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Milí spoluobčania,
Dovoľte nám
úprimne sa poďakovať Vám,
autorom článkov a tvorcom novín, za
spoluprácu, ako aj Vám, čitateľom Predajnianskych zvestí, za priazeň, ktorou ste nás
poctili.
Nech Vám Vianoce prinesú radosť duše a
nech je pre Vás posolstvo nebeského pokoja
oblátkou nádeje, šťastia a pokoja.
Všetky tieto hodnoty a ešte zdravie k tomu,
nech Vás sprevádzajú na ceste ďalším rokom. Šťastný a úspešný rok 2020!
		
Michaela Vaníková
Ružena Huťová

Novoročná
Už z hôr počuť zvon,
nový rok prišiel – zvestuje,
starý do času dejín sa ukryje.
A s hlavou sklonenou v pokore
túžby idú von.
A priania sa sypú, a nádeje,
že bude lepší ako ten, čo bol.
Bože, daj, aby chleba bolo dosť,
lány žitka sa v slnku vlnili,
kravky mlieka mali dosť
a návšteva žitia bola na radosť.
Bože, daj, nech nie sú vojny,
siroty bez rodičov, hladom morení,
šarvátky politikov, čo v mene dogmy
vidia len seba – morálky dávno stratené.

Prajem Vám všetko,
čo radosť vzbudí,
prajem Vám veľa lásky,
to preto, že spája ľudí.
Nech sa Vám na stromčeku
všetko šťastie sveta ligoce,
prajem Vám krásne
a požehnané Vianoce.

prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie
sviatky v roku, ľudí sa zmocňuje vianočná nálada,
pokoj, láska a bázeň.
Čoraz viac každmu z nás záleží na priateľoch, na
blízkych a úcta k rodine naberá zväčšený rozmer.
Sme v čase Adventu, tak trochu sa stávame lepšími,
obdivujeme tradície svojich predkov a snažíme sa
čo najviac spríjemniť tých pár krátkych chvíľ - aj to
sú Vianoce.
Hľadanie vhodných darčekov, nákupy pre ozdobenie vianočného stromčeka,
zabezpečovanie bohatého sviatočného stola, gazdinky zabraté do upratovania,
pečenia a varenia, v detských očiach očakávanie prvých snehových vločiek, vôňa
domova preplnená ihličím - symbolom Vianoc, vôňa medovníkov, mandaríniek a
klinčekov - aj to sú Vianoce.
Nemali by sme však zabúdať, že tieto dni sa pominú, v novom roku nastane úplne
normálny zhon, pracovné i ľudské povinnosti. Preto by sme mali skúsiť dať si
novoročné predsavzatie, že budeme lepšími po celý nadchádzajúci rok.
Nemožno však zabudnúť na mnohých z tých, ktorí si aj v tomto roku musia presne
spočítať, čo si budú môcť dovoliť, s čím sa budú musieť uskromniť a čo si musia
odoprieť - aj to sú Vianoce.
Dokážme sa pozastaviť, porozmýšľať, nevystatujme sa bohatstvom majetku, ale
bohatstvom ducha, lásky a porozumenia. Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu
pomoc. Za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás, naše deti a rodičov. Dokážme
sa tešiť z každej maličkosti. Z každého úprimného úsmevu, včas podanej ruky - aj
to sú Vianoce.
Preto majme Vianoce každý deň. Viac a viac aj v roku nadchádzajúcom. K vianočnej
atmosfére nech vám prispeje aj naše úprimné želanie všetkého dobrého v novom
roku!
Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a do nového roka hlavne veľa zdravia, lásky,
šťastia, rodinnej pohody a nekonečne veľa
osobných a pracovných úspechov.
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

Bože, daj, aby aj zvieratá boli šťastné,
mali dostatok vody a lásky,
aby ich reťaze neboli krátke
a malé slony vyrastali po boku matky.
A hlavne, Bože, zdravie nech nám slúži,
vodu čistú studničky nech majú,
rybka v nej radostne nech krúži
a ľudia blízkosť a lásku si dajú.
Bože, vopred ti ďakujem,
že vypočul si moje priania.
Zvuk zvona zažal lásku v nás,
hlas času počujem,
raz láska bude v každom z nás.

Pozývame vás na prvú kultúrnu akciu v novom roku
6. január 2020
Rímsko – katolícky kostol v Predajnej

recitál MARTINA VETRÁKA
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 24. októbra 2019
Uznesenie č.73/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ)
berie na vedomie Informáciu hlavnej kontrolórky
obce ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia
OZ, ktoré sa konalo dňa 14. 8. 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č.74/2019
OZ schvaľuje
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
v ZŠ s MŠ
b) Ročný plán vzdelávania na školský rok 2019/2020
v ZŠ s MŠ,
c) Plán profesijného rast plánovaný na obdobie 4
rokov 2019-2022 v ZŠ s MŠ,
d) Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov na školský rok 2019/2020 v ZŠ s MŠ
bez pripomienok
Uznesenie č. 75/2019
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
bez pripomienok
Uznesenie č. 76/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
obce z kontroly zmlúv bez pripomienok
Uznesenie č.77/2019
OZ berie na vedomie Smernicu č. 1/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorá je
platná od 1.10.2019.
Zodpovednou osobou Obce Predajná pre agendu
prijímania a vybavovania oznámení podľa tejto
smernice a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, je: Ing. Miroslava Vaisová, hlavný
kontrolór obce.
Uznesenie č. 78/2019
OZ berie na vedomie informácie starostky obce o
prebiehajúcich investičných akciách v obci:
a) Práce na rekonštrukcii telocvične boli zahájené
14.10.2019, nakoľko bolo zistené, že podlaha v
telocvični po odkrytí parkiet a vykopaní sondy je
vlhká, zle izolovaná a krivá (rozdiel až 10 cm od
jedného rohu po druhý), bude potrebné navýšenie prostriedkov na založenie izolačnej fólie. Cenová ponuka bude zaslaná v priebehu budúceho
týždňa, 28.10.2019
b) Výstavba komunitného centra je predĺžená do
marca 2020, momentálne sa montuje krov a bude
sa pokrývať krytinou, problémy sú so septikom,
je to v štádiu riešenia. Pripravuje sa cenová ponuka a vypočítava sa kubatúra na veľkosť septiku.
Situácia nastala predajom obecného pozemku v
dávnej minulosti, v 90. rokoch, kedy bol predaný
pozemok aj so septikom. Súčasný vlastník pozemku odmieta odpredať časť pozemku na ktorom je septik.
c) Požiarna zbrojnica je pred ukončením. Vyskytli
sa problémy s elektrikou a bleskozvodom, bolo

potrebné riešiť garáže a šatne pod obecným
úradom, kde bola nanovo potiahnutá elektrika,
nové bleskozvody, upravuje sa priestor šatne pre
AČ v časti, kde je umiestnená voda a elektrický
bojler (vlhko, nebezpečenstvo úrazu elektrikou).
Pod obecným úradom, v archíve sa upravovali
LED svietidlá. V kotolni sa montovala prepäťová
ochrana k plynovej peci. Preto je potrené navýšiť
rozpočet o cca 9 000 €.
d) Projekt „Wifi pre teba“ je potrebné zopakovať nanovo verejné obstarávanie kvôli chybe v projekte
a následne zadaní podmienok k verejnému obstarávaniu. Momentálne pripravujeme podklady
pre vypísanie novej súťaže.
e) Materiálno-technické zabezpečenie učební ZŠ s
MŠ – problém je s preplatením platby č. 1 na stavebnú časť vo výške 30 000 €, kde nastala chyba
zo strany ministerstva, ktoré nám do dnešného
dňa nezaslalo správu z kontroly verejného obstarávania. Verejné obstarávanie na nábytok bolo
ukončené a zaslané na kontrolu na ministerstvo.
Verejné obstarávanie na didaktické pomôcky je
pripravené na odoslanie na kontrolu.
f) Projekt „Obnova obalových konštrukcií v budove
MŠ“ – zatiaľ nebola preplatená platba vo výške
cca 20 000 €. Žiadosť o platbu bola zaslaná 23. 4.
2019 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, platba bola pozastavená z dôvodu vykonania
administratívnej finančnej kontroly a kontroly
merateľných ukazovateľov, ktoré boli zadané v
projekte. Dnes prišla mailom informácia, že obec
naplnila všetky merateľné ukazovatele zadané
v projekte, tým pádom bude platba uhradená v
plnej výške, zároveň bol zaslaný dodatok č. 3 k
zmluve z dôvodu predĺženia žiadosti o platbu zo
strany SIEA.
Uznesenie č. 79/2019
OZ a) berie na vedomie
1. Stanovisko Finančnej komisie pri OZ k prijatiu
úveru vo výške 130 000 € na účely financovania
investičných projektov a zámerov obce Predajná
2. Stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia pri OZ k odpredaju časti pozemku o výmere 141 m2 z parcely KN-C 447/74 o celkovej
výmere 3 491 m2, zapísaného na LV č. 485 pre
obec Predajná, okres Brezno, k. ú. Predajná
b) Žiada starostku obce o zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku na časť pozemku o výmere 141 m2 z parcely KN-C 447/74 o celkovej výmere 3 491 m2, zapísaného na LV č. 485
pre obec Predajná, okres Brezno, k. ú. Predajná
Uznesenie č. 80/2019
OZ a) berie na vedomie
Informácie starostky o možnosti vybudovania nájomných bytov v obci Predajná
b) žiada starostku obce o dojednanie pracovného
stretnutia poslancov OZ s investorom v mesiaci november
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Uznesenie č. 81/2019
OZ schvaľuje prijatie municipálneho úveru – Univerzál vo výške 150 000 € od Prima banka Slovensko, a. s., sídlo Hodžova 11, Žilina, IČO: 315 75 951,
na účely financovania investičných projektov a zámerov obce Predajná za nasledovných podmienok:
Doba splatnosti: 10 rokov
Zabezpečenie: žiadne
Ročná úroková sadzba: 1 % - fixná na 10 rokov
a za ďalších zmluvných podmienok uvedených v
úverovej zmluve.
Uznesenie č. 82/2019
OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov
- za muštovanie: vo výške 0,10 €/kg drtenie jabĺk,
0,15 €/l lisovania jabĺk, 0,20 €/l lisovanie hrozna,
- za prefotenie A4 jednostranné 0,10 €, obojstranné
0,20 €, A3 jednostranné 0,20 €, obojstranné 0,40
€, A4 jednostranné farebné 0,15 €, obojstranné
farebné 0,20 €, A3 jednostranné farebné 0,30 €,
obojstranné farebné 0,40 €
- za prenájom miestnosti na Obecnom úrade vo
výške 25 €/deň
Uznesenie č. 83/2019
OZ a) schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o odvoze
TKO od 1.1.2020-31.12.2020 s firmou Profax Bartová, Nemecká, kde sa mení pôvodná cena za odvoz kukanádob a VOK nasledovne: Celková cena za
zvoz odpadu kukanádob : 1t – 57 € bez DPH, cena
za vývoz VOK : 52 € bez DPH
b) berie na vedomie
- výpoveď zmluvy o zabezpečení zberu použitých
textílií, odevov a obuvi firmou Ekocharita Slovensko Slovensku OZ so sídlom M. R. Štefánika
1172/45, Kežmarok
- informáciu starostky obce o zabezpečení zberu
použitých textílií, odevov a obuvi firmou Humana
People to people Slovakia OZ, Kutuzovova 3, Bratislava
- informácie starostky obce o možnosti prenájmu
Posterminálu Prima bankou, a.s . (bezkontaktných platieb na Obecnom úrade obce)
- informácie starostky obce o možnosti vypracovania analýzy zmesového komunálneho odpadu u
náhodne vybranej vzorky občanov pred vývozom
odpadov
- informácie starostky obce o cenovej ponuke na
zavedenie moderného systému evidencie odpadov
prostredníctvom merania naplnenosti jednotlivých nádob priradených ku konkrétnym domácnostiam. Systém umožňuje zavedenie motivačnej
schémy pre najlepšie triediace domácnosti
- informácie starostky obce o nutnosti zabezpečenia čerpacej šachty s čerpadlom na prečerpávanie
splaškov z budovy OcÚ z dôvodu množstva kondenzu z novej plynovej pece
- informácie starostky obce o povodňovej prehliadke vykonanej Okresným úradom Breznom, odbor
starostlivosti o ŽP na vodnej stavbe MVE Predajná a vodného toku Jasenský potok v k. ú. Predajná
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Vaníková. Redakčná p. Božena Šulková, Eva Pocklanová, Anna Čunderlíková, Lucia Smitková, Lucia
Hrašková.
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Dátum vydania periodickej tlače: október 2019

Zvesti pre občanov

Upozornenie
pre poplatníkov tuhého komunálneho odpadu

Poplatok platí osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. Obec poskytuje
úľavy v nasledujúcich prípadoch:
a)
b)
c)
d)

občanom, ktorí sa dlhodobo zdržujú, študujú alebo pracujú v zahraničí,
občanom, ktorí študujú a sú ubytovaní mimo miesta trvalého bydliska,
občanom, ktorí majú prechodný pobyt v inej obci, kde platia tento poplatok,
občanom, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní v kúpeľnom alebo zdravotníckom
zariadení,
e) občanom, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť,
f) občanom s viacerými deťmi (4 a viac).
O úľavu je možné požiadať písomne na obecnom úrade, kde budú od 01.01.2020 k dispozícii potrebné žiadosti. Budú zverejnené aj na webovej stránke obce, odkiaľ sa budú
dať stiahnuť, vytlačiť a vyplniť. Žiadosť je potrebné podať do 31.01.2020. Poplatok sa
platí štvrťročne prostredníctvom SIPO, v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
na účet obce.

Dar pre život
Pomáhať v núdzi ľuďom a zachraňovať nielen majetky, ale v prvom rade životy ľudí, aj
to je poslaním Dobrovoľného hasičského zboru obce Predajná. Nie je nič krajšie, ako
stretnúť po čase človeka, ktorý bol na pokraji života a smrti a teraz sa na vás usmeje a
povie ĎAKUJEM!
Záchrana života pri náhlej zástave srdca často záleží od rýchlosti a odbornosti podania prvej laickej predlekárskej pomoci. V súčasnosti už laikom napomáha technika, a
to AED /Automatický Externý Defibrilátor/, ktorý sa umiestňuje tam, kde sa zdržiava
veľký počet osôb - na štadiónoch, kultúrnych a masových podujatiach a podobne. Jeho
cena sa pohybuje okolo 1.500 €. Keďže spoločnosť Falck n.o. prostredníctvom sociálnej
siete FB mala v úmysle darovať 15 takýchto AED prístrojov dobrovoľným hasičom z
celého Slovenska, rozhodli sme sa aj my uchádzať o tento dar. Na základe vyhodnotenia
našej histórie, činnosti a iných kritérií, sme boli vybratí ako jediný zbor z okolitých okresov /a dva za Banskobystrický kraj/ a v mesiaci december sa zúčastníme odovzdania
tohto prístroja.
Želám si, aby sme ho nemuseli nikdy použiť, ale v prípade potreby bude len prínosom
pri záchrane pacienta. AED bude umiestnený v novom výjazdovom vozidle IVECO,
ktoré je zagarážované spolu s CAS-25 a protipovodňovým vozíkom v zrekonštruovanej a vynovenej hasičskej zbrojnici. Členovia budú vyškolení, aj keď prístroj je určený
pre laikov. Všetko, čo treba robiť
pri záchrane života, je graficky
zobrazené a hlasovo komentované krok po kroku. Samozrejme,
keďže nie sme stála pohotovostná
služba a použitie prístroja je efektívne do 3-5 minút od zástavy
srdca, nemôžeme suplovať a nahrádzať profesionálnu záchrannú
službu. Prístroj bude pripravený
na verejných kultúrnych a športových podujatiach konaných v
našej obci a na požiadanie aj v
okolitých obciach.
Touto cestou v mene všetkých
občanov ešte raz ďakujem spoločnosti Falck n.o. za tento dar
k budúcoročnému 135. výročiu
dobrovoľného hasičstva v Predajnej.
Ľuboš Ofúkaný

Upozornenie
pre vlastníkov
nehnuteľností

Obec Predajná upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať do 31.
1. 2020 priznanie k dani z nehnuteľností.
Túto povinnosť majú občania, ktorí v roku
2019:
a) kúpili, predali, dostali alebo darovali
nehnuteľnosť v katastrálnom území
obce Predajná,
b) začali užívať drobnú stavbu,
c) uzavreli nájomnú zmluvu na pôdu
a tí, ktorým:
d) bolo v roku 2019 vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie,
e) sa v roku 2019 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste
vlastníctva.
Občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosť
dražbou alebo dedením, sú povinní podať
daňové priznanie do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby.
Daňovník je povinný uviesť v daňovom
priznaní všetky skutočnosti rozhodujúce
na vyrubenie dane a priznanie podpísať.
Údaje pre vyplnenie priznania daňovník
získa z listu vlastníctva alebo z rozhodnutia stavebného úradu, alebo z iného
rozhodnutia, na základe ktorého došlo k
zmene vlastníckych práv.
Doručovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti
a) elektronické doručovanie – cez portál
www.slovensko.sk,
b) v písomnej forme osobné doručenie
alebo poštou na adresu:
Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku
č. 67, 976 63 Predajná

Upozornenie
pre vlastníkov psov

Obec Predajná upozorňuje vlastníkov
psov, aby nezabudli podať priznanie k
dani za psa v čase, keď pes dosiahne 6 mesiacov a taktiež je potrebné psa odhlásiť,
ak tento uhynul alebo bol utratený. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol 6 mesiacov.
Doručovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti
a) elektronické doručovanie – cez portál
www.slovensko.sk,
b) v písomnej forme osobné doručenie
alebo poštou na adresu:
Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku
č. 67, 976 63 Predajná
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Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Predajná v novembri

Zvon mieru
zaznel aj v Predajnej

Statočnosť, odvahu, utrpenie a odhodlanie nasadiť vlastný život v boji za mier počas
vojny si súčasné generácie každoročne pripomínajú presne 11. novembra pietnym
aktom. Výnimkou nebola ani obec Predajná.
Pietnym aktom a položením kytice vlčích makov za účasti starostky obce Ing. Tatiany Čontofalskej, členov Jednoty dôchodcov a žiakov Základnej školy s materskou
školou v Predajnej sme si pripomenuli ukončenie 1. svetovej vojny. Na Námestí
J. Pejku pri pomníku padlých občanov sme vzdali hold a úctu tým, ktorí obetovali
svoje životy, aby mohli dnešné generácie žiť v mieri.
M. Vaníková

Diskotéka u Jara

Naši seniori v Predajnej nielenže absolvujú
poznávacie výlety, rôzne prednášky a besedy,
návštevy starších občanov v stacionároch,
športové a turistické zrazy, kultúrne podujatia, nechýbajú pri pietnych aktoch obce, ale
radi sa aj zabavia.
16. 11. 2019 výbor ZO JDS pripravil pre svojich členov posedenie v POHOSTINSTVE
RELAX. Pán Pavel Babka hral a spieval na
počúvanie i do tanca. Pán Jaroslav Michalčík
pre všetkých pripravil výbornú večeru a ženy
priniesli skvelé zákusky.
Pozvanie prijala a prišla medzi nás aj pani
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská a z
Podbrezovej sa s nami prišli zabaviť naši priatelia.
Atmosféra od začiatku do konca akcie bola
výborná. Tancovalo sa ihneď po privítaní
prítomných Ing. Máriou Boberovou. Dobrá
nálada gradovala až do neskorých večerných
hodín. Bola to už tretia diskotéka pre seniorov v tomto zariadení. A určite nie posledná. Mária Boberová

Kačacie hody v country štýle

V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
V utorok 19. novembra 2019 seniori našej obce Predajná, ale i mladší občania
navštívili mesto Zvolen. Tešili sa na komédiu S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA.
Hra francúzskeho dramatika a básnika Alfreda de Musseta zachytáva rôzne podoby
vrtošivej lásky. Romantický príbeh sa odohráva v secesnom Francúzsku na zámku
bohatého baróna, ministra financií, ktorý sa rozhodne uplatniť matematické vzorce
aj v živote svojho syna a netere.
V réžii známeho Martina Kákoša sa predstavili herci viacerých generácií, od
najmladších členov po doyenov súboru. Baróna v tejto komédii stvárnil náš obľúbený
MICHAL ĎURIŠ.
Mária Boberová

Kultúrna komisia v Predajnej zorganizovala
pre nás dňa 8.11.2019 kačacie hody
s nádychom country. Každý účastník prispel
k téme svojím oblečením alebo country
doplnkami. Na tejto akcii nás privítal Ľuboš
Ofúkaný a Evka Pocklanová. Pripili sme si
pripraveným vínkom, pochutili sme si na
dobrej kačacine, ktorú nám pripravili žienky
z Predajnej. O hudbu sa nám postaral Ing.
Milan Srnka, ktorý hudbu sprevádzal svojimi
trefnými vstupmi. Tancovali a spievali sme do
neskorých nočných hodín. Bola to vydarená
akcia, ktorú dúfam kultúrna komisia
zopakuje. Týmto sa chcem poďakovať členom
kultúrnej komisie a hlavne Evke Pocklanovej,
ktorá sa o nás celý večer starala. Ž. Púchyová

Zvesti pre občanov

O zabíjačke

23. novembra sa na Námestí Juraja Pejku v Predajnej stretli
gurmáni domácich bravčových špecialít i tí, ktorí si chceli vychutnať atmosféru pravej dedinskej zabíjačky. Okrem mäsových výrobkov samostatne hospodáriacich roľníkov Nagyovcov z Bôrovia sa tu odprezentovali aj šikovní obyvatelia obce
so svojimi ručnými výrobkami. Na ploche ôsmich drevených
stánkov, zapožičaných Mestským úradom Brezno, návštevníci
mohli vidieť a zakúpiť si háčkované a upletené hračky, ozdôbky, čiapky a šále, ale aj chutné medovníčky a oblátky. Zrak si
mohli popásť na kvetinových dekoratívnych predmetoch vyrobených z mydla. Za výsledným efektom sú určite hodiny
práce tých, ktorí ich vyrábajú pre svoju radosť, ako aj pre radosť nás ostatných. Šikovné ruky majú p. Pocklanová E., p.
Pocklanová V., p. Čunderlíková, p. Roháčová, p. Beraxová, p.
Albertyová, p. Spišiaková, p. Hrašková, p. Babiaková, p. Mamojková p. Marčoková Chutnú kapustnicu navaril p. Michalčík a studeno p. Kuzma.
Dňom sprevádzal moderátor akcie Ľuboš Ofúkaný. No a tí,
ktorí sa neunavili počas dňa, určite svoju energiu vytancovali
na parkete v hostinci U Jara na tradičnej Katarínskej zábave.
Hodnotenia účastníkov zabíjačky sú pozitívne. A tak to má
byť. Akcie, ktoré spájajú a zbližujú ľudí, majú určite svoju hodnotu a svoje miesto v dnešnej uponáhľanej dobe.
Pri tejto príležitosti je fajn spomenúť si aj na ľudí, ktorí stoja
kdesi na začiatku každej akcie a pomáhajú napríklad i s takou
samozrejmou vecou, ako je zabezpečenie, postavenie a rozmiestnenie stánkov.
Ďakujeme pani starostke i aktivačným pracovníkom, ako aj
všetkým ostatným, ktorí dokázali koncom novembra prispieť
k dobrej nálade a prebudiť život v obci.
M. Vaníková

Lampiónový
sprievod

Už štvrtý rok sme sa stretli na našom
krásnom námestí 17.novembra, kedy si
pripomíname deň boja za slobodu a demokraciu. Tento rok bol výnimočný tým,
že od udalostí v roku 1989
uplynulo 30 rokov.
Pred sedemnástou hodinou sa námestím začala
šíriť vôňa zimného punču.
Námestie sa začalo napĺňať menšími aj väčšími
účastníkmi lampiónového sprievodu. Pre zábudlivcov boli ešte na predaj
lampióny na paličke a balóny šťastia. Nie každému
sa však ušlo. Tu by som
rád pripomenul do budúcna, že netreba si nechať
kúpu na poslednú chvíľu,
pretože sa predávali niekoľko dní pred akciou na
obecnom úrade. Krátko
po sedemnástej hodine
moderátor Ľuboš oboznámil deti, aj do- Evou Pocklanovou a Vierou Medveďovou
spelých, s programom a trasou sprievodu. Kalvárskou ulicou cez uličku na PodhráMenšie deti spolu s rodičmi sa vydali s dok a popred základnú školu naspäť na

námestie. Starší so svojimi rodičmi išli s
Deziderom Smitkom, hasičmi, Maťom a
Tomášom, cez Farskú ulicu, popred mlyn
a Bečovom prišli tiež na námestie. Z dôvodu rekonštrukcie telocvične
sme naše putovanie ukončili na námestí, kde sme za
tónov skladby Modlitby od
Marty Kubišovej vypustili
viac ako 25 balónov šťastia.
V očiach tých najmenších
zahoreli priania a túžobné
očakávania Vianoc.
My dospelí sme si zaželali
lásku, šťastie a zdravie pre
všetkých dobrých ľudí. Potom sa dospelí mohli občerstviť punčom od hasičov
za symbolický príspevok, za
ktorý ďakujeme. Každé dieťa si pochutnalo na keksíku
a na teplom čajíku . Počasie
nám prialo a tak môžem
povedať, že sme strávili
nádherný novembrový večer v spoločnosti
príjemných ľudí. Verím, že o rok sa uvidíme znova.
Ľuboš Ofúkaný

Zvesti pre občanov

ZO SZZP Podbrezová informuje

V auguste naša predsedníčka navštívila svojich členov z Hornej Lehoty. Stretli sa pri
kávičke a porozprávali sa o problémoch a aktivitách organizácie. Bolo to priateľské posedenie.
Dňa 21.8.2019 nás pozvala JDS Podbrezová na výlet do Kremnice. Zúčastnilo sa ho 16
našich členov. Navštívili sme expozíciu mincovne, múzeum mincí a medailí, mestský
hrad a banské múzeum – štôlňu Andrej. Výlet bol náročný, ale pekný.
August sme uzavreli na guľáši v Podbrezovej. Naši členovia sa stretli s predsedníčkou
OR SZZP a starostom obce Podbrezová. Na stretnutí vládla vynikajúca nálada.
V septembri nás pozvala predsedníčka OR z Brezna na výlet železničkou do Vydrova.
Cestovali sme z Čierneho Balogu. Počasie nám prialo a pridalo na spokojnosti a dobrých pocitoch z výletu.
17. 9.2019 sa vybralo 23 našich členov vlakom do metropoly východného Slovenska –
Košíc. Navštívili sme Slovenské technické múzeum. Videli sme hutnícku časť, písacie
stroje, telefóny a ústredne, rádiá a cestu na Mesiac. Expozícia múzea v nás zanechala
hlboký dojem. Septembrové aktivity sme ukončili v Dolnej Lehote. Tu sa konala prehliadka záujmovej umeleckej tvorivosti. Každý rok sa koná v inej základnej organizácii. Organizátorom je OR SZZP. Pesničkami nás reprezentovala mladučká Dominika
Giertlová z Hornej Lehoty. Patrí jej naša vďaka a obdiv. Prišli ju povzbudiť aj členovia
našej organizácie. Krásne posedenie obohatené tvorbou zdravotne postihnutých ľudí
ukončilo leto, po ktorom nastúpila aktívna jeseň.
V mesiaci október sme navštívili našich ležiacich členov. Priniesli sme im ovocné balíčky a potešili našou návštevou. Tak ako počas celého roku, aj teraz nás pozvala predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov Predajná na výlet. Išli sme do Banskej Štiavnice na Kalváriu a tiež smer Telgárt a Šumiac. Výletov sme sa zúčastnili vo veľkom počte. Ďakujeme.
Páčilo sa nám.
V mesiaci november sa naša predsedníčka p. Šuhajdová zúčastnila celoslovenského
snemu v Turčianskych Tepliciach. Volil sa nový predseda ÚR SZZP. Zvolený bol Mgr.
Jaroslav Šidlo. Hodnotila sa práca okresných a základných organizácií. V súčasnosti je
200 ZO a 21 134 členov SZZP. Na sneme sa zúčastnilo 46 delegátov. Mesiac sme ukončili kúpaním sa na Táľoch. Užili sme si perličkový kúpeľ aj saunu. V decembri sa zúčastníme slávnostnej akadémie v Brezne a tiež koncoročnej členskej schôdze ZO SZZP
v Podbrezovej. Všetkým členom našej organizácie ďakujem za ich účasť na všetkých
podujatiach, za ich záujem a ochotu pomôcť.
Marika Šuhajdová, rod. Mutišová
				
predsedníčka ZO SZZP a vaša rodáčka
					

Mikuláš, Mikuláš,

kedy sa k nám prigúľaš?
A na Námestie Juraja Pejku sa veru prigúľal už 5. decembra v sprievode čerta
a dvoch anjelov. Rozžiaril všetky detské
očká. Tí najmenší sa čerta aj zľakli, ale Mikuláš spolu s anjelikmi ich potešili milým
slovom a sladkým balíčkom a ohňostrojom.
Balíčky boli určené pre všetky deti od
dvoch do trinásť rokov, ktoré majú trvalý,
ale aj prechodný pobyt v Predajnej. Sladkosti do balíčkov zabezpečila pani starostka obce v spolupráci s PRIMA BANKOU a s pracovníkmi Obecného úradu v
Predajnej. Všetci, ktorí pomohli s prípravami a organizáciou tejto milej detskej
akcie, ako aj jej hlavní protagonisti, boli
pohostení v spoločenskom dome žienkami, ktoré im upiekli chutnú haruľu.

Vianočná
kapustnica
Chutnú kapustnicu pre občanov navarila Božka Šulková, za výdatnej pomoci
p. Mikloškovej, p. Dudovej i p. Búdovej. Sponzorsky na ňu prispeli Ivetka
Kohútiková, SHR Nagyovci svojimi
chutnými masiarskymi výrobkami, a
samozrejme všetko ostatné zabezpečili
členky kultúrnej komisie. Podávala sa
presne na Mikuláša - 6. decembra.
Predvianočnú atmosféru navodila pani
starostka Tatiana Čontofalská príhovorom a okrem typickej vône kapustnice
predvianočnú atmosféru vytvorili svojím programom deti z materskej školy
a chlapci Adam Margeta a Peter Štulrajter zo základnej školy, ako aj sladká
vôňa perníkov a oblátok p. Molčániovej
a p. Albertyovej.
Na spríjemnenie týchto predvianočných dní svojimi melodiami a spevom
spestrila toto podujatie hudobná skupina Horec.
Tí, ktorí prišli, sa celkom určite naladili... A čo vy? Veru, „zvianočnieva
sa,“ priatelia.

Tvorivý deň
s dôchodcami

Členky kultúrnej komisie zorganizovali 23. októbra tvorivé stretnutie so seniormi.
Materiál na výrobu vencov na hroby svojich blízkych si priniesol každý záujemca o
tvorenie. Výsledný efekt bol dokonalý. Škoda, že účasť o akciu bola nízka. Veríme, že
o rok prídete viacerí.

Čo nové v našej škole

Gruntovačka v obci

Sme za čistejšiu prírodu, čistejšie životné prostredie! Tretiaci a štvrtáci
spolu so svojimi triednymi učiteľkami zbavili obecné ihrisko odpadkov.
V projekte budeme pokračovať počas celého školského roka.

ného odovzdávania cien. Diplom si prevzala priamo v Trstenej. Srdečne
gratulujeme!

V závode

Dňa 26.11.2019 sa chlapci z ôsmej a deviatej triedy zúčastnili exkurzie
v závode Continental vo Zvolene, kde sa vyrábajú vysokovýkonné brzdové strmene a elektrické parkovacie brzdy pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod je zapojený aj do systému duálneho vzdelávania. Chlapci sa priamo v továrni oboznámili s procesom
výroby a zároveň sa dozvedeli o možnostiach, ako zažiť zaujímavejšie
učenie spojené s praxou.

Pasovačka prvákov

Reprezentujeme

Športovo nadaní žiaci a žiačky z Klubu biatlonu v Predajnej nás reprezentujú po celom Slovensku. V septembri sa súrodenci Kováčovci, Beraxová Emka, Kučeráková Eliška a Černáková Kamila zúčastnili Lesného
behu v Selciach a Memoriálu Štefana Kubovčíka. 5. októbra súťažili v
Lesnom behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe. Na súťažiach obsadili popredné miesta. Srdečne gratulujeme!

V našej školskej rodine sme slávnostnou pasovačkou privítali
prvákov, ktorí nám spolu s pani
učiteľkou Kohoutovou ukázali, čo všetko sa od septembra už
stihli naučiť.

Koľko lásky

sa zmestí do krabice
od topánok?

Na predstavení

Vďaka ôsmakom budú tohtoročné Vianoce plné lásky aj v slovenských domovoch dôchodcov a pod vianočným stromčekom si nájdu
darčeky aj tí, ktorí nemajú vlastnú rodinu. Zapojili sa do projektu, v
rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu následne zabalia do vianočného
baliaceho papiera a môže putovať tam, kde urobí radosť. O tom predsa
sú Vianoce :-)

Na súťaži v Podbrezovej

Osvienčim

8. októbra si žiaci pozreli náučné divadelné predstavenie o našich materiálnych a duchovných pokladoch v podaní troch hercov z formácie
TresC. Jedným z nich bol aj Juraj Haviar, bývalý žiak našej školy. Hravou
formou herci priblížili poklady slovenskej histórie.
Dňa 24. októbra sa šesť dievčat z našej školy zúčastnilo súťaže Talent
Kláry Jarunkovej. Súťažili v literárnej, výtvarnej a hudobnej oblasti. Prvenstvo vo svojich kategóriách si odniesla Soňa Cibuľová za výtvarný
prejav a Lucia Bakšová za literárnu tvorbu. V literárnej oblasti skončila
žiačka Nikola Alexandra Kustrová na peknom 2. mieste. Srdečne gratulujeme! Bonusom pre všetkých súťažiacich bola beseda s obľúbenou
autorkou kníh pre deti a mládež Gabrielou Futtovou. Pani spisovateľka
bola bezprostredná a očarujúco šarmantná. Veríme, že jej knihy budú aj
naďalej medzi čitateľmi obľúbené.

Aj fyzika a chémia môžu byť zábavné

Dňa 6. novembra 2019 do našej školy zavítala „ŠKOLA HROU“ z Bratislavy, ktorej cieľom a poslaním je vzdelávať deti formou zábavy, aby sa z
menej obľúbených či obávaných predmetov, ako je chémia či fyzika, stali
predmety obľúbené a zaujímavé. A o tom sa na vlastné oči presvedčili
aj žiaci našej školy od malých prvákov až po veľkých deviatakov. Videli
zaujímavé pokusy, ako napríklad prípravu magnetického slizu, farebnej
škrobovej hmoty. Žiaci sa dozvedeli, že aj s vodnou parou sa dajú robiť
super pokusy. Sledovali výbušnosť vodíka, ako najľahšieho horľavého
plynu spomedzi iných plynov, ktorým boli naplnené balóny. „ŠKOLA
HROU“ jednoducho bodovala.

Environmentálna výchova

Okrem iných aktivít sme v rámci environmentálnej výchovy zapojili žiakov do celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe prvého stupňa Voda pre
život – život pre vodu 2019. 12 najlepších literárnych prác sme poslali
organizátorovi súťaže do Trstenej, kde práce vyhodnotili. S potešením
konštatujeme, že naša žiačka, tretiačka Zuzka Hrašková, obsadila v tejto
súťaži 2. miesto. Dňa 28.11.2019 sa spolu s rodičmi zúčastnila slávnost-

V piatok 4. októbra naša škola zorganizovala exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim. Na výlet sme sa tešili a neodradilo nás ani skoré
vstávanie. Nad disciplínou držala pevnú ruku pani zástupkyňa Šagátová
a pani učiteľky Rusnáková a Fodorová.
Cesta autobusom trvala štyri hodiny. Po príchode sme prešli kontrolou
a rozdelili nás na dve skupiny. Sprievodkyňa nás sprevádzala táborom a
rozorávala o udalostiach, ktoré sa tam odohrali. Videli sme tam ľudské
vlasy a topánky. Nejaké poznatky sme mali aj z hodiny dejepisu. Navštívili sme aj mužskú časť drevených barakov. Pohľad z vyhliadkovej veže
bol záverom našej exkurzie.
Cesta naspäť ubehla rýchlo. Zastavili sme sa ešte v Dolnom Kubíne, kde
sme si pozreli námestie. Domov sme dorazili večer. Emócie z ľudského
utrpenia budú v nás ešte dlho doznievať.
Ella Demianová

Zvesti pre občanov
Anka Miklošková

On a ona

Opadáva lístie s vánkom nadol zlieta.
Či, starká, ešte vieš, koľké prešli letá?
Či pamätáš ešte na naše radosti,
sem-tam prepletené nitkami starostí?
Opadáva lístie zlieta k Jasenici.
Čo to, starký, skvie sa na tom tvojom líci?
To slza radosti i neraz slza bôľu
s pokorou ďakujeme za tie chvíle Bohu.
„Čas letí ako bláznivý...“ spieva sa v jednej
krásnej českej pesničke. A aká je pravdivá.
My postarší už vieme, o čom sa v nej spieva. V nostalgii sa myšlienkami vraciame
dozadu a s malou dušičkou hľadíme pred
seba. S pribúdajúcimi rokmi čas naozaj
letí prirýchlo, a preto dobre padne, keď do
našich zimomravých jesenných dní preniknú nejaké tie teplé lúče. Aj naše srdcia
na chvíľu pookriali vo sviatočnú sobotu
19.10. 2019 v spoločenskom dome v Predajnej, deň pred slávnostnou svätou om-

Október 2019 – sviatok seniorov v Predajnej
šou s birmovkou za účasti biskupa ThDr.
PhDr. Stanislava Stolárika, PhD. K sviatku
seniorov nám pani starostka Ing. Tatiana
Čontofalská povedala pár hrejivých slov
vďaky s prianím všetkého dobrého. Peknú báseň plnú pravdivých slov predniesla
žiačka ZŠ s MŠ Nikoleta Kováčová. príjemné chvíle nám pripravil mladý spevák
z Brezna Martin Vetrák. Z krásneho spevu
nám po tele behali zimomriavky a poniektorí sme sa nehanbili za slzy dojatia v našich očiach. Jeho spev sprevádzala Anička
Burdová. Prítomným hosťom sa poďakovala pani starostka. Veľmi milú situáciu
navodil náš spoluobčan Janko Burda, keď
išiel podať ruku a predstavil sa Burda a
ona Burdová. Rozosmiali aj seniorov v
sále. Martin vetrák je syn známych televíznych spevákov, ktorí vystupujú v TV
SENZI ako Mirka a Ondrej z Brezna.
Ale niečo nás aj bolí. Viac sedadiel bolo
opäť prázdnych. Už to ani neprekvapuje.
V Predajnej je to tak. Môžete podávať aj
srdce na dlani. Teší nás však, že nám cudzí

z blízkeho i vzdialeného kúta Slovenska
závidia našu Predajnú. Moja sestra, dávno
vydatá v jednej podhorskej dedine, vraví,
že u nich v obci to na dedinských akciách
praská vo švíkoch. Je to aj naše zbožné
prianie. Aj keď vystupujú deti. Rodičia sa
pozrú na tie svoje a v okamihu sú preč.
Neplatí to pre tých príbuzných, čo slušne
zostanú. Veď tie susedovie deti vidíme aj
na ulici. No nie?
Našťastie máme ľudí aj s veľkým srdcom a
ľudskosťou. Veľká vďaka patrí sponzorovi
p. Záhradníčkovi z Podbrezovej, ktorého
zohnala pani starostka. Seniori v Predajnej od nich dostali hudobný darček na
úrovni. Vďaka Martin, Anka, Nikoleta,
malý Ondrík, Mirka, Ondrej, pani starostka a členovia kultúrnej komisie. Prítomní
seniori dostali malé sladké balíčky, ktoré
ich potešili. Sociálna komisia vykonala
návštevu v súkromí občanov starších ročníkov a nevládnych. Osobne pozdravili aj
našich seniorov v domovoch dôchodcov.
Anka Miklošková

Športové zvesti

SPRÁVA O AKCIÁCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV
BIATLON Predajná, Strelecký klub biatlon Predajná, Lyžiarsky klub biatlon Predajná
NA STRELNICI PREDAJNÁ ŠIMÁŇ V ROKU 2019
1. apríl 2019		
Verejné preteky v streľbe z historických zbraní – WESTERN
Preteky sa uskutočnili, ceny a organizačné zabezpečenie strelci
western B. Bystrica.
4. máj 2019		
5. ročník Dvojboja mládeže v spolupráci so ZŠ a MŠ v Predajnej
Preteky sa uskutočnili, ceny a občerstvenie zabezpečila ZŠ a MŠ
Predajná, technické zabezpečenie uskutočnili členovia KB Predajná.
5. máj 2019		
9. ročník streleckého päťboja – verejné preteky (celodenná akcia)
(malokalibrovka, pištoľ, samopal, brokovnica, vzduchová puška
kal. 5,4 + ukážka streľba z historickej zbrane) Preteky sa uskutočnili, technicky zabezpečili členovia KB a SK Predajná.
25. mája 2019		
Majstrovstvá okresu – poľovnícke preteky, malokalibrovka 400
Preteky sa uskutočnili, technicky zabezpečili členovia KB a OK
PZ Brezno.
7. - 8. september 2019
37. ročník Memoriálu hrdinov SNP v letnom biatlone.
Preteky sa uskutočnili v rámci MS v LB, technické zabezpečenie
uskutočnili členovia KB.
7. - 8. september 2019
Majstrovstvá SR, Viessmann pohár v letnom biatlone

Preteky sa uskutočnili, technicky zabezpečili členovia KB.
19. október 2019
Majstrovstvá okresu PLAMEŇ 2019
Preteky sa neuskutočnili v naplánovanom termíne. Organizátori
ich presunuli na iný termín, uskutočnili sa na pripravených tratiach členmi KB Predajná. Technicky boli zabezpečené Územným výborom DPO Brezno, DHZ Predajná a JDS Predajná.
Od januára do marca a od novembra do decembra 2019 sme
upravovali trate pre lyžiarov a bežcov v dĺžke cca 4 km. Od
apríla do októbra 2019 sme upravili trate okolo strelnice cca 2
km - posilňovňa v prírode. V mesiacoch apríl – november boli
uskutočnené práce na úprave strelnice z dôvodu organizovania
pretekov na stálej otvorenej strelnice ŠIMÁŇ PREDAJNÁ.
Členovia klubov sa v lete i zime zúčastnili verejných pretekov,
Slovenského pohára, Majstrovstiev SR, ako i medzinárodných
pretekov na náklady klubov a vlastných zdrojov. Zabezpečujú
nákup spotrebného materiálu na tréningový proces, materiál
na technické zabezpečenie pretekárov, ako i materiál na údržbu.
Nákupy sa uskutočnili zo združených prostriedkov vo výške cca
13 000, - €
Členovia klubov BIATLON Predajná, Strelecký klub biatlon Predajná, Lyžiarsky klub biatlon Predajná sa celý rok starali o areál,
robili jeho údržbu a zveľaďovali ho.
Finančné prostriedky od obce Predajná boli použité na nákup
PHM pre úpravu tratí, strelnice.
Marian Kazár

