
merácia Nemecká, Jasenie, Predajná, podaní 
žiadosti na riešenie zasypania prepadliska na 
Ministerstvo ŽP SR, realizácii zbierky textilu, 
prádla, obuvi cez Diakoniu Broumov v ČR

- o konaní pietneho aktu pri príležitosti 70. 
výročia oslobodenia obce spojeného s roz-
hlasovou reláciou deti ZŠ s MŠ a to dňa 20. 3. 
2015 o 16.00 hodine.

UZNESENIE Č. 22
OZ obce Predajná schvaľuje
1/podanie žiadosti o zaradenie projektu Kanali-

zácia a ČOV Predajná v rámci Aglomerácie 
Nemecká Predajná Jasenie do plánu investícií 
Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej 
spoločnosti a.s. Banská Bystrica v roku 2015.

2/vysporiadanie pozemkov a to prístupovej 
cesty a pozemkov pod ČOV jedná sa o po-
zemky zapísané na LV č.783 parcely KN_E č. 
338/1.2.3.6 o výmere 1494m2 a I.V č.807 
parcely KN-E č.339/1 a 339/3 o výmere 
249m2 za kúpnu cenu 4 eurá za m2.

Ročník 16                                         2/2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 17. marca 2015 Poslanci Obecného zastupiteľstva       

obce Predajná 2014 - 2018
1. Ján ČREP
2. Marta DUDOVÁ
3. Petra HAZUCHOVÁ
4. Lucia HRAŠKOVÁ
5. Ing. Jana KOHÚTOVÁ
6. Dezider SMITKA
7. Ing. Peter ŠTEFEK
8. Božena ŠULKOVÁ
9. Marta VESELOVSKÁ

Uznesenie OZ obce Predajná č.80/2014 
zo dňa 8. 12. 2014 vzalo na vedomie, že 
mandát poslanca Ing. Dušana Ramaja 
zanikol 08.12.2014 v zmysle § 25 ods.2 
písm. c) zákona 369/1990 Zb., a to pí-
somným vzdaním sa mandátu zo zdra-
votných dôvodov, ktoré bolo Obecné-
mu úradu obce Predajná doručené dňa 
24. 11. 2014. OZ vyhlásilo podľa § 51 
ods.2 zákona č.396/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v  znení 
neskorších predpisov nastúpenie náh-
radníka – p. Boženy Šulkovej za pos-
lanca OZ vo volebnom obvode Predaj-
ná, ktorá zložila zákonom podpísaný 
sľub a bolo jej odovzdané osvedčenie, 
že sa stala poslancom OZ dňa 8. 12. 
2014.
Uznesením Obecného zastupiteľstva 
obce Predajná  č.90/2014 bola povere-
ná pani Petra Hazuchová zastupova-
ním starostu obce. 

UZNESENIE Č. 14
OZ Berie na vedomie:
a/ Informatívnu správu o stave pohľadávok a 
postupe ich vymáhania k 31. 12. 2014 bez pri-
pomienok 
b/ Správu o kontrole vybavovania sťažností a 
petícií za rok 2014 bez pripomienok 
c/Informatívnu správu o ochrane majetku 
obce bez pripomienok 
UZNESENIE Č. 15
OZ obce Predajná
a/ruší VZN č.2/2014 o určení výšky dotá-cie 

na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a dieťa 
školského zariadenia na rok 2015

b/O Z obce Predajná schvaľuje   VZN č. 1/2015 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa v MS a dieťa školského zariadenia na 
rok 2015 bez príspevku na správu školských  
objektov podľa počtu detí v materskej škole a 
počtu detí školského klubu vo výške 99,09 
eur na žiaka

c/OZ obce Predajná žiada kontrolórku obce o 
vykonanie  kontroly  hospodárenia v základ-
nej a materskej škole za rok 2014

UZNESENIE Č. 16
OZ obce Predajná
a/rušíVZN č.2/2014 o vodení psa mimo chov-

ného priestoru
b/schvaľuje vo veciach územnej samosprávy v 

zmysle ustanovenia §6 ods. l zákona č.369 
/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov a ustanovení §3ods.6, §4ods.5, 
§5ods. la2a§6 ods.3 zákona č.282/ 2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky dr-
žania psov všeobecne záväzné nariadenie o 
vodení psa mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov ako VZN č.2/2015 s pri-
pomienkou:
- zníženia ceny za vydanie náhradnej eviden-

čnej známky pre psa v §2 VZN č. 2/2015 z 
3,50 € na 1,50 €.

UZNESENIE Č. 17               
a/OZ obce Predajná berie na vedomie návrh 

predsedu fin. komisie na prerokovanie platu 
starostky obce.

UZNESENIE Č. 18    
OZ obce Predajná prerokovalo ponuku spo-
ločnosti Prima banka Slovensko, a. s. IČO: 31 
575 951, so sídlom Hodžova 11,010 11 Žilina 
zo dňa 9. 2. 2015 na kúpu cenných papierov, 
ktoré sú vo vlastníctva obce, za nasledovných 
podmienok:
Predmetom prevodu sú kmeňové akcie spo-
ločnosti Prima banka Slovensko a .s. IČO: 31 
575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
vydané v zaknihovanej podobe na meno nasle-
dovne:

ISIN            men. hodnota        kúp. cena 1 akcie
SK 1110001270    399,00 €                             600,006
SK 1110013671      67,00 €                         100,006
SK 1110014927          5,00€                                7,50€
SK 1110015676                  1,00€                                1,50€
SK 1110017037      1,00€                       1,00€                                
Celková kúpna cena za vyššie uvedené akcie 
predstavuje 3000 €, pričom bude vyplatená do 
7 dní odo dňa zadania príkazu na registráciu 
prevodu akcií predávajúcim.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná týmto 
schvaľuje predaj cenných papierov - akcií spo-
ločnosti Prima banka Slovensko a. s. za vyššie 
uvedených podmienok.
UZNESENIE Č. 19
OZ obce Predajná schvaľuje
v zmysle čl. 6 ods. 4 stanov Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti za člena Dozornej ra-
dy Ing. Františka Kána, starostu obce Bacúch.
UZNESENIE Č. 20
a/ OZ schvaľuje 
 rozpočet obce Predajná na rok 2015 a to:
 v príjmovej časti vo výške           876 227 eur
 vo výdavkovej časti vo výške        870 244 eur
 bežný rozpočet prebytkový vo výške 
                               38 981 eur    
 (príjmy bežného rozpočtu 765 041 eur, vý-

davky bežného rozpočtu 726 000 eur) 
 Kapitálový rozpočet prebytkový vo výške         

63 917 eur z toho príjmy kapitálového roz-
počtu 95 868 eur a výdavky 31 951 eur. Roz-
počet finančných operácií schodkový vo výš-
ke 96 915 eur. 

 Príjmy:  15 318. eur
 Výdavky 112 233   eur
 s nasledovnou pripomienkou, a to: obec na 

obstaranie projektovej dokumentácie na ob-
novu obal. konštrukcie MŠ v Predajnej  na 
zníženie energetickej  náročnosti použije 
prostriedky zo správy školských objektov vo 
výške 10 000 eur, ktoré zahrnulo do kapitálo-
vého rozpočtu výdavkov obce,

b/berie na vedomie viacročný rozpočet obce 
Predajná na roky 2016 -2017, 

c/berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky 
k návrhu rozpočtu na rok 2015 a viacročného 
rozpočtu 2015-2017.

UZNESENIE Č. 21
OZ berie na vedomie informáciu starostky 
obce o:
- Rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci 

Predajná formou koncesnej zmluvy vid po-
nuka firmy AIT s.r.o.Poprad.

 Žiada starostku obce vykonať prieskum trhu 
ohľadom ceny na rekonštrukciu VO obce 
Predajná.

-  prípravné práce na kanalizáciu a ČOV - Aglo-
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KOMISIE 
obecného zastupiteľstva

1. Komisia životného prostredia a výs-
tavby, lesného a vodného hospodárstva
Predseda: Ing. Peter Štefek
Školská 333, 976 63 Predajná
0903 521 164
Členovia: Ing. Kohút Stanislav, Ing. 
Srnka Milan, Pikula Milan

2. Finančná komisia 
Predseda: Ing. Jana Kohútová
Zabečov 182, 976 63 Predajná
0908 900 433
Členovia: Kohútiková Iveta, Mamoj-
ková Eva

3. Kultúrno-školská komisia a ZPOZ
Predseda: Božena Šulková
Školská 417, 976 63 Predajná
0908 911 686
Členovia: Ofúkaný Ľuboš, Pocklanová 
Eva, Hrašková Lucia, Eremiášová Ro-
mana, Mgr. Rusnáková Jana ,Giertlová 
Anna, Búdová Anežka, Miklošková 
Anna, Dudová Marta 

4. Komisia na ochranu verejného po-
riadku
Predseda: Marta Veselovská
Bečov 122, 976 63 Predajná
0903 379 643
Členovia: Pocklanová Viera, Kuzma 
Slavomír

5. Sociálno-zdravotná komisia
Predseda: Marta Dudová
Školská 398, 976 63 Predajná
0902 743 467
Členovia: Kalická Eva, Košíková Anna

6. Športová komisia
Predseda: Dezider Smitka
Farská 48, 976 63 Predajná
0949 275 882
Členovia: Medveďová Viera, Črep Ján, 
Smitková Lucia, Havran Matej

7. Komisia na prešetrovanie sťažností
Predseda: Ing. Jana Kohútová
Zabečov 182, 976 63 Predajná
0908 900 433
Členovia: Hrašková Lucia, Ing. Štefek 
Peter

8. Komisia na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcie starostu obce
Predseda: Marta Dudová
Školská 398, 976 63 Predajná
0902 743 467
Členovia: Hazuchová Petra, Črep Ján

Milé ženy, matky a staré matky!
Máj je nielen najkrajší mesiac v roku, ale získal si aj prívlastok mesiac lásky. Lásky 
čas nás nabáda nezabúdať ani na lásku najsilnejšiu - materinskú. Veď druhá 
májová nedeľa patrí dňu matiek, keď majú sviatok všetky mamičky, mladé, staršie i 
najstaršie, ktoré sú už babičkami, prababičkami a rozdávajú svoju lásku vnúčatkám. 
Mama je vždy len jedna. Len jedna mama vie dať život, rozdávať materinskú lásku 
a liečiť pohladením. Hoci neraz nemá čas, veď je manželkou, zamestnanou ženou, 
každodenne nás presviedča o svojom nenahraditeľnom poslaní v rodine a spoločnosti. 
Máj-láska, dieťa-matka, neopakovateľný vzťah. Láska dáva našej duši krídla, robí svet 
krajším, a to dokonca aj vo chvíľach, keď nám nie je práve najveselšie. Život bez lásky 
a obetovania sa pre tých, ktorých máme radi totiž životom ani nie je.
Napokon, o tom vie každá dobrá mama, ktorá si v druhú májovú nedeľu zaslúži 
kytičku vďaky, pohladenie a príjemný pocit spolupatričnosti. Nešetrime úsmevom a 
láskou, nič nás nestoja. Život je hneď krajší a ak naozaj budeme chcieť, máj v duši nám 
vydrží po celý rok.
Oslávme aspoň v tejto chvíli ľudské šťastie. 
To si želáme, najmä kvôli vám, 
nositeľkám života, ktoré slávite svoj sviatok. 
Ďakujem Vám v mene života, 
v mene lásky, v mene úcty 
človeka k človeku.
                
Všetko dobré k vášmu sviatku 
- ku Dňu matiek. 
                                                 
      Ing. Tatiana Čontofalská, 
              starostka obce

 Oslobodenie Predajnej
„Kto nepozná históriu, musí ju prežiť ešte raz.“

Tak teda poďme listovať v histórii oslobodenia našej obce a zaspomínať na udalosti, 
ktoré predchádzali jej oslobodeniu.
Oslobodenie Horehronia viedla Sovietska armáda pod vedením generál poručíka 
Zmočenka a rumunské jednotky generála Descalescu. Ich spojencami boli maďarské 
vojská. Nepriateľské nemecké jednotky boli v obci od 26. októbra 1944 do 21. marca 
1945. Ich pobyt v Predajnej sa vyznačoval represáliami. S približujúcim frontom sa 
represálie stupňovali. Mužov do 60 rokov prinútili k opevňovacím prácam v blízkosti 
frontu. Miestni roľníci museli vojsku dodávať mlieko, seno, slamu a ovos. Občania 
Predajnej  neznášali nemeckú okupáciu pasívne. Zapojili sa   priamo do odboja ako 
partizáni, ktorým sa úspešne darilo prerušovať dopravu aj častým poškodzovaním 
železničnej trate. Dôsledkom toho bolo, že sa 6. novembra 1944 medzi Predajnou a 
Lopejom vykoľajil vlak. V noci zo 16. na 17. novembra bol za použitia výbušnín zničený 
most ponad Jasenský potok pred rímskokatolíckym kostolom. V noci z 26. na 27. 
januára partizáni podmínovali železničnú trať južne od píly v Predajnej, pričom výbuch 
vykoľajil 70 vagónov s nemeckými tankami. Začiatkom marca sa Predajná dostala do 
delostreleckej paľby Sovietskej armády. Granátom  bol zasiahnutý dom Emila Lányho 
v ulici Borgondia a v nasledujúcich dňoch výbuchy poškodili ďalšie domy. Situácia 
sa vystupňovala  17. marca 1945. Miestne veliteľstvo nariadilo mobilizáciu všetkých  
mužov vo veku od 16 do  60 rokov. Muži boli odvedení smerom na Banskú Bystricu 
na opevňovacie práce. Cestou sa podarilo desiatim ujsť z transportu a vrátiť sa domov. 
V ranných hodinách 21. marca 1945 vyhodili Nemci v obci 3 mosty. Streľba silnela a 
občania v pivničných krytoch inštinktívne vycítili, že doba utrpenia končí a blíži sa 
oslobodenie.
   A sloboda sa stala skutočnosťou. Do Predajnej prišiel oddiel 54. sovietskej pevnostnej 
brigády a 11. oddiel rumunskej pešej divízie. 21. marca 1945 o 18. hodine bola Predajná 
oslobodená.                             podľa monografie „Predajná“ spracovala Mgr. Fodorová Anita
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Narcis
Máš zlata farbu, slnka teplo 
a v strede kalich snov a nádejí.
Výzor kráľovský, zamatový lem,
prítomnosť tvoja mrákoty 
na úsmev mení. 

Rozdávaš nehu, jemnosťou tešíš.
Zárukou úspechu, silou si lekárov.
Traumu tumorov zázračne tíšiš,
si božím dielom, darom skleslým 
pacientom.

Si krásou jari, sviežosťou rosy, 
čo číry mok infúzií striasa po kvapkách. 
Máš kyslík v dychu prvej pomoci,
keď neistota v bielom plášti
vkráda sa po dlhých onkologických 
chodbách. 

Prebúdzaš plody rodu ľudstva k životu.
Zdobíš obrazy, osudov diela.
Vnucuješ srdciam túžbu, ochotu 
biť  v hrudi
udatnejšie ako bili včera. 

Pripnem si aj ja jemný jarný kvet.
Ozdobím pre vás miesto si na hrudi.
Pomôžem hneď, no možno o rok 
zastaviť krutú smrť pri zbesilom tanci. 

                  Ján Fekiač

Naši dôchodcovia nezaháľajú
V spolupráci s obcou usporiadali zaujímavú prednášku o starostlivosti o zdravie v 
dôchodkovom veku.
Prítomní boli veľmi nadšení, lebo pani Evka Kňazovická je výborná prednášateľka, 
vedela poradiť aj konkrétne na dotazy, ukázala nám jednoduché cviky, ktoré nám 
pomôžu v prípade náhlej bolesti. Sľúbila, že ešte medzi nás príde. 
Po jej prednáške prečítala pani Anka Filipková zaujímavosti o živote a práci nášho 
rodáka Juraja Pejku, ktoré zozbieral a napísal jej otec Rudolf Filipko.

----------------------- 70 rokov slobody -----------------------
21. marca 2015 si starostka obce a poslanci OZ pri príležitosti 70. výročia oslobodenia 
obce položením venca ku pamätníku na Námestí Juraja Pejku uctili pamiatku tých, 
ktorí sa pričinili o našu slobodu, ale jej príchodu sa nedožili.
Zároveň deti zo ZŠ s MŠ pripravili reláciu, ktortá bola v ten istý deň odvysielaná           
v obecnom rozhlase.

PREDAJNÁ – PRIEREZ UDALOSŤAMI
Nielen ľudia, ale i mestá a dediny si pripomínajú svoje jubileá. Učíme sa spoznávať život, prácu, 
ťažkosti našich predkov a ich zápas za lepší život. 
Prvá známa písomná zmienka o obci Predajná je z roku 1284. Nepriateľské jednotky boli v obci 
od 26. 10. 1944 do 21. 3. 1945, kedy bola oslobodená naša obec sovietskou armádou. Črepiny 
delostreleckého granátu usmrtili dvoch občanov na ulici Bečov. Výbuch poškodil 4 domy.  Nemci 
zlikvidovali v obci 3 mosty. Dňa 21. marca 1945, pred sedemdesiatimi rokmi, sa utrpenie občanov 
Predajnej skončilo. Oslobodenie obce sa stalo realitou. Za zásluhy v protifašistickom odboji boli 
jednotliví obyvatelia obce vyznamenaní pamätnou medailou.
A život v obci plynul. V roku 1975 bol v obci postavený spoločenský dom, kde sa konajú kultúrne 
podujatia, oslavy životných jubileí našich občanov, besedy či predstavenia žiakov tunajšej 
základnej školy. Jedna miestnosť na prízemí slúži ako miestna knižnica. Knihy si môžete vypožičať 
od pani Margitky Flaškovej každý utorok a piatok. 
Hneď vedľa spoločenského domu je vybudované futbalové ihrisko, ktoré sa využívalo na futbalové 
podujatia.
V novej budove základnej školy sa začalo vyučovať od roku 1963. od roku 1964 bola daná do 
užívania aj telocvičňa. V roku 2010 bol ukončený projekt zatepľovania budovy a plynofikácie.
Od roku 1990 začali vychádzať Predajnianske zvesti. Prispievajú do nich obyvatelia obce, 
pedagógovia a žiaci školy, ako aj priatelia z okolitých obcí.
V obci sa vybudovala fungujúca sieť obchodov a služieb – hospodárske potreby, zlacnený tovar, 
potraviny, predajňa so stavebným materiálom, stolárska dielňa, krajčírstvo, pohostinstvá. V obci 
už niekoľko rokov ordinuje MUDr. Zlevský, lekár pre dospelých. 
Život v  obci režíruje starostka obce, Ing. Tatiana Čontofalská. Pod jej taktovkou bolo 
zrekonštruované Námestie Juraja Pejku. Do užívania bolo slávnostne odovzdané 3.augusta 2012. 
Slávnostného ceremoniálu s zúčastnil aj architekt námestia pán Ondrej Bober. 
V súčasnosti sme hrdí na nášho rodáka Mateja Kazára, reprezentanta v biatlone.  Dňa 24.februára 
2015 bol s ním odvysielaný rozhovor na stanici Regina. Robí dobré meno rodine a našej obci. 
Sme na neho naozaj hrdí. V novembri 2014 obec žila komunálnymi voľbami. Funkciu starostu 
obce obhájila Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá sa spolu s členmi obecného zastupiteľstva, zhostila 
práce pre obec. Život v obci je pestrý. Ešte stále sa tu stavajú máje, organizujú požiarnické súťaže, 
pripomínajú životné  Jubileá v zasadačke obecného úradu. o čistotu a poriadok obce sa starajú 
aktivační pracovníci. Dôchodcom majú  zabezpečenú teplú strava v školskej jedálni. 
Záverom chcem popriať naším občanom, pani starostke a pedagogickému zboru veľa zdravia. 
Predajnej venujem toto vyznanie:
Na Predajnú je nádherný výhľad z pútnického miesta Kalvária z hory Súplazná. Najkrajší výhľad 
je na naše ulice. Najviac mi prirástla k  srdcu 
ulica Kalvárska, kde som prežila svoje šťastné 
detstvo. Pred každým domom sú ovocné alebo 
ihličnaté stromy a  kvetinové záhradky, ktoré 
pekne rozvoniavajú v  najkrajšom mesiaci v 
roku, v máji.                         Hanka Filipková

POZÝVAME VŠETKY DETI
na oslavy Dňa detí

ROZPRÁVKOVÝ LES
pre deti všetkých kategórií

30. mája 2015 od 10. hodiny
pri spoločenskom dome,

kde sa stretnete s rozprávkovými 
postavičkami,

môžete si zadarmo zajazdiť 
na živých 
koníkoch 

a zasúťažiť.

Čaká vás 
sladká odsmena!



ČO NOVÉ
v našej škole
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Naše školské akcie, ktoré sme organizovali v mesiacoch marec a apríl,  
sme zoradili od najmladšej po najstaršiu.

LITERÁRNY KVÍZ 
V piatok 10.apríla 
2015 sa stretli žiaci 
5.a 6.ročníka v lite-
rárnej súťaži  s náz-
vom Hravá slovina. 
Za piaty ročník súťa-
žili Natália Glembo-
vá, Natália Pavlovská 
a Oliver Dobozy. 
Za 6.ročník súťažili 
Veronika Toráňová, 
Vratko Pravotiak a Milan Vojtek. Súťaž vyhrali žiaci 6.ročníka. Víťazom 
blahoželáme a porazeným ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojich 
tried.

PRIATEĽSKÝ VOLEJBALOVÝ ZÁPAS  
Naše volejbalové družstvo dievčat odohralo v stredu 8. aprí-la  priateľs-
ký zápas  s družstvom dievčat z Nemeckej. Pohyb, adrenalín, dobrá ná-
lada a získanie skúsenosti sprevádzali včerajšie popoludnie. Športu zdar!

DEŇ NARCISOV
Aj tento rok sme podporili uš-
ľachtilú myšlienku  Ligy proti 
rakovine. Na účet tejto organi-
zácie  sme prispeli sumou 148€. 
Ďakujeme všetkým,  ktorí pod-
porili 19.ročník Dňa narcisov. 
Veríme, že peniažky pomôžu 
tým, ktorí pomoc potrebujú.

VEĽKONOČNÉ TRHY  
Posledný marcový deň prekvapil čistučkou snehovou nádielkou a typicky 
zimným počasím. Keby bol december, bolo by to fajn. Ale marec!!! A 
tak nami pripravované výrobky s tematikou jari a Veľkej noci    určite 
nekorešpondovali so  zimnou  tvárou prírody. Veľká noc zaklopala  na 
dvere v zimnom rúchu, a tak sme naše veľkonočné dekorácie   predávali 

vo vestibule našej školy. Veríme, že rodičom sa 
naše výrobky páčili. 

BESEDA S ERIKOM BALÁŽOM    
Ktoré zviera máte najradšej? Čo robiť, keď sa stretneme s medveďom? 
Koľko dní ste natáčali film?   A mnohé iné otázky sa pýtali žiaci pána 
Erika Baláža - autora dokumentárneho filmu Vlčie hory, ktorý prišiel na 
besedu do Spoločenského domu v Predajnej. 

VYBÍJANÁ      
Dňa 19.marca sa mladšie žiačky zúčastnili  obvodného kola vo vybíjanej 
v Brezne. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. V našej skupine sa 
dievčatá stretli s družstvom Pionierskej 2, Beňuša a Čierneho Balogu. 
Bojovali do poslednej chvíle. Napriek enormnej snahe o postup sa 
im postúpiť nepodarilo. Odišli sklamané, ale s novými športovými 
skúsenosťami.

FUTBALOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTU OBCE PODBREZOVÁ                                          
Naši mladší žiaci sa v  piatok 20.3.2015 zúčastnili futbalového turnaja 
o  pohár starostu   obce Podbrezová. V  konkurencii družstiev Jasenia, 
Podbrezovej „A“, Podbrezovej „B“ a Podbrezovej „C“ sa vôbec nestratili 
a obsadili vynikajúce 2. miesto. Veríme, že tento úspech im dodá silu 
a odhodlanie do ďalšieho napredovania a bude vhodnou motiváciou aj 
pre ostatných žiakov našej školy. Srdečne gratulujeme!

DEŇ VODY
Dňa 20. marca sme si v našej škole pripomenuli blížiaci sa Deň vody, 
okrem iných aktivít aj symbolicky - modrou farbou oblečenia. Deviataci 
si pripravili pre žiakov 2.stupňa test o vode. Vybrané skupiny žiakov z 
jednotlivých tried vytvárali plagáty na tému voda.  Vytvorené plagáti-
ky   sú naozaj originálne a 
nápadité.    A aký by to bol 
deň vody  bez vody? Symbo-
lickým pripitím   pohárom 
čistej vody si uvedomujeme 
jej pozitívny a silný účinok 
na zdravie každého z nás. 
Aktivity ku Dňu vody do-
padli výborne. Na zdravie, 
priatelia!

Blahoželanie ku Dňu učiteľov
28. marec -  Deň učiteľov 
- symbol „vďaky a uznania“ všetkým učiteľom. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujem všetkým svojim kolegyniam a kolegom, 
vychovávateľkám a nepedagogickým pracovníkom ZŠ s MŠ v Predajnej, ktorí 
venujú svoje profesionálne schopnosti, čas i srdce práci s deťmi, deťom a pre deti.
Prajem Vám, milí kolegovia,  aby sa Vám darilo nielen v pracovnom, ale aj 
v osobnom živote. Nech Vás neopúšťa pracovný elán, šťastie a zdravie.  Želám 
Vám, aby ste mali každý deň  aspoň jeden dôvod na úsmev. 
                                                                                                                  Michaela Vaníková



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

************************ Z tvorby ************************
Telefonát
Tento týždeň bol celkom ako všetky ostatné. Písali sme písomku 
z  matiky, diktát a  test z  dejepisu, ktorý mal len päť otázok. 
V  piatok som si cez prestávku všimla asi sedem zmeškaných 
hovorov. Volal mi každú hodinu aspoň trikrát, ale ja som si to 
nevšímala. Myslela som si že si zo mňa niekto strieľa. Na tie 
telefonáty som nereagovala.                                                        
V sobotu ráno ma však zobudil telefón. Znovu to  neznáme číslo. 
Na obed znovu, no teraz som chcela zodvihnúť, ale nestihla som. 
Čakala som, či  znovu zavolá. Zavolal.  Keď som zdvihla, hlas 
z telefónu začal nervózne kričať: „Ty blázon, čo nedvíhaš, skoro 
celý týždeň ti volám!“ Reagovala som: „Neviem s kým volám, ale 
hlas na druhej strane naďalej kričal: „Nevyhováraj sa!“ Chvíľu sa 
neozýval, ale potom sa ozval iný hlas, a mne došlo, že počúvam 
hovor dvoch iných ľudí. Tento hovor som si vypočula skoro celý, 
ale ten druhý hlas začal kričať: „Ja som nevedel, čo mám urobiť!“ 
Hovor sa ukončil slovami: „Stretneme sa na konci štvrtej ulice.“ 
Tak som si pomyslela, že sa tam pôjdem pozrieť. Ich stretnutie 
bolo v utorok popoludní, takže mi to vyhovovalo. Hneď v utorok 
po škole som urobila domáce úlohy a bežala som sa prezliecť. Na 
ulicu, kde sa mali stretnúť, som zašla aj pešo. Čakala som, kým 
tam niekto príde. Najskôr prišiel vysoký chlap v čiernom obleku. 
Vyzeralo to, že tam na niekoho čaká. Obzerala som sa, či niekto 
neprichádza. Čakala som asi päť minút a prišiel druhý chlapík, 
ktorý vyzeral skoro ako bezdomovec. Keď začal rozprávať chlap 
v obleku, spoznala som prvý hlas z telefónu. Ten „bezdomovec“ 
bol druhý hlas z telefónu. Chlap v čiernom hovoril, aby sa o tom 

nik nedozvedel. Druhý chlap odpovedal: „Neboj sa ja držím jazyk 
za zubami, ale už to bolo v správach.“ Ja som sa zľakla, že niekomu 
vážne ublížili. Nakoniec sa zmienili o zhorenom dome. Spomenula 
som si na požiar domu na našej ulici, možno to boli oni. Keď už nič 
nehovorili, odišla som. Chlapi nasadli do auta značky Mercedes 
a odfrčali preč. Domov som bežala. Cestou mi napadlo, že to musím 
niekomu povedať. Tak som v škole povedala kamoške, aby prišla po 
škole ku mne domov. Keď sme prišli, nik nebol doma. Rozpovedala 
som jej môj zážitok, ale nechcela mi veriť. „Musíme to oznámiť na 
polícii,“ navrhla. Policajt, ktorý nás pozorne počúval, hneď vyhlásil 
pátranie po čiernom mercedese. Ale stále som nechápala, prečo 
som vypočula cudzí telefonát. Tak som sa na to opýtala. Policajti 
tvrdili, že ide o  náhodu. Po týždni mali pre mňa dobrú správu.  
Oboch mužov našli. Obvinili ich z podpaľačstva. Dostanú sa pred 
súd.                                                         Zuzka Longauerov, 9. trieda

Prvý krok
Keď sa narodila Linda, Teo mal päť rokov. Bol jediný, kto sa netešil. 
Rodičia si odrazu všímali len malú. Každý sa rozplýval, aká je 
krásna. O neho nik nezavadil ani len pohľadom. A keď už, tak so 
slovami: „Musíš byť šťastný, že máš takú krásnu sestru.“ Lenže Teo 
šťastný nebol. Lindu nemal rád. Vždy mu brala hračky a v  jeho 
prítomnosti mrnčala. Takto to išlo čosi vyše roka. Niečo sa v ňom 
zlomilo, až keď odchádzal prvýkrát do školy. Linda spravila svoje 
prvé kroky práve k nemu a silno ho objala. Vtedy Teo pochopil, čo 
na tom malom stvorení všetci vidia. V  ten deň začal mať Lindu 
rád.                                                       Maťka Žabková, 9. trieda

ZATMENIE SLNKA
Pozorovali sme aj zatmenie Slnka.  Tento  prírodný úkaz nastáva, keď 
sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to 
prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. Zatmenie 
Slnka nastáva každý rok. Je vždy viditeľné len v určitých zemepisných 

šírkach a len z časti povrchu Zeme. V priemere nastáva úplné zatmenie 
Slnka v rovnakom mieste každých 375 rokov a ak počítame aj čiastočné 
zatmenia tak každých 140 rokov. Čiastočné zatmenie sme uvideli na 
celom území Slovenska. Prvý kontakt mesačného kotúča nastal až o 9 
hodine 39 minúte. Mesiac v tomto okamžiku začal zakrývať naše Slnko 
z pravého horného okraja. Maximálna fáza úkazu prekryla viac ako 73 
percent slnečného priemeru nastala o 10 hodine 48 minúte.

BURZA KNÍH  
Dňa 12.marca 2015 
sa na našej škole 
konala burza kníh, 
do ktorej sa zapojili 
žiaci 1. aj 2. stupňa. 
Mladší žiaci si ok-
rem zakúpenia kníh 
vypočuli dve rôzne 

prevedenia rozprávky o Troch kozliatkach. Starší žiaci si mohli počas 
hodín slovenského jazyka  knihy prezrieť a zakúpiť. Teší nás, že aj 3.roč-
ník Burzy kníh na našej škole sa stretol so záujmom mladších aj starších 
čitateľov.

VÝCHOVNÝ 
KONCERT
Lipová liška,   Stín 
katedrál, Voda čo 
ma drží nad vo-
dou, Tri slová ..... a 
mnoho iných dnes 
odznelo na výchov-
nom koncerte na 
tému Českosloven-
ský muzikál. Dvaja 

úžasní profesionálni speváci 
nás spontánne roztlieskali a 
rozospievali. Bola to perfektná 
akcia!!!

PREDNES POÉZIE A PRÓZY
4.marca 2015 sa víťazi 
jednotlivých kategórií v 
prednese poézie a prózy 
zúčastnili okresného kola v 
Brezne. Šiestak VRATKO 
PRAVOTIAK obsadil prvé 
miesto v prednese poézie a 
postupuje do krajského kola, 
ktoré sa bude konať v Banskej 
Bystrici. Srdečne gratulujeme 
a prajeme veľa recitačných 
úspechov.



ĽUDIA BEZ DOMOVA
Väčšina z  nás ráno leňošsky vstáva z  postele zanechajúc za sebou teplučké perinové 
hniezdočko. Ako samozrejmosť berieme teplý čaj či rannú vôňu kávy. V  sprche 
tečúca vriaca voda a zo skrine preberáme spomedzi voňavého prádla čo na seba. Po 
dni strávenom v škole alebo práci premýšľame, čo s načatým dňom. Pozriem si telku? 
Čo nové na sieti? Čo dnes nájdem v chladničke na večeru?... Aké je príjemné sledovať 
z teplého domova blýskajúcu sa búrku  hraničiacu už takmer s víchricou. No väčšinu 
z nás ani len nenapadne, že kdesi je niekto, kto svoj bezpečný domov stratil. Možno 
svojou vinnou a  možno aj nie. Niekto, kto cíti chlad a strach, kto sa cíti mizerne, 
zahanbene, ponížene...  Žijú medzi nami tí, ktorí postupne strácajúci ľudskú sebaúctu a 
dôstojnosť, ktorú topia v kvapkách alkoholu, aby aspoň na pár minút zabudli na ťažobu, 
ktorú so sebou vláčia.
Januárové číslo časopisu Slniečko nás tak trochu naviedlo popremýšľať o  ľuďoch bez 
domova. Kto sú títo ľudia? Ako je možné, že o svoj domov prišli? Prečo sú na ulici? Ako 
žijú? S čím musia deň čo deň bojovať, aby prežili? Majú budúcnosť? Pomôže im vôbec 
niekto? Ako sa cítia? Čo prežívajú? Na tieto, ale aj kopec iných otázok sme začali hľadať 
odpovede. Vďaka psíkovi Gombíkovi sme mali možnosť nazrieť do sveta neľahkých dní 
ľudí bez domova. Pripomenuli sme si, že každý človek je človek a má svoju hodnotu, aj 
keď žijeme vo svete, kde láska je často neláskavá. 
Zatúlaný Gombík je milý príbeh o priateľstve túlavého psíka Gombíka a Šimona, ktorých 
spája to, že nemajú domov. Tento veselý, no  miestami aj smutný príbeh plný nádeje, 
približuje deťom a  dospelým každodenný život ľudí bez domova. Pomáha pochopiť, 
ako sa človek ocitne bez strechy nad hlavou a čo musí každý deň prekonať, aby sa z ulice 
dostal späť.
„ Keď sme s  pani učiteľkou čítali časopis Slniečko, dozvedeli sme sa o  časopise NOTA 
BENE, ktorý predávajú ľudia bez domova a o knižke Zatúlaný Gombík. Potom sme sa 
rozhodli, že si knižku kúpime.“ 
„Ja som štvrtáčka a na čítaní máme časopis Slniečko. A tam sme sa dozvedeli veľa vecí 
o NOTA BENE. Dočítali sme sa veľa vecí o bezdomovcoch.“
„Pri čítaní som sa cítil zle, bol som z toho príbehu smutný, lebo nemali ani čo jesť, ani kde 
spávať a ľudia po nich vykrikovali.“
„V časopise Slniečko sme sa dozvedeli o NOTA BENE. Do školy nám ho priniesla pani 
učiteľka. Predávajú ho bezdomovci, vychádza od septembra 2001 a vydáva ho občianske 
združenie PROTI PRÚDU.“
„Keď sme čítali knihu NOTA BENE, tak som zmenil názor na bezdomovcov. Teraz sa viem 
do nich vcítiť, že prežívajú smútok, bolesť, strach...“
„Vo mne príbeh vzbudil to, že nie každý bezdomovec je drzý a hlúpy alkoholik. Spoznal 

som, že bezdomovci sú aj milí a priateľskí 
a zato, že sú bez domova nemusím sa im 
posmievať. Ja som si zobral ponaučenie, že 
treba byť slušný, či je to bezdomovec alebo 
namyslený boháč.“
„ O NOTA BENE si myslím, že je to veľmi 
dobrý časopis a  pomáha bezdomovcom 
prežiť.“
„Jedného dňa sme čítali časopis Slniečko 
a  dočítali sme sa tam o  tom, že existuje 
časopis NOTA BENE. Ľudia bez domova 

sú bezdomovci. Netreba sa im smiať. 
Netreba ich ohrozovať. Bezdomovci sú 
ľudia, ktorí nemajú kde bývať, nemajú 
niekedy ani čo jesť. Spia v  tuneli, 
v  kanáli a  aj na lavičkách, kde môžu 
zamrznúť a zomrieť.“
„Bezdomovci sú podľa mňa ľudia, ktorí 
nezvládli svoju životnú situáciu, ale aj 
ľudia, ktorí nešťastím, chorobou alebo 
iným dôvodom prišli o  strechu nad 
hlavou.“                       Ivana Maderová 

a štvrtáci zo ZŠ s MŠ Predajná

ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

Učiteľ,   
najvzácnejšie zo slov
Veršíky k sviatku tých, ktorí nás prevzali  
od rodičov a odovzdali svetu

K výnimočnostiam jarných dní 
a nového života
patrí aj abeceda, šperkovnica slov,
čo z nich skladá sa a rozvíja veta.
Zmyselnosť patričná 
kde k deju vypučí, ožije,
je kumšt, schopnosť učiteľa, nie biológie.

Skladaním do rýmov ladného tónu
spieva cudzie srdce melódiu tvojmu.
Slová aj radostné 
zmenia sa vo smútok, žiaľ.
Raz nás vie pohladiť, 
druhý sa zmení v svár.

Gény, toky lásky, 
povahy možno sa podedia.
Vtáčky spev svoj poznajú, 
noty písať nevedia.
Jarným slnkom, teplom miazga sa nalieva.
Svitá aj slávnostné ráno 
ku Dňu tvojho učiteľa.

Spoznaním významu, čara tohto slova,
začneš sa vzďaľovať od slov otec, mama.
Odvážnym postupom účinným ako joga
formuje ťa, tvaruje ťa kúzlo pedagóga.

Objasní životy, vyráta cesty hviezd.
Katedra, dekanát udá ti smery vied.
Skryté sú v atómoch, jemných pavučinách.
Svetelným výbojom citlivo hladia nás.

Z vedeckého vzrastu, vývoja, technike,
učiteľ umierni ťa ku skromnosti, 
kultúre, etike.
Ich prácu neúnavnú, výchovy pud vrelý
nežný kvietok pripomína v roku 
len v jednom dni.

Štepy, očká výučby vo zborovniach driemu.
Učitelia radi dali z korienkov každému.
Ako kto ho polieval túžbou a vidinou,
odraz tvojho života je, pozri kedy vedol.

Túžba učiteľov trvá 
nechať nás zmaturovať.
Život však nám nedá možnosť 
znova ho opakovať.
   Ján Fekiač
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Tým najkrajším pozdravom,
čo na srdci máme, 

tou najmilšou spomienkou 
svoje prianie začíname. 

K Vašim  narodeninám prajeme 
to, čo je najdrahšie – zdravie,
to, čo človek hľadá – šťastie

a to, čo človek pri troche porozumenia 
nájde – lásku. 

Blahoželáme v mesiaci 
marec 2015

50 rokov
Vladimír Čižmár

Slavomíra Piliarová
60 rokov

Hana Pančíková
70 rokov

Pavel Babka
Marta Dudová

Zdenka Peťková
75 rokov

Jozef Budaj
Viera Margetová

apríl 2015
50 rokov

Ing. Miroslav Čontofalský
Ing. Marta Fabiánová

60 rokov
Ľubomír Kršteník

Jaroslav Píta
Margita Živická 

70 rokov                                 
Anna Merešová

máj 2015
50 rokov

Ladislav Holka
Iveta Kohútiková
Miroslav Skaloš

Peter Slabej
Jozef Sojak

Zita Vetráková
60 rokov

Mária Kršteníková
Jozef Nezbeda
Mária Ottová

65 rokov
Anna Michalčíková

70 rokov
Milan Laššák
Dušan Mereš

75 rokov
Peter Belko

Irena Vágnerová

Ospravedlnenie 
smútiacej rodine p. Jána Švantnera

V decembrovom čísle Predajnianskych 
zvestí sme neuviedli meno pána 
Švantnera v  rubrike Opustili nás. 
Za vzniknutú situáciu sa smútiacej 
pozostalej rodine ospravedlňujeme. 

Aj slnko zapadá 
ústupom do noci, 

kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci.

Bez slnka chlad vanie 
z hviezdnatej oblohy, 
človek je krehký tvor, 

zranený, úbohý.

Do tmy si zapáli  
kahanec nádeje, 
do duše boľavej

spomienky naleje.

V tichosti vyprosme 
veľký dar pokoja, 

kým sa nám duše raz 
naveky nespoja.

Posledný pozdrav tu 
šepkáme do ticha, 
že sa raz stretneme 

je naša útecha.

Básnik, folklórista, 
ľu d ovov ýchov ný 
pracovník a advokát 
Juraj Pejko sa naro-
dil v Predajnej 25. 
apríla 1816 ako syn 
mlynára. Základ-
né vzdelanie získal 
v rodisku, jednako 
Jasení a v Dubovej. 
Školské roky mu 

pokračovali na Gymnáziu v Brezne potom 
v Kremnici, Banskej Bystrici a v Levoči. V r. 
1934 odchádza na univerzitu do Pešti. Zomrel 
mu otec a on sa musel vrátiť a starať sa o mlyn. 
V r. 1837 sa vydal na tovarišskú vandrovku 
a vtedy začína písať básne o láske k deťom a 
dievčaťu. Potom odišiel do Bratislavy dokončiť 
univerzitu a keď robil právnické skúšky zom-
rela mu matka. V r. 1846 vydal zbierku básní 
„Sklad rozličných spevou“. 
Najznámejšia je pieseň J. Pejku PREDANSKÉ 
HODINY (Trenčianske hodiny).
Zomrel 10. apríla 1893. Na jeho hrobe je napí-
saný prostý nápis: J. Pejko, básnik. Do archívu 
Matice slovenskej prišla v r.1937 zásielka 243 
rukopisných básní J. Pejku, ktoré zachoval Alo-
is Lhoták z Predajnej a teraz sú uschované v 
archíve Matice Slovenskej.

JURAJ PEJKO / 1816-1893

,,Mamičky majú sviatok dnes, zakvitol celý svet. Kvietky biele natrhám, tebe ich, mamka, 
k sviatku dám. ’
V krásne slnečné nedeľné popoludnie priviedli deti svoje mamičky do kultúrneho 
domu, aby im s láskou predviedli program, ktorý pre ne k ich sviatku nacvičili. Do 
kytice upletenej zo spevu, tanca a básní postupne vložili ten svoj kvietok škôlkari, deti 
základnej a aj základnej umeleckej školy.

  
Narodil sa

v apríli 

Tobias Strmeň



ZVESTI PRE OBČANOV

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Plán KLUBU BIATLON

6. 5.  2015 Predajná Dvojboj žiakov základných škôl
9. 5. 2015 Predajná Strelecký päťboj

16. 5. 2015 Predajná MO poľovnícka 400
17. 5. 2015 Banská Bystrica Zhromaždenie KB SZB
22. 5. 2015 Banská Bystrica Kráľovná biatlonu 2015

6. - 7. 6. 2015 Prešov 1.SKP LB žiaci
13. - 4. 6. 2015 Osrblie 1.SKP LB D+D

20. - 21. 6. 2015 Bystřice pod Hostýnem ČP D+D
27. - 28. 6. 2015 Revúca 2.SKP LB všetci
22. - 23. 8. 2015 Vyhne 3.SKP MS LB všetci
28. - 30. 8. 2015 CHEILE GRADISTEI RUM MS KL J,S

5. 9. 2015 Letohrad M ČR KL
12. - 13. 9. 2015 Predajná M SR LB všetci

12. 9. 2015 Predajná Memoriál SNP LB
19. - 20. 9. 2015 Bridličná M ČR LB žiaci
26. - 27. 9. 2015 Nové Mesto na Morave M ČR LB D+D+veteráni

3. 10. 2015 Banská Bystrica Testy BI VMV
4. 10. 2015 Predajná Vestern

KLUB   BIATLONU Predajná
a

ZŠ s MŠ Predajná

organizuje

DVOJBOJ MLÁDEŽE
Predajná - strelnica Šimáň

 piatok 6. 5. 2015
štartujeme o 10.00 hod. 

2 disciplíny
• streľba z ľubovoľnej 

vzduchovej pušky
• cezpoľný beh s prekážkami

Príďte nás povzbudiť!

Nezvyčajný úkaz v Predajnej
15. apríl 2015 sa v  základných školách na Slovensku niesol 
v  znamení Testovania 9. Žiaci deviatych ročníkov prešli skúškou 
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Tí naši z Predajnej 
sa určite nestihli pokochať pohľadom na najväčšieho lesného vtáka 
– tetrova hlucháňa, ktorý sa usadil na drôte telefónneho vedenia 
priamo pod oknami tried 1.stupňa. A prečo rarita? 
Tetrov hlucháň je veľmi plachý vták. Ťažko ho vidieť a stretnúť aj 
v jemu vlastnom prirodzenom prostredí. Žije vo Vysokých Tatrách, 
v  Malej a  Veľkej Fatre, v  Kremnických vrchoch či v  Slovenskom 
rudohorí. Tieto vtáky vraj vedú veľmi skrytý, ale zaujímavý život. 
Tokaním sa samček snaží prilákať samičku. Pozorovať hluchání tok 
je veľmi zaujímavé, no mimoriadne náročné, pretože tieto zvieratá 
sú veľmi plaché. Odsťahujú sa pri najmenšom vyrušení. Hlucháne 
tokajú od apríla do mája. Začínajú tokať veľmi skoro ráno. Samček 
vyletí na vrcholec stromu, najčastejšie na smrek alebo jedľu, niekedy 
aj na konár borovice, buka, či brezy. Na okamih ticho a nehybne stojí 
s rozprestretým chvostom a spustenými krídlami. Hlavu má vysoko 
zdvihnutú. Potom začne tokať. Tokanie je veľmi tiché. Po východe 
slnka tetrov zlieta na zem, kde už zvyčajne čakajú samičky. Pokiaľ 
sa objaví iný samec, nastane súboj.  Cieľom je vyhnať protivníka zo 
svojho teritória. Samec toká na zemi a predvádza sa pred samičkami. 
Samček má naraz viac sliepočiek. Tie sa ozývajú tichým kvokaním. 
Väčšinou koncom mája kladie sliepočka vajíčka. Samček sa o rodinu nestará.  Samička si 
zhotoví  jednoduché hniezdo v tráve. O vajíčka sa dobre stará.  Dáva na ne pozor. Jež, vrana 
či kuna predstavujú reálnu hrozbu. Po 28 dňoch sa z vajíčok vyliahnu kuriatka. 
Podľa najnovších informácií tetrov preletel do Medzibrodu. Milovníci prírody, lesníci 
a ochranári budú určite tento nezvyčajný úkaz pozorovať a zaznamenávať pohyb „zblúdilého“ 
tetrova medzi ľuďmi.                                                                                          Vaníková Michaela


