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Noviny
obce Papradno

 Ročník X December 2012
 4/2012 �tvrťročník

Vá�ení spoluobčania,
milí čitatelia Polazníka,

neviem či sa mi to zdá, ale stále častej�ie 
mám pocit, �e čím som star�í, tak rok sa 
skracuje a nemá 365 dní, ale stále menej. 
Iba pred nedávnom sme mali problémy s 
haldami snehu a sneh u� hrozí znovu. Iba 
prednedávnom sme kupovali darčeky pod 
stromček a u� kupujeme opäť, iba pred ne-
dávnom sme vítali Nový rok a u� ďal�í Nový 
rok je za dverami.

Materská i základná �kola
spoločne?

Nebudem v tomto predvianočnom období 
hodnotiť, čo sme urobili a čo sa nepodari-
lo, lebo hodnotiť by ste mali vy. Chcem pár 
slov k rozruchu, ktorý vznikol okolo zlúče-
nia materskej �koly so základnou �kolou. 
S touto my�lienkou sme sa s poslancami 
začali zaoberať u� začiatkom roka, nakoľko 
máme klesajúcu bilanciu �iakov v Z�. Nikto 
z poslancov nebol výrazne proti tomu a po-
stupne som dostal úlohy, aby som pozisťo-
val podmienky zlúčenia, vyčíslenie Þ nanč-
ných nákladov na stavebné úpravy, ktoré by 
bolo nutné realizovať. Prednosta OÚ dostal 
od poslancov za úlohu spracovať Þ nančnú 
analýzu prípadného zlúčenia �kôlky so �ko-

Slovo starostu

Pokračovanie na str. 2

Viac lásky zo srdca
Beh času nezastavíme. Opäť nám ube-Beh času nezastavíme. Opäť nám ube-
hol ďal�í rok. Blí�ime sa k jeho záveru, hol ďal�í rok. Blí�ime sa k jeho záveru, 
ktorý patrí medzi najočakávanej�ie. ktorý patrí medzi najočakávanej�ie. 

Vianoce vzbudzujú to lep�ie v nás � cí-Vianoce vzbudzujú to lep�ie v nás � cí-
time, �e je medzi nami viac lásky, sme time, �e je medzi nami viac lásky, sme 
tolerantnej�í, �tedrej�í. Vianočný čas, tolerantnej�í, �tedrej�í. Vianočný čas, 
ako čas rodiny, je náročnej�í pre tých, ako čas rodiny, je náročnej�í pre tých, 
ktorí nemajú nikoho,  s kým by sa delili ktorí nemajú nikoho,  s kým by sa delili 
o svoju radosť.o svoju radosť.

Buďme preto vnímaví k potrebám Buďme preto vnímaví k potrebám 
iných. Nájdime si pri tom predvianoč-iných. Nájdime si pri tom predvianoč-
nom zhone, ale aj v čase vianočnej po-nom zhone, ale aj v čase vianočnej po-
hody čas na náv�tevu susedky. Mo�no hody čas na náv�tevu susedky. Mo�no 
potrebuje na�u pomoc alebo jej bude potrebuje na�u pomoc alebo jej bude 
stačiť len ná� záujem.stačiť len ná� záujem.

Ak do na�ich Vianoc nevlo�íme viac Ak do na�ich Vianoc nevlo�íme viac 
srdca, viac medziľudskej lásky, tak sa srdca, viac medziľudskej lásky, tak sa 
z nich stane iba obdobie plné zhonu, z nich stane iba obdobie plné zhonu, 
upratovania, prejedania sa. upratovania, prejedania sa. 

�elám vám, aby va�u radosť a pokoj �elám vám, aby va�u radosť a pokoj 
Vianoc pocítili aj va�i najbli��í. Nech Vianoc pocítili aj va�i najbli��í. Nech 
načerpáte z rozdávania.načerpáte z rozdávania.

Pokojné a po�ehnané Vianoce
a nový rok plný vzájomnej

súdr�nosti �elá redakcia.

lou. Finančné náklady na vytvorenie troch 
tried �kôlkarov (tri triedy preto, aby sme 
mohli zobrať v�etky deti, ktorých rodičia to 
potrebujú) by bolo cca 35 000 � a úspora na 
Þ nančných výdavkoch po premiestnení by 
bola cca 25 000 � ročne. Či�e u� druhý rok 
po prestavbe by sme u�etrili celkom peknú 
sumu. 

�iakov je menej
Keď som nastúpil do funkcie starostu bolo 
v Z� 198 �iakov. Teraz ich máme 168. Na 

Čas tak rýchlo letí... Vivat Pod�iaran! (str. 7)

Miroslav Ko�ut

Čas vianočný
Učupené pod �iarivými 
neónovými bodkami � poblúdeným
rojom svätojánskych mu�iek
v tej  obrovskej záplave bieleho ticha, 
domčeky sa u� farebne te�ia na Vianoce, 
pozitívne myslenie, energiu ľudí, darčeky, 
Je�i�ka v jasličkách na Polnočnej, 
na celé Vianoce, ktoré u� dávnej�ie
zvestovali pocukrované úbočia 
a stromy v stráňach.
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Matričné okienko

Pokračovanie zo str. 1

* Vítame vás
Valentína Koreníková 11. 10. 
Nela Grbálová 18. 10. 
Martin Kordo� 19. 10. 
Sabína Černo�íková 10. 11. 

Tomá� Hároník 18. 11. 
Lívia �malová 24.11.

Zomreli
Rozália Jaro�incová (1924) 25. 9. 
Terézia Kapráliková (1922) 27. 9. 
Mária Badačová (1928) 2. 10. 
Jozef Ba�o (1943) 13. 10. 
Ľudmila �amajová (1920) 17. 10. 
Stanislav Hromadík (1979) 1. 11. 
Franti�ka Trulíková  (1923) 13. 11. 
Jakub Va�tík (1926) 23. 11. 
Helena Hari�ová (1912) 23. 11.
Jozef Uhliar (1947) 27. 11. 
Du�an Moravík (1946) 7.12.
Al�beta Balu�íková (1934) 9.12.

Blaho�eláme
Zlaté svadby:  27. 10. 2012    La-
dislav Jáno�ík a Helena, rodená 
Dŕbliková

ka�dého �iaka dostávame z 
ministerstva �kolstva prostred-
níctvom Krajského �kolského 
úradu určitú sumu. Z tejto cel-
kovej sumy za v�etkých �iakov 
je Þ nancovaný chod �koly (mzdy 
učiteľov, �kolníkov, upratova-
čiek, plyn, energie, poistenie a 
pod.). Keď�e nám počet �iakov 
klesá, klesá aj suma na príjmo-
vej časti, no výdaje pri stúpajú-
cich cenách energií v tak veľkej 
budove nám neklesajú. Tak�e 
sa dostávame do situácie, keď 
Þ nancie z ministerstva �kolstva 
nebudú postačovať na chod 
�koly a pri súčasnej Þ nančnej 
situácii v �táte bude na�a �kola 
vyhodnotená ako nerentabilná 
a na�i �iaci budú musieť chodiť 
za vzdelaním do inej obce, prí-
padne mesta, lebo ani z obec-
ného rozpočtu nedoÞ nancujeme 
vzniknuté problémy. Toto nie je 
�iadna zlá ve�tba, ale realita. 
Rie�ením vznikajúcej situácie 
by bolo zlúčenie �kôlky a �koly 
do jedného právneho subjektu 
a premiestnenie do budovy Z�, 
ktorej kapacita je 700 �iakov. 
Peniaze, ktoré teraz delíme na 
dve budovy by i�li do jednej a ur-
čite by ne�li iba do spotreby, ale 
v pohode by sme si mohli dovoliť 
aj modernizáciu zariadenia, are-
álu, lep�ie Þ nančne ohodnotiť 
učiteľov a aj pritiahnuť nových, 
kvaliÞ kovaných, ktorých by sme 
dokázali zaplatiť. Myslím, �e zá-
kladná �kola je základným od-
razovým mostíkom do ďal�ieho 
�ivota na�ich detí a verím, �e 
aj ka�dému z vás zále�í na tom 
aké základy dostanú na�e deti. 

Je tu petícia
Verím, �e nie som sám, ktorý 
doká�e pochopiť túto realitu a 
nečakal som �e krok, ktorý sme 
chceli urobiť do lep�ej budúc-
nosti rozbehol lavínu kritiky a pe-
tíciu za zachovanie súčasného 
stavu. Myslím, �e práve rodičia 
detí, ktoré sú teraz v M� najviac 
pocítia, čo urobili petíciou (nie 
v�etci rodičia petíciu podpísali), 
keď ich deti budú musieť ces-
tovať do Z� do susednej obce 
prípadne do Pova�skej Bystrice. 
�Nie sme stoto�není s názorom, 
�e umiestnenie M� do budovy 
Z� prispeje k plnohodnotnému 
výchovno-vzdelávaciemu proce-
su na�ich 3-6 ročných detí. Ar-
gumentácia úspory Þ nančných 
prostriedkov je v tomto prípade 
neopodstatnená, nakoľko ide 
o krátkodobý efekt a nemô�e 
mať prednosť pred zdravým a 
spokojným vývinom detí na-
�ej obce� � to je citát z petície. 
Mrzí ma, �e práve títo rodičia 

nepochopili podstatu zlúčenia. 
Ne�lo tu o �etrenie na deťoch a 
úmysel po�kodzovať ich zdravý 
vývin, ale o zachovanie �koly aj 
�kôlky v plnej funkčnosti. A urči-
te nejde o krátkodobý efekt, lebo 
práve v prvom roku sa náklady 
navý�ia, no z dlhodobého hľa-
diska je úspora evidentná. No 
a 6-ročné deti u� v Z� máme 
ako pred�kolákov, tak trochu 
nechápem túto vetu. Vznikajúci 
stav určite povedie k tomu, �e 
u� ďal�í �kolský rok nedoká�e-
me z Þ nančných dôvodov zobrať 
v�etky deti do M�. Urobil som 
v�etko preto, aby som mohol 
plniť môj predvolebný sľub, zo-
brať v�etky deti do M�, ktorých 
rodičia o to po�iadajú, no staros-
ta bez podpory poslancov nedo-
ká�e absolútne nič. Zlúčenie by 
prinieslo určite aj nepopulárne 
opatrenie, ako je zní�enie poč-
tu zamestnancov a niekto mi 
povedal aby som to nechal ako 
to zatiaľ je, lebo mi to ublí�i vo 
voľbách. Ne�iel som kandidovať 
na starostu, aby som sedel na 
�zadku� a robil iba tak, aby som 
obstál v ďal�ích voľbách na úkor 
rozvoja obce. Keď argumenty 
uká�u, �e opatrenie prinesie v 
budúcnosti ú�itok, tak beriem na 
seba plnú zodpovednosť aj za 
takéto rozhodnutia, ktoré by mi 
mohli �u�kodiť vo voľbách�, lebo 
aj keď by mi u�kodili, čas uká�e, 
�e to bolo správne rozhodnutie 
a zlúčenie Z� a M� by takýmto 
rozhodnutím bolo. Tohto �ublí�e-
nia� sa asi zľakli poslanci, lebo 
nedoká�em pochopiť, načo boli 
dobré v�etky tie prípravy, zisťo-
vanie podmienok, spracovanie 
projektu, keď pri hlasovaní pred 
občanmi dokázal dvihnúť ruku 
za zlúčenie iba Ing. Franti�ek 
Balu�ík, aj keď na pracovnej po-
rade to bolo úplne inak.

Nechceme �etriť
na deťoch

Jeden z prítomných občanov 
na zastupiteľstve navrhol, aby 
sme peniaze, ktoré sme u�etrili 
na kultúrnom dome, pou�ili na 
Þ nancovanie chodu �kôlky. Uro-
bili sme opatrenia na úsporu Þ -
nancií, aby sme ich zase �utopili� 
do spotreby? Takéto kroky nikdy 
nepovedú k rozvoju obce. No a 
po vystúpení Mgr. Petra Taro-
�íka som pochopil, �e by som 
nemohol byť učiteľom, nakoľko 
som po troch hodinách nedoká-
zal vysvetliť podstatu zlúčenia 
Z� s M�. Uznal, �e mám pravdu 
ja, čo chcem premiestniť �kôlku 
do �koly z ekonomického hľa-
diska a aj skupinka rodičov, ktorí 
bojujú za to, aby ich deti zostali v 
budove M�, nakoľko priestor je 

to najlep�í pre intelektuálny vý-
voj detí, no aby sme ne�li �etriť 
na deťoch, ale  �etrili v odpado-
vom hospodárstve. Uznávam, 
�e v odpadoch je plno priestoru 
na �etrenie, no e�te raz zdôraz-
ňujem, �e celé zlúčenie �kôlky 
a �koly sa neplánovalo kvôli 
�etreniu na deťoch, ale pre to, 
aby na�e deti mohli chodiť do 
modernej �kôlky a �koly s kva-
liÞ kovaným personálom u nás v 
Papradne. Týmto rozhodnutím 
sa staneme asi raritou, keď sme 
utopili základnú �kolu na úkor 
�kôlky a som zvedavý s akou 
petíciou potom príde tá skupinka 
ľudí, ktorí to v�etko zapríčinili.

Ďakujem
Na záver by som chcel poďa-
kovať v�etkým, kto sa podieľal 
na príprave na�ich Ondrejov-
ských hodov, pánovi farárovi za 
sv. om�u, sponzorom, ktorí aj v 
týchto nie veľmi dobrých časoch 
Þ nančne a cenami do tomboly 
hody podporili,  Pod�iaranu za 
príjemný kultúrny program, po-
ľovníkom za chutný gulá� (�e 
vraj to bol ten diviak, čo vyryl 
na jar zemiaky po dedine). No 
a veľkú úctu a poďakovanie 
chcem vysloviť redakčnej rade 
ná�ho POLAZNÍKA, Ing. Věre 
Lali�ovej, Ing. Anne Miniariko-
vej, Ing. Magdalénee Balu�íko-
vej, Ambrovi Balu�íkovi a Viere 
Petríkovej. Je to zohraný tím, 
ktorý u� 10 rokov pripravuje 
tento ná� obľúbený �tvrťročník. 
Taktie� ďakujem tým poslan-
com, ktorým zále�í na na�ej obci 
a doká�u pomáhať pri akciách a 
nie iba sedieť na zastupiteľstve, 
zamestnancom OÚ, pracov-
níkom vykonávajúcim men�ie 
obecné slu�by a v�etkým vám, 
ktorý akýmkoľvek spôsobom po-
máhate pri chode na�ej obce. 

Základná �kola
v Papradne

 ponúka kalendár 
2013 s podtitu-

lom Od koľady po 
koľadu, v ktorom 
nájdete v ka�dom 

mesiaci
papradnianske 
ľudové zvyky

a tradície, doplnené 
kresbami via�ucimi 
sa k týmto zvykom.

 Keď�e pri čítaní týchto riadkov 
budú Vianoce u� klopať na dve-
re, v�etkým vám prajem krásne 
a po�ehnané vianočné sviatky v 
kruhu tých, ktorých máte radi a 
tie� úspe�né vykročenie do no-
vého roka 2013, ktorý mô�eme 
spoločne privítať pred Obecným 
úradom. Od 22:30  bude pripra-
vené občerstvenie a o pol noci 
skromný ohňostroj.       
�Ak si človek nev�íma vzdialené 
problémy, bude mať problémy, 
ak sa priblí�ia.         (Konfucius)

Ing. Roman �panihel

Kalendár pre vás
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V na�ej obci

BOLO
6. októbra

po vlaňaj�om úspechu aj tento 
rok čakal na�ich spoluobčanov 
�Pivný festival � Papradňan-
ský krígeľ�, druhý ročník. Sprie-
vodnými podujatiami boli rôzne 
súťa�e pre deti aj dospelých, s 
hrou a spevom na heligónke vy-
stupovali viacerí hudobníci, ča-
povali sa 4 druhy piva, v ponuke 
bolo zabíjačkové menu, pečené 
koleno, krúpna baba, �i�ky, lan-
go�e. Večer pokračovalo toto 
skvelé popoludnie zábavou vo 
veľkej sále KD. �ťastliví výher-
covia si odná�ali aj ceny z  tom-
boly.

13. októbra
sa v spolupráci Pova�ského 
osvetového strediska a obce 
Papradno konala Krajská súťa� 
folklórnych skupín �Nositelia 
tradícií�. Zúčastnili sa skupiny z 
Trenčianskeho kraja.

21. októbra
kultúrna komisia OZ pripravila 
výstavku ovocia a zeleniny.  
Bolo  čo obdivovať, výstavka 
bola veľmi pekná, �koda, �e ob-
čania svojou účasťou neopäto-
vali snahu poslancov. 

28. októbra
pote�ili na�ich seniorov deti z 
M�, Z� a FS Pod�iaran  vystú-
peniami  v  Mesiaci úcty k star-
�ím. Seniorov po vystúpeniach 
organizátori pohostili. 

1. decembra
Ondrejovské hody sa začali 
obecnou zabíjačkou a súčasne 
hudobnou pozvánkou folklórnej 
skupiny Pod�iaran. Jej členovia 
pri jazde na koči pozývali obča-
nov  hudbou a spevom k účasti 
na hodoch. Pri KD a OÚ  prispe-
la k dobrej nálade ľudová hudba 
Lieskovanka, papradnianski po-
ľovníci ponúkali zdarma výborný 
gulá�,  prítomných zahrial i po-
hárik slivovice, chutnalo dobre 
pripravené podhrdlie, tlačenka,  
upečená bravčová pečienka. 
Poslanci ponúkali zabíjačkové 
menu. Občania si mohli kúpiť 
aj medovinu, deťom hračky a 
maľované či drevené obrazy. V 
kostole slávnostnú svätú om�u 
celebroval pán farár Ján Ba�o. 
Kultúrny program, ktorý bol v 
ré�ii Mgr. Lenky Jandu�íkovej 
a FS Pod�iaran, bol oslavou 
folklóru ná�ho regiónu. Bohatú 
tombolu �rebovali počas kultúr-
neho programu a na večernej 
zábave. 

6. decembra
zavítal do obce Mikulá� s an-
jelom a čertom. Najprv sa stretol 
v KD s deťmi z M� a Z�, potom 
nav�tívil dôchodcov v Centre 
sociálnych slu�ieb � JAVORNÍK 
a neskôr sa vydal za ostatnými 
deťmi do ich domovov.  

8. decembra
na sobotňaj�ej výstavke �Čaro  
Vianoc�, ktorá bola vo veľkej 
sále KD pekne pripravená, ste 
mohli ochutnať  vianočný punč, 
spieval Pod�iaran, no veľa z nás 
zostalo doma. O spestrenie sa 
usilovali aj deti z M� ako betle-
homci. Na Kolibu A. Beníkovej 
po celý deň prichádzali náv-
�tevníci, aby boli svedkami 
domácej zabíjačky  a ochutnali 
dobroty z nej. �e im bolo dobre, 
svedčila plná koliba e�te večer, 
kde u� dominovali heligónky. 

9. decembra
sa u� tradične na Vianočnom 
koncerte  prezentovali pod ve-
dením Mgr. Juraja �ípeka �iaci 
Súkromnej umeleckej �koly v 
Pov. Bystrici pri Z� Papradno. 
�iaci svoje vystúpenie zvládli na 
výbornú.

BUDE
26. decembra

V KD Papradno od 20.00 h �te-
fanská zábava, do tanca hrá DJ 
BOBO.

31. decembra
Po zraze o 12,00 h. na moste v 
Brvni�ti (Ridzov) sa mô�ete vy-
dať na tradičný výstup na BU-
KOVINU.
Na Silvestra vás starosta obce 
a poslanci  pozývajú od 22,30 
h pred obecný úrad, kde spo-
ločne privítame Nový rok 
2013. Nebude chýbať hudba, 
ohňostroj, občerstvenie a dobrá 
nálada.

19. januára
poslanci obecného zastupiteľ-
stva  a Obecný úrad Paprad-
no vás pozývajú do kultúrneho 
domu na V. obecný ples.

2. februára
pozýva ZR� pri Z� Papradno na 
Rodičovský ples, ktorý sa za-
čne od 19,30 h

9. februára
v poobedňaj�ích hodinách ste 
v�etci pozvaní na fa�iangový 
sprievod masiek Papradnom 
a večer o 20. h do KD na fa-
�iangovú zábavu, kde bude 
pochovávanie basy.

17. marca
bude vo veľkej sále KD výstav-
ka �Čaro Veľkej noci�

31. marca
- u� tradične organizuje Klub tu-
ristov a ly�iarov Papradna Veľ-
konočný výstup na Holý vŕ�ok 
(V. ročník), zraz účastníkov bude 
o 13. h pri obecnom úrade. Ve-
čer vás o 20. h pozývame do KD 
na Veľkonočnú disco zábavu.

Program počas Ondrejovských hodov.

Mikulá� bol v kultúrnom dome a potom pochodil celú dedinu.

Betlehomci z M� na výstavke Čaro Vianoc.
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Duchovné slovo

Poďakovanie
Ďakujeme v�etkým, ktorí pri�li odprevadiť na poslednej ceste
z ná�ho sveta do večnosti na�u 

FRANTI�KU TRULÍKOVÚ

z Podjavorníka,
ktorá nás opustila 13. novembra. 

Srdečne a úctivo ďakujeme rodine a 
v�etkým ostatným, ktorí nám pomohli 
radami, informáciami a pomocou s organizáciou pohrebu. Nech 
sa vám to inde vráti a nech vám  to aj Pán odplatí.
Ďakujeme za modlenie pred svätou om�ou, ďakujeme kostolní-
kovi, mini�trantom, spevákom a v�etkým, ktorí prispeli k dôstojnej 
rozlúčke,  ktorú sme ukončili  v kultúrom dome na kare. Svojej 
úlohy sa dobre zhostila pohrebná slu�ba Archa, lupene ru�í nech 
lemujú cestu do večnosti. 
Zvlá�tne a  výnimočne srdečné poďakovanie vyslovujeme nemoc-
ničnému kaplánovi z Pova�skej Bystrice, Mgr. Franti�kovi Galván-
kovi, za jeho ústretovosť a  ľudské porozumenie pri prosbe o odslú-
�enie svätej om�e pred pohrebom. Za kázeň počas svätej om�e, 
podanú s citom a  s porozumením ako to doká�e len pravý kňaz a  
za naozaj dôstojnú duchovnú rozlúčku. Máme pokoj v du�i, �e pán 
kaplán Galvánek sa ako ozajstný  kňaz postavil k na�ej prosbe o 
odslú�enie svätej om�e v neprítomnosti miestneho správcu farnos-
ti. Sme pokojní a spokojní s tým, ako sme na�ej milovanej mame, 
svokre, babke, prababke, sestre,  krstnej mame, tete a susedke 
v spomienkach  spoločne prejavili hlbokú úctu, ktorú si aj pri spo-
mienke na kázeň pána kaplána zachováme nav�dy.

Niekoľko mesiacov sme na ná-
dvorí ná�ho farského kostola 
postrádali sochu, zobrazujúcu 
svätca 14. storočia, známeho 
ako patróna spovedníkov i bez-
pečného putovania a �ťastného 
návratu (mno�stvo podobných 
sôch mô�eme nájsť na rázces-
tiach či mostoch). V súčasnos-
ti sa u� opäť skvie na svojom 
mieste: obnovená, zre�taurova-
ná.
Pieskovcové súso�ie svätého 
Jána Nepomuckého v areáli 
Kostola sv. Ondreja v Papradne 
je z polovice 18. storočia. Jeho 
autor je neznámy. 
Socha svätca v �ivotnej veľkosti 
je zobrazená tradičným ikono-
graÞ ckým spôsobom z obdobia 
baroka. Svätý Ján má oblečenú 
kleriku (dlhý, po členky siahajú-
ci odev, vpredu zapínaný radom 
gombíkov) a rochetu (po kolená 
siahajúce rúcho, zdobené kraj-
kou), na nej ko�u�inový plá�ť 
(almúcia), na hlave biret. V ľavej 
ruke dr�í krí� s palmou, symbo-
lizujúcou mučenícku smrť. Nad 
hlavou sa skvie pozlátená kovo-
vá sväto�iara s piatimi �esťcípi-
mi hviezdami (legenda hovorí o 
piatich svetlách, podľa ktorých 
na�li rybári mŕtve telo utopené-
ho mučeníka). 
Po bokoch sochy sv. Jána sú dve 
sochy malých sediacich puttov 
(anjelikov), z ktorých jeden dr�í 
zámok a druhý knihu, pričom 
prstom druhej ruky si zakrýva 
ústa (symbol mlčanlivosti). Na 

Chránime si a obnovujeme,
čo nám zanechali na�i otcovia

podstavci hlavnej sochy si mô-
�eme v�imnúť zobrazený jazyk, 
jeden z typických atribútov tohto 
svätca (pri exhumácii jeho tela 
sa na�iel jazyk neporu�ený).
Súso�ie sv. Jána Nepomucké-
ho bolo re�taurované na pôde 
Vysokej �koly výtvarných ume-
ní v Bratislave. Re�taurovala 
ho Bc.art. Miroslava Matu�ková 
pod vedením Mgr.art. Gabriela 
Strassnera a Mgr.art. Ivana Pil-
ného. Re�taurovaním sa malo 
dosiahnuť o�ivenie a zachovanie 
diela v čo najväč�om mo�nom 
rozsahu s prinavrátením jeho 
umelecko-historickej hodnoty. 
Povrch kameňa bol mierne 
zvetraný vplyvom poveternost-
ných podmienok, čo spôsobilo 
zbrúsenie ostrosti modelácie. 
Na miestach, kde sa zdr�iava-
la vlhkosť, boli sochy poraste-
né machmi a li�ajníkmi. V�etky 
sochy niesli a� 4 dodatočné fa-
rebné premaľby. Hrubé nánosy 
týchto sekundárnych vrstiev boli 
odstránené, nakoľko viac �kodili 
kameňu, ne� ho chránili. Primár-
na farebná úprava sa zachovala 
iba vo fragmentálnom stave, a to 
na soche sv. Jána v oblasti vnú-
tornej strany almúcie a v zadnej 
časti na klerike, preto sa pristúpi-
lo k re�taurovaniu a konzervova-
niu diela a jeho farebnej vrstvy v 
miere, v akej sa dochovala. Kov 
sväto�iary bol očistený, odhrza-
vený a následne pozlátený.
Súso�ie je zakonzervované a 
prispôsobené podmienkam v 
exteriéri. Celý povrch kameňa 
je napustený hydrofóbnym náte-
rom, ktorý by ho mal (pri pravi-
delnom opakovanom aplikovaní) 
naďalej ochrániť proti nepriazni-
vým vplyvom povetria. 
Pre re�taurovanie súso�ia sme 
sa rozhodli na podnet farníkov a 
na základe výhodnej ponuky zo 
strany vysokej �koly, ktorá túto 
prácu vykonávala. Po zre�tau-
rovaní sôch sme sa dodatočne 
rozhodli aj pre čiastočné zre�ta-
urovanie po�kodených schodov 
pod súso�ím a pre posunutie 
celého objektu tak, aby čo naj-
lep�ie zapadal do priestoru.
Je na�ím spoločným �elaním, 
aby socha sv. Jána zostala pre 
budúce
generácie svedkom histórie a 
zbo�nosti na�ich predkov.
Poďakovanie patrí: 

vedeniu Obce Papradno za  �

Hlavný celebrant sv. om�e na hody dekan vdp. Ján Ba�o.

Sv. om�e počas Vianoc
Papradno

25. decembra
00:00 (polnočná)
06:00 (pastierska)
10:30

26. decembra
07:40

31. decembra
16:00 (poďakovanie na konci roka)

1. januára
07:40, 10:30
(chorí, ktorí nemô�u prísť do 
kostola, mô�u po�iadať o sv. 
prijímanie domov � 25. de-
cembra popoludní)

Brvni�te:
24. decembra � 22:00
25. decembra � 09:00
26. decembra � 09:00
1. januára � 09:00

poskytnutie príspevku vo 
vý�ke 2.500 � (čo predsta-
vuje pribli�ne 1/3 celkových 
nákladov),
Jánovi Belu�íkovi za ochotné  �
a bezodplatné poskytnutie 
�eriavu pri demontá�i súso-
�ia a podstavcov,
Jánovi Levčíkovi a spol. za  �
promptné vykonanie potreb-
ných prác,
v�etkým za nezi�tnú pomoc  �
akéhokoľvek druhu pri reali-
zácii diela i za ka�dú dobrú 
radu.

(Kto by sa chcel dozvedieť viac 
podrobností o priebehu re�tau-
rovania, mô�e na fare nahliad-
nuť do komplexnej re�taurátor-
skej dokumentácie.) 

Jozef Hlinka, farár
http://papradno.fara.sk 
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V niekoľkých ďal�ích príspev-
koch v Polazníku chceme pri-
blí�iť najstar�ie a najznámej�ie 
papradnianské rody  (ako ich 
popísal �tefan Meli�) a záro-
veň, podľa evidencie občanov 
Papradna ukázať, koľko rodín
a ich príslu�níkov z týchto rodov 
v Papradne v súčasnosti �ije (ro-
dinu v na�ich príspevkoch budú 
predstavovať osoby, �ijúce pod 
jedným popisným číslom). Na-
�ím zámerom nie je zostavovať 
rodokmene, to by bolo náročné, 
len ukázať, kedy sa tieto rody  
v Papradne prvýkrát objavujú - 
spomínajú, prípadne ako �iroko 
boli rozvetvené a v ktorých grun-
toch, či ho�tákoch �ili.  

Badač
Jedným z najpozoruhodnej�ích 
rodov, či ich mien sú Badačov-
ci. Toto priezvisko je starobylé
a čisto slovenské. Dá sa predpo-
kladať, �e prvý Badač k nám pri-
�iel z Turca. V dedinke Bodovice 
údajne u� v 13. storočí �il ze-
miansky rod Bodo. V roku 1504 
sa rozdelil na dve vetvy � Bodo 
a Bada. Príslu�níci tohto rodu sa 
z Turca roz�írili do iných oblastí 
Slovenska. Niektorí sa usadi-

Najznámej�ie rody v Papradne
Určite si u� ka�dý v�imol, �e mnohé, predtým �iroko rozvetve-
né rody sa z Papradna pomaly vytrácajú. A s nimi odchádzajú 
aj staré, známe papradnianské priezviská a namiesto nich pri-
chádzajú nové, o ktorých sme predtým ani nepočuli. Paprad-
nianské  priezviská sa v�ak len tak  nestratia, iba  s mladými 
ľuďmi odchádzajú do v�etkých kútov Slovenska, ba často aj za 
hranice, kde si zakladajú svoje nové rodiny.  I tu platí,  nič sa 
nestratí, len premiestni na iné miesto.

li v Čechách (Rostoklaty), iní
v Rakúsku (�tajerský Hradec)
a v Maďarsku pri Nyíregháze. 
Ďal�í sa usadili vo Francúzsku
a v USA. Ich potomkov najdeme 
v Tótkomlo�i, Budape�ti a inde. 
V Turci sa v minulom storočí 
dostali do obcí Bystrička, Felku-
�ová a Záturčie. Históriou tohto 
rodu sa zaoberá Jozef Bada
z Prahy, ktorý má slovenských 
predkov a je členom Slovenskej 
genealogicko � heraldickej spo-
ločnosti pri Matici slovenskej.
V Papradne �ili Badačovci u� 
pred rokom 1800. Boli obyčajný-
mi poddanými a sú zapisovaní
v zoznamoch večných podda-
ných obce Papradno i v mat-
rikách obce. Bývali v Jak�ovie 
ho�táku, ale aj v osade Grúnik
v Komjatném. Rozdelili sa na 
dve vetvy a dnes bývajú v Pap-
radne i v Brvni�ti. K zmene 
priezviska Bada na Badač do�lo 
asi tak, �e keď�e meno Bada 
je v Papradne netypické (mená 
s koncovkou � a� sa vyskytovali 
len ojedinele), starí obyvatelia 
Papradna si jeho tvar upravili 
na Badač.  Toto priezvisko sa v 
na�ich matrikách objavuje prvý 
raz v roku 1735 � �tefan a Anna 

mali v roku 1735  
Martina, v roku 
1739 Jána v roku 
1744 �tefana. 
Priezvisko Badač 
má aj variant Ba-
dačík (podľa �. 
Meli�a).
Z tohoto, v minu-
losti početného 
rodu  v Papradne 
zostali  tri rodiny. 
Na Ko�iaroch Má-
ria a Emil Badač 
a Pod Kremnicou 
rodiny Ignáta Ba-
dača a Ondreja 
Badača. V súčas-
nosti �ijú v Pap-
radne �tyri rodiny. 
Rrodina po Ig-
nátovi Badačovi
a tri rodiny po On-
drejovi Badačovi 
(synovia), rodina 
Emila Badača ne-
mala mu�ského 
potomka. Okrem 

nich sú e�te v Papradne na tr-
valý pobyt prihlásení  Luká� 
Badač  (syn Petry Adamčíkovej)
a Eva Badačová (z Trenčian-
skej Teplej, č. p. 1506). Celkovo
s priezviskom Badač �ije dnes
v Papradne 17 osôb.

Bačík
Priezvisko Bačík má u nás dlhý 
koreň. U� v roku 1592 sa medzi 
�eliarmi v Papradne spomína 
Ján Baťa. Písmeno �ť� na�i ovy-
vatelia v�dy nahrádzali písme-
nom � č�, tak sa z Baťu stal Bača 
a neskôr Bačík.  V Brvni�ti jeden 
grunt nazývajú Bačov, tam �ilo 
asi viac Bačov � Bačíkov ako 
v Papradne. Prizvisko je v�ak 
roz�írené po celom okolí, napr. 
v Sverepci, v Marikovskej doline 
i inde (podľa �. Meli�a).
V súčasnosti �ijú v Papradne 
tri rodiny Bačíkovcov, spolu
11 osôb. Ak sa pozrieme hlb�ie 
do minulosti vidíme, �e ich pôvod-
nym predkom bol Adam Bačík. 
Ten mal troch synov � Adama, 
Jozefa a Jakuba, z ktorých Adam 
i Jozef sa z Papradna odsťaho-
vali. Tri rodiny, ktoré �ijú dnes
v Papradne, pochádzajú od Ja-
kuba Bačíka (syn, dvaja vnuko-
via). Adam Bačík bačúval v Ko�-
kovci na Kotelnici, syn Jakub
v Medvedzí na Tomá�ovej.          

Baculík
Meno Baculík sa prvýkrát spomí-
na u� v roku 1637, ale v Dlhom 
Poli. V Papradne sa toto meno 
objavuje tie� dávno, v roku 1770  
sa spomínajú Juraj Baculík a 
Matú� Baculík.  V roku 1855 
Anton Baculík č. d. 51 a Samu-
el Baculík č. d. 52. Baculíkovci 
bývali v�dy vo Va�kovie grunte, 
na dolnom konci obce a tam sa
v roku 1874 spomína aj Anton 
Baculík. Tento rod �ije v Paprad-
ne dodnes, ale je malý, neroz�í-
rený (podľa �. Meli�a).
V súčasnosti �ijú v Papradne 
len dve rodiny Baculíkovcov,

s počtom 9 osôb. Pochádzajú od  
�tefana  Baculíka, narodeného
v roku 1900 (zomrel ako 88 � 
ročný). Rodiny zalo�ili jeho sy-
novia Alexander a Jozef.

Balá�ik
Rod Balá�, Balá�ik, Balá�ovci je 
starý a v Papradne v minulosti aj 
veľmi roz�írený. Meno Balá� � 
Balá�ik vzniklo pravdepodobne 
od maďarského osobného mena 
Balá�,  či�e Bla�ej.  Meno  Bla-
�ej, Balá� sa spomína u� v roku 
1592 v Jasenici. Balá�a neskôr 
premenovali na Balá�ik a toto 
meno sa v Papradne zachovalo 
dodnes.
Podľa jednej povesti bol Balá� 
aj richtárom a to v časoch, keď 
sa e�te konali lapačky. Rich-
tár Balá� v�dy vopred varoval 
mladých chlapcov, aby doma 
nespali a ukryli sa v hore. Keď 
sa vojakom-lapačom nepodaril 
lov na mladých mu�ov, z poms-
ty odvliekli richtárovho syna. 
Aby richtár syna z vojny vyplatil, 
predal v Medvedzí horu zvanú 
Balá�ov. Horu kúpili �u�olovci
a odvtedy sa volá �u�ulov.
Meno Balá� mo�no spájať s va-
riantom Bala�a. Vieme, �e Ba-
la�ovci boli �ľachtický rod, ktorý 
vlastnil niektoré hrady, od roku 
1571 aj Bystrický a nejaký čas 
vládli i na Bytčianskom hrade.
V 18. stor. postavili ka�tieľ v Orlo-
vom. V starých papradnianských 
povestiach sa často spomína aj 
grófka Balá�i-Gáborka, ktorá sa 
rada túlala po na�ich horách a k 
poddaným bola dobrá. Pravda, 
papradnianski Balá�ikovci ne-
majú s bohatými Bala�ovcami 
nič spoločné.
Prvýkrát sa s týmto menom 
v Papradne stretneme v roku 
1727, kedy sa v matrike spomína 
Katarína Bala�ka. V roku 1764 
Balá�-Chovančík a v roku 1792 
notarius (miestny) Juraj Balá�ik. 
V roku 1770 sú v zozname več-
ných poddaných obce Papradno 

Mária Balu�íková � Vlčíková (1864 � 1948)Mária Balu�íková � Vlčíková (1864 � 1948)

 Franti�ek Balá�ik (1905 � 1995) Franti�ek Balá�ik (1905 � 1995)
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Pokračovanie zo str. 5

Viera bola susedka a Jo�o bol 
bratranec. Viera mala v�dy 
usmievavý výraz tváre. Milý 
úsmev, čo ma ako chlapca mia-
tol a nerozumel som, ako mô�e 
mať stále dobrú náladu. Jo�o 
bol niekedy prchký a impulzívny, 
kto ho v�ak poznal bli��ie vedel, 
�e pod drsnou �upkou sa skrý-
va dobré srdce...Na�e vzťahy 
a kontakty síce v posledných 
rokoch neboli intenzívne a pra-
videlné, ale keď sme sa občas-
ne náhodou stretli, v�dy sme si 
potriasli ruku, prehodili pár slov 
a mali si čo povedať...Teraz ich 
u� nejaký čas nestretávam a tie 
stretnutia mi chýbajú. 
Sám neviem prečo, ale často 
na nich spomínam. Vidím ich
 v mojom detstve  ako mladých 
a krásnych  novoman�elov, keď 
ruka v ruke kráčali z roboty.
V tej dobe keď bývali v podnájme
v na�om susedstve, predtým 
ako dostali svoj prvý byt...Pamä-
tám si, cestou z Papradna  Pod-
javorník, �e ako autobusár nikto 
tak nerezal zákruty ako Jo�o, čo 
mi ako malému chlapcovi stra�-
ne rezalo... Obdivoval som prvé 
zahraničné auto po revolúcii, há-
dam prvé také Podjavorníkom. 
Ak si dobre pamätám červený 
Renault na tú dobu výnimočný 
a vôbec nie be�ný... A obdivu-
jem traktor vlastnej výroby, trhač 
asfaltu, nezničiteľný nezmar, čo 
e�te teraz funguje...
U� ich nestretávam... To, �e si 
Vieru hore vy�iadali skôr ako by 
sme si predstavovali, ma nepre-
kvapuje. Takých usmievavých 
ľudí tam toti� nepochybne potre-
bujú... Niekto by v�ak mo�no po-
chyboval, načo hore treba také-
ho chlapa s drsnou �upkou ako 
bol Jo�o. Okrem dobrého srdca 
mo�no aj  nato, aby pomáhal 
udr�ať disciplínu u tých, ktorí sa 
nejakým spôsobom pre�mykli 
nie celkom po zásluhe...

uvedení Juraj Balá�ik a Martin 
Balá�ik. V roku 1791 � 1794 
sa spomínajú man�elia �tefan 
a Katarína Balá�ik, tie� v roku 
1795 a tu má �tefan Balá�ik prí-
menie Ivanovič. Asi býval alebo 
pochádzal z Ivanovie gruntu.
V roku 1797 sa spomínajú  man-
�elia Martin Balá�ik a Barbora 
Stech.  V roku 1855 Ján Balá�ik 
č. d. 269 a v roku 1874 v Dí�-
kovie grunte  Franti�ek Balá�ik 
a Ján a Anna Balá�ik (podľa
�. Meli�a).
Akokoľvek bolo  meno Balá�ik
v minulosti roz�írené, v súčas-
nosti �ijú v Papradne len  �tyri 
rodiny, spolu 11 osôb. V�etky 
pochádzajú  od Barnabá�a Ba-
lá�ika, ktorého ka�dý nevolal 
inak ako Barabá� alebo Ma-
húnik. Bačúval v Ko�kovci na 
Kotelnici. Mal dvoch synov, 
Franti�ka a Ondreja. Dve rodiny � 
potomkovia Ondreja bývajú dnes
v miestnej časti Záhrady a ďal�ie 
dve rodiny � potomkovia Fran-
ti�ka (narodený v roku 1905, zo-
mrel 90 � ročný) v miestnej časti 

Podhúboč. Druhá rodina Balá-
�ikovcov, ktorá �ila v Papradne  
Pod Kremnicou nezanechala 
mu�ských potomkov.

 Balu�ík
Balu�ík, pôvodne Balucha bol 
jeden z najrozvetvenej�ích ro-
dov v Papradne. Toto meno má 
varianty Balucha, Balúch, Balu-
�ík. Prvýkrát sa s ním stretáme 
v 17. storočí, ale v Lednici. Je 
mo�né, �e odtiaľ sa dostalo aj 
k nám. Podľa povesti rod zalo�il 
tulák z Moravy, ktorý pri�iel do 
Papradna, prenocoval u Mar-
tovičov, tam sa potom aj o�enil 
a nav�dy zostal v na�ej obci. 
Nazvali ho Balúchom, lebo vraj 
pochádzal z dediny Balucha na 
Morave. Podľa ná�ho zvyku Ba-
lucha premenovali na Balu�ík. 
Táto povesť sa zrejme nezakla-
dá na pravde.

Balu�íkovci sa rýchlo rozrástli
a rozvetvili. U� v roku 1752 je 
zapisovaný Jano Balu�ík ako 
prísa�ný v obecnom výbore. V 
roku 1770 sú v Papradne �tyri 
početné rodiny � Ján Balu�ík, 
�tefan Balu�ík, Ondrej Balu�ík  
a Martin Balu�ík. Balu�íkovci 
získali veľkú časť Martoviech 
gruntu , i časti v iných gruntoch. 
V�dy patrili k najmajetnej�ím v 
dedine. V roku 1855 vlastnia tie-

to domy: č. d. 103 �tefan Balu-
�ík a Tomá� Balu�ík,  č. d. 104 
Adam Balu�ík a č. d. 107 Martin 
Balu�ík.
V roku 1874 sú v bývalých grun-
toch zapísaní: v Di�koviech 
grunte Pavel Balu�ík, v Kubičko-
viech grunte Adam Balu�ík, Zuza 
a Tereza, Balu�ík  - sirota, Karol 
Balu�ík, Pavel Balu�ík a Pavel 
a Peter Balu�ík. V tomto grunte 
sa u Balu�íkovcov dvakrát spo-
mína sporné dedičstvo. Jeden 
spor má Adam Balu�ík a druhý 
Pavel Balu�ík. V Hájnych grunte 
je zapísaný Jozef Balu�ík, ktorý 
má spor aj o druhé dedičstvo, v 
Tomá�oviech grunte Jozef Ba-
lu�ík a �tefan Balu�ík a v Iva-
noviech grunte Karol Balu�ík 
Grollo. V Holienkoviech grunte 
majú Balu�íkovci dve dedičstvá, 
v Maru�koviech grunte je zapí-
saný Jozef Balu�ík a v Kontilo-

viech grunte Ján Balu�ík, Jozef 
Balu�ík a Juraj Balu�ík.
 Niektorí Balu�íkovci sa odsťa-
hovali do USA, päť rodín po 1. 
svetovej vojne do �tefánikova 
pri Galande a jedna do Senca. Z 
tohto rodu pochádza kňaz Jozef 
Balu�ík � Hevočík, ktorý pôsobil 
aj v susednom �tiavniku. Zomrel 
v roku 1995 v Rajeckej Lesnej 
(podľa �. Meli�a).
Rod Balu�íkovcov bol taký po-
četný, �e dostal viaceré prí-
menia, či občianske prezýv-
ky � Balu�ík � Fiľúch, Balu�ík 

� Melenec, Balu�ík � Hevočík, 
Balu�ík � Hevák, Balu�ík � Iňo�, 
Balu�ík � Ondrúlik, Balu�ík � 
Brľan, Balu�ík � Kúric, Balu�ík 
� Kremín, Balučík � Janák, Ba-
lu�ík � Toma�ec a iní.  Tento rod 
je v Papradne početný dodnes, 
dokonca najpočetnej�í. V súčas-
nosti v Papradne �ije 19 rodín, 
spolu 99 osôb. Z prezýviek sa 
vytratilo len meno Balu�ík � Kú-
ric a Balu�ík-Hevák, ktorí sa od-
sťahovali na Dolniaky.

Pripravili
Magda a Ambro Balu�íkovci

VIERA A JO�O a tí ostatní...
Čeriepky z Podjavorníka

U� ich nestretávam a tie stretnu-
tia mi chýbajú. �iaľ, odi�li tam, 
odkiaľ niet návratu. Odi�li skôr 
ako by sme chceli. Z na�ich mys-
lí a spomienok v�ak odísť nikdy 
nemô�u  a  zostanú tam dovte-
dy, pokým neodídeme my...
Nejako takto podobne si spomí-
nam aj na ostatných bratrancov, 
čo odi�li skôr ako by mo�no mali, 
alebo chceli...Jo�ko, Milan, Dra-
hu�, Jaro sesternicin a v dávnej 
minulosti Vlado...So v�etkými 
som mal priateľský vzťah a rád 
som ich stretal a tie stretnutia mi 
tie� chýbajú...
Rád spomínam aj na ďal�ích, 
mo�no by som mohol povedať 
�e aj kamarátov, alebo mini-
málne rovesníkov, ktorí sa tie� 
akosi poponáhľali: Jano, Zdeno, 
Laco, Jano...alebo v dávnej�ej 
minulosti Du�an... Celkom rád 
by som znovu počul: �Po�čaj mi 
dvaccac korún�, alebo �Zeber 
pivo�, alebo �Servuuus bratrane-
ec�. A celkom rád by som po�-
čal, aj zebral, aj odzdravil... Za 
tie vzťahy to toti� stálo...
V mojich očiach najvy��ím vy-
znamenaním, aké si viem pred-
staviť pre mňa bolo, keď  kedysi 
dávno pred rokmi Zdeno, o pár 
rokov star�í a pre mňa prirodze-
ná autorita, síce pri fľa�ke a pri 
�tamprľke, ale na tom nezále-
�í, bezdôvodne, len tak, pove-
dal mojej �ene: �Jo�o je dobrý, 
Jo�o je dobrý�. Mal som vtedy 
taký pocit a mám ho doteraz, �e 
viac ma nikto nikdy nepochválil 
a neprihrial mi polievku na tom 
najsprávnej�om mieste.
V mojej mysli dosť často znovu 
a znovu vzdávam hold  a úctu 
v�etkým spomenutým ale aj ďal-
�ím súputníkom z Podjavorníka, 
obyčajným, skromným, v behu 
časom �bezmenným� ľuďom, 
ktorí u� nie sú medzi nami. 
A pekné vianočné sviatky!

Jozef Trulík

Ondrej Balu�ík - Iňo� (sirota)Ondrej Balu�ík - Iňo� (sirota)
 (1863 - 1937) (1863 - 1937)

Jakub BačíkJakub Bačík
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Čas tak rýchlo letí... Vivat Pod�iaran!
Čas tak rýchlo letí... Tridsať ro-
kov v �ivote človeka ubehne 
ako voda. No tridsiate výročie 
folklórnej skupiny sa neoslavuje 
a� tak často. Je to niečo výni-
močné a som veľmi rada, �e sa 
mô�eme niečím takým pý�iť. 
Vedúcou Pod�iaranu som ne-
celé dva roky, no mám pocit, 
�e sme spolu u� stra�ne dlho. 
Neviem vám presne povedať, 
koľko skú�ok sme za ten čas 
mali a koľko vystúpení, no jed-
no viem určite, dávajú nám silu 
a energiu na ostatné dni. Va�a 
podpora je tie� ú�asná... veď sa 
aj hovorí, �e nikto nie je doma 
prorokom. Ja mám ale pocit, �e 
to v tomto prípade akosi nepla-
tí. Te�í nás vidieť toľkých ľudí 
na vystúpeniach. Va�a podpora 
je pre nás najlep�ou odmenou. 
Veľká vďaka patrí aj ná�mu 
starostovi a v�etkým, ktorí pri-
pravujú kultúrne akcie za ich 
vynalo�ené úsilie a tie� za Þ -
nančný príspevok od obce na 
nové kroje.
Vidím, no hlavne počujem obrov-
ský pokrok, ktorý sme za ten čas 
urobili. Pekne to povedala pani 
Vargicová na krajskej folklórnej 
súťa�i:  �Papradňanský folklór 
vstal z popola�. Aj keď mohol 
postúpiť v ka�dej kategórii len 
jeden súťa�iaci, zo�ali sme veľ-
ký úspech. Do celoslovenskej 
súťa�e v Habovke postupujeme 
spolu s Denkou Maco�íncovou 
a s obrovskou osobnou podpo-
rou ostatných členov. 
Papradňanské hlasy sú známe 
svojou sýtosťou, spievaním z pl-
ných pľúc, aby ich bolo počuť na 
v�etkých bačovoch. To sa nedá 
naučiť, tým musí človek �iť. Ľu-
dia automaticky spievajú dvoj 
� trojhlasne. Trocha mi je ľúto, 
�e sa pomaly vytráca hra na hu-
dobné nástroje, ako je pí�ťala, 
drumbľa, no pevne verím, �e sa 
opäť nájdu ľudia, ktorí sa budú 
venovať aj takýmto nástrojom. 
Naopak ma neskutočne te�í zá-
ujem detí o heligónku. Vyrasta-
jú nám tu nové a nové talenty. 
Samka Klabníka ste u� mohli 
počuť na vystúpení a na Timka 
Ku�ana sa v�etci veľmi te�íme.
Koľko ľudí, toľko pováh. Ka�dý 
niečím svojským do tej na�ej 
partie zapadá. Tak by som vám 
ju rada trocha opísala. Najskôr 
tí na�i mládzenci. Vilko Kon-
til s Paľkom Máčkom sú takí 
na�i sto�esťdesiatroční beťári.  
Skú�ka by sa nám nerátala, 
keby nepovedali nejaký ten svoj 
vtip. Izo Mikudík je ná� chodia-

ci papradňanský slovník a sce-
nárista v jednej osobe. Tónko 
Banínec a Jo�ko Klabník Kľa-
beň sú nerozluční kamaráti, no 
s radosťou si jeden druhého do-
berajú. Ferko �ibík je s Ham-
plom kamarát a heligónku svoju 
má on rád. Janko Hároník nás 
okrem krásneho spevu dobrou 
krúpnou babou vykrmuje, Milan 
Kľúdaj zase očiankou zásobu-
je. Marcin Balu�ík nás vie hla-
som prekvapiť a Tibor Jurčík 
zase príbehmi zabaviť. Paťo 
Kaprálik, to je chlap jak hora. 
A hlas? Niečo ú�asné. K týmto 
na�im mládzencom sa pridali 
u� aj mlad�í: Paťko Kaprálik,  
Tomá� Klabník a Dominik Ba-
lu�ík.
A aké sú tie na�e �eny? Pavuľ-
ka Ábiková, Karoľka Kopú-
niková a Milka Gáciková vy-
ťahujú papradňanské trávnice 
z rukáva, Darinka Hikaníková 
má nádherný  hlas od Boha. 
Jo�ka Belu�íková, to je také 
číslo, na ka�dú srandu sa dá 
nahovoriť, Irenka Baculíková 
vie krásny druhý hlas prilo�iť. 
Hanka Beníková má hlas ako 
zvon a srdiečko zo zlata. Marta 
Hrebičíková je síce veľká tré-
mistka, no bubny sú jej poistka. 
Zdenka Mituníková, to je �ie-
ňa tiché, Ivka Kali�íková ich 
zasa sprevádza na heligónke. 
V�etkých nás v�dy pote�í, keď 
Betka Hanajíková so svojimi 
vtipmi na javisko vykročí.
Na dievčatá je v�dy radosť po-
zrieť, nad�ením zo spievania a 
úsmevom vás očaria. Maťa Gr-
bálová (�vecová � ak by niekto 
zabudol), to je dievča ú�asné, 
ako sa hovorí do koča i do voza 
dobré, Denka Maco�íncová je 
hnacím motorom, má nesku-
točné hlasisko a v�dy ovládne 
celé javisko, Mirka Hrebičíko-
vá v�etko do sekundy naplá-
nuje a okrem krásneho spevu 
aj nádherne maľuje, Pavlínka 
Pavli Knapová to je speváčka 
a jedinečná tanečnica z Lúčnice 
(Pod�iaranu), Barču�ka Bizu-
bová  to je skrytý talent, u� len 
čakáme, kedy sa naplno preja-
ví, Mirka Mima Hrebičíková  si 
v�etkých heligónkou podmanila, 
za ten krátky čas koľko piesní 
sa u� naučila, Kaja Bizubová je 
z nás najmlad�ia, riadne �idlo s 
energiou na rozdávanie. Postup-
ne sa k nám pridávajú aj diev-
čatá: Lucka Kozáčiková, Kika 
Paulecová, Katka Zdurienčí-
ková, Ninka Stra�íková, Zuzka 
Nemčeková, Marika Macháčo-

Kedz mi povezeme do Brna senečko

1. Kedz mi povezeme do Brna senečko,
 /:zbohom tu jostávaj, zbohom tu jostávaj moje srdénečko.:/
2. Zbohom tu ostávaj, u� od teba idzem,
 /:nebola si py�ná, ani vysmevačná, e�če ch tebe prídzem.:/
3. Kedz mi povezeme do Brna podruhé,
 /:zbohom tu jostávaj, zbohom tu jostávaj dzievča samodruhé.:/

Povej vieter po doline

1. Povej vieter po doline, moja krása len tak hyne, moja krása len 
tak hyne.

2. Moja krása aj sloboda, len tak hyne jako voda, len tak hyne jako 
voda.

3. Bielá ru�a rozkvitala, mamka céru zapletala, mamka céru za-
pletala.

4. Nezapletajce ma tuho, nebudzem já va�a duho, nebudzem já 
va�a duho.

vá a Veronika Balu�íková.
No, čo vám poviem? Nevyme-
nila by som ani jedného z nich. 
Určite sa spolu nenudíme, kým 
taký program ako bol na hody 
pripravíme. Budem veľmi rada, 
ak nám zachováte priazeň a bu-
deme sa stretávať na ďal�ích 
vystúpeniach, aby sme si e�te 
veľakrát mohli spolu zaspievať 
to na�e Papradno, Papradno. 
Toto na�e perlové výročie by 
sme radi spolu s vami oslávili 
22. júna 2013 na prvom ročníku 

papradňanských slávností, na 
ktorom vystúpia folkloristi z Ma-
rikovskej, �tiavnickej a Paprad-
ňanskej doliny a zaspievajú aj 
novú spoločnú pieseň V srdci 
Javorníkvo. Dúfam, �e sa nám 
podujatie podarí pripraviť, �e 
nájdeme veľa ľudí ochotných 
nám pomôcť nielen organizač-
ne, ale aj Þ nančne. 

Pokojné pre�itie Vianoc 
a v�etko dobré v novom 

roku �elá Lenka Jandu�íková 
a FSk Pod�iaran
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* Opravujem �ijacie stroje
č.t.: 4393581

Centrum sociálnych slu�ieb � JAVORNÍK, Papradno
ponúka na odpredaj osobný automobil �koda Felícia Combi 
1,3 zelená metalíza, rok výroby 1996, objem 1289 cm3, palivo 
� benzín, najazdené 157 684 km, STK neplatná, mo�né aj na 
náhradné diely.

Záujemcovia doručia cenovú ponuku v zalepenej obálke s ozna-
čením �Odpredaj automobilu� do 27. 12. 2012 na adresu:

CSS � JAVORNÍK tel. číslo: 042/4393579
018 13 Papradno č.12   0903262757

Pripomeňme si niektoré povinnosti 
občanov voči obci a stavebnému úradu  

Drobná stavba 
Čo je drobná stavba : stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej 
stavbe

prízemná stavba so zastavanou plochou do 25 m2 a vý�kou do  �
5 m  (kôlne, drevárne, �opy, letné kuchyne, práčovne, prístre�ky 
a pod.)
podzemné stavby s plochou do 25 m � 2 a hĺbkou do 3 m (pivnice, 
�umpy)
oplotenie �
prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a ka- �
nalizáciu 

Drobné stavby povoľuje obecný úrad formou ohlásenia drobnej 
stavby po predlo�ení potrebných dokladov a uhradení správneho 
poplatku 30 �.
V prípadoch odstránenia rôznych stavieb je tie� potrebné búracie 
povolenie.
Ostatné stavby ako sú stavby na bývanie,  na podnikanie, studne, 
gará�e,  rôzne stavebné úpravy, prístavby, nadstavby,  udr�iavacie 
práce a podobne povoľuje spoločná úradovňa vydaním stavebné-
ho povolenia po predlo�ení potrebných dokladov a dokumentov. 
Správny poplatok je vo vý�ke od 33 �.
Ďalej chceme pripomenúť, �e občania sú povinní ka�dý rok a to do 
31. januára spresniť vlastníctvo k svojim nehnuteľnostiam (pozem-
ky aj stavby), ktoré získali dedením, darovaním, kúpením, vybudo-
vaním nových stavieb, ale aj zbúraním, odpredaním a podobne.

Daň z nehnuteľností a miestny poplatok
Preto�e od 1. 12. 2012 platí novela zákona č. 582/2004 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, daňová povinnosť sa oznamuje novým tlačivom 
Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa. 
Zmena oproti roku 2012 je v tom, �e sa podáva čiastkové priznanie 
u toho daňovníka, ktorý u� má podané priznanie a to len na zmeny, 
buď na prírastok alebo úbytok v stave nehnuteľností a tie� pri kúpe 
alebo úhyne psa.
Občan, ktorý nadobudne psa po 1. 1. 2013 má tie� povinnosť podať 
priznanie a toto sa  podáva v priebehu roka � do 30 dní od dátumu 
nadobudnutia, alebo straty psa. Daň za psa sa v roku 2013 neplatí 
do 31. 1. 2013, ale spolu s daňou.
Ak majú nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerí  spolumajitelia,  prizna-
nie podáva ka�dý za svoj diel, alebo ak sa dohodnú, splnomocnia 
jedného a ten podáva priznanie v ich mene aj za ich podiely. Toto 
splnomocnenie treba doručiť u� s podaním priznania.
K priznaniu treba prilo�iť aj zmluvy s lesomajiteľmi alebo súkromne 
hospodáriacimi roľníkmi, lebo len takto si občania mô�u uplatniť 
odpustenie dane za pozemky, ktoré má v u�ívaní iný subjekt.
Poplatok za tuhý komunálny odpad sa vyrubuje na celý kalendár-
ny rok a mo�nosti na uplatnenie zľavy sú uvedené vo V�eobecne 
záväznom nariadení. Povinnosť platiť tento poplatok vzniká obča-
novi dňom prihlásenia a zaniká dňom odhlásenia z trvalého alebo 
prechodného pobytu. Povinnosť ohlásiť vznik alebo zmenu pobytu 
je do 30 dní.
Daň a poplatok sú splatné do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia 
o vyrubení dane a poplatku.
Potvrdenie k oslobodeniu od poplatku za TKO je poplatník povinný 
predlo�iť obecnému úradu najneskôr do 31. 3. 2013.

Paralympionici v Papradne
so zlatou a striebornou medailou

Olympijské hry pútajú pozornosť divákov, malých i veľkých. Nebolo 
tomu inak ani v tomto roku počas olympiády v Londýne. V na�ej M� 
�kôlkari sledovali spolu s učiteľkou Zuzanou Kolkusovou aj výkony 
slovenských paralympionikov, statočne im dr�ali palce, čo zvečnili 
aj na fotograÞ i, ktorá sa dostala na Slovenský paralympijský výbor a 
cez internet do sveta. Slovenská výprava paralympionikov bola na 
hrách v Londýne úspe�ná, vrátili sa s medailami. A dvaja zo �por-
tovcov ich pri�li ukázať svojim malým priaznivcom do Papradna. 
Alena Kánová a Rastislav Revúcky sa presvedčili o nepríjemných 
nástrahách v �ivote, ktorý sa zrazu pre človeka zmení. Jeden po 
autonehode, druhý po skoku do vody zostali s ťa�kým zdravotným 
hendikepom na vozíčku. Mladí ľudia sa dokázali  s preká�kami pa-
sovať, venovať sa aj �portu, nevzdávať sa. Ich úsilie je pretavené 
do olympijských medailí za výkony v stolnom tenise,  Alenka zís-
kala bronzovú, Rastislav zlatú ako člen slovenskej reprezentácie 
dru�stiev. Do Papradna  zavítali rovno v deň, keď 6. decembra roz-
ná�al po dedine darčeky Mikulá�. Aj toto bol jeden veľký darček, 
pre v�etkých taký nezabudnuteľný.

Zuzana Kolkusová, uč. M�:
Stretli sme sa v kultúrnom dome, aby sme privítali vzácnu náv�tevu 
�portovcov � paraolympionikov, ktorí ochotne odpovedali deťom na 
ich zvedavé otázky z ich �ivota. Tento deň ukázal deťom, �e byť 
dobrým človekom znamená byť tolerantným a naučiť sa vá�iť si 
ľudskú jedinečnosť. Ak chceme meniť budúcnosť, mali by sme za-
čať od na�ich najmen�ích a v súčasnosti. Ďakujeme týmto skvelým 
ľuďom za čas, silu a energiu pri pomáhaní iným. Poďakovanie patrí 
rodinám Milana Ba�a a Miroslava Nemčíka. Podujatie  deťom roz-
�iarilo oči  a vyčarilo  krásne úsmevy.

Inzercia
* M � bar & Restaurant Paprad-
no ( KD ) ponúka denné menu 
po 3 �, pre Þ rmy aj s rozvozom.

(vp, snímky mkol)
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Podajme si ruky alebo aby 
na�e srdcia vá�ili viac

Hneď v prvých septembrových dňoch sa na�a �kola zapojila do 
plnenia projektu Zdravie a bezpečnosť v �kolách 2012 s podtitulom 
Podajme si ruky alebo aby na�e srdcia vá�ili viac � sedem krokov
k súdr�nosti, tolerancii, prevencii a včasnému rie�eniu prejavov 
problémového správania, ktorý vypracovala na�a bývalá kolegyňa 
Bc. Iveta Meluchová. Celkové náklady na projekt sú vo vý�ke 2400 
�. Projekt bol podporený sumou 2200 � z M�VVa� SR, sumou 100 
� od zriaďovateľa a sumou 100 � zo ZR�. Boli doň zapojení �iaci 
5., 7., 8. a 9. ročníka, rodičia �iakov i učitelia na�ej �koly, s ktorý-
mi spolupracovali a odborne ich viedli psychologička PhDr. Katarí-
na Strempeková, MUDr. Daniela Hlú�ková, Mgr. Anna Konrádová
a pracovníčka polície JUDr. Adela Ďurkechová. 
Projekt začal výcvikom učiteľov výchovných predmetov, aby títo ve-
deli pracovať so �iakmi v oblastiach, na ktorý bol projekt zameraný, 
a to na rozvoj akceptácie, empatie, tolerancie odli�ností. 
Aktivity �iakov sa nekonali  iba v �kolských laviciach, ale aj mimo 
triedy. Siedmaci a deviataci v októbri nav�tívili Krízové centrum
v Pova�skej Bystrici, kde mali mo�nosť vidieť �na�ivo�, ako �ijú tý-
rané matky s deťmi, ktoré tu prichýlili, preto�e nemajú strechu nad 
hlavou, ba ani dostatok oblečenia a hračiek. Ich osudy nenechali na-
�ich �iakov ľahostajných. Rozhodli sa uskutočniť zbierku oblečenia 
pre tieto �eny a deti a pri príle�itosti Vianoc im ho darovať. Z krízové-
ho centra sa premiestnili do �peciálnej základnej �koly internátnej, 
aby sa tu zoznámili so systémom vyučovania �iakov s poruchami 
učenia a aby sa aj tu učili vcítiť sa do �ivota takýchto detí.
Aby na�i �iaci vedeli zvládnuť agresivitu, ktorá sa veľmi často pre-
javuje u dne�ných detí i mladých ľudí v be�nom �ivote, ale aj na 
�portoviskách pri zápolení, kto je lep�í, kto bude víťazom. V rámci 
projektu bol pre nich zorganizovaný futbalový turnaj zmie�aných 
dru�stiev rodičov a �iakov a medzitriedny stolnotenisový turnaj pod 
názvom �portom proti agresivite. �iaci �portovci si pochvaľovali or-
ganizáciu podujatia, hru, občerstvenie i počasie, ktoré im prialo. 
�koda, �e nepri�lo viac rodičov, aby ukázali svojim ratolestiam, �e 
aj takto sa dá tráviť voľný čas s nimi, �e futbal hrať vedia a �e e�te 
stačia s dychom.    
Veľmi pekným podujatím pri rozvíjaní súdr�nosti bola akcia na kon-
ci septembra pod názvom Podajme si ruky  � turistická vychádzka, 
ktorej sa zúčastnili �iaci, rodičia i učitelia. Hoci počasie bolo skú-
pe na slnečné lúče, predsa sa pred �kolou zi�la skupina �turistov�
a vybrala sa na turistický pochod najskôr na farmu Anny Beníkovej, 
kde si oddýchli, občerstvili sa i povozili sa na koníkoch a potom 
pokračovali hrebeňom �tiavnického chotára smerom na Brvni�te, 
postáli a obdivovali z vrcholu �eravice dolinu pozdĺ� rieky Paprad-
nianky, Maníny a �iroké okolie. Jedlo sa minulo, nohy pobolievali,

a preto bol čas vrátiť sa. Unavení, ale spokojní a du�evne oddých-
nutí v�etci účastníci turistickej vychádzky sa vrátili rovnakou trasou 
nazad do Papradna. 
Ďal�ou zaujímavou akciou boli priateľské bedmintonové zápasy 
učiteľov. U� sám názov priateľské avizuje, �e ne�lo o rivalitu medzi 
učiteľmi, ale o odreagovanie sa učiteľov od ka�dodenných starostí 
a stresu, o dobrý pocit, �e niečo urobili pre stmelenie kolektívu i pre 
svoje zdravie. Kto zvíťazil? V�etci, ktorí odohrali aspoň jeden zápas 
a mali úsmev na tvári.
Pred vianočnými prázdninami sa uskutočnia e�te dve pekné akcie. 
Jednou bude vernisá� projektov � prezentácia osvetového mate-
riálu (plagáty) nabádajúceho �iakov k tolerancii, súdr�nosti a ľud-
skosti. Druhou a zároveň poslednou akciou bude 21. 12. kultúrny 
program pri príle�itosti Vianoc ako sviatkov pokoja, mieru a tole-
rancie v spolupráci s �Z�I v Pova�skej Bystrici pod názvom Aby 
na�e srdcia vá�ili viac. V slávnostnej akadémii vystúpia �iaci na�ej 
�koly i �iaci �Z�I s kultúrnym programom i s vlastnoručne vyro-
benými srdiečkami, ktorými zaplnia jedno velikánske srdce. Celou 
akadémiou budú znieť Modlitbičky veľkého slovenského básnika 
Milana Rúfusa. Na akadémiu srdečne pozývame aj rodičov a pria-
teľov �koly. 
Veríme, �e ka�dý krok, ka�dá akcia, ktorú absolvovali �iaci, rodičia 
i učitelia zanechala v ich srdciach i mysliach odkaz súdr�nosti, to-
lerancie, lásky, �ťastia, dobra, zná�anlivosti a poprela v nich nená-
visť, zlo, prejavy �ikanovania ... 
Milí �iaci, rodičia, učitelia, prichádzajú Vianoce, ktoré sú symbo-
lom v�etkého, čo sme v projekte propagovali. Nech tieto skutky
a my�lienky zostanú vo vás nielen v tieto krásne sviatky, ale po celý 
�ivot. Veríme, �e jedným krokom k splneniu tohto priania bol aj ná� 
projekt Podajme si ruky alebo aby na�e srdcia vá�ili viac.   

Z� Papradno

  Vianočné zamyslenie

U� len to slovo vyvoláva v nás 
star�ích spomienky na detstvo, 
na očakávanie toho, čo Je�i�ko 
prinesie pod stromček, na dob-
roty, ktoré sme celý rok nemali 
a na ktoré na�e mamy čakali v 
dlhých radoch pred obchodom. 
Vôňa pomarančov, či mandarí-
nok má pre mňa stále vianočnú 
príchuť.Pote�ili sme sa hračke, 
bábike, aj oblečeniu, ktoré sme 
v balíčku na�li. A sami viete, �e 
toho nebývalo veľa a u� vôbec 
to neboli nákladné darčeky.
Aj dne�né deti pí�u Je�i�kovi. 
Len niekedy �asnem nad ich 

Priority v nás
prianiami: počítač, tablet, drahé 
hračky či značkové oblečenie. 
Je to trend doby. V�etci sme sa 
prispôsobili a reklamné ponuky 
nás nabádajú: kupujte, míňajte, 
po�ičiavajte si. Ak nekúpite, ani 
Vianoce nebudú!
Kdesi v úzadí, ak nie úplne za-
budnutý, zostal duch Vianoc. Ba 
odvá�im sa napísať Duch Via-
noc. Ten, čo tvorí ich podstatu. 
Boh, ktorý sa sklonil  k nám a 
stal sa človekom. Stal sa jedným 
z nás! Prečo? Boh je Láska a 
láska sa daruje. Z nej nám chce 
kúsok nechať. Ka�dý deň a stále. 

Práve preto sme na Vianoce viac 
citlivej�í a vnímavej�í na lásku. 
Len jej musíme popri tom uprato-
vaní, nakupovaní, pečení a práci 
nechať priestor. A práve Advent 
, ako čas očakávania, je vhodné 
obdobie naladiť sa na Lásku Via-
noc. Naladiť sa mô�eme aj sta-
rodávnym zvykom adventných 
ranných sv. om�í � rorátov, ktoré 
sú u nás zau�ívané. Ticho kosto-
la osvetleného iba svetlom sviec 
nám dá priestor zamyslieť sa nad 
hodnotami v na�om �ivote, nad 
prioritami v nás.
Tak zhasnime svetlo, zapáľme 
ďal�iu sviecu na adventnom 
venci a vnímajme lásku aj Lás-
ku...               (am)
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Ako nám diviak pomohol
nájsť vianočný stromček

Videli ste reklamu o vyrezávaní vianočného stromčeka a diviakovi? 
Určite áno. Čo ste si pomysleli? Asi � nó, komu to len mohlo napad-
núť?! Také somariny! Ale neverte tomu, to nemusia byť somariny. 
Pozorne čítajte a urobte si úsudok. 
Vlani asi v polovici decembra sme sa s dedom vybrali na stromče-
ky. My by sme pristali aj na umelý, ale babka � kde�e, tá nechce
o tom ani počuť. Čo nám vraj bude voňať v obývačke? Ja by som 
povedal, �e by to mohla byť hoci aj domáca klobása alebo vanilko-
vé ro�ky. Ale ona nie. Tak sme sa brodili v snehu po kolená a ob-
zerali sme stromčeky. Jeden bol privysoký, druhý prihustý, tretí tro-
chu vykrivený � neulahodili by sme babke ani jedným z nich. A tak 
sme sa dostali a� na �tiavnické. Udýchaní, červení v tvári, spotení. 
Vtedy dedo navrhol, aby sme z kapsičky vytiahli domácu klobásu, 
chlieb, cibuľu a teplý lipový čaj a posilnili sa. Hádam e�te nikdy mi 
tak nechutilo ako vtedy. Zabudol som aj pozerať naokolo, či sú tu 
pekne urastené stromčeky. A dedo tie�. Na�u rozprávku s jedlom 
preru�il podozrivý �ramot. Obzriem sa napravo � nič, obzriem sa 
naľavo �  nič. Pomaly sa otáčam, pozerám za seba a -  
�Ja sa nemusím, ja u� ho vidím!� Koho, čo? No predsa diviaka.
V kroví neďaleko nás. Diviak zarazene zastal, vetril � asi mu voňala 
klobása alebo cibuľa. Dôkladne si nás obzeral, stál a rozmý�ľal. 
Ísť � otočiť sa? Kútikom oka som zbadal, �e dedo u� dr�al miesto 
fľa�e s čajom sekeru v ruke a to asi prasa nezvládlo. Otočilo sa
a s kvíkaním upaľovalo pomedzi stromčeky preč. Keď �ramot ustal, 
�iel som sa presvedčiť, či je naozaj preč. Bolo. A vtedy � čuduj sa 
svete - som zbadal taký krásny stromček, �e som za diviakom za-
kričal: �Ďakujeme!� 
V�dy počas Vianoc, keď som sa pozrel na vyzdobený stromček
v babkinej obývačke, videl som nielen symbol Vianoc, ale aj divia-
ka, ktorý nám ho pomohol nájsť.  

Luká� Gardian, 7. tr.

Ako �iadnu inú európsku krajinu 
ani Rumunsko neobi�la �ame-
rikanizácia� Vianoc spojená so 
Santa Clausom, sobmi, červený-
mi čiapkami či vysvietenými ob-
chodnými centrami, v ktorých sa 
pripravujú na Vianoce u� od ok-
tóbra. No typické rumunské Via-
noce sa začínajú 20. decembra 
tradičnou zabíjačkovou slávnos-
ťou. Zabíjačkové �peciality ako 
klobásy, tlačenka, jaternice a iné 
dobroty z bravčového mäsa sú 
neodmysliteľnou súčasťou via-
nočného menu. 
K prípravám na slávenie vianoč-
ných sviatkov samozrejme patrí 
upratanie celého bytu či domu 
a napečenie vianočných cukro-
viniek. Keď u� sa celý príbytok 
ligoce čistotou a v�ade sa �íri 
vôňa medovníkov a vanilkových 
ro�kov, Vianoce sa mô�u začať. 
V tradičný 24. december, keď
v slovenských domácnostiach 
frčí čas vianočný v plnom prú-
de, rumunské rodiny sa len roz-
biehajú zdobením vianočného 
stromčeka. Nasledujúce ráno si 
pod ním nájdu a otvoria darče-
ky, ktoré im tam cez noc nechal 
�Mos Craciun� (Otec Vianoc, 
podobný ako americký Santa 
Claus, či francúzsky Papa Noel). 
Potom sa ľudia vyberú do kosto-
la. Rumunsko má 21,5 miliónov 
obyvateľov, z ktorých takmer 87 
% sú príslu�níci rumunskej orto-
doxnej cirkvi (vetva grécko-kato-
líckej cirkvi), preto k pre�ívaniu 
vianočného času neodmysliteľ-
ne patrí sviatočná svätá om�a, 
ktorej sa zúčastnia celé rodiny 
spoločne. Po návrate z kostola 
si rodiny sadajú k vianočnému 
obedu. Na stole nesmú chýbať 
sarmale (tradičné rumunské 
jedlo, závitky z mletého mäsa
v kapustných a viničných lis-
toch), spomínané zabíjačkové 
�peciality, drop (výborný mäso-
vý koláč) a kozonak (pochúťka 
z kysnutého cesta podobná bis-
kupskému chlebíku).
Podobne ako aj u nás 26. de-
cembra ľudia zväč�a nav�tevujú 

Craciun fericit!
 (alebo Vianoce na rumunský spôsob)

svojich príbuzných a priateľov.
Posledný deň v roku je venovaný 
zábave. Skupinky ľudí chodia po 
uliciach a zabávajú domácich, 
ktorí ich pozvú a pohostia.
V ka�dej skupine je niekto pre-
zlečený za kozu, Cigáňa, jeho 
�enu a veľmo�a. Je to veľmi 
obľúbený zvyk roz�írený hlavne 
medzi mláde�ou. Prvého januá-
ra mô�ete stretnúť malé deti so 
�peciálnou palicou ozdobenou 
kvetmi (sorkova), ktoré rozha-
dzujú ry�u a vin�ujú v�etkým 
�ťastný a veselý nový rok.
Vianočné obdobie sa končí
6. januára. V Rumunsku sa vte-
dy slávi sviatok Svätého Jána, 
počas ktorého kňazi hodia do 
vody (do rieky, dokonca aj do 
mora) krí�  a mladí, silní mu�i za 
ním oddane skočia a vylovia ho.
K rumunským vianočným zvy-
kom patrí tie� koledovanie, pri 
ktorom deti chodia z domu do 
domu s vianočnou hviezdou
a spevom kolied �elajú pokojné 
a milostiplné sviatky. 
Zaujímavou tradíciou je divadlo, 
v ktorom vystupujú medvede. 
Samozrejme nie  �ivé, ale ľudia 
odetí do medvedej ko�e alebo
v kostýme medveďa. Za zvukov 
bubnov a spevu tancujú a pred-
vádzajú rôzne zábavné kúsky.

Recept na drop
1 kg bravčovej pečienky, 1 kg 
prerasteného bravčového mäsa, 
200 g bravčovej masti, zväzok 
čerstvej cibuľky, 2 cibule, 2 veľké 
strúčiky cesnaku, kôpor, petr�le-
nová vňať, 1vajce, mleté čierne 
korenie, soľ. 
Pečienku a mäso uvaríme  a po 
vychladnutí pomelieme mäso-
vým mlynčekom najemno. Pri-
dáme bravčovú masť, na drob-
no pokrájanú čerstvú cibuľku, 
kôpor, petr�lenovú vňať, pretla-
čený cesnak, vajce, podľa chuti 
korenia a soli a na oleji oresto-
vanú pokrájanú cibuľu. V�etko 
dobre premie�ame, dáme na 
vymastený plech a upečieme
v rúre. 

Evka a Vasil Gavrila

Perníky
600 g hladkej múky �peciál
360 g prá�kového cukru
4 ly�ice medu (izbová teplota)
4 celé vajcia
2 ly�ičky perníkového korenia
2 ly�ičky sódy bicarbóny
spolu spracujeme na cesto, ktoré necháme v chlade odpočívať 
aspoň 24 hodín. Potom rozgúľame na 0,5 cm hrúbku, vykrajujeme 
tvary (perníky dosť narastú), pečieme na pomastenom plechu pri 
strednej teplote. Potom spájame s d�emom, lekvárom, polejeme 
tmavou čokoládou a aby boli pekné bielou čokoládou dozdobíme. 
Prajeme dobrú chuť!

V kultúrnom dome na výstave Čaro Vianoc  majstrovsky zhotovova-
la vianočné oblátky Lýdia Lali�ová.

Určite ka�dý z nás pozná Rumunsko. Mnohí si túto krajinu 
vybrali ako cieľ svojej letnej dovolenky. Ale zamysleli ste sa 
niekedy, v čom sa lí�ia rumunské Vianoce od tých na�ich slo-
venských? Ako ich slávi tento balkánsky národ nám priblí�ili 
Evka a Vasil Gavrila. Vasil Gavrila je Rumun, ktorý býva v Pap-
radne a rád sa  podelil s nami o atmosféru Vianoc a zvyky vo 
vianočnom období v jeho rodnom Rumunsku.
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Na�iel som...
Jeden veriaci sa spovedal, �e 
na�iel me�tek s peniazmi.
�A nevie� čí je?� pýtal sa ho farár.
�Veru neviem pánko môj.�
�Keď nevie�, tak sa v nedeľu po-
stav do kostolných dverí a hovor:
�Na�iel som penia�ky.�
Ak sa dakto prihlási, kto ich stra-
til musí� mu ich vrátiť, lebo by to 
bol hriech nechať si cudzí maje-
tok.�
�A čo pánko ak sa k tým penia�-
kom nikto neprihlási?�
Farár ho poučil.
�Ak sa k tomu me�cu s peniazmi 
nebude nikto hlásiť mô�e� si ich 
nechať a hriechu mať nebude�.�
Potom pri�la nedeľa. Ľudia sa 
valili kostolnými dvermi do kos-
tola na om�u. Nálezca sa posta-
vil do dverí a stále kričal.
�Na�iel som penia�ky, na�iel 
som penia�ky.�
Len�e, ako to kričal! 
Na�iel som hovoril hlasite, ale 
slovo penia�ky tichučko, iba tak 
po�epky pre seba. Nie div, �e ľu-
dia, čo vchádzali dnu počuli iba 
tieto slová:
Na�iel som, na�iel som .... na-
�iel som ... na�iel som.
Ak sa ho niekto spýtal.
�No čo�e si na�iel?� odpovedal 
nahlas �Koziu riť�
A potom aj ďalej vykrikoval hlasi-
te �na�iel som� a potichu �u�kal 
�penia�ky�.
Ľudia pre�li, ale nikto sa nepri-
hlásil. Nu� veru tomu chytrákovi 
celý me�tek s penia�kami ostal 
a ani hriechy sa ho nechytili. 

�tefan Meli�

Podivné mená v Kri�ovci
Kri�ovec je jedna malá dolinka v Papradne. Je úzka, zvierajú ju 
dva zalesnené kopce. Z jednej strany kopec Dúbrava a e�te ďalej 
na chotári marikovskom kopec Tisová.
Ktovie, mo�no tu kedysi i tisy rástli a preto sa tak nazýva. Z úz-
keho náručia kopcami zú�eného vyteká kdesi spod Tisovej potok 
kri�ovský a tečie popri malej osade drevených domčekov. Táto 
osada ako aj celá dolinka bola pokrstená na Kri�ovec.
Raz jeden in�inier z Bystrice pri�iel do na�ej obce a chcel si za-
kresliť parcele roličiek do mapy v tejto polohe. V dedine mu po-
radili, aby i�iel poľnou cestou podľa potoka a tá �e ho zavedie na 
hľadané miesto.
�iel in�inier, �iel a to pravé miesto na�iel. Hoci vedel, �e je to ono, 
e�te sa chcel niekoho spýtať. No tu kde nikto, tam nikto, �ivého 
človiečika nevidel. Tak si tam sadol na medzu do zelenej trávy. 
Čakal, �e sa niekto objaví. A ani dlho nečakal.
Od osady Kri�ovec, kde bývali Jo�inkovci, kráča �ena. Biely batô�tek 
na pleciach, záponka, rukávce. Po domácky oblečená. Cestou pri�la 
a� k sediacemu in�inierovi. Ten ju pozdravil a hneď ju aj poprosil, aby 
mu pomohla identiÞ kovať tam pri ceste le�iace roličky.
�ena bola ochotná. In�inier si vytiahol mapu a hneď sa spýtal. 
�Čia je táto prvá roľa? Ako sa volá?�
�To je Pičuríkovo.�
In�inier si to na mape zapísal. �A druhá roľa vedľa tejto?�
�To je Kokocíkovo.�
A in�inier si aj to zapísal na svojej mape. �Teraz to tretie.�
�To je Prdzíkovo.�
�A ďal�ia parcela?�
�To je Zakakanovo.�
�A tá vedľa nej?�
�To je zase Zasralíkovo.�
In�inier sa zarazil. Pozrel na mapu s poznačenými menami a potom 
sa zadíval na babku, �e či si z neho tá baba jedna posmech nerobí.
Tá akoby nič mu ďalej vysvetľuje. �A e�te tam ďalej, za tým lie�-
tím, to u� nevidieť. Tam je tie� roľa a to je Seríkovo.�
In�inier jej skočil do reči. �Dosť u� babka, to stačí. Ďakujem vám. 
U� som si mapu pokazil. Veď je to tu dolina samých posraných.�
Babka sa pomaly brala dolu cestou k dedine, ale e�te nezabudla 
pozdraviť. �No teda s Pánom Bohom sa tu majte, mladý pán, keď 
ma u� nepotrebujete.�
A cupkala v krpčekoch po �ltej cestnej hline a po kamení.
In�inier si znova sadol na medzu a čakal na ďal�ieho informátora 
o názvoch a majiteľoch týchto rolí. Ktovie či sa dočkal lep�ieho?

�tefan Meli�

S úsmevom
Syn donesie domov vysvedče-
nie. Otec naň hľadí a neveriac-
ky krúti hlavou. Samé �tvorky. 
Keď začne odopínať remeň, 

syn sa bráni: Ty sa hnevá�, �e 
nosím �tvorky. A moja sestra 

mô�e?

***
Povzdychne si jeden bezdomo-
vec: Komunisti nám nedovolili 
ani �obrať. �obreme len vďaka 
demokracii. 

***
Na spoveď príde �ena, ktorá ho-
vorí, �e má hrie�ne my�lienky. 
�Keď sa vyzlečiem, pozriem do 
zrkadla, myslím si, �e som krás-
na a zvodná�. Farár kukne na 
�enu a hovorí: �To nie je hriech, 
to je omyl�.

***
Keď Boh stvoril mu�a, sľúbil �e-
nám, �e dobrého a ideálneho 
man�ela nájdu na zemi na ka�-
dom rohu. A potom urobil Zem 
guľatú.

***
K preplnenej električke príde 
�tudentka a ironicky sa pýta vo-
diča: �U� je tá archa Noemova 
plná?� Vodič odpovedá: � Poďte 
len dnu, e�te nám osol chýba�.

Keď vonku zvonia zvončeky a ľudia kradnú stromčeky, 

keď v Tescu kapra kúpi� a doma no�e brúsi�, 

keď punč ti oči zligoce, sú tu opäť Vianoce.

Kto bol
svätý Silvester?
Posledný deň v roku nesie 
meno svätého pápe�a Silves-
tra. Tak ako je jeho sviatok 
zatienený koncoročnými a no-
voročnými oslavami, bolo aj 
jeho účinkovanie na začiatku 
4. storočia v tieni vlády Kon-
�tantína Veľkého. Na pápe�-
ský stolec sa Silvester I. dostal 
v roku 314, rok po Kon�tatíno-
vom Milánskom edikte, ktorým 
bola kresťanom udelená nábo-
�enská sloboda. Jeho pôsobe-
ním ako pápe�a sa teda začal 
rozkvet cirkvi. V spolupráci s 
cisárom postavil �tyri slávne 
rímske baziliky zasvätené svä-
tému Jánovi, Petrovi, Pavlovi a 
Vavrincovi. Silvester I. zomrel 
roku 335 a stal sa prvým, koho 
cirkev začala uctievať ako 
svätého nie pre mučeníctvo, 
ale pre takzvané vyznávač-
stvo. Pre veriacich bol vzorom 
múdrosti, horlivosti, láskavosti 
k blí�nym a miernosti k hrie�-
nikom.

Kariéra
Da�de, páľava lebo tuhé mrazy, 
to obyčajne človeka nepokazí.
Ale neprimeraný spoločenský 
post, pekná �enička hotový
v dome skvost.
Tomu sa hovorí, �e to je u� iná 
káva, z toho sa mnohým mu�om 
zatočí hlava. 
Tie� nečakané mno�stvo peňazí 
človeka veľmi často pokazí. 
Pri nečakanej zmene politickej 
klímy za výnosnými funkciami m  
nohým tečú sliny. 
Vidina domov nosenia veľkých 
výplat núti mnohých nečakane 
prevrátiť kabát. 
To prevracanie kabátov postreh-
nú aj iní, čo u� majú plné zuby 
lopoty a driny. 
Keby v�etkým prevracačom prá-
�ili kabáty poctivo, ani pracherov 
by v krajine nestačilo. 

Mi�o Franák
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Na�i susedia z Veľ-
kých Karlovíc pozvali 
v októbri turistov obce 
Papradno  na otvorenie 
rozhľadne Miloňová v 
nadmorskej vý�ke 846 
m. Rozhľadňa sa hrdo 
sa týči do vý�ky 25 
metrov. Je z nej pekný 
výhľad na Javorníky.  
Moravani na�ich turis-
tov milo privítali a po-
hostili. Pekný slnečný 
deň, spev a harmonika 
dotvorili príjemnú atmo-
sféru spoločného stret-
nutia.                    (ga) 
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Nie sme smutní z pribúdajúcich rokov

�kolské ihrisko
má nové osvetlenie

V novembri sa na ihrisku Z� Papradno vybudovalo nové osvetlenie 
hokejbalového ihriska, ktoré bude slú�iť k vyu�itiu ihriska na �por-
tové aktivity aj vo večerných hodinách. Na ihrisku bolo osadených 
14 halogénových reß ektorov. V�etky práce urobili svojpomocne čle-
novia Hokejbalového klubu Papradno za výdatnej Þ nančnej či inej  
pomoci sponzorov.

Klub ďakuje obci Papradno, Z� Papradno, Jánovi Levčíkovi, Anto-
novi Fortuníkovi,  Petrovi Bundzíkovi,  Martinovi a Tomá�ovi Balu�í-
kovcom,  Mariánovi Turičíkovi, J. Mato�incovi a v�etkým ostatným,  
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na realizácii tohto projektu. 
Dúfajme len, �e sa toto dielo nestane terčom vandalov a bude slú�iť 
k rozvoju �portu v na�ej obci. 

Hokejbalový klub Papradno

Koncom júna sa desať členov Jednoty dôchodcov Slovenska Pap-
radno zúčastnilo V. krajských �portových hier v Novej Dubnici. Pre 
súťa�iacich organizátori vybrali také disciplíny, ktoré na svoj vek 
mohli absolvovať (streľba, hod na kô� a sieť, hod granátom a plnou 
loptou, hod váľkom a pod.). Súťa�ilo 198 seniorov zo 7 okresov, 
okres Pova�ská Bystrica skončil na 3. mieste. Na�i členovia získali 
5 medailí, sú to títo najzdatnej�í:
Prvé a druhé miesto získal Stanislav  �ramčík za hod plnou loptou 
a hod granátom na cieľ, Ľubica  �ramčíková zvíťazila v  streľbe zo  
vzduchovky, Bo�ena Beníková skončila druhá v hode loptičkou na 
cieľ, Tonka �panihelová tretia v hode plnou loptou. 
Čas be�í neuveriteľne rýchlo, opäť je tu obdobie, keď bilancujeme. 
Nedá sa vymenovať v�etko, tak aspoň to najdôle�itej�ie. V apríli
a novembri sa na kúpeľno-relaxačnom pobyte malo dobre 16 čle-
nov. Blahodárne pôsobenie liečivej vody vyu�ili seniori aj pri náv-
�tevách termýálneho kúpaliska v Malých Bieliciach v priebehu roku 
�esťkrát. Ani turistika nám nie je cudzia, u�ili sme si jej v Tatran-
ských Matliaroch, niektorí nav�tívili aj talianske či rakúske Alpy. Rok 
sme uzavreli pri vianočnej kapustnili, koláčikoch a vínku. Spome-
nuli sme si aj na tých, ktorí podporujú na�u pestrú činnosť: obecné 
zastupiteľstvo, J. Levčík a Maco�inec a patrí im veľká vďaka.

Mária Umrianová

Náv�teva
 u  susedov


