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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 17. mája 2018
Uznesenie č. 202/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) schvaľuje zámer obce o odkúpenie časti pozemku č. KN – C
1315/1 o výmere 206 m2 vedeného na LV č. 544 ako
TTP za cenu 4 €/m2 na prístupovú cestu k ČOV.
Pozn. výmera a číslo parcely bude upresnená po vyhotovení GP pred schválením kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 203/2089
OZ berie na vedomie bilanciu príjmov a výdavkov
za rok 2017 bez pripomienok.
Uznesenie č. 204/2018
OZ berie na vedomie Správu nezávislého certifikovaného audítora Ing. Daniely Cibulovej bez pripomienok.
Uznesenie č. 205/2018
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu obce Predajná za
rok 2017.
Uznesenie č. 206/2018
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Predajná za rok
2017 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad.
Uznesenie č. 207/2018
OZ schvaľuje
a) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo
výške 49 806,89 € takto:
- na úhradu schodku finančných operácií v roku
2017 vo výške 15 555,93 €,
- na úhradu nevyčerpaných účelovo určených
finančných prostriedkov vo výške 3 163,15 € v
roku 2018,
- tvorbu rezervného fondu vo výške 31 087,81 €.
b) Účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške
23 310,23 € usporiadať na ťarchu účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

3/2018

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

Pripravujeme pre vás

Dni obce Predajná, v dňoch 3.- 5. augusta 2018.

Piatkové popoludnie bude už tradične venované deťom. Bude sa niesť
v duchu remesiel, tvorivých a športových aktivít.
Môžete sa tešiť na hudobníka Petra Bažíka, skupinu PROGRES, ZBM a sprievodné
športové aktivity, a nebude chýbať ani tradičné varenie guľášu.
Vážení občania,
aj vy sa môžete aktívne zapojiť do príprav. Stačí, ak doma čokoľvek vyrábate, dajte o
sebe vedieť a prihláste sa na obecnom úrade. Vaše výrobky môžu byť súčasťou výstavy
otvorenej počas Dní obce.

SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK

Uznesenie č. 208/2018
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
k zámeru čerpania úveru obce Predajná.
Uznesenie č. 209/2018
OZ žiada starostku obce prerokovať s Prima bankou výhodnejšiu úrokovú sadzbu podľa ponuky
OTP banky.
Úver vo výške 153 138,96 €, na projekt „Obnova
obalových konštrukcií MŠ v obci Predajná – zníženie energetickej náročnosti“, v členení:
• Prostriedky NFP: 145 482,01 €  - bude jednorazovo splatený po prijatí prostriedkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).
• Vlastné zdroje 7 656,95 € - obec bude postupne
splácať 2 roky.
Pokračovanie na str. 2

...a posledný zvonec zazvonil aj deviatakom ZŠ s MŠ v Predajnej. Pri tejto príležitosti
ich 24. júna v obradnej sieni obecného úradu prijala starostka obce Ing. Tatiana
Čontofalská. Spolu s ňou im prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 17. mája 2018
Uznesenie č. 210/2018
OZ schvaľuje žiadosť o sprístupnenie športových
priestorov v obci Predajná, konkrétne ihriska od
2. 7. - 6. 7. 2018 za účelom organizovania futbalového kempu – nájom pozemku za cenu 1,00 euro.
Uznesenie č. 211/2018
OZ schvaľuje príspevok vo výške 850,00 EUR na
zakúpenie hojdačky do materskej školy, ostatná časť
zakúpenej hojdačky bude financovaná z príspevku
ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 212/2018
OZ
a) odpisuje daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške 2 982,15 € daňovníkovi Poľnohospodárskemu družstvu Jasenie v konkurze, pretože SKP, k. s. – správcovská spoločnosť Zvolen, na
základe schváleného konečného rozvrhu výťažku
z majetku dlžníka uspokojila len časť. Zároveň
správcovská spoločnosť potvrdila, že sa jedná o
konečné uspokojenie pohľadávky,
b) schvaľuje splátkový kalendár Zuzane Pavlovskej
na úhradu nedoplatku na dani,
c) berie na vedomie petíciu rodičov na predĺženie
prevádzky materskej škôlky z 2 na aspoň 4 týždne
v mesiacoch júl a august 2018 a žiada komisiu
kultúry a vzdelávania sa touto petíciou zaoberať.
Petícia bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OÚ dňa 6. 6. 2018,
d) schvaľuje vyradenie majetku:
V3S, elektrocentrála

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 6. júna 2018
Uznesenie č. 215/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) berie na
vedomie informácie o splnených uzneseniach z
predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 216/2018
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z
kontroly hospodárenia obce k 31. 3. 2018 bez pripomienok.
Uznesenie č. 217/2018
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie I. – zmenu rozpočtu v súlade s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Uznesenie č. 218/2018
OZ schvaľuje odkúpenie novovytvoreného pozemku č. KN – C 1315/4 a 1315/5 o výmere 385 m2 vedeného na LV č. 544 ako TTP za cenu 4 €/m2 pre
prístupovú cestu k ČOV, celková cena 1 540 €.

Komunitné centrum Predajná
sa stane realitou
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR konajúci v mene a na účet
riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe
výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Komunitné
centrum Predajná rozhodol tak, že v súlade so zákonom č.292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, žiadosť obce
schvaľuje. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne 171 462,27 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené 180 486,60 EUR.
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia existujúceho objektu v obci Predajná
na ulici Bečov pre účely fungovania komunitného centra. Aktivity projektu sú
koncipované tak, aby ich cieľom bolo vybudovať zariadenie pre pobyt sociálnych a
komunitných služieb v obci, a tak prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených,
napomôcť ich zapojeniu sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života, a to
nielen v obci, ale aj v regióne.
Uznesenie č.219/2018
OZ
a/ nevyhovuje petícii zástupcov rodičov detí MŠ
pre kalendárny rok 2018.
Odôvodnenie: Petícii nebolo možné pre rok
2018 vyhovieť, a to vzhľadom k tomu, že obec
získala od Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry peňažné prostriedky vo výške 153
138,96 eur na realizáciu rekonštrukcie obvodových múrov Základnej školy s materskou školou.
Hoci v súčasnosti prebieha na SIA proces kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, obec má záujem realizovať príslušné stavebné práce počas letných mesiacov
kalendárneho roka 2018, t.j. v čase, kedy stavebné práce v najmenšom rozsahu ovplyvňujú prevádzku Základnej školy s materskou školou.
Hoci z dôvodu kontroly procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác
môže prísť k časovému sklzu začiatku realizácie
stavebných prác, je možné reálne predpokladať,
že s realizáciou stavebných prác sa začne v letných mesiacoch.
Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pre rok 2018
nedisponuje vo svojom rozpočte voľnými finančnými prostriedkami, ktoré by boli potrebné k
tomu, aby obec mohla vyhovieť návrhu na predĺženie doby prevádzky materskej školy počas
školských letných prázdnin z dvoch týždňov na
štyri týždne.
b/ vyhovuje petícii zástupcov rodičov detí MŠ pre
kalendárny rok 2019.
Odôvodnenie: Vedeniu základnej školy s materskou školou, finančnej komisii pri OZ a obecnému úradu bude daná v súvislosti s prípravou
rozpočtu na rok 2019 úloha kvantifikovať ná-
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klady spojené s predĺžením prevádzky ZŠ s MŠ
počas školských letných prázdnin v roku 2019 z
dvoch týždňov na štyri týždne, ako i úloha nájsť
v rozpočte prostriedky, ktoré by umožnili prevádzkovať materskú školu počas štyroch týždňov v čase školských letných prázdnin.
Uznesenie č. 220/2018
OZ berie na vedomie
a) informáciu starostky obce o schválení žiadosti o
NFP na vybudovanie Komunitného centra vo
výške 180 486,60 €, pričom výška NFP je                
171 462,27 € a spoluúčasť obce je vo výške
9 024,33 €,
b) informáciu starostky obce o schválení žiadosti o
NFP pre Združenie Mikroregión Chopok Juh,
ktorého členom je aj obec Predajná, pre projekt
„Kompostéry do každej domácnosti“. Celková
výška nákladov je  172 082,30 €, z toho NFP vo
výške 163 478,18 € a spoluúčasť Mirkoregiónu
Chopok Juh je vo výške 8 604,12 €. Pre obec Predajná sú náklady vo výške 2 147,67 eur. Obec
Predajná získa 236 ks kompostérov,
c) žiada starostku obce prerokovať s Prima bankou
poskytnutie úveru a výhodnosť úrokovej sadzby
pre poskytnutie úveru na projekt „Komunitné
centrum Predajná“.
Uznesenie č. 221/2018
OZ schvaľuje úver vo výške 153 138,96 €, na projekt
„Obnova obalových konštrukcií MŠ v obci Predajná
– zníženie energetickej náročnosti“, v členení:
• Prostriedky NFP: 145 482,01 €  - bude jednorazovo splatený po prijatí prostriedkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).
• Vlastné zdroje 7 656,95 € - obec bude postupne
splácať 2 roky.
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Protipovodňový vozík je už aj u nás

Vo štvrtok 14. júna 2018 o pätnástej hodine sa Námestie Slobody v Banskej Bystrici
stalo svedkom odovzdávania protipo- vodňových vozíkov niekoľkým desiatkam
obcí BBSK. Ministerka vnútra SR, prezident HaZZb SR, prezident DPO SR odovzdali kľúče od týchto vozíkov. Nechýbali
tam ani zástupcovia našej obce. Starostka
obce Ing. Tatiana Čontofalská, veliteľ
DHZO Ľuboš Ofúkany a.d.m., zástupca
veliteľa Ján Črep, strojník Vladimír Múka
a hasič Martin Rapčan. Darovaný vozík sme previezli
IVECOm DAILY do našej
garáže a hneď sme sa s ním
oboznámili. Vozík obsahuje 4x10m protipovodňových brehov, 8kW elektrocentálu, osvetľovaciu rampu, kalové čerpadlo benzínové, kalové čerpadlo ponorné elektrické a plávajúce čerpadlo benzínové. Samozrejmou súčasťou výbavy sú aj ručné náradia - lopaty, krompáče sekery, a
podobne. Aj keď naša obec
v posledných rokoch ne-

zaznamenala extra povodeň, vozík neslúži
len v prípade jej vzniku. Vy ako občania
môžete požiadať nás hasičov o pomoc aj v
prípade zatopenia pivnice, pozemku, a
podobne ...aj keď to nebolo spôsobené záplavami... V prípade komerčného využitia
techniky /čerpanie bazénov a podobne.../
vám bude účtovaný palivový poplatok.
Verím, že darovaná technika nebude nikdy použitá v reálnom zásahu, a ak áno, tak
nech je pomocou pre občanov.

KAM DAŤ STARÉ PNEUMATIKY?
RIEŠENIE JE ĽAHKÉ
Možno viete, že pri kúpe každej novej pneumatiky je v cene už zarátaný aj recyklačný poplatok. Je tam na to, aby sa o staré pneumatiky na konci ich životnosti niekto
systematicky postaral.
Už jeden a pol roka platí na Slovensku novelizovaný zákon o odpadoch, ktorý celkom
špecificky myslí aj na mimoriadne problémový druh odpadu - staré pneumatiky. Tie
sú totiž, na rozdiel od iných starých a nepotrebných komodít vo veľkej nevýhode ako odpad či surovina majú zápornú hodnotu. To znamená, že s ich likvidáciou sú
spojené len náklady a problémy. Napriek tomu je nutné sa ich zbavovať. Vo svete a
ani na Slovensku nikdy nebolo viac áut ako teraz, čo automaticky znamená, že sa tu
nikdy nebolo treba zbavovať viac pneumatík ako teraz.
Tušili ste, že rozklad starej pneumatiky v prírode trvá 200 - 300 rokov? Je zrejmé, že
ich odhadzovanie je absolútne neakceptovateľné nielen pre nás, ale ani pre budúce
generácie!
Zákon každému subjektu, ktorý s pneumatikami obchoduje alebo pracuje, prikazuje,
že musí bezplatne odoberať staré pneumatiky nielen od jednotlivcov, ale aj od firiem.
Týka sa to teda nielen autoservisov, pneuservisov, ale aj predajní a dokonca aj online
predajcov. Ak vám niekto nebude ochotný staré pneumatiky vziať, odporúčané sú dva
súčasné postupy. Na danú prevádzku poslať obchodnú inšpekciu známu ako SOI a tiež
daný servis, alebo predajňu viac pre služby až do nápravy tohto stavu nevyužívať. Neplatí, že keď ste kúpili nové pneumatiky nejakej značky, o staré pneumatiky inej značky
sa niekde nebudú ochotní postarať. Nesmie to tak byť, je to dané zákonom!
Pneumatika nie je komunálny odpad. Nesmie končiť v klasickom odpade, alebo v
zberných dvoroch obcí! Pneuservisy, servisy a predajcovia pneumatík majú povinnosť staré alebo poškodené pneumatiky BEZPLATNE odobrať!

Slávnostné uvedenie do života a ukážka
protipovodňových brehov bude v piatok
3. augusta 2018 v rámci detského dňa
Dní obce Predajná.
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah, u ktorých môžete nahlásiť
požiar, alebo žiadať pomoc hasičov:
Ľuboš Ofúkaný – veliteľ – 0940874423
Ján Črep – zást.veliteľa – 0949746898
Ivan Čonka – strojník - technik –
0944043979
Vladimír Múka st. – strojník - vodič
Jozef Halgaš – strojník - vodič v zálohe
Jakub Bučko – hasič
Martin Rapčan – hasič
Rudolf Mereš – hasič
Martin Goral – hasič
Miroslav Čonka ml. – hasič
Jakub Bakša – hasič
Pavol Lukačin – hasič
v zálohe
Obecný úrad Predajná v
čase stránkových hodín –
048/6192119
V prípade veľkej udalosti
aj 150 alebo 112

Výzva

na čistenie komínov
Vážení spoluobčania,
dostali ste do schránok ponuku od kominárskej firmy na čistenie komínov, preto
vám odporúčame využiť ju. Preventívna
protipožiarna skupina obce bude v mesiacoch august – november vykonávať kontroly rodinných domov, pri ktorých ste
povinní preukázať sa dokladom o čistení
komína. Potvrdenie si vyžaduje aj komerčná poisťovňa v prípade požiaru nehnuteľnosti, ak ju máte poistenú.

UPOZORNENIE

Žiadame obyvateľov,
aby okná, dvere a pneumatiky
nedávali do kontajnerov.
Je potrebné uložiť ich
ku kontajneru!
Tento materiál
sa ďalej separuje!
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Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná

Okresné športové hry seniorov
22. mája sa uskutočnili Okresné športové
hry seniorov (okres Brezno), ktorých
usporiadateľom bola ZO JDS Michalová,
v spolupráci s obcou. Štartovali muži i
ženy v športovom areáli Michalová. Súťažilo sa v šiestich disciplínach.
Našu ZO JDS Predajná reprezentovali:
Z. Albertyová, M. Boberová, T. Bučková,
A. Čunderlíková, A. Košíková, V. Schwarzbacherová, O. Šušová, K. Vejmelková,
M. Babiak, I. Čuma, L. Dunajský, J. Košík,
V. Kuracina, Š. Macko, D. Smitka. Povzbudzovali ich M. Beraxová, V. Pocklanová,
J. Beraxa. Všetci účastníci sa snažili vybojovať tie najlepšie miesta. V peknom pro-

stredí a za slnečného počasia súťažilo do
200 členov z pätnástich základných organizácií nášho okresu. Súťažilo sa podľa
veku v dvoch kategóriách – do 70 rokov a
nad 70 rokov. Súťaž o „Putovný pohár OO
JDS Brezno“ vyhrala MsO JDS Brezno, na
druhom mieste sa umiestnila ZO JDS Michalová, pekné tretie miesto získala naša
ZO JDS Predajná (10 medailí).
Poďakovanie patrí:
T. Bučkovej – Hod RG na cieľ – zlatá medaila.
A. Čunderlíkovej – Beh 50 m – zlatá medaila, Beh – 100m – zlatá medaila.
V. Schwarzbacherovej – Hod RG na cieľ –
strieborná medaila.
D. Smitkovi – Beh 60 m – strieborná medaila, Beh 200m – zlatá medaila.
I. Čumovi – Vrh guľou – strieborná medaila, Hod RG do diaľky – bronzová medaila.
L. Dunajskému – Vrh guľou – bronzová
medaila.
Š. Mackovi – Hod plnou loptou – bronzová medaila.
Najúspešnejšou pretekárkou v kategórii
Seniorky do 70 rokov sa stala Anna Čunderlíková.
Vyhrali vlastne všetci účastníci akcie, či už
ako súťažiaci alebo diváci. Atmosféra vynikajúca, počasie výberové, pobyt na
zdravom vzduchu a dobrý kolektív (a ešte
aj výborný guláš).
Ing. Mária Boberová

Na návšteve
Dňa 30. mája sme my, členky ZO JDS,
navštívili našich občanov z Predajnej v
Domove dôchodcov a domove sociálnych
služieb HRON – DUBOVÁ.
Privítala nás riaditeľka tohto zariadenia
pre seniorov p. Margita Šurabová. Potom
sme sa stretli v Spoločenskej miestnosti s
našimi žienkami z Predajnej. Bolo to milé
posedenie v príjemnom prostredí, aj s
milým personálom.
Myslíme, že sú spokojní v tomto domove
a prajeme im hlavne veľa zdravia i pohody.
R. Fortiaková
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Exkurzia v Ľubietovej

ZO JDS Predajná usporiadala dňa 18. apríla
výlet do obce Ľubietová. Stretli sme sa o desiatej na námestí a odtiaľ sme sa autobusom
odviezli do Ľubietovej. Naša exkurzia sa začala na Obecnom úrade v Ľubietovej, kde nás
privítal pán starosta Ing. Pavel Zajac a v muzeálno-mineralogickej miestnosti nám urobil
zaujímavú prednášku o histórii obce, ale aj o
vystavených predmetoch a mineráloch. Obec
bola pôvodne baníckym mestom. V okolí sa
ťažilo zlato, medené a neskôr železné rudy.
V najväčšom množstve sa nachádzal nerast
libethenit. Podľa neho je odvodený aj názov
obce. Mestské výsady udelil Ľubietovej kráľ
Ľudovít I. v roku 1379 a stala sa členom Zväzu
banských miest. K Ľubietovej patrila aj osada
Tri vody, kde bola postavená prvá vysoká pec
v Uhorsku.
Z obecného úradu sme išli do rímsko-katolíckeho kostola sv. Márie Magdalény. Tu sme

Do Kováčovej
priamo
Od 1. júna a počas celého leta
je pre cestujúcich z Horehronia
k dispozícii spojenie s kúpeľmi v Kováčovej s odchodom z
Brezna o 8:15 hod. (soboty).
Naspäť z Kováčovej odchádzame
o 18:30 hod.
Cez letné prázdniny bude spoj
jazdiť aj nedele s odchodom z
Brezna o 10:55 hod. a z Kováčovej o 18:30 hod.

sa stretli aj s pánom farárom Mgr. Martinom
Uhríkom, ktorý nám porozprával o histórii
kostola a aj o zaujímavej výzdobe. Keďže kostol bol vykradnutý, obrazy na bočných oltároch sú len kópie.
Ďalším bodom našej exkurzie bol Náučný
banský chodník na Podlipe. Autobus nás odviezol až k jazierku, kde nás už čakal pán starosta a pokračovali sme s ním pešo krátkym
úsekom k haldám a k najbližšej bani. Veľmi
pútavo nám porozprával aj o zaujímavostiach
na náučnom chodníku. Trasa je pre nás dôchodcov veľmi náročná a trvá asi 2 a pol hodiny, preto sme sa vrátili k autobusu a išli sme
naspäť do dediny navštíviť keramickú dielňu
pani Mgr. Janetty Skybovej. Prezreli sme si jej
práce a kúpili niečo na pamiatku. Nakoniec
sme sa rozlúčili s pánom starostom a poďakovali sme sa mu za čas, ktorý nám venoval.
Jeho vedomosti a oduševnenie pre históriu

nás milo prekvapili. Dozvedeli sme sa že v
Ľubietovej, tak ako v Španej Doline, majú založený banícky spolok OZ LIBETHA, ktorého
je členom. Keďže sme už boli v Španej Doline, na Troch Vodách a tiež v Ľubietovej, odporučil nám návštevu baníckej obce Hodruša.
Cestou domov sme sa zastavili v reštaurácii
Grajciar, kde sme mali zaistené obedy. Niektorí z nás tam boli po prvýkrát a boli sme
príjemne prekvapení veľkými porciami chutného jedla.
Posledná zastávka bola pri pamätníku v Nemeckej. Prezreli sme si Sieň slávy a položili
kyticu pri pamätníku obetiam zavraždených.
Z výletu sme sa vrátili spokojní, počasie bolo
nádherné, videli sme krásne a zaujímavé pamiatky, dozvedeli sme sa niečo nové o histórii
a stretli sme milých a ochotných ľudí. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu. Ďakujeme našej predsedníčke pani Boberovej, že
všetko v predstihu zariadila a mohli sme bez
problémov absolvovať celý program exkurzie.
Ďakujeme aj vodičovi pánovi Schniererovi za
trpezlivosť a bezpečnú jazdu.
		
Margita Beraxová

V Predajnej, aj keď nehorelo, bolo plno hasičov

V sobotu 26. mája sa ihrisko v Predajnej zmenilo na hasičské bojisko, kde družstvá dobrovoľných hasičov z okolitých obcí súťažili o „Putovný pohár starostov okrsku.“ Počasie
sa vydarilo a v dvoch disciplínach - požiarny útok na dva pokusy a hasičská štafeta, sa
družstvá chceli predviesť v tom najlepšom svetle. A tak aj bolo! Od pol jedenástej sa
rozbehla súťaž, v ktorej sa viac alebo menej darilo zúčastneným hasičským kolektívom.
Svojou účasťou vyjadrili podporu aj starostky a starosta zúčastnených obcí a a aj zástupcovia Územného výboru DPO SR Brezno.
V konečnom poradí prvé miesto obsadil domáci DHZ Predajná, druhé DHZ Jasenie,
tretie DHZ Nemecká +35, štvrté DHZ Nemecká a piate miesto DHZ Dolná Lehota.
Touto cestou chcem poďakovať za nesmiernu obetavosť všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí si nájdu chvíľu pre toto krásne poslanie, starostom, ktorí si uvedomili že
podpora dobrovoľných hasičov v obciach prináša pokojný spánok občanovm, a samozrejme  ďakujeme sponzorom - Obci Predajná, Forestu servise J. Nociar, SHR I. Vančovi,
krčmárom J. Michalčíkovi, M. Berčíkovi, občanom, ktorí prispeli na Turíčnej zábave a
všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tejto akcie.
Berieme to ako tréning pred okresnou hasičskou súťažou, ktorá sa uskutoční v Michalovej 9. júna.

Čo nové v našej škole

Poďakovanie
Školský rok 2017/2018 je vo svojej finálnej fáze. Kolotoč školských aktivít, domácich úloh, ranného vstávania, skúšania a
všetkých povinností súvisiacich so školou sa zastavil. Dva najkrajšie mesiace otvárajú svoju náruč. Už len samotná predstava
na slnko, oddych, pláže, kúpaliská je lákavá. A o chvíľu bude
aj reálna. Detský smiech a krik sa presunie do prírody a v škole
ostane ticho. Čas je však bežec na dlhé trate. Prebehne sladkým
a voňavým letom a prekvapí nás príchodom septembra.
Našťastie sme na konci júna. Je na mieste poďakovať všetkým
pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa
svojou prácou pričinili o to, aby bolo zabezpečené vyučovanie i
prevádzka v základnej škole, v materskej škole, v školskom klube
detí i v školskej jedálni počas celého školského roku. Ďakujeme
i rodičom, ktorí s nami spolupracovali a komunikovali. Ďakujeme i priateľom školy, ktorí nám pomohli pri organizovaní volejbalových turnajov, Dvojboja mládeže či s prípravou ľadovej
plochy. V neposlednom rade patrí poďakovanie i pani starostke
Ing. Čontofalskej a pracovníčkam Obecného úradu v Predajnej.
Želám všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy, aby prežili
príjemné a pohodové leto plné nových zážitkov, stretnutí a dobrodružstiev!				
M.Vaníková

patrí pánovi Marianovi Kazárovi, ktorý technickú stránku súťaže
zvládol na jednotku.

Oslávili sme Deň matiek

Posledný štvrťrok školského roka 2017/2018 ubieha ako voda. Mali
sme tu farebný týždeň, exkurzie, žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží, deviataci zase prijímacích pohovorov na stredné školy.
Výtvarne nadaných žiakov 2. stupňa sme zapojili do školskej súťaže Svet očami detí. V kategórii 5. a 6. ročník najviac zaujal obraz
Evky Srnkovej. Spomedzi žiakov siedmej, ôsmej a deviatej triedy
sa jednoznačnou víťazkou stala Sonička Cibuľová. Gratulujeme!

Za včelami a o včelách

Nové informácie zo života včiel sa dozvedeli naši prváci, druháci
a tretiaci. Za včielkami sa vybrali priamo do prírody. Pán Čipka
im zanietene porozprával zaujímavosti z včelieho spoločenstva.

V nedeľu 13. mája sme si pripomenuli sviatok všetkých mamičiek. Deti zo školského klubu si pre ne pripravili pestrý program.
Mamičky privítala Veronika Toráňová pekným príhovorom. Ako
prví sa predstavili žiaci prvého ročníka s básňami a chytľavou
pesničkou, ktorá vyčarila úsmev na všetkých tvárach a roztlieskala prítomných. Najväčší potlesk patril prváčke Idke Bevilaqua
za hru na flaute. Druháčky sa ukázali v pásme básničiek a pesničiek s bábikami, tretiaci ohúrili svojimi zvučnými hlasmi. Kristián Čavojský, Mirko Predajňa precítene predniesli svoje básne.
Ela Kleskeňová zo štvrtého ročníka predniesla prózu od pani zástupkyne Katky Šagátovej, ktorá dojala nejedno srdiečko. Ďalším
číslom bol ľudový, ale aj moderný tanec predvedený dievčatami z
tanečnej. Piatačky Aďka Krajčiová a Lea Duchovičová precítene
zaspievali spoločnú pieseň. Nakoniec všetci odchádzali s príjemnými myšlienkami na svoje mamy.

Na environmentálnu tému
Dvojboj mládeže

4. mája 2018 Základná škola s materskou školou v Predajnej a
Klub biatlonu Predajná zorganizovali už 4. ročník Dvojboja mládeže. 57 prihlásených žiakov súťažilo v dvoch disciplínach – v
streľbe a v cezpoľnom behu s prekonávaním prekážok. Kategóriu
mladších žiačok vyhrala Ella Demianová. Na 2. mieste skončila
Adela Liptaiová. Dievčatám srdečne gratulujeme! Poďakovanie

Dňa 23. mája nás opäť navštívila pani Kološtová z NAPANTu.
Pre siedmakov si pripravila prednášku o liečivých rastlinách.
Žiaci spoznávali sušené bylinky z blízkeho okolia. Prednáška
bola spojená s prípravou bylinkových čajov. Rozprávanie pani
Kološtovej žiakov zaujalo. Položili jej veľa otázok.
Pani Kološtová si pripravila aktivity nielen pre žiakov siedmeho
ročníka. Svojimi metódami, rozprávaním a zaujímavou témou
zaujala aj piatakov. Pútavo im porozprávala o svete zvierat pod zemou. Viac sa dozvedeli aj prostredníctvom hier a pracovných listov. Ďakujeme, že im priblížila svet, o ktorom takmer ani netušili.

Čo nové v našej škole

V škole v prírode

Žiaci 1. a 3. ročníka sa šťastní a plní zážitkov vrátili zo školy v
prírode. Spoznali okolie Kremnice a hlavne vydržali týždeň bez
svojich rodičov!

Liliana Varlová

Čítajme si... 2018

Priateľský turnaj vo volejbale dievčat

Prázdny batoh

Z na
še
tvorb j
y

Do celoslovenského čitateľského maratónu,
ktorý organizuje Linka Detskej istoty, sme
tento rok zapojili 135 žiakov. Spoločne so
žiakmi ostatných základných škôl sme sa
pokúsili prekonať čitateľský rekord z minulého roka, kedy čítalo 46 060 detí. Rekord
nakoniec ostal neprekonaný. Tento rok čítalo 38 853 detí. Viac info nájdete na http://
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/.

Jedného dňa do lesa som zašiel,
štyri huby pod stromom som našiel.
Prešiel som ja o tri kroky vyššie
a našiel som dubáčiky myšie.

Turnaj o pohár starostu
obce Podbrezová

Idem dole dolinôčkou smele,
zočil som tam suchohríby malé.
Prídem domov, pozriem, batoh prázdny
a v ňom diera ako v básni.

V preklade znamená myšie – malé,
Hľa, tam vidím päť bedličiek v tráve.
K vode išiel som si rúčky umyť,
videl som tam vydru riečnu loviť.

Dňa 15. júna 2018 sa v areáli našej školy uskutočnil Priateľský turnaj vo volejbale dievčat. Okrem dvoch družstiev z
našej školy sa turnaja zúčastnili žiačky
zo ZŠ Jaroslava Simana z Valaskej a ZŠ
Kláry Jarunkovej z Podbrezovej. Žiačky našej školy využili svoje schopnosti,
ktoré získali pod vedením pána učiteľa
Marcela Múku a obsadili tak prvé dve
miesta. 1. miesto získalo družstvo dievčat v zložení Mária Turčanová, Hanka
Lányová, Klaudia Čunderlíková, Veronika Toráňova, Martina Krajčiová a
Adriana Longauerová. Gratulujeme!

Memoriál Petra Roštára

Sobota 16. jún 2018, 3. ročník, 8 družstiev, skvelá atmosféra, výborné šporŽiaci 1. stupňa sa 14. júna 2018 zúčastnili
tové výkony a víťazné družstvo - tím
futbalového turnaja, ktorý organizuje obec
ZŠ s MŠ v Predajnej! Srdečná gratuláPodbrezová v spolupráci so Základnou škocia
a
poďakovanie
Marcelovi,
Maxíkovi, Hanke, Sandre, Jurajovi,
lou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Mladší žiaci obsadili 1. miesBrankovi
a
Samkovi!
M.Vaníková
to a tí, o niečo starší, získali 2.miesto. Srdečne gratulujeme!

Športové zvesti
Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom, ktorí prispeli
občerstvením (Obec Predajná, Pohostinstvo u Jara a ZŠ s MŠ Predajná) a cenami (Obec Predajná,Obec
Jasenie, Pohostnistvo u Miša, Hasiči
z Predajnej a Kaviareň u Regrútov v
Brusne.).
Predovšetkým chceme ale poďakovať tým, ktorí si našli čas a postarali
sa o úpravu ihrísk pred turnajom aj
počas neho a taktiež všetkým, ktorí
prišli a strávili s nami tento krásny
deň, či už ako súťažiaci, alebo ako
publikum, a pripomenuli si tak Petra
Roštára.
Dúfame, že sa všetci stretneme
opät o rok…

Memoriál Petra Roštára 2018

Kultúrne zvesti

Ján Fekiač

Obraz v ráme z dúhy
Posvätný obraz krajiny
stvoril Pán zo vzácnej horniny.
Čarovný svet domoviny
krášlia údolia, hory, hole, výšiny.
Šum lesa, stromov, žblnkot riek
je šepot vďaky modlitieb.
Zvlnený biely závoj hmly nechcene
oddelí spojenie štítov od zeme.
Tá krása násobí sa v nebesiach.
na dne hmly spí rosa na ružiach.
Mach šteklí, hladká chodidlá.
Spev tvorstva Bohu na slávu volá.
Škovránok z výšin pozerá
do osnovy značí si noty pastiera.
Ten perami sťa deve bozkáva cecúľ fujary.
Ladný tón lásku, túžbu jeho prezradí.
Na horských nivách holých kopcov,
hlaholí koncert zladených zvoncov.
Ovečky kulmujú si vlnu jemnú, mäkkú,
mlgajú, kúpu si jahniatka v mlieku.
Obďaleč dievča odoláva lavíne
stáda hudby zvoncov,
kochá sa grúňom, báňom,
všetkým druhom plodom.
K náberkom plným na Vrch Dolinky
milému lásku čaruje zo štvorky ďatelinky.
Dáždik núka púčikom, kvietkom vlahy džbán
z kvapôčiek skladá ku slnku z dúhy chrám.
V ňom spinká mamke dieťatko,
klásky mu zvonia, buvinkaj sladko.
Ku skladbám koníkov, cvrčkov nádherných
mieša sa švihot kosy, otcov vzdych.
Dcérenka z radkov jemne, dôkladne
vyberá lúčne kvietky do dlane.
Modrejú v bielych margarétkach zvončeky,
rumencom pýria sa klinčeky.
Žmurká nezábudka aj fialka,
na starkých hrob odnesú ich vnúčatká.
Kým tatko rozkúva brit kosy,
synček do lístka zo stebiel striasa kvapky rosy.
Od smädu podáva ockovi,
cez medzu núka aj susedovi.
Krásna domovina!
Krojmi zdobená maľovaná šťastná zem
pri dnešnej oslave jej spievať chcem.
Nech je Bohu sláva! Jeho Matke!
Nech jej požehnajú v tomto NOVOM ČASE.

Predstavenie Sliepka v Divadle J. G. Tajovského
NIKOLAJ VLADIMIROVIČ KOLJADA je spolutvorcom súčasnej ruskej drámy,
zakladateľom „novej vlny.“ Zaujímajú ho príbehy zraniteľných ľudí. S týmto súvisí
veľmi expresívny jazyk jeho postáv, spoločensky „nevhodných“, vytlačených na
okraj spoločnosti. Vulgárne slová sa však v replikách striedajú s citátmi z klasickej
literatúry. Koljada takýmto štýlom dosahuje poetický účinok a neopakovateľné kúzlo.
Toto jeho majstrovstvo sa prejavilo i v komédii „SLIEPKA“ (réžia MICHAL ĎURIŠ),
ktorú členovia ZO JDS Predajná, ale aj mladší občania, obce mali možnosť sledovať
v DJGT vo Zvolene 27. apríla 2018. Znovu sme obdivovali a tlieskali hercom, ktorí
podali vynikajúce výkony. Úžasné predstavenie! Ďakujeme.
Ing. Mária Boberová

Deň detí v Predajnej plný otázok
Ako rozžiariť detské očká? Ako vyčariť úsmev na tvári? Ja viem ako. Veľkým srdcom plným lásky.
Naše milé predajnianske deti a detičky, a nielen naše, majú to šťastie, že u nás v Predajnej
to ide aj napriek zlému počasiu, či neprajníkom. Veď ako môže, a obzvlášť maminka,
povedať, že tohtoročný Deň detí bol jeden z najslabších. Čo je ona ešte stále dieťaťom?
Možno sa zle pozerala do detských tvárí. Čo mohlo byť slabé na milom divadielku o škaredom káčatku? Veď snaha hosťujúcich hercov bola úžasná a pokračovala aj po skončení
predstavenia.
A nafukovacie hrady? No tie, prepáčte, boli len dva, lebo ten najväčší sa do čistej telocvične nezmestil. Prekazilo nám to počasie. V inej dedine, kde napríklad chýba telocvičňa, by
o takéto atrakcie deti prišli.
Som presvedčená, že ani sladké čokolády, lízanky a nápoj, ktoré deti dostali, neboli na
zahodenie.
A Evka Pocklanová? Tiež má malé deti a kopu starostí, a predsa si vie ukradnúť zo svojho
času. Veď nám ochotne počas celého roka pri príležitostí akcií prizdobí dedinku. A inak
tomu nebolo ani v tento deň v roku 2018 venovaný deťom.
					
Ďakujem všetkým tým, ktorí pomohli.

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri príprave Prvého svätého prijímania pani
starostke Ing. Tatiane Čontofalskej a pracovníkom pri obecnom úrade.
					 Rodičia prvoprijímajúcich detí

