete. Verím, že sa na našom predajnianskom 

nádeje z Paríža

Aj tento rok sa 15. 9. uskutočnila odpustová slávnosť k Sedembolestnej 
Panne Márii. Tá tohtoročná bola výnimočná 25. výročím od postavenia 
a posvätenia novopostavenej kaplnky na Kalvárii. Na novej výstavbe 
sa vtedy podieľal vtedajší farár o. Jozef Strapko, ktorý prijal pozvanie 
našich súčasných duchovných otcov pallotínov. Tí si v tomto roku 
tiež pripomínajú 25 rokov pôsobenia na Slovensku. Spravujú našu 
farnosť v Predajnej a sú aj v Bratislave, Smižanoch, Spišskej Novej Vsi 
a Michalovciach. A práve zo Spišskej Novej Vsi nám túto našu slávnosť 
svojím spevom prišiel skrášliť spevácky zbor .
A tak sme tým radostnejšie ďakovali Pánu Bohu aj za plody zeme 
počas sv. omše, ktorej hlavným  celebrantom bol rožňavský diecézny 
biskup Mons. Stanislav Stolárik. V homílii nás povzbudil, ako sa dá 
postupne zdokonaľovať, keď nasledujeme príklad Panny Márie, najmä v 
poslušnosti Božej vôli. Veď ona je veľká práve preto, lebo nerobí veľkou 
seba, ale Boha. Vie, že k spáse sveta neprispieva konaním svojho diela, ale 
iba tým, že sa plne dáva k dispozícii Božím iniciatívam.

Napriek trochu chladnému počasiu bolo naše stretnutie pre všetkých obohatením a 
príjemným duchovným zážitkom.
Kalvária je spoločnou kultúrnou a cirkevnou pamiatkou veriacich z Predajnej a 
Jasenia.
Odpustovej slávnosti sa zúčastnili i veriaci z okolitých obcí – Brusna, Valaskej, 
Podbrezovej, Nemeckej a horehronských obcí.
Obce Predajná, Jasenie a Farský úrad podarovali na Kalváriu pri príležitasti 25.výročia 
posvätenia  informačné tabule, kde je možné si prečítať informácie o Kopci Hrádok, 
histórii Krížovej cesty, ďalej o vzniku našej Kalvárie a jednotlivých zastaveniach. 
Nechýbali ani fotografie z výstavby novej Kaplnky. Informačné tabule dopĺňajú nádherné 
drevorezby pána Jána Sroku z Pohronskej Polhory, ktorý prijal výzvu a vyhotovil obrazy 
Panny Márie, Pána Ježiša a Golgoty.Veríme,že informačné tabule spolu s drevorezbami 
budú dotvárať atmosféru tejto na okolí jedinečnej cirkevnej pamiatky.

odpustová slávnosť k Sedembolestnej 
na Kalvárii v Predajnej 2017, 

spojená s 25. výročím postavenia kaplnky na Kalvárii

námestí stretneme opäť pri ďalšom krásnom a 
vydarenom kultúrnom podujatí, akým bolo 
vystúpenie FS Nádeje z Paríža a ich priateľov. 
Ďakujeme, za jedinečný zážitok!         
    Ľuboš Ofúkaný
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Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) a Dob-
rovoľný hasičský zbor obce Predajná 
(DHZO) - aký je medzi nimi rozdiel?

DHZ je občianske združenie na úseku 
ochrany pred požiarmi a riadi sa stano-
vami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 
Jeho členom môže byť osoba staršia ako 
15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami, za-
platí členský príspevok a podieľa sa na 
činnosti organizácie. Horná veková hrani-
ca členstva nie je určená.
V    našej obci máme 19 členov, z toho 3 
ženy. Činnosť DHZ spočíva v reprezentá-
cii obce pri hasičských súťažiach, organi-
zovanie kultúrno-spoločenských podujatí 
v obci a práca s deťmi...

DHZO je hasičská zásahová jednotka, 
ktorú menuje obec /OZ/ a riadi sa v zmys-
le zákonov SR na úseku ochrany pred po-
žiarmi. Jeho členom môže byť osoba star-
šia ako 18 rokov, ktorá je plne odborne, 
psychicky a fyzicky spôsobilá na výkon 
funkcie člena hasičskej jednotky. Člen 
DHZO je povinný absolvovať odbornú 
prípravu hasičov, veliteľov, strojníkov, 
psychologické a zdravotné vyšetrenie. 
Maximálny vek člena je 60 rokov. Činnosť 
DHZO spočíva v likvidácii nežiaducej 
udalosti v obci a pomoci občanom. Člen 
DHZO je spravidla aj členom DHZ. V 
našej obci máme 10 členov, ktorí spĺňajú 
podmienky zásahových hasičov a dispo-
nujú zásahovou technikou CAS-25 Š 706 
RTHP s 3.500 L vody a CAS-15 IVECO 
DAILY so 750 L vody.
1-veliteľ, 3-strojník vodič, 1-strojník, 
5-hasič
Keďže obidve organizácie úzko spolupra-
cujú, vystupujeme pred občanmi spoloč-
ne ako HASIČI !

Naša činnosť je rozdelená, do niekoľkých 
oblastí:

Zásahová:
•	 December	 2016	 -	 požiar	 auta	 na	 ul.	

Podhrádok - zásah s hasičmi BR
•	 Január	2017	-	monitoring	Jasenice	pri	

vzdutí ľadu
•	 Január	2017	-	pomoc	pri	vyslobodzo-

vaní zaviaznutého svadobného mini-
busu pred farou

•	 Marec	2017	-	požiar	trávy	Záhumnie	-	
samostatný zásah

•	 Apríl	2017	-	požiar	 trávy	Raveň	-	zá-
sah s hasičmi BR

•	 Apríl	2017	-	monitoring	Jasenice	-	po-
vodňová aktivita, odsávanie spodnej 
vody z pivníc RD

•	 Máj	2017	-	požiar	auta	na	ul.	Bečov	-	
samostatný zásah

•	 August	 2017	 -	 pomoc	 pri	 likvidácii	
požiaru Podbrezová - Šiklov

•	 August	 2017	 -	 požiar	 hnojiska	Hydi-
náreň Zámostie  - zásah s ha-
sičmi BR

•	 September	2017	-	účasť	na	okresnom	
cvičení BB-BR v Brusne - Lesný požiar

Odborná príprava:
Za sledované obdobie /12 mesiacov/ je-
den člen, ktorý dovŕšil 18 rokov, absolvo-
val základnú prípravu členov hasičských 
jednotiek v Nemeckej. V spolupráci s fir-
mou Florián z Martina sme v mesiaci ap-
ríl zorganizovali odbornú prípravu stroj-
níkov, ktorá trvala dva dni a zúčastnilo 
sa jej 32 strojníkov z okresov BB-BR. Za 
našu jednotku ju absolvovali dvaja členo-
via, ktorí získali strojnícky preukaz. Tu mi 
dovoľte sa zvlášť poďakovať starostke obce 
Ing. Tatiane Čontofalskej, ktorá umožnila 
usporiadať toto školenie v priestoroch SD 
a ihriska, ako i personálu SD pod vedením 
pani Božky Šulkovej, za prípravu obedov 
a občerstvenia. Zvlášť ďakujeme pánovi 
Jozefovi Nociarovi, ktorý nám pomohol 
finančným príspevkom.
V  mesiaci august jeden náš člen sa zúčast-
nil psychologického vyšetrenia vodičov s 
právom prednostnej jazdy. Do budúcnosti 
máme v pláne dať vyškoliť dvoch členov 
na základný kurz a jedného člena na od-
bornosť práce a manipulácie s motorovou 
reťazovou pílou.

 Propagačná:
V rámci kultúrno-spoločenských akcií 
sme propagovali hlavne pred deťmi a mlá-
dežou našu prácu a hasičskú techniku. Po-

čas MDD sme pripravili prekážkovú drá-
hu s plnením hasičských disciplín a večer 
v rámci Turíčnej zábavy tipovaciu súťaž 
na čas vyprázdnenia vody z nádrže auta. 
V rámci denného tábora konaného na na-
šej fare sme deťom predstavili a predviedli 
obidva hasičské automobily. V rámci dní 
obce sme pomocou IVECA DAILY vyro-
bili pre radosť našich detí strednú penu, v 
ktorej sa mohli vyšantiť.
V zimných mesiacoch sme 11x poliali ľa-
dovú plochu v areáli školy, ktorá vydržala 
takmer mesiac, pre radosť našich najmen-
ších korčuliarov. Počas horúcich letných 
dní sme polievali nielen zeleň na námestí, 
ale i samotnú dlažbu, a tak sme spríjem-
nili posedenie a atmosféru spoluobčanom 
na námestí.

Kultúrno - spoločenská:
Počas Fašiangového obdobia sme sa tra-
dične spolu s pánom Paľkom Kováčikom 
z Jasenia zúčastnili v maškarnom sprie-
vode pri pochovávaní basy v SD. V rámci 
Turíčnych osláv sme v spolupráci s obcou, 
krčmárom Jarkom Michalčíkom a hu-
dobnou skupinou Horec prvýkrát uspo-
riadali Turíčnu veselicu na námestí, kde 
sme vybrali, ako finančný príspevok od 
vás občanov, sumu 130€, za ktorú sme si 
kúpili drevenú skladaciu sedaciu súpravu 
a skladací altánok, ktoré budeme používať 
pri účastiach na súťažiach. Týmto ďakuje-
me všetkým, ktorí prispeli nejakým tým 
eurom. V deň sviatku sv. Floriána sme sa 
zúčastnili Svätej omše v našom kostole, 
ktorá bola slúžená za Božiu pomoc pre 
všetkých záchranárov.

Reprezentačná:
V  rámci športovej reprezentácie našej 

HaSiČi - pre niekoho slovo, pre nás rodina
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obce sme sa zúčastnili niekoľkých hasičs-
kých súťaží. 
V mesiaci máj v rámci okrsku pri oslavách 
sv. Floriána - patróna hasičov v Nemeckej 
sme obsadili 2. miesto. Na okresnej súťaži 
DHZ sme v Beňuši - Filipove v rámci celé-
ho okresu skončili na slušnom 12. mieste z 
36, na pohárovej súťaži v Hronci sme boli 
5. a v Osrblí tiež 5. S naším detským druž-
stvom sme sa vo februári zúčastnili Hry 
PLAMEŇ v telocvični ZŠ Nemecká, kde 
sme skončili z 21 družstiev na 6. mieste.
Poďakovanie patrí všetkým členom špor-
tového súťažného družstva, ktorí vzorne 
reprezentujú našu obec na takýchto podu-
jatiach.

Technicko - servisná:
Úspechom efektívneho hasičského zásahu 
je pripravená technika, výstroj a výzbroj. 
Činnosť DHZO je financovaná z rozpočtu 
obce a za posledné dva roky aj z dotácie 
štátu. V roku 2017 sme ako jednotka za-
radená do „Celoplošného rozdelenia ha-
sičských jednotiek“ získali dotáciu 3.000€, 
ktorá bola využitá na nákup ochranných 
zásahových oblekov, obuvi na nákup vý-
zbroje a výstroje do hasičských automobi-
lov /čerpadlo, elektrocentrála.../. Strojníci, 
ako i ostatní členovia zabezpečujú základ-
nú údržbu a opravy hasičskej techniky. V 
súčasnom období vedenie obce pracuje 
na podaní žiadosti o finančný príspevok 
z prostriedkov MV SR na rozšírenie a sta-
vebné úpravy hasičskej zbrojnice.
Vážení spoluobčania, ani zďaleka sa nedá 
v takomto článku obsiahnuť práca hasičs-
kého zboru. Snažil som sa vykresliť tie naj-
zaujímavejšie veci a činnosti. Všetku túto 
činnosť chlapci vykonávajú bez nároku na 
odmenu... doslova za občerstvenie. Preto-
že pomáhať ľuďom neberú ako povinnosť, 
ale ako poslanie, ktoré im bolo dané do 
vienka a dôležité je, že ako rodina vieme 
si zastať jeden za druhého a byť „Bohu na 
slávu a blížnemu na pomoc!“ Verím, že sa 
spolu budeme stretávať len pri príjemných 
príležitostiach, a keď už nebodaj budete 
potrebovať našu pomoc alebo len radu, 
stačí zavolať

Ľ.O	-	0940	874	423	/	0904	639	029	
J.Č-0949	746	898	
I.Č-0944 043 979
V    prípade nežiaducej udalosti veľkého 
rozsahu volajte 150  alebo 112.
Nie sme profesionáli, ale sme k vám naj-
bližšie a vieme pomôcť!

                       Vaša rodina HASIČOV... Ľ.O.

Brigády 
socialistickej práce
 Veľkou novinkou vo väčších podnikoch v okolí Predajnej  bolo v určitom období za-
kladanie brigád socialistickej práce (BSP). Tie boli veľkou pomocou pre deti našej školy. 
Členovia pomáhali hlavne triedam, kde mali svoje deti. Štyri roky som mala šťastie, že 
som mala v triede Norka Bučku, Mariána Málika a ďalších, ktorých rodičia boli v jed-
nej podbrezovskej BSP, ktorú viedla pani Kalická z Predajnej. Norkov otec bol pán Emil 
a Mariánova mama sa volala Božka. Obaja rodičia už nie sú medzi nami, ale som im 
vďačná za pomoc, pochopenie pre deti a za ich humor. Deti ich mali veľmi rady najmä pri 
večerných posedeniach na školských výletoch. Na školských výletoch sa stretávali aj žiaci 
viacerých tried toho istého ročníka. K všetkým dokázali byť rovnako milí a  zhovievaví. 
Dokázali prižmúriť oko a deťom dopriali aj trochu voľnosti. Samozrejme po výlete sa vždy 
našla „nejaká papľuha,“ ktorá vyzradila chyby a omyly detí. 
 Po ceste vlakom na školský výlet do Štúrova sa i mne stala zvláštna a humorná prího-
da. Deti už v Banskej Bystrici povyťahovali z batohov dobroty, ktoré im rodičia pripravili. 
Začali ponúkať aj nás. Mne hneď zavoňala domáca klobása, a hoci som vedela, že ju 
pre podráždený žlčník nemôžem jesť, neodolala som. Pustila som sa s chuťou do jedla. 
O pol hodinu som však dostala silný žlčníkový záchvat a musela som vo vlaku  vyhľadať 
toaletu. Medzi koľajnicami  ostal nielen obsah môjho žalúdka, ale aj môj umelých chrup. 
Zdesene som si uvedomila, že bez zubov vyzerám ako strašidlo. Bola som naozaj v bezvý-
chodiskovej situácii. Do kupé som prišla s rukou na ústach. Božka a Milko pochopili, že 
sa stalo niečo vážne a začali vyzvedať. Rýchlo pochopili vážnosť situácie a rozhodli sa mi 
pomôcť. Emilko už bral sveter a peňaženku a povedal: „Dávajte pozor na deti. Ja vystúpim 
na najbližšej stanici a pôjdem ti tie zuby nájsť! Vy cestujte do Štúrova, nemôžeš tam byť 
predsa takáto...“ Na najbližšej stanici naozaj vystúpil a my sme ešte videli, ako sa vracia po 
koľajniciach naspäť.  Emil dlho hľadel na zem, po ktorej kráčal, na štrk i drevené podvaly. 
Akoby zázrakom protézu našiel. Bola síce špinavá, ale celá a nepolámaná. 
 My sme zatiaľ cestovali pohodlne ďalej, až sme sa ocitli v Štúrove. S Božkou sme skon-
trolovali miesta, či si  deti niečo nezabudli, zrátali sme si ich a vystúpili. Pri vystupovaní 
som už zbadala Emila, ako na mňa kýva aj s protézou v ruke. V tej chvíli som nevedela 
pochopiť, ako mohol prísť do Štúrova skôr ako my.  Večer som už vedela, že za jeho skorým 
príchodom bola jeho dobrá povaha, úsmev  a schopnosť komunikovať s kýmkoľvek. Žil 
pre dobro druhého človeka. Veril, že človek je povolaný mať iných rád. Na ceste pomohol 
vodičke s dvoma deťmi, ktoré sa tiež chceli dostať do Štúrova. Za jeho nezištnú pomoc ho 
do Štúrova doviezla. 
 Emilko i Božka boli vzácni ľudia. I touto cestou im vyjadrujem vďaku.  Rada by som im 
povedala, že  na nich a na ich vieru vo vysoké morálne hodnoty nikdy nezabudnem. Mno-
hým počas života dokázali pomôcť a uľahčiť im pozemskú púť. Nech im je Zem slovenská 
ľahká!                                                                                                             Mgr. Michalčíková

Zo spomienok

Reštaurácia U Dušinky
srdečne pozýva 

a teší sa na Vašu návštevu
od pondelka do nedele

v čase od 10.00 do 22.00 hodiny.

objednávky na rozvoz pizze: 

0949 680 069

HaSiČi

i n z e r c i a
Predám skoro nepoužívaný notebook ACER ASPIRE ES14 s operačným systémom 
WINDOWS 10, dvojjadrovým procesorom INTEL CELERON N 3350, grafickou kartou 
INTEL HD GRAPHICS za 200,- €. Kontakt: 0949 419 115.



Neplačte veľmi nado mnou,
nech môžem kľudne spať,
Boh pokynul, ja za ním idem,
muselo sa tak stať.

Rozlúčili sme sa s dlhoroč-
nou prispievateľkou do Pre-
dajnianskych zvestí 
         Hankou Filipkovou. 
Hanka Filipková bola hrdou 

obyvateľkou obce, rada písala o akciách, 
ktoré sa tu konali. Nevynechala hádam 
ani jednu. Text napísaný kostrbatým ru-
kopisom vždy odniesla pani starostke. 
Láska k slovu a k  literatúre jej život uro-
bili krajším.               Česť jej pamiatke!

Akosi ma nepočúva pero, myseľ mám 
roztekanú, neviem sa sústrediť, lebo sa mám 
rozlúčiť s človekom, mojou bývalou žiačkou, 
a v posledných rokoch aj kamarátkou, ktorá 
ma potrebovala preto, aby som ju ukľudnila, 
aby neurobila žiadny krok, ktorý by ublížil 
druhým. Mala Vás všetkých rada, spomínajte 
na ňu v dobrom. Odišla nečakane a ak mala s 
niekým spory, odpusťte jej ich.
Milá Anka,
keď si ma minulý týždeň navštívila, pozývala 
si ma na večierok po 50. rokoch. Ostala som 
prekvapená, lebo viem, že ten má byť až na 
budúci rok, a ešte si nevedela ani dátum.
Len potom som pochopila, že si si chcela 
overiť, či to všetko, čo máš už pripravené, Ti 
schválim. Dnes Ti dávam vedieť, že to bolo 
milé, úctivé aj k tým, čo nás už opustili. Dnes 
už patríš medzi nich aj Ty.
Ešte si mala čosi doplniť, ale to bola maličkosť, 
proti tomu, čo si už mala pripravené. Tvoje 
veľké organizačné schopnosti sa vtedy prejavili 
celým srdcom.
Prečítala si mi ešte, že máš pripravené o spi-
sovateľovi Zámostskom, ktorý bol Tvojou srd-
covou záležitosťou. Bola si celá šťastná, že si 
už zohnala jeho poslednú knihu, ku ktorej si 
sa dlho nemohla dostať. Tvoja epopeja o tom-
to spisovateľovi ostane nedokončená, lebo Ťa 
jednu noc zradilo srdiečko, ktoré si ani nespo-
menula pri našich stretnutiach.
Zoznámila som sa s Tebou v 5. ročníku ako 
učiteľka slovenského jazyka. Bola si svojrázna 
a otecko, ako si ho vždy volala, ma poprosil, 
aby som bola voči Tebe zhovievavá, lebo si v 
detstve prežila nejakú traumu, ktorá zostala v 
Tvojej psychike. Čo som sľúbila, som aj splnila, 
lebo som si Tvojich rodičov veľmi vážila. Práca 
s Tebou bola moja druhá vysoká škola.
Prežila si smrť svojich rodičov, a ani to nepros-
pelo Tvojej náture. Otecko a mamička boli pre 
Teba všetkým, čo človek môže dostať od Pána 
Boha. Hoci otecko bol na Teba dosť prísny, po-
stupne si si zvykla na všetko a zmierila si sa aj 
s tým, čo Ti bolo spočiatku nepríjemné. Začala 
si si všímať vlastné nedostatky. Či sa Ti to páči, 
alebo nepáči, smer Tvojej cesty, ktorý sa volal 
„život“, určovali Tvoje myšlienky. Ak si mala 
myseľ plnú skľúčenosti a sklamania, žila si v 
ich zajatí a tak si sa aj správala.
Viem si Ťa predstaviť v prvej lavici pri katedre, 
sediacu s Jankom Koscom z Jasenia. Boli ste 
priatelia, rozumeli ste si a keď ho jeden deň 
odviezli do psychiatrickej liečebne, bola to ďal-
šia rana pre Teba. Neprospela Ti ani pomoc 
pani Ľuptákovej, hoci si veľmi rada pomohla 
komukoľvek. Zadanie tejto povinnosti od OÚ 
nebolo veľmi rozumné. Spomedzi rôznych ak-
tivít, ktoré si vykonávala počas svojho života, 
za osobitnú zmienku stojí občianska horlivosť 
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                   Tradícia 
Sv. cyrila a Metoda

5.júla si každoročným štátnym sviatkom 
pripomíname význam pôsobenia Cyrila 
a Metoda na našom území. Pripomeňme 
si základné fakty o nich a ich pôsobení v 
našich zemepisných šírkach. 
Začiatkom 9. storočia vznikla na území 
okolo rieky Morava ríša našich predkov, 
Veľká Morava. Na jej území šírili 
kresťanstvo franskí kňazi. Naši predkovia 
však cudziemu jazyku nerozumeli, preto 
sa vtedajší knieža Rastislav rozhodol 
požiadať byzantského cisára Michal III., 
aby poslal na územie Veľkej Moravy 
kňazov, vzdelancov, ktorí budú šíriť vieru 
v zrozumiteľnom jazyku pre Slovanov. 
Cisár Michal III. vybral pre túto misiu 
Konštantína – Cyrila a Metoda z mesta 
Solún. V meste Solún a jeho okolí žili 
Slovania, a tak obaja vzdelanci ovládali 
staroslovienčinu. Konštantín a Metod 
sa na Veľkú Moravu vybrali po starej 
rímskej ceste pravdepodobne v polovici 
roka 863. Po prekročení Dunaja sa ocitli 
na Bratislavskom alebo Devínskom hrade. 
Knieža Rastislav (aj ostatní obyvatelia) 
im vyšli v ústrety a prijali ich s veľkou 
cťou. Podľa tradície to bolo 5. júla 863. 
Konštantín ako hlava posolstva odovzdal 
Rastislavovi list cisára Michala III. a 
dary, ktoré so sebou priniesli - najväčším 
darom bolo Sväté písmo (Biblia) v 
staroslovienskom jazyku.  Na Veľkú 
Moravu priniesli aj ostatky sv. Klimenta, 
ktorým ľudia preukazovali veľkú úctu. 
Ešte pred odchodom na Veľkú Moravu 
vytvorili písmo hlaholiku.
Po príchode na Veľkú Moravu  založili 
Slovienske cirkevné učilište. Žiakov 
učili  písať a čítať v ich vlastnej reči a 
pripravovali ich aj na kňazské povolanie. 
S pomocou žiakov preložili solúnski 
bratia do staroslovienčiny všetky potrebné 
biblické, liturgické a obradné texty.  Tie 
boli dať vysvätiť pápežovi Hadriánovi II. 
v Ríme. Konštantín v Ríme ostal a Metod 
sa vrátil na V. Moravu. V ich učení neskôr 
pokračovali Metodovi žiaci. 
                                                    H. Filipková

a angažovanosť na podujatiach v obci, a skú-
senosť z nich si šírila v obecnej tlači. Veľmi 
rada si mala aj pani Božku Šulkovú, ktorú 
si volala -Modroočka. Bolo to preto, lebo Ťa 
mala rada a Ty si si to vynútila. U koho si 
zbadala Tvoje podceňovanie a neuznávanie, 
boli u Teba odpísaní. Mnohí Ťa považovali za 
zvláštneho človeka, ale zabudli, že ľudia sme 
rôzni. Je to dobré, lebo keby sme boli rovnakí, 
bolo by to na tejto planéte smutné.
Na jednom vystúpení chybných detičiek bolo 
napísané na opone heslo „sme iní, ale nie 
zlí !“ Považovala som to za bolestivý výkrik 
týchto detí. Preto hľadajme k sebe cesty aj s 
človekom, ktorý je od nás iný. Pri Tebe som 
zistila, že hľadať k sebe cesty má zmysel, lebo 
vzájomné pochopenie, odpustenie a vedenie 
dialógu, sú potrebné cesty k zmiereniu. Ty si to 
veľmi potrebovala, lebo ak si to nenašla, bola 
si neprívetivá, rozporuplná a to vadilo ľuďom. 
Žila si vo svete, ktorý nás zároveň spájal a roz-
deľoval. A to i na našom krásnom Slovensku, 
kde sa mnohé veci vyhrocujú, stúpa agresivita 
či lacný populizmus a Ty si to nemala rada. 
Čím si bola staršia, mala si radšej pokoj, kľud 
a zmierovanie s ľuďmi. Bola to náročná služ-
ba pre Teba, lebo si nečakala na druhých, ale 
vykročila si k nim prvá, aj keď Ťa nie všetci 
pochopili.
Keď niekoho máme radi, milujeme ho celého - 
aj keď z tela odíde život, láska a úcta ostáva, a 
preto si uvedomujem, že mi budú chýbať Tvoje 
časté telefonáty, aj mesiac v predstihu napísa-
né pohľadnice, nespočetné návštevy. Ostatní ta 
dlho budú hľadať na námestí, aj lavičky budú 
za Tebou smútiť, jednoducho budeš chýbať 
vo všetkých priestoroch, kde sme Ťa stretáva-
li, lebo ak máme úctu k vlastnej dôstojnosti, 
nemôžeme pripustiť ponižovanie dôstojnosti 
tých, ktorí už nie sú medzi nami, lebo si to tra-
dície a viera žiadajú, aby telesná schránka člo-
veka spočinula vo večnom pokoji a odpočinutí.

Anka, nech Ti je zem slovenská ľahká, to Ti 
praje učiteľka Magda Michalčíková



Kultúrna komisia vás pozýva 
na 2. ročník podujatia

Kačacie hody
dňa 10. novembra 2017 

do SD v Predajnej
Vstupné: 10 eur
V poplatku je zahrnuté:
- prípitok - večera + minerálka - káva 
- tombola - posedenie pri hudbe

Príďte sa zabaviť!

Srdečne pozývame všetkých seniorov 
na 

Kultúrny program 
a posedenie 

pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším,

ktorý sa uskutoční 
22.	októbra	2017	o	16.	hodine 

v spoločenskom dome, 
s nasledovným programom:

1. Príhovor starostky obce
2. Kultúrny program detí ZŠ a MŠ
3. Odovzdanie darčekov seniorom
4. Spoločné posedenie pri občerstvení 
    a hudbe 
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PozVánKY

oraVSKá PrieHrada a ŠPania doLina 
ZO JDS Predajná zorganizovala na 16.08.2017 výlet na Oravskú priehradu. O 11 
hodine sme sa nalodili na loď, tí smelší na vrch, tí bojazlivejší do podpalubia. Prešli 
sme celú priehradu a vylodili sme sa na mieste, kde ostal kostol a prekrásna krížová 
cesta po zatopení dediny a prezreli sme si naozaj prekrásne pamiatky v kostole, ktoré sa 
zachránili. Odporúčame navštíviť. Po dvoch hodinách sme sa znovu vrátili loďou späť 
do prístavu, kde sme mali fajný obed a občerstvenie a pokračovali sme domov. Po ceste 
sme sa stavili v baníckom múzeume neďaleko Starých Hôr, v Španej Doline, kde sme 
absolvovali prehliadku spojenú s prednáškou. Bol to naozaj prekrásne prežitý deň.
                      Zdena Peťková

oPeKaČKa 17. júla 2017
JDS Predajná si v júli už tretí raz zopakovala opekačku na „Strelnici Šimáň“. V krásnom 
prostredí prírody sa  stretli členovia organizácie i nečlenovia /seniori/ spolu s vnúčatami. 
Prišiel medzi nás aj pán farár. Zišlo sa nás okolo štyridsať.  Niektoré členky napiekli 
chutné koláče, na ktorých sme si po špekáčikoch pochutili. Nálada bola veľmi dobrá, 
aj počasie nám prialo. Vojtík Kuracina nás zabával skvelými vtipmi, neskoršie sme si aj 
zaspievali. Dúfame, že aj o rok sa stretneme zase aspoň v takomto počte.     A.Košíková

Dňa 22.8.2017 naši členovia ZO JDS Predajná boli na návšteve seniorov v Dennom 
stacionári v Nemeckej. Účelom tejto návštevy bola prednáška o pútnickom mieste 
MEDŽUGORIE, ktorú si pripravila naša členka p. Zdenka Peťková. Rozprávanie bolo 
veľmi zaujímavé. Na mnohých tvárach bolo vidieť dojatie i slzy v očiach, keď hovorila o 
Panne Márii, ktorá sa na tomto mieste zjavuje 36 rokov. Dáva nám posolstvá a pomáha 
všetkým, ktorí ju o to prosia. Škoda len, že bolo málo času. Nakoniec pani Zdenka 
rozdala všetkým svätý obrázok s medailónikom a zaspievali sme si spoločne mariánsku 
pieseň.                                                                                                                       R. Fortiaková

To tu ešte nebolo
   Spevy, tance, heligónky a fujary. To všetko čakalo v teplý júlový podvečer dňa 11. júla 2017 na predajnianskom Námestí Juraja 
Pejku domácich aj cezpoľných návštevníkov počtom prevyšujúcich kapacitu miest na sedenie. Dôvodom bolo vystúpenie folklór-
neho súboru Nádeje z Paríža. Radosť bola pozerať sa na roztancovaných mladých tanečníkov z Paríža. V súbore tancujú aj Slováci. 
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Mostár z Brezna a folklórneho súboru Čierťaž z Nemeckej. Do rytmu 
hrali Veselí chlapci z Horehronia a muzikanti na heligónkach a fujarách. Sprievodné slovo patrilo Ľubošovi Ofúkanému a záve-
rečné slovo pani starostke Čontofalskej. 
   Počas príjemného  letného podvečera bolo čo vidieť, bolo čo počuť. Návštevníci sa opäť utvrdili v tom, že slovenský folklór je 
špecifický a Slováci môžu byť naň hrdí. Vďaka vám, pani starostka, folklór prišiel za nami. Vďaka za nádherný zážitok. Veď nielen 
chlebom je človek živý.                                                                                                                                                             Hanka Filipková

PoSoLSTVo z MedžUGoria 
Medzi SeniorMi
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Čo nové v našej škole

Tancom, výstavkou žiackych prác a inštaláciou  výstavy poľovníckych trofejí sme si pripomenuli, že aj naša obec má svoj sviatok.

dni obce Predajná 2017

Dňa 4. septembra 2017 sme za 
daždivého počasia slávnostne 
otvorili školský rok 2017/2018 
v priestoroch budovy základ-
nej školy. Po letnom oddychu 
nastáva obdobie školských po-
vinností, pravidelného vstáva-
nia a školských aktivít. 
V Základnej škole s materskou 
školou v Predajnej aj v škol-
skom roku 2017/2018 máme 
2 triedy v materskej škole a 9 
tried v základnej škole. 
V materskej škole v malej trie-
de (Húseničky)  pracujú pani 
učiteľky Klincová Monika a 
Mgr. Miháľová Zdenka. Vo 
veľkej triede (Motýliky) pracu-
je Mgr. Michalková Stanislava a Bc. Hla-
váčková Mária. 

Triednictvo v ZŠ je rozdelené nasledovne.
1.trieda Mgr. Ž. Kohoutová
2.trieda Mgr. I.Homolová
3.trieda Mgr. I.Maderová
4.trieda Mgr. K.Šagátová
5.trieda Mgr. Mistrík
6.trieda Mgr. D.Šandoryová

7.trieda M.Kováčiková
8.trieda Mgr. A. Žugecová
9.trieda Mgr.J.Rusnáková
Bez triednictva ostali Mgr. J.Kleskeňová, 
Mgr. A.Fodorová  a PaedDr. Múka. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese po-
stupujeme podľa Školského vzdelávacieho 
programu – ISCED 1 (4.ročník) a ISCED 
2 (8.-9.ročník) a podľa Inovovaného škol-
ského vzdelávacieho programu – ISCED 1 

na začiatku školského roku 2017/2018
(1.-3. ročník) a ISCED 2 (5.-
7.ročník). Aj tento školský 
rok 9.ročníka celoslovensky 
testovaní. Zároveň žiakov 4., 
6., 8. a 9.triedy zapájame aj 
do testovania KOMPARO. 
Na školský rok sme napláno-
vali aktivity, ktoré vyplývajú z 
Pedagogicko-organizačných 
pokynov na tento školský 
rok, z cieľov našej školy, ako 
aj z prierezových tém a tren-
dov v školstve. 
K 15.09.2017 sme do 
EDUZBERU uvádzali 162 
žiakov. 22 žiakov je v 1.trie-
de a 19 žiakov navštevuje 
posledný ročník základnej 

školy. 11 žiakov k nám prišlo do 5.triedy 
z obce Jasenie. Vyučovanie v tomto škol-
skom roku bude končiť 30.06.2018.
O dianí v našej škole pravidelne informu-
jeme rodičov a priateľov školy na našej 
webovej stránke – www.zspredajna.edu-
page.org, ako aj v obecných novinách Pre-
dajnianske zvesti a samozrejme potešíme 
sa aj osobnej návšteve a otvorenej komu-
nikácii.                             Mgr. M.Vaníková


