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„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád Veď 
dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlast-
nosti vznešených ľudí.“ 
                                               J. A. Komenský
28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých 
pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom 
učiteľa národov - Jána Amosa Komenského. 
Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou čin-
nosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné 
osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z 
prvých bojovníkov za po-
skytnutie vzdelania ľuďom 
bez rozdielu pohlavia, rasy 
a sociálneho postavenia. 
Prebojúval ideu názor-
ného vyučovania, žiadal 
psychologickejší prístup k 
vyučovaniu i k samému žiakovi.
Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, 
vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj 
požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického 

21. marec 1945 
– oslobodenie obce

Nech do budúcna kliatba letí,
za koncentráky desné zverstvá,
tých nezažíval dosial svet,
výstraha neprestávaj znieť!
Nech pamäť všetko pamätá si,
a srdce neprestáva na poplach biť.

Dňa 21. marca 1945 bola obec oslobodená. 
Ustupujúci fašistickí vojaci však ešte pred 
odchodom vyhodili v obci tri mosty.
Oslobodzovacie boje si vyžiadali dva ľudské 
životy z radov civilného obyvateľstva a 80 
príslušníkov rumunskej oslobodzovacej 
armády. Z miestnych zahynuli Jozef Hraško 
a Ján Slivka. 
Pri tejto príležitosti sa dňa 21. marca o 
16.30 hod. uskutoční akt položenia kytice 
k pamätnej tabuli na námestí J. Pejku.                  
                           Pozývame občanov a mládež.

realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky 
o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o 
tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii 
školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, 
že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, 

záleží im na tom, aby pri-
pravili do života vzdela-
ných, schopných mladých 
ľudí. Prácu učiteľa si však 
mladí vedia oceniť až keď 
dospievajú. Vtedy skutoč-
ne ohodnotia vzťah, ktorý 

k nim učitelia mali. Spomenú si na pohladenie 
pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala 
ich mamu. Spomenú si na pani učiteľku, ktorá 
ich trpezlivo učila čítať a písať a otvorila im tak 

cestu k poznávaniu. Spomenú si na pani uči-
teľky a pánov učiteľov, ktorí na nich boli prísni 
a pomohli im vniknúť do tajov matematiky, po-
znania prírodných zákonov, nádhery literatúry, 
naučili ich aj spievať a športovať.
Uznávajú, že pripravili svojim učiteľom radost-
né, ale i ťažké chvíle, že ich práca nekončí zvone-
ním a že aj ich učitelia majú vlastné rodiny, deti, 
o ktoré sa treba tiež starať.
Takýmito návratmi do žiackych a študentských 
čias si vytvárajú obraz o poslaní učiteľa, jeho 
zodpovednej práci, za ktorú patrí všetkým uči-
teľom úprimná vďaka.
Vážení a milí učitelia, som presvedčená o tom, 
že vaša práca nie je práca ako každá iná, ale je 
to poslanie, ktoré formuje ducha osobnosti, a to 
je niečo naozaj jedinečné. Rozdávate našim de-
ťom úsmevy, pohladenia, vštepujete im zmysel 
pre krásu. Dokážete byť milí, ale aj prísni.
Za všetko, čo ste urobili a ešte urobíte pre naše 
deti Vám patrí úprimná vďaka.V tomto snažení 
Vám prajem veľa zdravia, životného optimiz-
mu, ale hlavne nekonečnú trpezlivosť pri výcho-
ve nášho potomstva.                 
              starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská

 UČITEĽOM

Sú práve ako sťahovavé vtáky 
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky 
a oni - vážni - s dlaňou plnou lásky 
naveky v nás hniezdia.

Medzi športovcami  aktuálne a pomerne  
intenzívne rezonuje problematika zvýše-
ného nájomného za priestory telocvične.                   
Z pozície správcu majetku obce som  po-
dala poslancom obecného zastupiteľstva 
návrh na zvýšenie nájomného za využíva-
nie priestorov telocvične, keďže  nájomné 
stanovené na 1,00€ nepokrýva náklady 
spojené s prevádzkovaním telocvične. 
Navrhla som zmeniť výšku nájomného na 
10,00€ za hodinu. Na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.12.2016, 
poslanci navrhli prerokovali a odsúhlasi-
li výšku nájomného na 5,00€/hodinu.  S 
danou skutočnosťou som nájomcov in-
formovala listom, ktorý vyvolal vlnu ne-
súhlasu. 
Dňa 9. 3. 2017 sa konalo opäť zasadnutie 
obecného  zastupiteľstva, na ktorom bola 
očakávaná účasť nespokojných nájomcov. 
Bola som pozvaná, aby som predniesla ar-
gumenty, ktoré hovoria v prospech zvýše-
nia sumy za nájom priestorov. 
Treba si uvedomiť, že:
a) platíme za osvetlenie, za vykurovanie 

priestorov, za vodu, 
b) tu platí priama úmera -  s využívaním te-

locvične dochádza k jej  opotrebovaniu, 
c) suma, ktorú získame za prenájom 

(1,00€ za 1 hodinu) je naozaj nízka - za 
aktuálny školský rok 424,00€ (volejbal 
80,00€, florbal 80,00€, matky s deťmi 
40,00€, futbal 56,00€, aerobic 80,00€, 
sobotné doobedie 48,00 €, zumba 

40,00€, stolný tenis 0,00 €),
d) platíme mesačné zálohy za plyn 

(1.200€/mesiac),  elektriku (604€/me-
siac) a   vodu (1.900€/polrok). Percen-
tuálna časť nákladov je samozrejme 
tvorená užívaním telocvične.  Navyše 
treba brať do úvahy aj nedoplatky pri 
ročnom zúčtovaní cien energií, či ha-
várie na kanalizácii, opravu palubovky, 
výmena obkladu,... Všetko si hradíme z 
vlastných rozpočtových zdrojov  nie sú 
to zanedbateľné položky, 

e) financie, ktoré získame z prenájmu 
telocvične idú našim žiakom, vašim 
deťom - používame ich na skvalitne-
nie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
investujeme do učebných pomôcok, 
hradíme žiakom cestovné, keď nás 
reprezentujú, napr. aj na športových 
súťažiach, kupujeme odmeny žiakom 
za umiestnenia na prvých miestach. 
Hradíme to, čo sa nám nedá zaplatiť 
z účtu.

Verím, že máte námietky ku kvalite palu-
bovky, k celkovému priestoru telocvične, 
k šatniam, k sprchám,.... Súhlasím. Tech-
nický stav budovy, ktorá bola daná do uží-
vania v roku 1964, má od top športoviska 
ďaleko. Napriek tomu si nemyslím, že  ho-
dinová taxa vo výške 5,00€ za využívanie 
i takto rokmi opotrebovaného priestoru je 
neadekvátna. Aj keď  priestor nie je doko-
nalý, náklady na jeho prevádzku a údržbu 
máme.          Mgr. Vaníková, riaditeľka školy

 na aktuálnu tému  PRENÁJOM TELOCVIČNE



Zvesti pre občanov

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 15. decembra 2016

Uznesenie č. 101/2017
Obecné zastupiteľstvo (OZ) Predajná berie na ve-
domie informácie o splnených uzneseniach z pred-
chádzajúceho zasadnutia OZ.  
Uznesenie č. 102/2017
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 
o kontrolnej činnosti za rok 2016 bez pripomie-
nok.  
Uznesenie č. 103/2017
OZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského 
zariadenia  na rok 2017. Výška dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia, kto-
rých zriaďovateľom je obec je nasledovná:
Školská jedáleň - potenciálni stravníci   141,97 € 
Školský klub detí           126,19 €
Centrum voľného času             86,76 €
Materská škola                             2 153,51 €
Správa školských objektov                        100,00 €
Uznesenie č. 104/2017
OZ schvaľuje VZN č. 2/2017 o určení miesta a 
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky v základnej škole v školskom roku 
2017/2018  sa koná v Základnej škole s materskou 
školou Predajná  v budove na prvom poschodí, dňa 
12. apríla 2017 o 15:30 hod. 
Uznesenie č. 105/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) Neschvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 2 000 €  

p. Ondrejovi Čipkovi na obnovu – výmenu dverí 
v projekte Vodný Mlyn – obnova a rekonštrukcia 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
v rozpočte obce na rok 2017. OZ prihliadlo na 
to, že p. Čipkovi bola dotácia poskytnutá v roku 
2016 vo výške 3 000 €.

b) berie na vedomie Projektovú dokumentáciu vy-
hotovenú na stavebné úpravy sociálnych zariade-
ní a Projekt rozšírenia požiarnej zbrojnice.

c) žiada stavebnú komisiu pri OZ o posúdenie pro-
jektových dokumentácií do 28. 2. 2017.

Uznesenie č. 106/2017
Obecné zastupiteľstvo 
a) Schvaľuje zámer predaja pozemkov podľa §9 

ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. parc č. 
KN-C 1140/1 o výmere 805 m2 a KN-C 1140/2 
o výmere 946 m2, druh pozemkov trvalý tráv-
ny porast, vedené na LV č. 558 v k. ú. Predajná 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 
je, že verejná obchodná súťaž, ktorú vyhlásilo 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná uznesením 
č. 80/2016 dňa 24.11.2016 nebola úspešná a poze-
mok sa nepodarilo odpredať, a to za kúpnu cenu 
4,00 €/m2.

b) Žiada starostku obce zverejniť zámer predaja po-
zemkov parc č. KN-C 1140/1 o výmere 805 m2 a 
KN-C 1140/2 o výmere 946 m2, druh pozemkov 
trvalý trávny porast, vedené na LV č. 558 v k. ú. 
Predajná, na úradnej tabuli obce a internetovej 
stránke obce. 

Uznesenie č. 107/2017
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolór-
ky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017  s výhľadom 
na roky 2018-2019  bez pripomienok.
Uznesenie č. 108/2017
OZ schvaľuje
a) rozpočet obce na r. 2017 v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, v členení:
 1. Rozpočet celkom
  Príjmy celkom                906 253 €
  Výdavky celkom                 904 417 €
     z toho: 
 2. Bežný rozpočet:
  Bežné príjmy celkom                  888 641 €
  Bežné výdavky celkom                816 917 €
 3. Kapitálový rozpočet
  Kapitálové príjmy                   15 900 €
  Kapitálové výdavky                    67 200 €
 4. Rozpočet finančných operácií
  Príjmové finančné operácie 1 712 €
  Výdavkové finančné operácie     20 300 €
b) Rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej ško-

ly s materskou školou Predajná
 a) príjmy celkom   490 912 €
 b) výdavky celkom   490 912 €
OZ berie na vedomie rozpočet obce Predajná na 
roky 2018-2019 podľa funkčnej a ekonomickej roz-
počtovej klasifikácie
Uznesenie č. 109/2017
OZ berie na vedomie
a) Informáciu starostky obce o získaní dotácie z Mi-

nisterstva vnútra SR vo výške 7 900 € na projekt 
„Kamerový systém v obci Predajná ako nástroj 
prevencie kriminality“

b) Informáciu starostky obce o úprave projektu ka-
nalizácie a ČOV v súlade s požiadavkami obce 
Predajná a StVS a.s. Banská Bystrica (ako napr. 
úprava ulice Farská a doplnenie chýbajúcich 
prípojok k rodinným domom). PD bude hotová 
do konca budúceho týždňa, t. j. 3.2.2017 a bude 
postúpená na stavebné konanie súčasne s obcami 
Nemecká a Jasenie.

c) Informáciu starostky obce o možnosti prevádz-
kovania sociálneho taxíka v obciach Predajná, 
Jasenie, Nemecká a Ráztoka, kde každá obec by 
mala prispieť čiastkou 250 €/mes. a občania 0,50 
€/za jazdu do zariadenia SS, lekár, 1,00 €/ za jazdu 
na súkromné účely, obchod a 10 €/jazda BR a BB.

d) Informáciu starostky obce o predbežnom roko-
vaní kde sa pripravuje Predajnianska Slatina za-
radiť do chránených území Európskeho významu 
NATURA 2000. 

Uznesenie č. 86/2016
Obecné zastupiteľstvo (OZ) berie na vedomie in-
formácie o splnených uzneseniach z predchádzajú-
ceho zasadnutia. Uznesenie č. 74/2016 – príprava 
rozpočtu na roky 2017-2019 – v plnení do najbliž-
šieho zasadnutia OZ v januári 2017
Uznesenie č. 87/2016
OZ berie na vedomie Správu z kontroly hospodáre-
nia ZŠ s MŠ k 30. 9. 2016 bez pripomienok. 
Uznesenie č. 88/2016
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na 1. polrok 2017.
Uznesenie č. 89/2016
OZ schvaľuje v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v   
z. n. p. „Úpravu č. II rozpočtu na rok 2016“. 
Uznesenie č. 90/2016
OZ berie na vedomie 
a) ústne informácie predsedov  jednotlivých komisií 

o ich činnosti za 2. polrok 2016 
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhnu-

tým odmenám a ich súladu so Zásadami odme-
ňovania poslancov a komisií pri OZ a ich súladu 
s rozpočtom obce (príloha č. 4 zápisnice)

OZ schvaľuje odmeny členov komisií a poslancov 
podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií pri 
OZ podľa prílohy č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 91/2016
OZ schvaľuje vyplatenie odmeny Ing. Miroslave 
Vaisovej, hlavnej kontrolórke obce za obdobie 2. 
polrok 2016 vo výške 30% z úhrnov mesačných pla-
tov platných pre rok 2016, t.j. 653,- eur.
Uznesenie č. 92/2016
OZ berie na vedomie
a) záverečné vyhodnotenie výsledkov verejnej ob-

chodnej súťaže,
b) odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných 

návrhov.
OZ ruší vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž na pre-
daj nehnuteľností vo vlastníctve obce Predajná, a to:
-  pozemku parcela č. 1140/1 o výmere 805 m2, druh 

pozemku trvalý trávnatý porast, 
- pozemku parcela č. 1140/2 o výmere 946m2, druh 

pozemku trvalý trávnatý porast.
Uznesenie č. 93/2016
OZ schvaľuje VZN č. 7/2016 o určení výšky prís-
pevku na činnosť školy a školského zariadenia so 
zmenou v § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa režijné náklady 
v školskej jedálni zvyšujú na 2 €/mesačne. 
Uznesenie č. 94/2016
OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2017

               26. januára 2017 (štvrtok) o 16:00
9. februára 2017 (štvrtok) o 16:00

25. mája 2017 (štvrtok) o 17:00
22. júna 2017 (štvrtok) o 17:00

21. septembra 2017 (štvrtok) o 17:00
23. novembra 2017 (štvrtok) o 16:00
14. decembra 2017 (štvrtok) o 16:00

Uznesenie č. 95/2016
OZ schvaľuje Koncepčný zámer ZŠ Predajná na 
roky 2015-2017.
Uznesenie č. 96/2016
OZ schvaľuje nájom za užívanie telocvične a spo-
ločných priestorov  ZŠ s MŠ Predajná vo výške 5 €/  

1 hodinu od 1.1.2017 pre všetkých užívateľov teloc-
vične, okrem krúžkovej činnosti detí ZŠ s MŠ.
OZ ruší
a) Uznesenie č. 110/2011 z 12.12.2011, ktorým 

bola určená výška prenájmu objektu telocvične 
v sume 1 € za každú aj začatú hodinu užívania s 
účinnosťou od 1.1.2012 

b) Uznesenie č. 117/d1/2012 z 12.12.2012, ktorým 
sa schvaľuje oslobodenie od poplatkov za užíva-
nie objektu telocvične v ZŠ s MŠ Predajná pre 
registrované organizácie, ktoré reprezentujú obec 
Predajná v okresných a krajských súťažiach.

OZ žiada riaditeľku školy uzatvoriť nájomné zmlu-
vy v súlade so schvaľujúcou časťou uznesenia.
Uznesenie č. 97/2016
OZ neschvaľuje VZN č. 8/2016 o miestnom poplat-
ku za rozvoj.
Uznesenie č. 98/2016
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o 
Žiadosti o opravu vodovodného potrubia na ulici 
Farská a Stanovisko StVPS, a. s. Banská Bystrica k 
žiadosti obce (technický stav vodovodného potru-
bia nezodpovedá jeho akútnej oprave vzhľadom na 
nulový vykázaný počet porúch za obdobie 2012-
2016)

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 26. januára 2017



O Z N A M 

Podporné pohrebné združenie na 
Slovensku (PPZ) so sídlom Zlatá 134,       
049 21 Betliar oznamuje svojim členom, 
že od 1. 1. 2017 platí zvýšenie členského 
príspevku na 15,00 € ročne a výška poh-
rebnej podpory je 420,00 €.
Pozostalí po členoch PPZ, ktorí 
vstúpili do 1.12.2010 majú nárok od 
1.1.2017 na plnú výšku pohrebnej 
podpory v sume 420,00 €. 
Príklad: Člen vstúpil 1.1.2010 a zomrie 
v roku 2017, pozostalí dostanú pohreb-
nú podporu vo výške 420,00 €, pričom 
člen za toto obdobie členstva zaplatil len 
84,00 €. 
Pozostalí po členoch PPZ, ktorí vstúpi-
li do PPZ od 1. 1. 2011 majú nárok  od     
1. 1. 2017 na pohrebnú podporu podľa 
dĺžky členstva nasledovne:
a) od 1 do 5 rokov  145,00 €
b) od 5 do 10 rokov  220,00 €
c) od 10 do 15 rokov  295,00 €
d) nad 15 rokov  420,00 €
Násobky členských príspevkov a výš-
ka pohrebnej podpory po 1.1.2017 sa 
platí nasledovne:
- základný ročný príspevok 15,00 € x 
zvolený násobok.
Príklad: Člen platí trojnásobok (45,00 
€). Nárok na pohrebnú podporu je 3x 
výška pohrebnej podpory, ktorá prinále-
ží podľa dĺžky členstva.
Príklad: Člen vstúpil 1.1.2014 a zomrie 
v roku 2017. Pozostalí dostanú 145,00 € 
x 3, t.j. 435,00 €, pričom člen za obdobie 
členstva zaplatil 135,00 €.    
                              Ing. Valéria Vajzerová

AKTUÁLNE OZNAMY
UPOZORNENIE  PRE MAJITEĽOV PSOV

V poslednom čase boli opätovne zaznamenané 
viaceré sťažnosti občanov na voľný pohyb psov 
po obci, najmä v nočných hodinách a páchanie 
škôd psami na domácich zvieratách. Pripomí-
name všetkým majiteľom psov, že sú povinní 
zabezpečiť, aby pes neohrozoval ľudí, zvieratá 
a nepáchal škody na majetku iných občanov a 
nemohol sa voľne pohybovať po obci. 
Zároveň prosíme o chápavý prístup tak, aby 
radosť chovateľa nebola na úkor bezpečnosti 
spoluobčanov. 
V prípade, že obec zisti majiteľa psa, ktorý sa 
voľne pohybuje po obci, resp. poruší platné 
nariadenie, bude mu udelená pokuta vo výške 
166 €. 
Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, 
majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrá-
niť výkaly, ktorými pes znečistil verejné prie-
stranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neu-
robí, obec môže uložiť pokutu do výšky 66 €.

Zvesti pre občanov

Obdobie od Trch kráľov až do Popolcovej stredy 
je obdobím veselosti a zábav.
Aj v našej obci sme pre deti a občanov pripravili 
niekoľko pekných podujatí.

Prvým bol detský karneval dňa 17. 2. Už od 15. hodiny sa do Spoločenského domu začali schá-
dzať masky v sprievode svojich rodičov, alebo starých rodičov. Všetci netrpezlivo čakali na mode-
rátorku – šaša -, ktorý celú túto zábavu otvoril veselým tančekom.
Potom k mikrofónu prichádzali masky a každá sa predstavila. Za odmenu si vybrali z priprave-
ných darčekov. Pri šantení a tanci aj vyhladli, a tak im dobre padol chutný čajík s fašiangovými 
pampúšikmi. 
Detské šantenie pri veselých melódiách pokračovalo až do 18.30, kedy už boli detičky unavené.

Fašiangový casˇ

Pre dospelých sa konal 17. ročník obecného bálu, pod záštitou starostky obce, Ing. T. Čontofal-
skej. Už tradične mal veľmi dobrú úroveň, vďaka dobrému DJ Petrovi Vincúrovi a chutnej strave. 
Samozrejme nechýbala ani tombola, z ktorej sa tešili výhercovia. Zábava trvala až do rána.
Posledným zavŕšením fašiangov bolo Pochovávanie basy 28. februára. Zábava bola do polnoci, 
kedy medzi prítomných prišli rôzne masky „pán farár a kostolník“, aby oficiálne ukončili veselý 
čas fašiangov.
Všetky akcie pripravila kultúrna komisia a poslednú spolu s DHZ z Predajnej. Všetkým organizá-
torom a účinkujúcim patrí úprimné poďakovanie.                               Anka Filipková

Starostka obce ďakuje touto cestou aj všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na dobrej úrovni 
týchto podujatí: Obec Predajná, manželia Dunajskí, manželia Nociarovci, kultúrna komisia, SHR 
Ivan Vančo, Hosp. potreby J. Demeter, krajčírstvo J. Kazárová, SHR manželia Nagyovci, Stavmix E. 
Longauerová, DHZ Predajná, Pohostinstvo Relax J. Baboľ, Klaudia Tokárová, Ivetka Kohútiková, 
Štátna opera BB, Potraviny FRESH, pohostinstvo M. Berčík, Erik Kováč Stolárstvo, manželia Srnkov-
ci, Jožko Fekiač, Július Švantner Oprava áut, pohostinstvo Jara J. Michalčík.



Zvesti pre občanov

JDS združuje občanov staršieho veku – 
dôchodcov – bez rozdielu národnosti, 
politickej príslušnosti, náboženstva a so-
ciálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy 
a ciele patrí pomoc pri príprave občanov 
na prácu a život v dôchodkovom veku, 
ochrana ich práv a presadzovanie opráv-
nených požiadaviek v ich prospech.
Klub dôchodcov v našej obci bol odovzda-
ný do užívania 2.decembra 1987 a činnosť 
začal 23. februára 1988. Jeho prvým ve-
dúcim bol pán Július Šuhajda. Sľubne sa 
rozbehla činnosť v pekne vybavenom ro-
dinnom dome na Farskej ulici. Vo výbore 
pracovali V. Ledňová, B. Kalický, Š. Čuma, 
A. Mutišová.
Jednota dôchodcov pri Klube dôchodcov 
bola založená 1.marca 1991 na podnet no-
voutvorenej ústrednej Jednoty dôchodcov 
na Slovensku. Program bol zameraný na 
spoločenské uplatnenie členov aj v staro-
be, realizáciu ich záujmov a obhajobu so-
ciálnych istôt dôchodcov. Predsedníčkou 
sa stala pani I.Čumová, v ďalšom období 
pani S.Kalická. Aktívne v tejto organizácii 
pracovali E.Kalická, V. Ledňová, Š. Čuma, 
I. Čumová, A. Mutišová, M. Flašková, M. 
Citterbergová.
Naša ZO JDS bola založená v r.1992. Obec 
Predajná patrila medzi prvé v okrese, kto-
ré Jednotu založili. Za predsedníčku bola 
zvolená pani M. Molčániová. Od r.2006 
pôsobil vo funkcii predsedu pán J. Ďur-

Plán práce na rok 2017 
JANUÁR
• Príprava výročnej členskej schôdze
• Výročná členská schôdza
• Literárne pásmo
FEBRUÁR
• Divadlo Zvolen
• Exkurzia do malej vodnej elektrárne
MAREC
• Beseda o Medžugorí v stacionári 
 v Nemeckej
• Oslobodenie obce, pietny akt 
 pri pamätníku
• Vynášanie MORENY (ZŠ s MŠ)
APRÍL
• Predajnianske vodopády
• Jarné trhy v Jablonke
• Výstava Kvetena v Banskej Bystrici
• Úprava Kalvárie
MÁJ
• Deň matiek – spoločné posedenie
• Návšteva Krakowa    

– chrám Božieho milosrdenstva
JÚN
• Pomoc pri príprave MDD
• Výlet Podhájska – termálne kúpalisko
JÚL
• Opekačka na strelnici    

– starí rodičia a vnúčatá
• Jaskyňa Bystrá
AUGUST
• Dni obce Predajná    

– pomoc pri príprave osláv obce
• Krpačovo – oslavy SNP
• Kalište – spomienka
SEPTEMBER
• Návšteva pamätníka v Nemeckej
• Brigáda na Kalvárii
OKTÓBER
• Mesiac úcty k starším    

– spoločné posedenie
• Návšteva spoluobčanov    

v blízkych penziónoch
• Prednáška o zdraví
NOVEMBER
• Návšteva Štátnej opery v BB
• Zvon mieru 11.11.2017    

– pietny akt pri pamätníku
DECEMBER
• Beseda – zabudnutí rodáci
• Vianočné trhy – spoločná akcia stacio-

náru Nemecká a ZŠ s MŠ Predajná
• Posedenie pri stromčeku  a súťaž 
 o najkrajší adventný veniec. 
Plán sa bude dopĺňať podľa akcií, ktoré 
bude organizovať OO JDS Brezno a kultúr-
na komisia Obecného úradu v Predajnej. 
Priebežne budeme aktualizovať nástenky v 
obci a prispievať článkami o našich akciách 
do Predajnianskych zvestí.      Ing. Boberová

čo. Od r. 2012 v tejto funkcii pokračovala 
pani M.Beraxová a od r. 2015 Ing. M. Bo-
berová. Vo výbore pracujú N. Markusová, 
M. Beraxová, V. Pocklanová, R. Fortiako-
vá, Z.Kazárová, A. Košíková, Z.Peťková, 
Z. Albertyová (preddtým M. Citterbergo-
vá, E. Chamková, A. Gajdošová).
Formy aktivít sú rôzne: Odborné prednáš-
ky a besedy, výlety, vychádzky, opekačky, 
turistika, športové aktivity, návštevy di-
vadla, koncerty, exkurzie, výstavy, pose-
denia pri spoločenských hrách, návštevy 
seniorov v stacionári, pietne akty pri pa-
mätníkoch, uskutočnenie rôznych výstav, 
recitácie, spomienkové pásma našim ro-
dákom, poézia v rodnej obci, knižné po-
dujatia, posedenia /mesiac úcty k starším, 
kačacia veselica, predvianočná kapustni-
ca, pochovávanie basy/, rekondičné po-
byty, účasť na akciách poriadaných Ok-
resnou organizáciou JDS a iné. Množstvo 
akcií robíme v spolupráci s Kultúrnou 
komisiou OcÚ a so Základnou školou s 
materskou školou  v Predajnej.
Aktivity členov miestnej JDS si môžete 
pozrieť na nástenke inštalovanej v obci. 
Obmieňame obrazový materiál z akcií, 
ktoré uskutočňujeme. Zároveň sa môžete 
oboznámiť s plánom aktivít, ktoré pripra-
vujeme pre všetkých našich seniorov. Bu-
deme radi, keď sa ich zúčastníte a spestríte 
si kolobeh všedných dní.                
                     Ing. Mária Boberová-Bučková       

Poďakovanie
Nový rok – čas, ktorý káže poďakovať  za spoločné prežitie príjemných chvíľ, ktoré 
v uplynulom roku na uskutočnených podujatiach zanechali v nás pekné dojmy. Veď 
práve zo zásobníka pozitívnych zážitkov čerpáme sily do ďalšej našej činnosti.
Výbor ZO JDS v Predajnej touto cestou ďakuje vedeniu našej obce Ing. T. Čon-
tofalskej za podporu a sponzorstvo našich aktivít, B. Šulkovej a kultúrnej komisii, 
Mgr. M. Vaníkovej riaditeľke ZŠ s MŠ, s ktorými sme počas roka spolupracovali. 
Ďakujeme všetkým našim sponzorom: Ing. M. Vágnerovi (Urbariát, pozemkové 
spoločenstvo), M. Majerovej-Fortiakovej, J. Albertymu, Ing. Arch. O. Boberovi, I. 
Kohútikovej (Veľkoobchod a výroba), Výboru Coop Jednoty, M. Demeterovej (PRE-
DOS-BB,s.r.o.), E.Longauerovej (StavMax). Tieto finančné prostriedky boli využité 
na rôzne činnosti organizácie. Ďalej ďakujeme M.Kazárovi za poskytovanie priesto-
rov na Strelnici (opekačka).
Predsedníčka ďakuje členkám výboru za vzornú dochádzku na prípravné schôdze 
a svedomitú prácu pri uskutočňovaní aktivít ZO, J. Beraxovi za pomoc pri všetkých 
akciách a tiež Ľ. Ofúkanému, ktorý neodmietne priložiť ruku k dielu.
Som presvedčená, že aj naše ďalšie predstavy a sny svojou aktivitou dosiahneme za 
účasti všetkých našich členov. Radi medzi nami privítame aj ďalších občanov Predaj-
nej. Na veku naozaj nezáleží. 
Nový rok 2017 nech je pre nás všetkých pokojný, naplnený láskou najbližších a po-
rozumením známych a priateľov.

Predseda ZO JDS Predajná Ing. M. Boberová-Bučková

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - Základná organizácia Predajná



********** Sviatok Troch kráľov **********
Adventné obdobie aj v našej obci vyvrcholilo polnočnou svätou omšou. Po Prvom a 
Druhom sviatku vianočnom pre mnohých nastalo obdobie bežných povinností. Nasle-
dovala rozlúčka s rokom 2016 a privítanie nového roku na Námestí Juraja Pejku  spojené 
s veľkým ohňostrojom. 
Od 1. do 5. januára sa v obci koledovalo. Kňaz pri posväcovaní domov píše na dvere 
20-C+M+B-17, čo znamená Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento 
dom. Nápis sa však často chybne vysvetľuje, že ide o iniciály mien troch kráľov. A už 
tu bol Sviatok Troch kráľov – 6. január. Dopoludnia sa v kostole konala odpustková 
slávnosť – Zjavenie Pána. Hlavným celebrantom bol ThDr. Ján Mihok, dekan z Brezna. 
Počas svätej omše bola posvätená soľ, kadidlo, krieda. Popoludní sa konalo stretnutie s 
pani starostkou Ing. Čontofalskou a pánom farárom M. Arkadiuszom Piekutom v spo-
ločenskom dome, ktoré obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny Čierťaž z Nemeckej. 
Našim občanom a niekoľkým návštevníkom zo susedných obcí dobre padlo rozptýle-
nie mimo domova spojené s malým občerstvením, o čom svedčí účasť. Akcia trvala od 
17.00 hodiny do 19.00 hodiny.
Skončilo prekrásne obdobie, ale duchovná sila získaná v týchto dňoch nás bude sprevá-
dzať v ďalšom období.  „V túto noc nebo objalo zem a v nej všetkých ľudí na svete.“ To 
sú slová jedného z mudrcov Melichera, ktorý sa prišiel pokloniť narodenému Jezuliatku. 
Zapáčili sa mi a chcem sa o ne s vami podeliť.
Želám vám šťastný a pokojný  rok 2017.                                                      Hanka Filipková 

Pre vás, 
matky-ženy
Na obraz, portrét vzácny, pozerám,
ľúbeznú a ladnú pieseň podľa neho skladám.
K notám kvetinky viažem
pre dnešný sviatok matiek, žien. 

Do taktov vlnivých trojštvrťových,
zvodných, záhadných, valčíkových.
K poltónom pre nehu, lásku, krásu
zvonivý, plodný klas vpletám do lokne vlasu.

K pomlčkám vykrojených do tvarov pery
nádherný rudý mak vkladám z obsiatych polí.  
Obrvy výrazné a tmavé riasy
postriebrim šuchotom osuheľu 
z rannej sviežej rosy.

Pestrosť farieb, liečív a zo bzukotu včiel 
z lúky prikrášlim tým, 
pre ktoré osud doposiaľ chudobný  bol a skúpy. 
Koľko je kvietkov v orgováne, 
toľko vpíšem nôt celých. 
Pospletám anjelským závojom 
pre kontinenty ženám všetkým. 

Z bielych ľalií slová, piesne.
Na srdcia, prsia z rumbagúľ a rozmarínu hrste.
Refrény z farieb a vône pivónie pre loná matkám, 
kde novým pokoleniam srdiečko bije. 

Náhrdelník z akordov okvetia slnečníc, 
čo k slniečku sa točia. 
Klávesnice sveta akordeónov 
množstvom im nevystačia. 
Taktovku z jemnej pavučiny 
do pracovitých, ženských matiek rúk. 
Peľový balzam na slák huslí 
pre zázračný, spokojný úsmev ženy, hlas a zvuk.

A do názvu piesne PRE VÁS, MATKY-ŽENY 
chorálový vtáčí spev pospletaný z orchideí. 

Kultúrne zvesti

Uctenie pamiatky 
Dňa 8. februára 2017 naposledy vydýchol 
pán Haviar Vladimír z Medzibrodu. 

Smútočným zálomkom sa lúči s ním 
i naša škola a vtedajší žiaci 

z krúžku Mladých priateľov poľovníctva, 
ktorý spolu so mnou viedol. 

Posielame Ti smútočný zálomok, 
pozdrav od priateľov, detí, 

ktorým prvé sníčky z prírody plnil si. 
Spomína na Teba Ján Fekiač. 

Ján Fekiač

V piatok 27.januára 2017 zavítala do Predajnej 
Mgr. Eva Hančáková, rodáčka z Banskej Štiav-
nice, autorka poetických básní i niekoľkých 
kníh o cestovaní dokumentárneho charakteru.  
Na stretnutí s členmi  ZO JDS  precítene pred-
niesla niektoré zo svojich básní. Krása hovore-
ného slova nebola len jediným druhom ume-
nia. Súčasťou  piatkového popoludnia boli aj 
hostia, a tak  sa v Predajnej spievali slovenské 
ľudové pesničky v sprievode tónov akordeónu 
v podaní pani Brucháčkovej a predviedli ukáž-
ky  spoločenských  tancov v tanečnom rytme 
manželov Macíkovcov.  
Spomínané osobnosti sú členmi len nedávno 
založeného CLUBU POETICUM NÓVUM so 
sídlom v Brezne. Členmi klubu sú v súčasnosti 
osobnosti nielen z Brezna, ale aj z Podbrezovej, 
Telgártu, Valaskej, Heľpy, Mýta pod Ďumbie-

rom a Predajnej. Cieľom členov klubu je zame-
riavať svoju činnosť  aj na zorganizovanie stret-
nutí s významnými osobnosťami a spisovateľ-
mi z celého Slovenska. 
V piatok sa teda v Predajnej predstavila verej-
nosti pani Hančáková. O jej živote, záujmoch i 
práci sa poslucháči dozvedeli z troch pomerne 
obsiahlych referátov, ktoré prečítali pani Mar-
kusová, pani Peťková a pani Fortiaková.  
Autorka knižky Náš svet vyštudovala slovenský 
jazyk a andragogiku. Pôsobila ako lektorka vo 
vzdelávaní mládeže a dospelých a manažérka 
rôznych spoločenských akcií. V roku 2013 zís-
kala medzinárodné ocenenie Srdce na dlani za 
dobrovoľnícku činnosť v kategórii Vzdelávanie. 
Jej život je popretkávaný množstvom aktivít. A 
pomerne aktívne predstavila seba i svoje verše 
obyvateľom Predajnej.                     M. Vaníková

Popoludnie s poéziou



Zvesti pre občanov

Prečo som ostala učiť v Predajnej

ZA KULTÚROU

   Dalo by sa to vyjadriť jedným slovom. Osud. 
Ale skutočnosť bola iná. 
   Môjmu trénerovi a jeho asistentom sa nepoda-
rilo pre mňa získať miesto slovenčinárky v Ban-
skej Bystrici a v Predajnej sme nečakane dostali 
aj s tromi kolegyňami jednu izbu aj s príslušen-
stvom v školskej bytovke. Nebol to žiadny luxus, 
ale pri všetkej skromnosti sme tam boli všetky tri 
spokojné. Spolu so mnou tu bývali dve Evy. 
Eva Melicherčíková tiež chodila dvakrát do týž-
dňa  na tréningy do Banskej Bystrice ako ja. 
Ona tancovala v súbore Urpín a ja som hrávala 
za IPF B.Bystrica. Tréningy sme mávali v škole 
pri železničnej stanici. Domov sme chodievali 
spolu o pol deviatej večer „osobákom.“ Stretávali 
sme sa na nástupisku. Vždy sme si podali ruky a 
objali sme sa. Každý deň z týchto dvoch bol pre 
nás výzvou. Chceli sme zabojovať, postaviť sa 
tam, kde sme chceli byť a prinášať dobré ovocie 
nášho života. Nechceli sme zanechať potenciál, 
to, čo bolo v nás. Bol to zápas s pohodlnosťou 
a lenivosťou. Nehľadali sme výhovorky a spôso-
by, ako sa na tréningy nedá ísť. Chceli sme aj v 
týchto oblastiach niečo dokázať. Nebolo to vždy 
ľahké! 
   V sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
sa dvakrát naplnilo koryto Hrona a voda sa vy-
liala po okolitých poliach. Prvý raz nenarobila 
veľké škody, ale druhýkrát to bolo horšie, najmä 
v susednej obci Zámostie. Náš prípad sa týkal 
povodne prvej, ktorá bola menšia.
   V utorok popoludní sme sa rozhodli cestovať 
autobusom, lebo sme mali od ukončenia vyučo-
vania málo času. Autobusy mali vtedy zastávku 
pred dnešným obecným úradom. Zastali tu aj 
tzv. „diaľkáče.“ Bolo to pohodlnejšie, ale drahšie 
a naše platy boli nízke. Večer po tréningoch sme 
sa znovu stretli na stanici. Cesta ubiehala dobre, 
len sa rýchlo stmievalo a cestujúci šomrali o vy-
liatí Hrona, o skaze, čo zase narobí. Nenapadlo 
nám, že sa to bude týkať aj nás! V Dubovej nás 
sprievodkyňa upozornila, aby sme vystúpili tu, 
lebo v Predajnej sa cez most do dediny nedosta-
neme. Ostali sme však pohodlne sedieť v teple 
a cestovali sme do Predajnej. Keď nás druhý 
sprievodca zazrel vystupovať z vlaku, začal nám 
rýchlo dávať pokyny a rady, ako sa dostať späť 
do Dubovej. Kázal nám kráčať po podvaloch, 
lebo bola tma a tam sa ľahšie ukladajú nohy. 
Dôrazne nás však upozornil, že asi o pol hodinu 
pôjde z Bystrice oproti nám rýchlik. Keď ho za-
čujeme, mám odísť z trate čo najďalej. Ani sa s 
nami nerozlúčil, skočil do vlaku, ktorý sa pohol 
ďalej na Lopej. Zvuk a rýchlosť vlaku nás obi-
dve donútili stáť v pozore, ako keď prváci počujú 
prvý raz hymnu. Mala som pocit, že rozumiem 
aj stromom, ktoré stáli okolo nás. Určite nám 
chceli pomôcť. Pochopila som, že človek a príro-

da patria k sebe a navzájom sa chránia. 
   Držali sme sa s Evkou za ruky a dumali, kde sa 
pohnúť, lebo všade nám hrozilo nebezpečenstvo. 
Šialená noc visela nad nami a nad strechami 
domov, ktoré boli veľmi ďaleko. Z jednej strany 
koľajníc hučala voda Hrona a z druhej hora pod 
nápormi severného vetra. Nad tým všetkým vi-
seli malé lampičky, pozerali sa na nás a nabáda-
li nás dať sa na cestu domov. 
   Bola zima, pršal dážď, my dve sme  si ešte viac 
stískali ruky a nohy sme kládli na podvaly koľaj-
níc. Snažili sme sa  ísť čo najrýchlejšie, ale skal-
ky medzi podvalmi nám v tom bránili. Desilo  
nás to a ja som cítila väčší stisk trasúcej sa ruky.  
Vtedy som sa rozhodla vziať situáciu do svojich 
nôh, rúk a úst. Evke som zakričala, že keď začu-
jeme hukot blížiaceho sa vlaku, dáme sa vľavo 
medzi kríky a stromy. Nevydala ani hláska, ale 
podľa silného stisku ruky som vedela, že súhlasí. 
Začala som ju naliehavejšie ťahať, aby nás vlak 
minul  v prijateľnom prostredí. Ten deň bol pre 
mňa pozoruhodný. Snažila som sa pomôcť slab-
šiemu. Vedela som, že Evka poďakuje veľkým 
stiskom ruky, a že jej spravím radosť. 
   Odrazu som na koľajniciach začula zo známe: 
„HR-ku-ku-ku!!!“ Nebola to však reč holubov. 
Bol to zvuk kováča v jeho vyhni. Vedela som, že 
vlak sa už blíži, aj keď svetlo lokomotívy nebolo 
ešte vidieť. Posunula som Evku doľava, aby sme 
sa dostali čo najďalej od koľajníc. Nohy sa nám 
vbárali do rozmočenej zeme, kĺzali sme sa nadol. 
„Bože, pomáhaj!“ vzdychla som si.  O chvíľu sme 
sa ocitli na kraji čistinky, kde stál vysoký smrek. 
Od únavy sme sa oň opreli. Vedľa neho rástla 
malá, štíhla jedlička. Zacítila som ich spoluú-
časť na našom trápení. Teda aj ony majú ľudské 
vlastnosti, aj ony sa dokážu inšpirovať ľudským 
trápením a ich srdcia vzplanú. Veď poznám 
mnoho ľudí, ktorí chodia do lesa a zo stromov 

čerpajú novú energiu.  Z myšlienok ma prebral 
tuhý severák, ktorý kmásal konárikmi jedličky. 
Smrek sa ju snažil chrániť svojou najpevnejšou 
„ratolesťou“ a snažil sa utíšiť jej tiché postonká-
vanie pod nápormi vetra. Pravdaže tým chránil 
aj nás. Odrazu sa kdesi na koľajniciach objavi-
lo svetlo a bolo čím ďalej, tým jasnejšie. Podľa 
neho sme vedeli, že sme dosť ďaleko od vlaku. 
Dosť ďaleko na to, aby nás ohrozil a zachytil 
nás. Vydýchli sme si a radostne vykríkli. Nielen 
ja, ale aj Evka a mám pocit, že všetky smriečky a 
jedličky. Príroda a človek vyjadrili radosť z toho, 
že sme zachránení. Všetci sme verili, že život je 
najvyššia hodnota spomedzi všetkých hodnôt 
človeka. Život môže byť plný činov, nenápad-
ných hrdinstiev. Je to už raz tak! Človek patrí 
človeku a prírode. Musí žiť čestne a vášnivo. Žiť 
naplno a splatiť dlh narodeniu. 
   Po prejdení vlaku sme opäť zišli na podvaly 
a dúfali, že žiadny vlak už nepôjde. Cítila som 
vďačnosť človeku, ktorý nás upozornil na možné 
nebezpečenstvo. 
   Keď sme zbadali svetlo v malom domčeku, ve-
deli sme, že sme v Dubovej. Tam sme si sadli na 
rozhádzané drevá a dlho sme mlčali. Každá du-
mala o niečom inom, ale držali sme sa za ruky. 
Asi sme prežívali radosť a vďačnosť, že seba sa-
mých sme jedna druhej darovali, teda nebola 
nám škoda na svete žiť. 
   O jednom sme rovnako premýšľali, či by sme 
chceli takúto hrôzu prežiť ešte raz. Obidve sme 
boli presvedčené, že určite nie! Evka odišla kon-
com mesiaca učiť do Zvolena a ja som vrátila 
oddielu dresy, tepláky a ostala som v Predajnej. 
Hoci ma tréner bol viackrát prehovárať, nezlo-
mil ma. Strach vo mne bol väčší. Ostali sme 
veľkými priateľmi a stretávali sme sa na rôznych 
výročiach. 
   Verte alebo neverte, Evku som doteraz nestret-
la. Spomienka na ňu, ako na spolutrpiteľku v 
jednej z najhorších chvíľ môjho života, zostala.
                                                 Mgr. Michalčíková

3. februára 2017 sme prežili nezabudnuteľný večer v Divadle Jozefa Gregora 
Tajovského pri sledovaní výkonov hercov, ktorí účinkovali v komédii Ray Cooneyho 
Lekárske tajomstvo. Sme radi, že spolu so seniormi sa zúčastnili našej akcie aj mladšie 
ročníky. Zážitok to bol neopakovateľný!                                                    Ing. Boberová



Čo nové v našej škole

Betlehemské svetielko nádeje
Dňa 21. decembra 2016 žiaci 8. A triedy Aďka Longauerová, 
Hanka Lányová, Vratko Pravotiak šírili v obci tradíciu koledo-
vania. Po prvom koledovaní a pozitívnom ohlase ostych vys-
triedalo odhodlanie. Príjemné reakcie okoloidúcich boli pre 
koledníkov povzbudením. Za príjemných tónov flauty, krátkym 
vinšovaním a koledou žiaci symbolicky šírili betlehemské svetlo. 
Štedrú výslužku vo výške  120€ sa rozhodli venovať Detskej fa-
kultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Touto cestou 
sa chceme ešte raz poďakovať všetkým miestnym podnikateľom 
a občanom Predajnej za štedré dary.                     Mgr. J. Kleskeňová

Majsterka Slovenska
Srdečne gratulujeme žiačke 5. triedy ELLE DEMIANOVEJ k zís-
kaniu titulu Majsterky Slovenska vo vytrvalostných pretekoch v 
zimnom biatlone v Osrblí. Svoj športový talent rozvíja v Klube 
biatlonu v Predajnej pod vedením pána M. Kazára. Elle, ako aj 
všetkým členom klubu a ich trénerom, želáme veľa športového 
šťastia a dobrú formu počas celej sezóny. 

Separujeme
Žiakov našej školy zapájame do zberu použitých atramentových 
cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiest-
nený v ekologickom kútiku v našej škole na 1. poschodí. Do boxu 
sa nosia použité tonery a cartridge zabalené v plastovom vrecku 
alebo vo fólii. Aj naďalej pokračujeme v zbere plastov, papiera a 
batérií. Obnovujeme aj zber farebných vrchnáčikov z plastových  
fliaš. Zber bioodpadu sme pozastavili.
  Z odpadového materiálu vyrábajú naši žiaci pod vedením svo-
jich  vyučujúcich aj  efektné dekorácie. Plánujem sa podieľať aj na 
vytvorení veľkonočnej kraslice, ktorá bude vyzdobená farebnými 
vrchnáčikmi a bude skrášľovať námestie obce. Ak chcete prispieť 
k separovaniu, môžete separovaný materiál po ktoromkoľvek 
žiakovi poslať do školy.                   Mgr. Homolová

Volejbalové nádeje
Naše  „predajnianske žabky“ pod vedením pána učiteľa M. Múku 
nám aj naďalej  svojimi výkonmi robia veľkú radosť. Po víťazstve 
v okresnom kole narazili naše dievčatá v regionálnom kole na 
favorizované súperky z Revúcej, ktoré sa im po skvelom a kolek-
tívnom výkone podarilo zdolať. Družstvo našich žiačok v zlože-
ní Julianka Povrazníková, Bianka Vaníková, Dianka Chlepková, 
Viktória Toráňová, Veronika Toráňová, Adriana Longauerová, 
Mária Turčanová, Hanka Lányová, Martinka Krajčiová, Klaudia 
Čunderlíková sa tak zaslúžene predstaví aj v krajskom kole, kde 

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU   

V PREDAJNEJ POZÝVA
Vážení rodičia predškolákov, 
srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka. Zápis sa 
uskutoční dňa 12. apríla 2017 o 15.30 hod. v budove 
základnej školy. Na zápis si doneste rodný list dieťaťa a Váš 
občiansky preukaz. Tešíme sa na Vás!

INFORMÁCIE O NÁS V KOCKE

POSKYTUJEME:
• primárne a nižšie sekundárne 
vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom,
• spoluprácu so špeciálnym pedagógom a výchovným 

poradcom.

DO VYUČOVACIEHO PROCESU ZARAĎUJEME: 
• regionálne exkurzie,
• stretnutia s osobnosťami regiónu,
• spoluprácu s rôznymi organizáciami,...

NÁJDETE LEN U NÁS: 
• adaptačné dni pre predškolákov,
• zážitkové denné tábory počas jarných a letných prázdnin,
• pestrá ponuka krúžkov, 
• tanečný, hudobný a výtvarný odbor ZUŠ Valaská, 
• zrekonštruovaný a vynovený interiér a exteriér školy,
• príjemný športovo-rekreačný areál,
• materská škola v areáli,
• školský klub v prevádzke do 16.00 hodiny, 
• chutné obedy.

Viac informácií o nás sa dozviete z našej webovej stránky 
www.zspredajna.edupage.org. V prípade otázok nás môžete 
kontaktovať na telefónnych číslach 
                                                         048/6192135, 0911 316 479.

si zmeria sily s najlepšími a väčšinou registrovanými hráčkami z 
celého banskobystrického kraja. Dievčatám gratulujeme k dote-
raz najväčšiemu volejbalovému úspechu našej školy a do ďalších 
zápasov im želáme veľa šťastia.                                   PaedDr. Múka



Športové zvesti

Z činnosti Turistického klubu Predajná

Ukončenie turistickej sezóny 2016
Na guláši sa nás stretlo 32 turistov. Gulášmajster Milan s pomocníčkami Vierkou a 
Ankou uvarili skvelý guláš, hudobná skupina Milan zahrala do tanca, najedli sme sa, 
pospomínali na túry, medzitým zahryzli aj do koláčov, ktorých bolo ako na svadbe, 
ktoré napiekli gazdinky-turistky a poobede prišiel už tradične zlatý klinec programu – 
športová a vedomostná súťaž. Súťažilo sa ostošesť, víťazi boli všetci. Potom prišli na rad 
jubilanti, ktorí boli odmenení spolu s našimi najmladšími turistami. Podvečer sme sa 
unavení, no spokojní, pobrali domov.

Dedečkova chata
Ráno sme sa autobusom  zaviezli do Valaskej a odtiaľ sme pokračovali dolinou a lúka-
mi k vysielaču, ktorý bol postavený koncom päťdesiatych rokov pre účely televízneho 
vysielania. Tento vysielač sa nachádza nad Mýtom pod Ďumbierom. Odtiaľ sme pokra-
čovali na Dedečkovu chatu, kde sme si oddýchli, najedli sme sa a ďalej pokračovali do 
obce Mýto pod Ďumbierom. Tam sme si pozreli malú farmu, kde chovajú koníky, husi, 
pávy, holuby, ovečky a iné domáce zvieratká a spokojní sme sa vrátili domov.                                                          
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Z činnosti 
športovej komisie

Šarkaniáda 
pre všetky vekové kategórie
Bolo super, aj počasie nám vyšlo, vetrík 
pofukoval tak akurát, takže šarkany lietali 
poriadne vysoko. Deti sme odmenili slad-
kými odmenami.

Predvianočné 
športové popoludnie
V telocvični ZŠ Predajná sa deti vyšantili, 
zašportovali si a pohrali sa. Najviac sa im 
už tradične páčila súťaž v preťahovaní sa 
lanom a florbal. Deti boli odmenené slad-
kými cenami.

Silvester 2016 a privítanie 
Nového roku 2017
Túto akciu pre občanov pripravil Turis-
tický klub Predajná. Uvarili sme punč, 
do tanca zahrala muzika a spolu sme pri-
vítali Nový rok 2017. Všetkým občanom 
našej obce by som chcel popriať šťastie a 
hlavne veľa zdravia. Zároveň by som sa 
chcel poďakovať  aj sponzorom tejto ak-
cie – Obecnému úradu Predajná, Mila-
novi Dunajskému, Pohostinstvu Bábol a 
pohostinstvu „U Jara“, potravinám Fresh 
a majiteľovi Vratkovi Strmeňovi a hlavne 
tým, ktorí túto akciu pripravili – Vierke, 
Jozefovi a Deziderovi.
                               pripravil Dezider Smitka


