
UZNESENIE č. 82/2011 
OZ obce Predajná berie na vedomie stano-
visko kontrolóra k plneniu rozpočtu za I. 
polrok 2011 obce Predajná. 
UZNESENIE č. 83/2011 
OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
hl. kontrolóra o plnení rozpočtových príj-
mov z prenájmu obecného majetku za rok 
2010.
UZNESENIE č. 84/2011 
OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
audítora  o audite konsolidovanej účtovnej 
uzávierky obce Predajná za rok 2010.
UZNESENIE č. 85/2011 
OZ obce Predajná schvaľuje návrh dodatku 
k Zásadám hospodárenia s majetkom obce 
Predajná.
UZNESENIE č. 86/ 2011 
OZ obce Predajná schvaľuje VZN č.1/2011o 
určení výšky mesačného príspevku na 
činnosť školy a školského zariadenia , 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008.
UZNESENIE č. 87/2011 
K  návrhu VZN obce Predajná o prevádz-
kovaní hazardných hier na území obce. OZ 
obce Predajná presúva prerokovanie tohto 
bodu na budúce zasadnutie OZ a ukladá 
poslancom OZ vykonať prieskum medzi 
občanmi a pripraviť svoje návrhy. 
UZNESENIE č. 88/2011
a) OZ obce Predajná rozhodlo v zmysle § 
7a ods.2 písmeno c zák. č. 138/1991 Zb. o 
prebytočnosti majetku obce a to parcely KN 

Vážení spoluobčania!

Slávnostné popoludnie 
venované

všetkým seniorom
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  
sa uskutoční dňa 6. novembra 2011 o 
16.00 hod. v Spoločenskom dome v 
Predajnej. So svojím kultúrnym pro-
gramom vystúpia deti z materskej  a 
základnej školy  až v novembri, keďže 
ešte  prebiehajú rekonštrukčné práce 
v spoločenskom dome. Všetci ste 
srdečne pozvaní! Tešíme sa na vás!

Emília 
Šavinayová

Jeseň 
života
Bože môj.
Komu to povedať?
Nikto ma nechce počúvať.
Že ubúda mi už síl,
nevládzem,
už dobre nevidím.
Sluch ide kdesi do ticha.
Na listoch života
píše sa nová rubrika 
- depresia.
V úzkosti pridlho čakám 
na dobré slovo.
Všetko je inak.
Nič už nie je tak,  ako bolo.
Na dvere klope mi staroba.
Pst! Ani muk  - to je ona.
Neotvorím!
Pre nikoho nie som doma.
Tak ako po búrke –
steblo trávy či poľný kvet –
zodvihnem hlavu sklonenú.
Vyrovnám skrivený driek.
Veď život krásny je
pre každý vek.
Ďakujem za každý nový deň – 
za vodu, za vzduch, za zeleň,
za každý kúsok chleba,
čo ako mana mi padá z neba.
                                        Ďakujem.

Novembrové spomienky
        Nenápadne, ale akosi prirýchlo sa nám striedajú dni a vymieňajú 
mesi  ace. November klope na dvere a s ním sa spája spomienka na 
všetkých našim srdciam blízkych ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.  
Zákony života sú neúprosné. Život a smrť, radosť a smútok, nadšenie 
a bolesť kráčajú ruka v ruke. Sú prirodzenou súčasťou ľudských osu-
dov.
Prvé dva novembrové dni už neodmysliteľne venujeme spomien-

ke na našich najdrahších.  Postojíme, skloníme hlavu, zamyslíme sa.  Pohľad do plameňa 
sviečky vyvoláva spomienky  na tých, ktorí  kedysi  patrili do okruhu našich najdrahších. 
Spomíname na všetkých tých, ktorí nás vychovávali, usmerňovali, radili nám, smiali sa s 
nami či plakali. Prežívali s nami každú novú skúsenosť. Naše spomienky však patria i tým, ku 
ktorým sme chodili ako deti na všetky letné prázdniny, a ktorí nás svojou starorodičovskou 
teplou rukou hladili a rozprávali nám neuveriteľné  príbehy zo svojej mladosti. Spomienku 
venujeme i tým, ktorí sa nám na dlhšiu či kratšiu chvíľku priplietli do cesty života – kolegov, 
priateľov, známych a zanechali v našich mysliach a srdciach pečať svojej osobnosti. 
Všetkých, ktorí pre nás niečo znamenali, si uctíme zapálením sviečky. Vôňa  a svetlo hori-
acich sviečok i teplý vosk sa dotkne našich zmyslov. Taký je začiatok novembra – tichý, dôs-
tojný, spomienkový.  Ponorme sa do svojho vnútra. Vychutnajme si pokoj a vážnosť chvíle 
a možno sa aspoň na krátky okamih staneme lepším človekom.                Michaela Vaníková

reg. „C“ č.300/1 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 227 m2 v k.ú. obce Predajná.
b) OZ obce Predajná schvaľuje v zmysle § 
9a ods.1 písmeno a/ zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí predať svoj nehnuteľný maje-
tok formou verejnej obchodnej súťaže a to 
parcela reg. „C“ č. 300/1 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 227 m2.
c) OZ obce Predajná žiada starostku obce 
zverejniť zámer predaja nehnuteľnosti a to par-
cela reg. „C“ č. 300/1 zastavaná plocha a nád-
vorie o výmere 227 m2 a pripraviť všeobecné 
podmienky na verejnú obchodnú súťaž. 
UZNESENIE č. 89/2011 
OZ obce Predajná nesúhlasí s vyspori-
adaním nehnuteľnosti a to parcely KN 
reg.“C“ č. 1971/3 formou vydržania v 
prospech p. Margity Michalčíkovej, bytom 
Predajná Zábrežná 207, Anny Holásovej 
rod. Michalčíkovej, bytom Nemecká SNP 
182/50, Jána Michalčíka, bytom Pod-
brezová, Kolkáreň č.s. 30/38, ktorí ju dl-
hodobo užívajú, keďže predmetná parcela je 
vytvorená z parciel reg. „E“ č. 1136 a 1142/2 
zapísané na LV č. 1200, kde vlastníkom v 
celosti je Obec Predajná /GP č.36041459-
411/2008 zo dňa 13.3. 2009.
OZ obce Predajná navrhuje v zmysle §9a 
ods.8 písmeno b/ Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí uvedenú parcelu predať za 
kúpnu cenu dohodou, keďže obec Predajná 
je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti.
                                         Pokračovanie na str.2

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Predajná, ktoré sa konalo dňa 29.9.2011



   V poslednom období Obecný úrad obce Predajná  zisťuje, že obyvatelia obce, právnické 
osoby alebo fyzické osoby podnikatelia vykonávajú pri rôznych oslavách, vianočných sviat-
kov, Silvestra alebo iných príležitostiach, ohňostroje bez súhlasu obce alebo povolenia ob-
vodného banského úradu. 
   V dôsledku uvedeného obec Predajná v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že 
na vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy 
I, II a III  je potrebný písomný súhlas obce a na použitie pyrotechnických výrobkov 
triedy IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu. 
   Podmienky vykonávania ohňostrojných prác upravujú ustanovenia zákona č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a 
vyhláška č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
   Podľa § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú 
svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na 
zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v 
krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.
  Podľa § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, 
pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povole-
nie podľa § 27 ods. 1 (ktoré vydáva obvodný banský úrad pre pyrotechnické výrobky triedy 
IV), musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní 
pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich 
vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí 
oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému 
okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchran-
nému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru 
najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlas-
né stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.
   Podľa § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších 
predpisov:
•		Ods.1	–	ohňostroj	možno	uskutočniť	len	po	oznámení	obci,	a	to	najneskôr	10	pracovných	

dní pred termínom jeho vykonania.
•	Ods.	2	–	oznámenie	obsahuje:
 a) meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum vydania preu-

kazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal, 
 b) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho trvanie, 
 c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom s osobitných 

vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia 
protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

•	Ods.	3	-	opis	oznámenia	sa	zasiela	polícii.	
 Tomu, kto vykoná ohňostrojné práce bez písomného súhlasu obce alebo bez povolenia 

obvodného banského úradu, hrozí:
•		za	priestupok	podľa	§	45a	ods.	2	zákona	č.	51/1988	Zb.	o	banskej	činnosti,	výbušninách	a		

o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov pokuta do výšky 1.660 €,
•	za	iný	správny	delikt	podľa	§	44	ods.	2	zákona	č.	51/1988	Zb.	o	banskej	činnosti,	výbušninách	

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov pokuta od 1.660 € do 33.194 €.
     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčam obrátiť sa na obecný úrad. 
                                                                                              Ing.Tatiana Čontofalská, starosta obce 

ZVESTI PRE OBČANOV

UZNESENIE č. 90/2011 
OZ obce Predajná schvaľuje zápisy do obec-
nej kroniky za rok 2010.
Ukladá mzdovej účtovníčke vyplatiť kroni-
kárke obce príslušnú výšku finančnej odme-
ny podľa dohody o vykonaní práce.
UZNESENIE č. 91/2011 
OZ obce Predajná schvaľuje do funk-
cie kronikárky obce Predajná Mgr. Janu 
Hubačekovú, bytom Predajná, ul. Kalvárska 
č.s. 222.
UZNESENIE č.92/2011 
OZ obce Predajná súhlasí, aby stavebnú 
agendu a agendu vo veciach cestného záko-
na obce vykonával Ing. Emil Caban, bytom 
Klepuš 7, Brezno – ako osoba na tento účel 
spôsobilá. Cenová ponuka 3,00€ právne úk-
ony a 10,00€ za miestne zisťovanie.
UZNESENIE č.93/2011
OZ obce Predajná nesúhlasí s odvolaním 
konateľa vodárenskej spoločnosti Cha-
benec, s.r.o., Ing. Jozefa Klimenta z funkcie 
konateľa tejto spoločnosti, keďže obec Nem-
ecká doposiaľ nepredložila návrh na nového 
konateľa tejto spoločnosti. 
a) OZ obce Predajná ukladá poslancom 
OZ zvolať jednanie s poslancami obecných 
zastupiteľstiev obcí Nemecká a Jasenie vo 
veci doriešenia problematiky kanalizácie a 
ČOV. 
UZNESENIE č. 94/2011 
OZ obce Predajná schvaľuje odmeňovanie 
členov OHZ Predajná – veliteľa, strojníka a 
preventivára v čiastke 20,51€ štvrťročne.
UZNESENIE č. 95/2011 
OZ obce Predajná berie na vedomie:
a) Informáciu p. starostky obce o projekte 
Efektívnejšia separácia a zber odpadov 
v obciach združenia EKOLÓG v rámci 
operačného programu 4.1.
b) Informáciu p. starostky obce o realizá-
cii náteru strechy na objekte SD v Predajnej 
27.09.2011, ktorú vykonáva p. Ján Olej v cene 
1440€ a o zámere vykonať náter strechy na 
objekte Muštárne v obci Predajná a položenia 
novej dlažby v objekte SD v Predajnej.
UZNESENIE č. 96/2011 
OZ obce Predajná ukladá sociálnej komi-
sii vykonať prieskum u osamelých a ZŤP 
občanov o stravovanie v zariadení školského 
stravovania spojené s donáškou stravy. 
UZNESENIE č. 97/2011 
OZ obce Predajná žiada vedúceho florb-
alového klubu v obci Predajná o predloženie 
registrácie, rozpisu zápasov a program súťaží, 
OZ ďalej odporúča, aby objekt telocvične 
bol využívaný max. dvakrát do týždňa a to 
po 17.00 hod. Po predložení požadovaných 
dokladov sa bude OZ zaoberať žiadosťou 
klubu o zníženie nájmu za telocvičňu. 

Uznesenie zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 29.9.2011

Oznamovanie ohňostrojov

Oznam
Vážení občania,

ak chcete prispieť svojím postrehom, názorom, nápadom 
či zážitkom do Predajnianskych zvestí, môžete kontaktovať 

ktoréhokoľvek člena redakčnej rady, resp. poslať názor 
elektronicky na mail: m.vanikova@centrum.sk

Ďakujeme!



Daňové
riaditeľstvo
Slovenskej
republiky

Hasičský a záchranný zbor v Brezne  radí...
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne vzhľadom na nepriaznivý 
priebeh vykurovacej sezóny 2010/2011 upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania 
vyhlášky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného 
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe  a používaní komína a 
dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Radíme: 
-  v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies neskladujte a nesušte horľavé látky
-  nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny - benzín, petrolej či lieh
-  spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo určený na pripojenie, musí byť  pripo-

jený ku komínu odborne
-  dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi 

určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
-  popol z vykurovacích telies odkladajte do nehorľavých a uzatváracích nádob
-  dodržujte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, tlakových nádob 

na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály
-  komín udržiavajte v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná 

kontrola a čistenie odborne spôsobilou osobou
A ako často čistiť?
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom                             
do 50 kW,  raz  za:
- 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom                          
nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

ZVESTI PRE OBČANOV

Od 1. januára 2012 sú  všetci 
podnikatelia, ktorí majú pri 
evidovaní tržieb povinnosť 

používať elektronickú registračnú poklad-
nicu (ďalej len „pokladnica“) povinní 
uplatňovať postup podľa zákona č. 289/2008 
Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o ERP“) a pokladnica už 
musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto 
zákonom o ERP.
Zákon o ERP sa vzťahuje na podnikateľa, 
ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, 
zoznam ktorých je taxatívne vymedzený v 
prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z 
predaja tovaru alebo z  poskytnutia služby 
prijíma v hotovosti alebo inými platob-
nými prostriedkami nahrádzajúcimi ho-
tovosť.
Upozorňujeme, že podľa zákona o ERP 
podnikateľ môže používať :
- pokladnicu, ktorou je elektronické regis-

tračné zariadenie vybavené ustanovenými 
technickými časťami podľa zákona o ERP, 
alebo počítač s vlastným registračným 
programom a so samostatnou fiškálnou 
tlačiarňou,

- len takú pokladnicu, na ktorú akredi-
tovaná osoba vydala certifikát, daňový 
úrad jej pridelil daňový kód poklad-
nice, je označená plombou a spĺňa ďalšie 
požiadavky ustanovené zákonom o ERP 
ako aj technické požiadavky ustanovené 
osobitnými predpismi.

Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o 
ERP považuje aj úhrada pohľadávky (fak-
túry) v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú v ho-
tovosti na úhradu pohľadávky (faktúry) je 
podnikateľ, ktorý postupuje podľa zákona 
o ERP, povinný evidovať v pokladnici.
Podnikatelia, ktorí pri evidovaní prijatých 
tržieb postupujú ešte podľa vyhlášky č. 
55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia tržieb elek-
tronickou registračnou pokladnicou v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
o ERP“), môžu  evidovať tržby podľa uve-
denej vyhlášky do 31.12.2011. Nakoľko 
podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v  ho-
tovosti nepovažuje úhrada pohľadávky (fak-
túry), platbu prijatú v hotovosti  ako úhradu 
pohľadávky  nie sú povinní do 31.12.2011 
evidovať v pokladnici. Od 1.1.2012 však aj 
títo podnikatelia sú povinní postupovať 
v zmysle zákona o ERP a aj tržby v hoto-
vosti prijaté ako úhrady faktúr sú povinní 
evidovať v pokladnici.
Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služby vystavuje faktúry sa 
môže od 1.1.2012 rozhodnúť že:

- tržby za úhradu faktúr bude prijímať v 
hotovosti - v tomto prípade je povinný 
evidovať v hotovosti prijaté tržby v poklad-
nici, alebo

- úhrady faktúr bude od odberateľov pri-
jímať len bezhotovostne - v tomto prípade 
nebude povinný evidovať tržby v poklad-
nici.

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu na ev-
idenciu tržieb certifikovanú podľa vyhlášky 
o ERP, by si mal u servisnej organizácii zistiť, 
či sa jeho súčasná pokladnica dá prispôsobiť 
na nové podmienky, alebo si bude musieť 
kúpiť novú pokladnicu, ktorá spĺňa pod-
mienky stanovené zákonom o ERP.  
Na účely prispôsobenia pôvodnej poklad-
nice na nové technické podmienky ustano-
vené zákonom o ERP možno uplatňovať 
nasledovné postupy:
Postup A
1. podnikateľ sa obráti na servisnú orga-

nizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú 

uzávierku, vynuluje grandtotály a túto 
skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy 
pokladnice v časti servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade, 

Upozornenie pre podnikateľov o povinnosti 
používať elektronickú registračnú pokladnicu 

pričom do fiškálnej pamäte zaznamená 
pôvodné DKP, do knihy elektronickej 
registračnej pokladnice zapíše dátum 
uvedenia pokladnice do prevádzky a 
zároveň odovzdá podnikateľovi fotokópiu 
certifiktátu,

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elek-
tronickej registračnej pokladnice a s 
kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý 
mu do knihy zapíše DKP s poznámkou, 
že ide o pôvodný DKP.   

Postup B
1. podnikateľ sa obráti na servisnú orga-

nizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú 

uzávierku, vynuluje grandtotály a túto 
skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy 
pokladnice v časti servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade a 
podnikateľovi odovzdá kópiu certifikátu,

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elek-
tronickej registračnej pokladnice a s 
kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý 
mu do knihy zapíše nový DKP,

5. podnikateľ opätovne osloví servisnú or-
ganizáciu, aby uviedla pokladnicu do 
prevádzky,

6. servisná organizácia do fiškálnej pamäte 
zaznamená nový, daňovým úradom 
pridelený DKP a do knihy elektronickej 
registračnej pokladnice zapíše dátum 
uvedenia pokladnice do prevádzky.



Deň účelového cvičenia
   Tento rok nám jeseň naozaj dopriala. Potešila 
nás hlavne krásnym počasím. Aj preto sme mohli 
v materskej škole uskutočniť branné účelové 
cvičenie pre našich malých škôlkarov pod ve-
dením pána Ing. V. Kortána a jeho pomocníkov.
 Pripravili si pre nás super stanoviská. Na prvom 
sa   strieľalo z luku. Veľkí chlapci, školáci boli trpe-
zliví, keď pomáhali malým strelcom s držaním 
luku a šípu, aby sa im podarilo aspoň ako-tak 
streliť. Malým indiánom sa to veľmi páčilo. Na 
druhom stanovisku sme absolvovali zdravotnú 
prípravu. Naučili sme sa  ako pomôcť kamarátovi 
v núdzi i pri zranení. Išlo nám to celkom dobre, 
len chudáci chalani zo školy boli poviazaní ob-
väzmi ako múmie. Ale boli zlatí. Ďalej sme si zahádzali granátmi, ktoré boli pre 
nás dosť ťažké. Nik sa nedal zahanbiť,  každý hodil.  Našťastie,  neboli naoza-
jstné. Niektorí škôlkari ešte nikdy nevideli smiešnu masku na tvári. Zoznámili sa 
s maskami, ktoré pomôžu zachrániť život. Skoro všetci sme si masky vyskúšali. 
Bola to teda poriadna sranda. Vyzerali sme ako malí ufóni. Veľmi ich však zaujalo 
posledné stanovisko. Všetci  si vyskúšali ako sa strieľa zo zákopu. Bola to taká milá 
akcia. Niečo nové  pre tých najmenších.  Pre nás starších malá spomienka do čias 
minulých. 
Ďakujeme ešte raz  pánovi Ing. Kortánovi a jeho chlapcom z krúžku, že nám pri-
pravili veselé a zaujímavé dopoludnie. Detičky chceli ešte týždeň po účelovom 
cvičení stále strieľať, obväzovať a hrať sa na ufónov. Tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu.                                                                                     Bc. Stanislava Michalková

Jesenné zamyslenie
 Leto je nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa 
k slovu hlási jeseň. Pre väčšinu mladých ľudí to okrem chladnejšieho 
počasia znamená aj začiatok školy a koniec bezproblémového prázd-
ninového života. Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich 
plodov, ale aj zmien počasia. Mení sa aj príroda. Ulice sú plné opadaného 
lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Štebotanie lastovičiek postupne 
čoraz viac utícha. Lastovičky odlietajú prečkať zimu do teplých krajín. 
V tomto období sú dni kratšie, chladnejšie a po príjemných letných 
dňoch je to často nie príliš príjemná zmena. Niektorí ľudia počas jesene 
upadajú do depresií a jesenného ničnerobenia. 
Ale treba sa pozrieť aj na iné stránky jesennej prírody. Čaro jesene 
dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia. Dosýta sa vedia 
vyšantiť aj s lietajúcimi šarkanmi. Pri prechádzkach v parku či v lese 
nám zožltnuté lístie príjemne šuchoce pod nohami. Pomedzi stromy 
začína fúkať vietor a vydáva zvláštne až niekedy hrôzostrašné zvuky, 

ktoré spolu so šedou zatiahnutou ob-
lohou vytvárajú zaujímavú atmos-
féru. Vietor sa pohráva s listami stro-
mov, ktoré sa v jeho prúde vydávajú 
na cestu do neznáma. V niektorých 
krajinách sa počas tejto doby slávi aj 
sviatok HALLOWEEN, ktorý je zná-
my ako deň kontaktov so záhrobím 
a slávia ho v predvečer dušičiek. Deti 
pochodujú od domu k domu, svojimi 
kostýmami a strašením obyčajných 
ľudí si ,,zarábajú“ na chutné sladkosti. 
No u nás tento sviatok nie je až taký 
populárny, veď predsa náš národ  má 
tiež svoje zvyky. Toto kúzelné obdobie 
je podľa mňa najkrajším z celého roka. 
Ak sa na ňu pozrieme zblízka, zistíme, 
že je to naozaj tak.        Natálka Holková

Môj víkend
Minulý víkend bol veľmi zaujímavý. Zažila som veľa pekných zážitkov. 
V piatok, keď som prišla zo školy, naobedovala som sa. Potom som zapla 
počítač a písala si s kamarátkou. Vtom mi zazvonil mobil: „Ahoj, Re-
beka, tu je Elena. Ideš so  mnou kočíkovať malého Lukáša?“ Odpovedala 
som: „Áno, stretneme sa na kurtoch.“  Obliekla som sa a išla som za 
Elenkou. Cestou som ešte stretla Luciu, Terku, Radovana a išli sme 
kočíkovať. Keď sa malý Lukáško zobudil, odniesli sme ho domov. My 
sme ešte zostali von. Napadlo nás ísť si opekať. Po príchode na kopec 
Radovan rozložil oheň a opekali sme. Potom sme si spravili súkromnú 
diskotéku asi do desiatej hodiny večer. Už bola úplná tma, keď v kukurici 
niečo zašuchotalo. Preľakli sme sa a začali sa rýchlo baliť. Eňa s Terkou 
balili veci a ja s Radovanom sme hasili oheň. Vtom z kukurice vybehol 
diviak a my behom, nohy na plecia a utekali sme dolu kopcom. Pod kop-
com sa Radovan obzrel a zistil, že diviak už za nami neuteká.
 Asi sa nás zľakol tak, ako my jeho. Začali sme sa smiať. Po adrenalíno-
vom zážitku som sa s nimi rozlúčila a išla som domov. Po príchode 
domov som porozprávala zážitky rodičom a išla som spať.          
                                                                                    Rebeka Šarinová, 7.B

Vytvorili sme z vybraných slov
Myšiak Mišo s myškou Hryzkou a ich malým synom myšiačikom 
sa vybrali navštíviť starých rodičov Myšiakovcov. Išli  cez bystrinku, 
ktorú ľudia nazvali Bystruška. Kráčali cez veľké byle a byliny. Ces-
tou stretli Jazyčnicu z dediny Jazykovo. Vravela, že veľa času trávi pri 
svojej kamarátke korytnačke Korytnačkovej. Jazyčnica im ponúkla aj 
obed. Myšacia rodinka neváhala a lákavú ponuku prijala. Na obed 
mali ryžu a malý myšiačik zjedol rizoto. Po chutnom obede sa rozlúčili 
s Jazyčnicou a pokračovali v ceste. Išli cez hlboký les, kde zazreli ich 
známeho výra. Konečne prišli do dedinky Rýľovo. Starí rodičia sa 
veľmi potešili ich návšteve a malý myšiačik im porozprával, čo všetko 
cestou zažil.                                                          Karolína Kesselová, 7.B

ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

          Jeseň
Jeseň farby rôzne má,
každú jednu z nich nám dá,
červená, oranžová aj žltá,
zima ich potom hltá.

Jablko, slivka, hruška,
dám ich do vrecúška.
O jeseni hovorí sa od leta,
lastovičky a bociany
odlietajú do sveta.

Tá hruška je sladká,
spadla mi do blatka.
Slniečko v jeseni teplé je,
dáždik všetko poleje.
             Ema Žugecová, 5. roč.



Pýtali sme sa 
Od septembra začali v našej škole pracovať dve nové pani 
učiteľky. Pani učiteľka Martina Štefaňáková, ktorá je tried-
nou učiteľkou druhákov a pani vychovávateľka Mária 
Skladaná. Keďže človek je tvor zvedavý, pýtali sme sa najprv 
pani učiteľky Martinky:
* Zvykli ste si na žiakov v Predajnej?
Na žiakov v Predajnej som si zvykla veľmi rýchlo, pretože sa 
mi s nimi dobre pracuje a spolupracuje. Deti chcú pracovať a 
bavia ich aktivity, ktoré spolu robíme. Učím druháčikov a u 
štvrtákov pracovné vyučovanie a ešte som sa nestretla s názo-
rom – ja to robiť nejdem, mne sa nechce, mňa to nebaví.
* Ako sa vám pracuje s druháčikmi?
Moji druháci sú skvelí.
* V čom vidíte rozdiely medzi učením v meste a na dedine?
V minulom období som pracovala s deťmi v meste (za ktorými 
mi je smutno) a naozaj môžem povedať, že na dedine je práca 
pokojnejšia, deti sú pokojnejšie a vďačnejšie. 
* Ako sa vám spolupracuje s kolegami?
Kolegovia ma prijali medzi seba milo a veľmi dobre sa mi 
medzi nimi pracuje a s nimi spolupracuje. Je mi ľúto, že tu 
nebudem dlhšiu dobu, ale dúfam, že v budúcnosti ešte dosta-
nem šancu. 
* Máte nejaké motto, dobrú radu, životnú skúsenosť, ktorá 
vás posúva dopredu?
Moje vlastné motto je: Keď svoju prácu robím s láskou, vidím 
aj pekné a dobré výsledky. 

Pýtali  sme sa aj pani vychovávateľky Skladanej:
* Ako sa u nás cítite?
Veľmi dobre a uvoľnene. Som rada, že som sa vrátila do školy, 
kde som pred rokmi začala zbierať pedagogické skúsenosti ako 
praktikantka (ešte u p. riaditeľa Štellera). S mnohými kolegami 
sa poznáme už viac rokov. Mladší kolegovia ma inšpirujú a 
vychádzame spolu dobre. 
* Koľko rokov sa venujete práci s deťmi? 
Odjakživa.....žeby to už bolo 30 rokov?
* Čo vám táto práca dáva a čo berie?
Práca s deťmi ma naučila nestarnúť. Stále musíte byť v pohybe. 
Vždy byť pripravený na nové výzvy. Zaujať, tvoriť, vymýšľať, 
skúmať, experimentovať, komunikovať, overovať. Jašiť sa, 
pohladiť i povzbudiť, presadiť sa a tolerovať. A to všetko s ob-
rovskou trpezlivosťou a humorom.
* Aké máte plány a zámery v ŠKD Predajná?
Vytvoriť moderný školský klub, ktorý poskytuje deťom 
bezpečie a relax. Taký, ktorý inšpiruje deti k tvorivosti, komu-
nikatívnosti, zvyšovaniu sebavedomia. Napĺňa ich peknými 
zážitkami, kreativitou a radosťou zo zmysluplného využitia 
voľného času. Umožniť deťom prezentovať sa a zapájať sa do 
verejného života v obci. Pomôcť rodičom pri výchove. Využívať 
ich prítomnosť pri spoločných podujatiach – súťažiach, vys-
túpeniach, výletoch. Veď spokojné dieťa = spokojný rodič. 
Všetko v spolupráci s vedením školy a Obecným úradom Pre-
dajná. 
* Máte nejaké motto, životnú skúsenosť, ktorou sa riadite?
Veľakrát si spomeniem na riadky napísané v mojom 
pamätníčku od mojej bývalej pani učiteľky: „Miluj slobodu 
nadovšetko, rob dobro, kde sa len dá, a pravdu ani na tróne 
nezapri!“
Ja k tomu dodávam: neleňoš, dávaj si náročnejšie ciele, plň si 
svoje sny a nezabudni na úsmev.

História inak
V utorok 11. októbra 2011 nám členovia divadelného telieska VIA 
HISTORICA  predviedli  svoju umelecky spracovanú Cestu históri-
ou. Jedným z hercov bol aj bývalý žiak našej  školy pán Juraj Haviar. 
V priebehu hodinky sme sa stretli s postavami  praveku, stredoveku 
až novoveku.  Deti sa najviac potešili súbojom, stredovekej má-
gii i strieľaniu z pištole. Získali sme tak nový pohľad na historické 
skutočnosti.

Športom proti drogám
V piatok 7. októbra sa v Základnej škole v Jasení konala už tradičná 
súťaž s názvom Športom proti drogám. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci 
- Branko Skaloš (2.r.), Lukáš Lehoczký (4.r.)  a Dominik Demeter 
(4.r.) . Obsadili pekné druhé miesto. Srdečne gratulujeme!!!

Týždeň zdravia a najkrajšie jabĺčka
Zdravie – alfa a omega života. Jednou z ciest k zdraviu je aj zdravá 
životospráva a vitamíny obsiahnuté v ovocí a zelenine.  Je fajn, ak 
si túto skutočnosť začnú deti uvedomovať čo najskôr. 16. október 
je v našich kalendároch zapísaný ako Deň zdravej výživy, a tak sme 
rozbehli aj v škole na triednických hodinách, pracovnom vyučovaní 
i na hodinách výtvarnej či etickej výchovy aktivity na zdôraznenie 
dôležitosti zdravého stravovania. Zapojili sa učitelia aj žiaci. A všetci 
vyrábali to isté – jabĺčka.  Červené, žlté, zelené, nakreslené, vyrobené 
z korenín,  trojrozmerné a aj tie skutočné - chutné  a šťavnaté  boli 
ozdobou nášho vestibulu. Jednoducho boli na zahryznutie! Z listov 
jabĺčkam sme vybrali list  Mišky Tóthovej z 8. ročníka:
Milé jablko,
si pre nás dodávateľom rôznych vitamínov, ktoré nevyhnutne 
potrebujeme. Tvoja sladká chuť je lahodná. Tvoje sfarbenie pokožky 
je zamatové a hebké. Keď do Teba zahryznem, cítim, ako sa mi 
rozplývaš na jazyku. Som Ti veľmi vďačná, preto  si pre nás zdrojom 
vitamínov. Myslím, že sa ešte veľakrát stretneme.                                                                       
       Michaela Vaníková

ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole



Blahoželáme v mesiaci 
september

50 rokov
Margita Čižmárová

60 rokov
Elena Odrášková
Michal Živický

65 rokov
Marcela Kleskeňová

Marta Kováčová
Ivan Pavlovský

75 rokov
Ján Ďurčo
80 rokov

Viera Ledňová

Blahoželáme v mesiaci 
október
50 rokov

Tibor Kňazovický
65 rokov

Vlasta Koštialová
Emil Páleník

Margita Petríková
70 rokov

Kamila Ďurčová
75 rokov

Eva Kohútiková
Anna Šagátová

Strieborný sobáš
Mariana Peťková

Peter Peťko

Plnú náruč kvetov,
dobrého zdravia i lásky

my Vám chceme zo srdca priať,
aby ste sa mohli 

v živote vždy smiať,
radovať sa azabávať.

   Narodil sa v septembri:
                           

           Dávid Zaťko 

Nezahoď kríž
Slovan, narodil si sa s dušou
preplnenou dobrotou.
A pre tvoju lásku 
a pracovitú ruku
obliekli ťa stáročia 
do pracovnej košele.

Ale Boh ťa našiel 
a poslal tvojej zemi dar – 
vieru a kríž, čo dovtedy si nepoznal.
Dvoch mužov svätých,
čo dali reči písmená,
aby modlitby a spevy
ti v rodnej reči zneli. 

Z očí ti slzy radosti stekali,
keď z tvojich synov
brat Metod prvých kňazov vysvätil.
Pamätaj s vďakou,
pamätaj na tú chvíľu,
keď dostal si vieru.

Nezahoď kríž,
ani ho vyrvať nedaj  
zo svojho srdca a domova,
lebo ty ďalej v znamení jeho 
musíš ísť.
Kým nezhasne ti v srdci 
pochodeň viery,
dovtedy budeš živý ty,
tvoje deti i celý národ.  

                        Kvetoslava Pindiaková

Povýšenie svätého Kríža a sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie

  Kríž je symbolom boles-
ti, utrpenia a smrti. Keby 
bol obyčajným symbolom, 
zostal by nepovšimnutý. 
Lenže na kríži zomrela 
múdrosť, preto jeho hod-
nota prekračuje všetky 
naše predstavy. Ním 
bude súdený svet. Pocta 
Bohorodičky je ešte viac 
určená krížu. Kríž je 
najväčší dar Bohu, ktorým sa mu páčime. 
Preto si múdrosť žiada kríž. Kríž ožiari du-
cha a dáva viac ako všetky knihy sveta. 
Boh neušetril svojho Syna ani jeho Matku. 
Sedembolestná do konca ľudských dejín zos-
tane stáť pod krížom, lebo kríž ju učinil bla-
hoslavenou.
  V našej obci máme obidva symboly v kos-
tolíkoch. Na Kramlišti je Povýšenie svätého 
Kríža a v Predajnej je  symbol Sedembolestnej 
Panny Márie. 
Sedembolestná nás učí milovať kríž
  Dňa 15. septembra sme oslávili sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie v našej far-
nosti. Svätú omšu na Kalvárii celebrovali – 
veľadôstojný pán dekan Fričovský z Brezna a 
náš pán farár  Arek Piekut spolu s bývalým 
pánom farárom Petrom Klubertom. Službu 
zmierenia poskytoval pán kaplán Jan Ad-
amowicz. 
  Slávenie sa začalo krížovou cestou pod 
Kalváriou. S modlitbami a spevmi  sme vyšli 
ku kostolíku Sedembolestnej. Tu bola krížová 
cesta k Sedembolestnej Panne Márii.
  Sedem je symbolické biblické číslo a zna-
mená plnosť. Vyjadruje sedem najznámejších 
bolestí Božej Matky, Simeonovo proroctvo, 
že jej dušu prenikne meč, útek s dieťaťom do 
Egypta, stratu dvanásťročného v jeruzalems-
kom chráme, stretnutie s trpiacim Ježišom na 
krížovej ceste, keď stála pod krížom zomiera-
júceho Syna, keď držala jeho bezvládne telo 
vo svojom náručí a keď ho uložila do hrobu. 
Veriaci ľud si Sedembolestnú uctieva ako 
spolupracovníčku na vykupiteľskom diele jej 
Syna a uctieva ju ako Matku plnú bolesti. 
  Ďalej oslava pokračovala svätou omšou, na 
ktorej čítanie čítala naša pani starostka a pani 
starostka z obce Jasenie. Slávnostnú atmos-
féru znásobili spevokoly z Predajnej a Jasenia. 
Po svätej omši nasledovalo občerstvenie, ktoré 
pripravili ženičky z Jasenia. My sme sa tento 
rok starali o výzdobu. Škoda len, že tento 
rok prejavilo záujem len veľmi málo našich 
spoluobčanov. Tým, ktorí prispeli akýmkoľvek 
spôsobom, sa chceme úprimne a z celého srd-
ca poďakovať. 
  Ctíme si Božiu Matku, veď ona nám po-
rodila Spasiteľa a zostala našou Matkou a 
Orodovnicou v nebi. Jej kostolík by si zaslúžil 
väčšiu úctu.                   Kvetoslava Pindiaková

Opustili nás   
v septembri

Júlia Gajdošová
Anna Lamperová

Opustil nás v októbri
Pavol Ledňa

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa našej 

spoluobčianke Márii Búdovej, 
ktorú sme omylom uviedli v 

kolonke Opustili nás namiesto zos-
nulej Márie Bučkovej. Ďakujeme 

za pochopenie.

KULTÚRNE ZVESTI



ZVESTI PRE OBČANOV
LIST PREDSEDU
ZDRUŽENIA MIEST 
A OBCÍ SLOVENSKA
Vážení obyvatelia miest a obcí,  
poslaním miestnej územnej samosprávy je 
zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom 
území. Úlohou samosprávy a Združenia mi-
est a obcí Slovenska je preto vytváranie čo 
najlepších podmienok na Váš dôstojný život. 
Na mestá a obce bolo postupne presunuté 
množstvo kompetencií a štátnych úloh. 
Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími 
právomocami, na ktoré sú potrebné finan-
cie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka 
verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, 
kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale 
aj správa a údržba cintorínov, prevádzka školy 
či domova sociálnych služieb si žiadajú ne-
malé financie. Od roku 2004 platí nový model 
financovania, v rámci ktorého už mestá a obce 
nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, 
lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z 
daní pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii 
miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim 
špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mes-
tských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú 
na potreby svojho mesta alebo obce, ale aj na 
Vaše reálne možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú 
tak systém výberu peňazí, ktoré používajú 
na zabezpečenie verejnoprospešných služieb 
alebo investičných akcií. 
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, 
v rámci ktorých do Vašej spoločnej poklad-
nice príde podstatne menej financií a zároveň 
budú samosprávy nútené zvyšovať miestne 
dane, čo nezlepší životnú situáciu obyvateľov 
ani podnikateľov. Chceme, aby zostal za-
chovaný súčasný model financovania, navia-
zaný na jednu daň - daň z príjmu fyzických 
osôb, ktorej výnos je korektným spôsobom 
prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyššie 
územné celky.   
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje 
problémy tak, že ich presunie na občanov 
miest a obcí. Odmietame postup vlády šetriť 
spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo 
majú nárok ich obyvatelia z daní, ktoré zapla-
tili. 
Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako 
reprezentatívna organizácia miest a obcí, 
ktorá zastupuje viac ako 95 % samospráv, 
zvolila túto formu a informuje občanov, že 
zásadne nesúhlasí s fiškálnym experimentom 
na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v 
čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne 
varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo fi-
nancovaní samospráv môžu vážne ohroziť 
nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať 
základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá 
a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.      
                                                      Jozef Dvonč, v.r.

Októbrové pranostiky
Rozlúčili sme sa so septembrom a peknými teplými a slnečnými 
dňami a akosi nástojčivo prevzal vládu október. Čas nezastavíme. 
Môžeme len pozorovať počasie a prírodu a overiť si, či ľudová 
múdrosť ukrytá v pranostikách, nepodľahla času.

Ak je október veľmi zelený, bude potom január veľmi studený.
Teplý október, studený november.
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez 
zimu padať.
Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.
Na svätého Lukáše, hojnosť chleba a kaše (18.10.).
Šimon a Judy vyháňajú baču z búdy (28.10.).
                                                                                      Zdroj: internet
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Jesenná vychádzka
Pre deti sme pripravili túru do chránenej krajinnej oblasti 
Predajnianska slatina. Chceme, aby sa detičky odmalička 
snažili chrániť takéto unikátne  prírodné lokality. 
Stretli sme sa  na Námestí Juraja Pejku a za krásneho 
slnečného počasia sme si vykračovali pod horu, pozrieť sa 
na slatinu. Po krátkej prestávke sme pokračovali na Čovné. 
Najedli sme sa. Detičky si aj zasúťažili a po oddychu sme 
horskou cestou schádzali pomaly domov, do Predajnej. 
Cestou nás ešte čakal prekrásny výhľad nielen na Nízke Ta-
try, ale aj na okolité dediny a prenádhernú jesennú prírodu.                                                      
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

ŠPORTOVÉ ZVESTI

Detské Chalupkovo Brezno
Dňa 12.10.2011 sa konal 5. ročník 
prehliadky záujmovej činnosti detí 
predškolského veku  Detské Chalup-
kovo Brezno, ktoré organizuje mesto 
Brezno, materské školy mesta Brezna 
a Mestské kultúrne stredisko v Brezne. 
Cieľom prehliadky bolo podporiť 
tvorivý potenciál detí predškolského 
veku v oblasti výtvarnej tvorby, práce 
s textom a speve piesní.
Súťažilo sa v troch kategóriách: výt-

varná tvorivosť, prednes a spev.  Deti  boli ocenené ďakovnými listami v bronzovom, 
striebornom  a zlatom pásme. Z našej materskej školy súťažila v kategórii prednes 
Ella Demianová za sprievodu pani učiteľky Bc. Stanislavy Michalkovej. Recitovala 
báseň spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej  Jožkov žart. Umiestnila sa v striebornom 
pásme. 
 Každú kategóriu moderovali moderátorky, ktoré si pripravili pre deti motiváciu, 
ktorá pomohla deťom zabudnúť na trému a súťažiť s radosťou bez akýchkoľvek pro-
blémov. Z našej materskej školy sa moderovania súťažnej disciplíny spev  zúčastnila 
pani Ružena Smolová spolu s pani učiteľkou z MŠ Podbrezová, Štiavnička, Tatianou 
Vilhanovou.  Pani Jeseň a Strašiačka  na dovolenke v ich podaní, s ich príbehom, 
pohostením, spevom i hrou na harmonike deti veľmi zaujali. Mali z ich vystúpenia 
veľký zážitok, na ktorý budú isto dlho spomínať.  Kvalitu ich výkonu vyzdvihli aj 
zúčastnení hostia z Univerzity Mateja Bela, z Pedagogickej fakulty Prešovskej Uni-
verzity v Prešove, Krajského školského úradu v Banskej Bystrici, Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu, Štátnej školskej inšpekcie v Banskej Bystrici, zo Súkromnej 
pedagogicko-sociálnej akadémie v Brezne, zástupcovia mesta Brezna a mestského 
kultúrneho strediska.  Deti sa mohli zúčastniť aj tvorivých dielní, kde si mohli všeličo 
vyrobiť .  V závere podujatia deťom profesorka z Pedagogickej a sociálnej akadémii v 
Leviciach zahrala bábkové divadlo.                                                         Ružena Smolová

Laureátska výstava nášho kolegu
V rámci podujatia Chalupkovo Brezno 2011 prezen-
toval náš kolega Mgr. Rastislav Turňa, laureát vlaňajšieho 
ročníka,  v Synagóge v Brezne 15. októbra 2011  svoju 
tvorbu. Skromný, nenápadný, ale maximálne tvorivý mladý 
človek dokázal, že žije umením a pre umenie. Jeho tvorbu si 
môžete pozrieť na stránke www.arte.estranky.sk. Do ďalšej 
práce želáme mladému umelcovi  bohatú  inšpiráciu a veľa 
tvorivých nápadov.

ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Brigáda v záhrade MŠ
Ďakujeme  všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o spoluprácu s materskou školou formou 
pomoci na zveľadení areálu záhrady  a prišli pomôcť namaľovať kolotoče, hojdačky, preliezačky, 
šmykľavky a opraviť besiedku /domček/. Brigáda sa realizovala vo štvrtok 13.10.2011. Rodičov sa 
zišlo dosť /p. Srnková, Tanáčová, Gyničová, Halajová, Horváthová, Laššáková, Bc. Michalková/, 
ale prácu hneď po začatí prekazil silný vietor a dážď. Ženy to vzdali. Na mokré by farba nechytila. 
Dohodli sme sa, že prácu dokončíme v sobotu. Prišlo nás spolu 9  ľudí  - pani Kortánová, Gyničová, 
Horváthová, Švarcová, Mgr. Fodorová, Mgr. Kleskeňová, Smolová, Čavojská a pán Klinčík. Po-
moc prisľúbil ešte pán Smitka, ktorý má opraviť lavičky a sedadlá na hojdačkách. Všetkým ešte 
raz veľmi pekne ďakujeme. Vďaka nim preliezačky vydržia dlhšie a s novým náterom budú pre 
deti bezpečnejšie a príťažlivejšie. Nesmierne si vážime pomoc starého otca  našej Magdalenky 
Michalikovej, pána  Fekiača, ktorý prevzal patronát nad domčekom, ktorý s urbariátom zho-
tovil ako alegorický voz pri príležitosti posviacky obecných symbolov. Pri práci mu  pomáhal 
pán Beraxa, materiál zabezpečil a doviezol pán Ing. Smola. Nemali sme dosť materiálu, aby sme 
mohli preložiť zhnité trámy. Pán Fekiač sa nevzdal. Doniesol v pondelok svoj materiál a opravu 
domčeka dokončil.  
Milý starký, patrí Vám veľké ďakujeme od kolektívu zamestnancov MŠ Predajná a všetkých detí, 
ktoré sa na dvor chodia hrať. 
Pomocnú ruku podali aj žiaci základnej školy, ktorí pod vedením pani učiteľky Mgr. Bovanovej 
a pomocou pani školníčky Fógelovej a pani školníčky  Eremiášovej, ktorá bola aj iniciátorkou 
pomoci, namaľovali oplotenie záhrady.                                                                        Ružena Smolová

Poďakovanie
O tom, že žiaci našej školy dokážu aj 
príjemne prekvapiť, svedčí  reakcia p. 
Boženy  Šulkovej. Pozitívne naladená a 
s pýchou v hlase nám prišla oznámiť, že 
žiaci z našej školy vyčistili prameň, ktorý 
domáci poznajú pod názvom Bublinka.  A 
musíme povedať, že tento krok za čistejšie 
životné prostredie vykonali úplne sami a z 
vlastnej iniciatívy! Takže ďakujeme našim 
mladým ochranárom – Naďke Lányovej 
(5.ročník), Terezke Fodorovej (5.ročník), 
Terezke Michalčíkovej (5.ročník), Adamovi 
Lofajovi (5.ročník),  Zuzke Longauerovej  
(6.ročník), Tomovi Merešovi (3.ročník) a 
Šimonovi Švantnerovi (3.ročník) a dúfame, 
že táto ich akcia nebola posledná.
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