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Kolobeh dní na dedine býval
spestrený zvykmi, ktoré sa
spájajú so sviatočnými dňami.
Po období pôstu nasledovala
Veľká noc. Na Zelený štvrtok sa
zaväzovali zvony. Až do Bielej
soboty sa nemohlo zvoniť. Zvonenie bolo nahradené zvukom z dreveného rapkáča,
ktorý bol umiestnený vo zvonici kostola. Na Veľký piatok ľudia dodržiavali prísny pôst
a zákaz všetkých robôt. Chodili do kostola a klaňali sa Božiemu hrobu. Na Bielu sobotu
sa na znak Kristovho vzkriesenia opäť rozozvučali zvony. Voda mala veľkú moc, preto
sa ľudia, najmä deti a mládež, rýchlo utekali k studniam a potokom umývať, aby boli
zdraví a svieži. Na Veľkonočnú nedeľu bolo súčasťou ranných bohoslužieb svätenie
veľkonočných jedál. Gazdinky poukladali do košíkov šunku, vajíčka, pálenku, koláče
a priniesli to pred kostol posvätiť. Veľkonočný pondelok sa niesol v znamení kúpačky.
Menší chlapci chodili po dedine s vedrami alebo s hrnčekmi. Za odmenu dostali varené
vajíčka zafarbené šupkami z cibule. Toľko z predajnianskej monografie.
Trošku sme pátrali po spomienkach na veľkonočné obdobie medzi obyvateľmi
Predajnej. So svojimi spomienkami sa ochotne podelili tri šarmantné dámy – pani
Elenka Chamková, pani Janka Beraxová a pani Anka Košíková. Položili sme im tri
otázky:
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V eľká noc

•
•
•

Aké zvyky sa spájajú s Veľkou nocou a Vašim detstvom?
Čo považujete za symbol/symboly Veľkej noci?
Ktoré typické jedlá či koláče pripravujete na veľkonočné sviatky?

Pani Chamková spomína:
„Veľká noc je najkrajší jarný sviatok. Pamätám sa na Kvetnú nedeľu, ktorú sme oslavovali
v jednom chráme spolu s veriacimi z Jasenia. Všetky deti počas omše stáli s kyticami
bahniatok pred lavicami. Deti z Predajnej napravo, deti z Jasenie s ešte väčšími kyticami
bahniatok naľavo.
Na Veľký piatok zatíchli všetky zvony. Nahradili ich rapkáče. V sobotu, keď zvony
rozviazali, bežali sme sa s mamami umyť k najbližšiemu potoku. Voda mala zmyť
všetko zlé.
Pamätám sa, že v sobotu podvečer sme chodievali na Vzkriesenie do kostola. Po omši
išiel sprievod - procesia ulicami. Pán farár mal v rukách sošku zmŕtvychvstalého Pána
Ježiša a šiel pod baldachýnom, ktorý niesli štyria hasiči vo sviatočných uniformách.
Ulicami sa rozliehali hlasy zvonov i malých zvončekov, ktoré ohlasovali, že Pán Ježiš
vstal z mŕtvych. Sprievod bol slávnostný a radostný. Každý si pripravoval na Veľkú noc
jedlá z toho, čo sám vypestoval a vychoval. Bolo to plnené jahniatko, kozliatko alebo
plnená teľacia hruď. Medzi koláče pripravované na Veľkú noc patrili jarné rezy a torta.
K Veľkej noci patrila kúpačka. Malých kúpačov sme odmenili vajíčkom zafarbeným
v cibuľových šupkách a peniažtekmi. Dospelých kúpačov ponúkli šunkou zdobenou
vajíčkami a strúhaným chrenom s nálevom.
Symbolom Veľkej noci bolo vždy vajíčko, vetvičky bahniatok, jedlá na sviatočnom stole,
ktoré zdobili aj malé jarné kvietky, pri dverách venček z prútia s farebnými stužkami.
S pôstnym obdobím sa spája krížová cesta a návšteva Božieho hrobu.“
Pani Beraxová spomína:
„Keď sa hovorí o Veľkej noci, vždy sa mi v mysli vybaví, ako sme sa na tento sviatok
pripravovali. Bolo to jarné upratovanie domácnosti a okolia domu, pečenie kysnutých
koláčov u starej mamy, kde sme ako malé dievčatká chodili pomáhať mlieť mak a orechy
a možno aj trošku zavadzať. Stará mama bola trpezlivá a dovolila nám pomáhať. Koláče
potom rozdelila do každej rodiny a my sme boli spokojní, že sme priložili ruku k dielu.
Ďalšou nezabudnuteľnou súčasťou bolo pečené kozliatko alebo jahniatko so zemiakovým
gazdovským šalátom a tiež údenina a varené vajíčka. Na Veľkonočný pondelok bola
kúpačka. Prišli nás okúpať chlapci z rodiny, susedovci a spolužiaci. Neodmysliteľnou
súčasťou sviatkov bola návšteva kostola, pretože nielen čistá domácnosť, ale aj duševná
očista bola ich súčasťou.
Pokračovanie

Slová pre ne, slovko ŽENE
Svetom rajské ruže pučia,
k láske v nehe žiť nás učia.
Rodu, klanu vône kladú,
ornament osudom tkajú.
Nežné, skromné, útle v rose,
žnú úspech víl, pôvab bosé.
Materstvom ich Boh promuje,
plod matkou ich oslovuje.
Dokážu srd, hnev pokoriť.
Šarm s úsmevom, čarom spojiť.
Zahnať výčitky, strach s bôľom,
chlad, ľad topiť vlastným telom.
Vlastnia túžby, sny, záhady.
V rytme krok im hojdá vnady.
S nimi v spánku rozkoš skoná.
Život splodí štedrosť lona.
V detskom plači bôľ povolí,
z dojek drahé čas zas spraví.
Zašeptajú ľúbo k spánku
s bozkom zladia kolébávku.
Doktor, sestra v jednom mene,
opatrí ťa, vždy keď zle je!
Zvládnu uspávanky, balady, tuš!
Ozdobou sú tvojou, muž!
Prednosti mám, tajov veľa,
milenka som, matka, žena!
K úcte svojej žienke a k obdivu
všetkých žien na celom svete
napísal ku Dňu žien v Predajnej v
roku 2013
Ján Fekiač

ZVESTI PRE OBČANOV
Pokračovanie
Na Veľkú noc sme my, deti, vždy
dostali nové topánky a jarné
kabátiky.
Z a symboly Veľkej noci považujem zmŕtvychvstanie pána
Ježiša Krista, vajíčka, bahniatka, jarné kvietky a neodmysliteľné návštevy príbuzných a
priateľov. Na Veľký piatok vždy jedávame bryndzovú polievku a ryby, ktoré máme radi
pečené. Na Veľkú noc pripravujeme klasické jedlá, ale hlavne údeninu so zemiakovým
šalátom. Koláčiky a zákusky sa snažím piecť podľa chuti mojich vnúčeniec a detí, pretože
viem, čo majú najradšej. Sú to ovocné a medové rezy, tiež sladké a slané keksíky.“

V eľká noc

Pani Košíková a jej spomienky:
„Pár dní pred Kvetnou nedeľou sme boli natrhať púzalky (bahniatka) a na Kvetnú
nedeľu sme ich išli posvätiť do kostola. Vetvičky púzaliek sme dali do vázičky a na ne
sme navešali vyfúknuté a vymaľované vajíčka. Jeden konárik sme zaplietli na povalu,
aby do domu neudrel hrom. Na Zelený štvrtok sme sa chodievali ako deti poumývať do
Hrona, keďže sme bývali v jeho blízkosti. Potom nás mama poslala do záhrady potriasť
stromy, aby bola dobrá úroda. Na Veľkonočný pondelok po rannej omši sme čakali
kúpačov. Kúpači nemali voňavku, ale vodu. Niekedy nás naháňali s plnými vedrami
vody, aby nás obliali. Za kúpačku dostali maľované vajíčka. Poobede sa už nekúpalo.
Chodievali sme na návštevu k starej mame alebo k tete.
Symbolom Veľkej noci bolo maľované vajíčko, púzalky, mladé domáce plnené baranča,
ktoré sme mávali na obed a šunka, ktorá samozrejme nemohla chýbať.
Na veľkonočné sviatky pripravujem šunku, kyslú hubovo-vajcovú polievku. Pre
kúpačov chystám nakrájanú šunku s naukladanými vajíčkami, uhorkou a zemiakovocibuľovým šalátom. Na stole samozrejme nemôžu chýbať koláče. Obľúbili sme si srnčí
chrbát zo sušeného ovocia, želé cukríkov, tortových oblátok a čokolády. Pečiem aj
opitého Izidora a nejaký kysnutý koláč plnený tvarohom alebo orechmi.“
Dámam ďakujeme za ochotu podeliť sa so svojimi vlastnými
zážitkami a želáme im, aby aj túto Veľkú noc prežili
zaujímavé chvíle, o ktorých by mohli
rozprávať generácii svojich pravnukov.

Vzácnejšia ako krv
Pár vlažných slov pre kráľovnú,
úctu vzdať pre Vílu vodnú.
S nehou kvetín nahých, bosých,
striasť z líc jej opar z rosy.
Nenarušiť vzhľad jej číry.
Využiť však tok jej silný.
Napĺňa duchom myseľ mláďat,
čo pri krste ich vie a zvláda.
K svetadielom jej je cesta,
nepreskúmal nik jej miesta.
Zhotov z nej libelu či lupu,
ochráni v požiari chalupu.
Potroške ťa lieči, živí.
Spoznáš čin jej aj ničivý.
Spurne prekážky zdoláva,
ťarchou lodí pohojdáva.
Raz sa túla jaskyňami,
rada plachtí nad horami.
Kde sa sype, kde sa leje,
drví bralá, aj nežná je.
Napája ťa, ba aj kúpe.
V púšťach schnú jej vnady skúpe.
Sviatok slávi s každým tvorom,
ryby hostí, slúži športom.
Líha, vstáva z trávy, stromu,
ťuká, žblnká z rímsy domu.
V prameňoch so štrkom šantí,
s jeho zrnkom jemným randí.
Všetko živé po nej túži.
Doplnkom je lupeňov ruží.
Blažená v kvapôčkach rosy,
no z prietrží sú ponosy.

Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan
v našej obci pri príležitosti MDŽ
Dňa 8. marca 2013 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien už po piatykrát zavítal
do našej obce na pozvanie našej pani starostky divadelný ochotnícky súbor Ráztočan
s hrou Zámoček pod vedením pani Zuzany Vaníkovej. Okrem dramatických replík
malo približne 70 divákov možnosť zasmiať sa na vtipných hereckých výkonoch
hlavných predstaviteľov. Predstavenia sa zúčastnilii občania zo susednej obce Jasenie.
Po ukončení divadelného predstavenia sme plní dojmov odchádzali do svojich
príbytkov.
Úplne na záver chcem poďakovať účinkujúcim z divadelného súboru Ráztočan za
pekný kultúrny zážitok a popriať im veľa úspechov do ďalšej práce. Dúfam, že keď
naštudujú novú hru, prídu opäť medzi nás. Už teraz sa tešíme!
Hanka Filipková

Keď posteká z lesov, polí,
odpočíva po dnách morí.
Sem-tam s vlnkou vánok hrá sa,
aj víchor jej šticu kmása.
Pod jej váhou Zem sa striasa,
z pliec ju zhodiť však nedá sa.
Striasa sa z nej, unaví,
tsunami zlé z nej spraví.
Zlata, diamantov mať môžeš,
bez jej glgu zhynieš, umrieš.
Obdivuj v čašách jej iskru,
vráť jej život, dušu čistú.
K Dňu vody, najdrahšej tekutiny,
napísal v Predajnej Ján Fekiač, r.2013
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Vo Valaskej sa krstilo CD
V kultúrnom dome vo Valaskej sa v piatok 5.4.2013 krstilo CD „Slniečko sa kotúľa“. Krstilo
sa na koncerte detí ZUŠ vo Valaskej „Kukulienky spievajú“. Texty piesní napísala Tatiana
Vilhanová, učiteľka MŠ Štiavnička.
Hudbu zložil Ján Jenča, učiteľ ZUŠ
vo Valaskej. Nahrávanie, mix robil
Robert Čunderlík, syn dlhoročnej
učiteľky ZUŠ vo Valaskej Ruženy
Čunderlíkovej. Výtvarný návrh
CD a booklet vytvorila Alexandra
Vaníková, učiteľka MŠ Predajná.
Spievali speváci zo ZUŠ Valaská
- Kukulienky pod vedením
Adrianky Škrváňovej, učiteľky
ZUŠ vo Valaskej. Moderovala
Števka Piliarová, učiteľka ZUŠ
vo Valaskej. CD krstila Emília
Pálešová, priateľka Táničky, ktorá
ju motivovala vytiahnuť texty zo
zásuvky písacieho stola a dať sa
do tvorby CD. CD je zložené
z piesní, ako sa deti od jari do
zimy pesničkami prekotúľali. CD
sa vydarilo, Tánička si splnila
svoj veľký sen. Koncert bol
veľkým zážitkom pre všetkých
zúčastnených,
ktorých
bola
plná sála kultúrneho domu.
Prišlo aj veľa gratulantov, ktorí
podebatovali a tvorbu ocenili na
recepcii v banketke kultúrneho
domu.
Ružena Smolová

		

Moje jarné prázdniny

Na jarné prázdniny som sa veľmi tešil, lebo som vedel, že zažijem veľa nových a
zaujímavých zážitkov.
Hneď v piatok k nám prišla návšteva z Nových Zámkov. Spolu s nimi sme sa vybrali
lyžovať do Hronca. Slnko pekne svietilo a na kopci ešte nebolo veľa lyžiarov. Napriek
zlému počasiu sme si to zopakovali aj v sobotu. Domov sme sa vrátili celkom premočení,
lebo padal dážď. Bol som však šťastný, že som sa vyšantil na svahu s kamarátmi. V
nedeľu som hral na Skalici futbal, ktorý sme vyhrali 1:0. Na futbalový zápas som išiel
iba s otcom, lebo bola u nás ešte návšteva, ktorá sa chystala na odchod. V pondelok som
bol s bratom a ocinom doma. Chvíľu sme sa učili, a potom sme išli na prechádzku. V
utorok sme sa zúčastnili futbalového turnaja, ktorý sme vyhrali. Po príchode domov
som bol unavený, a preto som oddychoval. Hral som sa na počítači, čítal som knihu a
pozeral televízne programy. V stredu bolo pekne, tak by bola škoda sedieť doma. Spolu
s maminou a bratom sme sa išli lyžovať. Večer sme sa museli pobaliť, lebo sme išli na
návštevu k starým rodičom na Mýto pod Ďumbierom. Vo štvrtok ráno sme si naložili
veci do auta. Rozhodli sme sa, že sa cestou zastavíme na Táloch a zalyžujeme si. Po
lyžovačke sme išli k starým rodičom. S bratom sme si tu oddýchli, ale pomohli sme aj s
nosením dreva. V sobotu sme prišli domov. Na záver prázdnin som bol opäť hrať futbal.
Po návrate domov som si dal učebnice do školskej tašky a oddychoval.
Cez prázdniny som si dobre zašportoval, načerpal veľa nových síl, ale aj oddýchol.
Tomáš Komora, 7.trieda

ČO NOVÉ
v našej škole

Druhé Vianoce
v materskej škole
Nadácia Volkswagen Slovakia sa
rozhodla obdarovať 29 materských
škôl na Slovensku detskými autíčkami
– odrážadielkami. Cieľom projektu
nadácie je hravou formou priblížiť
pravidlá dopravnej výchovy, a tak
prispieť k vyššej bezpečnosti na
cestách. Medzi vybranými materskými
školami bola aj tá naša v Predajnej.
Autíčka urobili deťom
nesmiernu
radosť. Dokonca poznali aj ich značky
- Volkswagen, Audi, Škoda a Porsche.
Každé dieťa sa chcelo hneď na autíčku
previesť. Hoci túžba previesť sa bola
veľká, kamarátske vzťahy sa nenarušili.
Nové hračkárske skvosty vyskúšali
všetci. Zasúťažili si, kto je rýchlejší,
kto dokáže jazdu slalomom. V ďalších
dňoch si pre malých vodičov pani
učiteľky pripravia veľa dopravných
hier a aktivít, v ktorých sa deti
oboznámia s dopravnými značkami,
pravidlami cestnej premávky, aby sa
stali aj prostredníctvom tohto projektu
znalými účastníkmi cestnej premávky.
Sme radi, že sme boli zaradení do
projektu Nadácie Volkswagen a autíčka
využijeme na rozvoj vedomostí detí o
bezpečnosti cestnej premávky. Veľké
ďakujem patrí všetkým, ktorých
pričinením sa rozžiarili očká našich
detí.
Ružena Smolová

Koncert detí ZUŠ
v materskej škole

26. marca zavítali do materskej školy so
svojimi hudobnými nástrojmi deti zo ZUŠ
vo Valaskej so svojimi pani učiteľkami,
aby zahrali svoje skladbičky. Pripravili si
ich pre deti z materskej školy. Hrali na
gitarách, keyboarde, elektrickom klavíri,
priečnej flaute, saxofóne, akordeóne. Hru
na hudobných nástrojoch vystriedal spev,
ktorý sprevádzala pani učiteľka Martinka
Škantárová, ktorá celý koncert aj
moderovala. Väčšina koncertujúcich detí
boli naši bývalí žiaci. Deti z našej materskej
školy ich skvelé výkony ocenili búrlivým
potleskom. Všetci sme sa tešili, že sme sa
opäť stretli. Sme radi, že im to tak dobre
hrá, a že sa im tak úžasne darí. Dúfame,
že zmotivovali pre hru na niektorý
hudobný nástroj aj terajších predškolákov.
Ružena Smolová

ČO NOVÉ
v našej škole
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Veľkonočná burza

V materskej škole si pripomíname
aj tradície a zvyky sviatku Veľkej
noci. Aj k tomu jarnému sviatku
neodmysliteľne
patrí
pestrá
veľkonočná výzdoba. Pri príležitosti
tohto krásneho sviatku sa dňa 26.
03. 2013 v našej materskej škole
uskutočnila burza veľkonočných
výrobkov. Pripravovali ich pani
učiteľky spoločne s deťmi. Maľovali
vajíčka, strihali, lepili všakovaké
obrázky,
košíčky,
aranžovali.
Šikovné ruky našich najmenších a
pani učiteliek sa zaslúžili o to, aby
aj vo vašej domácnosti bolo cítiť
kúsok jari a sviatočnej nálady. Pevne
dúfame, že sa nám to podarilo. Všetkým tým, ktorí prispeli finančnou čiastkou a kúpili
si náš výrobok, srdečne ďakujeme. Týmto gestom ste pomohli nielen nám, ale hlavne
svojim deťom. Môžu ďalej tvoriť. Ako dobre viete, každá drobnosť, materiál niečo stojí
a nie na všetko, s čím by sme chceli pracovať, máme peniažky. V mene materskej školy
vám ešte raz srdečne ďakujem.
Mgr. Stanislava Michalková

Veľkonočné zvyky
v škole

Tvorivé dielne
V jednu marcovú stredu pani učiteľky prvého stupňa spolu so svojimi šikovnými žiačikmi rozbehli „veľkovýrobu“ veľkonoč-ných
ozdôbok. Práca im išla odruky a nápaditými a originálnymi výrobkami určite potešili svojich najbližších

Deň vody

Do vyučovania sme implementovali prierezovú tému - enviromentálnu výchovu na tému voda dňa 23. marca 2013 pri príležitosti
Svetového dňa vody. V tento deň sa v škole učilo formou projektového vyučovania. Na hodinách žiaci vypracovali projekty,
vyhľadávali
informácie
na webových stránkach o
vode. V 5. až 9. ročníku
sa uskutočnil kvíz Čo
vieš o vode? Vybraní žiaci
reprezentovali svoju triedu
a
riešili ďalšie zaujímavé
úlohy o vode. Popasovali
sa so znalosťou o vode,
jej význame, využívaní,
ale aj znečisťovaní. V IKT
učebni pod vedením pani
učiteľky
Bovanovej si
prezreli prezentácie a
DVD o vode.

ČO NOVÉ
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v našej škole

Môj domov pri Hrone
V marci sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Môj domov
pri Hrone, ktorú vyhlásila Základná škola Šumiac. U nás
sme ju vyhodnotili začiatkom apríla. Dostali sa nám do rúk
originálne výtvarné a literárne práce. Štyri výtvarné práce,
ktorých autorkami sú Terka Fodorová, Hela Cipíková, Zuzka
Kňazovická a Maťka Žabková a dve literárne práce, ktoré
napísali siedmačky Betka Turčanová a Maťka Žabková sme
poslali do Šumiaca. Boli pekne nakreslené a kvalitne napísané.
Dievčatá sú naozaj tvorivé a šikovné. Musím ich pochváliť, dali
si záležať.
Pochvalu si zaslúžia aj naši malí prváčikovia, ktorí napísali
jednu spoločnú báseň a nakreslili more obrázkov a štvrtákov,
ktorí vytvorili projekty o Predajnej. Mne osobne sa dostali do
rúk literárne práce siedmakov. Vytvorili kratšie i dlhšie básničky a dokonca aj niekoľkostranové
príbehy. Tie zaujímavé ponúkneme v augustovom čísle Predajnianskych zvestí.
A keďže sme chceli, aby aj ostatní žiaci či kolegovia vedeli, čo dokázali niektorí z našich žiakov,
spolu s pani učiteľkou Štefaňákovou sme z výtvarných a literárnych prác pripravili nástenku.
Všetkým tým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme. Dúfame, že práce našich žiakov budú
mať úspech aj za hranicami našej školy. Budeme im držať palce.
							
Vaníková Michaela

Čítanie nás baví
Pritiahnuť deti ku knihe je dnes výzvou,
preto sme týždeň v školskom klube
venovali čítaniu rozprávkových kníh,
ilustrovaniu a práci s textom. Veríme, že
kniha sa stane priateľom aj našich detí.

Zápis do 1. ročníka
Do školy, do školy,
to je nám po vôli.
Do úľa včeličky,
do školy detičky.
Prešiel rok a na chodbách našej školy bolo opäť rušno ako
v úli. Kalendár ukazoval 6.2.2013 a to bol deň zápisu do
prvej triedy. Po schodoch prichádzali detičky so svojimi
rodičmi a v ich očkách bolo vidieť očakávanie. „Čo sa bude
teraz robiť? Zapíšu ma do tejto školy?“
Hneď sa ich
ujala milá pani učiteľka aj so svojimi asistentkami. Rodičom
vysvetlila, aký bude postup a detičky si odviedli štvrtáčky do herne. Bola to trieda, v ktorej
mali pripravený kopec zábavných úloh. Mali si vyskúšať svoje zručnosti, vedomosti. Mohli sa aj pohrať či pozrieť rozprávku.
Detičky sa tu uvoľnili, zhodili zo seba stres a pokojné mohli pokračovať ďalej. Kam? Do druhej triedy, kde ich aj s rodičmi čakali
vysmiate pani učiteľky. Nemali vôbec strach. Pekne sa predstavili a s vervou sa pustili do práce. Ukázali všetkým, že sú šikovné a
do prvej triedy rozhodne patria. Napísali krásne čiary, nakreslili úžasné postavy a ani vedomosti nezostali pozadu. Poznali farby,
geometrické tvary, počty ovocia či zeleniny...aj jazýček si precvičili. Nie každého ešte poslúcha, ale pravidelným cvičením sa to
zvládne. Pani učiteľkám nezostalo nič iné, len ich pochváliť. Za ich výkony a statočnosť ich obdarili darčekom, ktorý pre nich
pripravili školáci s pani vychovávateľkami v školskom klube.
Po takom náročnom výkone sa mohli s rodičmi občerstviť v „kaviarni“, ktorá bola zriadená na chodbe. Mnohým sa ani nechcelo
odísť a skončili opäť v herni. A rodičia? Prečítali si zaujímavé články na nástenke, pozreli výstavku učebníc a pri malinovke či
kávičke podebatovali v „kaviarni“.
My nemôžeme urobiť nič iné, len skonštatovať, že to bolo krásne popoludnie a tešiť sa na jedenásť budúcich prváčikov.
		
					
Mgr. Želmíra Kohoutová

  Z marcových aktivít

Snehulienka a sedem trpaslíkov
8. marca k nám zavítalo divadlo. Mladí herci sa predstavili rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov. Moderná úpra-va zaujala
všetky vekové generácie cez škôlkarov, školákov až po učiteľský zbor.
Zlaté kura
Dňa 21. marca 2013 k nám zavítali divadelníci z Prešova. Zábavné predstavenie o malom kuriatku a jeho nezvyčajných rodičoch
- vlkovi a líške, bolo poučné nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

KULTÚRNE ZVESTI
Kyticu ruží v tento krásny deň,
darujeme Vám zo srdca len.

Blahoželáme v mesiaci
marec 2013
50 rokov
Vojtech Kalický
Darina Kunová
Štefánia Štefeková
60 rokov
Ladislav Dunajský
Peter Medveď
Mária Michalčíková
65 rokov
Anna Gajdošová
Irena Halajová
Emília Romančíková
Jozef Šulko
Anna Vašová
75 rokov
Zdenka Kazárová
Adolf Paulečko

Blahoželáme v mesiaci
apríl 2013
50 rokov
Peter Mora
Igor Stieranka
Ján Štulrajter
60 rokov
Anna Filipková
65 rokov
Mária Halajová
70 rokov
Sidónia Babková

Charakteristika mena

Ani na nás sa nezabudlo
Pod šupinkami tenučkého ľadu či snehu tlačia svoje hlávky zo zeme prvé jarné kvietky.
Len čo sa stratí posledný sneh vyrastajú do krásy nám ľuďom pre radosť a svetu na
obdiv. Pomáhajú im k tomu slabučko ohriate jarčeky vody, ktoré pramienkami zurčia z
polí, aby ovlažili studenú zem a dostali sa aj k tomu najmenšiemu semienku či korienku.
Vzápätí k nim po dlhej zime slniečko vystreľuje svoje životodarné lúče. Je tu jar, možno
najkrajšia časť roka, čas pestrých kvetov, čas nádeje. Dúfame, že jej sila zaženie všetky
naše neduhy. A ak z prvých jarných kvietkov niekto uvije čo i len malú kytičku pre nás
ako prejav vďaky a úcty, naše srdcia zaplesajú radosťou. Ale dôležité je, že si vieme na
toho, koho ľúbime v pravú chvíľu spomenúť.
Možno nie náhodou na začiatku marca, keď sa všetko prebúdza k životu a žena sama
je jeho darkyňou, určili na ôsmy marec Medzinárodný deň žien. Mnohými je tento
sviatok zaznávaný a zatracovaný. Ale prečo? Veď postavenie žien v spoločnosti a v
rodinnom kruhu je výnimočné a nenahraditeľné. Väčšina žien tento sviatok milovala
a tešila sa na nevinnú zábavu, kde sa cítili prirodzene, krásne, bez prispôsobenia sa a
pretvárky i s iskrou šťastia v oku.
Potešilo ma, že ani na nás, ženy, sa nezabudlo. Pri príležitosti tohto sviatku pozvala
pani starostka Ing. Čontofalská na 8. marca 2013 do našej obce ochotnícky súbor z
blízkej Ráztoky. Divadlo nás dobre pobavilo a nielen ženy, ale aj prítomných mužov,
a to nielen z našej obce. Zbadala som medzi divákmi aj ľudí z Jasenia a dokonca aj
mladú rodinku s roztomilými deťmi z Bratislavy. Aj naši mladí diváci sa dobre bavili a
v hľadisku bolo počuť ich radostné výkriky a smiech.
V divadelnej hre Zámoček riešili účinkujúci aktuálnu problematiku seniorov priamo v
dome dôchodcov. Bolo to milé a vtipné, so zaujímavými zápletkami, ktoré si vymyslela
a celú hru napísala pani starostka z obce Ráztoka, ktorá divadelný súbor Ráztočan
vedie. K úspešnosti hry dopomohlo aj štrnásť účinkujúcich ochotníkov.
Ďakujeme divadelnému súboru Ráztočan za kultúrny zážitok. Ďakujeme i vedeniu
našej obce, že sa na nás, ženy, nezabudlo a dostali sme tento darček k sviatku. A ako inak,
zdarma.							 Anna Miklošková

Vážení obyvatelia
obce Predajná,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o
spoluprácu. Máme záujem zhromaždiť
fotografie, ktoré majú spojitosť so základnou školou. Fotky triednych kolektívov,
budovy školy, areálu, školských akcií...
V prípade, že budete ochotní a fotografie
nám prinesiete, my si ich len oskenujeme
a vrátime Vám ich naspäť. Ďakujeme za
pochopenie a veríme, že s mnohými z Vás
sa u nás stretneme.        Michaela Vaníková
riaditeľka ZŠ S MŠ Predajná

Krátka štatistika knižnice

V našej obecnej knižnici máme 3 905
kníh, ktoré sú delené na:
• odbornú literatúru pre dospelých
• odbornú literatúru pre deti
• krásnu literatúru pre dospelých
• krásnu literatúru pre deti
V priebehu roka 2012 sme vypožičali
1 311 knižných titulov. Prihlásených
bolo 46 čitateľov, z toho 9 detí do 15
rokov.
V roku 2012 sme zakúpili 41 kníh v hodnote
340 eur.
FlaškováMargita

Jozef

19. marca oslávili meniny všetci Jozefovia,
Jožkovia, Dodovia či Dodkovia. Ešte stále
patrí toto meno medzi frekventované
mená na Slovensku. Jeho nositelia odmalička
presne vedia, čo chcú. Dokážu sa ovládať,
majú vyrovnanú povahu. Sú pokojní. Mávajú v
živote šťastie, bývajú úspešní. Svojim blízkym neustále prejavujú lásku a starostlivosť. Sú samostatní, ale zraniteľní. Často trpia
nedostatkom sebadôvery. Mali by sa vyhýbať riskantným situáciám a viac odpočívať. Chcú, aby na nich rodičia a neskôr partnerky
boli hrdí a mohli sa nimi popýšiť. V práci sa vedia uplatniť a získať si ľudí na svoju stranu. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich
obľúbenými farbami sú modrá a žltá. Ich ochrannými rastlinami sú žihľava a šalvia. 			
(zdroj internet)
Predajnianske zvesti - dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail:
obecpredajna@stonline.sk.Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Vaní-ková. Redakčná rada: Božena Šulková, Anna Čunderlíková, Natália Holková, Stanislava Michalková,
Lucia Smitková. Redakcia sídli na obecnom úrade. Reg. OÚ BR - EV 3098/09

ZVESTI PRE OBČANOV
SEPAROVANÝ ZBER
v obci PREDAJNÁ
Do vriec a farebných kontajnerov
rozmiestnených v obci zbierame :

PAPIER
Čo sem patrí?
Novinový, kancelársky, baliaci papier,
časopisy, kartónové škatule.
Čo sem nepatrí?
Plastové obaly kníh, tapety, celofán,
obaly Tetra-pack, lepiace pásky,
zaolejované papiere a škatule.

PLASTY
Čo sem patrí?
Plastové fľaše od nápojov PET,
plastové obaly z čistiacich prostriedkov
(vymyté), fólia, tvrdé plasty
Spoločne s plastmi môžu byť:
plechovky, konzervy, plechové obaly z
nápojov ( z piva, coly atď.)
Vrchnáky z jogurtov nie!
Čo sem nepatrí?
Plastové fľaše znečistené od olejov
a chemikálií, polystyrén, znečistená
fólia.

SKLO
Čo sem patrí?
Sklenené fľaše farebné, číre, poháre od
zaváraním, tabuľové sklo.
Čo sem nepatrí?
Keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo,
drôtené sklo.

OZNAM
V škole prebieha do 15. júna 2013 zber
vrchnáčikov z plastových fliaš. Ak
separujete aj vo vašich domácnostiach,
doneste nám vrchnáčiky priamo
do školy, resp. pošlite po žiakovi,
ktorý býva v susedstve. Zo získaného
materiálu vieme vyrobiť farebné
obrazy. Zvyšné vrchnáčiky odovzdáme
v zberných surovinách.

Zo života dôchodcov v Predajnej
Je apríl, ale jar stále mešká. Kým sa rozvinie do zvyčajnej krásy a začneme si naplno
užívať blahodarnú silu slnka, pripomeňme si, čím žila Jednota dôchodcov Slovenska v
Predajnej v minulom roku. Po viac ako päťročnej stagnácii oživila činnosť v rôznych
oblastiach.
Za kultúrou sme zašli do Brezna na vystúpenie skupiny Drišľak. Vo Zvolene sme sa
zúčastnili predstavenia Poplach v hoteli Westminster 2. O tom, že aj seniori sa vedia
zabaviť, sme sa mohli presvedčiť na pochovávaní basy, vynikajúcej to zábave na
konci fašiangového obdobia, ale aj po akadémii na ukončenie Mesiaca úcty k starším
28.10.2012.
Dostať našu obec do povedomia regiónu sme sa snažili prezentovaním sa spolu s
obcami Brusno, Nemecká a Jasenie. Podarilo sa nám to prostredníctvom krásnych
perníkov pani Molčániovej a kysnutých koláčikov, ale najmä starej predajnianskej
špeciality, „fizólni s kapustou,“ pani Pindiakovej. Pani Molčániová nás reprezentovala
dňa 19.10.2012 aj na regionálnom dni tvorivých činností, ktorého usporiadateľom bolo
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno precíznym prednesom poézie.
Medzi členov našej ZO JDS, ktorí sa zúčastnili opekačky na strelnici pod Šimáňom,
zavítali hostia z Ligy aktívnych občanov Slovenska – pani Ľuba Štugnerová a pani Eva
Hančáková. Pútavou formou nás oboznámili so spôsobmi udržiavania pamäti, sviežej
mysle a plnohodnotného života i v penzijnom veku. Zlatým klincom bola návšteva
poslankyne NR SR pani Magdy Vášáryovej, s ktorou sme v spoločenskom dome
besedovali nielen o problémoch dôchodcov.
O tom, ako využívať silu liečivých bylín, ktoré sa mimochodom v chotári našej obce
nachádzajú v nemalom počte, nám porozprávala bylinkárka pani Fundjová. Nezabudli
sme ani na upevňovanie zdravia našich členov, pre ktorých sme zabezpečili päť
rekondičných pobytov v kúpeľoch Dudince a v Turčianskych Tepliciach. Nezabudli sme
ani na našich bývalých členov žijúcich v Dome dôchodcov a domove sociálnych služieb
Hron v Dubovej, ktorých sme navštívili vo februári a v októbri.
Ľahostajným nám nebolo ani životné prostredie obce a jej okolia. V rámci starostlivosti
oň sme vysádzali kvetiny pri ceste na Kalváriu a do kvetináčov pred spoločenským
domom. Následne sme sa o ne aj starali.
V týchto, ale aj ďalších aktivitách, chceme pokračovať aj v tomto roku. Ak vás čriepky z
našej činnosti oslovili, radi vás privítame v našich radoch.
Za výbor ZO JDS: -erg-

Výročná schôdza

Dňa 19. februára 2013 o 15. hodine sa konala v Spoločenskom dome v Predajnej
výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov. K štyridsaťpäťčlennej rodine dôchodcov
pribudli piati noví členovia. Hosťom na schôdzi bola pani starostka, Ing. T. Čontofalská.
Predsedníčka pani Janka Beraxová ukončila schôdzu o 17. hodine.
Hanka Filipková

Veľkonočné zvyky v škole
Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme pre skupiny žiakov z druhého
stupňa pripravili aktivity v spolupráci s ochotnými obyvateľkami z Predajnej a s pánom
Kortánom.
Dievčatá sa zúčastnili besedy o
veľkonočných predajnianskych
zvykoch s pani Citerbergerovou.
Besedu otvorila pani učiteľka
Fodorová
prezentáciou
o
symboloch Veľkej noci. Súčasťou
aktivít boli aj tvorivé dielne.
S pani Beraxovou si dali kurz
háčkovania a s pani Pocklanovou
robili veľkonočné venčeky.
Pán Kortán spolu s chlapcami z
ôsmeho ročníka plietol korbáče.

A Veľká noc mohla začať!

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Vážení turisti!

Opäť je to tu! Začal ďalší rok a náš klub sa pripravuje na začiatok svojej letnej sezóny.
Keďže zaznamenávame čoraz väčší záujem o pripravované túry, rozhodli sme sa už
vopred uverejniť zoznam všetkých túr pripravených na tento rok. Samozrejmosťou
bude, že každý turista dostane ako každý rok podrobný kalendár so všetkými túrami a
ich presnými popismi priamo do svojej poštovej schránky.
Upozorňujeme, že je potrebné dodržať dátum zaplatenia členského poplatku, ktorý je
uvedený v kalendári túr. Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete v priebehu roka
na plagátoch vyvesených v našej turistickej nástenke.
Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú vydať sa s nami na potulky našou nádhernou
prírodou!
13.04.2013 - Otvorenie letnej turistickej sezóny - Predajnianske vodopády
04.05.2013 - Hviezdicový výstup na Hrb
25.05.2013 - Prechod Slovenským Rudohorím - Tisovec - Zbojská
08.06.2013 - Cyklotúra
29.06.2013 - Chabenec
27.07.2013 - Gaderská dolina
17.08.2013 - Západné Tatry - Smutné sedlo - Roháčske plesá
24.08.2013 - Prechod Nízkymi Tatrami - Ráztoka - Hiadeľ
14.09.2013 - Poľské Tatry - Morské Oko
05.10.2013 - ukončenie letnej turistickej sezóny
09.11.2013 - Jesenný výstup na Hrb

Turistický klub Predajná

Otvorenie letnej turistickej sezóny
- Predajnianske vodopády

Zraz bol na železničnej stanici a odtiaľ sme vyrazili smerom
poza Hruškovú, ponad skalu až sme sa dostali na Čovné. Odtiaľ
cesta viedla zvážnicou do doliny Čelno a zelenou značkou k
Predajnianskym vodopádom. Cestou nás všade sprevádzali
snehové mantinely. Miestami až vyše metra vysoké. Vodopády
boli v tomto období nádherné, zaliate veľkou vodou a pohľad na
ne bol skutočne prekrásny. Prezreli sme si ešte Kelemenov tunel
a cestou späť sme sa aj opálili, keďže nám krásne svietilo slniečko.
Trasu k Predajnianskym vodopádom by sme chceli sprístupniť aj
smerom z Predajnej. Zatiaľ trasa vedie len z Lopeja, a to by sme
chceli zmeniť.
Dezider Smitka

Florbalový turnaj

O putovný pohár starostky
obce Predajná
Florbalového turnaja sa zúčastnili tri
družstvá. Hralo sa systémom každý s
každým. Bolo sa na čo pozerať. Hralo sa
vo svižnom tempe. Hráči sa navzájom
povzbudzovali a hecovali. Keď sa hral
posledný zápas o prvé miesto, mal som
pocit, že sa pozerám na zrýchlený film.
Môžem pochváliť pána učiteľa Mistríka,
že skvele naučil žiakov našej školy hrať.
Turnaj vyhralo družstvo v zložení BLAŠKO,
GAJDOŠ,
ROSÍK,
MICHALČÍK,
HALGAŠ, ČONFOFALSKÝ. Putovný
pohár z rúk starostky obce, ktorá sa
hráčom poďakovala a odovzdala aj ďalšie
ceny, prebral Denis Gajdoš. Chcem
sa poďakovať celej športovej komisii za
prípravu všetkých športových podujatí.
Dezider Smitka, predseda športovej
komisie

Športová komisia

Krásna akcia s názvom „Športový deň pre škôlkarov“ sa nám
mimoriadne vydarila. V telocvični ZŠ s MŠ v Predajnej súťažili
deti v rôznych disciplínach - prekážková dráha, hod loptičkou
do diaľky, preťahovanie lanom, beh cez telocvičňu boli hlavné
disciplíny. Každý účastník si dobehol aj po sladkú odmenu.
Pre veľký záujem zo strany detičiek sme presne takú istú akciu
zorganizovali pre školákov našej základnej školy. A samozrejme
aj táto akcia mala veľký úspech.

Sánkarské preteky

Dole v dedine už po snehu nebolo ani chýru, ale pod horou ho
bolo stále neúrekom, a tak sme sa tam v marci vybrali, aby sme
ako každý rok usporiadali sánkarské preteky. Súťažili nielen deti,
ale aj dospeláci. Atmosféra bola veselá a vo vzduchu bolo cítiť
súťaživý duch, a tak za obeť pretekov padli aj jedny sane a dvoje
boby. Hlavné však je, že deti sa vybláznili a zašportovali si na
jarnom slniečku.
Výsledky: Mladšie deti: 1. Bakšová Lucka, 2. Smitková Miška,
3. Pršanec Samko, Staršie deti: 1. Gajdoš Paťo, 2. Švantner Šimon
3. Liskaj Braňo, Dospeláci: 1. Smitka, 2. Hrušková, 3. Havranová
Dezider Smitka,predseda športovej komisie

