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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018
Uznesenie č. 184/2018
Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Predajná berie na vedomie informácie o splnených uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez
pripomienok.
Uznesenie č.185/2018
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2018.
Uznesenie č.186/2018
OZ schvaľuje Doplnok Komunitného plánu
sociálnych služieb na roky 2018-2022.
Uznesenie č.187/2018
OZ schvaľuje VZN č.1/2018 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Uznesenie č.188/2018
OZ schvaľuje VZN č. 2/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2018.
Uznesenie č. 189/2018
OZ schvaľuje VZN č. 3/2018 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
Uznesenie č. 190/2018
OZ schvaľuje VZN č. 4/2018 Trhový poriadok.
Uznesenie č. 191/2018
OZ schvaľuje VZN č. 5/2018 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Uznesenie č. 192/2018
OZ schvaľuje VZN č. 6/2018 Požiarny poriadok obce Predajná.
Uznesenie č. 193/2018
OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2018:
17.5.2018 o 16:00 hod, 14.6.2018 o 16:00 hod
13.9.2018 o 16:00 hod, 25.10.2018 o 17:00 hod
22.11.2018 o 17:00 hod.
Uznesenie č. 194/2018
OZ schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie
projektu „Rozšírenie požiarnej zbrojnice –
zmena dokončenej stavby“ realizovaného v
rámci Výzvy číslo VI. Prezídia Hasičského a
záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov vo
výške minimálneho 5% spolufinancovania
realizovaného projektu, resp. vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie a to v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
berie na vedomie Rozpočet rozšírenia hasičskej zbrojnice
- stavebná časť 30 377,45 €,
- preloženie a doplnenie plynového potrubia
1 585,19 €.
Uznesenie č. 195/2018
OZ schvaľuje Úpravu trvalého dopravného
značenia v obci Predajná vypracovaný Ing.
Brašeňovou a umiestnenie retardérov na Námestí J.Pejku v Predajnej a na ceste pri vstupe
na Kramlištie,
žiada starostku obce o vyjadrenie OR PZ Brezno-okresný dopravný inšpektorát k zníženiu
rýchlosti na miestnej komunikácii Farská na
30 km.
OZ berie na vedomie
a) informácie zo zasadnutia Komisie výstavby a ŽP,
b) informácie o riešení cesty I/66 – Štúdia realizovateľnosti a mimoúrovňovej križovatky
Predajná-Nemecká,
c) stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby
SR k listu starostky obce k riešeniu križovatky I/66 Predajná – nehodové miesto.

na slovíčko,
pani starostka...
Obec získala nenávratný finančný príspevok na zateplenie Materskej škôlky!
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľská agentúra
pre Operačný program kvalita životného
prostredia schválila dňa 19. 3. 2018 finančný príspevok vo výške 153 138, 96 eur na
projekt ,,Obnova obalových konštrukcií
materskej školy v obci Predajná – zníženie energetickej náročnosti.“
Hlavným cieľom projektu je zníženie
energetickej náročnosti budovy materskej
školy, ktorej vlastníkom je obec Predajná.
Projekt zahŕňa stavebné práce na zníženie
energetickej náročnosti budovy, zníženie
nákladov na vykurovanie a osvetlenie,
zlepšenie kvality obalových konštrukcií a
vnútornej tepelnej pohody, ktorá spočíva
v zateplení obvodového plášťa, strešnej
konštrukcie a výmena okien, inštalácia
fotovoltaického systému. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy
materskej školy a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A1 – ultranízkoenergetická budova. K realizácii
projektu dôjde až po kontrole verejného
obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry - predpokladáme v
letných mesiacoch. Ak by sa hodnotenie
predlžovalo bude nutné prikročiť k opatreniam, aby sa nenarušil chod materskej
škôlky.

Milé mamy, mamky a mamičky,
srdečne Vás pozývame

na oslavu Dňa matiek
Detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy
si pre Vás pripravili básničky a pesničky.
Spríjemnia Vám nedeľné popoludnie
dňa 13. mája 2018 o 16.00 hodine
v Spoločenskom dome v Predajnej.
Mamičky si odnesú aj drobný darček, ktorý
si pre Vás nachystajú žienky z Denného stacionára
z Nemeckej a detičky z materskej školy.

TEŠÍME SA NA VÁS!
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Zvesti pre občanov
Každoročne o tomto čase si pripomíname
výročie oslobodenia obce Predajnej, ktoré
je už natrvalo spojené s 21. marcom 1945.

Vyzývame chodcov
Chodci,
• prechádzajte cez cestu len cez priechod pre chodcov,
• nespoliehajte sa na to, že ten druhý
dodrží pravidlá cestnej premávky,
berte do úvahy chyby druhých,
• cez priechod pre chodcov nebežte,
• nikdy neprechádzajte cez cestu tesne
pred stojacim autobusom alebo nákladným autom,
• majte na sebe viditeľne umiestnené  
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
• tam, kde nie je chodník, choďte po
ľavej krajnici, resp. čo najbližšie pri
ľavom okraji vozovky,
• vyhýbajte sa rizikovým nebezpečným
úsekom ciest,
• nepreliezajte zábradlie a nevstupujte
na vozovku,
• dostatočne sa presvedčte, že môžete
bezpečne prejsť na druhú stranu cesty,
• uvedomte si, že chodec je ten najzraniteľnejší,
• neriskujte – oplatí sa radšej počkať,
kým budete môcť bezpečne prejsť na
druhú stranu cesty!!!!!
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Brezne praje všetkým účastníkom cestnej premávky bezpečný
návrat domov.

PIETNY AKT PRI PAMÄTNÍKU

Starostka obce, členovia ZO JDS, občania
Predajnej a deviataci tak urobili v utorok
20.03.2018 slávnostným aktom položenia
venca pri pamätníku na Námestí Juraja
Pejku.
Slávnostný akt začal básňou, ktorú predniesla žiačka Veronika Toráňová. Nasledoval príhovor starostky obce Ing. Tatiany

Čontofalskej. Nezabudla pripomenúť, aký
je tento deň v našich dejinách dôležitý.
Priblížila účastníkom pietneho aktu dni a
udalosti, ktoré sa odohrávali pri oslobodzovaní obce, ktoré odcitovala z obecnej
kroniky spred 73 rokov. V tom čase padli šiesti príslušníci sovietskej armády - 5
mužov a jedna žena, pochovaní sú na námestí pri pamätníku. Na cintoríne sú taktiež pochovaní ôsmi príslušníci rumunskej armády, ktorí
padli pravdepodobne v okolí našej obce. Starostka sa vyjadrila,
že sa skláňa pred tými, ktorí za
našu slobodu a ukončenie vojny
bojovali a položili v nej svoje životy. Nakoniec požiadala o minútu ticha pre uctenie ich svetlej
pamiatky.
Následne Ing. Čontofalská položila veniec k pamätníku, rozlúčila
sa s prítomnými a poďakovala im,
že sa zúčastnili tohto pietneho
aktu.
Ing. Mária Boberová

Zbierajte použitý kuchynský olej
a šetrite životné prostredie

Použitý kuchynský olej nemusí znečisťovať životné prostredie a končiť v kanalizácii.
Môžeme ho zbierať a následne odovzdať. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov, ktoré zostanú po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Stačí ho
zlievať do PET fliaš a odovzdať na dvoch zberných miestach – v základnej škole pani
Eremiášovej a na obecnom úrade pani Čonkovej.

I týmto spôsobom chránime životné prostredie.

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Čo patrí do vreca s plastami?
Zošliapnuté PET fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, čisté tégliky
z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, ale aj konzervy a tetrapaky
(krabice z mlieka a džúsov).
30 fliaš = 1 bunda
Čo patrí do nádoby na sklo?
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre,
tabuľové sklo z okien a dvier, sklenené črepy a pod. 5 pohárov = 1 váza

!!! U P O Z O R N E N I E !!!

Ľahostajnosťou občanov vzniká v okolí Hrona tzv. čierna skládka. Z Okresného
úradu Brezno Odbor starostlivosti o životné prostredie bol obci doručený podnet na
likvidáciu tejto skládky. Obec je povinná na vlastné náklady do 15. 4. 2018 skládku
zlikvidovať.
Upozorňujeme občanov, aby na smeti a odpad používali nádoby na to určené.
Na stavebný odpad je možné využívať kontajner pri Spoločenskom dome. Občan je
povinný objednať si kontajner, ak mu vzniká stavebný odpad v objeme nad 1m3. Za
odvoz kontajnera zaplatí cca 60 eur.
Zamestnanci obce každý deň čistia ulice od odpadkov. Nebuďme k ich práci a k
životnému prostrediu ľahostajní!
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Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná

Okresné zimné športové hry seniorov
V sobotu 17. februára sa uskutočnili Okresné zimné športové hry seniorov /okres
Brezno/, ktorých usporiadateľom bola ZO
JDS Michalová a Podbrezová - Štiavnička.
Štartovali muži i ženy v Lyžiarskom stredisku TURIST HOTEL DROTÁR Hronec
/NA MAJERI/. Súťažilo sa v troch disciplínach - jazda na sánkach, super obrovský
slalom,beh na lyžiach.
Našu ZO JDS Predajná reprezentovali:
O. Šušová, K. Vejmelková, Z. Albertyová,
M. Kuracinová, A. Čunderlíková, Š. Macko, J. Kuracina, D. Smitka, V. Kuracina.
Povzbudzovali ich a držali im palce M.
Boberová a I. Čuma. Všetci účastníci sa
snažili vybojovať tie najlepšie miesta. Na
Majeri, v nádhernej doline bol bielučký
sneh a krásne svietilo slniečko pre 130 členov základných organizácií nášho okresu.
Za skvelého počasia a dobrej organizácie
usporiadateľov naša ZO Predajná obsadila
2. miesto (1. miesto - ZO Beňuš získala
„PUTOVNÝ POHÁR OO JDS Brezno“).
Medaily sa odovzdávali v Hoteli Drotár.
Ďakujeme našim medailistom:
K. Vejmelkovej – jazda na sánkach – zlatá
medaila, Z. Albertyovej – beh na lyžiach
– strieborná medaila, jzda na sánkach

– bronzová medaila, A. Čunderlíkovej –
beh na lyžiach – zlatá medaila, J. Kuracinovi – beh na lyžiach – zlatá medaila, D.
Smitka – jazda na sánkach – bronzová
medaila, Súťažilo sa podľa veku v dvoch
kategóriách – do 70 rokov a nad 70 rokov.
Po vyhodnotení sa družne besedovalo a
odchádzali sme s predsavzatím, že o rok
pôjdeme na OZŠHS vo väčšom počte súťažiacich a budeme trénovať, aby sme dosiahli ešte lepšie umiestnenie.
Ing. M.Boberová

Dôchodcovia na výlete

Napriek nepriaznivému počasiu sa dôchodcovia našej obce
v dopoludňajších hodinách 08.marca 2018 stretli na Námestí
Juraja Pejku, kde prišiel po nás autobus a zamierili sme do Podbrezovej. Pri Železiarňach v Podbrezovej nás čakala skupinka
domácich členov ZO JDS a spolu sme kráčali do múzea, zvedaví
na exponáty.
Väčšina z nás boli bývalí zamestnanci a všetci sme v múzeu
boli prvýkrát. Expozícia ja veľmi zaujímavo spracovaná, nechýbali autentické zábery z minulosti po súčasnosť. Nechýbal ani
odborný výklad sprievodkyne. Po prehliadke sme si ešte pozreli
dokumentárny film o výrobe a činnosti železiarní.
Odtiaľ sme pokračovali spoločne autobusom do Osrblia. Tu
sa k nám pridal Ing. Anton Mojžiš a s ním sme išli na Tri Vody k
pozostatkom prvej vysokej pece v Rakúsko – Uhorsku. Pri nej sme sa dozvedeli
o histórii ťažby rudy, aký vplyv mala výroba železa na okolie a obyvateľstvo. Pán
Mojžiš nám tiež vysvetlil, ako vlastne fungovala uvedená vysoká pec, oboznámil nás, v ktorých horách sa práve nachádzame a odpovedal aj na naše zvedavé
otázky.
Na obed sme sa zastavili v kolibe Groš, kde na nás čakal vynikajúci kotlíkový guláš. Najedení a plní zážitkov sme sa vracali domov. Boli sme radi, že sme
sa výletu zúčastnili, lebo sme sa stretli aj s dôchodcami z Podbrezovej a spolu
sme sa pozhovárali a pospomínali na rôzne spoločné aktivity.
Výlet sa vydaril vďaka našej predsedníčke pani Boberovej, ktorá všetko v
predstihu zariadila v ŽP, na Obecnom úrade v Osrblí a v Štátnych lesoch. Naša
vďaka patrí aj vodičovi pánovi Tiborovi Schniererovi a majiteľom koliby Groš
za ochotu a ústretovosť.
Margita Beraxová
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Seniori recitujú
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v
Predajnej a obec Predajná z poverenia Okresnej organizácie JDS v Brezne pod záštitou starostky obce Ing. Tatiany
Čontofalskej usporiadala dňa 21. marca 2018 tretí ročník
prehliadky v prednese poézie a prózy pod názvom Seniori recitujú.
Po prezentácii privítali čestných hostí - prednostku OÚ p.
Ingrid Poliakovú, poslankyňu MsO a VÚC BBSK p. Evu
Laurinc Wolframovú, vedúcu DC Prameň p. Katarínu
Kokavcovú, predsedu KOJDS BBSK Jána Hlaváča a všetkých prítomných v sále predseda OO JDS Daniel Kianica
a starostka obce pani Tatiana Čontofalská.
Aj keď nešlo o súťažné podujatie, recitácie hodnotila porota, ktorej predsedom bol Michal Ďuriš, herec Divadla J.
G. Tajovského vo Zvolene, Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Predajná, Mgr. Ján Dianiš, podpredseda OO JDS Brezno, Viera Sedláková, predsedníčka kultúrnej komisie OO JDS Brezno.
V Spoločenskom dome v Predajnej vystúpilo 18 recitátorov, osem
z nich prednieslo vlastnú tvorbu. Cieľom bolo vytvoriť priestor na
vzájomnú prezentáciu umeleckého prednesu, kde kritériom bola
vhodnosť výberu, tvorivosť a osobný prístup recitátora s pôsobivosťou na poslucháčov. Prednes recitátorov svedčil o ich bohatých
životných, ale aj interpretačných skúsenostiach, udivoval obsahovým posolstvom, kvalitou pamäte i spisovnou rečovou kultúrou.
Hodnotiaca komisia pred záverom prehliadky uskutočnila krátky odborný rozbor jednotlivých recitátorov. Predseda poroty po skončení podujatie pozitívne ohodnotil, úprimne poďakoval všetkým recitátorom  za mnohostranný kultúrny zážitok. Na záver boli prvým trom recitátorom
odovzdané diplomy, ostatným účastníkom pamätné listy. Podujatie
ukončil predseda OO JDS Mgr. Daniel Kianica, ktorý poďakoval
recitátorom, Ing. Tatiane Čontofalskej, Mgr. Michaele Vaníkovej,
riaditeľke ZŠ a MŠ v Predajnej, predsedníčke ZO JDS Ing. Márii Boberoveja za vytvorenie priestoru vzájomnej prezentácie Okresnej
prehliadky pod názvom Seniori recitujú na pôde obce Predajná.
Najúspešnejší recitátori Mária Čižmárová z Nemeckej, Anna Kánová z Dolnej Lehoty a Božena Omiliaková z Brezna sa zúčastnia
Krajskej prehliadky v prednese poézie a prózy seniorov v Brezne.
					
Viera Sedláková

V sta cion á ri sa spie va l o
Členovia ZO JDS Predajná zavítali 15. marca
na návštevu do Denného stacionára v Nemeckej. Zobrali si so sebou posilu, Ing. Emila
Gregora.
V útulnom, peknom zariadení sa klientky
potešili nášmu príchodu. Zdenka Peťková
rozprávala zaujímavé príhody z Medžugoria a pán Gregor striedal hovorené slovo
pásmom piesní a hrou na harmonike. Zazneli tóny veselé i smutné, rezké i pomalé.
Seniorkám sa rozsvietili očká, pretože krásne melódie ich vrátili v spomienkach do
mladých čias. Celé osadenstvo spievalo celým svojím srdcom. Boli to veľmi dojímavé
chvíle, na ktoré budeme spomínať.
Ing. Mária Boberová
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Pomáha viera človeku či nie?
Asi pred desiatimi rokmi prišiel za mnou
domov Milan, môj bývalý žiak, s prosbou, či
by som mu nepomohla napísať slohovú prácu na tému, či viera pomáha človeku, alebo
nie. Vtedy už bol stredoškolák. Téma pre
takýto vek dosť ťažká. Doma výchova kresťanská, v škole spory so spolužiakmi na túto
tému, keďže bola dosť dlho tabuizovaná,
vyvolávala pozitívne aj negatívne emócie.
Aby sme sa mohli v práci pohnúť, museli sme sa najprv na túto tému porozprávať.
Milan ani jeho spolužiaci celkom nepochopili, čo mala pani profesorka na mysli.
Čo je viera? Zložka vedomia nepoznajúca pochybnosť alebo je opakom pravdy?
Dohodli sme sa, že jedno je podľa nás isté.
Ak je viera stav duševnej pohody, hľadanie
pravdy narúša v človeku rovnováhu, vyvoláva v mladých ľuďoch nespokojnosť a poháňa človeka k ďalším skúsenostiam a poznatkom. Uprostred takejto cesty som sa aj
ja kedysi nachádzala. Na jednej krajnici vo
mne driemala kresťanská viera, na druhej
túžba poznať pravdu, hľadať ju, lebo ona
patrí k najvyšším ideálom ľudstva.
Mnohokrát si aj ja, staršia, kladiem
otázku, či z tejto cesty neodbočím, či ma
nikdy neovládnu pocity a myšlienky, ktoré sa protivia pravde. Je to možné. Snažila
som sa, aj sa snažím, aby som v nepriateľstve odporcov neutopila. Ak dobrovoľne vláčime batoh nepravdy, krivdy a nechceme
zabudnúť, dostávame sa do kolotoča neodpúšťania a jeho prudké výkyvy spôsobujú v
nás viac nevoľnosti, než tomu, čo ublížil pri
hľadaní pravdy.
„A ako to dosiahnuť?“ opýtal sa Milan.
„Viem, že ľahko sa to povie. Nechaj padnúť
nepríjemné spomienky na dno rieky, aby sa
navždy zavreli zlé spomienky. Balvan nepochopenia nechajme navždy spadnúť a s
odporcami nášho videnia diskutujme. Do
takýchto situácií aj mňa poháňa sám život.
Ak ti niekto povie, že nebudeš tým, alebo
tým len preto, že nechodíš do kostola, je to
pokrytecké voči mne aj Pánu Bohu. Neraz
sú to spory s rodičmi na túto tému, so spolužiakmi a niekedy aj s úplne neznámymi
ľuďmi.“
„A ako vtedy reagovať?“ opýtal sa Milan.
„Zaryto obhajovať len svoju pravdu, ktorá
je mojím hodnotovým stupienkom získaným vlastnými skúsenosťami či niekedy začať počúvať aj iných, sledovať ich osobitosti
a uvedomiť si, že nikto nežije a nemôže žiť
sám?“
„Áno, Milan! Od narodenia patríme do
jednej veľkej ľudskej rodiny a je mi jasné aj
to, že nežijeme život dva razy, že život, to

Zo spomienok
vrcholné dramatické dielo, nemá reprízu.
Koľkí si to však z tých, s ktorými ho musíme
prežiť, uvedomujú?“
„Máte pravdu, to vidím aj v našej triede.
Spolužiaci, ktorí majú iné vyznanie ako
kresťanskú vieru, sa z nás smejú a nepripustia žiadni diskusiu a je pre nich ťažké pochopiť, že zbožnosť neznamená automaticky to isté, ako cesta k skutočnému poznaniu
a dobru. Myslím, že tou je iba viera.“
„Kto ti dal právo súdiť ich? Radšej sa vo svojom živote riaď heslom: Ži a nechaj žiť! Toto
heslo mi už veľakrát pomohlo aj v zdanlivo
neriešiteľných situáciách.“
Napadlo mi, že možno pani profesorka
pri zadávaní témy nemala na mysli kresťanskú vieru, ale vieru v samých seba. Táto
viera je založená na intímnom poznaní
vlastného vnútra. Za úspešným napredovaním človeka je nádej a morálne hodnoty. Ak
má nádej, človek sa stane všeobecne dobrý,
láskavý a zanietený. Má nádej na vlastnú
slobodu, dôstojnosť a pokoj v duši. Ak však
nádej neprijme, ostane zlý a ľahostajný.
Milan so mnou súhlasil. Aj jemu napadlo,
že všetko na svete možno zlepšovať, zušľachťovať, ale aj premrhať.

„Platí to aj o mojom živote,“ povedal. „Matka do mňa vkladá nádej, že budem dobrý
a múdry. Snažím sa ju počúvať a svoje nájdené pravdy obhajujem s citom a porozumením, nesúdim ľudí bez hlbšieho poznania
ich problémov. Som vďačný za všetko dobré,
splácam tým dlh svojim rodičom a nádeji,
ktorú mi dal Boh.“
„Milan, veď ty si filozof!“ povedala som.
„Myslím, že sa môžeme rozlúčiť. Verím, že
zo svojich zápiskov, vytvoríš niečo pekné, s
čím bude spokojná aj pani profesorka.“
„Ale čo ďalej v mojom živote? Nezmením
sa práve vtedy, keď spoznám hlbšie jamy a
prekážky, čo ma na mojej životnej púti ešte
len čakajú?“
„Nič, nádej v dobro máš už v sebe. Snaž
sa už len nevyhovárať, ako sa veci nedajú
urobiť, lebo svet sa môže s takýmito ľuďmi
potápať ako Titanic po zrážke s ľadovcom.
Máš v sebe ešte nevyužitý potenciál, snaž sa
ho dať aj iným. Buď zodpovedný a aktívny.
To je dôležité!“
O Milanovi viem len toľko, že úspešne
už skončil vysokú školu a o slohovej práci
len to, že dopadla veľmi dobre a on jediný z
triedy pochopil v nej, že išlo o vieru v seba
samého. Tá je na pozadí poznaných doterajších historických súvislostí základným
predpokladom úspešného napredovania celého ľudstva.
Mgr. Michalčíková

V DIVADLE VO ZVOLENE
21. február 2018. ZO JDS Predajná pre veľký záujem našich občanov o divadelné
predstavenia zorganizovala zájazd do Divadla JGT vo Zvolene. Bavili sme sa na
čiernej komédii „DREXLEROVCI“ /slovinský autor/. Zvolenské divadlo disponuje
veľmi vyrovnaným hereckým súborom. Každý z interpretov má svoj výrazný pohľad
na dramatický text, ktoré ale spolu ladia. Všetci diváci z divadla odchádzali spokojní.
Už teraz sa tešíme na apríl, kedy plánujeme sledovať kultovú ruskú komédiu
„SLIEPKA“ /réžia MICHAL ĎURIŠ/.
Ing. M. Boberová

Čo nové v našej škole

Beseda s policajtmi

Dňa 7. februára 2018 k nám do Základnej školy s materskou
školou v Predajnej zavítali policajti z Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Brezne. Sprostredkovali nám náučnú
prednášku o návykových látkach. Pani policajtka nám vysvetlila,
čomu by sme sa mali vyhýbať, a prečo neužívať návykové látky.
Porozprávala nám o niektorých zážitkoch z jej práce na túto tému.
Nakoniec sme vyriešili test, na základe ktorého sme pochopili, čo
treba zmeniť v našom správaní.
Nina Chomová, 9. ročník

v Osrblí v dňoch 3. a 4. marca 2018. V rýchlostných pretekoch
v kategórii 10 – 11 rokov obsadila Adélka Liptaiová 2. miesto
a Ella Demianová v kategórii 12 – 13 rokov obsadila 3. miesto.
Na druhý deň na Majstrovstvách SR v pretekoch s hromadným
štartom obsadila Adélka 1. miesto a Ella 2. miesto. Obom
dievčatám srdečne gratulujeme!

Príbehy písané v snehu

Žiakov 2. a 6. ročníka opäť navštívila pani Kološtová z NAPANTu,
ktorá pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu o zvieratách
žijúcich v našich lesoch. Pri prechádzkach lesom môžeme objaviť
stopy rôznych zvierat a práve tie žiakom bližšie predstavila.
Spolu s obrazovou a zvukovou prezentáciou si mohli vytvoriť
svoj vlastný atlas so stopami zvierat. Veľmi poučné a zaujímavé
dopoludnie!

Remeslá ožili

Šiestaci a Ing. Kortán vdýchli život starým úžitkovým predmetom.

Karneval

12. februára 2018 sme sa rozlúčili s Fašiangami. Masky boli
nápadité a originálne. Z každej triedy bola ocenená najkrajšia
maska.

Úspechy v kolektívnych športoch

Družstvo chlapcov aj družstvo dievčat obsadilo 3. miesto v
okresnej florbalovej súťaži. Družstvo chlapcov získalo zlato v
okresnej súťaži vo volejbale. Gratulujeme!

Spomienky na 2. sv. vojnu a oslobodenie

Biatlonové úspechy

Dňa 10. a 11. februára 2018 sa konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky v biatlone v Osrblí. Majsterkou Slovenska v
rýchlostných a vo vytrvalostných pretekoch sa stala vo svojej
vekovej kategórii Adélka Liptaiová. Ella Demianová skončila vo
svojej kategórii vo vytrvalostných pretekoch druhá.
Dievčatá sa o mesiac po tomto úspechu zúčastnili aj Slovenského
pohára v biatlone a Majstrovstiev Slovenskej republiky v
pretekoch s hromadným štartom s medzinárodnou účasťou opäť

Dňa 14. marca 2018 sa traja žiaci 9. ročníka Vratko Pravotiak,
Milan Vojtek a Matej Kňazovický zúčastnili okresného kola
súťaže pod názvom „Medzníky 2. svetovej vojny.“ Žiaci si mohli
vyskúšať svoje znalosti o 2. svetovej vojne a SNP. V súťaži obsadili
prvé miesto.
Aktivity pod názvom 2. svetová vojna a SNP pokračovali aj
besedou, ktorá sa konala 20. marca 2018. Autentické zážitky z
2. svetovej vojny a SNP žiakom 9. ročníka sprostredkoval pán
Bakoš. Beseda žiakov zaujala a rozšírila ich vedomosti o danej
téme.
Vyvrcholením týchto aktivít bolo položenie vencov k Pamätníku
obetiam 1. a 2. svetovej vojny na Námestí Juraja Pejku v Predajnej,
ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018. Na pietnom mieste odznela
báseň v podaní Veroniky Toráňovej a príhovor pani starostky
Ing. T. Čontofalskej o posledných dňoch a vytúženej slobode,
ktorá sa stala skutočnosťou 21. marca 1945. Prítomní si uctili
pamiatku obetí 2. svetovej vojny minútou ticha.

Kultúrne zvesti

Na predstavení

Muzikál

Príbeh o sv. Martinovi /Martinusovi/ z TOURS podľa knižnej predlohy Wilhelma
Hunermanna predviedli ženy aj muži, starší aj mladší, študenti aj menší školáci z
Valaskej dňa 17.03.2018 /1700. výročie Martina, patróna farnosti Valaská/.
Texty, scenár a réžia – TATIANA VILHANOVÁ, autor hudby – Ján Jenča, hudbu
nahral, aranžoval a mixoval Róbert Čunderlík a mnohí ďalší šikovní ľudia pripravili
pre divákov fascinujúci muzikál ŽIVOT SVÄTÉHO MARTINA.
Aj členovia ZO JDS a občania z Predajnej sa zúčastnili tejto kultúrnej akcie. Tvorcov
muzikálu a hercov odmenili veľkým potleskom. Ďakujeme za krásny zážitok.
„V žilách sa krv rozprúdi. Srdce začne žiť.
Otvor vyhasnuté oči a duša začne žiť.
Otvor vyhasnuté oči, vyhasnuté, duša začne žiť.“
Ing. Mária Boberová

8. apríla 2018 sa v divadelnom predstavení Jánošík podľa Jozefa predstavili herci Medzibrodského ochotníckeho kočovného divadla v
réžii Tomáša Pohorelca. Autorom hry je Jozef Mokoš, ktorý vyštudoval bábkoherectvo a
dramaturgiu bábkového divadla na Akadémii
múzických umení v Prahe. História divadla
v Medzibrode siaha do roku 1913. Odvtedy
členovia naštudovali mnoho hier. S mnohými
uspeli aj na divadelných prehliadkach a súťažiach celoslovenského významu. Ich hry majú
zväčša komediálny nádych.
Výnimkou nie je ani zatiaľ posledná hra Jánošík podľa Jozefa. Jánošík, rodák z Terchovej,
národný hrdina, dlho si nepožil, veľa nenazbíjal a bez toho, aby sa o to sám nejako pričinil,
stal sa legendou. Hovorené slovo sprevádzala
hra na harmonike a husliach, ako aj spev. Výkony hercov boli kvalitné, odmenené potleskom. Diváci sa zasmiali a z divadelného predstavenia odchádzali s úsmevom na tvári.
V hereckých úlohách sa predstavili Jozef Zázrivec, Róbert Zázrivec, Norika Dřímalková,
Marta Haviarová, Kristína Haviarová, Juliána
Urbanová, Eva Laluhová a ďalší. Na hre dramaturgicky spolupracoval aj rodák z Predajnej,
Juraj Haviar. Členovia medzibrodského ochotníckeho divadla už teraz študujú novú hru,
ktorá bude mať premiéru v zime. Tešíme sa na
ňu!
B. Šulková

Ples v Predajnej
Aj tento rok sme opäť usporiadali v poradí
už 18. ročník obecného bálu, ktorý pripravila a zorganizovala kultúrna komisia pri
obecnom zastupiteľstve v Predajnej. Tento rok sa uskutočnil dňa 9. februára 2018
pod záštitou starostky obce Ing. Tatiany
Čontofalskej.
Po príchode do sály všetkých
účastníkov plesu privítali členky kultúrnej komisie s pohárom
šampanského. Úvodným slovom a slávnostným prípitkom
tento ples otvorili pán Ľuboš
Ofúkaný spolu so zástupkyňou
starostky obce pani Petrou Hazuchovou. Tento krásny večer
nám prišli spríjemniť sólisti
baletu Štátnej opery v Banskej
Bystrici Veronika Szabová a jej
tanečný partner Marián Ďurčo.
Za ich tanečné vystúpenie zožali veľký aplauz. Pre všetkých
prítomných bolo pripravené predjedlo, po
ktorom nasledovala prvá chutná večera,
lahodná kávička a výborné zákusky, ktoré
upiekla cukrárka pani Vierka Medveďová.
Po konzumácii týchto dobrôt bolo treba

zhodiť nejaké tie kilečká, a tak sa vo víre
tanca všetci vyzvŕtali pri pekných pesničkách a melódiách, ktoré vyberal náš známy DJ Peťo Vincúr. Pre prítomných bolo
pripravených 24 cien v tombole, ktoré
boli žrebované počas prestávok. Šikovné

kuchárky pripravili aj druhú večeru, a to
výbornú kapustnicu. Po jej podaní pokračovala super zábava až do rána bieleho, o
čom svedčí aj spokojnosť a poďakovanie
prítomných.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali pri príprave a organizovaní tejto peknej
akcie. Moje veľké a srdečné ĎAKUJEM
patrí v prvom rade pani starostke Ing.
Tatiane Čontofalskej, členkám kultúrne
komisie, moderátorovi Ľubošovi
Ofúkanému, pracovníkom obecného úradu, ale hlavne našim
sponzorom, ktorými sú:
pán Jozef Nociar, pani Ing. Tatiana Čontofalská, pán Milan Laššák, pán Ing. Milan Srnka, pani
Inga Dunajská, DHZ Predajná,
pani Ivetka Kohútiková, pán Jarko Michalčík – Pohostinstvo, pán
Ivan Vančo – SHR, pani Rešutíková – predajňa mäsa Podbrezová,
pani Klaudia Tokárová, pani Evka
Longauerová – Stavmix, pán Ján
Demeter – Gemer nákup, pani
Ing. Marianna Kňazovická, pani
Marika Nagyová, pán Michal Berčík – Pohostinstvo, pán Jozef Fekiač, pani Marika
Košíková – kaderníctvo.
Ešte raz ĎAKUJEME a tešíme sa na stretnutie o rok.
A. Búdová

Zvesti pre občanov

Pravda je v našich dejinách dôležitá, Zlatokop z Predajnej
Ján Králik, rodák z Predajnej, dobrodruh,
zrada a pomsta nie!
zlatokop, výrobca šperkov. Ján Králik
Koniec augusta sa spája so štátnym sviatkom
– výročím SNP. Oslavy SNP prebiehali aj na
Kališti, odkiaľ som zhodou okolností poznala niekoľko ľudí , ktorí tam v čase vypálenia
žili. Jedni sa usadili v Moštenici, iných prijali
v ostatných dedinách a zvyšok prijalo obydlia
od štátu v Banskej Bystrici na Fončorde pod
názvom Nové Kalištie.
Keďže som o udalosti na Kališti z 18.marca
1945 počula veľa rozporuplných názorov,
rozhodla som sa ako študentka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na fakulte
v B.Bystrici tieto názory nejako zosúladiť vo
svojej hlave, aby som neskoršie žiakom rozprávala o tomto období len pravdu. Tú pravdu, ktorá často bolí, keď vyjde na povrch, ale
mala by byť gestom slušnosti voči občanom a
žiakom.
Prvý názor som získala od starej mamy z
Moštenice, kde som prežila veľa času. Jeden
deň prišla starká z kostola a povedala, že Vyšná priniesla správu z Kalištia, že už sa odtiaľ
odsťahovali partizáni, ale božekala celé dopoludnie.
„Čo s tými Kališťanmi ide byť, ako dopadnú,
ak sa to dozvedia Nemci?“
Dôvod na obavy mala veľký.
Druhú skúsenosť som získala až ako študentka na Fončorde, kde som celý júl vykonávala
prax. Deti so mnou chodievali na akcie od 8:00
hod. do 12:00 hod. so súhlasom rodičov.
Pri jedných dverách som stretla matku, s
ktorou sme sa poznali z Moštenice. Po radostnom zvítaní som si spomenula na otázku,
ktorú som chcela položiť o Kališti a jeho vypálení, aby som sa dostala bližšie k pravde.
Položila som ju opatrne, aby sa nevyľakala.
Jej spomienka z detstva by mohla v období
normalizácie privolať nešťastie pre mňa aj pre
ňu. Verila mi a povedala:
„Bola som ešte mladá, ale pamätám si, že by
sa to nebolo stalo, keby naši s partizánmi neboli zabili dosť Nemcov.“
Vtedy sa z izby ozval starecký hlas.
„Netáraj! Čo ty môžeš o tom vedieť! Buď rada,
že máš kde hlavu zložiť aj so svojím synom, aj
so mnou!“
Ja som však bola rada, že som získala dva názory na túto udalosť, rozlúčili sme sa a ja som
sa pobrala za svojou skutočnou povinnosťou.
Tretia skúsenosť ma dobehla v ten istý rok,
keď sme sa s priateľkou rozhodli ísť pešo na

Predajnianske zvesti

oslavy SNP na Kalištie. Mala tam prísť aj
vládna delegácia, takže som si myslela, že
sa z prejavov dozviem niečo nové o pravde z
Kalištia. Vtedy nám za chrbtom začali trúbiť
autá. Odstúpili sme sa im na krajnicu a asi
tretie auto sa pristavilo pri nás. Sediaci vzadu
otvoril okno a opýtal sa nás, kde sme sa vybrali. Keď sa dozvedel, že na Kalištie, nariadil
šoférovi otvoriť dvere a vzali nás na oslavy.
Nebáli sme sa nasadnúť, lebo „vydávajúceho
povely“ sme poznali. Bol to člen vlády, myslím, že vtedy bol predsedom. Cesta prebehla
dobre. Rozprávali o okolitej krásnej prírode,
vypytovali sa nás na názvy pohorí. Vtedy som
zbadala policajtov, ako usmerňujú vodiča,
kde má zaparkovať. Zbadala som aj televízny
štáb a keďže nás „hlava auta“ pozvala, aby
sme si s ním sadli na lavičku, dostali sme sa
aj do televízie.
Nasledovalo privítanie, hymna, prejavy. Dávala som veľký pozor, ale dozvedela som sa
len to, čo som vedela z prednášok na fakulte, že Nemci bez akéhokoľvek partizánskeho
zásahu túto dedinu a obyvateľov kruto potrestali. Avšak prečo sa trestalo, už nebolo v
prejavoch spomenuté.
Po programe jeho suitu pozvali organizátori
na chatu, takže sme sa rozlúčili. Vo mne ostali
pochybnosti.
Istý profesor dejín nám v 1. ročníku na prednáškach zdôrazňoval, aby sme si všetko z
dejín overili, kým sa vyjadríme, lebo hodnoty dejinných akcií sa často menia podľa spoločenského zriadenia, ktoré je pri moci. Od
neho som prvýkrát počula pri téme Kalištie
slová – zrada a pomsta. Kruh sa uzavrel. Na
túto udalosť mám vlastný názor a opýtať sa
už nemám koho.
Ešte aj dnes, keď sa hovorí o Kališti, zvučia
mi v ušiach slová – zrada a pomsta. Zrada
preto, že na Kalištie sa bolo vtedy ťažko dostať
– zem nerovná, kopec, jama, vlnité briežky,
jelšiny a hroble. Tak cesta vyzerala v lete, keď
si človek videl pod nohy. A čo v zime? V metrovom snehu? 56 domov bolo takmer skrytých v snehu. Ten, kto sem Nemcov doviedol,
musel terén veľmi dobre poznať. Tu sa začala
zrada, ktorá mnohým obyvateľom Kalištia
ublížila. A Nemci sa pomstili všetkým.
Zrada a pomsta sa dotýka najhorších ľudí
na svete – v minulosti i dnes, lebo história sa
opakuje!
Mgr. Michalčíková
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emigroval z krajiny v roku 1979 spolu s
ďalšími dvoma kamarátmi. Z pôvodného
úmyslu dostať sa do Kanady bola Amerika.
Po nezdaroch, ktoré sprevádzali ich zlatokopecké začiatky sa pustil hľadať šťastie na
vlastnú päsť. Napriek nebezpečenstvám
natrafil na územie bohaté na nugetty. Neskôr ho zlákala Aljaška. V Nome sa oženil
a po šiestich rokoch aj ovdovel. Jeho manželka bola Eskimáčka a zomrela na zlyhanie srdca. Ako zlatokop zažil aj obdobia,
keď sa mu absolútne nedarilo a investície
do strojov sa mu nevrátili.
Svoje šperkárske diela vyrábal zásadne
ručne päťtisícročnou technológiou. Jeho
túžbou bolo nájsť vzácny kameň, alexandrit, ktorý objavili za vlády Alexandra
Veľkého v Rusku. Je vraj zvláštnym dielom
prírody. Pri dennom svetle je červený, pri
večernom ozelenie.
Nevedno, či sa Jánovi Králikovi podarilo
spomínaný kameň získať a vlastniť. V Nikaragui sa jeho púť zlatokopa, ako aj púť
života, zavŕšila. Česť jeho pamiatke!
(spracované podľa článku A. Kyselovej z r.
2006)
Ema Jakubcová

Hrdzavá láska
Myslel si láska a bol to iba zvyk.
Uletel ti biely balónik. A je ti smutno.
Niet, čo zobrať do rúk.
Dni idú, idú a ty si tak hrozne sám.
Niekto ti kýva, ty sa neotoč!
Máš pod klobúkom krásny kolotoč.
Niekto sa pýta, neodpovedaj!
Pozri, je jeseň zlatá ako čaj.
Pristáva práve tma, vypína motory.
Niekto len chodí, hovorí, hovorí....
To ty sám so sebou začínaš rozhovor
a je už neskoro, a je už neskoro...
Vybieha líška z hrdzavého lesa,
nerozumiete sa.
Hrdzavá jeseň, láska hrdzavá
a čo nám ešte ostáva?
Ešte je toho dosť, čo zostalo
a zhrdzavie.
Len sa mi preto nerozplač,
len si ju nechráň ako v hlave.

