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Vážení spoluobčcania, 
zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo 
pripravujeme Vianoce predovšetkým pre 
deti?  Chceme ich potešiť, urobiť im ra-
dosť. Vianoce perníkovo voňajú, sladko  
chutia, anjelsky spievajú a nádherne sa 
ligocú. Akosi inštinktívne v dnešnej upo-
náhľanej, a navyše aj kovidom skúšanej 
dobe, potrebujeme o niečo viac cítiť blíz-
kosť, vidieť nehu v očiach iných, viac sa 
smiať a dotýkať, hlbšie si uvedomovať to, 
čo nás robí ľudskými bytosťami. 
  Obdobie Vianoc je časom, v ktorom 
každý z nás potrebuje niečo, čo nemá 
váhu ani tvar, ani vôňu, ani farbu. Má 
však teplo a životodarnú silu. Je to lás-
ka? Dobro? Sloboda? Otvorené srdce? Je 
to niečo,  čo je spojené len s týmto ob-
dobím roka. Vianoce vytvárajú priestor 
na to, aby človek  začal dávať a mať rád, 
vravieť áno a  len tak podať ruku. Preto 
pamätajme na to, ako sa správať k ľu-
ďom, ako sa správať k človeku akceptu-
júc jeho  nedokonalosť.  Lebo  dobro a 
láska sú hodnoty, ktoré majú väčšiu moc 
ako všetky zisky sveta, obzvlášť v tomto 
zvláštnom a ťažkom období. 

Nech srdce plné láskou a pokojom 
žije nielen počas dní vianočných,
nech Vás šťastie životom sprevádza 
vo chvíľach všedných a sviatočných.

Krásne vianočné sviatky, 
v novom roku 2022
spokojnosť, zdravie, šťastie, 
vnútorný pokoj a lásku
zo srdca praje 

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

   Napriek tomu, že sa život v obci kvôli 
pandémii COVID-19, ktorá nás trápi od 
minulého  roku,  spomalil, obecný úrad 
zabezpečuje chod obce Predajná, ako aj po-

skytované služby v plnom rozsahu bez obmedzení. V jednotlivých číslach Predajnian-
skych zvestí sme celoročne poskytovali informácie o dianí v obci. V závere roka 2021  
informujeme o aktivitách realizovaných v obci v predchádzajúcich týždňoch. 
   Obec sa začala chystať na obdobie Vianoc v miernom časovom predstihu. Pred pre-
dajňou Fresh je nainštalovaný nádherný adventný veniec pokrytý zeleným voňavým 
ihličím a vkusnými dekoráciami. V parku pri autobusovej zástavke stojí dominanta 
nadchádzajúceho obdobia – ozdobený vianočný stromček. Na tržnici je nainštalova-
ný betlehem. V celej obci je opravené, pripravené a aktuálne aj rozsvietené vianočné 
osvetlenie. Nová vianočná ozdoba v tvare darčeka bude príjemným prekvapením pre 
občanov obce. Bude inštalovaná tesne pred Štedrým dňom pri vianočnom stromčeku. 
   V obci sa čiastočne  podarilo opraviť cesty. Zaplátali sa tie najväčšie výtlky. Osadili 
sa solárne svietidlá na ulici Farská a ulici Podhrádok pri spoločenskom dome, kde sa 
osvetlil kopec pre deti na sánkovanie v zimnom období.
   Vedeniu obce záleží na vzhľade a údržbe verejných priestorov, pani starostka zarea-
govala na výzvu ENVIROFONDU a podala žiadosť na získanie traktora s nakladačom 
a vlečkou, ktorý urýchli prácu pracovníkov obce pri manipulácii s biologicky rozloži-
teľným odpadom produkovaným  jednotlivými domácnosťami   a pomôže pri odvoze 
odpadu a plastov  z obecných verejných priestranstiev. Okrem tejto žiadosti podala ešte 
žiadosť na FOND PODPORY UMENIA  na získanie nového nábytku (regály na knihy, 
oddychová sedacia zóna pre deti, stolík s počítačom, sedenie pre dospelých čitateľov),  
ktorým by sa zvýšil štandard interiéru knižnice pre dospelých a deti. Veríme, že zatrak-
tívnením priestorov knižnice prilákame nových čitateľov.
   Z hlavnej cesty zo zástavky Predajná bude premávať nový autobusový spoj  linka  číslo 
601470 s odchodom z Brezna AS o 4:35 hod. s odchodom  z Predajnej pri moste  o 4:56 
hod.  a s príchodom 5:25 hod. do Banskej Bystrice AS. Spoj bude premávať počas dní 
školského vyučovania. Z Banskej Bystrice AS odchod 5:50 hod. s príchodom o 6:17 hod.   
Predajná pri moste - Brezno, AS o 6:40 hod.  Spoj premáva v čase školského vyučovania.  
Nepremáva od 20.12.do 7.1., 4.2.,  od 21.2.do 25.2, od 14.4.do 19.4., od 1.7. do 2.9., od 
28.10 do 31.10.
   Naďalej pokračuje aj príbeh gudrónov. Uskutočňuje sa výrub náletových drevín, ktoré 
rastú v okolí hrádze skládky. Likvidujú sa aj z dôvodu, že vývraty stromov by moh-
li spôsobiť haváriu hrádze.  Pravidelne sa realizujú obchôdzky, obhliadky a kontrolné 
merania  úrovne hladín v oboch nádržiach pracovníkmi vodohospodárskej výstavby. 
Odobraté vzorky sa odosielajú na laboratórny rozbor. Na jar sa plánuje osadenie čis-
tičky odpadových vôd. V jej prevádzkovom poriadku sa upraví postup odstraňovania 
vôd z nádrží, postup pri separovaní kalov. Určí sa množstvo, ktoré treba odčerpať, aby 
skládka neohrozovala okolie. Pôjde o preventívne opatrenia, aby sa eliminovalo riziko 
ohrozenia a nemusela sa vyhlasovať mimoriadna situácia. 

zo života obce

Prežite príjemné vianočné sviatky 
v rozprávkovej rodinnej atmosfére.
Načerpajte pokoj, šťastie a spokojnosť.
Tie nech sprevádzajú aj Vaše kroky
v ďalších dňoch, týždňoch 
a mesiacoch nového roka
 praje
 Mgr. Michaela Vaníková 
 a redakcia novín

ˇ



Zvesti pre občanov

  Ako dni plynú, tak aj komunitné centrum 
má za sebou už pár aktivít. V mesiaci októ-
ber ste mohli navštíviť komunitné centrum 
počas dňa otvorených dverí a následne na 
to pri čítaní o piatej pri čaji. V novembri 
komunitné centrum “otvorilo svoje dvere” 
aj aktivitám opakovaným ako zumba či 
jednorázovým, ktorým bolo tvorenie je-
senných ozdobných pohárov. Priestory tiež 
slúžia aktívnej Jednote dôchodcov.  Jej čle-
novia sa stretli pri príležitosti pravidelnej 
schôdze výboru. 
  Plánovali sme aj ďalšie aktivity, ako nap-
ríklad tvorenie adventných vencov, pečenie 
perníkov, pečenie vianočných oblátok či 
tradičné páračky. To všetko nám opatrenia 
pandémie stopli. Dvere komunitného cen-
tra sú však naďalej otvorené a Vaša návšte-
va je vítaná. Môžete prísť sami alebo s ro-
dinnými príslušníkmi viacerí. Návštevu si 
môžete vopred dohodnúť telefonicky alebo 
komunikovať mailom, alebo sa zastaviť, 
keď pôjdete okolo. 
  Služby komunitného centra v období loc-
kdownu môžete využívať,  ak:
1. sa  chcete prísť pozrieť, ako to v komu-

nitnom centre vyzerá a porozprávať sa 
o jeho cieľoch,

2. vám je doma samým dlho a máte nála-
du sa porozprávať,

3. uvažujete, čo so svojím voľným časom,
4. hľadáte riešenie v nejakej nevyriešenej 

situácii, 
5. máte nápady na aktivity, vzdelávanie a 

besedy v komunitnom centre do bu-
dúcnosti,

6. máte záujem pridať sa do aktivít komu-
nitného centra ako dobrovoľník, lektor, 
vedúci krúžku

7. ste žiak alebo študent a uvažujete o svo-
jej pracovnej budúcnosti,

8. sa vaše dieťatko chce naučiť nové zruč-
nosti (ako napríklad spinkať bez svet-
la,....),

9. ste v krízovej situácii a prijali by ste psy-
chickú podporu,

10. potrebujete pomôcť s písaním životo-
pisu, motivačného listu a žiadosti do 
zamestnania,

11. neboli ste ešte zamestnaní a chcete si 
vyskúšať pracovný pohovor,

12. máte záujem si prejsť otázky ako sa pre-
zentovať na pracovnom pohovore a čo 
by sa Vás zamestnávateľ nemal pýtať,

13. vyplniť, kopírovať, skenovať, vytlačiť 
nejaké tlačivo,

14.  potrebujete sprostredkovanie kontaktu 
so spoločenským prostredím (naprík-

Zaznel zvon mieru
11. novembra 2021 uplynulo 103 rokov od skončenia 1. svetovej vojny.  Hrôzy vojny si 
pripomenuli a  ľudské obete uctili aj  členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 
pietnym aktom na Námestí Juraja Pejku. Rozália Fortiaková a Margita Beraxová  sa 
obyvateľom prihovorili prostredníctvom miestneho rozhlasu.  Pani Fortiaková 
predniesla báseň  a pani Beraxová načrela do histórie a symboliky spojenej s týmto 
dňom. Symbolom tohto dňa sa stal červený kvet poľného maku z Flanderských polí. 
Táto poľná rastlina pokryla hroby mnohých obetí, čím dodnes pripomína smutné 
udalosti vtedajších dní. V duchu symboliky Ing. Mária Boberová, predsedníčka jednoty 
dôchodcov a Ľuboš Ofúkaný, poslanec obecného zastupiteľstva položili na znak úcty na 
pomník padlých hrdinov v oboch svetových vojnách kytičku makov.  Nezabúdajme,  že 
sloboda a mier sú krehké a vzácne hodnoty.
          
 M.Vaníková

lad úradom práce, sociálnou poisťovňu, 
exekútorom,...)

15.  a iné ….
  Ako odbornú činnosť všetky uvedené 
body môžeme považovať podľa Zákona o 
sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. §24d 
za základné sociálne poradenstvo, pomoc 
pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov a preventívne aktivity. 
  Budeme radi, ak využijete služby komunit-
ného centra a stretneme sa či už spoločne, 
alebo formou písania cez e-mail. Budeme 
radi, ak spoločne budeme tvoriť víziu ko-
munitného centra v najbližších týždňoch, 
rokoch a zároveň sa spoločne spoznávať.

Kontakt: kcpredajna@gmail.com
Mgr. Ingrid Horváthová

POĎAKOVANIE 
Srdečné poďakovanie vyjadruje starost-
ka obce  Tatiana Čontofalská obyvateľom 
obce, ktorí sa svojou aktivitou, ochotou a 
prácou pričinili o to, že okolie Komunitné-
ho centra sa krásne zelenie.  Veľké ďakujem 
patrí členom Jednoty dôchodcov,  hlavne 
pani  Blažene Sanitrovej,  ktorá celú úpravu 
organizovala. Dobrovoľníci z radov Jedno-
ty dôchodcov položili fóliu, založili trávnik 
a natiahli oplotenie. Zeminu doviezol pán 
Ján Švarc a s preosiatím zeminy pomohol 
pán Peter Tokarčík.  Je obdivuhodné, že i 
v súčasnej dobe dokážu ľudia nezištne pri-
ložiť ruku k dielu a spríjemniť a skrášliť 
verejné priestory. Priali by sme si, aby sa v 
takýchto aktivitách pokračovalo a zapojil sa 
do nich ešte väčší počet  šikovných dobro-
voľníkov. Ešte raz veľké ďakujem.
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  Štyri adventné sviečcky
Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť 
ako sviečky začali hovoriť: Prvá sviečka vzdychla a povedala: 
„Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier 
nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom 
zhaslo…
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa 
Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto 
cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla…
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby 
som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by 
mali radi.“ A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo…
Vtom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa 
svietiť!“ A skoro začalo plakať…
Potom  sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, 
môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky 
pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.
Plameň Nádeje by nikdy nemal v našich životoch vyhasnúť. A každý z nás by mal pla-
mene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.             (zdroj: internet)

Dňa 5.12.2021 navštívil našu obec Mikuláš 
so svojimi pomocníkmi -  anjelom a čertom. 
Krásnou zasneženou nedeľou sa niesli našou 
obcou znelky vianočných piesní.  Vo vzduchu 
bolo cítiť predvianočnú atmosféru.  Mikulá-
šovi krásne pesničky pomáhali k veselému 
rozdávaniu sladkých balíčkov. Odmenou pre 
neho bol úsmev na tvárach detí a všetkých 
obyvateľov obce. Detičky Mikuláša a jeho 
pomocníkov čakali netrpezlivo na oknách a 
balkónoch svojich domov, mali pre nich pri-
pravené krásne básničky, pesničky a obrázky. 
Ďakujeme veľmi pekne Mikulášovi a aj jeho 
pomocníkom, že rozžiarili našim detičkám 
očká, a že im spríjemnili tento deň.

Chceli by sme sa poďakovať pani starostke Tatiane Čontofalskej za spoluprácu a iniciatívu. 
Poďakovanie patrí aj našim hasičom  Ľubošovi Ofúkanému, Vladkovi Múkovi, Rudkovi Me-
rešovi , členom kultúrnej komisie - Mirke Beraxovej a Evke Pocklanovej.                                                                         
       Členka kultúrnej komisie

Anka Miklošková
V presvätej polnoci

V pokore zložím ruky si v tichu, 
zašepkám modlitbu k nebesiam tichú.

Prosím za seba, priateľov, rodinu
v  presvätú polnočnú hodinu.

K Dieťaťu vzácnemu modlitba letí, 
ochraňuj, Pane, nám starčekov, deti. 
Ochraňuj ľudí v každom kúte sveta, 

draka premôž, čo s vírusom lieta. 
Miliardy ľudí úsmevy stratili,

daj, Pane, aby v tváre opäť sa vrátili. 
Daj, aby dvetisíc dvadsiaty druhý rok,
bol na Zemi pre ľudí dobrý začiatok. 

Ružena Huťová
Vianočná

Anjeli z neba zleteli,
lásku a krásu priniesli, 

krídlami všetkých prikryli,
aj chorých, slabých,

aj čo sú sami.

Na malé dieťa pozrieť treba,
Čo nádej a radosť vzbudí, 
odplaví smútok a bolesť,

poteší všetkých ľudí. 

Mikuláš

žíme sa zabudnúť na 
bežné problémy.  Do-
voľte mi, aby som Vás 
touto cestou srdečne 
pozdravila a napísala 
pár slov k očakávaným 
vianočným sviatkom. 
Veď práve Vianoce a 
Mikuláš sú tým, čo 
v nás vzbudzujú prí-
jemné pocity a krásne 
spomienky spojené s 
tým čarovným časom 
blížiacich sa sviatkov. 

V nás ľuďoch prebúdza tie lepšie stránky, i 
preto sa viac ako inokedy snažíme byť k sebe 
milší, ohľaduplnejší a viac načúvame jeden 
druhému. Naši najmenší sa nevedia dočkať 
vianočného stromčeka, ako aj darčekov. Tí 
starší sa tešia na to, že budeme opäť spolu a 

všetci prežijeme krásne chvíle v kruhu svojej 
rodiny. 
Okrem Vianoc sa naši škôlkari veľmi tešili 
a usilovne pripravovali na príchod Mikulá-
ša. Keďže situácia nám nedovolila pozvať do 
našej materskej školy aj rodičov a blízkych, 
aby sme spoločne privítali Mikuláša, naše 
vystúpenie sme nahrali na video a poslali ro-
dičom detí. Ale dňa 6. decembra aj do našej 
materskej školy zavítal očakávaný Mikuláš, 
ktorý si pre nás pripravil aj krásne divadlo s 
rozprávkou o kocúrovi v čižmách. Všetkým 
deťom sa divadlo veľmi páčilo, a dokonca sa 
skamarátili aj s Mikulášovým pomocníkom 
čertom, aby vraj mali z pekla šťastie po celý 
rok. ovoľte mi, aby som Vám za kolektív MŠ 
zapriala z celého srdca krásne, veselé a lás-
ky plné prežitie vianočných sviatkov, deťom 
veľa, veľa darčekov a splnených prianí. No 
a do nového roka Vám želám hlavne toho 
zdravia, šťastia, osobných a pracovných 
úspechov.            Mgr. Stanislava Michalková

ˇ

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej protipan-
demických opatrení a v čase, keď žijeme ako-
si rýchlejšie, možno v strachu o svoje zdra-
vie,  je dobré  pozastaviť sa. Takým malým, 
ale krásnym zastavením sú pre nás Vianoce. 
Čas, kedy sme si bližší ako inokedy a sna-

Pozdrav zo škôlky

Vianocčná
poézia

ˇ
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Základné cesto
• 50 g zmäknutého masla
• 160 g prášk. cukru
• 1/2 lyžičky soli
• 2 vajíčka
• 1 žĺtok
• 600 g hladkej múky 
Maslo s cukrom vymiešame v mixéri. Pridáme 
soľ, vajíčka a žĺtok. Všetko zmiešame. Prisype-
me múku a cesto spojíme. Rozdelíme si ho na 
tri časti. Každú časť dáme do misky a ochutíme 
nasledovne:
Kakaové venčeky s kokosom
• 30 g holandského kakaa 
• 30 g strúhaného kokosu 
Do jednej časti prisypeme holandské kakao a 
kokos, zamiešame. Cestom naplníme cukrár-
ske vrecko s ozdobnou špičkou. Odložíme a 
dokončíme ďalšie dve cestá. 
Pomarančové tyčinky v čokoláde
• kôra z 1 pomaranča
• štipka škorice
• 100 g čokolády na varenie  (40 % kakaa)
Do druhej časti cesta prisypeme kôru z poma-
ranča a škoricu. Premiešame, aby sa chute spo-
jili. Hmotou naplníme cukrárske vrecko a po-
užijeme okrúhlu špičku. Odložíme ho nabok. 
Vanilkové kvetinky s džemom
• 1/2 vanilkového struku
• 80 g marhuľového džemu 
Do posledného cesta pridáme len  vanilku. 
Vanilkový struk pozdĺžne rozrežeme. Vyškra-
beme z neho zrniečka tupou stranou noža. 
Pridáme ich do cesta. Premiešame. Naplníme 
posledné vrecko so špičkou so zúbkami.
Pripravené cesto nanášame na plech vystla-
ný papierom na pečenie. Z vanilkového cesta 
vytláčame kvetinky. Nechávame rozostupy. 
Koláčiky narastú. Mokrým prstom urobíme v 
strede kvetinky jamku. Dáme do nej džem.  Zo 
škoricového  cesta nanášame na plech tyčinky. 
Z kakaového cesta tvarujeme venčeky. Pripra-
vené koláčiky dáme piecť na 180 stupňov. Pečú 
sa krátko. Do zlatista upečené pečivo vyberie-
me z rúry. Vychladnuté tyčinky namáčame do 
čokolády. Po vychladnutí servírujeme.

SMS alebo pohľadnica?
Prvá pohľadnica na svete vznikla v Anglicku v roku 
1843? Za jej autora sa považuje Sir Henry Cole z 
Londýna. Veľký biznis z toho ale spočiatku nebol. V 
tom istom roku sa ich totiž predalo iba 1000 kusov. 
Ak sa ale presunieme do roku 2019, vianočné poh-
ľadnice, SMS a MMS správy prekračujú milióny len 
na našom malom Slovensku.
Ako dlho rastie vianočný stromček?
Väčšina menších stromčekov, ktoré vidíte postávať 
už niekoľko týždňov pred supermarketmi a obchod-
nými centrami, rastú do krásy 6-8 rokov. No pri nie-
ktorých odrodách ihličnanov - najmä ak túžite po 
skutočne vysokom vianočnom stromčeku - to môže 
byť až 15 rokov, kým sa dostane k vám do obývač-
ky. Európania oslavujú Vianoce skutočne poriadne. 
Spoločne ozdobíme približne 50 miliónov vianoč-
ných stromčekov. 
Prečo sa bozkávame pod imelom?
Imelo bolo v starovekom Grécku liekom na rôzne 
neduhy. Keďže sa na stromoch „zjavovalo“ a prežilo aj tie najhoršie zimy, verilo sa, že má zázračné 
účinky. Druidi ho dávali zvieratám, aby sa im prinavrátila plodnosť a v 18. storočí sa stalo aj vianoč-
nou ozdobou. Ako sme sa dopracovali k bozkávaniu po imelom, to nie je úplne jasné. Tradícia údajne 
vychádza z anglického kráľovského dvora. Bozkávanie bolo ale striktne obmedzené. Za každý bozk 
musel majiteľ z imela odtrhnúť jednu červenú bobuľku. Keď sa mu bobuľky minuli, vianočným boz-
kávacím radovánkam bol koniec.
Pavúky na stromčeku?
Ukrajinské vianočné stromčeky zdobia pavučiny aj ich tvorcovia. Prečo? Lebo ak vo vianočné ráno 
zbadáte pavučinu, prinesie vám to šťastie. Traduje sa totiž, že keď chudobná vdova nemala ako ozdobiť 
stromček pre deti, pavúky jej ho ozdobili svojimi sieťami, ktoré ranné slnko premenilo na zlaté nite.
Biele Vianoce?
Spieva sa o nich v koledách a vianočných piesňach.  Bielych Vianoc  sme v poslednej dobe ale veľa 
nemali. Predstava bielych Vianoc je do veľkej miery pozostatkom tzv. malej doby ľadovej, ktorá na 
zemi panovala medzi 16. a 19. storočím a teploty boli v priemere o niekoľko stupňov nižšie.
Klasické ozdoby či čokoládové figúrky?
Čokoládové figúrky zabalené v alobale, zdobiace vianočný stromček majú vraj československý pôvod. 
Ktorá je vaša vianočná farba?
Tradičnými vianočnými farbami sú zelená, červená a zlatá. Zelená, zastúpená v podobe stromčeka, 
imela alebo cezmínu, je symbolom života a znovuzrodenia. Červené bobule cezmínu predstavujú 
Kristovu krv, červené jablká odkazujú na Adama. A zlatá zastupuje svetlo a hviezdy.
Ako je to so Santa Clausom?
Ak by chcel Santa Claus stihnúť počas Štedrého večera navštíviť všetky deti, museli by byť 3000-ná-
sobne rýchlejší ako zvuk. V tomto prípade by navštívil viac ako 800 domácností za sekundu!
A  na záver
Známa vianočná pieseň Jingle Bells bola pôvodne navrhnutá pre Deň vďakyvzdania.         (Internet)

Ochota slúžiť a pomáhať ľuďom je dar...

...ten podtext ma hlboko oslovil a načrela som do minulosti, kde tieto slová začali platiť v 
plnej miere. Po 2. svetovej vojne skrsla myšlienka otvoriť v obci spoločnú pekáreň. Ján Sýkora 
s manželkou Margitou (sestra Eduarda Simana) v domci na Bečove zriadili obecnú pekáreň. 
Kúrilo sa drevom a každý si mohol priniesť vykysnuté cesto na upečenie. Každá gazdiná mala 
svoju značku, aby nedošlo k zámene. Sprvu boli pochybnosti, ako sa to ujme, veď vtedy sa 
chlieb piekol v každej domácnosti. Spoločné predajne chleba neboli. Pečenie chleba sa ujalo, a 
tak ako dieťa často som kráčala Kalvárskou ulicou s dvoma oválnymi slamienkami a cestom k 
Sýkorovcom. Veľa rokov takto slúžili a pomáhali ľuďom v ťažkých časoch. 
   V zadnej časti domca bývala pani Schlosserová – stará matka doktora Kmeťa. Milovala kino 
a nikdy sa nepremietalo, pokiaľ pani Schlosserová nesedela na svojom mieste. Napádala na 
jednu nohu, ale pomaly s rezervou vždy prišla včas. Zavše poštuchala v peci a roj iskier osvetlil 
kinosálu. Pani Schlosserová bola maskot kina a všetci sme ju mali radi.             Ružena Huťová

*Z*A*U*J*Í*M*A*V*O*S*T*I*
Nika Kustrová
Zimná

Kopce zahalené do mäkkej periny,
krajina je rozprávkovo biela. 
Ovečky už nevychádzajú z našej dediny, 
mráz na okná maľuje čarovné diela.
Prichádza čas vianočný,
radosť všetkých detí.
Na kostole bije zvon polnočný, 
ako ten čas rýchlo letí. 
Koledníkov  počuť spievať rôzne rýmy,
z komínov sa stále dymí, 
veď už je tu čaro zimy.

Vianočcné pečcivoˇ ˇ
na 3 spôsoby



Zvesti pre občanov

                        Článok o štedrovečernej veče-       
            ri je čerpaný z knihy Od Ondreja  do      
      Troch kráľov vydanej v roku 2000 Ob-
čianskym združením VOKA (Vidiecka or-
ganizácia pre komunitné aktivity), kde           
p. starostka oslovila staršie občianky obce    
p. Pindiakovú a p. Citerbergerovú, ktoré ve-
novali svoj osobný čas ,aby pospomínali na 
časy minulé, na časy vianočné a všetky zvy-
ky a tradície, ktoré sú mnohým – hlavne z 
radov mladšej generácie  už neznáme. 
  Pani Kvetoslava Pindiaková spomína: 
Mama varí a chystá večeru, otec s deťmi 
zdobia vianočný stromček. Večer, keď je 
všetko pripravené, všetci sa poumývajú, do 
sviatočných šiat odejú, a tak prídu k stolu. 
Všetko, čo sa bude jesť, sa prinesie na stôl, 
lebo od stola sa nemá odchádzať, aby neodi-
šiel niekto z rodiny (nezomrel). 
  Gazda zoberie chlieb a cesnak a ide do 
maštale ku statku a každému dá kus chleba 
s cesnakom. Do izby donesie kus slamy na 
znamenie, že Ježiško sa narodil na slame v 
chudobe a aj my máme byť pokorní a spo-
kojní. Prinesie tiež reťaz, ktorou zviaže všet-
ky štyri nohy stola, aby rodina držala svor-
ne pokope. Potom zoberie gazdiná svätenú 
vodu a pokropí celý dom na znak toho, aby 
tam prebývalo Božie požehnanie. Gazdiná 
tiež naleje do pohárika páleného pre gazdu, 
aby zavinšoval vianočné sviatky. Ten zdvih-
ne pohárik a vinšuje:
„Vinšujem vám príjemné a požehnané Via-
noce, narodenie Krista Pána. Na poli úrodu, 
v dome lásku, svornosť, pobožnosť. Pochvá-
len buď Pán Ježiš Kristus.“
Potom gazdiná všetkých prítomných poma-
že na čele medom a hovorí:
„Nech dobrý Boh ťa žehná celý rok,
aby si v zdraví, šťastí a hojnosti žil, 
poslušnosť rodičom zachoval
a v láske všetky rady a ponaučenia prijímal.“
  Potom vezme uvarený hrach a rozhadzuje 
ho po kútoch a hovorí: 
„Moje milé kútiky, čím že vás mám obdariti,
aspoň týmto hrachom, aby nám myšky na 
vlniakoch
a perinách nespravili diery.“
  Potom vezme vianočné oblátky, ktoré na-
tiera medom, každému podáva aj s cesna-
kom a pritom hovorí:
„Vezmi si a jedz, 
aby ti nikdy nechýbal chlieb
a aby si bol dobrý a sladký ako med.
Cesnak nech zaženie od teba choroby,
aby sme nemuseli chodiť k doktorovi.“
  Potom sa je kapustnica s koláčom. Za tým 
sa jedia opekance a pritom sa hovorí.
„Opekance nebožiatka, ležia v maku jak 
prasiatka a my sa ich najeme, do roka sýti 
budeme.“
   Nakoniec sa jedia orechy a ovocie. Aj k 

orechom a ovociu sa viažu rôzne veštby a 
povery. Do škrupiny od orecha sa dá zapá-
lená vianočná sviečka a položí sa na vodu 
do lavóra. Ak pláva, budeme dlho žiť, ak sa 
potopí alebo prevráti, je to zlé znamenie. 
Jabĺčko sa rozkrojí alebo rozlomí. Ak sú 
na obidvoch poloviciach rovnaké jadierka, 
znamená to, že si dievča nájde do roka pár 
– teda chlapca.  
   Na Štedrý deň ráno, chodia chlapci vin-
šovať. Večer s hadom, hviezdou a s Betlehe-
mom. Dievčatá chodia večer popod obloky 
spievať a vinšovať sviatky k známym a pria-
teľom. Na budúci rok im to potom tí známi 
a priatelia vrátia. 

Mak
Opekance nesmú chýbať na štedrovečernom 
stole. Nesmú sa kváriť pred štedrovečernou 
večerou, lebo by sme mali chrasty. Tiež sa 
nesmú jesť ani na druhý deň, lebo by sme 
mali blchy ako maku. Opekance znázorňu-
jú chlieb a mak množstvo. Jeme ich preto, 
aby nám nechýbali celý rok a mali sme vždy 
chleba nadostač. Jedávajú sa na Štedrý večer 
ako hlavné jedlo.

OPEKANCE S MAKOM
 Kvetoslava Pindiaková sa naučila tento re-
cept od svojej matky. Pani Pindiaková spo-
mína: rozhodla som sa  tento recept napísať, 
aby sa zachoval pre budúce generácie. Jasom 
mala 17 rokov, keď som sa ho naučila. Tento 
recept sa už mnoho rokov dedí z generácie 
na generáciu. 
 Opekance sa v rámci štedrovečernej večere 
podávali tretie alebo štvrté v poradí. Voľake-
dy sa jedlo zo spoločnej misy. Dnes sa serví-
rujú v porcelánovej miske, z ktorej si každý 
naberie na svoj tanier. 

Čo potrebujeme:
500 g polohrubej múky
60 g masla
50 g cukru
1 vajce
čajovú lyžičku soli
0,5 balíčka droždia
250 ml mlieka
na kvások 50 ml letnej vody a 1 čajovú lyžič-
ku cukru, olej na pomastenie

Postup:
1. Múku nasypeme do vandlíka a v strede 
urobíme priehlbinu, do ktorej dáme maslo, 
cukor, vajce, malú lyžičku soli. 
2. Do 50 ml letnej vody dáme malú lyžičku 
cukru a rozdrobíme droždie. Mlieko ohreje-
me na telovú teplotu.
3. Keď máme mlieko  zohriate a droždie vy-
kysnuté, zamiesime cesto. Cesto miesime, 
pokým sa nám nerobia bublinky. 

4. Cesto pomúčime, zakryjeme
obrúskom a necháme 45 minút kysnúť. 
5. Vykysnuté cesto dáme na pomúčený       
lopár a robíme z neho valčeky také dlhé, 
aký máme plech. Tieto potom kladieme na 
pomstený plech, až kým neminieme všetko 
cesto. 
6. Valčeky pomastíme aj na povrchu a ne-
cháme 20 minút kysnúť Potom ich na plechu 
posekáme nožom asi na 2 cm dlhé vankú-
šiky. 
7. Vo vopred vyhriatej rúre ich pečieme        
25 – 30 minút.  Opekance si môžeme upiecť 
aj skôr. 

Zdravie
Na sv. Martina, keď pastieri zahnali do-
bytok do dedín, chodili po domoch so 
zelenými vetvičkami, ktoré symbolizo-
vali zdravie a vinšovali domácim zdra-
vie, šťastie a rozmnoženie dobytka.  Ak 
rozkvitla na Barboru odlomená a do 
vody namočená halúzka z čerešne do 
Štedrého dňa, znamenala pre gazdovstvo 
bohatú úrodu a zdravie.  Na Štedrý večer 
gazdiná každému urobila krížik na čele, 
aby ho Pán boh chránil od choroby. Na 
štedrovečernom stole mali svoje miesto 
aj orechy a jabĺčka. Zdravé jadro orecha a 
hviezdička po rozkrojení jabĺčka zname-
nali pre rodinu  zdravie, šťastie a hojnosť. 
Silu a zdravie mala zabezpečiť aj sekera 
a putňa s vodou umiestnená pod stolom. 

Bohatstvo
Na sv. Katarínu vďačne vítali mužov a 
chlapcov, pretože ich príchod veštil pros-
peritu domácnosti na ďalšie obdobie. 
Na sv. Luciu nemohli chodiť ženy, sta-
rí a chorí na návštevu. Zabránili by tak 
šťastiu a prosperite. Na Štedrý deň sa ne-
smelo nič požičiavať a všetko požičané sa 
muselo vrátiť. Na Štedrý deň sa vianoč-
ným cestom, ktoré ostalo z pečenia chle-
ba a koláčov, natreli stromy, aby dobre 
rodili. Pod obrusom na štedrovečernom 
stole bola rozsypaná pšenica, proso, mak, 
strukoviny, aby priniesli hojnosť. V iných 
regiónoch zas na stole nesmela chýbať 
miska s naklíčeným obilím. Okrem drob-
ných semien pod obrus sa dávali i drobné 
mince či rybie šupiny, mali rovnakú moc. 
Na slávnostnom stole však nesmel byť 
položený nôž Chlieb sa preto len lámal a 
nekrájal. Omrvinky zo stola gazdiné po-
zbierali a na druhý deň časť z nich spálili. 
Malo to dom ochrániť pred požiarom. 
          (Internet)

Štedrovečerná večera v Predajnej

Zvyky, tradície a rituály



Čo nové v našej škole

Súťaž iBOBOR- úspešní riešitelia
V roku 2004 založila profesorka v Litve informatickú súťaž. Sym-
bolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa 
súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bo-
bor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do celého sveta. Hlavným 
cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikač-
né technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch 
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií pri učení sa.
Súťaž sa konala online formou v druhom novembrovom týždni a 
v našej škole sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho 4 najšikovnejší sa do-
stali medzí tých najlepších „bobríkov“ v rámci celého Slovenska 
a  získali ocenenie úspešný riešiteľ. K úspešným riešiteľom pat-
rí  Jakub Pavlečko (3.trieda) – kategória Drobec, Lucia Čipková 
(3.trieda) – kategória Drobec, Zuzana Hrašková (5.trieda) – ka-
tegória Bobrík, Lujza Beraxová (6.trieda) – kategória Benjamín. 
Našim úspešným riešiteľom blahoželáme!

Beseda o stredných školách
  Výchovná poradkyňa Mgr. Žugecová zorganizovala pre žiakov 
9. ročníka besedu o stredných školách. Pozvala na ňu Mgr. Mi-
chalkovú, špeciálneho pedagóga  a Mgr. Horváthovú, riaditeľku 
Komunitného centra. Dámy priblížili žiakom svoju strednú ško-
lu, ktorú absolvovali. Rozprávanie na základe vlastnej skúsenos-
ti vzbudilo u žiakov záujem. Vybrať vhodnú strednú školu je v 
niektorých prípadoch ťažký oriešok. Samotné rozhodnutie je na 
rodičovi.  Prajeme našim deviatakom, aby boli s výberom stred-
nej školy stotožnení a spokojní. 

Vianočné priania
Naši žiaci ich už v miernom predstihu písali tým, ktorí sú sami a 
opustení. Veríme, že sviatočné želania  svojich adresátov potešia, 
vyčaria  úsmev na tvári a zahrejú pri srdci. 

Deň vďakyvzdania
Deň vďakyvzdania je každoročný sviatok v USA a Kanade, najk-
rajšie obdobie roka - čas hostín, rodiny, priateľov a vďačnosti. 
Ľudia v celej krajine sa stretávajú, aby sa spoločne zamysleli nad 
všetkým, za čo sú vďační. 
Jedným zo symbolov tohto sviatku je moriak. Piataci si vyrobili 
svojho vlastného moriaka z papiera a na jeho chvost anglicky na-
písali, za čo sú vďační. Nechýbala ani zábava so slovnou zásobou. 
Ôsmaci a deviataci prepojili angličtinu s dejepisom a dozvede-
li sa viac o pútnikoch z Plymouthskej kolónie a prvej hostine v 
roku 1621. Veríme, že uplynulý týždeň plný aktivít priblížil žia-
kom kultúru anglicky hovoriacich krajín.

Blokové vyučovanie
Šiestaci si prepojili vyučovanie angličtiny s matematikou a fyzi-
kou. Vysvetlili si, čo je to deň, mesiac a rok z pohľadu otáčania 
Zeme, rátali sekundy, minúty, hodiny a týždne - a to všetko po 
anglicky. Nechýbalo ani počúvanie cudzieho jazyka a zábava. Vy-
skúšajte si aj vy, koľko sekúnd vám trvá zašnurovať si topánku :)

Mikuláš opäť v škole
Po dvojročnej pauze sme obnovili mikulášsku tradíciu. Sladké 
prekvapenia odovzdali žiakom 1. stupňa naši deviataci -  Sebas-
tián Pavlovský, Mário Stieranka, Nika Kováčová, Ela Filipková., 
Terezka Glembová a Livka Kršteníková. Deviataci prispeli vlast-
nou iniciatívou, kreatívnymi kostýmami a odchádzali s dobrým 
pocitom, že rozžiarili očká svojich mladších spolužiakov. 

Pomoc pre Kristiána
Zbierku s názvom Pomoc pre Kristiána sme rozbehli len začiat-
kom  tohto  mesiaca so žiakmi našej školy.  A presne v deň sviat-
ku sv. Mikuláša sme od 
starostu obce Jasenie Ing. 
Mareka Kordíka, PhD. a 
Mgr. Jany Ballekovej, za-
mestnankyne OÚ Jasenie 
a občanov obce Jasenie  
prevzali plastové vrchná-
ky. Zareagovali na výzvu 
ako prví.  Vážime si ich 
podporu. Ďakujeme za 
pomoc! Veríme, že v zbier-
ke vrchnáčikov budeme 
naďalej pokračovať, a tým 
prispejeme k skvalitneniu 
života mladého Kristiána 
Vargu z Predajnej.  



Zvesti pre občanov

Vianočné sviatky sú ob-
dobím hojnosti, radosti a 
pokoja. Trávime spolu viac 
času, viac nakupujeme, ob-
darúvame sa, a tým pádom 
tvoríme aj viac odpadu. Via-
noce by nemali byť o plytva-
ní, zbytočných darčekoch a 
nadmernej spotrebe jedla. 

Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a 
blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na 
svoje okolie, prírodu, životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si 
užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytoč-
ného odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.

Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej fantázii a 
skúste obdariť svojich blízkych vlastnoručne vyro-
beným darčekom, ekologickou kozmetikou či zaují-
mavou knihou. Vhodnou alternatívou sú nehmotné 
darčeky v podobe zážitkov (vstupenka do divadla či 
fitness centra, jazykový kurz, wellness pobyt a pod.). 
Ak ste sa rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa 
kope drobností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá 
bude mať dlhodobejšie využitie.
Jedlo na vianočnom stole/predvianočné nákupy
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich vopred 
premyslite a urobte si zoznam. Vedeli ste, že skoro 
50 % komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Naku-
pujte preto len to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte 
si trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť lokálnym 
výrobkom alebo bezobalovým potravinám.
Na nákupy sa vyberte s vlastnou taškou, ktorá sa dá 
opakovane použiť s vlastnými  vreckami. Vyhnete sa 
tak nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení pe-

čiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite odpadom.
Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom, kúpte si živý 
stromček v kvetináči, alebo si naaranžujte vetvičky 
do vázy. Za uváženie stojí kúpa izbového ihličnanu, 
ktorý je celoročne krásny a práve na Vianoce mu 
môžete dať vianočný šat. Originálny a jedinečný 
stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré 
je možné spestriť ozdobami alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete vyrobiť z 
prírodných materiálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, 
škorica, sušené ovocie a podobne), ktoré budú ur-
čite jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a úspor-
nou formou vianočného osvetlenia sú LED žiarovky, 
spotrebujú totiž oveľa menej energie a vydržia dlhšie 
oproti klasickým. Darček odporúčame zabaliť do 
recyklovaného papiera alebo papiera a tašiek z mi-
nulých Vianoc. Balenie darčekov nemusíte obmedziť 
len na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.
Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či Messenger. 
A ak do pozdravu vložíte kúsok seba a zakomponu-
jete nejakú milú fotku, určite príjemne potešíte rodi-
nu či priateľov. Sú rovnako osobné ako pohľadnice.
Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý vznikne po-
čas sviatkov?
Živý stromček: každoročná dilema. Dekorovanie do-
mácností živým vianočným stromčekom je tradíciou 
už od nepamäti. Jednou z najväčších nevýhod je však 
jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach?  
Nechajte ho voľne položený vedľa kontajnera. Väčši-
na miest zabezpečuje od januára zvoz stromčekov a 
ich recykláciu. Aj nábytkársky koncern IKEA každo-
ročne zbiera vianočné stromčeky, ktoré využíva na 
biomasu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku tento rok 
prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj použitý vianoč-

Milá korona, Covid – 19, tento list Ťa má upozorniť 
na to, aké zlé veci robíš a ako veľmi meníš tento svet 
na úplné peklo. Veľmi Ťa prosím, aby si s tým pre-
stala. Veľa rodín si roztrhla, veľa životov znivočila. 
Len sa pozri na to, aké zlé veci robíš. Ani trochu Ťa 
to nemrzí? Zamysli sa nad tým. Keby si Ty bola člo-
vekom, páčilo by sa Ti, keby sa Tvoja rodina ocitla v 
nebezpečenstve, možno aj smrti? Porozmýšľaj, pro-
sím, nad tým. Tento svet už veľmi potrebuje pomoc. 
V nemocniciach už je také množstvo pacientov, že 
im nestačia lôžka ani miesta, pacienti umierajú le-
károm pod rukami.  Zastav to a toto peklo sa zmení 
na krajinu plnú života! Srdečne Ťa pozdravuje  
   Natália H.

Milá korona, prišla si k nám potichu a nikto neve-
del, čo máme od teba čakať. Nikto nevedel, že sa 
tu zdržíš tak dlho. Rád by som sa opýtal: „Prečo 
nás tak ničíš?“  Kvôli tebe je život komplikovanejší. 
Musíme sa často testovať, sme zavretí doma, nemô-
žeme sa stretávať s kamarátmi. Mne si zobrala na 
dlhý čas môj obľúbený šport, hokej, lebo sa zatvorili 
štadióny. Ale aj si nás niečo naučila, to, že si máme 
vážiť bežné veci. Ďakujem ti za to, ale už by si moh-
la odísť a nevracať sa.  Mirko V.

ný stromček môže mať príbeh so šťastným koncom. 
Nezabudnime ho zbaviť všetkých ozdôb.
Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, le-
táky, obaly z múky: patria do modrého kontajnera 
či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré 
a mastné. A nezabudnite odpad pred vyhodením 
stlačiť.
Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, plas-
tové fľaše, tégliky z jogurtov: patria do žltého kon-
tajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu platí, 
že obaly je potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem. 
Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše: patria 
do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a oba-
ly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť 
ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií: 
môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto vý-
robky predávajú.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče: zber 
elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mo-
bilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré 
prevezmú elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla: šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z 
vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu 
alebo sa dajú kompostovať v domácich komposté-
roch, pokazené potraviny alebo zvyšky vareného 
jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť 
do kuchynského odpadu.
Použitý kuchynský olej: dá sa odovzdať v uzatvore-
nej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkos-
ti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom 
dvore. V niektorých obciach je možné nájsť kontaj-
ner na použitý  olej priamo pri stojiskách triedeného 
zberu.
Textil a obuv: môžete posunúť známym, ktorí ich vy-
užijú, darovať charite, odovzdať na zbernom dvore 
alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo.
Staré alebo nepotrebné hračky: darujte niekomu, 
komu ešte urobia radosť.

Nákazlivá Korona, chcela by som Ti napísať pár 
slov a zároveň Ťa poprosiť, aby si už odišla. 
Si tu už strašne dlho. Prišla si v prvej, druhej vlne a 
dokonca si sa dokázala vrátiť a prísť aj v tretej vlne. 
Viem, že si zlá a zákerná. Dostali sme Ťa všetci, 
celá rodina. Najskôr ja, mysliac si, že to bude len 
chrípka, potom moja sestra Nika a nakoniec aj ro-
dičia. Dala si nám vysoké teploty, nedokázali sme 
sa hýbať a komu bolo lepšie, pomohol tomu dru-
hému. Bolelo nás všetko, celé telo. Chuť a čuch sa 

nám stále nevrátili. Horúčky konečne ustúpili. Do 
školy chodím už päť rokov a nevynechala som ani 
hodinu. Teraz som doma, preč od spolužiakov už 
druhý týždeň. Chýbajú mi. Chcem sa vrátiť napäť 
medzi kamarátov. Doma mi je smutno.
Ustúp a vzdaj sa. Toľkým nevinným a bezbranným 
ľuďom si už ublížila. Toľko životov vzala. Nehanbíš 
sa? Pevne verím, že jedného dňa zmizneš úplne a 
potichu, tak, ako si sa tu z ničoho nič objavila. Si 
snáď múdrejšia, ako sa zdáš a sama odídeš. Dúfam, 
že jedného dňa bude všetko tak, ako kedysi. Ľudia 
sa budú usmievať a úsmev nebude schovaný pod 
rúškom. S pozdravom, už majúca kovid, Zuzka H. 

Milý Covid–19! Nechcem byť zlá, ale bolo by fajn, 
keby si nás už nechal žiť normálnym životom. Ni-
číš nás zvnútra. Si dosť zlý, ale zároveň populár-
ny. Pustím televíziu a tam len: COVID, COVID a 
COVID. Pustím rádio a tam: COVID, COVID a 
jedine COVID. Asi ti nestačí, že ti už vymysleli pie-
seň, vytvorili tisíce videí, ale dokonca aj kostýmy. 
Prečo nás nenecháš žiť normálnym životom ako 
predtým?  Urob mi, prosím, láskavosť, odíď odtiaľto 
skôr, než zničíš všetkých. Ďakujem za pochopenie, 
poctivá občianka Alexandra.

Žijeme zvláštne časy. Do životov každého z 
nás zasiahla korona. Stretávame sa s ňou v 
rodine i v škole. Zasahuje do vyučovania, 
ako aj do ďalších oblastí. Riadime sa usmer-
neniami, odporúčaniami, vyhláškami,  sprá-
vame sa zodpovedne, prechádzame na diš-
tančnú výučbu, mnohí necestujeme, obáva-
me sa o zdravie svojich blízkych... Piataci 
vyjadrili svoje pocity a prosby v listoch adre-
sovaných  COVIDU-19.

Listy korone

Bude mať počas vianočných sviatkov 
dôvod na oslavu AJ NAŠA ZEM?



Zvesti pre občanov

Uznesenie č. 232/2021
OZ Berie na vedomie v súlade § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kon-
trolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 
17.6.2021, 26.7.2021 a 25.8.2021

Uznesenie č. 233/2021
OZ Berie na vedomie Správu hlavnej kontro-
lórky obce z kontroly plnenia rozpočtu obce k 
30.6.2021 bez pripomienok

Uznesenie č. 234/2021
OZ Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. I/2021 na 
základe predloženého návrhu.

Uznesenie č. 235/2021
OZ Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol-
ský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ Predajná.

Uznesenie č. 236/2021
OZ Berie na vedomie Ročný plán vzdelávania na 
školský rok 2021/2022 v ZŠ s MŠ Predajná bez 
pripomienok.

Uznesenie č. 237/2021
OZ Berie na vedomie Aktualizačné vzdelávanie 
pre pedagogických zamestnancov na školský rok 
2021/2022 v ZŠ s MŠ

Uznesenie č. 238/2021
OZ Berie na vedomie Správu o platení za hrobové 
miesta k 31.8.2021 bez pripomienok. 

Uznesenie č. 239/2021
OZ a) Berie na vedomie stanovisko komisie vý-
stavby a životného prostredia: Štefan Michalčík, 
Predajná – žiadosť o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1123/1 o 
výmere 300 m2, druh pozemku TTP
b) Žiada žiadateľa Štefana Michalčíka o zabezpe-
čenie geometrického plánu, ktorým bude vyčle-
nená plochu o výmere 300 m2, ktorú chce žiadateľ 
odkúpiť od obce, nakoľko parcela KN - 1123/1 o 
výmere 300 m2 nemá založený list vlastníctva.

Uznesenie č. 240/2021
OZ a) Berie na vedomie
Stanovisko komisie výstavby a životného prostre-
dia: Boris Rudnay, Lopej - žiadosť o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN 
– E 1179/4 o výmere 27 m2 , druh pozemku: TTP
b) žiada starostku obce vstúpiť do jednania so 
starostom obce Podbrezová a zistiť zámer obce 
Podbrezová v okolí pozemku KN –E 1179/4 vo 
vlastníctve obce Predajná.

 Uznesenie č. 241/2021
OZ Berie na vedomie stanovisko komisie vý-
stavby a životného prostredia: Juraj Kňazovic-
ký, Predajná - žiadosť o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1135/8 o 

výmere 431 m2, ktorá vznikla odčlenením z p. č. 
KN C č. 1135/1, druh pozemku: ostatná plocha, 
bez pripomienok
a) Zámer na predaj pozemkov podľa § 9 ods. 2 
písm. d) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 38/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
obce Predajná, v k. ú. Predajná par. KN – C č. 
1135/8, ostatná plocha o výmere 431 m2 vytvo-
renú geometrickým plánom č. 6001336-237/2021 
zo dňa 11.8.2021 z pôvodnej parcely KN-C č. 
1135/8, ostatná plocha
schvaľuje 
a) Zámer na predaj pozemkov obce Predajná, v k. 
ú. Predajná par. KN – C č. 1135/8, ostatná plocha 
o výmere 431 m2 vytvorenú geometrickým plá-
nom č. 6001336-237/2021 zo dňa 11.8.2021 z pô-
vodnej parcely KN-C č. 1135/8, ostatná plocha, 
zapísanej na LV 558 v k. ú. Predajná, v prospech 
žiadateľa Juraja Kňazovického, z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný 
pozemok, ktorý je predmetom prevodu je z hľa-
diska geografickej polohy susediacim pozemkom 
k pozemku žiadateľa, už v súčasnosti
sa žiadateľ oň dlhodobo stará, udržuje ho a uve-
deným prevodom si scelí a usporiada
vlastnícke pomery svojich nehnuteľností, a to za 
kúpnu cenu 20 €/ m2.
a) zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti 
– pozemku par. KN – C č. 1135/8 o výmere 431 
m2 v prospech obce Predajná ako oprávneného 
subjektu za cenu určenú znaleckým posudkom 
č. 25/2021, vypracovaným súdnym znalcom Ing. 
Jánom Lendackým, zo dňa 5.5.2021 vo výške 612 
€. Predmetom vecného bremena bude uloženie 
inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia v 
rámci celej parcely

Uznesenie č. 242/2021
OZ a) Berie na vedomie
Stanovisko komisie výstavby a životného prostre-
dia: SCON s. r. o., Predajná – žiadosť o súhlas s 
vydaním územného rozhodnutia a súhlas s ulo-
žením inžinierskych sietí na obecnom pozemku 
KN – C 496/25, bez pripomienok
b) Schvaľuje
Uloženie inžinierskych sietí – elektrického vede-
nia, krajom miestneho futbalového ihriska par. č. 
KN 496/25 v k. ú. Predajná

Uznesenie č. 243/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie

Informáciu starostky o možnosti vyhlásenia pa-
mätihodnosti obce Predajná
b) Žiada poslancov a komisie pri OZ o predlože-
nie návrhov na vyhlásenie pamätihodností obce 
Predajná do budúceho zasadnutia OZ

 Uznesenie č. 244/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) schvaľuje
zriadenie vecného bremena na predĺženie ve-
rejného vodovodu vo výške 1,42 €/m2 v zmysle 
znaleckého posudku č. 25/2021, vypracovaným 
súdnym znalcom Ing. Jánom Lendackým, zo dňa 
5.5.2021, v prospech vlastníka stavby, rodinného 
domu Andrey Andrišekovej, bytom Predajná,
Kramlište 323/47 na parcele KN – E 1186/1 diel 4 
o výmere 39 m2, ostatná plocha, zapísanej na LV 
58 v k. ú. Predajná a na parcele KN – E1186/2 diel 
5 o výmere 43m2, ostatná plocha, zapísanej na 
LV 1200 v k. ú. Predajná, určenej geometrickým 
plánom č. 36041459-154/2021 zo dňa 25.8.2021, 
overený pod číslom 569/21 dňa 6.9.2021 z parcely 
KN – E 1186/1 o výmere 966 m2 a parcely KN – E 
1186/2 o výmere 198 m2
b) žiada starostku o zabezpečenie zmluvy o zria-
dení vecného bremena na predĺženie verejného 
vodovodu Andrišeková – vecné bremeno,

Uznesenie č. 245/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) prijíma
dar pozemok parcela KN – C 1090/4 v k. ú. Pre-
dajná o výmere 62 m2, vedenej ako záhrada na 
LV č. 010, vlastnícky podiel 1/1, ktorej vlastní-
kom je JUDr. Vladimír Kľučiarovský, bytom Ban-
ská Bystrica, Tatranská 6387/54
b) žiada starostku obce o zabezpečenie darovacej 
zmluvy

Uznesenie č. 246/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
Berie na vedomie informácie starostky obce o:
a) vývoji TKO za I.-VIII. mesiac 2021
b) o ďalšom riešení skládok gudronov Predajna 
I. a Predajna II. Zo strany Ministerstva životného 
prostredia
c) o ukončení prác na rekonštrukcii strechy teloc-
vične v ZŠ s MŠ
d) žiadosti Jednoty dôchodcov o príspevku na 
činnosť organizácie na rok 2022, ktorou sa OZ
bude zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2022.

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 30. septembra 2021

ZO JDS PREDAJNÁ ďakuje za 2 % z dane
Príspevky 2 % z daní 2020 nám venovali:

Bučko Tomáš, Czimonicz Alberty Zuzana, Grožaj Jozef, Majerová Milada, Meľniková 
Anna Ing., Predajňová Lenka, Púchy Šimon Ing., Púchyová Želmíra, Rečlová Lucia, 
Šalkovská Anna, Tomková Anna, Vallová Dominika.
Ďakujeme za príspevok na naše aktivity Ing. Milanovi Vágnerovi, Jánovi Koscovi 
/URBARIÁT, Pozemkové spoločenstvo/ a p. Mariánovi Kazárovi za poskytnutie 
priestorov na stretnutie seniorov a ich vnúčat v krásnom prostredí Strelnice /
Šimáň/.      ĎAKUJEME!


