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Predajná oslavovala
Stalo sa už tradíciou, že Dňom obce
v Predajnej praje aj počasie. Presne ako
minulý rok, aj začiatok tohtoročného
augusta sa niesol v znamení slnečného
a teplého počasia. Piatok bol vyhradený
deťom. Nechýbali detské atrakcie, ako
hrad na skákanie, nafukovací krokodíl či
maľovanie na tvár. Deti i rodičia si mohli zmerať sily v športových zápoleniach.
Oživením podujatia bol prvý ročník súťaže „Miss Predajná 2013“. Prekvapením pre
porotu a obecenstvo bol nízky priemerný
vek prihlásených detí. Do súťaže sa zapojilo 11 detí, z toho 5 v predškolskom veku.
Príjemným spestrením boli dve 5-ročné
zahraničné súťažiace z Rakúska, ktoré
boli v Predajnej na prázdninách pri starej
mame. Odborná porota v zložení p. Koštiaľ Jozef, p. Pikula Milan, p. Čunderlíková
Anna, Rapčan Martin, Weisenbacher Erik
hodnotila, ako si deti poradili s úlohami
v jednotlivých disciplínach. Schopnosť
komunikovať a vedomosti detí o našom
regióne boli preverené v prvej a druhej
súťažnej disciplíne. Chlapci šikovnosť dokazovali pribíjaním klincov a dievčenská
pohostinnosť sa odzrkadlila v príprave
občerstvenia. Ďalej deti museli v časovom
limite umiestniť do vyznačeného priestoru čo najväčší počet ľudí z obecenstva
a čuchom rozpoznávať šesť rôznych vôní
so zakrytými očami. Vo voľnej disciplíne sa deti prezentovali spevom, tancom,
hrou na hudobné nástroje a pohybovými
zručnosťami. Početné obecenstvo ocenilo
súťažiacich potleskom a porota na záver
rozhodla, že titul „Miss Predajná 2013“
získala Kristínka Demeterová, prvou vicemiss sa stala Dianka Liskayová a titul
druhej vicemiss získala Violka Kazárová.
Všetci účastníci boli odmenení vecnými
cenami a Miss Predajná 2013 si domov
odniesla i putovnú korunku víťazky. Detské podujatie pripravila kultúrna komisia
pri OÚ Predajná za výdatnej pomoci pani
starostky Ing. Tatiany Čontofalskej, moderátorky pani Márie Skladanej. Pestrým
oživením boli postavičky Mickey & Minnie (M. Rapčan a J. Pavlovský).
Pohodová letná nálada a príjemná atmosféra bola poznávacím znamením aj druhého dňa osláv. V sobotu sa v areáli školy
konal tenisový turnaj. Klobúk dolu pred
športovcami, ktorí v čase horúčav dokázali odohrať dvojhry aj štvorhry a presne triafali do tenisovej loptičky. Víťazmi
turnaja sa stali Matúš Beraxa a Daniel

Michalčík. Zorganizovať 20 hráčov sa
podarilo mladému Denisovi Gajdošovi.
O občerstvenie pre športovcov sa postarala pani Gajdošová. Zatiaľ čo tenisti
odohrávali svoje zápasy, v areáli spoločenského domu 21 družstiev prikladalo pod
svoje kotlíky s guľášom. Okolo kotlíka sa
v jednom zo súťažných družstiev zvŕtal aj
známy slovenský herec René Štúr. Vybrať
najchutnejší guľáš mala za úlohu porota
„ochutnávačov“ na čele s pánom Sanitrom. Víťazným družstvom sa stalo družstvo Obecného hasičského zboru v Predajnej. O dobrú náladu sa postaral aj pán
Ofúkaný, ktorý akciu moderoval.

Počas celého dňa si účastníci osláv mali
možnosť zmerať sily v silových disciplínach, vo futbalovom turnaji, zabaviť sa
s Anderom z Košíc, Vodopádistami a skupinou ZBM.
Dni obce Predajná boli ukončené slávnostnou svätou omšou na Námestí J. Pejku, ktorú celebroval pán farár Piekut.
Prvý augustový týždeň Predajná nielen
oslavovala, ale aj žila. Domáci, náhodní
okoloidúci, pozvaní hostia, deti či dospelí
- každý si mohol z pestrej ponuky vybrať
a prežiť letné chvíle v príjemnej spoločnosti. Už teraz sa tešíme na august 2014!
M.Skladaná, M.Vaníková

ZVESTI PRE OBČANOV
SÚHRNNÁ SPRÁVA
o zákazkách s nízkou hodnotou
s cenami vyššími ako 1 000 €

(v zmysle Smernice č. 6 obce Predajná „o postupe
obce Predajná pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou v rámci verejného obstarávania“)
Rok 2012:
1. štvrťrok 2012: 0
2. štvrťrok 2012:
1. a) predmet zákazky: odpredaj pozemku parcela
KN reg. „C“ č. 300/1 o výmere 227 m2 ,
b) hodnota zákazky: 2 803,45 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Kobex,
s. r. o., Zámostského 17, 976 97 Nemecká,
d) dátum: 4. 4. 2012
2. a) predmet zákazky: realizácia osvetlenia pri
budove OÚ Predajná,
b) hodnota zákazky: 2 027 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Progres HL,
s. r. o., Mičinská cesta 45, 974 00 Banská Bystrica
d) dátum: 18. 6. 2012
3. štvrťrok 2012:
1. a) predmet zákazky: ochrana STL plynovodu na
ulici Kalvárska,
b) hodnota zákazky: 1 746 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: REMOS
Zvolen, s. r. o., Hrádocká 18, Lieskovec,
d) dátum: 19. 7. 2013
4. štvrťrok 2012:
1. a) predmet zákazky: stavebný dozor investora
na stavbe „Rekonštrukcia námestia Juraja Pejku
Predajná,
b) hodnota zákazky: 3 100 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Ján
Lendácky, ŠKN 14, 976 97 Nemecká,
d) dátum: 26. 11. 2012
Rok 2013:
1. štvrťrok 2013:
1. a) predmet zákazky: stavebný dozor investora na
stavbe „Renovácia obradnej siene a výmena okien
na OÚ Predajná
b) hodnota zákazky: 2 000 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Ján
Lendácky, ŠKN 14, 976 97 Nemecká,
d) dátum: 22. 2. 2013
2. štvrťrok 2013
1. a) predmet zákazky: výmena radiátorov s príslušenstvom v obradnej miestnosti na OÚ Predajná
b) hodnota zákazky: 1 906,94 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Elektrogas el. kotolne a elektroinštalácie, projekcia, výroba,
montáž, servis, Hronská 423, 976 46 Valaská
d) dátum: 15. 4. 2013
2. a) predmet zákazky: externý manažment projektu,
b) hodnota zákazky: 1 488 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Audentes,
s. r. o., Poľovnícka 23, 974 06 Banská Bystrica,
d) dátum: 16. 4. 2013
3. a) predmet zákazky: prenájom poľnohospodárskej
pôdy v k. ú. Predajná, zapísaná na LV č. 558
o výmere 14,5343 ha
b) hodnota zákazky: 2 252,82 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: SHR Mária
Nagyová, Bôrovie 496, 976 63 Predajná
d) dátum: 25. 4. 2013
4. a) predmet zákazky: výmena radiátorov s príslušenstvom v priestoroch kancelárií na OÚ Predajná
b) hodnota zákazky: 2 466,61 €,
c) identifikácia úspešného uchádzača: Elektrogas
– el. kotolne a elektroinštalácie, projekcia, výroba,
montáž, servis, Hronská 423, 976 46 Valaská
d) dátum: 22. 5. 2013

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 26. 6. 2013
UZNESENIE č. 43/2013
K bodu 2./ OZ obce Predajná schvaľuje program zasadnutia.
UZNESENIE č. 44/2013
K bodu 3./ OZ obce Predajná určuje p. Šulkovú
za zapisovateľku zápisnice a p. Pocklanovú a p.
Smitka za overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č. 45/2013
K bodu 4./ OZ obce Predajná volí do návrhovej
mandátovej a volebnej komisie p. Ing.Kňazovického, p. Pikulu, p. Kazára a p. Ofúkaného.
UZNESENIE č. 46/2013
K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
OZ konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
UZNESENIE č. 47/2013
K bodu 6./ OZ obce Predajná berie na vedomie
správu nezávislého audítora.
UZNESENIE č. 48/2013
K bodu 7./ OZ obce Predajná berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2012.
UZNESENIE č. 49/2013
K bodu 7a./ OZ obce Predajná berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k inventarizácii majetku obce a záväzkov ku dňu
riadnej účtovnej uzávierky obce za rok 2012.
UZNESENIE č. 50/2013
K bodu 8./
a/ OZ obce Predajná podľa § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách schvaľuje záverečnú účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.
b/ OZ obce Predajná schvaľuje vysporiadanie
schodku hospodárenia za rok 2012
c/ OZ obce Predajná schvaľuje výsledok hospodárenia - stratu vo výške 37 746, 51 € /účet 431/
d/OZ obce Predajná schvaľuje vysporiadanie
na ťarchu účtu 428-09 – nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov bez
pripomienok.
UZNESENIE č. 51/2013
K bodu 9./ OZ obce Predajná schvaľuje hodnotiacu správu Programového rozpočtu obce
Predajná za rok 2012.
UZNESENIE č. 52/2013
K bodu 10./ OZ obce Predajná schvaľuje Programový rozpočet obce Predajná na rok 2013
bez pripomienok.
UZNESENIE č. 53/2013
K bodu 11./ OZ obce Predajná schvaľuje plán
práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013.
UZNESENIE č. 54/2013
K bodu 12./
a/OZ obce Predajná berie na vedomie, že starostka obce v zmysle zákona č. 357/2004 podala oznámenie o majetkových pomeroch.
b/OZ obce Predajná konštatuje, že neboli zistené nedostatky.
UZNESENIE č. 55/2013
K bodu 13./ OZ obce Predajná berie na vedomie
informáciu starostky obce o zmene rozpočtu
v rámci právomoci starostu – presun rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného
rozpočtu obce, pričom sa nemenia rozpočtové

príjmy ani výdaje za obdobie I. polrok 2013.
UZNESENIE č. 56/2013
K bodu 14./ OZ obce Predajná berie na vedomie informáciu starostky obce o stave projektu:
„Rekonštrukcia obradnej siene a výmena okien
na budove OÚ“. Práce boli ukončené.
UZNESENIE č. 57/2013
K bodu 15./ OZ obce Predajná stanovuje cenu
za výkup pozemkov pod stavbu ČOV Predajná
v limite od 1,00 € do 3,00 € za m2.
UZNESENIE č. 58/2013
K bodu 16./
a/ OZ obce Predajná schvaľuje návrh nového
umiestnenia pozemkov, ktorých vlastníkom
je obec Predajná, vyznačenom v grafickom
zobrazení pre Projekt pozemkových úprav
Jasenie.
b/OZ súhlasí s finančným vyrovnaním v Projekte pozemnkových úprav za lesný pozemok KN-E č.1154/3, zapísaný na LV č. 1334
v podiele 1/1 o výmere 784,78 m2 v hodnote
341,29€.
c/ OZ obce Predajná schvaľuje žiadosť firmy
KOBEX plus s.r.o. o prenájom časti pozemku
a to parcela reg.“C“ č. 1990 o výmere 23,25
m2 za účelom vybudovania schodiska a nájazdovej plochy po dobu fungovania lekárne
a to v zmysle §9 písmeno c zák. č.138/1991
Zb.
d/ OZ obce Predajná žiada starostku obce pozvať na zasadnutie OZ majiteľa firmy KOBEX
plus s.r.o. p. Beneša za účelom doriešenia príjazdovej rampy.
UZNESENIE č. 59/2013
K bodu 17./ OZ obce Predajná schvaľuje termíny osláv DNI OBCE PREDAJNÁ a priebeh
osláv tak, ako je to uvedené v bode 17./ tejto
zápisnice.
UZNESENIE č.60/2013
K bodu 18./
a/OZ obce Predajná berie na vedomie návrh
FK na odmeny pre poslancov na základe
účasti na jednotlivých zasadnutiach OZ za
I. polrok 2013 a odmeny pre komisie pri OZ
na základe ich činnosti za I. polrok 2013. Návrh je v súlade s rozpočtom obce a s poriadkom odmeňovania.
b/OZ obce Predajná schvaľuje návrh odmien.
c/OZ obce Predajná berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o odvoze odpadu podľa §51
Občianskeho zákonníka medzi obcou Predajná a Združením obcí EKOLÓG.
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ZVESTI PRE OBČANOV
Postrehy z „guľáša“
Predseda poroty p. Peter Sanitra:
„Keď som aj tento rok prijímal pozvanie za predsedu poroty, netušil som, že to bude
tentokrát taká mimoriadne náročná funkcia. Rekordný počet súťažných vzoriek, z ktorých mal vzísť víťaz, ako aj kvalita jednotlivých guľášov nás ako porotcov postavila pred
skutočne ťažké a zodpovedné rozhodnutie. Za všetkých členov poroty si dovolím tvrdiť,
že ani jedna zo vzoriek nebola vyslovene „zlá“, alebo nepodarená. Veď aj guľášmajstri
sa za tie roky vypracovali do takmer profesionálnych kvalít. Museli sme však určiť
trojicu víťazov a podľa kritérií vôňa, chuť, farba, uvarenosť sme vybrali, podľa nás tie
naj guľáše pre tento rok. Hovorí sa, koľko ľudí - toľko chuti, možno by mal niekto úplne
iný názor, ale hlavnou vizitkou kuchára je to, že sa jeho guľáš zje, s čim si myslím, tento
rok problém nebol. Na záver sa chcem v mene členov poroty poďakovať za prejavenú
dôveru a všetkým súťažným družstvám za skutočne neobyčajný gurmánsky zážitok.“
„Naj guľášmajstr r 2013“ p. Ivan Čonka - Obecný hasičský zbor:
„Pýtate sa ako sa nám to podarilo? Jednoducho! Hasiči, ako jedno z mála družstiev, sa
tejto súťaže zúčastňujeme každoročne a podľa výsledkov sa čoraz viac a viac zlepšujeme
a k 3-tiemu miestu z roku 2010 sme tento rok pridali víťazstvo. Keďže sme ako posledné
družstvo zakurovali pod kotlík (bolo už hádam aj 9 hodín), nemali sme čas špekulovať
nad guľášom a povedali sme si, že v jednoduchosti je krása. V prvom tade išlo o tímovú
prácu a už o pár minút sme mali časový schodok dobehnutý. Hlavnou devízou bolo,
že guľáš sme varili s láskou. Chuť kvalitného hovädzieho mäsa sme nechali vyniknúť
a nepotláčali sme ju marinovanim ani inými „špeciálnymi“ koreninami. Proste recept
sme mali ten najednoduchší, aký môže byť: šmalec, cibuľa, kvalitné mäso, soľ, korenie,
paprika, nové aj staré zemiaky, cesnak, rasca, majorán a hlavne chuť zvíťaziť. Ďakujem
všetkým členom nášho družstva za perfektnú súhru a spoluprácu a nezostáva mi nič
iné, ako prisľúbiť, že o rok prídeme naše víťazstvo obhájiť, tak sa pripravte.
Spracoval: Ľ Ofúkaný

OHLAS NA OSLAVY
V dňoch 2. až 4. augusta 2013 sa konal
7. ročník Dní obce Predajná. V sobotu
odštartovala súťaž o vo varení kotlíkového
guľáša. Pre našich spoluobčanov prinášam zoznam družstiev, ktoré sa do súťaže
zapojili: Euromotor, Smer, Klaudia Tokárová, Lányovci a Pikulovci, Šuhajdy, Ing.
Štefek, Luptovčiakovci, Chriašteľ, Mora,
Hraško, Engliš, Pilčíci, Felbaba, Felbabová,
Kazárová, OHZ, Lenka Chromeková, Nociar, Havran, Sixtech, Beer.
Na spríjemnenie sobotného popoludnia nám hrala country skupina Vodopád
z Brezna. O 15.30 hod. sa hral futbalový
zápas Predajná – Jasenie. O 18.00 hod.
našu obec navštívil Ander z Košíc. Všetci
ho poznáme z televízie i z rozhlasových
vystúpení. Rozveselil nás nielen vtipmi.
Potešili nás aj pesničky v podaní speváckeho dua Šarm. Po ukončení programu
o 19.30 hod. sa rozprúdila veselica pod
holým nebom. Do tanca hrala skupina
ZBM z Brezna. Naša mládež, ale aj dospelí
si prišli na svoje.
V nedeľu sa na námestí konalo duchovné
poďakovanie. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán farár Piekut. Hudobné takty
zvládla Ľudka Cibulová.
Na záver chcem poďakovať OZ pri Obecnom úrade v Predajnej a našej pani starostke Ing. Čontofalskej a všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii a priebehu
osláv. Tešíme sa, že sa v budúcom roku
znovu stretneme na 8. ročníku Dní obce
Predajná.
Hanka Filipková
			

ĎAKUJEME SPONZOROM
Dní obce Predajná 2013
Obci Predajná
BBSK
PRIMA BANKE
Dunajskému Milanovi
Šebovi Jozefovi
Kováčovi Jánovi
COOP Jednote Brezno
Nociarovi Jozefovi
Demeterovi Ondrejovi – PREDOS
Demeterovi Jánovi
Baboľovi Jaroslavovi
Vančovi Ivanovi
Žabkovi Miroslavovi
Antonovi Živickému
Michalovi Babjakovi

ZVESTI PRE OBČANOV
Dovidenia, prázdniny!

Bude nám všetkým síce veľmi ľúto za oddychom a slniečkom, ale vieme, že o chvíľu
začnú povinnosti a ranné vstávanie. Nechcem vám tým kaziť letnú náladu, len sa
chcem aspoň trošku touto cestou prihovoriť našim najmenším a ich rodičom.
Celý kolektív materskej školy sa už pripravuje na privítanie našich najmladších.
Chcem predstaviť hlavne novým rodičom zamestnancov materskej školy. V prvom rade
nemôžem zabudnúť predstaviť našu milú pani riaditeľku Základnej školy s materskou
školou Mgr. Michaelu Vaníkovú. Zástupkyňou pre MŠ je pani Ruženka Smolová, pani
učiteľky sú Mgr. Stanislava Michalková, Mgr. Janka Kleskeňová a pani Alexandra
Vaníková. O poriadok a čistotu našej materskej školy sa bude starať naša teta Katka
Fógelová. Milé naše „húseničky“ a naše „motýliky“, tešíme sa už na váš príchod. A milé
maminky, ockovia, vám chcem odkázať, aby ste sa nebáli o svoje ratolesti. Tak ako to
zvládol doteraz každý, tak isto prvé kroky v kolektíve zvládnu aj tie vaše detičky. Buďte
silní. Aj keď vám bude ľúto, pretože čím dlhšie sa budete lúčiť s vašim srdiečkom, tým to
bude pre vás oboch horšie. Veď ak aj náhodou vyjde nejaká tá slzička, to neznamená, že
vás prestanú ľúbiť. A uvidíte, že čochvíľa už bude dobre.
Ešte by som pripomenula hlavne novým rodičom, pretože prvý deň bude menší chaos,
že do skriniek, ktoré budú mať vaše detičky, bude potrebné priniesť papučky, náhradné
oblečenie v prípade „nehody“. Tí, ktorí budú už prvý deň v škôlke aj spinkať, si prinesú
pyžamko. Obliečky na perinky a uteráčiky si nosiť nemusíte, všetko vám poskytne naša
materská škola. Ostatné informácie dostanete pri príchode ráno 2. 9. 2013 a na prvom
rodičovskom združení. Prevádzka v MŠ sa začína od šiestej hodiny.
Tak si ešte užite posledné letné dni a stretneme sa už čoskoro.
Mgr. Stanislava Michalková

50 výročie školy
50 školských rokov
50-ročná budova našej základnej školy

rozsiahla paleta pedagogických a nepedagogických zamestnancov
množstvo šikovných a úspešných absolventov....
Rodičom i priateľom našej školy oznamujeme, že roky práce, históriu i súčasnosť
Základnej školy s materskou školou v Predajnej si pripomenieme
dňa 18.októbra 2013.

Oslávime 50. výročie založenia školy
Ak máte chuť podeliť sa s nami s Vašim spomienkami,
zážitkami či fotografiami zo školských čias,
kontaktujte nás na e-mail: m.vanikova@centrum.sk

Škola oddychuje

Letné mesiace sú pre školákov synonymom oddychu, sladkého ničnerobenia a božského pokoja.
Školské povinnosti, ranné vstávanie a ďalšie „nočné mory“ nikoho nestrašia. Škola oddychuje
a september netrpezlivo podupkáva za dverami. Počká si na nás. Aj sa dočká. Druhého septembra sa opäť otvoria brány našej školy a kolotoč sa rozkrúti. Minuloroční prváci sa stanú hrdými
druhákmi, minuloroční ôsmaci budú tí najstarší a dúfajme, že aj najmúdrejší žiaci našej školy :-) .
Do prvej triedy vkročia noví prváčikovia. Ich prvé kroky budú možno trochu nesmelé a ich rúčka
bude pevne stískať maminu dlaň. Prejde však niekoľko týždňov a stanú sa z nich hrdí prváci. Samozrejme, že celý školský rok budú potrebovať pomoc rodičov. Veď naučiť sa čítať, písať a počítať
si vyžaduje „tréning“ aj doma. Získanie správnych návykov pri učení je predpokladom úspešného
zvládnutia nielen základnej školy.
Čo dodať na záver. Tešíme sa na vás, vychutnajte si posledné augustové dníky a nezabudnite, že začíname 2. 9. 2013 o 8.00 hod. slávnostným otvorením školského roka 2013/2014
.
M. Vaníková

ČO NOVÉ
v našej škole

Začiatok augusta patril Predajnej a jej
obyvateľom. Obec žila oslavami. Počas
troch augustových dní je pocit spolupatričnosti o čosi väčší. Stretnutia, nekonečné rozhovory, zábava, tanec, relax...
O tom, že aj žiaci siedmej triedy (v tomto
školskom roku to už budú ôsmaci) sú hrdými obyvateľmi Predajnej, vás presvedčia ich vyznania.

Môj domov
Predajná je obec, kde mám svoj domov. Je
to malá dedinka pri Hrone blízka môjmu
srdcu. Zo severu ju obklopujú Nízke Tatry
a z juhu Slovenské rudohorie.
Každé ráno mi do izby vchádza slnko
a budí ma jemným pohladením. Neďaleko
môjho domu je aj kopec Kalvária, ktorý je
najvyšší v Predajnej. Je to len kúsoček od
môjho domu, asi desať minút pešo. Pri prechádzke na Kalváriu si pozbieram v lese
jahody, ktoré vykúkajú z nádhernej zelenej
trávy. Potom pred sebou zbadám mohutné stromy, ktoré si ma skúmavo prezerajú
a volajú do lesa. Pomedzi ne sa vinie kľukatá cestička, ktorá nás dovedie ku kostolu.
Všade sa ozýva vtáčí štebot. Keď zbehnem
z kopca, o pár minút som na známej strelnici Šimáň, na ktorú mám len tie najlepšie
spomienky.
Ak však chceme vidieť modernejšiu časť
Predajnej, stačí zájsť na námestie, ktoré je
pomenované podľa Juraja Pejku. Blízko je
aj moja škola. Pri futbalovom ihrisku je aj
naša pýcha, a to miestna knižnica. Najviac
sa mi však páči pri potôčiku Jasenica, kde
vnímam len jeho jemné ukľudňujúce žblnkanie.
Takto vnímam svoj domov a inde by som
nechcel vyrastať. Sem patrím.
Dušan Peťko

Predajná
Dedinôčka malá na úpätí hôr,
Predajná sa volá, to je môj domov.
Malá, ale srdcu blízka, je kolíska môjho rodiska.
Blízky mi je každý dom i človek žijúci v ňom.
Cez dedinu tečie Hron, vedľa rieky pekný strom.
V rieke rybky plávajú si, vlnky šťastne skackajú si.
Námestíčko máme nové, páči sa aj mojej mame.
Ihrisko je zarastené, bolo dlho nekosené.
Škola pekná, vynovená, sťaby nová postavená.
Na kopčeku za domami, stojí kostol všetkým známy.
Snehu máme vždycky dosť, všetkým deťom pre radosť.
Vetrík fúka sem a tam, Predajná, môj rodný kraj!
		
Samuel Halaj

KULTÚRNE ZVESTI
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri Vašich životných
jubileách zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok, nech sa Vám chrbtom otáča.
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Blahoželáme v mesiaci
júl 2013
60 rokov
Ján Burda
65 rokov
Miroslav Bučko
Magdaléna Štefančíková
70 rokov
Anna Múková
75 rokov
Oľga Ďurišová
Anna Szekelyová
90 rokov
Anna Bobáková

Blahoželáme v mesiaci
august 2013
50 rokov
Igor Bučko
Želmíra Daxnerová
65 rokov
Milan Jobek
Milan Michalčík
75 rokov
Zoltán Stacho
80 rokov
Darina Demeterová
Ondrej Majer

		

Váza z črepov
Obchádzam mohyly mlčiacich tvárí,
deň zrodu, deň skonu, dávny vek vraví.
Radím ich do členstva rodiny, známych.
Dej, portrét zjaví sa z čias žití dávnych.
Pofukuje vetrík, kvetiny rozhojdal,
čo syn, dcéra, vnuk, či priateľ k úcte vám vysádzal.
Tu snívajú v pokoji večný sen aj o nás.
Mozoľ ich práchnivie, čo drel aj nocou pre vás.
Vyhasli tiež túžby rodákov v cudzine.
Nenašli, čo my dnes v rodnej domovine.
O mnohých niet záznam, zmizli z tohto sveta.
Možno aj im patrí tuš, ďakovná veta.
Letmo dnes treba zrieť pri oslave obce,
do dejín pradávnych, keď nemal nik čo chcel.
Len drina bola zdroj a brázda obživou,
keď prekliatím bolo, že zarástol dvor burinou.
O najväčší poklad Slovač dnes prichodí,
poctivosť jej redne, svet jej už neverí.
Skúsme nájsť odpoveď v porekadle dávnom:
„Kde nie je brat bratom, cudzí bude pánom.“
Zaznieva oslavná pieseň pre dedinku.
Z črepov hliny vázu zlepme predkom pre spomienku.
Nech obec noví sa, v gruntoch nájde skvosty!
Hájme jej poctivosť, vážme si vlastných, vážme si hostí.
K oslave Dní obce Predajná jej občan Ján Fekiač

Narodili sa

Jana Albertyová, 5.6.2013
Marcel Pacher, 12.7.2013

Opustili nás
Róbert Kišš
Jozef Štulrajter
Ján Rečlo
Ladislav Čižmárik
Margaréta Páleníková
Peter Birka
Očiam ste odišli, v srdci ste zostali...

Cesta horehronom
Leť plamienok jasný
ponad lúky, polia,
pod Kráľovu hoľu,
kde smutne zvony zvonia.

Zavej vetrík poľom
ku Kráľovej holi,
pošepkaj chlapčaťu,
že nás srdce bolí,

Poláskaj kvieťa tam,
pozdrav k nemu zanes
a lásku našu
na malý krížik zaves.

že osud bol krutý
a vzácny diamant vzal,
no lesk jeho naveky
v srdci nám zanechal.

Zaleť, vtáča, zaleť
k posvätnému miestu,
veď ty dobre poznáš
horehronom cestu.
Zaspievaj piesenku
v chotári šumiackom,
že aj u nás doma
sa plní smútkom dom.
Rozlúčka s Peťkom Birkom
(A.M.)

ZVESTI PRE OBČANOV
Novela pomôže traktorom, ale pustí na cestu aj vraky
Od 1. septembra vstupuje do platnosti novela zákona o premávke, ktorá umožní domácim traktorom
jazdiť po cestách. Podmienkou je získanie špeciálneho evidenčného čísla, ktoré obsahuje písm. „C“.
Traktory vyrazia na cesty
C-éčkové evidenčné číslo môžu získať iba vozidlá,
ktoré nie sú schválené pre premávku a používajú
sa na poľnohospodárske a lesné práce. Netýka sa
to však typizovaných vozidiel, jednotlivo vyrobených vozidiel na základe licencie ani jednotlivo
dovezených vozidiel. V preklade do slovenčiny to
znamená, že ministerstvo vnútra chce touto novelou uľahčiť život majiteľom podomácky vyrobených
traktorov či modernejších malotraktorov, ktorí ich
používajú na obrábanie svojich polí.
Podľa zákona budú môcť jazdiť iba po cestách III.
triedy, miestnych a účelových komunikáciách a len
za nezníženej viditeľnosti. Evidenčné čísla si bude
možné vybaviť na dopravnom inšpektoráte podľa
trvalého bydliska majiteľa, kde záujemca predloží žiadosť s príslušnými údajmi. C-éčkové čísla sa
budú vydávať na tri roky, pričom vydanie jednej tabuľky s evidenčným číslom bude stáť 33 eur.
Keďže ide o vozidlá, ktoré nie sú schválené na prevádzku v cestnej premávke a nemusia teda spĺňať
žiadne technické predpisy platné pre ostatné vozidlá, nebudú podliehať ani technickej a emisnej
kontrole.
Žiadosť musí obsahovať:
1. Ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresa pobytu
2. Ak ide o právnickú osobu: názov, adresa sídla a
identifikačné číslo vlastníka vozidla, ako aj osobné
údaje o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej
osoby (podľa bodu 1),
3. Základné technické údaje vozidla:
 značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu,
identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla (ak je možné tieto údaje zistiť)
 dĺžku, šírku a výšku vozidla
 fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
 odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej
trasy a času používania vozidla v premávke
 dátum a podpis žiadateľa
AutoMoto.sk komentuje
Považujeme za chvályhodné, že sa ministerstvá dopravy a vnútra snažia uľahčiť život ľuďom, ktorí používajú podomácky vyrobené traktory. Lenže tvorcovia novely si očividne neuvedomili vplyv takéhoto
rozhodnutia na bezpečnosť cestnej premávky. Ako
možno pustiť na cesty akékoľvek vozidlo, u ktorého
nikto nepozná účinok bŕzd? O nejakom osvetlení,
ktoré výrazne zvyšuje bezpečnosť na cestách, ani
nechyrovať. Kto zabráni majiteľovi aby sa nevybral
na niekoľkokilometrovú jazdu, hoc po cestách nižších tried, bez bŕzd a bez svetiel?
Podľa nášho názoru je súčasná právna úprava potenciálne nebezpečná. Za absolútne minimum pre
vydanie takéhoto evidenčného čísla preto považujeme obmedzenú technickú kontrolu, počas ktorej by technici odmerali účinnosť bŕzd, funkčnosť
predných i brzdových svetiel a smeroviek. Bude síce
potrebné zmeniť minimálne jeden ďalší zákon, ale
na to mali kompetentní myslieť skôr. Načo potom
kvetnato hovoria o zvyšovaní bezpečnosti na cestách, keď sú ochotní a schopní pustiť na cesty traktor, ktorého brzdné vlastnosti nie sú známe?
Trúfame si tvrdiť, že súčasná úprava neurobí veľkú
radosť polícii, ktorá zodpovedá za dohľad nad bezpečnosťou premávky. Je síce pravda, že policajt

môže majiteľovi traktoru nariadiť technickú kontrolu, ak zistí zjavné technické nedostatky, napríklad
nedostatočný výhľad z miesta vodiča, nadmerný
únik oleja a dymivosť či slabší účinok bŕzd. Lenže
to nepomôže, pretože riadnou STK takýto domáci
výrobok neprejde ani zázrakom. Problém je v tom,
že zákon v tomto prípade pozná iba riadnu STK,
obmedzenú skrátka neumožňuje. A celá novela tak
bude viac ako zbytočná.
Za skutočne obrovský problém však považujeme
nedostatočnú definíciu „vozidla používaného na
poľnohospodárske a lesné práce“. C-éčkové značky
nebudú môcť získať majitelia typizovaného auta, avšak stačí zo starého Favorita alebo Žigulíka odrezať
strechu, trochu zvýšiť nápravy a nahodiť väčšie kolesá a už o typizovanom vozidle hovoriť nemôžeme.
Kto zabráni špekulantom odhlásiť staré „šunky“ z
evidencie, urobiť menšie úpravy a vyžiadať si C-éčkové evidenčné číslo? A tri roky jazdiť bez STK?
Potešujúcou správou je aspoň to, že budú musieť
mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. No i
tak považujeme novelu v jej súčasnej podobe za
neprípustnú. Intenzita dopravy na Slovensku neustále rastie a výnimkou nie sú ani cesty nižších tried,
na ktoré majú byť vpustené malotraktory. Pomôcť
malým poľnohospodárom z dedín je chvályhodné.
Ale...
Aj malotraktor
potrebuje platné doklady
S oteplením sa na dedinách a v záhradkárskych
oblastiach začnú pohybovať rôzne druhy malotraktorov. Na cestu však môžu vyjsť len s technickým
osvedčením. Traktory a malotraktory síce nepatria
medzi prioritné témy nášho portálu, no jeden z
čitateľov sa na nás obrátil so zaujímavou otázkou.
Je aktuálna najmä preto, že v týchto dňoch mnohí
ľudia vyrážajú do záhrad a na polia práve s malými
traktormi.
Vedeli by ste mi povedať alebo zistiť, ako zákon o premávke rieši otázku malotraktorov? Mám doma malotraktor, lepšie povedané záhradný traktor, s ktorým
na prevádzku po cestných komunikáciách nižších
tried stačilo mať vodičský preukaz na traktor. Neviem
však, či podľa novely musím mať aj technickú a emisnú kontrolu. Jediné, čo k traktoru mám, je technická
dokumentácia k motoru a manuál. Ide o traktor radu
TK12-1.
Bez STK to nepôjde
Požiadali sme o odpoveď policajné prezídium. Z
odpovede jednoznačne vyplýva, že základnou podmienkou pre jazdu po ceste je technická spôsobilosť
vozidla pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Splnenie tejto podmienky dokazujú buď
osvedčenia o evidencii časť I a II alebo technické
osvedčenie. Rozdiel medzi týmito dokumentmi je v
tom, že technické osvedčenie sa vydáva pre vozidlá,
ktoré nepodliehajú povinnej evidencii, čiže nemusia
mať poznávacie značky. Svoje otázky či návrhy môžete posielať na tip@automoto.sk.
Podľa zákona o premávke smú zvláštne vozidlá, ako
je napríklad aj malotraktor, používať iba cesty III.
triedy, ako aj miestne a účelové komunikácie, musia
však mať aspoň jeden z dokumentov. Inými slovami, ak chce náš čitateľ jazdiť so svojím traktorom
po ceste, mal by mať minimálne technické osvedčenie. V praxi to znamená, že povinnosti absolvovať
technickú a emisnú kontrolu sa nemá šancu vyhnúť,
pretože doklady vydá polícia iba na základe platného protokolu.
Alternatívy a výnimky
Ďalšou otázkou je kategória, do ktorej spomínaný

malotraktor patrí. Od nej sa totiž odvíjajú možnosti aj obmedzenia. Stroj môže podľa technických
parametrov a účelu spadať buď do niektorej z kategórií kolesových traktorov (T), alebo do kategórie
zvláštnych vozidiel (PS). Od januára tohto roka platí
novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke, podľa ktorej majitelia vozidla kategórií L,
M, N, O, T, C, R, PS a LS bez evidenčnej povinnosti musia požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii
časť II. Ak by bol malotraktor nášho čitateľa zaradený do kategórie vozidiel PS používaných v poľnohospodárstve, musel by o toto osvedčenie požiadať
až po 1. januári 2017.
Ďalšou z možností je požiadať o výnimku, no iba
vtedy, ak bolo vydané technické osvedčenie. Táto
cesta sa nám však vidí príliš komplikovaná, nakoľko
žiadosť musí obsahovať nielen osobné údaje majiteľa, ale aj územie alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať a dobu platnosti výnimky, jej účel a
zdôvodnenie. Pokiaľ trasa prekročí hranice okresu,
žiadosť musí schváliť ministerstvo vnútra.
Nemalé sú aj správne poplatky. Ak sa traktor bude
pohybovať v rámci okresu, poplatok je 15 eur. V prípade, že presiahne okres, ale zostane v rámci jedného kraja, zaplatí majiteľ 20 eur. Akonáhle plánovaná
trasa prekročí hranice kraja, správny poplatok je
30 eur. Už len z dôvodu poplatkov sa nám zdá toto
riešenie nepraktické. Sme však presvedčení, že technická aj emisná kontrola sú finančne a časovo oveľa
menej náročné.
Doplňujúca čitateľská otázka
Po zverejnení nášho článku nám jeden z čitateľov poslal doplňujúcu otázku: Keď mám traktor (Zetor) bez
STK a ostatných dokladov, platí zákon aj vtedy, keď
jazdím iba po poľných a lesných cestách?
Naša odpoveď:
Zákon o cestnej premávke platí len a výlučne na
cestách, či už sú to miestne komunikácie alebo
cesty vyššej triedy. Pokiaľ jazdíte po poľných a lesných cestách, prípadne v uzavretých podnikových
areáloch, nespadáte pod zákon o premávke. Môžete
jazdiť aj bez STK a technického preukazu. Akonáhle
však vyjdete na cestu, i keď by ste potrebovali prejsť
len 100 metrov, všetky doklady potrebujete, vrátane
STK a pod. Vodičský preukaz príslušnej skupiny by
ste však mali mať, nakoľko podľa zákona je to povinné nezávisle od toho, kde jazdíte.
Zákony a paragrafy k danej téme:
Platné znenie zákonov nájdete na Portáli právnych
informácií ministerstva spravodlivosti. V lište vľavo
je potrebné kliknúť na odkaz „Predpisy“ a do políčka „Predpis č.“ zadať príslušné číslo zákona. Zo
zoznamu odporúčame otvoriť ten, pri ktorom stojí
poznámka „Rek zákony“, nakoľko ide o aktualizované znenie, v ktorom sú zapracované všetky doteraz
schválené zmeny.
1. Zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:
 § 21 ods. 2 písm. a) a g) (Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel)
 § 23 ods. 1 a 4 (Osvedčenie o evidencii a technické
osvedčenie vozidla)
 § 112 ods. 2 a 3 (Prechodné ustanovenia)
 Príloha č. 1, body 6 a 10 (Rozdelenie vozidiel do
kategórií)
2. Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:
 § 4 ods. 1 písm. a) (Povinnosti vodiča)
 § 35 ods. 1 (Osobitosti premávky na diaľnici a
rýchlostnej ceste)
 § 39 ods. 1, 2, 5 a 6 (Obmedzenie jazdy niektorých
druhov vozidiel)
 § 140 ods. 1 (Výnimky)

ZVESTI PRE OBČANOV
-------------Povinnosti majiteľov psov-----------„Keď som išla z práce, takmer som sa na úseku medzi Predajnou a Kramlištím, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 km/hod., zrazila
s čiernym vysokým psom, pravdepodobne dogou. Pár sekúnd a pes by bol mŕtvy! Neviem, čo by bolo so mnou a s mojím firemným
vozidlom. Otrasená som však bola poriadne! Z obce Predajná (po vedľajšej ceste) išli dvaja ľudia, ktorých som samozrejme videla.
Nevedela som však, že si vyšli na prechádzku so svojím domácim miláčikom. Samozrejme, bez vôdzky! Títo dvaja sa na mieste, kde sa
vedľajšia cesta napája na hlavnú, pozerali pred seba. Netušila som, čo robia. Neskôr som pochopila, že volajú na psa, ktorý odbehol do
poľa. Pes okamžite poslúchol a bežal rovno pod moje kolesá. Bola som však rýchlejšia a tesne sme sa minuli. Nenamietala by som, keby
majitelia pustili psa v hore alebo na odľahlom mieste. Nechať však pobehovať psa po miestnych komunikáciách je nezodpovedné!“
(z e-mailu Lucie, upravené)

Majitelia psov, poznáte svoje povinnosti?

Podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z. zo 16. mája 2002. Podľa §3 tohto zákona každý pes držaný na území SR
nepretržite viac ako 90 dní podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec. Obec vydá držiteľovi
psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Evidenčnou známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je
neprenosná. Odcudzenie, stratu alebo zničenie evidenčnej známky oznámi držiteľ psa obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná
vydať novú známku.
§4 upravuje vodenia psa. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii , pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za psa vždy zodpovedá
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie.
§6 ukladá povinnosť tomu, kto psa vedie, odstrániť výkaly, ktorými je znečistené verejné priestranstvo.
§7 rieši v ôsmich odsekoch priestupky. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, resp. vtedy ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Aktivity Dní obce Predajná
v réžii športovej komisie
Piatok, ako každý rok, patril deťom. Pripravili sme pre ne súťaže na preliezačkách, stále populárnejší hod mobilom na cieľ i skákanie vo vreci.
Niektoré detičky nám nakreslili, v čom súťažili. Všetky deti boli samozrejme odmenené sladkosťou.

10. ročník súťaže o najsilnejšieho muža a ženu

Sobota bola určená dospelým a mládeži. Už tradične sme pripravili
súťaž o „Najsilnejšieho muža a ženu“ a už tradične sa súťažilo v troch
disciplínach. Prvou disciplínou
bol hod „kľuchtou“.
Džentlmensky hádzali najskôr
dámy a veru hádzali poriadne ďaleko.
Zahanbiť sa nedali
ani páni, a tak bolo
čo merať. Ďalšou
disciplínou bol
beh s bandaska-

mi. Tie sme naplnili vodou tak, aby chlapom v 30 litrových bandaskách
čľupkalo 25 litrov vody a ženám sme dopriali po 5 litrov do každej ruky.
No a nakoniec sme si nechali najobľúbenejšiu disciplínu – pretláčanie
rukou. Nedali sa zahanbiť ani chlapi, ani ženy. Pretláčalo sa naozaj zanietene a s nadšením, k čomu prispeli aj diváci dôkladným a hlučným
povzbudzovaním.
Body z každej súťažnej disciplíny sa spočítali a určili víťazov takto:
Ženy:
Muži:
1. miesto – Mirka Beraxová
1. miesto – Peter Červenec
2. miesto – Petra Molnárová
2. miesto – Stano Švidroň
3. miesto – Monika Felbabová
3. miesto – Michal Engliš
Ako je zvykom, prví traja, muži aj ženy, boli odmenení okrem poriadneho potlesku aj vecnými cenami a víťazi si odniesli putovné poháre,
o ktoré sa bude súťažiť aj o rok. Ďakujem všetkým, ktorí sa nehanbili
a nebáli sa konkurencie a zúčastnili sa tejto súťaže, ktorá svojím desiatym pokračovaním uzavrela dekádu úspešného a žiadaného podujatia.
Dúfam, že na budúci rok sa opäť stretneme pri zdolávaní športových
disciplín. Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom športovej
komisie, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli k úspešnému
a vydarenému ročníku tejto súťaže. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorí
vytvorili perfektnú náladu. Dúfam, že aj o rok sa na Dňoch obce stretneme už na 11. ročníku súťaže o „Najsilnejšieho muža a ženu“.
D. Smitka

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Keď niečo veľmi chceš,
choď za svojím snom!
Vedeli ste, že u nás v Predajnej máme
reprezentantku Slovenska vo futbale? Nie?
Poďme si ju teda predstaviť.

Medzinárodný deň detí
Športová komisia pripravila pre deti súťaže na ihrisku. Skákalo sa vo vreci, behalo sa
s fľašami naplnenými vodou a samozrejme nechýbala ani najobľúbenejšia disciplína
– preťahovanie lanom. V rámci Rozprávkového lesa naše turistky Vierka a Anka,
ako dedko a babka, pripravili deťom zážitok s rozprávkou Ťahal dedko repku a veru
ťahali všetci zaradom. Samozrejme každé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou.
Našim turistkám patrí vďaka za to, že sa zapojili a pomohli zorganizovať naozaj
vydarené popoludnie pre deti.

Tradičný výstup na Chabenec

Moja „srdcovečka“ je futbal

Volám sa Monika Havranová a odmalička je
mojou srdcovou záležitosťou futbal. Venujem
sa mu už od 6 rokov. Spolu s otcom som doma
trénovala, chodil so mnou na ihrisko a všade so
mnou bola a je futbalová lopta.
Mojím prvým klubom bol FK 1928 Jasenie.
Nastúpila som tam ako desaťročná, odohrala som
dva roky. Tam som začala trénovať, hrávať, no
najmä, naučila som sa, čo je to hrať futbal. Neskôr
som prestúpila do Podbrezovej. Odohrala som
tam dva roky a potom som prestúpila do Seliec,
kde hrávam 1. ligu. Veľmi sa mi to vyplatilo,
pretože v Selciach si ma všimla reprezentácia
a vybrali ma hrať futbal za Slovensko. Veľmi som
sa tomu potešila a v reprezentačnom drese som
strelila už 3 góly.
Od 4. do 8. apríla 2013 sme hrali na Development
Tournament
16
ročné
v
Rumunsku
zápasy Moldavsko- Slovensko (0:5), Srbsko Slovensko (1:0) a Rumunsko - Slovensko (1:1).
Od 25. do 26. apríla 2013 na Development
Tournament 17 ročné v Moldavsku (Vadul –
Lui – Voda) zápasy Moldavsko - Slovensko (0:0)
a Bielorusko - Slovensko (0:2).
29.júla 2013 sa reprezentácia stretla v Bratislave,
1.augusta 2013 sme leteli na Ukrajinu na 1.
kvalifikačné kolo ME 2014. 2. augusta 2013
sme odohrali zápas s Fínskom, kde sme po
prvom polčase vyhrávali 2:0, no výsledok sa
nám nepodarilo udržať a zápas nakoniec skončil
remízou 2:2. Ďalší zápas sme hrali 4. augusta 2013
s Holandskom, prehrali sme vysoko 4:0. No a 7.
augusta 2013 nás čakala Ukrajina, s ktorou sme
uhrali remízu 3:3. V prvom polčase som za stavu
1:0 strelila vyrovnávajúci gól. Keďže sme však
v skupine skončili na treťom mieste, nepodarilo
sa nám postúpiť do ďalšieho kvalifikačného kola.
Sú to všetko nezabudnuteľné zážitky.
Mojím veľkým snom je hrať futbal v Anglicku.
Budem sa futbalu venovať tak dlho, pokiaľ sa
mi tento sen nesplní. Som hrdá, že môžem
reprezentovať Slovensko, ale najmä svoju obec.
Monika Havranová

Športová komisia v spolupráci s Turistickým klubom Predajná už tradične organizuje
každý rok výstup na Chabenec. Nebolo tomu inak ani teraz, a tak sa v sobotu 29.
júna stretli na námestí turisti aj „neturisti“ a vyrazili sme. Autobus nás vyviezol na
Tále, niektorých na Srdiečko a všetci sme stúpali do Krížskeho sedla. Tam počasie
akoby niekto začaroval a oblaky nám dopriali dážď aj s jemnými krúpami, ale nás
to neodradilo. Netrvalo dlho a svietilo na nás slniečko. Stúpali sme hrebeňom na
Skalku a ďalej na Chabenec, kde sme stretlii partiu Čechov a Poliakov, ktorým
tak učarovala naša turistická vlajka, že sa s ňou odfotili. Po zostupe na chatu pod
Chabencom, alebo ak chcete na útulňu v Ďurkovej, sme si oddýchli, občerstvili sme
sa a dolinou Kyslá sme sa pobrali spokojní a zdravo unavení domov.
D. Smitka

Turistický klub

GADERSKÁ DOLINA
Ráno sme sa, ako vždy, stretli na námestí v Predajnej. Počasie sa ukazovalo byť krásne.
Autobus nás odviezol do obce Blatnica pri Martine. V tejto obci sa nachádza Plickovo
múzeum s jeho fotografiami (Plicka bol prvým fotografom na Slovensku, ktorý fotil dedinky
a pracujúcich ľudí na roliach). V Gaderskej doline sa natáčal aj film Jánošík.
Náučný chodník nás viedol Gaderskou dolinou a my sme už len mohli obdivovať krásu
prírody, skalnaté útesy a útesy, na ktoré niektorí odvážlivci vystúpili chodníkmi istenými
reťazami. Odtiaľ sme pokračovali cestou, ktorá viedla cez lúku obsypanú neuveriteľným
množstvom rôznych druhov kvetín a tam sa nám aj naskytla príležitosť zablahoželať
k meninám našim Ankám. Neskôr naši najmenší turisti Maťko, Miška a Lucka postavili
z kameňov skalných strážcov. Potom nasledoval zostup k skalným jaskyniam, ktorý sme
zvládli pridržiavajúc sa reťazí a ďalej do doliny Gader, kde sme sa zastavili a občerstvili
v kempe.
Spokojní a šťastní, opäť s krásnymi spomienkami a zážitkami, sme sa vracali domov. Máme
na čo spomínať.
D. Smitka, predseda Turistického klubu Predajná

