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Vianočné zvyky
Kedysi neodmysliteľne patrili k Vianociam. A dnes? Na mnohé sa zabudlo,
niektoré aj pretrvali.
• Až do večere sa držal pôst.
• Aby nehynul dobytok, nesmel v miestnosti visieť kožuch.
• Skôr než rodina zasadla za štedrovečerný
stôl, dostali domáce zvieratá chlieb.
• V každom rohu stola sa pod obrus ukryli
šupiny z kapra a peniaze. Symbolizovali
bohatstvo a hojnosť.
• Na prestretom stole nesmel chýbať
prázdny tanier pre náhodného pocestného.
• Večera sa začínala modlitbou. Nasledoval prípitok zo spoločného pohára.
Každý zjedol strúčik cesnaku pre zdravie, oplátku s medom pre pokojný život.
• Jabĺčko sa rozkrajovalo na polovičku. Ak
sa podarilo rozkrojiť jadierka, znamenalo to chorobu.
• Počas štedrovečernej večere nesmel
nikto vstať od stola, aby ich o rok v rodine nebolo menej.

Čo hovoria farby

Viete, akú atmosféru vám vyčarí
vianočný stromček?
Červený - dodáva radosť, hreje na tele i
duši.
Biely - pripomína vznešenosť, čistotu, zasnežený strom alebo nevestu. Dodá energiu.
Strieborný - symbolizuje istotu a konzervatívnosť.
Zlatý - pôsobí honosne. Navodzuje pocit
bohatstva.
Modrý - môže sa zdať chladnejší, ale
dodáva pokoj a vnútornú rovnováhu.
Prírodný - preteplí miestnosť nehou a
ľudskosťou. Navodzuje návrat k prírode a
pocit pevných rodinných koreňov.

K

eď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia nám príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime ich v láske, šťastí a
svornosti.
Dovoľte mi popriať vám, aby spolu s Vianocami zavítala do vašich príbytkov
láska spolu s priateľstvom, úcta spolu s pochopením, pohoda spolu s radosťou,
elán spolu so zdravím. Aby pokoj spolu s krásou Štedrého večera prelomil bariéry
chladu, nevšímavosti, zloby a závisti. Aby znásobil prežívanie tých pocitov, že pri
vás bije srdce blízkeho človeka a tajomným žiarom svietia oči, do ktorých sa oplatí
pozrieť a vidieť v nich svoj obraz.
Nech tichá hudba veselosti vám počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci
vám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

Komisia kultúry a vzdelávania
pozýva občanov na krásne
predvianočné popoludnie s názvom

Šťastie, zdravie,
pokoj svätý
vinšujeme vám,

ktoré sa uskutoční
dňa 20. decembra 2011 o 15.30 hodine
v Spoločenskom dome v Predajnej.
Vianočnou atmosférou dýchne na nás
program detí zo Základnej školy
s materskou školou Predajná.

Ste srdečne pozvaní.

Pozývame všetkých občanov Predajnej na

Uvítanie
Nového roku 2012

Prajeme Vám všetko,
čo radosť vzbudí.
Prajeme Vám veľa lásky,
to preto, že spája ľudí.
Nech sa Vám na stromčeku
všetko šťastie sveta ligoce,
prajeme Vám
požehnané Vianoce.
Hviezda na nebi svieti
a deň za dňom letí.
Do konca roka je už len krok,
tak Vám želáme aj šťastný
a krásny nový rok.

ktoré sa uskutoční 31.12. 2011
o 23,30 hod., na námestí v Predajnej,
kde bude pripravené občerstvenie
s ohňostrojom.
Starostka a poslanci OZ

P.S.: V novom roku želajme každému, aby
naťahoval ruku vždy len na priateľský
pozdrav, nikdy nie pre almužnu.
Írsky prípitok

Pranostiky

Viete, že:

V roku 2011 má obec Predajná
1353 obyvateľov
Narodilo sa 8 detí
Zomrelo 13 občanov
Vysťahovalo sa 28 občanov
Prisťahovalo sa 29 občanov

6/2011

Jasné Vianoce – mnoho vína a ovoce.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj Pán Boh vína, požehná v obilí.
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.
Mierny december, mierna celá zima.
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok. Zdroj: internet

ZVESTI PRE OBČANOV
PÝTALI SME SA

V predvianočnom období sme oslovili našich
spoluobčanov. Boli sme zvedaví, ako trávia vianočný
čas. Dali sme im tri otázky:
1.Bez koho alebo čoho si neviete predstaviť Vianoce?
2.Čo by vás najviac potešilo pod vianočným stromčekom?
3.Aké rodinné tradície dodržiavate na Vianoce?
p. Karol Fekiač:
1.Vianoce samy osebe sú pre nás ako kresťanov mimoriadne vzácne. Narodenie Ježiška slávime v našom
chráme a naša rodina žije tradíciami počas sviatkov.
Nechávame sa unášať emóciami.
2. Aby všetci ľudia prežili sviatky v zdraví, hojnosti
a pokoji, v kruhu najbližších.
3. Stretnutie celej rodiny pri sviatočnom stole s modlitbami a tradičnými jedlami. Oslavujeme aj narodeniny mojej manželky a dcéry. Meniny vnúčika Adamka
a narodeniny našej starkej, ktorá sa tento rok dožíva
osemdesiatich rokov.
p. Anna Rotterová:
1. Bez svojich najbližších.
2. Na hmotné darčeky si nepotrpím. Uprednostním
lásku a porozumenie.
3. Pod prestieranie dostane každý mincu. Prestrieme
o jedno miesto navyše. Urobíme si medom krížiky na
čelo, prekrojíme jabĺčko a večeru začíname modlitbou.
p. Mariana Kňazovická:
1. Na Štedrý večer sa u nás stretáva okrem domácich
i môj ocko, brat, svokra. Niekedy prídu krstní a krstňatá. Je nás síce veľa, ale aj veselo. Vianočné sviatky si
neviem predstaviť bez snehu a vianočnej lyžovačky.
2. Stačí mi zdravie, pokoj, láska a porozumenie
v rodine.
3. Tak ako aj v iných rodinách - opekance, oblátky, kapustnica, kapor na vianočnom stole a polnočná svätá omša.
p. Zdenka Rapčanová:
1. Bez blízkych, známych a vianočnej pohody, snehu
a večerných prechádzok.
2. Darčeky od svojich blízkych.
3. Varenie vianočnej kapustnice, zdobenie medovníkov,
výzdoba vianočného stromčeka.
p. Petra Lányová:
1. Bez rodiny.
2. Nič konkrétne.
3. Vianočný denný pôst, vianočná večera.
p. Bianka Skalošová:
1.Bez svojej rodiny – rodičov, súrodencov
a predovšetkým bez detí. Chýbať nesmie vianočný
stromček a vôňa koláčov.
2. Rozžiarené oči všetkých nás.
3. Pri večeri nesmú chýbať oblátky, med, slivky, kapustnica, kapor a spoločná modlitba.
p. Lucia Kesselová:
1.Vianoce si neviem predstaviť bez rodiny a priateľov.
2. Zdravie, šťastie, pokoj, vyrovnanosť, aby naše kroky
boli šťastné po celý rok.
3. Na Štedrý deň držíme pôst, jeme oblátky s medom,
rozkrojíme jablko a pod obrus si dáme šupinky z kapra.
Všetkým účastníkom našej vianočnej ankety ďakujeme
za odvahu podeliť sa so svojimi názormi a želáme im
minimum predvianočného zhonu a veselé Vianoce.

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Drahí farníci, bol som oslovený, aby som sa Vám v krátkosti predstavil
a prihovoril ako nový farár. Teda celé moje meno znie Arkadiusz (skratka:
Arek) Marek Piekut, pallotín, nar. 03.02.1974. Pochádzam z obce Poľská
pri Varšave. Mám ešte žijúcu mamku aj štyroch súrodencov. Za kňaza som
bol vysvätený 5.mája 2001.Hneď po vysviacke som prišiel slúžiť na Slovensko, kde som už často prichádzal ako bohoslovec. Je to krásna krajina. Pôsobil som jeden rok v Zlatých Moravciach, deväť rokov vo farnosti Smižany
a od 1.okóbra 2011 mi bola zverená starostlivosť o Vašu farnosť Predajná
s filiálkou Jasenie.
Keď ma môj predstavený oslovil, či by som sa chcel stať farárom vo Vašej
farnosti, tak som ostal ticho asi minútu. Poprosil som ho, aby mi dal čas
na rozmyslenie. Práve vtedy som odchádzal na dovolenku. Tento čas bol
pre mňa ťažký, lebo som mal rozbehnutú pastoračnú prácu vo farnosti
Smižany (detský a mládežnícky spevokol, miništranti, škola, príprava detí
na 1.sväté prijímanie, birmovanci, mládežnícke omše, medžugorské adorácie...) Bolo toho veľa. Uvedomoval som si, že ak budem súhlasiť s ponukou
predstaveného, tak to musím všetko nechať. A verte, že to pre mňa nebolo
ľahké. Ale na druhej strane som si povedal, že predsa Duch Svätý v Cirkvi
existuje a On najlepšie vie, čo je pre mňa dobré a užitočné. A tak po týždni
som dal predstavenému odpoveď, že ak je taká vôľa Pána Boha, tak súhlasím. Predsa neprichádzam do neznámeho. Často som sem prichádzal ako
bohoslovec k pánovi farárovi Gregorovi. A musím sa priznať, že som sa od
neho naučil veľa dobrých vecí, čo sa týka pastorácie. A už som počul, že sa
aj správam ako on. Ale veď je v živote správne, ak sa na nás niečo dobré
„nalepí“ a človek to nesie ďalej.
Dostal som otázku: Čomu by som sa chcel vo svojej pastoračnej činnosti
venovať vo Vašej farnosti? Nemám za sebou žiadnu farársku prax. Niektoré
veci vo farnosti sú pre mňa úplne nové a budem sa ich musieť pomaličky
naučiť. Takže prosím Vás o pochopenie a trpezlivosť.
Všimol som si, že vo farnosti je už veľa vecí rozbehnutých (večeradlá,
ružencové bratstvá, spoločenstvo rodín, fatimské pobožnosti, modlitebné
stretnutia, adorácie, príprava prvoprijímajúcich detí s rodičmi, spevokol
v Jasení...). Vo všeobecnosti platí, že keď prichádza nový farár do farnosti,
tak to, čo je dobré treba zachovávať a pestovať. Takže budem pokračovať v
pastoračných činnostiach zavedených a rozbehnutých mojimi predchodcami.
Čo navyše?
Mám rád liturgiu a poriadok v nej. Každá Eucharistia je odzrkadlením
nebeskej liturgie. Má byť krásna a dôstojná. Preto sa budem chcieť venovať
miništrantom a ukazovať im, že služba pri oltári nám prináša veľkú radosť
a pokoj do života.
Chcel by som zaviesť detsko-mládežnícky spevokol v Predajnej, ktorý by
spieval a hral na detských svätých omšiach. Preto chcem pozvať všetkých
záujemcov (sobota 15:00 hod. vo farskej klubovni.) Už sme mali prvé
nácviky, a ide nám to celkom dobre.
Drahí farníci, moje srdce je otvorené pre Božiu vôľu aj pre Vás všetkých.
Keby ste vedeli, čomu by sme sa mali ešte venovať, tak príďte za mnou.
Dvere na fare sú pre Vás otvorené.
Čo sa týka mojich osobných záujmov, rád hrávam futbal, volejbal, stolný
tenis. Keď mám čas, idem na turistiku. Mám rád gospelovú hudbu a rád si
zahrám na gitare. Ešte má Pán obdaril niekoľkými talentmi, ale nechajte
sa prekvapiť. A na záver povzbudenie. Stále mám v srdci slová bl. pápeža
Jána Pavla II., keď začínal svoj pontifikát v Ríme: „Nebojte sa. Otvorte
svoje srdcia Kristovi.“ A to by som Vám chcel aj popriať, aby sme sa nebáli,
aby sme otvorili svoje srdcia Ježišovi. Aby sme Mu dovolili vojsť do našich
životov. On je láska a tou láskou, teda sebou, chce nás všetkých obdariť.
Modlím sa za celú našu farnosť a prosím aj ja o modlitby.
					
Váš duchovný otec Arek

ČO NOVÉ
v našej škole
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Starkému, starkej

Dňa 6. novembra 2011 sa konal kultúrny program pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším v Spoločenskom
dome v Predajnej. Naše staré mamičky, starí otcovia,
ujovia aj tety si to naozaj zaslúžili. Uvedomí si to ten,
kto už svojich rodičov stratil.
Kultúrneho podujatia sa zúčastnilo mnoho občanov.
Miestnosť bola zaplnená. Medzi hosťami bol aj riaditeľ
tunajšej základnej školy Mgr. Peter Roštár a pán farár
Arek Piekut. Program bol nasledovný:
Pani starostka obce Ing. Čontofalská Tatiana úvodným
príhovorom otvorila podujatie. Nasledoval
program žiakov Základnej školy s materskou
školu Predajná. Za sprievodu hudby si všetci
zaspievali, ba aj zatancovali. Za toto podujatie treba poďakovať pani starostke a obecnému zastupiteľstvu. Tiež veľká vďaka patrí
aj Ing. Miroslavovi Čontofalskému za hru na
fujare a pani Martuške Kvačkajovej za pekné
polomské piesne. A úplne na záver chcem
poďakovať všetkým tým, ktorí si našli čas a
zavítali medzi nás.
Hanka Filipková

SÚB OJ TRIED
V polovici novembra pripravila komisia kultúry a vzdelávania už druhý ročník vedomostnošportovej súťaže pre žiakov našej školy pod názvom „Súboj tried“. Súťaže sa zúčastnili dvaja
zástupcovia z každej triedy okrem prvákov. Keďže máme dve siedme triedy, súťaže sa celkovo zúčastnilo deväť tried. Bojovali o super cenu pre víťazov – dva nové mobilné telefóny.
Krátko pred začiatkom súťaže sa sála spoločenského domu začala zapĺňať divákmi a
súťažiacimi. Keď boli všetci na svojich miestach, pripravení a nedočkaví, kvízmajster
Ľuboš začal klásť otázky primerané veku a súťažiaci sa snažili čo najpresnejšie a najlepšie
odpovedať. Nie všetkým sa však darilo. Po prvých dvoch kolách a hode šípkami vypadli
z mladších žiakov žiaci 3.a 4.ročníka a zo starších žiakov žiaci 6. ročníka 7.B triedy a 9.
ročníka. Zo súťaže však nevyšli naprázdno. Každý súťažiaci získal za účasť tričko a kopec
sladkostí. Súťaž pokračovala semifinálovými súbojmi, po ktorých zostala finálová dvojica
zástupcov 5. triedy a 7.A triedy. A veru, už išlo do tuhého! Hra nabrala spád. Po veľkom boji
sa napokon podarilo zvíťaziť žiakom 5.ročníka - Terézii Fodorovej a Adamovi Lofajovi, ktorí
si za prvenstvo odniesli nové mobily. Súťaž o najlepšie povzbudzujúcu triedu vyhrali šiestaci
pod vedením triednej učiteľky Mgr. Rusnákovej.
Verím, že sa súťaž páčila všetkým zúčastneným a každý, kto sa jej zúčastnil, sa aj niečo nové
naučil a dozvedel. Tešíme sa všetci, že o rok sa stretneme na 3. ročníku tejto súťaže.
Pripájame aj názory našich šiestakov na súťaž:
M. Kňazovický: „Na Súboji tried sa mi páčilo, že tam bolo veľa žiakov zo 6. ročníka a dobre
povzbudzovali. Boli tam pekné ceny a najkrajší bol mobil.“ Janka Rotterová: „Na Súboji tried sa mi páčilo, že nás prišlo povzbudiť veľa našich spolužiakov. Páčilo sa mi aj to, že sme tu získali veľa nových vedomostí.“
Ľuboš Ofúkaný

Rekord v spoločnom čítaní

Pani učiteľka Homolová objavila v časopise Maxík výzvu na vytvorenie rekordu
v spoločnom čítaní jednej knižky, ktorú
napísala spisovateľka Danuša Dragulová
- Faktorová. Knižka má názov Na chvoste šarkana. Do čítania sa zapojili žiaci 3.
ročníka. 15. novembra medzi ôsmou a
deviatou hodinou rannou sa pustili do
čítania básničiek, riekaniek a hádaniek.
Texty sa všetkým páčili. Zapojením sa
do spoločného čítania sa žiaci tretieho
ročníka automaticky zaradia aj do súťažného žrebovania. O výsledkoch sa dozvedia prostredníctvom časopisu Maxík alebo Zvonček.

Spomienka na 90. výročie
úmrtia P. O. Hviezdoslava
Pri príležitosti 90. výročia úmrtia P.O.
Hviezdoslava, najväčšieho slovenského básnika, sa konala 8.novembra 2011 v Klube
Martina Rázusa v Brezne spomienka na
tohto slovenského velikána.
O živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava rozprávala bývalá breznianska učiteľka Mgr.
Božena Tesárová. Na úvod zarecitovala
báseň Mňa kedys´ zvádzal svet. V referáte
sa pristavila pri jeho významných dielach.
Vyzdvihla jeho lásku k prírode, a tým sa
dostala k jeho známym veršom nazvaným
Pozdrav. Verše začala recitovať. K prednesu
sa pripojili aj ďalší tridsiati piati prítomní.
Recitácia odznela spontánne účastníkmi
besedy. Referát ukončila p. Tesárová básňou
z vlastnej tvorby. Odchádzala s prísľubom,
že v roku 2012 pripraví prezentáciu o ďalších
jubilujúcich osobnostiach literatúry.
Dielo P. O. Hviezdoslava je všestranné.
Aj dnešní maturanti siahajú po výroku P.
O. Hviezdoslava: „Nie ten, kto v rozkoši
plánov žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže
povedať, že žil.“
Prežili sme nádherné emotívne popoludnie
a teším sa na ďalšie stretnutia.
Hanka Filipková

„Plameňáci“
dvakrát druhé miesto !!!
Jesenné mesiace sú aj obdobím konania súťaží mladých hasičov „HRA
PLAMEŇ“.

Táto súťaž je spojená s vedomostno-športovými úlohami ako sú - streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, prekonávanie
prekážok po lane, hasenie požiaru „džberovkou“, určovanie hasičských prostriedkov,
zdravotná príprava, testové otázky a pod.
Prvé kolo sa konalo v areáli parku kúpeľov
v Brusne, kde po výbornom výkone, hlavne
v streľbe, obsadilo naše družstvo mladých
hasičov v konkurencii viac ako 20 tímov
z okresu Banská Bystrica, krásne druhé
miesto.
Ďalšie kolo sa konalo o dva týždne v
Čiernom Balogu - Dobroči, kde súťažilo
tiež takmer 20 družstiev z okresu Brezno.
Aj tu naši mladí hasiči obsadili pekné druhé
miesto.
Za Predajnú súťažili žiaci : M. Rapčan, P.
Pehen, R. Mereš, T. Szakač, J. Pavlovský
a M. Šebová, ktorí cvičili pod vedením
veliteľa OHZ M. Murína a za pomoci A.
Vašinu a J. Kukučku.
Všetkým patrí veľké poďakovanie a uznanie
za vzornú reprezentáciu našej obce!		
Ľuboš Ofúkaný
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Vystupovali sme...

V nedeľu 6. novembra sme sa stretli v Spoločenskom dome v Predajnej s našimi starými mamami, babkami a starými otcami i dedkami. Naším kultúrnym programom sme im chceli vyjadriť vďaku za
to, že sa o nás postarajú, napečú chutné buchty či navaria výborný
obed. A tak sme pod vedením p. učiteliek a p. vychovávateliek
cvičili, spievali, hrali divadielko i absolvovali rýchlokurz angličtiny,
aby sme dokázali, že vieme oceniť to, čo pre nás starí rodičia robia.
Želáme im, aby prežili spokojnú jeseň svojho života.

Sme proti drogám

V piatok 18. novembra triedni
učitelia 5 .- 7. ročníka pripravili aktivity zamerané na boj
proti drogám. Žiaci si pozreli
polhodinový film o škodlivosti
alkoholu na ľudský organizmus.
V triedach zhotovovali plagáty.
Chlapci sa zúčastnili florbalového turnaja, ktorý mal pod palcom p. učiteľ Mistrík.
Pani učiteľka Kohoutová si o
týždeň neskôr pripravila pre
žiakov 1.-3. ročníka aktivity s
protidrogovým zameraním.
Žiaci s pani učiteľkou komunikovali, vysvetľovali, pozerali reláciu i
maľovali. Zmyslom celej akcie bolo varovať naše deti pred užívaním
omamných a návykových látok.
Na túto tému sa vyjadrila tretiačka Lucka Pavlovská:
“Malé dieťa nesmie fajčiť. Aspoň do devätnástich rokov. Aj keď už
niektoré deti fajčia, drogujú a pijú alkohol. Fajčia marihuanu a pichajú si drogy do tela. Fajčenie škodí zdraviu. Deti, ktoré fajčia a
berú drogy, nemajú rozum. Niektoré deti kradnú rodičom peniaze,
aby si mohli kúpiť drahé drogy.”
Jednoduchý názor. Dôležité však je, aby sme si uvedomili, že drogy
majú naozaj deštrukčný účinok. A čím skôr si dieťa túto skutočnosť
uvedomí, tým lepšie. A práve preto je nevyhnutné zapájať ich do
podobných aktivít.

ČO NOVÉ
v našej škole

Bezpečne na cestách
Pamätáte sa na časy, keď sme chodili na
dopravné ihrisko? Ako sme sa tešili na
„šľapacie“ autíčka? Preháňali sa na bicykloch
alebo neochotne chodili po priechodoch v skupinách ako chodci?
Bolo to fajn. Na bezpečnom priestore a pod dohľadom inštruktorov
sme si vyskúšali svoje reakcie za ,,naozajstnej“ premávky.
V súčasnosti už neexistujú takéto ihriská, a preto som neváhala
využiť možnosť zúčastniť sa s deťmi mobilného dopravného ihriska.
V slnečnú sobotu, 12. novembra, sme sa s piatakmi vybrali do Banskej Bystrice na hlavné námestie, kde sa konala akcia s názvom BECEP (bezpečnosť cestnej premávky).
Deti mali možnosť vyskúšať si simulovaný náraz auta do pevnej
prekážky, chôdzu opitého človeka pomedzi kužele, jazdu na správne
vybavenom bicykli či záchranu raneného človeka. Poznávali aj dopravné značky.
Domov sme sa vracali poučení a odmenení reflexnými páskami.
		
Mgr. Alena Žugecová

Dejepisná minikonferencia

V piatok 25. novembra 2011 sme
sa zúčastnili dejepisnej minikonferencie. Do učebne
s
interaktívnou
tabuľou sme pozvali aj piatakov, aby
videli, aké prezentácie si pripravili
ich spolužiaci zo 7.
a 8. ročníka. Štyria žiaci zo 7.B mali pripravené prezentácie o slovenských štúrovcoch. Šiesti ôsmaci si zase pripravili prezentácie o
francúzskych filozofoch a o Napoleonovi. Vystúpenie pred širším
publikom zvládli. Krok za krokom a tréma zmizne úplne a sebavedomé vystupovanie bude súčasťou absolventov našej základnej
školy!

Akcia „sanitka“

Dňa 14.11.2011 sme prežili v materskej škole a na prvom stupni
ZŠ celkom zaujímavý deň. Zavítala k nám záchranná služba z
Banskej Bystrice aj so svojou sanitkou.
V telocvični nám záchranárka Miška a záchranár Kubko najprv
ukázali základy prvej pomoci. Dozvedeli sme sa, ako máme
postupovať v prípade zranenia. Ukázali nám, čo používajú záchranári pri nehode, resp. pri záchrannej akcii. Doniesli si so
sebou rôzne prístroje aj podložky z polystyrénových guľočiek, z
ktorých keď vysajú pumpou vzduch, podložka stvrdne takmer na
kameň, aby zabezpečila nehybný prevoz pacienta do nemocnice.
Myslím, že podložky zaujali deti a žiakov asi najviac. Každý si chcel vyskúšať, akoby to bolo, keby museli jeho zlomené končatiny
znehybniť. A po odbornej prednáške sme sa presunuli na školský
dvor, kde na nás už čakala sanitka záchrannej služby. Všetci mohli vidieť, ako to v takej skutočnej sanitke vyzerá. Niektorí mali to
šťastie a mohli si vyskúšať na vlastnej koži, našťastie bez zranenia,
ako sa pacient prenáša na pohyblivom ležadle na kolieskach zo
sanitky. Dokonca nám pustili aj sirénu, ktorú púšťajú pri prevoze zraneného pacienta. Toto dopoludnie bolo pre nás veľmi zaujímavé a
poučné. Išlo hlavne o to, aby deti a žiaci dokázali pomôcť pri menších zraneniach svojim kamarátom, aby vedeli, aké číslo majú zadať do svojich telefónov v prípade nebezpečenstva. Dôležité je aj to, aby sa deti nebáli a dôverovali doktorom a záchranárom. Zistili, že aj záchranári
sú milí ľudia, ktorí sa starajú o naše zdravie.
Aj touto cestou by som chcela poďakovať svojim priateľom zo záchrannej služby Miške a Kubkovi zato, že boli ochotní prísť aj do našej školy
a ukázať prácu záchranárov našim škôlkarom a školákom. Ďakujem.
Bc. Stanislava Michalková

ČO NOVÉ
v našej škole
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Mikuláš v Predajnej

Jeden malý prváčik mi povedal: „Teta, ja sa už neviem dočkať Mikuláša, tak veľmi sa
teším.“ A veru, na príchod Mikuláša sa tešili všetky deti, ale i niektorí dospelí.
Dňa 6.decembra bolo námestie plné detí a dospelých. Čakanie na Mikuláša vypĺňala
pekná hudba a slovo moderátora Ľuboša. Aj vonku sa ochladilo. Začali padať prvé snehové vločky, ktoré tiež prispeli k pravej mikulášskej atmosfére. Na slávnostne vyzdobenej tržnici členky kultúrnej a sociálnej komisie podávali teplý punč. Bol ako stvorený
na ohriatie skrehnutých rúk. Blížila sa 16.00 hodina, keď zrazu bolo počuť cenganie
zvončekov. To už prichádzala vzácna návšteva. Mikuláš so svojou družinou – anjelikmi
a čertom. Najprv išli k veľkému vianočnému stromčeku. Mikuláš zodvihol lampáš a
zrazu sa celé námestie rozsvietilo farebnými svetielkami. Krásny moment ešte umocnil pekný ohňostroj, ktorý rozžiaril očká všetkých detí. Potom sa mikulášska družina
odobrala na tržnicu, kde Mikuláša za všetky deti privítala žiačka 8. ročníka Zlatka Horváthová. Mikuláš sa láskavými slovami zvítal so všetkými prítomnými. Deti obdaroval
darčekmi a každému sa prihovoril milým slovom. Deti ho zase potešili básničkami a
vinšami. Veď Mikuláš prišiel len kvôli nim a pre nich. Mikulášov pomocník, čert, mu
niesol vrece plné balíčkov uhlia. Boli určené neposlušným deťom.
Všetci tí, ktorí sa zúčastnili našej mikulášskej akcie, sa nadýchali aj príjemnej sviatočnej
atmosféry.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o túto peknú akciu zaslúžili. Sú to starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, členovia kultúrnej a sociálnej komisie, hudobník p. Dúbravský, moderátor Ľuboš, naši aktivační pracovníci, osvetľovači – p. M. Jobek
a p. J. Hronček, ale hlavne p. J. Fekiač, p. O.Benko, ale i Janka Rotterová a Saška Bučková
a naši pracovníci na aktivačnej činoosti. . K bohatej nádielke sladkostí prispeli sponzori
– Obec Predajná, Firma KOBEX Plus s.r.o.-podnikateľ p. Jaroslav Beneš, Miestna organizácia strany Smer –SD a naši hasiči. Všetkým patrí úprimná vďaka v mene všetkých
detí.
Božena Šulková, predseda kultúrnej komisie

Vianoce

Už k nám prišli Vianoce,
stromček sa nám ligoce.
Po ulici behá plno detí,
z dospelých zas každý do obchodu letí.
A všetci nakupujú darčeky,
pre deti, babky, mamky, otcov a tety,
aby boli Vianoce radostné a veselé,
také, aké si navzájom prajeme.
Na Štedrý večer zasadnú všetci k stolu
a budú sa tešiť, že sú opäť spolu.
Janka Rotterová, 6.trieda

Zima

Už sa blíži zima k nám,
úsmev na tvári vyčarí nám.
Poletovať sniežik začne,
deti budú zato vďačné.
Vločky všetko prikryjú,
lúky, hory, dedinu.
Už sa blížia Vianoce,
všetko sa už ligoce.
Stromček v izbe svieti krásne,
hrá všetkými farbami jasne.
Na záver už zvonia zvonky,
zabudol som na salónky.
Čo ja teraz poviem žene,
musím bežať rýchlo po ne.
Kde ich teraz zoženiem,
asi cukor pomeliem.
Pozriem oknom, už sa blíži,
dúfam, že mi neublíži.
Rýchlo balím cukor, mlynček
a vtom príde synček.
Pozriem naňho bystrým okom,
čo to máš za bonbónky?
Ach, veď to sú salónky!		
Igor Maličký, 7.A

Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš ...

Vo štvrtok 8. decembra vládol v našej materskej škole nečakaný ruch. Deti nedočkavo čakali na
návštevu Mikuláša. „Čarovný zvonček“ oznámil deťom očakávaný príchod Mikuláša a anjelikov .
Deti privítali Mikuláša pesničkami, básničkami i milými vianočnými scénkami. Mikuláš ich pochválil za krásny vianočný program, ktorý si pre neho pripravili a spolu s anjelikmi deťom rozdal
sladké balíčky. V detských očkách bolo vidieť radosť a nadšenie z Mikulášovho balíčka. Detičky
boli zvedavé ,čo im do nich Mikuláš dal. A pretože v našej materskej škole máme iba šikovné a
dobré deti, tento rok prišiel Mikuláš bez nezbedného čertíka.
S Mikulášom sa deti rozlúčili veľkým „ahóój!“ Takže Mikuláš príď o rok zas, budeme sa na teba veľmi tešiť...
Alexandra Vaníková
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Pýtali sme sa pána kaplána Adamowicza
Blahoželáme v mesiaci
november
50 rokov
Ľubomír Longauer
Mária Vraniaková
60 rokov
Drahoslava Bírešová
Štefan Hudec
Július Michalisko
65 rokov
Jozef Zanvit
85 rokov
Mária Hamarová

Blahoželáme v mesiaci
december
65 rokov
Anna Košíková
Mária Vrbická
Jozef Živor
70 rokov
Dušan Peťko
80 rokov
Mária Čižmárová
Idka Čumová
Anna Hrašková

Strieborná svadba
Mária Vraniaková
Karol Vraniak

Zlatá svadba

Anna Hrašková
Emil Hraško

Opustili nás
v novembri

Dušan Michalčík
Emil Peťko

1. Ako bude vyzerať tohtoročný Štedrý deň u vás?
Tohtoročný Štedrý deň, tak ako aj vlani, strávime na Slovensku. Aby sme
ho s pánom farárom neprežili sami, pozveme ďalších kňazov. A tak nás
navštívi pán farár a jeho bratia z Hronského Beňadika. Budeme siedmi.
Štedrý deň nepozná ťažkosti. Riadi sa srdcom a láskou.
2. Čo považujete za symboly Vianoc?
Oblátky - Zdieľanie oblátky patrí k najdojemnejším momentom. Poľské oblátky boli veľmi
pestré a dekoratívne. Dnes sú oblátky biele. Slovo oblátka je odvodené z latinského slova
oblatum, t.j. ponúkanie. Oblátky, ktoré poznáme dnes, začali piecť mnísi z benediktínskeho
kláštora vo Francúzsku. Odtiaľ sa zvyk šíril do celej Európy. Dostal sa aj do Poľska. Oblátky
sa používali na omšiach. Od 15. storočia sa pečenie oblátok rozšírilo medzi ľudí.
Jasličky - Prvý betlehem zriadil už v roku 1223 František z Assisi v jaskyni Greccio.
Stromček - V predvečer Vianoc takmer každá poľská rodina zdobí vianočný stromček.
Je to jedna z najmladších vianočných tradícií. Strom je určený na ochranu domu a jeho
obyvateľov od zlých síl. Na vianočnom stromčeku nesmú chýbať jablká, symboly zdravia.
Zvyk zdobenia vianočného stromčeka sa do Poľska dostal z Nemecka. V kostoloch najprv
vianočný stromček odmietali. Hviezda na vrchole stromu symbolizuje betlehemskú hviezdu. Sviečky na konároch sú ako plamienky ohňa, ktorý má horieť a hriať, aby duše predkov,
ktoré prídu na Štedrý deň, boli v teple.
Voľné miesto pri stole - V Poľsku sa prestrie jedno miesto navyše. Je určené náhodnému
pocestnému. Je tiež spomienkou na blízkych, ktorí nemôžu tráviť večer s rodinou. Môže byť
aj vyjadrením spomienky na zosnulého člena rodiny.
Prvá hviezda - V Poľsku sa štedrovečerná večera začína vtedy, keď sa na nebi objaví prvá
hviezda.
Párny počet ľudí - K vianočnej tradícii patril párny počet osôb pri stole. Nepárny počet osôb
neveštil nič dobré. Najdôležitejšie bolo vyhnúť sa číslu 13. V bohatších šľachtických domoch
preto pozývali na večeru aj niekoho zo služobníkov.
Počet jedál - Podľa tradície mali roľníci večeru z piatich alebo siedmich jedál a šľachtici z deviatich až dvanástich. Toľko bolo aj apoštolov. Prevládali jedlá z rýb, ale aj hubová polievka
či boršč.
3. Budete mať Prvý a Druhý sviatok vianočný pracovný?
Áno, vianočný čas je plný napätia a práce. Spovedáme, pripravujeme liturgie a sväté omše.
Je to úplne iný rytmus ako v rodine.
4. Aké aktivity vás čakajú ešte vo farnosti do konca roka?
Na obdobie adventu máme pripravenú súťaž pre deti. Deti budú zbierať obrázky a lepiť ich.
Výsledkom ich snaženia bude odhalenie tajomnej osoby. Dospelí si zase môžu zo stromčeka
v kostole zobrať jedno číslo. Pod každým číslom sa ukrýva rodina alebo osoba, ktorá je v
hmotnej núdzi. Môžu jej pomôcť zakúpením potravín alebo hračiek pre deti. Pre občanov
chystáme vystúpenie detí.
5. Nájdete si čas vo vianočnom období aj na rodinu a vašich blízkych?
Nie, čas na návštevu svojich blízkych si nenájdem, pretože domov mám 880 km, ktoré prejdem približne za 16 hodín, čo sú dva dni. Kdeže návšteva???
6. Plánujete od nového roka aj nejaké akcie pre deti a mládež?
Určite aj v novom roku budú nejaké aktivity pre deti, mládež a dospelých – zimné tábory,
bowling, stretnutia. Nechajme sa novým rokom prekvapiť.
Ďakujeme za rozhovor

Z prijatia jubilantov na obecnom úrade 2. 12. 2011
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Krátke zamyslenie na záver roka
Blíži sa. Pomaly, nezadržateľne a neodvratne. Klope na dvere. Koniec roka je tu. Mnohí z nás budú hodnotiť, spomínať, zamýšľať sa
nad tým, aký pre nás bol rok, ktorý sa už za niekoľko dní stane
minulosťou. Každému z nás určite priniesol radosť i smútok, smiech
a možno aj slzy. Po celý rok sme sa stretávali s blízkymi, priateľmi,
známymi či úplne neznámymi ľuďmi. Každé stretnutie malo svoje
čaro. Také obyčajné čaro ľudskosti. Zažili sme množstvo zážitkov
a adrenalínových situácií, ako aj stereotypné všedné pracovné dni.
Prežili sme si dni plné pohody, ale aj dni spojené s bolesťou. Žijeme
život v jeho rozmanitých podobách. A vďaka zaň.
Sme o rok starší. Kráčame v ústrety roku 2012. Máme plány,
očakávania, obavy. Dvanásť mesiacov je pred nami. Otvárajú sa nám
nové šance, ponúka sa pokračovanie v zabehnutom rytme života. To,
ako využijeme ponúkaný časopriestor, závisí v mnohom od nás,
ale aj od náhody, šťastia, osudu. Keď sa rok s rokom stretne, určite
vykročíme do toho nového tou správnou nohou.
Pred úplným záverom kalendárneho roka nás čakajú ešte najkrajšie
sviatky roka – Vianoce. Na tie sa tešia hlavne naše ratolesti. Už
niekoľko týždňov píšu listy Ježiškovi. Sú netrpezlivé a nedočkavé.
Darčeky, kapustnica a kaprík, rozprávky či vianočný stromček – to
všetko na ne čaká. Želám im, aby prežili nádherné pokojné a hlavne
biele Vianoce v kruhu svojich najdrahších.
Dovolím si využiť tento priestor a vo svojom mene poďakovať za
celoročnú spoluprácu všetkým zamestnancom Základnej školy s materskou školou Predajná i zamestnancom Obecného úradu Predajná.
A zároveň ďakujem všetkým tým, ktorí našli odvahu prispieť svojím
článkom, básničkou či názorom do Predajnianskych zvestí.
Všetkým čitateľom Predajnianskych zvestí prajem čarovné a rozprávkové Vianoce a úspešný nový rok.
Mgr. Michaela Vaníková

Bilancia príjmov a výdavkov za I. - III. štvrťrok 2011
Príjmy
rozpočet
Obec - bežné príjmy 718 819,- €
- kapitálové príjmy 741 066,- €
- finančné operácie
0,- €
Základná škola
0,- €
SPOLU:
1 459 885,- €

skutočnosť
509 034,22 €
192 109,44 €
70,98 €
2 301,- €
703 515,64 €

Výdavky
rozpočet
Obec
- bežné výdavky
273 146,- €
- kapitálové výdavky 660 637,- €
- finančné operácie 112 289,- €
Základná škola
394 518,- €
SPOLU:
1 440 590,- €

skutočnosť
191 168,78 €
585,68 €
110 145,73 €
256 490,- €
558 390,19 €

Stavy finančných prostriedkov na bežných účtoch
a v pokladni obce Predajná k 30.9.2011
Bežný účet obce
7 832,42 € (na kapit. výdavky)
Dotačný účet
65 616,97 €
- fin. prost. z predaja budovy na námestí
Dotačný účet 		
1868,47 €
Účet Bocianik
32 172,29 €
- zostatok z vrátených fin. prostriedkov z eurofondov za školu
Účelový fond
1 051,02 €
Sociálny fond
204,55 €
Rezervný fond
8 055,87 €
Pokladňa
6 233,05 €

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov
Blíži sa čas vianočných sviatkov, kedy obchody navštevujú nielen nakupujúci, ale aj
tí, ktorí kradnú či už priamo v obchode, alebo okrádajú ľudí na ulici a ulice sa stávajú aj
miestom lúpežných prepadnutí. Preto Vám
poskytujeme niekoľko dobrých rád, ako sa
chrániť:
• na odľahlé miesta choďte v sprievode niekoho známeho,
• po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miestam: parkoviská, okolie pohostinstiev,
diskotékové kluby, železničné stanice,
• nenoste so sebou väčšie sumy peňazí alebo drahé predmety,
• udržujte bezpečnú vzdialenosť od tmavých priestorov a vchodov do domov,
• ak to zníži Váš pocit ohrozenia, kúpte si
ochranný sprej a noste ho pri sebe,
• aj v obchodoch buďte opatrní pri výbere a
nákupe tovaru, nikdy nestrácajte kontrolu nad svojou taškou a vreckami.
Neuľahčujte prácu vreckárom!
• peniaze a kreditné karty si ukladajte vždy
do vnútorných vreciek oblečenia a nie do
zadných (napr. u nohavíc),

• ak sa dostanete do tlačenice na ulici, v obchode alebo v autobuse, venujte pozornosť bezprostrednému okoliu a presvedčte sa, či máte svoje veci stále vo vrecku,
• tašku a peniaze nenoste na chrbte, kam
nevidíte,
• venujte pozornosť aj kabelkám prehodeným cez rameno,
• svoju batožinu nikdy nespúšťajte z očí,
• ak ste majiteľom bankomatovej či kreditnej karty, identifikačné číslo nikdy nemajte pri karte.

Dôveruj a preveruj
Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za vašimi dverami, majú dobré úmysly. To však neznamená, že môžete byť dôverčiví a neopatrní. Je
stále dosť tých, ktorí Vás môžu pripraviť o
majetok alebo Vám ublížiť a niektorí sa o to
môžu pokúsiť aj vtedy, keď ste doma. Nikdy
neotvárajte dvere svojho bytu, kým si nie ste
úplne istý, že človeka za dverami poznáte.
Ak vás niekto osloví menom, neznamená to
ešte, že Vás pozná. Meno si mohol prečítať
na menovke Vašich dverí. Stáva sa, že si páchatelia lúpežných prepadnutí obstarávajú

falošné preukazy a vymyslia si dôvod, aby
ste im otvorili dvere (nevoľnosť, porucha
kúrenia, kontrola telefónnej prípojky, odkaz,
telegram a podobne). Nikdy takých ľudí nevpúšťajte do bytu (do domu), aj keby vyzerali dôveryhodne. Ak máte telefón, môžete
si preveriť, či uvedený podnik k Vám takého
človeka naozaj poslal. Pre takéto prípady je
dobré si na zvláštny papier poznačiť telefónne čísla na políciu, hasičov, záchrannú službu a susedov. V prípade bezprostredného
ohrozenia volajte o pomoc z okna. Buďte
opatrní, ak chcete nadviazať kontakt s inými osobami prostredníctvom inzerátu (predaj, kúpa, zoznámenie, výmena bytu a pod.).
Ak sa už stanete obeťou trestnej činnosti,
čo najrýchlejšie túto vec nahláste na polícií je dôležité, aby ste si zapamätali výzor
páchateľa, jeho spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali a toto uviesť pri podávaní
oznámenia o trestnom čine na polícii. Práve
tieto informácie môžu pomôcť polícii pri
rýchlej identifikácii páchateľa.

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Matej Kazár
držiteľom ceny predsedu
Banskobystrického
samosprávneho kraja
V piatok 11.11.2011 sa v divadle J.G. Tajovského
vo Zvolene uskutočnilo odovzdanie ceny predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja, Vladimíra
Maňku, za prínos pre Banskobystrický samosprávny
kraj a pre celé Slovensko. Medzi ocenenými bol i
náš občan, ktorý momentálne pôsobí ako reprezentant Slovenskej republiky v biatlone vo Vojenskom
športovom centre Dukla Banská Bystrica, Mgr. Matej
Kazár. Ocenenie mu bolo odovzdané za vynikajúce
športové výsledky a reprezentáciu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ostatní ocenení boli:
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – za rozvoj chirurgie
v Banskobystrickom samosprávnom kraji a výchovu
nových odborníkov.
Ján Germánus – za dlhodobu športovú reprezentáciu
Banskobystrického samosprávneho kraja.
RNDr. Jozef Bily – za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže.
PaeDr. Jana Borguľová – za významný prínos v rozvoji kultúrneho a spoločenského
diania v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Sprievodný program zabezpečoval Komorný orchester Konzervatória Jána Levoslava
Bellu pod vedením dirigenta Igora Valacha. V závere mal koncert Vašo Patejdl. Celým
slávnostným ceremoniálom sprevádzal moderátor Patrik Herman.
Marián Kazár

Súťaž v lietaní šarkanov

My, dospelí, spolu so svojimi ratolesťami sme
sa stretli na ihrisku a boli sme zvedaví, ako
vysoko vyletia naše šarkany. Počasie bolo
celkom pekné a vetrík veľmi fúkať nechcel,
tak sme sa presunuli pod Kalváriu. Poveternostné podmienky tu už boli lepšie. Deti,
rodičia, ba aj starí rodičia rozložili šarkany a
k oblohe začali stúpať nielen klasické šarkany,
ale aj lietadlá a jastraby. Deti sa s nimi rozbehli a šarkany vyleteli do výšky a detičky s nimi behali, až kým sa neunavili. Potom prišli na
rad rodičia.
Začalo sa ochladzovať, a tak sme deťom rozdali sladké odmeny a rozišli sme sa spokojní
domov.

Predvianočné športové popoludnie

Školáci a škôlkari sa zišli v telocvični. Súťažili na prekážkovej dráhe, v preťahovaní lanom,
v behu, v hádzaní loptičiek na cieľ a v loptových hrách. Deti sa nielen vyšantili, ale si aj
zašportovali. Každý dostal sladkú odmenu a s úsmevom odchádzali domov.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

VÝZVA
Skúsme spoločne obnoviť tradíciu futbalu v našej obci prihlásením
družstva žiakov do súťažného ročníka 2012-2013.
K tomu, aby vaše dieťa mohlo hrať futbal, je potrebné, aby rodič
napísal súhlas, ktorý bude obsahovať meno a priezvisko žiaka, rok
narodenia a súhlasné stanovisko rodiča.
Môžu sa prihlásiť žiaci narodení v rozmedzí rokov 1999 až 2003.
Tento súhlas je potrebné priniesť do konca februára 2012 na adresu:
Dezider Smitka, Farská 48, 976 63 Predajná.

TURISTICKÝ KLUB PREDAJNÁ
Západné Tatry – Juráňova dolina

Dolinu sme prešli celú. Pohybovali sme sa
po skalných útesoch, lavičkách. Bolo čo
obdivovať. Veľké sklamanie nás však čakalo
pri výstupe na Bobrovec. Bol uzavretý, a to
aj napriek tomu, že informácie na internete
tvrdili niečo iné. Niektorí z nás ho aj napriek
tomu pokorili.
Nuž a tí, ktorí si neužili Bobrovec, užili si
aspoň termálne kúpalisko s 35 stupňovou
vodou v Oraviciach, slnečné lúče a hlavne
veľa oddychu.

Belianske Tatry

Pre väčšinu turistov to bola jednoznačne
najkrajšia túra sezóny. Krásne skalné brány
a steny, kamzíky na dohľad, jazerá a potom
chata Plesnivec, kde sme sa občerstvili a za
krásneho počasia sme pokračovali k autobusu.

Ukončenie sezóny – guláš

Ráno pod horou nás na trávičke privítal
mráz, ale to nás neodradilo, a tak sa naše
kuchárky Vierka, Marika, Idka, Anka a dvaja
pomocníci pustili do varenia. Všetci sme si
schuti zajedli, pospomínali na túry a zážitky
z nich, prezreli kroniku a aj zavinšovali oslávencom. Potom prišiel už tradičný zlatý
klinec programu - súťaž, ktorá ako to už býva
zvykom, skončila spravodlivou remízou.
Najmladšími účastníčkami túr boli Miška
Smitková a Lucka Bakšová, najstaršími Zoltán Kňazovický a Janko Košík.
Letnú turistickú sezónu sme zakončili
zvesením turistickej vlajky.

Jesenný výstup na Hrb

Počasie bolo príjemné, a tak sme svižným
krokom dokráčali k chate pod Hrbom.
Niektorí sa už tradične vybrali aj hore na
skalu. Na chate sme sa stretli s turistami zo
Sučian a pozvali sme ich na výstup na Chabenec, ktorý máme naplánovaný na budúci
rok. Spokojní a zdravo unavení sme sa vrátili domov.
Dezider Smitka
Predseda Turistického klubu Predajná
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