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Čo sa poriešilo s gudrónovými jamami
v lokalite Hôrky?
Na úvod treba zdôrazniť, že obec nie je vlastní-
kom gudrónových jám a nemá žiadne kompe-
tencie, ani právomoc riešiť tento problém, lebo
jej to nevyplýva zo žiadneho zákona. Avšak
zákon č. 369/90 Z.z. o Obecnom zriadení ho-
vorí, citujem: „Obec spravuje svoje vnútorné
veci, najmä utvára a chráni zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie...“  Každý mesiac si
po katastri obce prechádzam známe miesta,
kde sa robia čierne skládky a nezabúdam ani
na obhliadku gudrónových jám, pretože tieto
uzatvorené skládky sú časovanou bombou.
Podľa zmieneného ustanovenia som na zákla-
de toho, že minulý mesiac bol výdatný na zráž-
ky a gudrónová jama v lokalite Hôrky, označo-
vaná ako Predajná 1, sa začala nekontrolova-
teľne plniť a dosahovať kritickú pozíciu s pria-
mou reálnou hrozbou vzniku havárie, ohlásila
7. 5. 2010 všetkým orgánom štátnej správy na
úseku životného prostredia (Ministerstvo ži-
votného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia v Banskej Bystrici, Slovenská inšpek-
cia životného prostredia, Obvodný úrad život-
ného prostredia Brezno, Obvodný úrad Brez-
no - odbor civilnej ochrany) a Slovenskej správ-
covskej a reštrukturalizačnej k.s. Prešov - správ-
covi úpadcu Petrochemy Dubová a. s. v kon-
kurze mimoriadnu hrozbu havárie a celú situá-
ciu sme medializovali, či už v televíziách (STV,
TA3, Markíza), ale aj v slovenskom rozhlase a
v novinách.
Dňa 12. 5. 2010 vykonala terénnu obhliadku
jamy Predajná 1 riaditeľka sekcie geológie a
prírodných zdrojov Ministerstva životného
prostredia SR s kolegyňou. Obhliadky som sa
zúčastnila aj ja osobne.
Problematika havarijného stavu bola preroko-
vaná na Obvodnom úrade životného prostre-
dia Brezno. Ministerstvo životného prostredia
dospelo k záveru, že v danej lokalite je potreb-
né vykonať geologický prieskum, súčasťou kto-
rého bude aj vykonanie okamžitých protihava-
rijných opatrení. O havarijnom stave gudróno-
vých jám som osobne informovala ministra ži-
votného prostredia v obci Brusno.
Súčasný správca úpadcu Petrochemy Dubová
a. s., Slovenská správcovská a reštrukturalizač-
ná k.s. zabezpečila odvoz a likvidáciu dažďo-
vej vody zo skládky Predajná 1 do areálu pod-
niku, kde dochádza k jej neutralizácii. Otázne

Verše
matkám
Ľúbivým tónom melódie
to vrelé, nežné matkám srdce bije.
Tým tepom svojím, pulzom žitia
zázračne plodia rodom bytia.

Po kúzle lásky v lonách plody
púčia, zrejú útle jemné tvary.
V hrejivom tele vlažené nehou
v starosti, ochrane lona až bezbrehou.

Z čakaných bolestí potomstvo sa rodí,
k prsiam mať vinie si život jej nový.
Úzkostne chlácholí mláďatko slabé,
či dýcha, či žije, načúva stále.

V pokore a šťastí ponúka pokrm,
čo prúdi po žilách čerpaný srdcom.
Dochutí ho láska, dohreje úsmev pier.
Vyšľachtí, doučí obsah výstižných hier.

Šepotom a modlitbou rozpúšťaš kučery
rozkoši, oddáš sa i v páre ste skvelí.
Po krátkom usnení upraceš, navaríš,
dcérenke, synkovi do školy pripravíš.

Stávaš sa príkladom, predzdravíš susedku.
Nereptáš v nezdaroch, ochotu máš všetku.
Sebe nič nepraješ, ak len vľúdne slovo.
Mamka, mamulienka, s Tebou dobre bolo.

Zdolávaš prívaly chorôb, strastí nástrah,
čo svet vie pripraviť bez písaných zásad.
Tie súženia, žiale zvládate viac samy.
Nastokrát Vám vďaka, drahé naše mamy.

Nekonečný veršík Vám, mamky, otváram,
receptár starostí všetkých Vás nezvládam.
Pripíšte druh lásky, pokrmu, vľúdnosti,
potom snáď obsiahne báseň Vaše vzácnosti.

Na slovíčko, pani starostka...

Ján Fekiač ku sviatku „Dňa matiek“ napí-
sal všetkým dobrým, statočným matkám
pozdrav  k ich nádhernému a vznešenému
poslaniu.                   V Predajnej  6. 5. 2O1O

je, dokedy im vystačia finančné prostriedky.
Minister životného prostredia dňa 8. 6. odsúhla-
sil riešenie havarijnej situácie prostredníctvom
Environmentálneho fondu, ale požiadavku
správcu úpadcu Petrochemy Dubová a. s. v kon-
kurze, na zabezpečenie odvozu a likvidácie toh-
to nebezpečného odpadu považuje za neopráv-
nenú.
Problém gudrónových jám je v tom, že súčas-
ná legislatíva na riešenie vzniknutej situácie
nestačí.
Do úvahy prichádza prakticky len jediná mož-
nosť, získať finančné prostriedky na zabránenie
ekologickej katastrofy z eurofondov. Ale aj to
bude problém, pretože pozemok pod skládka-
mi má svojich vlastníkov, ďalším problémom
bude vyriešiť otázku, kto bude žiadateľom prí-
spevku z eurofondov, pretože bude musieť pro-
jekt spolufinancovať (95% poskytne Európska
únia a 5% žiadateľ). Obec to v žiadnom prípa-
de nebude.
O ďalších krokoch, teraz už  štátnych orgánov
a hlavne ministerstva životného prostredia vás
budeme informovať.

Kanalizácia v našej obci - čo sa pripravuje?
Momentálne sa pripravuje projektová doku-
mentácia, ktorá bude podkladom na vydanie
územného rozhodnutia. Projektovú dokumen-
táciu, teda jednotlivé trasy, ktoré pôjdu cez obec,
by som chcela prekonzultovať s občanmi po
jednotlivých uliciach, tak ako sme to robili pri
plynofikácii obce, aby nenastali žiadne problé-
my pri podpisovaní vstupov na pozemok.
Vydanie územného rozhodnutia bude trvať cca
dva mesiace a po ňom požiadame o stavebné
povolenie a budeme čakať na zverejnenie vý-
zvy na eurofondy z Ministerstva životného pro-
stredia.
Kanalizácia by mala byť len splašková a bude
kombinovaná, teda gravitačná kanalizácia a tla-
ková kanalizácia, na základe rozhodnutia OZ
Predajná zo dňa 12. 5. 2010, uznesenie 39/
2010. Hlavné prednosti tlakovej kanalizácie
pred gravitačnou:
1. Tlaková kanalizácia sa robí pretláčaním - bez-
výkopovou technológiou. Nepoškodia sa ces-
ty, pozemky, ploty, záhrady a pod. Vždy sa
vykope len štartovacia jama rozmerov asi 1 x
1,5 m a pretláča sa až do vzdialenosti 100 - 130
m, podľa terénu a potreby. Pretláča sa aj do
zákruty.
Pri gravitačnej kanalizácii sa rozkopú cesty a

nedá sa opraviť celá cesta, len vyrezaný pruh
na šírku výkopu kanalizácie. Len toto je uzna-
teľný náklad, na ktorý je dotácia z fondov EÚ.
2. Pri tlakovej kanalizácii sa umiestňujú čerpa-
cie šachty priamo v záhrade majiteľa nehnu-
teľnosti, čo najbližšie pri jeho odpadovom po-
trubí, alebo súčasnej žumpe a pod.

               Tatiana Čontofalská, starostka obce



Uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 4. 2010

Priebeh a výsledky hlasovania vo volebnom okrsku
obec Predajná vo voľbách do Národnej rady

Slovenskej republiky dňa 12. júna 2010

Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci  bol 1116.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol           636.
Počet platných odovzdaných hlasov bol                           626.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
Európska demokratická strana           č. 1     4
Únia - Strana pre Slovensko                   č. 2     16
Strana rómskej koalície - SRK                č. 3     1
Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4     2
Sloboda a Solidarita      č. 5     84
Strana demokratickej ľavice         č. 6     23
Strana maďarskej koalície             č. 7      -
ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko        č. 8     18
Komunistická strana Slovenska     č. 9     7
Slovenská národná strana č. 10   16
NOVÁ DEMOKRACIA   č. 11     -
Združenie robotníkov Slovenska  č. 12   1
Kresťanskodemokratické hnutie   č. 13   30
Ľudová strana Naše Slovensko   č. 14   17
SDKÚ - Demokratická strana  č. 15   96
AZEN - Aliancia za Európu národov   č. 16   1
SMER - sociálna demokracia  č. 17 306
MOST-HÍD    č. 18   4
                      Tatiana Čontofalská, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná konštatuje:
- uznesenia z posledného zasadnutia OZ boli splnené,
- uznesenie č. 87/2009 bod 12./ - vyradenie nepotrebného majet-
ku sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ,

- uznesenie č. 21/2010 bod „b“ - dotknuté organizácie súhlasia
s odpredajom pozemku p. KN-C č. 300/5 - zastavaná plocha po
zriadení vecného bremena na uvedenom pozemku.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na vedomie:
- návrhy riešení projektovania a realizácie kanalizácie v obci Pre-
dajná s tým, že o najvhodnejšom variante riešenia sa rozhodne
na najbližšom zasadnutí OZ,

- správu ÚIK o majetku obce a o pohľadávkach a záväzkoch
k 31. 12. 2009,

- bilanciu príjmov a výdavkov obce za rok 2009,
- správu hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie majetku
obce za rok 2009,

- správu hlavného kontrolóra o výsledku hospodárenia obce
a následnej finančnej kontroly za I. Q 2010,

- správu o platení daní a poplatkov za rok 2009,
- informáciu starostky obce o príprave volieb do NR SR dňa
12. 6. 2010,

- informáciu starostky obce o vyhotovení geometrického plánu
Školskej ulice pre potreby vysporiadania pozemkov pod miest-
nou komunikáciou,

- informáciu starostky obce o potrebe vyhotovenia geometrické-
ho plánu ulice Podhrádok od zdravotného strediska po hlavnú
cestu pre potreby vysporiadania pozemkov pod miestnou ko-
munikáciou,

- informáciu pána Mariána Kazára o pripravovaných pretekoch
v letnom biatlone na strelnici Šimáň v dňoch 1. 8., 7. 8. a 8. 8.,
od 14. do 15. 8. 2010.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- odpredaj pozemku - parcela KN-E č. 1145/4 o výmere 404 m? -
ostatné plochy a KN-E č. 1146/2 o výmere 423 m2 - vodná plo-
cha za všeobecnú hodnotu - určenú znaleckým posudkom 13/
2010 vypracovaným znalcom Ing. J. Lendáckym kupujúcemu
O. Čipkovi,

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva
do KN,

- zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce formou verejnej
obchodnej súťaže:
- parcela KN-E č. 1140/1 o výmere 605 m2 TTP,
- parcela KN-E č. 1140/2 o výmere 946 m2 TTP,
- navýšenie rozpočtu obce v položke ÚPN o 800 € pre vypraco-
  vanie doplnku  k ÚP v časti „Pod horou“.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:
- starostku obce, aby vyhlásila v termíne 14. 5. 2010 s termínom
uzávierky prihlášok do 31. 5. 2010 obchodnú verejnú súťaž
s nasledujúcimi podmienkami:

- parcela KN-E č. 1140/1 - pozemok je určený na výstavbu rodin-
ného domu,

- parcela KN-E č. 1140/2 - pozemok je určený ako priľahlý
k stavebnému  pozemku,

- pozemky sa musia kúpiť spoločne.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná menuje:
- komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: Ing. D. Ra-
maj, M. Kazár, A. Košíková a J. Beraxa.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná ukladá:
- komisii pre posúdenie súťažných návrhov:

- ako kritérium uplatniť pri posudzovaní súťažných návrhov naj-
vyššiu cenu,

- predložiť starostke obce protokolárne vyhodnotenie OVS s od-
poručením na rozhodnutie OZ.

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 5. 2010

 Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na vedomie:
- informáciu starostky obce o havarijnom stave gudrónových jám
a o podniknutých krokoch na riešenie daného stavu.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná konštatuje:
- uznesenia z posledného zasadnutia OZ boli splnené,
- uznesenie č. 87/2009 bod 12./ - vyradenie nepotrebného majet-
ku sa presúva na júnové zasadnutie OZ, obchodnej verejnej sú-
ťaže do májového zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje :
- program zasadnutia,
- typ kanalizácie - prevažne gravitačnej, kde nebude vyhovovať
  typ gravitačnej, OZ schvaľuje použiť typ tlakový.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:
- starostku obce vstúpiť do jednania so zástupcami Slovenskej
pošty a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica za účelom od-
kúpenia nehnuteľnosti - budovy muštárne s pozemkom.

  Tatiana Čontofalská, starostka obce

OZNAM

V obci máme otvorenú novú predajňu

AGROSÚČIASTKY
na Námestí J. Pejku, ktorej majiteľom je pán Ján Gregor
z Nemeckej. V prípade záujmu je pre každého otvorená.



MATRIČNÝ ÚRAD Predajná
Výpis z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy
úmrtí - za každú aj začatú stranu        – 1,50 €.
Nahliadnutie do matrík - za každý zväzok     - 1,50 €.
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky             - 16,50 €.
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi
Slovenskej republiky                     - 16,50 €.
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej
doby                                                    - 16,50 €.
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne
určenej miestnosti                                  – 66 €.
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným matričným úradom medzi št. občanom
SR a cudzincom alebo cudzincami         – 33,- €.
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom
Slovenskej republiky a cudzincom        – 66,- €.
Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50 €.
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov
nemá na území SR trvalý pobyt            – 199 €.
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej
rovnopise  -  za každý podpis                  0,50 €.
Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú
stranu: slovenského textu        – 1,50 €,

českého textu             – 3 €.
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z
registra trestov        – 1,50 €.
Overenie správnosti údajov v žiadosti o odpis
registra trestov plus kolok v hodnote       – 3 €.
Potvrdenie o trvalom pobyte             – 3 €.
Vydanie rybárskeho lístka: a/  týždenný 1,50 €,
b/ mesačný 3,- €,  c/ ročný  6,50 €,

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV - Kedy je potrebná a čo o nej vieme?
   Dňom 1. 1. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa preniesla do slovenského práva smernica
Európskeho parlamentu 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov.
   Zákon stanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a zníženie škodlivých emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov.
Určuje povinnosť pre vlastníkov budov vykonať energetickú certifikáciu budov, čím sa budova na základe výpočtu zatriedi do príslušnej energetickej triedy
A až G. Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát.
   Pre investorov a majiteľov nehnuteľností plnia energetické certifikáty dôležitú informačnú funkciu. Záujemcom, ktorí by si chceli niektorú budovu kúpiť
alebo prenajať, energetický certifikát poslúži pri výbere budovy s čo najlepšou energetickou triedou a tým aj najnižšími nákladmi na energie.
   Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu (zateplením obvodového a strešného
plášťa budovy, zásahom do energetického vybavenia budov atď.), ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a tiež na budovu predávanú
alebo prenajímanú po 1. januári 2008. Neplatí to pre pamiatkovo chránené a historické budovy, kostoly a modlitebne, dočasné stavby s plánovaným časom
užívania kratším ako dva roky, energeticky nenáročné priemyselné a poľnohospodárske budovy, bytové budovy využívané menej než štyri mesiace v roku
a budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m. Budovou sa podľa tohto zákona rozumejú rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy
škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a
maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy so spotrebujúce energiu Na základe opatrení pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ktoré
musia byť v certifikáte uvedené, si môžu vlastníci budov alebo kupujúci zistiť, s akými výdavkami budú musieť v budúcnosti počítať pre zlepšenie
energetickej hospodárnosti budovy. Energetické certifikáty prispejú tiež k priehľadnosti realitného trhu. Budovy zatriedené do vyšších energetických tried
budú mať aj vyššiu trhovú hodnotu než zaradené do nižších tried. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových
budov určené technickými normami. Ak je technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových
budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Horná hranica triedy B je minimálnou požiadavkou pre novú a významne
obnovovanú budovu. Ak ide o budovu s celkovou úžitkovou plochou väčšou ako 1000 m2, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba
poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom
mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú. Zo zákona o energetickej hospodárnosti budov vyplývajú pre vlastníkov resp. správcov budov konkrétne
povinnosti. Vlastník budovy je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a uchovávať ho po celý čas jeho
platnosti. Pri predaji budovy musí odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo pri prenajme budovy odovzdať osvedčenú kópiu
platného energetického certifikátu jej nájomcovi. Firma IBV- izolačné systémy, s.r.o. Banská Bystrica vám ponúka možnosť vypracovania energetických
certifikátov. Stačí, ak ju budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: ec@ibv-izol.sk alebo telefonicky na číslo 0948 041 731.

d/ trojročný    16,50 €.
STAVEBNÉ KONANIA
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia,
alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o
umiestnení stavby pre fyzické osoby -  6,50 €,
pre právnické osoby       - 16,50 €.
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1.  na stavbu rodinného domu - 33 €
2.  na stavbu bytových domov  - 66 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné
chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty), ak
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2          - 23 €
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   - 39,50 €
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením            - 23,- €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu
rodinného domu a na stavby slúžiace na
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných
domov, na prípojky na existujúcu verejnú
rozvodnú sieť         -16,50 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma
miestami            - 23,- €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen
d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokonče-
ním        - 16,50 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokon-
čením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Sk vrátane - 33 €
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane    - 49,50 €

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane - 66 €
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane       - 116 €
nad 100 mil. Sk           - 199 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení stave-
niska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

       - 16,50 €
i) na stavby dočasných objektov zariadení
staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie                 - 33 €
Žiadosť o povolenie
a) 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené
so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 6O        - 16,50 €
2. na odstránenie stavby                           - 6,50 €
3. informačného, reklamného alebo  zariadenie

       - 49,50 €
4. terénnych úprav          - 6,50 €
- na odstránenie objektu dopravnej stavby  - 16,50€

- terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej
  stavby        - 16,50 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 99,50 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhod-
nutia         -16,50 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu s rozpočtovým nákladom
    do 1,5 mil. Sk vrátane                 - 16,50 €
    nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane     - 23 €
    nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane      - 33 €
    nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane  - 66 €
    nad 100 mil. Sk        - 99,50 €
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní
pozemnej stavby         - 16,50 €
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní
dopravnej stavby - 33 €



   Dobrovoľní hasiči sú dedičmi a pokračo-
vateľmi humánneho odkazu našich pred-
kov poskytovať pomoc blížnemu ako aj ľu-
ďom postihnutým prírodným živlom
MODLITBA
Nech kdekoľvek požiar planie,
ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť, Pane, dajže mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som
životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z Tvojej vôle má sa stať,
že sám pritom život stratím,
požehnaj, Pane, mojej rodine
a láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen
          Svätý Florián - patrón hasičov

   Človek a oheň, obec a požiarna ochrana,
hasiči a svätý Florián - to sú spojenia, nad
ktorými sa už po niekoľko generácií takmer
nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je
naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné
spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by
chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní
zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo
prerušiť odpočinok a spánok a bežať na
pomoc, keď zaznie signál, že u niekoho horí.
   Hasičská zbrojnica vždy dodávala a do-
dáva sebavedomie občanom obce v boji pro-
ti požiaru. Podobne ako kostol aj ona bola a
je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní
pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred
požiarmi a živelnými pohromami. A keď
svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a
patróna - svätého Floriána -  v uniforme rím-
skeho vojaka  s prilbou na hlave, v ľavej ruke
so zástavou, v pravej ruke s putňou vody,
ktorou  hasí horiaci dom.
Prečo pravé svätý Florián je patrónom hasi-
čov?
Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4.
storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rím-
skeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Ce-
tii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku, ne-
ďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr do-
siahol hodnosť plukovníka pohraničných
rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil
v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch.
Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.
Keď veliteľ rímskeho vojska obhliadal po-
dunajské posádky, zistil, že medzi vojakmi
sa šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému
cisárovi. Omrzený starobou a popudzova-
ný najvyšším veliteľom Galeriom, úhlavným
nepriateľom kresťanstva, cisár Dioklecian
vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku.
Tento rozkaz mal vykonať jeho miestodrži-
teľ Akvilin. Akvilin vydal rozkaz, aby všetci
vojaci obetovali rímskym bohom. Plukovník

Florián nebol ochotný
nariadenie rešpekto-
vať, a preto bol zo
služby prepustený.
Neskôr bol vydaný

rozkaz, že ten,
kto sa bude hlá-
siť ku kresťan-

stvu a nebude
ochotný obeto-
vať pohanským
bohom, bude
usmrtený.

Akvilin dal uväz-
niť 40 vojakov hlási-

acich sa za kresťanov.
Florián ich chcel po-
vzbudiť, a tak sa vy-
bral za nimi. Cestou
ho stretli cisárski vo-

jaci a prezradili mu cieľ
svojej výpravy - vypátrať, zajať a uväzniť
kresťanov. Florián im povedal: „Prečo idete
tak ďaleko? Ja sám som kresťan.“ Chcel tak
odvrátiť ďalšie pátranie po ostatných bra-
toch. Chytili ho a priviedli pred miestodrži-
teľa Akvilina. Tento sa priam zhrozil, keď sa
dozvedel skutočnosť, že jeho bývalý dôstoj-
ník je kresťan. Začal to s ním so sľubmi, ale
i hrozbami. Florián smelo odpovedal: „Ako
vojak som ťa poslúchal a mienim poslúchať.
Keď však ide o Krista, nerozkážeš mi! Naj-
prv som Kristov, potom cisárov.“ Draho za
to zaplatil. Dvakrát bol strašné zbičovaný,
kliešťami mu vytrhávali mäso z pliec. Ale
ani biče, ani kliešte nemali silu zlomiť jeho
vernosť, udusiť plamene jeho lásky ku Kris-
tovi. Nakoniec mu pripravili na krk ťažký
kameň a takto sa chystali hodiť ho  do rieky
Enns. Plukovník Florián si najprv kľakol a
vrúcne sa začal modliť. Nikto z vojakov
nemal silu mu ten kameň priviazať a hodiť
ho do rieky. Nakoniec priskočil akýsi mla-
dík a posotil ho do rieky. Rieka Enns ho
pohltila. Potôčiky krvi ako ohnivé plamene
prerážali čistú vodu, kým neodovzdal svoju
dušu svojmu najvyššiemu Kráľovi, Ježišovi
Kristovi. Stalo sa to 4. mája roku 304, t. j.
pred 1706 rokmi. Po skončení obdobia pre-
nasledovanie kresťanov na mieste hrobu svä-
tého Floriána veriaci postavili kaplnku, ne-
skôr kostol a kláštor. Tieto budovy sa na-
chádzajú v Rakúsku, neďaleko mesta Linz.
Časť telesných pozostatkov svätého Flori-
ána je uložená v chráme a druhá časť je v
Ríme. Roku 1183 poľský kráľ Kazimír spo-
lu s krakovským biskupom Gedeonom vyži-
adali od pápeža telesne pozostatky  sväté-
ho Floriána ako záštitu proti Rusom. Ich
žiadosti pápež vyhovel a pozostatky boli
uložené v novovystavanom chráme v Kra-

kove. Odvtedy sa stal svätý Florián patró-
nom Poľska. Svätý Florián sa uctieva ako
patrón hasičov. Dobrovoľná požiarna
ochrana SR verná tradíciám svojich otcov
vyhlásila Deň sv. Floriána -  4. máj za Deň
hasičov.
HISTÓRIA PREDAJNIANSKYCH
HASIČOV
   Dobrovoľný hasičský zbor  Predajná si
tento rok pripomenul 125. výročie svojho
vzniku. Podľa dostupných zachovaných
listín bol druhým najstarším zborom v okre-
se Brezno. Od roku1874 mala už obec za-
kúpenú zo zbierky od občanov prvú hasič-
skú ručnú striekačku. Neoficiálna história
zboru siaha až do roku 1882 a oficiálne bol
založený podľa zápisu v historickej kronike
v roku 1885, kedy sa stal jeho prvým veli-
teľom miestny učiteľ Šándor Samuely a v
zbore bolo 50 chlapov. V roku 1928 z peňa-
zí zo zbierky vyhlásenej dokonca aj  v Ame-
rike zakúpil si zbor zástavu, ktorá sa zacho-
vala až dodnes.
V súčasnosti - od roku 2001 - je predsedom
miestnej organizácie Ľuboš Ofúkaný. Pra-
covné zameranie zboru je smerované na
preventívno-výchovnú činnosť pre občanov,
pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti,
akou sú požiare, záplavy, technické nehody
a pod. V rámci okresu podľa výsledkov na
previerkach pripravenosti dobrovoľných
hasičských zborov a súťažiach patrí náš zbor
svojimi úspechmi medzi tie popredné. V
kultúrno-spoločenskej oblasti zbor organi-
zuje a zachováva tradície, akou sú stavanie
turíčnych briez, pálenie Jánskej vatry spoje-
né so spoločenskou zábavou pod holou
nočnou oblohou a pod.
Veliteľmi Dobrovoľného hasičského zboru
v Predajnej boli:
Šándor Samuely - 1882 - 1894
Jozef Púchy - 1894 - 1911
Vojtech Kindernay - 1911 - 1912
Ladislav Karaman - 1912 - 1914
Jozef Púchy - 1914 - 1915
Vojtech Kindernay - 1915 - 1918
Jozef Jamriška - 1918 - 1919
Kalman Fekiač - 1919 - 1920
Ján Snopko - notár - 1920 - 1924
Viktor Longauer - 1924 - 1930
Emil Lány - 1930 - 1932
Alojz Vladár - 1932 - 1933
Ivan Fiala - 1933 - 1934
Viktor Longauer - 1934 - 1935
Ján Jamriška - 1935 - 1940
Matej Mistrík - 1940 - 1950
Ján Smitka - 1951 - 1953
Emil Čumast - 1953 - 1958
Jozef Cibuľa - 1958 - 1971
Ján Michalčík - 1971 - 1995
Ing. Václav Kortán - 1995 -2000

125. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Predajná



SÚČASNOSŤ PREDAJNIANSKYCH
HASIČOV
Hasiči žijú naplno
Mesiac máj bol pre dobrovoľných hasičov
v našej obci naozaj plný akcií a podujatí.
Svoje aktivity sme mali rozdelené do nie-
koľkých častí.
Organizačná časť - vnútorná
   Od 1. mája 2010 sa „Dobrovoľný hasič-
ský zbor“ etabloval na „Dobrovoľný obec-
ný hasičský zbor“ a je plne pod správou a
taktovkou obce.
Preventívna časť
  Protipožiarna preventívna skupina obce
ukončila prvú etapu preventívnych protipo-
žiarnych kontrol, kde z 513 evidovaných
subjektov boli kontroly vykonané u 350 sub-
jektov, počas ktorých boli zistené nedostat-
ky na úseku ochrany pred požiarmi zapísa-
né a vlastníci boli vyzvaní na ich odstránenie.
Následné kontroly sa budú vykonávať v let-
ných mesiacoch a to u subjektov, kde nebol
prítomný vlastník a tiež u tých, kde boli ulo-
žené príkazy na odstránenie zistených ne-
dostatkov.
Takticko-previerková časť
   V zmysle zákona o ochrane pred požiar-
mi bolo vykonané hasičské taktické cviče-
nie v miestnej časti Kramlište, kde bol nasi-
mulovaný požiar garáže. Cvičenia sa zúčast-
nilo 8 členov zásahového družstva, u kto-
rých bola preverená schopnosť zásahu z
vodného zdroja  potok Jasenica za pomoci
prenosnej motorovej striekačky a vytvore-
nia dvoch „C“ prúdov. Cvičenie bolo vyhod-
notené so záverom „dobré“. Zistené nedo-
statky pri plnení hasičských úloh boli kon-
zultované s jednotlivými členmi družstva a
urobené nápravno-výchovné opatrenia na
ich odstránenie.
Kultúrno-spoločenská časť
   Tento rok sme sa po dohode členov roz-
hodli trocha pozmeniť tradíciu a stavanie
májov sme urobili v noci na 1. mája. 140
májov sme postavili slobodným dievčatám
a ženám do 40 rokov. Na námestí vyrástol
obrovský a farebnými stužkami ozdobený
máj. Všetkým pripomínal, že prišiel mesiac
lásky a nového života. Prvomájové počasie
sa tento rok skutočne vydarilo, a tak za tó-
nov ľudovej hudby sme sa vybrali vykrúcať
devy a ženy po obci. Touto cestou chceme
poďakovať každému, kto nám prispel a ob-
daroval nás nejakým tým eurom. Nemáme
čo tajiť, a preto môžem tu verejne priznať,
že sme vyzbierali 245 €, z čoho na technic-
ké zabezpečenie dovozu a stavania májov
sme použili 130 €. Ostatné prostriedky sme
použili na prípravu hasičskej súťaže.
Súťažno – spomienková časť
   Tento rok si dobrovoľné hasičstvo v našej

obci pripomenulo 125. výročie svojho zalo-
ženia. Preto sme sa pri tejto príležitosti a pri
príležitosti osláv sviatku sv. Floriána – pa-
tróna hasičov rozhodli usporiadať 9. ročník
okrskovej pohárovej súťaže „O putovný
pohár starostov okrsku Jasenie, Predajná,
Nemecká, Ráztoka, Dolná Lehota“.
   Súťaž sa uskutočnila v sobotu 15. mája od
9:00 hod. na našom ihrisku a zúčastnilo sa
jej 5 družstiev mužov, 1 družstvo žien a mimo
súťaže prípravné družstvo dorasteniek. Aj
keď celý týždeň pred súťažou pršalo, v so-
botu sa počasie akoby zázrakom umúdrilo a
na oblohe nebolo ani mráčika. Družstvá sú-
ťažili v hasičskom útoku na dva pokusy a v
štafete 8 x 50 m s týmito výsledkami: 1. Ja-
senie I, 2. Jasenie II, 3. Ráztoka, 4. Predaj-
ná, 5. Dolná Lehota.
   Okrem súčtu časov disciplín sa vyhodno-
covalo aj jednotlivo, a to:
-  najlepší hasičský útok – muži Jasenie I
   /19 s/,
-  najlepšia štafeta 8 x 50 m – muži Predajná
/92 s/. V štafete sme proste naj!
 Svoje umenie predviedli aj chlapci z hasič-
ského krúžku pri ZŠ s MŠ v Predajnej, ktorí
urobili ukážku výroby ťažkej peny. Po ukon-
čení súťaží každý zúčastnený obdržal na
pamiatku hlinený hrnček s logom hasičov
ako pamiatku na 125. výročie založenia
hasičského zboru v Predajnej. Spoločné
stretnutie sme ukončili posedením pri guláši
spolu s bývalými hasičmi našej obce.
   Touto cestou ďakujem všetkým v mene
svojom aj v mene nás - hasičov, ktorí nám
pomohli zorganizovať a prispeli na  toto
vydarené podujatie.
   V závere sa mi dovoľte poďakovať špeci-
álne aj „občanovi“, ktorý nám „neskutočne
pomohol“ a deň pred súťažou vypustil 60
tisíc litrov vody z laminátovej nádrže, ktorú
sme tam prácne týždeň predtým za pomoci
dvoch čerpadiel načerpali až z Jasenice na
námestí. Chceli sme občanom z ulice Pod-
hrádok vyjsť v ústrety a nečerpať vodu po-
čas súťaže z hydrantu, aby sa nezmútila, no
bohužiaľ, museli sme. Vraj u nás v obci nemá
kto priložiť ruku k dielu a tu ho máš – ísť si
obzrieť miesto, vrátiť sa domov po dva kľú-
če č. 24, odskrutkovať v noci prírubu a vy-
pustiť nádrž. To chce čas i silu!
P. S. „Vážený „spoluobčan“! Jeden kľúč č.
24 si tam zabudol, preto ti ho radi vrátime a
strčíme kamkoľvek. Stačí sa obrátiť na kto-
réhokoľvek hasiča. Prajeme ti plné duševné
zdravie a ešte mnoho skvelých nápadov pre
„dobro“ našej obce. Bodaj by si nás hasičov
nikdy nepotreboval.“
Zásahová časť
   28. mája sme prijali netradičnú žiadosť o
pomoc od jednej spoluobčianky, ktorej sa

za vodidlo zachytil kocúr čistokrvného ple-
mena na strome vo výške cca 10 m. Asi po
45 minútach sme zviera dostali na zem a
bez zranenia odovzdali šťastnej majiteľke.
   Ako vidíte, život nás hasičov je pestrý a
nebolo tomu inak ani v mesiaci jún, kde sme
pomáhali pri organizovaní rozprávkového
lesa v rámci MDD a na 25. júna 2010 od
21:00 hod. sme pripravili „Jánsku vatru spo-
jenú s diskozábavou“ na ihrisku v Predajnej.

ĎAKUJEME ZA POMOC
Sponzori:
Obec Predajná, Stolárstvo Kováč J. – Kram-
lište, SHR Vančo I. – predaj zemiakov, Po-
hostinstvo Relax – Baboľ J., Pohostinstvo
U Daniela – Bakošová K. , Pohostinstvo
Podhrádok – Berčík M., Služby v lesníctve –
Nociar J., Stav-mix – Longauerová E., Krš-
teník Ľ. – súkromná osoba
Starostka obce Ing. Čontofalská T., Zamest-
nanci a aktivační pracovníci obce: Čuma P.,
Goralová I., Črepová M., Goral S., Črep J.,
Čonka J., Michalčíková Z.
Členky kultúrnej komisie:
Šulková B., Fekiačová M., Miklošková A.
Giertlová A., Mgr. Rusnáková J., Dudová
M., Búdová A., Bystrianska E.
Guľášmajstri: Pavlovský B., Pavlovský P.
Pomocníčky:  Goralová I., Pavlovská P., Go-
ralová L., Goralová Z., Vaníková V., Šataro-
vá J.
Členovia hasičského súťažného družstva:
Múka V., Murín M., Goral M., Čonka M.,
Čonka I., Halgaš J., Črep J., Tokarčík P.
Členovia hasičského krúžku pri ZŠ:
Kukučka J., Vašina A., Paulík J., Mereš R.,
Rapčan M., Pehen P., Pavlovský J.
a mnoho ďalších občanov, ktorí priložili svoju
ruku k dielu.
       Ľ. Ofúkaný  - predseda DOHZ Predajná

125. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Predajná

Opätovná výzva
- Staňte sa prispievateľom!

Zažili ste niečo, o čo sa chcete
podeliť s ostatnými občanmi? Trá-
pi vás v obci niečo, na čo by ste
chceli upozorniť verejne?
Pokiaľ máte záujem, podeľte sa s
nami o vaše zážitky, postrehy, pri-
pomienky a my vám ich radi uve-
rejníme.
Čo treba urobiť?
Stačí, keď prinesiete svoj príspevok na
obecný úrad alebo ho pošlete e-mailom na
niektorú z adries, ktoré sú uvedené v tirá-
ži.                                  redakčná rada



Ako každý rok aj tohto roku
kultúrna komisia pri OZ si ucti-
la matky v našej obci tým, že
pre ne pripravila krásne nedeľ-
né popoludnie v spoločen-
skom dome, ktoré im svojím
pekným kultúrnym progra-

mom spríjemnili detičky z materskej školy, deti
zo Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Predajná,
žiaci základnej školy a členovia folklórneho sú-
boru Bocianik. Milým slovom s poďakovaním za
ich prácu sa k matkám prihovorila starostka obce
Ing. Tatiana Čontofalská. Po ukončení popolud-
nia každá matka dostala ako poďakovanie sladký
balíček.
   Je treba poďakovať tým, ktorí sa o príjemný zá-
žitok postarali - usporiadateľom, organizátorom,

účinkujúcim i pani učiteľkám, ktoré pripravili jednotlivé časti vystúpenia.      Božena Šulková

   1. jún je sviatok detí. Aj naše deti oslavovali, ale len
5. júna, teda v sobotu. Všetci organizátori aj deti sme
však s netrpezlivosťou čakali, či sa počasie umúdri. V
sobotu to vyšlo. Deň detí privítalo krásne slniečko,
ktoré teplo hrialo celý deň. Už od včasného rána sa
schádzali organizátori, aby si pripravili rekvizity do
rozprávkového lesa. A začalo sa to o 10.00 hodine,
keď zvonenie zvončeka ohlásilo začiatok cesty do ríše
rozprávok. Malé, ale aj väčšie deti samy alebo v sprie-
vode svojich rodičov navštívili Popolušku, Shreka, požiarnika Sama, Vinnetua či medovní-
kový  domček, kde im ježibaba podarovala sladké perníky. Aj v iných rozprávkach dostali
sladké odmeny, ale nie zadarmo. Museli splniť niektoré úlohy.
 Po splnení úloh pokračovali po rozprávkovej ceste ďalej do vodníkovho kráľovstva. Svo-
je schopnosti si vyskúšali v streľbe v AIRSOFT. Po skončení cesty deti prišli do cieľa, kde
zazvonením zvonček oznámil ukončenie cesty. Každé dieťa dostalo sladký balíček a
občerstvilo sa hod-dogom a čajom. Počas celého dňa deti súťažili v športovej olympiáde,
kde boli pre ne pripravené rôzne zábavné súťaže. Nakoniec si mohli zasúťažiť aj dospelí.
Zlatým klincom programu bolo celodenné vozenie a jazdenie detí na štvorkolkách, o
ktoré bol veľký záujem. Všetky súťaže sa už dávno skončili a vozenie detí ešte pokračova-
lo aj v popoludňajších hodinách. Deti sa naučili jazdiť aj samostatne, a tak pre nich
usporiadali naši sponzori samostatnú súťaž v jazde na štvorkolkách. Výsledky boli nasle-
dovné: 1. kategória /do 6 rokov/: 1. Adrian Babiak, 2. Branislav Liskay, 3. Tomáš Mereš
           2. kategória /do 10 rokov/:1. Rudolf Mereš, 2. Dominik Demeter, 3. Patrick Gajdoš
            3. kategória /do 13 rokov/: 1. Monika Havranová, 2. Martin Rapčan, 3. Dušan Peťko
           4. kategória /seniori/: 1. Anton Živický, 2. Michal Babiak 3. Ján Varga
   Podujatie bolo veľmi vydarené, o čom svedčila aj hojná účasť detí a ich rozžiarené očká.
Za celou akciou stála hŕba nadšencov, ochotných ľudí ako i sponzorov, ktorí nám prispeli
do balíčkov pre deti. Sú to - členovia kultúrnej, športovej a sociálnej komisie pri Obecnom
úrade Predajná, poslanci OZ, naši dobrovoľní hasiči, turistický klub, členky zo SČK -
menovite p. Pindiaková Kvetka, dievčatá zo základnej školy, p. Baboľ - Smer-SD,      p.
Vančo z Jasenia, p. A. Živický,  J. Varga a M. Babiak, starostka obce a pracovníčky a
pracovníci OZ na aktivačných prácach.                    Anna Čunderlíková, Božena Šulková

Kultúrna komisia pripravuje cez letné prázdniny: - zájazd do Bojníc,
- návšteva kúpaliska v Kováčovej.

Termíny budú záležať od počasia, ale všetky sa včas dozviete.            Božena Šulková

Pekný darček našim najmenším obyvateľom k MDD - Rozprávkový les

máj

jún

Opustili nás
máj - jún

Alžbeta Hrušková
Melánia Vetráková

Ján Siman
Milan Daxner

60 rokov
Anna Michalčíková

65 rokov
Michal Laššák
Dušan Mereš

70 rokov
Peter Belko

Irena Vágnerová

50 rokov
Jozef Piliar

60 rokov
Peter Sanitra

75 rokov
Jozef Hraško
Jozef Kupec



Detská športová olympiáda
   Dňa 28. mája 2010 sa uskutočnil trinásty ročník DETSKEJ ŠPORTOVEJ OLYM-
PIÁDY v Brezne pod záštitou  pána primátora mesta Brezna. Ako aj po iné roky,
aj tento rok sa naša materská škola zúčastnila. Vždy súťažia štyria športovci, z
toho dvaja chlapci a dve dievčatá. Súťaží sa v nasledovných disciplínach: beh -
chlapci na 30 metrov, beh - dievčatá na 30 metrov, skok do diaľky - taktiež
dievčatá a chlapci zvlášť, hod tenisovou loptičkou - dievčatá a chlapci, štafeta na

30 metrov v behu - celý tím, zdravotná
disciplína - celý tím. Tento rok bol pre
nás veľmi úspešný. Naši malí športov-
ci nám vyhrali 1. miesto v celkovom
hodnotení i Putovný pohár primátora
mesta Brezna. Z toho dvakrát prvé
miesto a to v behu a skoku chlapcov vyhral THOMAS MICHAL-
KO a jedenkrát druhé miesto v hode a raz tretie miesto v behu
vyhral BRANISLAV SKALOŠ. Spoločne dopomohli k víťaz-
stvu aj naše dievčatá z tímu Predajná - NATÁLIA PAVLOVSKÁ
a NATÁLIA GLEMBOVÁ, ktoré pomohli hlavne v štafete a v
zdravotnej súťaži.
   Ďakujeme za prípravu našich športovcov a podporu pani uči-
teľkám triedy motýlikov. Ešte raz veľká vďaka našim olympioni-
kom. Boli ste úžasní!            Stanka, pani učiteľka

Turistický klub Predajná

   Na MDD mala športová komisia za úlohu
vyplniť deťom voľný čas. Pripravili sme pre
ne obľúbené disciplíny - skok vo vreci, beh
s fľašou vody, hod mobilom na cieľ.
Na záver sme usporiadali súťaž aj pre
mládež a rodičov detí. Bol to beh s fľašou
vody medzi kolenami. Tu sú výsledky tejto
súťaže. Medzi ženami si najlepšie počínala
Vierka Lašáková, druhá skončila Lenka
Kleskeňová a tretie miesto získala Lucka
Merešová. Medzi chlapmi mal najlepší čas
Maťo Goral, druhý skončil Sveťo Drugár a
tretí Jakub Kukučka.
   Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o
hladký priebeh týchto podujatí a verím, že
pri športe sa budeme spolu stretávať čo
najčastejšie.
         D. Smitka, predseda športovej komisie

Otvorenie letnej turistickej sezóny – opekačka na Kačke
   Turistickú sezónu sme začínali už tradične opekačkou. Črtal sa pekný deň, a tak sa
pod horou zišli deti, mladí aj starší a spoločne sme vyšliapali Rýglovou cestou na
Čovné, odkiaľ bol krásny výhľad na naše okolie a zasnežené Nízke Tatry. Zvážnicou
sme zišli na Kačku, kde sme si posedeli, pospomínali na zážitky s minulých rokov,
opiekli sme si slaninku či klobásku a po dobrom jedle sme sa vybrali cestou na Súplaz
a popod horu domov.

Hviezdicový výstup na Hrb – Ľubietovský Vepor
   Prvý májový týždeň pršalo a ako bude v sobotu, bolo stále neisté. Napriek tomu nás
sobotné ráno privítalo celkom pekným počasím, a tak sme sa spod hory vybrali na Hrb.
Pod Žliebkami sme sa najedli a potom už rovnou cestou na Hrb. Pri chate sme si chvíľu
posedeli a po skupinkách sme sa vyškriabali na Skalu na Hrbe. Hore vyšli aj najmladší
účastníci Miška Smitková a Šimon Švantner a najstarší účastník Ján Kuracina. Po prí-
chode späť na chatu sme sa už stretli s turistami z Brusna, Osrblia, Podbrezovej, Ľubie-
tovej a Jasenia a o po spoločne strávenom čase sme sa vybrali na cestu domov.

Medzinárodný deň detí
   Na usporiadaní MDD sa aktívne podieľali aj naše turistky Vierka, Anka, Marika
a Idka, ktorým sa chcem poďakovať za ochotu a vynaliezavosť pri tvorbe stanovišťa
s názvom Žabie kráľovstvo.
                                    D. Smitka, predseda turistického klubu Predajná, Športová komisia
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Do pozornosti dôchodcom
   4. mája 2010 sa uskutočnila schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska v Predajnej. Na úvod privítal predseda Jednoty dôchodcov v
Predajnej pán Ján Ďurčo hostí - pani Fodorovú a pani Pernišovú z vedenia Jednoty dôchodcov Slovenska z Brezna a zároveň
všetkých prítomných. Pani Anna Košíková prečítala program schôdze. Znova prevzal slovo pán Ďurčo a informoval o práci miestnej
organizácie. Z akcií pripomenul, že v mesiaci august sa už tradične zúčastňujeme pri oslavách obce. Na samotnom varení guláša nás
tiež zastupuje družstvo zložené z našich členov. Tiež pomáhame pri organizovaní zábavných podujatí pri príležitosti MDD. Potom sa
ujala slova predsedníčka JD v Brezne pani Prenišová, hovorila o fungovaní organizácie, o práci a aktivitách, ktoré JD robila a robí.
Hlavným bodom programu bolo hlasovanie o fungovaní našej miestnej organizácie JD. Bolo prítomných 20 členov a všetci hlasovali
a schválili pokračovanie JD v Predajnej. Hneď nasledovala voľba výboru, do ktorého boli navrhnutí - J. Jurčo,  E. Chamková,
Z. Kazárová, A. Gajdošová, M. Citterbergerová, M. Fľašková, A. Košíková, K. Ďurčová a E. Proche. Navrhovaní členovia boli
jednohlasne zvolení. Schôdzu ukončil a poďakoval všetkým Ján Ďurčo. Úplne v závere vystúpila Božena Šulková a pripomenula
spomienku na nášho rodáka Juraja Pejku.
Vážení dôchodcovia!  Pridajte sa k nám!  Ak sa rozhodnete a chcete prísť medzi nás, prihláste sa u pána Jána Ďurču alebo Vás pozývame na
najbližšiu schôdzu JD, ktorej termín bude uverejnený na oznamovej tabuli v obci.             Anna Košíková

TURNAJ VO FLORBALE DETÍ
   Športová komisia usporiadala turnaj vo
florballe pre deti. Za účasti 38 detí, ktoré sa
rozdelili do 7 družstiev sa odohralo dokopy
21 zápasov. Všetky boli náročné na vytrva-

losť a deti si pri nich naozaj schuti
zašportovali. Víťazným družstvom sa
stalo družstvo PLAY BOY v zložení
Daniel Michalčík, Jakub Kukučka,
Martin Maličký a Martin Košík.

TURNAJ VO FLORBALE MLÁDEŽ
   Pre veľký záujem a obľubu nielen u detí, ale aj medzi mladými športová komisia
na ich žiadosť usporiadala opäť turnaj vo florballe, ktorého sa zúčastnila aj mládež.
V telocvični ZŠ sa nás zišlo 30. Vytvorili sme 5 družstiev – Lišiaci, PLAY BOY,
Barani, Hasiči a Bukovec. O víťazstve sa rozhodovalo medzi družstvami PLAY
BOY a Hasiči. Nakoniec vyhralo družstvo PLAY BOY 4 : 2.
Konečné poradie na prvých dvoch miestach: 1. miesto - PLAY BOY (Michalčík
Daniel, Beraxa Matúš, Kukučka Jakub a Košík Martin), 2. miesto – Hasiči (Goral

Martin, Čonka Ivan, Púpa-
va Martin, Črep Ján, Čon-
ka Miroslav)
Som rád, že nielen deti,
ale aj mládež si svoj voľ-
ný čas dokáže vyplniť
športom a zmysluplne
ho stráviť.
       D. Smitka, predseda

              šporovej komisie

Niečo pre všetkých
   V našej dedine sa dvakrát do týždňa cvičí aero-
bik. Aj napriek tomu, že vieme, aký je pohyb pre
náš organizmus dôležitý, nie je účasť žien a die-
včat taká, aká by prislúchala na takú dedinu,
aká je naša. Mladé dievčatá zalamujú rukami
nad svojou váhou, ale nič preto nerobia. Sťažujú
sa v kruhu svojich kamarátok, že nemajú kam
ísť, kde vyplniť svoj voľný čas. Čo sa týka ma-
tiek, viem, že sú dnes pod obrovským tlakom zo
všetkých strán. Sú maximálne využité v práci aj
doma. Ale napriek tomu verím, že dvakrát do
týždňa sa to dá. Primárne by tú hodinu venovali
sebe a na chvíľu zabudnú na všetky starosti. Čo
by iné dediny preto dali, aby mali takúto mož-
nosť. Mnohí obyvatelia iných dedín musia vy-
cestovať kilometre od svojich bydlísk. Samozrej-
me, je to aj finančne náročnejšie. My máme cvi-
čiteľku, ktorá je vždy perfektne pripravená s no-
vou zostavou a s pozitívnym pocitom „veď niek-
to príde“.
   V areáli školy sa nachádza aj tenisový kurt, kto-
rý je permanentne pripravený vždy pre nového hrá-
ča. Človeka až teší, keď ide okolo a vidí hráčov,
ako sa pasujú s loptičkami.  V súčasnej dobe
majú stáli hráči vytvorené družstvá a súťažia medzi
sebou. Pri hre sa zabavia, zasmejú a potešia z
dobrých výsledkov.
   Smutné sú dni, keď svieti slniečko a mladí
ľudia trávia svoje chvíle na autobusových zastáv-
kach a na tržnici. Najdôležitejšie by bolo to, že
okrem stretnutia s priateľmi a priateľkami sme
hlavne urobili niečo pre svoje zdravie a kondič-
ku. A svojou účasťou by tieto športy v našej dedi-
ne nezanikli.                            Natália Holková


