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*** POZVANIE ***

Milí čitatelia, 

dvanásť mesiacov kalendárneho roka 2016 
sa pomaličky stáva minulosťou a o niekoľko 
rokov nemilosrdne zapadne prachom spo-
mienok. Rok 2016 sa momentálne nachá-
dza vo svojej finálnej fáze. Pre každého z 
nás má osobitý prívlastok. Šťastný, smutný, 
výnimočný, pracovný, úspešný,  stereotyp-
ný, úžasný či jednoducho skvelý. Atribút, 
ktorý si priradíme ku kalendárnemu roku 
2016, závisí od udalosti s najsilnejším emo-
cionálnym nábojom.  Lúčime sa s rokom, 
ktorý  obohatil našu minulosť, náš osobný 
i pracovný život. Prešli sme  stereotypom  
pracovných dní.  Potešili nás pozitívne ži-
votné udalosti.  Načerpali sme energiu zo 
vzácnych  stretnutí s výnimočnými ľuďmi.  
Motivoval nás úspech a  neúspech nám 
pripomenul,  že treba niečo v našom živote 
zmeniť.  Od posledného decembrového dňa 
nás v tejto chvíli delí ešte niekoľko dní. Mô-
žeme ich využiť na plánovanie novoročných 
predsavzatí. Rovnako môžeme spomaliť, 
oddýchnuť si a vychutnať si obdobie adven-
tu a  obdobie príprav na najkrajšie sviatky 
v roku. Vôňa vianočného pečiva a sladkého 
punču či nákupná darčeková horúčka jed-
noducho patria k predvianočnému času. 
Rozprávkové a sladko voňajúce Vianoce 
nám už spolu s odchádzajúcim rokom klo-
pú na dvere.  Predtým, ako im otvoríte svo-
je domácnosti, mi dovoľte poďakovať   tým 
z Vás, ktorí prispeli svojím článkom, postre-
hom, názorom či vlastnou tvorbou  do Pre-
dajnianskych zvestí. Oceňujeme  odvahu i 
kreatívny prístup autorov.  Zároveň dúfa-
me, že ste si v Predajnianskych novinách 
našli počas roka aspoň jeden príspevok, 
ktorý Vás oslovil.  
Milí čitatelia,  prajeme Vám  pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov.  Vychutnajte si 
oddych a relax v kruhu rodiny a  nech Vám 
rok 2017  prinesie čo najviac  usmiatych a 
šťastných dní.                        Mgr. Vaníková

Nech stromček zapáli svetlo v nás.
Nech sviečka vyčarí úsmev zas. 
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želáme Vám Vianoc šťastný čas. 

 Šťastné a veselé Vianoce 
 a úspešný nový rok 2017.

         Vážení spoluobčania!
Rok sa s rokom stretáva a my všetci sa pripravujeme na najkrajší sviatok -Vianoce. 
Neopakovateľné chvíle radosti, lásky a porozumenia. V tento čas aspoň na malú 
chvíľu ustane zhon, každodenné starosti odsunieme do úzadia. Vianočné   sviatky 
chce každý z nás prežiť v kruhu svojich najbližších, v príjemnej a pokojnej 
atmosfére. Verím, že každá rodina si vytvorí takú pohodu, aby aj tohtoročné 
vianočné sviatky   boli tým najkrajším, čo spoločne prežijeme. Nie každá rodina 
prežíva tieto sviatky spoločne. Sú medzi nami spoluobčania, ktorí aj v tieto dni, 
v tieto chvíle musia vykonávať na svojich úsekoch prácu nepoznajúcu chvíle 
oddychu. Sú medzi nami aj rodiny, kde v tieto dni s láskou a úctou spomínajú 
na svojich blízkych, ktorí už nemôžu byť medzi nimi, aj keby určite veľmi chceli. 
Vám všetkým, milí spoluobčania, s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, ale aj 
Silvestrom 2016 prichodí poďakovať sa za spoluprácu v uplynulom roku. 
Moja vďaka patrí za dobrú spoluprácu aj všetkým poslancom a pracovníkom 
obecného úradu.
Nech vianočné sviatky a Silvester prežijete všetci v kruhu svojich rodín v zdraví a 
osobnej pohode a nazbierate sily do nového roka.

  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...

                                                                              Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

        Privítanie Nového roku 2017
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Zvesti pre občanov

Vianočný príhovor 

N a  celom svete majú vianočné sviatky veľa tradícií, zvyklostí a symbolov. Je ale 
nejaký symbol, ktorý je známy na celom svete? Takýto symbol existuje a nazýva sa bet-
lehem. Všade poznajú ľudia obraz malebného mesta, v ktorom dominuje malý dom. 
V dome leží v jasliach dieťa, nad ním stojí muž a žena, okolo neho pastieri. Pred ním 
kľačia traja mudrci a obraz doplňujú rozličné zvieratá. Aj vy, milí farníci, k svojmu via-
nočnému stromčeku postavíte betlehem, možno z papiera alebo z drevených figúriek. 
Betlehem postavíme aj v našom kostole. A keby sa nás niekto opýtal, načo to robíme, asi 
by sme odpovedali: Aké by to boli Vianoce bez betlehema?
Vianoce nám však hovoria, že nestačí mať doma a v kostole najkrajší vianočný symbol 
k doplneniu idylickej atmosféry. Symbol betlehema má rozhodne hlbší zmysel. Aký? 
Predovšetkým nám hovorí, že v jednej noci sa na zemi narodil Boží Syn, Ježiš, narodený 
z Nepoškvrnenej Panny. V tom momente sa stal svet krajším. V tomto momente sa Ježiš 
stal naším súrodencom. Odvtedy je naša zem najkrajšou, najvznešenejšou zo všetkých 
telies vesmíru. A keďže v skutočnom Betleheme bola atmosféra lásky, stal sa betlehem 
symbolom lásky. Betlehemský Ježiš, keď vyrástol, chcel atmosféru z Betlehema preniesť 
na celý svet. Preto najviac hovoril o láske. O láske Božej k všetkým ľuďom, o láske medzi 
ľuďmi navzájom.
Keď sa Sv. Ján Pavol II. prihováral k mládeži v Nitre, povedal aj prekvapivé a krásne 
slová: „Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do starobylej Nitry, 
ktorá je betlehemom kresťanstva na Slovensku.“ Týmito slovami Sv. Otec nevyzdvihol 
len historický význam Nitry pri šírení kresťanstva na Slovensku, ale zároveň naznačil, 
že Betlehemom sa môže nazývať aj každé miesto na svete, odkiaľ sa šíri viera a láska. 
Betlehemom by sa mala stať každá naša kresťanská rodina, ktorá je naplnená vzájomnou 
láskou. Všetci jej členovia by mali mať ducha lásky a zbožnosti nielen cez vianočné 
sviatky, ale aj vo všedných dňoch ich vzájomného života. Betlehemom by sa mala stať 
aj naša farnosť.
Vzájomná láska medzi veriacimi, ochota vzájomne a nezištne si pomáhať, túžba nežiť 
v nepriateľstvách, mať cirkevného ducha sú predpokladom, že aj farnosť sa môže stať 
živým betlehemom. Živým betlehemom sa môže sťať aj každý človek. Lebo každý, kto 
šíri lásku v zamestnaní, v škole, na každej spoločenskej udalosti, kto sa nehanbí vyznávať 
svoju vieru, stáva sa betlehemom tam, kde sa práve nachádza. 
Po Vianociach papierový betlehem poskladáme, figúrky dáme do krabice a odložíme 
ich na rok na nejaké miesto, aby nám nezavadzali. Ja vám všetkým želám, aby nikto z 
vás neodložil ducha betlehema z vašich rodín, z vašich sŕdc, z našej farnosti.
                                                                                                                       ThLic  M.A.Piekut

Advent je tu,
Vianoce klopú na dvere...
Otvárajme dvere, naše srdcia, času via-
nočnému, ten dáva nám, aj tým pred 
nami, teplo a svetlo nielen cez Vianoce aj 
všedné dni.
Spievajme vianočné piesne, tie čo nás učili 
duše vzácne, urobme poriadok v srdciach 
našich nech láska a pokoj vychádza z nich.
   Advent je skrátené slovo adventus ,ktoré 
v latinčine znamená príchod.
Je to obdobie čakania na narodenie Ježi-
ša Krista. V tomto období by sme sa mali 
upokojiť, premýšľať o živote. Zastavme sa 
pri zvykoch a tradíciách, s ktorými je ča-
kanie na Vianoce spájané.
Vinšujem Vám všetkým nech svetlo via-
nočné a chvíle vzácne prinesú pokoj do 
Vašich domovov.              Hanka Filipková

Keďže nás už delí len pár dní do ukon-
čenia roku 2016 chcem sa poďakovať 
pani starostke Ing. Tatiane Čontofal-
skej, Kultúrnej komisii pri Obecnom 
zastupiteľstve Predajná, MO Jednoty 
dôchodcov Predajná pod vedením Ing. 
Márie Boberovej, pani riaditeľke Zá-
kladnej školy  za pekné chvíle, ktoré 
urobili pre našich občanov. 
A všetkým občanom obce Predajná 
všetko dobré popriať v Novom roku   
2017.                                   Hanka Filipková

Takýto monumentálny adventný veniec 
nám skrášlil námestie a spríjemnil čakanie 
na najkrajšie sviatky v roku.



Zvesti pre občanov

Čaro vianočných tradícií
Členovia výboru Jednoty dôchodcov z Predajnej v spolupráci s  
členkami kultúrnej komisie a žiakmi základnej a materskej školy 
pripravili pre seniorov príjemné vianočné popoludnie.  Pani 
Albertyová piekla vianočné oblátky, pán Vojtech Kuracina predával 
svoje drevom voňajúce výrobky a pani Molčániová poslala na 
predaj krásne vyzdobené a zabalené medovníčky. Predvianočnú 
atmosféru spestrili žiaci 1.až 6.triedy svojimi vinšami, pesničkami, 
tancom i jemnými melódiami. Po krátkom programe a stručnom 
zhodnotení aktivít Jednoty dôchodcov jej predsedníčkou  Ing. 
Boberovou  sa podávala chutná kapustnica.  Oddych, priateľské 
rečnenie, tombolu a predvianočnú pohodu si vychutnávali všetci 
tí, ktorí prišli.                  -MV-

  Čas  adventu sa prehupol do svojej druhej polovičky. V predvečer tretej adventnej nedele, dňa 10. decembra 2016  v našom 
rímskokatolíckom kostole nám svojim vystúpením spríjemnil tento predvianočný čas nevidiaci spevák Marián Bango so svojou 
manželkou Alexandrou. 
   Tí, ktorí sme sa tam zišli, mohli sme sa na chvíľu zastaviť a započúvať do prekrásnych piesní a myšlienok. Bol to čas, ktorý nás preniesol 
do sveta lásky, dobra, pokoja a hlavne uvedomenia si o čom nadchádzajúce vianočné sviatky sú. Čas lákavých reklám, nepokoja, 
zhonu po tom materiálnom sa niekde stratil a do sŕdc sa vniesla túžba priniesť počas sviatkov tým najbližším to najdôležitejšie – svoj 
čas a lásku, ktorú im môžeme dať.
Neutíchajúci potlesk sa niesol našim chrámom a možno uvedomenie si, že nevidiaci ľudia sú tu medzi nami aj preto, aby nám 
vidiacim otvorili oči.  /MK/

 Adventný čas obohatený o piesne Mariána Bangu



Kultúrne zvesti

Zdravé muffiny 
na vianočné ránko

Vianočný čas si spájame s dobrotami, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou šted-
rovečerného stola. Či je to už klasická 
kapustnica, vianočný kapor alebo filé, 
nesmie chýbať ani vianočné pečivo a 
koláče. Ponúkame jednoduchý recept 
na 12 ks zdravých „muffiniek.“

Ingrediencie: 
•	 2	šálky	polohrubej	špaldovej	múky,
•	 3/4	šálky	cukru	z	kokosových	kvetov	

alebo trstinového cukru,
•	 2	lyžičky	prášku	do	pečiva,
•	 1/2	lyžičky	jedlej	sódy,
•	 3	ks	domácich	vajíčok,
•	 1	 šálku	 zakysaného	 mlieka	 (cmar,	

acidko…),
•	 1	dcl	olivového	oleja
•	 3/4	 horkej	 kvalitnej	 čokolády	 (125	

gramovej),
•	 ľubovoľné	ingrediencie:	kôru	z	1	cit-

róna, z pomaranča, škoricu, sušené 
slivky	(3	hrste)	alebo	iné	sušené	ovo-
cie	(ďatle,	marhule,	figy,	hrozienka).

Postup: 
1. Rúru si vyhrejeme na 200 stupňov.

2. Zmiešame si múku, cukor, prášok do 
pečiva	a	sódu	(všetky	suché	ingredien-
cie). Pridáme citrónovú kôru, kúsky 
čokolády a sušené ovocie.

3.	V	druhej	miske	zmiešame	mokré	in-
grediencie - vajíčka, zakysané mlieko    
a olej.

4.	 Mokré	 ingrediencie	 primiešame									
k suchým a jemne zamiešame, aby sa 
spojili. Nemiešame dlho.

5.	Pečieme	20	minút.	Špajdlou	zistíme,	
či už sú hotové a necháme ich vychlad-
núť.

O predvianočných zvykoch
Zvyky jesenného obdobia pred blížiacimi Vianocami boli ešte v 20. rokoch 20. 
storočia zamerané na veštby dievčat týkajúce sa ich vydaja. Chlapi mali možnosť 
presvedčiť sa zase, ktoré ženy v dedine majú bosorácku moc a zamedziť tak ich 
škodlivému pôsobeniu. Najviac takýchto obyčají sa viazalo ku  dňom Kataríny, 
Ondreja či Lucie. Mikulášske zvyky boli nasmerované na deti a súviseli s ich 
obdarúvaním.  

Na Katarínu sa dievčatá stretli v dome jednej z nich. Zohnali si niekoľko vecí, napríklad 
pátričky, prsteň, uhlík, batôžtek či nožnice. Tie sa poukladali na stôl a zakryli sa 
hrnčekmi. Postupne hrnčeky odkrývali a to, čo si pod nimi našli, sa malo do roka splniť. 
Predmety symbolizovali nejakú životnú udalosť. Uhlík bol symbolom smútku, batôžtek 
znamenal, že dievčina pôjde do služby, prsteň symbolizoval vydaj, nožnice, že sa stane 
kaderníčkou a pod. Na Katarínu sa   usporiadala i  posledná tanečná zábava. Po nej už 
nasledovalo štvortýždňové adventné obdobie, kedy žiadne tancovačky neprichádzali do 
úvahy.	Najbližšia	bývala	až	na	Štefana,	vo	vianočnom	období.

Na Ondreja sa lialo olovo. Dievčatá si vyveštili meno svojho budúceho ženícha. Olovo 
liali do studenej vody a podľa toho, aký obrázok sa z olova vytvoril, hádali, kto by mohol 
byť ich budúcim ženíchom. Prípadne zatriasli plotom a zo strany, z ktorej počuli brechať 
psa, mohol pochádzať ich budúci ženích.  

Na Mikuláša chodili čerti, anjeli i Mikuláš  po dedine. Mikuláš sa deťom prihováral: 
„Ja som svätý Mikuláš, modlite sa otčenáš!“ Svoj príchod do domu oznamoval zvoncom, 
pýtal sa detí, či počúvali svojich rodičov, či pomáhali a či sa vedia modliť. V neďalekom 
Ondreji a v Ráztoke sa za Mikuláša prezliekli i ženy!

Na Luciu  ženy v bielom chodili po domoch a vymetali husacím brkom kúty a zbavovali 
dom od nečistôt a chorôb. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 
Krátke dni a dlhé noci si ľudia spájali s bosorkami a čarodejnicami. Vravievalo sa, že 
ten, kto chcel vidieť bosorky si musí od Lucie začať vyrábať drevený stolček. Pri výrobe 
nesmie	použiť	ani	jeden	klinec	a	musí	si	rozdeliť	prácu	tak,	aby	každý	deň	do	Štedrého	
dňa	urobil	nejakú	časť	na	tom	stolčeku.	Potom	si	už	stačilo	na	Štedrý	večer	presne	o	
polnoci sadnúť  za oltár a dotyčný odvážlivec uvidel strigy a bosorky. Z kostola potom 
utekal domov a rozsypával mak, aby dobehol domov skôr,  ako ho bosorky pozbierajú. 
Inak s ním bolo zle-nedobre.

Po Lucii sa už ľudia  púšťali do pečenia vianočných oblátok. Oblátky piekol v dedine 
učiteľ. Pomáhali mu starší žiaci. Učiteľ pripravil do košíka určitý počet oblátok pre 
každú rodinu podľa počtu jej členov. Niekde sa spomína, že roznášal iba oblátky do 
rodín, z ktorých chodili deti do školy, resp. do rodín zámožnejších gazdov. 
                      spracované podľa knihy PhDr. M. Lokšu

Suroviny: 3 PL cukru, 2 dl čierneho čaju, 1 ks 
celej škorice, 5 ks klinčekov, za hrsť ovocia

1.	2-3	lyžice	cukru	skaramelizujeme	a	zalejeme	2	dcl	
čierneho	čaju.Pridáme	1	škoricu,	5	klinčekov,	za	
hrsť nakrájaného ovocia.

2. Ohrievame, kým sa karamel nerozpustí a potom 
pridáme	 biele	 víno.	 (	 koľko	 vína,	 toľko	 čaju),	
ohrejeme do horúca, ale nevaríme!

3.	 Ak	 chceme	 silnejší	 punč,	 pridáme	 0,04	 dcl	
becherovky alebo rumu, prípadne pridáme 
viac vína a menej vody. Ak chceme sladší punč, 
pridáme med.

Vianočný punč



Zvesti pre občanov

A teraz sa vraciam do školy. Pevná ruka 
ma držala, druhá zaklopala na dvere riadi-
teľne. Odtiaľ sa ozvalo: „Ďalej!.“
Vošli sme dnu a pozdravy sa nám prekrýva-
li. Školníci odišli a my dvaja sme stáli ako 
soľné stĺpy a premýšľali, ako začať. Riaditeľ 
asi rozmýšľal nad tým, či mu zapadnem do 
mozaiky, ktorú chcel z kolektívu vytvoriť. Ja 
som premýšľala, ako jednoducho a priro-
dzene požiadať o prepáčenie, že meškám. 
Láskavo sa mi dostalo odpustenia. Veď aj 
tí, ktorí nám ho udeľujú, sú presne takí istí 
ľudia ako my. Líšia sa od nás len vekom, 
skúsenosťami a funkciami. A znovu som 
mala šťastie. Keď sa pán riaditeľ dozvedel 
moju aprobáciu – slovenský jazyk a litera-
túra a dejepis, usmial sa a povedal: „Budete 
naša slovenčinárka a pre športového ducha 
viac telocvikárka ako dejepisárka.“ Zara-
dovala som sa z drobnej výhry. To bol môj 
cieľ. Cítila som sa silná. Najbližšie tri me-
siace, maximálne pol roka, pôsobiť v Pre-
dajnej a potom prejsť do Banskej Bystrice.  
To bola celkom dobrá vyhliadka a navyše 
prísľub predstaviteľov môjho športového 
oddielu. To vydržím a budem časťou mo-
zaiky krásneho nového kolektívu. Možno to 
bude na okamih, na chvíľočku a možno aj 
na celý život. 
Takto rozmýšľame všetci. Nadšení, všeobec-
ne dobrí, láskaví, milujúci, zanietení, ale aj 
zlí, krutí, ľahostajní alebo ináč rôzni. Preja-
vuje sa to najmä v kolektívoch. Driemalo v 
nás sto anjelov a sto diablov. Viedli sme aj 
nezmyselné súboje, ktoré väčšinou končili 
mierom. Bolo to vďaka riaditeľovi, ktorý 
tvrdo išiel za svojím cieľom – vystavať čo 
najlepší kolektív.
Keďže sa mi nepodarilo dostať miesto v 
Banskej Bystrici ani po polroku, rozhodla 
som sa pomáhať pánovi riaditeľovi pri sta-
vaní „mohyly“ zo školy v Predajnej. Učila 
som, vychovávala, tvorila s deťmi krásne 
veci a deti išli za mnou. Bola som jednodu-
cho ambiciózna. Nechcela som odučiť len 
to, čo mi predpisovali osnovy a učebnice. 
Pomaly prichádzali úspechy a ako tehla k 
tehle zapadali do jeho mozaiky. 
Jeden z mojich prvých žiakov, ktorý praco-
val v slovenskej knižničnej spoločnosti, mi 
raz povedal, že riaditeľ, ja a pár ďalších z 
učiteľského kolektívu  sme vytvorili zo školy 
v Predajnej a jej žiakov celoslovenskú „baš-
tu“ vedomostí a tvorivosti. Neberte to, pro-
sím, ako chválu. 
Súdruh riaditeľ nepracoval v ľahkej dobe. 
Pomery boli zlé, najmä pre školy, riaditeľov, 
učiteľov a iných vzdelancov. Preobliekali sa 
kabáty. Jeden deň sme niečo podpísali a o 
týždeň nás prinútili ten podpis ďalším pod-
pisom odvolať. Šesťdesiate-osemdesiate ro-
ky boli rozporné a zlé. Dostávali sme povely 
zhora, z KSČ, ROH a neviem ešte akých 
organizácií, ktoré si dovoľovali na nás pro-

tietické  a politické rozkazy. Na dedinách 
tempo bolo a je iné. Sme akísi „záhumien-
kárski,“ i keď čistejší a srdečnejší. No nie 
všetci! Bolo aj je veľa pretvárky. 
V našej škole sme toto obdobie, i vďaka ria-
diteľovi, prežili a  preskákali bez väčších 
rán a bez utrpenia. Viac sme učili, tvorili a 
venovali sa deťom. Žili sme pre dobro, aj 
keď sa situácia niekedy zdala celkom bez-
nádejná. Bol to nonsens! 
Naše deti svojimi výkonmi zoznamovali 
najprv blízke okolie, neskôr okres, kraj, ba i 
celé Slovensko. Malý Peter Sojak s básňou 
Filúz a striga postúpil na Hviezdoslavov 
Kubín. Idka Uhlíková svojou prácou o Štú-
rovi vyhrala súťaž Matice. Zúčastnili sme 
sa aj vyhodnotenia. Maroško Duda vyhral 
olympiádu zo slovenského jazyka v okrese. 
A to všetko vďaka tomu, že riaditeľ podpo-
roval všetko pekné a nové.  
Podporoval aj mňa a tým aj moje schop-
nosti. Napísala som knihu Komunikácia na 
hodinách slovenského jazyka. Je na každej 
škole, ale to nie je dôležité. Hlavné je to, že 
je tam uvedených 50 prác mojich, našich, 
žiakov aj s menami a vekom. Mala som vy-
hrať prvé miesto, ale preto, že som nebola z 
Bratislavy, skončila som druhá. Povedal mi 
to už nebohý pán riaditeľ, že mu to prezra-
dil predseda celoslovenskej poroty, profesor 
Jozef Mistrík zo Španej Doliny. Tých úspe-
chov bolo ďaleko viac. Nech mi prepáčia 
deti, ktoré som tu neuviedla pre dĺžku spo-
mienky, ale aj preto, že nepíšem o nás, ale o 
bývalom riaditeľovi Jánovi Štellerovi. Ne-

myslite si, že sme sa veľakrát nehádali, ne-
škriepili, ale vždy sme spor skončili remí-
zou. Snažil sa mi povedať, kto z kolektívu 
alebo z obce ma osočuje, čo o mne hovorí, 
len nech si dám pozor. Mne to však nevadi-
lo. Pracovala som ďalej, ako som najlepšie 
vedela. 
   Vďaka Vám, pán riaditeľ, za to, že ste ma 
naučili pracovať a milovať deti. Byť uči-
teľkou, na ktorú sa nezabúda. Pomáhali ste 
mi prekonávať moju výbušnú povahu. Po-
verovali ste ma úlohami, o ktorých som si 
myslela, že ich nezvládnem. Napriek tomu, 
som ich zvládla výborne. Naučili ste ma, 
aby som sa so životnými výzvami popaso-
vala. 
Neviem, či si spomenú občania, alebo deti 
na celoslovenskú prehliadku brannej vý-
chovy, ktorá sa konala na dvore školy a ja 
som si za týždeň musela vytvoriť družstvá, 
ktoré mali pracovať na základe povelov. Ja 
som sa vtedy týždeň učila doma správne 
veliť, keďže som sa touto problematikou do-
vtedy nezaoberala. 
Alebo súťaž medzi občanmi. My sme dosta-
li Valaskú a ja som mala napísať scenár 
programu Predajňanov. Išlo o obdobie od 
staršej doby až po to obdobie, keď sa súťaž 
konala v kultúrnom dome v Dubovej. Veľ-
mi mi vtedy pomohli speváčky a tanečníčky 
z obce a deti zo ZŠ. Bolo to vynikajúce. Len 
Valašťanov nahnevala tzv „psia saláma,“ 
ktorú som v programe spomenula. Ale po-
merili sme sa počas zábavy, ktorá po pro-
grame nasledovala. 
Aj tu sme vyhrali, lebo som bola naučená 
pasovať sa s problémami a nebáť sa žiad-
nych úloh.                        Mgr. Michalčíková

Zo spomienok

Keďže naši občania radi navštevujú divadlá, dňa 29.11.2016  zorganizovali sme zájazd 
do Divadla JGT vo Zvolene. Miesta v autobuse boli obsadené všetky. Starší i mladší sa 
na predstavenie tešili. Tentokrát na hru „ZAJATEC VLASTNÉHO PRÍBEHU“. Príbeh 
je	sondou	do	súčasného	života.	Špeciálne	pre	hercov	tohto	divadla	ju	napísal	JAKUB	
NVOTA a hudbu skomponovala ĽUBICA MALACHOVSKÁ – ČEKOVSKÁ. 
Všetci sme z divadla odchádzali spokojní, plní nových dojmov.
                                                                                            ZO JDS PREDAJNÁ, Ing.Boberová

JDS V DIVADLE



Zvesti pre občanov

Prišiel k nám Mikuláš
6. decembra sme u nás privítali Mikuláša aj so svojimi pomocníkmi, no ešte 
predtým sme si v spoločenskom dome  pozreli rozprávkové predstavenie „Aladin“ 
podaní Divadle bez opony.

Vianočný príbeh 
Bruna Ferreru

Od srdca k srdcu
Malá Elenka veľmi rada chodievala 
svojou starou mamou na nákupy. Ale 
pred vianocami boli všetci podráždení, 
uponáhľaní, zamĺknutí, nikto sa nezastavil, 
aby sa prihovoril, nikto nemal čas na milé 
slovo.
Doma vyrobila stará mama nádherný 
darček zabalený do zlatého papiera, 
previazaný červenou stuhou. Elenka ho 
chcela otvoriť, ab sa dozvedela, čo je v 
ňom, ale stará mama jej vysvetlila, že tento 
balíček je v skutočnosti tajomstvo.
Na druhý deň podišla stará mama ku 
mrzutému strážnikovi Pankrácovi s 
velikánskymi fúzami, ktorý nikomu 
nedôveroval a žil úplne sám a podala 
mu balík. “Čo s tým mám robiť?” opýtal 
sa prekvapený Pankrác.”To je pre vás. 
Priateľstvo a šťastie,” pridala saElenka.
Strážnik nevychádzal z údivu. “Vari aj ja 
mám tu priateľov?” tešil sa. Cestou domov 
stretol zametača Sebastiána. Sebastián bol 
vždy plachý a deti sa mu neraz posmievali. 
Keď videl prichádzať strážnika, schoval sa 
za smetiak. Ale Pankrác mu podal balík 
so slovami: “To je pre teba!””Ďakujem,” 
neveriaco zašepkal šťastný Sebastián. 
Tak sa stali strážnik a zametač priateľmi. 
Ale Sebastián balík neotvoril. “Darujem 
ho Dorotke,” pomyslel si. Dorotka bolo 
chudučké dievčatko s plavými vrkôčikmi, 
jediné, ktoré mu vždy povedalo: “Dobrý 
deň.” Dorotka ležala s chrípkou. “To musí 
byť nádherný darček,” tešila sa. Pošlem ho 
Zuzke, aby sa so mnou udobrila. Zuzka 
navrhla, aby darček dali ich obľúbenej pani 
učiteľke a ona, keď sa vrátila domov, ho dala 
pani Kováčikovej, ktorej deti bývali ďaleko 
a ona často plakávala. Pani Kováčiková 
odniesla darček Emilovi, ktorý pracoval ako 
mäsiar a všetci si preto o ňom mysleli, že je 
bez srdca. A tak to šlo ďalej a ďalej… všetci 
sa na seba usmievali a prihovárali sa jeden 
druhému. Nakoniec sa balík vrátil k Elenke 
a jej starej mame. “Teraz mi už povieš, čo je 
vo vnútri?” pýtala sa rozradostnená Elenka. 
“Nič zvláštne,” povedala stará mama. “Len 
trochu lásky.”
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Na remeselnú nôtu
V mesiaci november sme pokračovali v cykle regionálnej výchovy 
a žiakom 8. a 9. triedy sme sprostredkovali besedu s pánom 
Kršteníkom, ktorý vyrába nože. Našim žiakom porozprával 
napríklad i o tom, ako sa dostal k tejto záľube a ako dlho trvá 
výroba jedného noža. Priniesol im ukázať finálne výrobky, ale 
i materiály, s ktorými pracuje. Výsledkom hodín  strávených v 
dielni a šikovnosti ľudských rúk sú hodnotné a originálne nože.

Predškoláci v škole
V	 stredu	 30.novembra	 predškoláci	 navštívili	 našich	 prváčikov.	
Prváci im ukázali, čo sa od septembra naučili. Čítali z tabule, 
počítali príklady, zaspievali anglickú a slovenskú pesničku. Na 
záver odovzdali predškolákom vlastnoručne vyrobené darčeky a 
sladkosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Environmentálna výchova
Posledný  novembrový deň patril ekovýchovnému programu 
správy NAPANT-u v podaní pani Kološtovej. Čo je to odpad, 
triedenie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia a minimalizácia 
odpadu – to bola téma, o ktorej sa viac dozvedeli tretiaci. Medzi 
sprievodné aktivity patrila aj výroba recyklovaného papiera, s 
ktorou si  všetci hravo poradili a veruže aj papier vyrobili.

Mikuláš v škole
Presne 6.decembra otvorila šarmantná červeno-bielo-čierno 
ladená skupinka dvere našej školy. A hneď sa to rozkríklo. Do 
školy prišiel Mikuláš! A samozrejme ani tento rok neprišiel sám. 
Mal so sebou dva anjelíky, dvoch čertíkov a  opäť po dvoch rokoch 
aj pani Mikulášovú. Žiakom priniesol sladké balíčky a tým 
menším aj rozprávku a mikulášske fotenie. Dokonalé kostýmy 

a dramatické umenie si aj tento rok pripravili žiaci 9.triedy. 
Ďakujeme Mikulášovi – Marekovi Hôrčikovi, pani Mikulášovej 
– Bianke Vaníkovej, dvom anjelom – Timei Hellovej a Dianke 
Chlepkovej a dvom čertom – Vike Toráňovej a Ninke Lackovej. 
Veríme, že  na deti zo školy v Predajnej si Mikuláš spomenie aj 
o rok. 

Vedomostné súťaže 
V priebehu školského roka zapájajú vyučujúci žiakov do 
vedomostných súťaží a olympiád. Víťazkami olympiády z 
anglického	jazyka	sa	stali	Nina	Chomová	(7.tr.)	a	Hanka	Lányová	
(8.tr.).	 Úspešnými	 riešiteľmi	 geografickej	 olympiády	 sú	 Lenka	
Glembová	(5.tr.),	Sonička	Cibuľová	(6.tr.),	Branislav	Babic	(7.tr.),	
Vratko	Pravotiak	(8.tr.)	a	Dianka	Chlepková	(9.tr.).	K	úspešným	
riešiteľom	Pytagoriády	patria	Paľko	Kováčik	(5.tr.),	Filip	Žitňák	
(6.tr.),	 Niklas	 Šagát	 a	 Matej	 Kortán	 (7.tr.)	 a	 Hanka	 Lányová	
(8.tr.).	Úspešnými	riešiteľmi	celoslovenskej		informatickej	súťaže	
iBOBOR	sú	Miško	Fógel	(3.tr.)	a	Sebastián	Sylvestr	(4.tr.)

Stolnotenisový turnaj
Magický dátum 12.12.2016 bol pre našu školu aj veľmi úspeš-
ným dňom. Práve v tento deň sa  družstvá našich žiakov a žiačok 
zúčastnili na OK v stolnom tenis, ktoré sa konalo vo Valaskej. 
Družstvo chlapcov v zložení Richard Kessel, Oliver Dobozy, Lu-
káš Lehoczký a Branislav Skaloš v silnej konkurencii, až siedmich 
družstiev obsadilo veľmi pekné tretie miesto. Ešte o niečo úspeš-
nejšie bolo družstvo našich dievčat v zložení Julianna Povrazní-
ková, Diana Chlepková, Viktória Toráňová a Mária Turčanová, 
ktoré sa nezľaklo konkurencie a obsadilo vynikajúce prvé mies-
to, keď nenašlo žiadneho premožiteľa spomedzi ďalších štyroch 
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konkurenčných družstiev. Obe naše družstvá si odniesli okrem 
veľkého množstva skúseností a nových zážitkov, aj krásne pa-
mätné poháre, ktoré im ich úspechy budú pripomínať. Srdečne 
našim žiakom gratulujeme!

Exkurzia v Žiari nad Hronom
13.	 december	 bol	 dobrou	 voľbou	 na	 	 exkurziu	 do	 planetária.	
Slniečko nám svietilo na cestu, ktorá rýchlo ubehla aj tam, aj späť. 
Po zaujímavom programe v Hviezdnej sále sme prešli do kupoly, 
kde sme mali možnosť pozorovať Slnko a na veľkej terase sme 
videli rôzne spôsoby využitia solárnej energie. Okrem mnohých 
poznatkov sme si doniesli aj suveníry. Bola to krásna a zaujímavá 
exkurzia.

Vedomostné súťaže a športové aktivity
V priebehu školského roka zapájajú vyučujúci žiakov do vedomostných súťaží a olympiád. 
Víťazom olympiády z anglického jazyka sa	stala	Hanka	Lányová	(8.tr.).	
Úspešnými riešiteľmi geografickej olympiády	sú	Lenka	Glembová	(5.tr.),	Sonička	Cibuľová	(6.tr.),	Branislav	Babic	(7.tr.),	Vratko	
Pravotiak	(8.tr.)	a	Dianka	Chlepková	(9.tr.).	
K úspešným riešiteľom Pytagoriády patria	Paľko	Kováčik	(5.tr.),	Filip	Žitňák	(6.tr.),	Niklas	Šagát	a	Matej	Kortán	(7.tr.)	a	Hanka	
Lányová	(8.tr.).	
Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej  informatickej súťaže iBOBOR sú	Miško	Fógel	(3.tr.)	a	Sebastián	Sylvestr	(4.tr.)

Vyučujúci telesnej a športovej výchovy zase pripravujú žiakov na športové súťaže.  
Družstvo	chlapcov	v	zložení	Matej	Hôrčik,	Frederik	Horváth,	Richard	Kessel,	 Jaroslav	Michalčík,	Rastislav	Weisenbacher,	Marek	
Cesnak a Branislav Skaloš sa zúčastnili obvodného kola volejbalovej súťaže v Brezne. Za chlapcov hrala aj Juliannka Povrazníková. 
Družstvo	obsadilo	3.	miesto.	
Družstvo dievčat v zložení Dianka Chlepková, Vika Toráňová, Juliannka Povrazníková a Mária Turčanová súťažilo v stolnom tenise 
vo Valaskej. Dievčatá sa umiestnili na perfektnom 1.mieste. Tej istej súťaže sa zúčastnilo aj družstvo chlapcov v zložení Oliver Dobozy, 
Richard	Kessel,	Branko	Skaloš,	Lukáš	Lehoczký.	Chlapci	skončili	na	peknom	3.	mieste.	
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