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Čo je nové  v problematike gudrónových 
jám? 
Vo veci sa začalo konať a ľady sa konečne 
pohli. 4. marca som sa zúčastnila konania 
na Okresnom úrade v Banskej Bystrici vo 
veci vydania rozhodnutia o schválení Plá-
nu práce na odstránenie environmentál-
nych záťaží.  V odbornej verejnosti sa na 
ich  označenie  používa termín skládka PO 
Predajná I a skládka PO Predajná II. Ro-
kovania sa zúčastnili zástupcovia Minis-
terstva životného prostredia a obce. Po-
zvaní boli aj vlastníci pozemkov. Rokova-
nia sa však nezúčastnili. Zástupkyňa Mi-
nisterstva životného prostredia - generál-
na riaditeľka sekcie geológie a prírodných 
zdrojov p. Janová nás oboznámila s plá-
nom – projekt sanácií záťaží. Materiál ob-
sahuje 75 strán. Zároveň už 30. decembra 
2018 bola vo Vestníku verejného obstará-
vania zverejnená súťaž na zhotoviteľa sa-
nácií záťaží. Súťaž bola predĺžená do 14. 
marca 2019. Prihlásených je 16 uchádza-
čov. Záujem o sanáciu záťaží majú aj za-
hraničné firmy. Termín začatia prác bude 
závisieť od dĺžky procesu verejného obsta-
rávania. Súčasne bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie na odborný geologický do-
hľad, ktorý bude kontrolovať, či víťazný 
uchádzač sanácie bude  dodržiavať tech-
nologické postupy prác a či jeho konanie 
bude v súlade s podmienkami súťaže. Mi-
nisterstvo životného prostredia sa zaobe-
ralo viacerými spôsobmi sanácie a roz-
hodlo, že bude vyčerpaná kvapalná a pev-
ná zložka gudrónov. Ich obsah bude vyve-
zený do spaľovne v Moldave nad 
Bodvou, do cementárne v Rohož-
níku a do spaľovní v Rakúsku a v 
Čechách. Následne budú jamy za-
sypané a rekultivované v súlade so 
zákonmi a právnymi predpismi 
týkajúcimi sa ochrany prírody a 
životného prostredia. 
Je dôležité, že Okresný úrad so 
sídlom v Banskej Bystrici vydal už 
rozhodnutie, ktorým schválil plán 
sanácie na odstránenie záťaží. 
Plán je zverejnený na webovej 
stránke obce a na úradných tabu-
liach v obci. Plán prác je súčasťou 
žiadostí o NFP z EÚ na likvidáciu 
environmentálnych záťaží, ktorú 
Ministerstvo životného prostredia 
podá do Bruselu po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Na sanáciu environmentálnych 

záťaží sa predpokladá čiastka 50 miliónov 
eur. Proces verejného obstarávania je 
komplikovaný a zdĺhavý. Predpoklad za-
čatia geologických prác na sanáciu gudró-
nových jám je v druhom kvartáli roku 
2020. Celková sanácia skládok by mala 
byť ukončená do júna 2023, nakoľko  ten-
to termín pri poskytnutí nenávratných fi-
nančných prostriedkov  z EÚ je striktne 
určený. 
Verím, že moje dvadsaťročné snaženie, 
osobné úsilie a medializovanie tejto prob-
lematiky bude zavŕšené a odmenené v po-
dobe zlepšenia stavu životného prostredia 
v našej obci.  
  
V roku 2018 ste zrealizovali projekt s náz-
vom Obnova obalových konštrukcií Ma-
terskej školy v obci Predajná  - zníženie 
energetickej náročnosti. Spĺňa realizácia 
tohto projektu svoj cieľ, ktorým je znížiť 
spotrebu pri prevádzke budovy MŠ?
Hlavná časť realizácie tohto projektu pre-
behla v roku 2018. Definitívne bol projekt 
ukončený v mesiaci február roku 2019. 
Poslednými prácami na budove bola 
montáž striešok nad dvoma vchodmi do 
budovy a inštalácia zvodového systému. V 
jarných mesiacoch ešte zrealizujeme koz-
metické úpravy - náter vonkajšieho scho-
diska a kovových konštrukcií striešok. 
 Faktom je, že ukončením tohto projektu 

získala budova energetický certifikát A1, 
t.j. budova sa stala nízkoenergetickou. Po 
dobu piatich rokov bude musieť obec sle-
dovať cieľové parametre a merateľné uka-
zovatele vychádzajúce z energetického 
auditu a tepelno-technického posudku a 
predkladať Ministerstvu životného pro-
stredia správu o spotrebe plynu a elektric-
kej energie. Verím, že v horizonte  piatich 
rokov sa potvrdí, že projekt splnil svoj cieľ. 
Som rada, že  detičky majú zabezpečený  
komfort a že sa v materskej škole  cítia ako 
doma. 

Pracovali ste aj na projekte Komunitného 
centra. V akom štádiu sa tento projekt 
nachádza?
Aktuálne máme  podpísanú zmluva s do-
dávateľskou firmou. Administratívny pro-
ces vybavovania finančných prostriedkov 
z Európskych fondov je však zdĺhavý. Od 
vybavenia projektovej dokumentácie po 
verejnú súťaž ubehli už cca dva roky. My 
sa nachádzame vo fáze, kedy nás čaká  
kontrola z Ministerstva vnútra, ktoré do-
táciu poskytlo. Predmetom kontroly bude 
samotné verejné obstarávanie a následne 
aj kontrola podpísanej zmluvy s víťazom. 
Po kontrole zmluvy o dielo je možné začať 
s realizáciou prác. Stavebné práce na ko-
munitnom centre budú ukončené v sep-
tembri 2019. Priestory budú určené dô-
chodcom, mládeži, rodinám s deťmi. Cie-
ľom prevádzkovania centra je aj  poskyto-
vanie služieb sociálne slabším občanom a 
poradenstvo.            Pokračovanie na str.2

na slovíčko, 
pani starostka... 

Komunitné centrum Predajná
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Harmonogram triedeného  
zberu odpadu v obci 

Plasty, plechovky a viacvrstvové kom-
binované materiály (napr. krabice z 
džúsov) sa v našej obci zbierajú spo-
ločne. Je teda možné ich spolu uložiť 
do jedného vreca, následne sa triedia 
na triediacej linke. 

17. 04. 2019 
20. 05. 2019
19. 06. 2019
19. 07. 2019

Pokračovanie

Na ktorých projektoch ešte pracujete?
Máme rozbehnuté projekty ako WI-FI pre 
Teba,  ktorý máme schválený a čakáme na 
ukončenie kontrolných procesov zo stra-
ny Úradu podpredsedu vlády SR,  Rekon-
štrukciu telocvične ,kde nás čaká proces 
verejného obstarávania  a Modernizácia 
technické vybavenie  špeciálnych učební v 
základnej škole momentálne prebehol 
proces verejného obstarávania  na staveb-
nú časť a momentálne prebieha kontrola 
procesu VO na ministerstve po kontrole 
bude následne podpísaná zmluva o dielo s 
víťazom súťaže. V najbližších dňoch spus-
tíme proces VO na technické vybavenie 

učební a opäť bude postup ako som uvied-
la pri stavebnej časti. Ďalej nás čaká pro-
ces VO na Rozšírenie požiarnej zbrojnice 
a rozšírenie plynového kúrenia, kde sme 
získali dotáciu s Ministerstva vnútra a záro-

na slovíčko, 
pani starostka... 

veň vymeníme aj ply-
nový kotol na obecnom 
úrade a rozšírime kúre-
nie v požiarnej zbrojni-
ci. Ďalej máme schvále-
ný projekt opatrovateľ-
skej služby na zaplate-
nie mzdy troch opatro-
vateliek z európskych 
finančných prostried-
kov. 
Je to  množstvo  admi-
nistratívy, vybavovania, 
rokovaní, verejných sú-
ťaží, ale verím, že inves-
tovaný čas a vynalože-

ná energia bude mať zmysel.
O ďalších projektoch Vás budem priebežne 
informovať v ďalšom čísle obecných novín. 
        Pani starostka, ďakujeme za rozhovor.

ne taká povodeň, aby sme ju boli nútení 
použiť, nenastane - no čert nikdy nespí a 
svedomite môžem prehlásiť: „Ak by dačo 
– sme pripravení!“              Ľ. Ofúkaný

Okresné protipovodňové cvičenie
Na základe pozvania Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 
Brezne  sa v piatok 22. marca 2019 od 8:00 hod. naši hasiči zúčastnili okresného 
protipovodňového cvičenia na hati v Chvatimechu. Na škodu veci je, že sa cvičenia 
zučastnilo pomerne málo Dobrovoľných hasičských zborov obcí /v piatok 4 DHZO/. 
Na úvod zúčastneným premietli na  hasičskej stanici v Brezne inštruktážne video na 
používanie protipovodňového vozíka, ktorý sme vlani dostali z rúk ministerky vnútra 
SR. Potom sa družstvá presunuli na lúku pri hati v Chvatimechu, kde si precvičili 
koordináciu pri vytváraní protipovodňových hrádzí. Záchranu topiaceho sa pomocou 
záchranného kolesa a jeho kardiopulmonálnu resucitáciu. Nácvik manévrovania s 
nafukovacím člnom na tečúcej vodnej hladine a na záver poučenie o uložení a ošetrení 
použitého materiálu a strojov.
Za náš DHZO Predajná sa cvičenia zúčastnili šiesti členovia, a to menovite: J. Črep,          
J. Bučko, J. Kukučka, B. Skaloš, M. Rapčan, R. Mereš. Cvičenie trvalo s obedňajšou pre-
stávkou do 15:00 hod. Potom sa cvičiaci rozišli na základne, uložili a ošetrili techniku 
na jej ďalšie použitie. Z pohľadu prínosu cvičenia pre hasičov mohli na záver skonštato-
vať, že sa pripravili a naučili používať zverenú techniku pre pomoc a osoh občanov, nie-
len našej, ale aj okolitých obcí. Samozrejme dúfame, že prípad, kedy našu obec zastih-
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1. Čo je obsahom vašej literárnej tvorby? 
Aké žánre tvoríte?
Ako prvé som skúsila fejtóny, humoresky, 
krátke literárne prózy s humorným rozuz-
lením. K tomu ma vyprovokoval Maratón, 
program košického rozhlasu, spred desiatich 
rokov, ktorý uverejňoval moje výtvory dra-
maticky spracované. Keď ich už bolo vyše 
tristo, povedala som si, že vytvorím na každý 
deň v roku jeden. Ani neviem prečo, je ich 
stále 364, je to ako zakliate, ten posledný som 
nenapísala doposiaľ, hoci potom nasledova-
lo oveľa viac tvorby. Na rad prišli poviedky 
rôzneho typu, náboženské, detské, najviac 
sa však vyžívam v hororoch, thrilleroch a 
mysterióznych poviedkach, pretože sa rada 
bojím. Ako posledné som skúsila epigramy 
a zistila som, že aj rýmovanie má svoje čaro.
2. Kedy ste napísali svoj prvý epigram? Pa-
mätáte sa, ktorý to bol?
Pri mailovaní s Košicami som raz len tak v 
dobrej nálade poslala poštu pánovi Jankovi 
Petríkovi, dramaturgovi, vo veršoch a sama 
som bola prekvapená, ako sa mi to podarilo. 
Epigram to samozrejme ešte nebol, ale to bol 
asi ten prvý impulz, ktorý ma priviedol k ver-
šovaniu. Pamätám sa, že môj prvý epigram 
bol tento: V KUVAJTE        

Pozor, Vincko, si v Kuvajte,
preto inak hraj, 
šejk chce počuť dookola
tú „Ropný môj kraj.“

3. Ako dlho sa venujete tvorbe a odkedy pí-
šete epigramy?
Asi päť rokov, odvtedy ich už uzrelo svet-
lo sveta úctyhodný počet. Počiatky písania 
ako takého boli u mňa akési čudné, pre mňa 
doslova nepochopiteľné. Nikdy som nemala 
sklon k literatúre. Aj v škole mi spôsobovala 
viac ťažkostí ako radosti. A už vôbec nepo-
znám ten pocit tínedžera, ktorý cíti nutkanie 
vyznať svoje pocity kladením slov na papier. 
Viem, že veľa talentov začína práve v tomto 

období a takýmto spôsobom. Celý život som 
sa zaobišla bez akejkoľvek literárnej  realizá-
cie, vôbec mi to nechýbalo. Nevravím, pre-
čítala som toho neúrekom. Všetko, čo mi 
prišlo pod ruku, ako vravievala moja babka, 
od Biblie až po Leninove spisy. /Tá tiež čítala 
ako robot, dobreže nie aj telefónny zoznam./ 
Ale štylistika bola pre mňa španielska dedina, 
veď ešte aj životopis pri nástupe do práce mi 
písala sestra.
4. Čo bolo impulzom k tvorbe?
Zlom nastal na moje 50-te narodeniny, kedy 
mi deti kúpili počítač. Poobede mi ho nain-
štalovali, nasledovala krátka inštruktáž a do 
rána som napísala prvú poviedku. A čo bol 
najväčší gól, keď som ju poslala do súťaže, 
dostala čestné uznanie. Tak, ak mi túto moju 
počiatočnú genézu niekto vysvetlí, má to u 
mňa. Ako keby som len čakala na túto písa-
ciu pomôcku... Potom sa to už sypalo jedno 
za druhým, inšpirácie nemali konca-kraja.
5. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?
Ak sa pozriete okolo seba, dôvodov na sa-
tiru je na Slovensku neúrekom. Či už je to 
politika, rodinný život, zdravotníctvo, ded-
ko s babkou, policajti, to sú náramne vďačné 
témy, len ich treba riadne pritiahnuť za vlasy 
a môžete sa na nich rehotať donekonečna. 
Neobchádzam ani čierny humor, možno bez-
prostredne môže byť situácia vyhrotená na 
„šľaktrafenie,“ ale po rokoch sa na ňom dá 
celkom pekne zasmiať. Chcete nápady? Treba 
sa len dívať a počúvať. A ak sa chcete naozaj 
dobre zasmiať, stačí si pustiť vysielanie z par-
lamentu.
6. Opíšte nám,  ako prebieha zápis do Knihy 
rekordov.
Ak máte podozrenie, že ste v niečom výni-
močný, obráťte sa na Agentúru slovenských 
rekordov, pán Svítok vám dá informáciu, či 
vás vaša predtucha nesklamala a či máte šan-
cu dostať sa do knihy slovenských rekordov. 
V pozitívnom prípade to nie je až také zloži-

té, zoženiete si komisára, ktorý svojím podpi-
som ručí za správnosť rekordu a odborného 
poradcu, ktorý sa vyjadrí k nemu po odbor-
nej stránke.  U mňa boli pri oboch rekordoch 
pani starostka Ing. Čontofalská ako komisár-
ka a ako odborný poradca učiteľka slovenči-
ny Mgr. Gondová. Ak ide o nejaký športový, 
spoločenský rekord, obyčajne sa uskutočňuje 
za účasti obecenstva. U mňa išlo iba o pred-
loženie písomností a diplomov, takže o to 
som to mala jednoduchšie. Ale v konečnom 
dôsledku komplikovanejšie v tom, že moje 
rekordy vznikali dlhé roky. No a potom prí-
de to najpríjemnejšie, dostanete od agentúry 
certifikát. /Nemyslite si, že je to nejaká výhra, 
naopak, musíte si zaplatiť poplatok, ale ten 
pocit, držať ho v ruke, stojí za to./ Ja si mys-
lím, že u nás je šikovných ľudí veľa, a keď sa 
pozriete do knihy rekordov, sú v ňom tie naj-
nemožnejšie a najbizarnejšie aktivity. Takže, 
nebojte sa a hurá do toho!
7. Za vašu literárnu tvorbu ste dostali mno-
hé ocenenia. Pochváľte sa niektorými.  
Ako som už spomínala, prvý rekord bol za 
1500 epigramov, to bolo v roku 2014 /dnes 
ich je už 4000/, druhý za 40 ocenení - diplo-
mov za literárnu tvorbu slovenských i zahra-
ničných vyzývateľov.  Do súťaží som posielala 
všetko, čo som si chcela dať otestovať a overiť 
si, či moje literárne aktivity za niečo stoja. 
Pretože v mnohých prípadoch porota robí 
akési hodnotenia, výčitky i pochvaly a dá sa 
z toho dobre poučiť. Keby som mala vyme-
novať organizácie, ktoré mi udelili ocenenia... 
Na to nemám toľko priestoru, takže aspoň 
niektoré: Topoľčianske textobranie, Petržal-
ské súzvuky Ferka Urbánka, Gemerská kniž-
nica Pavla Dobšinského, Poetický Púchov, 
Literárny Lučenec, Jiráskov Hronov, Krídla 
Ivana Laučíka, Cena bostonských Slovákov 
/bohužiaľ, diplom nemám, do Ameriky som 
necestovala/, ocenenie z bulharského humo-
ristického časopisu, ap.
Ďakujeme za rozhovor, želáme veľa tvori-
vých nápadov a prajeme, nech Vaše literárne 
dielka raz nadobudnú aj knižnú podobu.  

Zoznámte sa...
... s pani Emíliou Molčániovou, dvojnásobnou slovenskou rekordér-
kou  v počte napísaných epigramov a v počte literárnych ocenení.
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JednOta dôcHOdcOv na SlOvenSku - Základná organizácia Predajná

výročná členská schôdza 
ZO JdS Predajná

Dňa 25.1.2019 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná 
členská schôdza ZO JDS, ktorej sa zúčastnilo 58 členov z celko-
vého počtu 76. Hosťami schôdze boli pani starostka Ing. Tatiana 
Čontofalská, zástupkyňa ZŠ a MŠ Predajná Mgr. Katarína Šagá-
tová a z OO JDS Brezno člen výboru pán Zoltán Sojak. 
Schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka pani Ing. 
Mária Boberová. Na schôdzi sa zhodnotila činnosť za rok 2018 a 
navrhol sa plán práce na rok 2019. 
V diskusii sa členovia vyjadrovali k činnosti a dávali nové návrhy 
do plánu. Pani starostka sa pochvalne vyjadrila o našej činnosti 
a porozprávala nám o aktivitách obce, plánoch do budúcnosti a 
odpovedala na otázky prítomných členov. Pán Sojak porozprával 
o dôležitosti JDS, ktorá má svojich zástupcov aj vo vláde a snaží 
sa tam presadzovať požiadavky dôchodcov. 
Po ukončení oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie. Vynikajú-
cu kapustnicu pripravil pán Vojto Kuracina. Na príjemnú náladu 
do spevu i do tanca prispel dídžej Ing. Milan Srnka.  Veľmi nás 
teší, že naša organizácia sa z roka  na rok  rozrastá a stále viac 
členov sa zapája do našich akcií. Sú medzi nami športovci, ktorí 
získali výborné umiestnenia na okresných  letných aj zimných 
športových hrách. 
Chcem poďakovať členkám, že na akciách vždy máme domáce 
koláčiky, vďaka patrí aktívnym členom výboru, ale hlavne našej 
predsedníčke, výbornej organizátorke a propagátorke našej čin-
nosti.                                                                        Margita Beraxová

RadOŠIncI
V nedeľu 24. februára 2019  sme  s Jedno-
tou dôchodcov v Predajnej znovu prežili 
úžasný kultúrny zážitok v obci Selce, kde 
hosťovalo Radošinské naivné divadlo s 
hrou  „Čo sa sníva trpaslíkom.“ Hra veľ-
mi výstižne a vtipne poukazuje na záku-
lisie kšeftárskej agentúry, vyrábajúcej a 
produkujúcej tzv. ľudové zábavné umenie 
pre nenáročné vrstvy. Mali sme možnosť 
nahliadnuť do dusného a utápajúceho ro-
dinného vzťahu, medzi starým otcom, sy-
nom a vnukom. Pán Štepka veľmi milou a 
vtipnou formou poukázal na prezentáciu 
nevkusu a gýču, čo sa miestami vydáva za 
zábavnú tvorbu. Vypočuli sme si v rám-
ci hry veľa veselých pesničiek a trefných 
hlášok.
Prinášame informácie aj zo zákulisia -  he-
rec René Štúr srdečne pozdravuje všetkých 
dôchodcov z Predajnej, z ktorej má veľmi 
pekné a nezabudnuteľné zážitky, keď sa 
zúčastnil na varení guľáša na Dňoch obce 
v r. 2013. Škoda, že sa nám ušlo len tak 
málo lístkov na toto predstavenie.
Pri tejto príležitosti ďakujem Ing. Márii 
Boberovej za sprostredkovanie tohto kul-
túrneho zážitku.   Želmíra Púchyová

Poďakovanie
Výbor ZO JDS ďakuje vedeniu našej obce, Ing. T. Čontofalskej za podporu a spon-
zorstvo našich aktivít v roku 2018, B. Šulkovej a kultúrnej komisii, Mgr. M. Vaníko-
vej - riaditeľke ZŠ a MŠ, s ktorými sme počas uplynulého roka spolupracovali.
Ďakujeme všetkým sponzorom: Ing. M. Vágnerovi /Urbariát, pozemkové spoločen-
stvo/, I. Kohútikovej,  Coop Jednote, Ing. Š. Púchymu za zakúpenie náplní do tlačiar-
ne, Kataríne a Ing. Jozefovi Hraškovcom /Elad/ za zhotovenie tričiek s logom JDS pre 
našu ZO. Veľké ďakujem patrí všetkým jednotlivcom, ktorí pre naše aktivity darovali 
ZO 2 % dane. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici, 
D. Smitkovi za spoluprácu a T. Schniererovi  a jeho šoférom za ústretovosť pri našich 
výletoch po Slovensku. 
Predsedníčka ďakuje členom výboru za vzornú dochádzku na prípravné schôdze a 
svedomitú prácu pri uskutočňovaní akcií ZO a J. Beraxovi za ochotu pomôcť pri 
všetkých podujatiach.
Želám nám všetkým krásne zážitky z našich rôznorodých aktivít, ktoré uskutočníme 
v roku 2019.

ZO JDS Predajná ďakuje za 2% dane 2018
Venovali ich nám:  Beraxa Ján, Bober Ondrej, Ing.Arch., Bučko Tomáš,  Grožaj Jozef, 
Horváth Mário, Králiková Miriam, Kubár Miroslav, Kukučková Adriana, Majerová 
Milada, Mikula Peter, Predajňová Lenka, Púchy Šimon, Ing., Púchyová Zuzana, Ing., 
Púchyová Želmíra, Surový Rudolf, Šagátová Katarína, Mgr., Šalkovská Anna, Trnov-
ská Anna, Trnovský Jozef, Vallová Dominika,  Vejmelková Katarína, Zojko Michal. 
                          Predseda ZO JDS Predajná
                   Ing. M. Boberová 



Zvesti pre občanov

 
V sobotu 16. februára 2019 sa uskutočnili Okresné zimné špor-
tové hry seniorov, ktorých usporiadateľom bola znova ZO JDS 
Podbrezová – Štiavnička, z poverenia OO JDS Brezno.To, že 
pohyb je nielen výsadou mladých ľudí, dokázali seniori svojou 
účasťou. Pri prezentácii v športovom areáli Lyžiarskeho strediska 
TURIST HOTEL DROTÁR HRONEC sa zišlo okolo 110 štartu-
júcich /z 20 organizácií okresu Brezno/. Súťažilo sa v troch dis-
ciplínach:  Jazda na sánkach, Obrovský slalom, Beh na lyžiach. 
Podľa veku ženy i muži boli rozdelení do dvoch kategórií: do      
70 rokov a nad 70 rokov.
Našu ZO JDS Predajná v jednotlivých disciplínach reprezen-
tovali  Z. Albertyová,   M. Boberová, A. Čunderlíková, M. Krš-
teníková, V. Pocklanová, K. Vejmelková, L. Dunajský, J. Košík,                        
J. Kuracina, Š. Macko, D. Smitka.
Počasie bolo slnečné, dostatok snehu, atmosféra výborná. Sú-
ťaž o Putovný pohár OO JDS Brezno vyhrala zaslúžene ZO JDS 
PREDAJNÁ /2. miesto – Valaská, 3. miesto – Beňuš/. Pohár pre-
vzala predsedníčka M. Boberová. 
Ďakujeme našim medailistom:
D.Smitkovi – Beh na lyžiach – zlatá medaila, Jazda na sánkach – 
zlatá medaila
A. Čunderlíkovej – Beh na lyžiach – zlatá medaila
K. Vejmelkovej – Jazda na sánkach – zlatá medaila
M. Kršteníkovej – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Kuracinovi – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Košíkovi – Jazda na sánkach – strieborná medaila
V. Pocklanovej – Jazda na sánkach – bronzová medaila
Ďakujeme za povzbudzovanie aj za pomoc pri pretekoch                 
M. Rečlovej a I. Čumovi.
Gratulujeme a všetkým štartujúcim ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu našej obce Predajná.                                        Ing. M. Boberová

Zase  jedna z vydarených a milých akcií Jednoty dôchodcov  v Predajnej. 
7. februára sme sa stretli v Spoločenskom dome v Predajnej na prednáške 
o histórii našej obce, ktorú výborne pripravil a prezentoval Ing. Václav 
Kortán.
Dozvedeli  sme sa o trhových tradíciách v našej obci, o šarapatách a 
výmysloch našich trhovníkov, o vznikoch našich mlynov, píl, pivovaru, 
pálenice, o splavovaní a prekládke dreva na rieke Hron. Boli sme 
najbohatšou  a najväčšou obcou na Horehroní.
Dozvedeli sme sa o vzniku kalvárie, školy, krčmy, ale 
aj prečo nebol obľúbený pán farár Majerský, čo všetko 
urobil pre našu obec Juraj Pejko, čo  sa skrýva pod 
kostolom, podľa čoho máme názvy našich ulíc a mnoho 
ďalších zaujímavostí.
Je dobré, že sa zúčastnili aj mladší občania, aby sa 
dozvedeli čo–to o histórii našej obce. Nebolo by zlé, keby 
aj v škole venovali trocha času tejto téme, aby sa aj naši 
žiaci dozvedeli o koreňoch rodnej obce. Čo ma mrzí, 
mohlo prísť viac „domorodcov,“ ktorí si niečo pamätajú  
zo spomienok svojich rodičov a starých rodičov.
Bola to výborná prezentácia, z ktorej sme sa veľa 
poučili, ale aj zabavili pri veselých spomienkach na naše 
detstvo. Len škoda, že JDS Predajná zatiaľ nemá vhodné 
priestory na takéto podujatia.
Som hrdá, že som obyvateľkou našej obce, ktorá aj v 
dnešnej dobe prosperuje.                      Želmíra  Púchyová                    

ZIMnÉ ŠPORtOvÉ HRY SenIOROv HROnec – MaJeR

Bez minulosti by nebolo prítomnosti



V Predajnej
sa plesalo

Zvesti pre občanov

O Popolcovej strede
Fašiangové obdobie, ktoré trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa kaťdoročne 
uzatvára práve Popolcovou stredou. 
Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom 
je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Ide o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými 
postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých.“ Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú 
za náreku prítomných vynášajú von. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý 
poznáme pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, 
jeho dátum sa ráta podľa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia 
a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na 
prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle prvokresťanských tradícií kajúci odev a 
posýpali sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, 
kedy kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich. Odev bol ladený do smútočných farieb. 
Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa 
končí Veľkým piatkom.                                                                              (Zdroj: internet) 

Prvý februárový deň sa v našom 
spoločenskom dome konal obecný karne-
val. Na karnevale, ktorý každý rok obec 
organizuje spolu s kultúrnou komisiou, sa 
nám v krásnych maskách predstavilo viac 
ako 40 detí. Všade vládla výborná nálada, 
príjemná atmosféra, o ktorú sa nám po-
staral DJ Milan Srnka. Pre všetky masky 
boli pripravené malé darčeky. Samozrej-
me, nechýbalo ani sladké občerstvenie, na 
ktorom sme si všetci s radosťou pochutna-
li. Ďakujeme nielen deťom a rodičom za 
vysokú účasť, ale aj všetkým tým, ktorí sa 
podieľali na príprave programu, ako aj pri 
príprave výborného občerstvenia a výzdo-
be sály v spoločenskom dome. Spoločnými 

V piatok 22. februára 2019 sa usku-
točnil 19. ročník Obecného plesu, 
ktorý pripravila kultúrna komisia pri 
obecnom zastupiteľstve v Predajnej, 
pod záštitou starostky obce Ing. Tatia-
ny Čontofalskej. Sála spoločenského 
domu sa začala zapĺňať krásnymi dá-
mami a šarmantnými pánmi. Úvodným 
slovom a slávnostným prípitkom 19. 
ročník plesu otvorili členky kultúrnej 
komisie. Úvodným valčíkom otvori-
la oficiálne ples zástupkyňa starostky 
obce pani Petra Hazuchová. Za krásny 
tanečný program sa chceme poďakovať 
šikovným tanečníkom zo školy FABER 
Dance Miške Václavíkovej a Sebastián-
kovi Peťkovi. Pre všetkých hostí  bolo 
pripravené predjedlo, po ktorom na-
sledovala prvá večera, káva a zákusok. 
O hudobnú zábavu sa nám aj tento rok 
postaral DJ Peter Vincúr, ktorý hral do 
skorých ranných hodín. Pred polnocou 
sa rozdáva bohatá tombola, ktorá vďačí 
štedrým sponzorom, za čo by sme sa im 
chceli srdečne poďakovať: pani Ing. T. 
Čontofalská,  obec Predajná, manželia 
Nociarovci, manželia Laššákovci, man-
želia Srnkovci, pani Ivetka Kohútiková, 
pán Jaro Michalčík – Pohostinstvo, pán 
Ivan Vančo – SHR, pani Klaudia Toká-
rová, pani Evka Longauerová – Stavmix, 
pán Ján Demeter – Gemer nákup, pani 
Ing. Marianna Kňazovická, pani Marika 
Nagyová - SHR, manželia Pocklanovci, 
pani Renáta Lányová, pani Ľubica Šan-
tová, Štátna Opera BB, sl. Mirka Bera-
xová, Pizza Predajná - Vašina, Relax Sa-
lón Brezno, pani Monika Čunderlíková, 
manželia Hazuchovci, pán Vojto Kura-
cina, Kvetinkovo – Zuzana Murgašová, 
pán Michal Berčík a kultúrna komisia. 
Úlohy fotografa sa aj tento rok zhostil 
pán Janko Kuracina. 
Na záver by som chcela poďakovať 
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 
podieľali pri príprave a organizovaní 
tejto peknej akcie. Moje ďakujem  patrí 
v prvom rade pani starostke Ing. Ta-
tiane Čontofalskej, členkám kultúrne 
komisie,  ale hlavne našim sponzo-
rom. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na 
ďalší ročník obecného plesu.                                                                                                 
                                    E. Pocklanová

silami sa podarilo uskutočniť naozaj milé 
detské podujatie. 
Ešte raz veľké ďakujem a dovidenia o rok.

Eva Pocklanová

Detský 
karneval



Čo nové v našej škole

absolvovali sme lyžiarsky výcvik
Päťdňový lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Tále je úspešne za nami 
i vďaka kvalitnému a trpezlivému prístupu skvelých inštruktorov 
- pani učiteľky Šandoryovej a pána učiteľa Mistríka. Samozrejme, 
oceňujeme aj disciplinovanosť a šikovnosť našich siedmakov!

Pripomenuli sme si 
Pavol Országh Hviezdoslav patrí medzi najväčších slovenských 
spisovateľov. Viete však, čo bolo neoddeliteľnou súčasťou jeho 
imidžu? Siedmaci to už vedia. Na všetkých starých fotografiách 
z jeho života má na krku uviazanú mašľu. 170. výročie jeho 
narodenia si žiaci pripomenuli netradične. Viazali si mašle na 
rôzne spôsoby, napísali jeho životopis a v školskej knižnici 
hľadali jeho knihy.

Prednášali sme
Začiatkom februára 2019 sme si pripomenuli 170. výročie 
narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, ktorému je venovaná 
každoročná súťaž v prednese poézie a prózy. Tohtoročné školské 
kolo Hviezdoslavovho Kubína sme zorganizovali 11. februára. 
Najlepšími recitátormi sa stali Zuzana Hrašková, Andrea 
Krajčiová a Bianka Laššáková. Srdečne gratulujeme!

Rozprávali sme sa o prírode
13.februára 2019 navštívil našu školu pán Milan Hraško, otec 
žiačok 2.A. Z vlastnej iniciatívy pripravil druhákom pútavé 
rozprávanie o zvieratách v našej voľnej prírode. Prednášku 
spestril zaujímavými  fotkami, premietaním prírodopisného 
filmu a názornou ukážkou špeciálneho fotoaparátu. Deti 
rozprávanie veľmi zaujalo a odniesli si veľa pekných zážitkov. 
Ďakujeme!

Slávnostný školský ples
September 1963 začal písať históriu školy v Predajnej.  Pri tejto 
príležitosti sme sa rozhodli zorganizovať  ples na počesť 55. 
výročia založenia školy. V slávnostnej nálade a v slávnostnom 
oblečení sa plesu zúčastnilo 50 ľudí. Pozvanie  prijala aj starostka 
obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá sa nakoniec pre 
chorobu plesu nemohla zúčastniť.  Medzi hosťami boli kolegyne, 
rodičia našich žiakov a priatelia školy. 
Slávnostným večerom sprevádzal Jozef Naňo, hudbu namiešal DJ 
Igor Kerestény. Cenami do tomboly prispeli Tatiana Čontofalská, 

vyhodnotenie I. polroku
31. január 2019 uzatvoril I. polrok šk. roka 2018/2019. Žiaci 
dostali  výpisy známok.  41 žiakov si na výpise našlo  samé 
jednotky.  Celkovo však zo 159 žiakov našej školy prospelo 
s vyznamenaním 70 žiakov, prospelo veľmi dobre 36 žiakov, 
prospelo 45 žiakov, neprospelo 7 žiakov  a 1 žiak bude robiť 
komisionálne skúšky. 
Sme radi, že máme aj žiakov, ktorým záleží na študijných 
výsledkoch.  Na druhej strane piati  žiaci mali zníženú 
známku zo správania a štyria žiaci dostali  výchovné opatrenia 
– napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie riaditeľom 
školy. 
Za I. polrok žiaci vymeškali 6056 hodín, priemerne každý žiak 
vymeškal 38 hodín. Neospravedlnených hodín sme za I. polrok 
školského roka 2018/2019 mali rekordne veľa. Presne 377 
hodín, priemerne na žiaka je to niečo cez 2 neospravedlnené 
hodiny.  
Od septembra žiakov zapájame  do športových a vedomostných 
súťaží, o výsledkoch ktorých priebežne informujeme na našej 
webovej stránke.
Verím, že nový polrok bude pre tých žiakov, ktorí nie sú               
s polročným  hodnotením spokojní,  aj novou výzvou. 
                                             M. Vaníková

Milan Srnka, Jozef  Nociar, Martin Bukovec, Iveta Kohútiková, 
Ľuboš Kohútik, Peter Štefek, Ingrid Dunajská, Eva Longauerová 
– Stavmix, Mária Majerová, Jaroslav Michalčík, Miroslav Púpala, 
Martin Ridzoň, Stanislava Michalková, Katarína Šagátová, 
Martina Babková, Maximilián Mistrík, Romana Eremiášová, 
Michaela Vaníková, ŽP Informatika, Lopejka Caffé, Zmrzlina 
Medin Fejzulovič, Fresh, Slovenská pošta a ZŠ s MŠ Predajná.
  Srdečné poďakovanie patrí účastníkom plesu, ktorí prispeli k 
skvelej atmosfére a výbornej nálade,  sponzorom za zaujímavé 
ceny a hlavne mojim kolegyniam, ktoré  stáli za organizáciou  
tejto výnimočnej, jedinečnej a v histórii školy aj jedinej akcie  
takéhoto charakteru. Ďakujem.                                    M. Vaníková
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Dňa 24. januára sme cestovali na divadelné predstavenie do Zvolena. Pôvodný názov 
hry NIKOLA ŠUHAJ LÚPEŽNÍK bol v divadelnej úprave nahradený názvom BALADA 
PRE BANDITU. V réžii Petra Palika hlavnú postavu stvárnil ONDŘEJ DANIŠ. 
Vystúpenie všetkých hercov bolo famózne. Balada sa niesla v tragickom podtóne deja.  
Dej bol doplnený aj piesňami. Bol to príbeh ľudí žijúcich v drsnom kraji Polonín, v biede, 
židovskej úžere a policajnej šikane počas I. svetovej vojny. Tento muzikál je o divokosti v 
srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade. Užívali sme si toto predstavenie od 
začiatku do poslednej chvíle, aj keď balady sa končia tragicky. 
Návšteva kultúrnych podujatí má v našej rodnej dedinke úspech.           sestry Mutišové 

SPOlu Za kultÚROu

POlÍcIa
uPOZORŇuJe

Občiansky preukaz je verejná listina, 
ktorou občan Slovenskej republiky pre-
ukazuje svoju totožnosť, štátne občian-
stvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje 
uvedené v občianskom preukaze, vydá-
va sa s dobou platnosti 10 rokov.
Podľa zákona 224/2006 Z. z. o občian-
skych preukazoch a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov podľa § 2 ods. 
2 „občiansky preukaz je povinný mať 
každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok 
a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. „Patrí sem aj občan bezvlád-
ny a zbavený spôsobilosti na právne 
úkony.“
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Brezne disponuje mobilným praco-
viskom na vydávanie dokladov, už od 
2.11.2012. Žiadosť o vydanie dokladov 
sa podáva príslušnému úradu osobne. 
Za občana, ktorý bol pozbavený spô-
sobilosti na právne úkony, musí podať 
žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť 
o vydanie občianskeho preukazu môže 
za občana, ktorý nemôže pre bezvlád-
nosť z dôvodu dlhodobého pripútania 
na lôžko podať žiadosť osobne („bez-
vládny občan“), aj iný občan po pred-
ložení svojho občianskeho preukazu a 
písomného plnomocenstva na zastu-
povanie, na ktorom musí byť podpis 
bezvládneho občana podľa § 3 ods. 1; 
podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je 
spôsobilý sa podpísať. 
K žiadosti bezvládneho občana sa musí 
predložiť potvrdenie lekára o tom, že 
takýto občan nemôže podať žiadosť 
osobne z dôvodu dlhodobého pripú-
tania na lôžko. Nasnímanie podoby 
bezvládneho občana možno vykonať aj 
v mieste, kde sa zdržuje, ale o vyhoto-
venie občianskeho preukazu nemožno 
požiadať urýchlene do dvoch pracov-
ných dní. Súčasťou občianskeho pre-
ukazu je aj elektronický čip. 
                       Plk. Mgr. Kamil Kmeť             

Anketa „Najväčší Slovák“
V tejto dobe prebieha anketa o najväčšieho Slováka. Rozmýšľala som, kto je pre mňa 
najväčší Slovák?
Rozhodne v prvom rade môj otec. To on nás /súrodencov/ učil, akí máme byť hrdí na 
našu domovinu, naše krásne Slovensko, spieval naše ľudové piesne. Keď hrali hymnu, 
vždy vstal, aj keď sme boli sami doma. Vodil nás po horách, upozorňoval na krásne lesy, 
údolia a v nich učupené dedinky. Vždy zdôrazňoval lásku k vlasti, otčine, domovine, 
aby sme nezabudli, odkiaľ sme. Pamätám sa, keď prišli jeho sestry zo zahraničia                    
( jedna USA, druhá CANADA), tiež ich vyviezol na Kolbu a ukázal im okolitú prírodu 
a dedinky v údoliach so slovami: „Toto ste tu nechali.“ Vždy mali slzy v očiach, no doba 
bola taká, že chceli ísť za lepším. Nikdy ani ony nezabudli na svoju domovinu.
Druhý najväčší Slovák je pre mňa moja triedna učiteľka zo ZDŠ v Predajnej                 
Mgr. Magda Michalčíková. Učila ma slovenčinu a dejepis. Učila nás o slovenských 
spisovateľoch, recitovať slovenské básne, vždy s dôrazom na to, akí máme byť hrdí na 
našich národných buditeľov a tiež na naše krásne Slovensko.
Hlavne zásluhou týchto dvoch ľudí bije vo mne veľké slovenské srdce a som im za to 
veľmi vďačná. Som hrdá na svoju dedinu, domovinu a snažím sa to vštepiť aj do sŕdc 
mojich detí. Dúfam, že sa mi to aspoň trochu podarí.
To je moja malá, súkromná úvaha na tému najväčší Slovák.
                                                                                                 Želmíra Púchyová (Bučková)

Zvesti pre občanov


