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Slovko všetkým, slovko rodákom
Bože z nebies ríše hľadíš dole
na rodné lúky moje, na rodné role.
Do korún smrekov, jedlí, bukov,
to všetko by som chcel objať svojou rukou.
Otočiť, obrátiť kameň v Jasenici,
zrieť obraz pradeda v ovsi či v pšenici.
V pradávne zasadnúť ku múčnemu stolu,
kde čuť klepot riečíc, šum remeňov pohonu.
Tak ako pred rokmi prepelka voláš dnes,
no žencov, panáky na poliach nevidieť.
Utíchajú spevy hrabáčok na stráni,
nevidieť zberačky v malinovom báni.
Tichúčko z diaľavy čuť zvonkohru stáda.
Z ovečiek každá sa zemi prihovára.
Skláňajú si hlávky medzi lúčne kvety,
načúvajú mŕtvych noviny, klebety.
I v povzdychu kravke, čo v čriede zazdýme,
poznáme rodný kraj a že doň patríme.
Pootočme zrak svoj k pomníkom za šera
zveľaďme, oprášme prach z vzácneho diela.
Ten kúsoček zeme stráži i Mať Božia,
no k siedmim bolestiam i ďaľšie sa množia.
Potupa, neúcta, márnosť dietok Tvojich
ronia Matke slzy, schnú v modrom závoji.
Tu je rodná hruda, oltár v chráme Božom.
Dedinka Ťa víta znova v lone svojom.
Váž si jej poklady, odkladá ich Tebe,
sú v čírych prameňoch, v lesoch, v zemi, chlebe.
Núka Ti ich sused cez plot i cez bránku.
Vľúdnym svojím slovom i v pokojnom spánku.
Rešpektuj potreby povinné i slušné,
nech batoľa jeho v tichu v nehe usne.
Odprevaď suseda na poslednej ceste.
Rozjímaj o sebe vo svätom i pietnom mieste.
Akže dostatok máš, pomôž bedárovi,
navrátiš zroneným úsmevy na tvári.
Bohatstva je hojnosť, len ho hľadať treba.
Núka ho dedinka všade vôkol seba.
Opatruj nám, chráň ju, Bože a pomôž jej,
nech šťastne žijeme do skonu v Predajnej.
K oslave sviatku Dni obce Predajná napísal k
jej pozdraveniu občan Predajnej Ján Fekiač.
V Predajnej 4. 8. 2010

V dňoch od 6. augusta do 8. augusta 2010 sa konal IV. ročník Dní obce Predajná. Dni
obce Predajná sa konajú už štvrtý raz na počesť udalosti z roku 2000, keď sa v auguste
uviedli do života Predajnej obecné symboly. Ďalším dôvodom podujatia je, aby sa dospelí i deti spoločne stretli, porozprávali a zároveň sa utužili medziľudské vzťahy v obci
a jej okolí. Tohtoročné podujatie bolo sústredené v okolí spoločenského domu, kde sa
nachádza aj ihrisko. Návštevníkov i domácich čakalo počas týchto dní mnoho zaujímavých akcií.
Piatok bol deň venovaný deťom. Detský deň začal o 10.00 hodine. Deti sa mohli voziť
na štvorkolke, mohli skúšať svoje sily a akrobaciu na trampolíne. Mnohé deti sa zapojili
do športových a vedomostných súťaží. Po 13.00 hodine hasiči prezentovali svoju techniku, svoje umenie a zručnosti a po 14.00 hodine mali deti možnosť voziť sa na poníkoch. Večer čakalo pre miestnu mládež vystúpenie amatérskej hudobnej skupiny z Jasenia a diskotéka.
Vrcholom programu Dní obce Predajná bola sobota, keď sa konala súťaž vo varení
kotlíkového guľáša pod názvom Najlepší guľášmajster. Okrem varenia guľáša sa v sobotu uskutočnili tiež súťaže o najsilnejšieho muža a ženu, súťaže v pití piva či súťaž
o najlepšieho jedáka uvareného guľáša. Obyvatelia sa už tradične tešili na futbalové
derby medzi obcami Predajná a Jasenie. Večer patril skupine Eminent z Bratislavy, ktorá
v estrádnom programe „Usmejte sa na nás“ imitovala známych hercov a spevákov Karla Gotta, Jozefa Krónera či Júliusa Pántika. Po 20.00 hod nasledovala zábava pod
holým nebom, kde dobrú náladu všetkých návštevníkov robila skupina ZBM z Brezna.
Dni obce sa ukončili v nedeľu slávnostnou svätou omšou za všetkých farníkov.

O NAJLEPŠIEHO GUĽÁŠMAJSTRA
Základnou podmienkou sobotnej súťaže vo varení kotlíkového guľáša o Najlepšieho guľášmajstra, na ktorej sa tento rok
zúčastnilo 17 družstiev, tradične bolo, aby
aspoň jeden člen tímu bol občan našej
obce alebo jej rodák.
Súťažné družstvá:
1. KRŠO - Ľubomír Kršteník, Miroslav
Kršteník, Anna Kršteníková, Jiří Nemeček.
2. LUPTOVČIAKOVCI - Pavol Luptovčiak,
Peter Luptovčiak, Lucia Luptovčiaková, Eva
Luptovčiaková.
3. SMER SD - Ondrej Petrovič, Peter Vaňo.
4. MEDVEĎKE TEAM - Anna Čunderlíková, Viera Medveďová.
5. NOCIAR - Boris Pavlovský, Michal Glemba, Jozef Nociar.
6. COMPEL A SPOL. - Ľubomír Compel,
Jana Baďová.
7. URPINER - Peter Mora, Ján Felbaba, Igor
Maličký, Milan Kohútik, Juraj Kohútik.

8. GUĽÁŠ DREAM TEAM - Zbyňek Tokár, Klaudia Tokárová, Ivan Štuk, Marica
Štuková, Dada a Maťo Jeníkovci, Andrea
a Juraj Holčíkovci, Ľubo Vaš.
9. MICHAL KLINČÍK A SPOL. - Michal
Klinčík, Jozef Kuracina, Ján Muzika.
10.KUKUĽKOVCI + MADEJOVCI + PÚCHYOVCI - Miroslav Kukučka, Ivana Kukučková, Miroslav Trnovský, Martin Madej.
11. HASIČI - Ján Čonka, Martin Goral,
Ján Črep, Maťo Kukučka, Lenka Goralová, Veronika Vaníková.
12. CASINO TEAM - Ján Glemba, Vierka
Glembová, Jozef Lacko, Dalibor Hanúska,
Mário Šagát.
13. DUŠINKY + HUDEC - Mária Majerová, Vladimír Hudec.
14. PIKULA MILAN A SPOL. - Milan Pikula, Ľubica Pikulová, Ivan Lány, Renata
Lányová.
Pokračovanie na str. 2

O NAJLEPŠIEHO GUĽÁŠMAJSTRA
15.TABAŠKOVCI - Paľo Beraxa, Mária
Beraxová.
16. BAŽANTI - Veronika Jackuliaková,
Lukáš Jackuliak, Michal Engliš, Michal
Mora, Andrej Hraško.
17. VARLO + MÚKA - Vladimír Múka,
Varlo.
Porota, ktorej členmi boli Anna Michalčíková, Ivan Vančo a Dušan Ramaj, hodnotila chuť a kvalitu guľáša.
Konečné poradie:
1. miesto: CASINO TEAM
2. miesto: COMPEL A SPOL.
3. miesto: HASIČI
Vecné ceny darovali:
Predos - Ondrej Demeter, Vladimír Moravčík, Hospodárske potreby - Ján Demeter,
Miroslav Kršteník.
Starostka, ktorá bola zároveň aj sponzorom tejto akcie, ďakuje sponzorom: Banskobystrický správny kraj, Anton Živický, Ivan
Vančo - SHR, Milan Dunajský, Jozef Nociar, Jozef Šebo, Želmíra Púchyová.

INTERVIEW S ČLENMI VÍŤAZNÉHO
DRUŽSTVA CASINO TEAM
VIZITKA
Meno: Ján Glemba s manželkou Vierkou.
1.) Ako ste sa rozhodli zapojiť do súťaže?
Tento rok sme sa zapojili do súťaže vo varení guľáša po
druhýkrát. Vlani nás naše umiestnenie nepotešilo, o to
bola väčšia radosť z tohtoročného víťazstva..
2.) Mali ste pekné tričká s názvom družstva. Ako vznikol
názov družstva?
Od 1. augusta 2010 prevádzkujeme CASINO v Jasení
a podľa toho sme si zvolili názov nášho družstva CASINO TEAM.
3.) Máte nejakú veselú príhodu z varenia?
Bolo tam toľko roboty, mali sme veľa návštevníkov. Bola stále „kucapaca“. Máme aj veselé
príhody, ale tie ostanú len medzi nami.
4.) Poradíte nám nejaký recept, aby aj ten náš
guľáš bol výborný?
Keď sa zíde dobrá partia, každý prispeje dobrou radou, dobrou náladou, troškou korenia
a je z toho najlepší guľáš.
5.) Poviete nám, aké máte plány do budúcnosti?
Aj na rok navaríme ten najlepší.
/red./

Ľubo Compel a spol.
- 2. miesto

Urpiner

Obecný guľáš varili
V. Kuracina a Š. Gajdoš

Porota

Hasiči - 3. miesto

M. Pikula a spol.

Medveďke Team s pani
starostkou a D. Smitkom

Informácia pre
nedočkavcov:
5. ročník súťaže
„Najlepší
guľášmajster 2011“
sa uskutoční o rok.

Šport počas Dní obce Predajná

AKO PRIPRAVIŤ SKVELÝ GULÁŠ?
Neexistuje žiadny jednotný recept, ktorý
by vám prezradil, ako na to. Čo človek, to
iná príprava, iná skladba surovín a iný výsledok. Existuje však pár tipov, ktoré vám
prezradia, ako prípravu nepokaziť, ako ponechať a zvýrazniť typickú chuť guláša a
zachovať si pritom pohodu doma alebo
vonku na otvorenom ohni.
Hneď na začiatok pár tipov a rád:
- Nakupujte vždy čerstvé mäso a nesnažte
sa opláchnutím občerstviť to, čo už na prvý
pohľad nevyzerá dobre. Čím čerstvejšie
mäso použijete, tým bude jeho chuť a štruktúra lahodnejšia. Okrem toho sa vyvarujete i možných problémov.
- Ak máte na výber, voľte hovädzie predné, plece, krk..., pretože jeho štruktúra nedovolí, aby sa rozpadalo a obsahuje aj viac
tuku, ktorý je potrebný pri príprave guláša.
Použiť môžete i o čosi drahšie hovädzie
zadné, ale rátajte s tým, že sa vám bude
rozpadať a chuť nebude taká výrazná, ako
očakávate.
- Ak milujete bravčové, nebojte sa použiť
ho. Počítajte však s kratším časom varenia.
- Varte vždy z jedného druhu mäsa - zabránite tak nerovnomernému uvareniu kúskov.
Ak máte dostatok zručností a chcete kombinovať, prvé vložte do hrnca hovädzie
mäso a potom asi po 45 minútach dusenia
bravčové mäso.
- Mäso nakrájajte na väčšie kúsky (asi 3cm),
tie menšie sa hodia iba do polievky. Guláš
má ponúknuť zážitok zo šťavnatých kúskov mäsa plných chuti.
- Vystačíte so základnými surovinami mäso, cibuľa, masť/olej, čierne mleté korenie, soľ, mletá červená paprika, paradajkový pretlak, voda, pár zemiakov. Cibule
si zadovážte dostatok. Tradícia hovorí o
pomere mäsa a cibule 1:1, ale takto sa vám
bude zdať guláš trochu sladký, cibuľa prebíja chuť mäsa. Osvedčilo sa mi použiť na
1 kg mäsa - 0,5 kg cibule.
- Pri príprave použite radšej väčší hrniec
alebo kotlík, aby ste mohli v pohode so
surovinami manipulovať. Ponechajte si
vždy aspoň tretinu z objemu nádoby v rezerve, aby ste mali pri príprave voľnosť a
pohodlie.
- Tí, ktorí radi ešte niečo pridávajú - skúste
cesnak, nakrájanú čerstvú zelenú papriku,
drvené paradajky, rascu, majorán..., ale
vyvarujte sa prosím pohodlnému dochu-

V piatok o 10.00 hodine bolo futbalové ihrisko pripravené pre deti nielen z Predajnej. Počasie bolo vcelku príjemné, a tak sa súťaže mohli začať. Veľmi obľúbená súťaž
v preťahovaní lanom prilákala všetky vekové kategórie. Najlepšími boli Rapčan, Peheň, Gajdoš, Pavlovský, Sakáč, Hruška, Švantner, Liskaj, Mereš, ale zahanbiť sa nedali
ani ostatní. Deti si mohli zahádzať mobilom na cieľ či ukázať svoju šikovnosť a rýchlosť
v skákaní vo vreci a v behu s fľašou medzi nohami. Nálada bola vynikajúca, každé
dieťa si odnieslo nejakú cenu. Potom nás rozohnala veľká búrka. Napriek tomu boli
všetci spokojní a deň venovaný deťom sa ukázal ako úspešný.
V sobotu už tradične nasledovala súťaž pre dospelých „O najsilnejšieho muža a ženu“.
Početná divácka kulisa sa postarala o úžasné povzbudzovanie, a tak niektoré výkony
prekvapili aj samotných súťažiacich.
Súťaž sa začala disciplínou hod kľuchtou, pokračovalo sa vrhom guľou. Skvelé výkony podali Ján Felbaba vo vrhu kľuchtou 8,24 m či Stanislav Macula vo vrhu guľou 13,93
m. Zo žien Ivetka Trnovská - vrh kľuchtou 8,60 m a Táňa Čontofalská - vrh guľou 7,39
m. Súťaž potom pokračovala zlatým klincom programu – pretláčanie rukou. Vyraďovacími kolami sa do finále prebojovali z chlapov Maroš Kováčik a Peter Núter, ktorý aj
zvíťazil a zo žien Dominika Štuková a Mária Muziková, ktorá zvíťazila. No a po sčítaní
bodov z každej disciplíny boli
výsledky takéto:
Muži:
1. miesto – Stanislav Macula
2. miesto – Miroslav Demeter
3. miesto – Maroš Kováčik
Ženy:
1. miesto – Iveta Trnovská
2. miesto – Dominika Štuková
3. miesto – Ivana Kukučková
Na záver chcem len skonštatovať, že ste všetci boli
skvelí, veď ste to sami videli aj počuli. Nakoniec ešte poďakovanie patrí p. Hruškovej,
Smitkovi M., Medveďovej, Uhlíkovej a Maťovi Rapčanovi, za pomoc pri príprave
a realizácii týchto súťaží.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie
covaniu typu „ešte trocha vegety“.
- Nezabudnite pravidelne premiešať a kontrolovať tuhosť mäsa.
- Neponáhľajte sa s varením, guláš po
trebuje čas a trpezlivosť, trvá to približne
1,5 - 2 hod.
Príprava:
Základom úspechu je kvalitný, správne pripravený základ. Cibuľu (asi 500g) nakrájajte na kocky, nemusíte
úplne nadrobno. V hrnci
alebo kotlíku ju poriadne
opražte na rozpálenej
masti alebo rastlinnom
oleji. Cibuľa sa musí riadne pražiť, stále ju miešajte, aby neskaramelizovala a nezhorkla. Keď sa cibuľa začína zafarbovať, je
ten správny čas pridať nakrájané mäso (práve cibuľa spôsobuje pekné zafarbenie gulášu, okrem papriky a samotného mäsa). Mäso (1000g) riadne
opražte, aby sa „zatiahlo“, pridajte trochu
papriky (1 ČL) a paradajkového pretlaku
(1PL), stále miešajte a podlejte trochou
vody. S vodou opatrne, nechcete mať pred-

sa polievku... Stačí, keď suroviny zalejete
iba do 2/3 a necháte pomaly dusiť. Pri varení je ideálne, ak zmes pozvoľna vrie, resp.
buble. Pozorne odsledujte moment, kedy
sa voda odparí natoľko, že je vidieť tuk pridajte korenie, soľ podľa potreby a keď
chcete aj zemiaky (buď nastrúhané 2 - 3 ks
na zahustenie, alebo pokrájané na kocky),
znova podlejte trochou vody a duste
domäkka. Na zahusťovanie
múkou zabudnite - guláš to
nemá rád.
Prvá pomoc pri drobných
prešľapoch
Ak sa vám ho podarí presoliť, odlejte trochu šťavy, pridajte 2 - 3 nakrájané zemiaky, dolejte vodu a povarte.
Ak sa vám zdá guláš sladký,
dali ste veľa cibule, tak trochu dosoľte a pridajte roztlačený cesnak.
Trocha vtipu na záver
Nikdy nezabudnem na Švejkov výrok v súvislosti s tvrdosťou mäsa: „Tu kravu mali
naložiť do octu alebo aspoň toho, kto ju
kupoval.“ Tak dobrú chuť!!!
http://domacnost.sme.sk

Blíži sa termín všeľudového hlasovania
o otázkach verejných

Referendum 2010 – 18. 9. 2010
Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu
alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo
zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu
(a nie zákonodarnému orgánu). Je to jedna z mála
zachovaných metód priamej demokracie. V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v Piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava - Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93100). Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe
uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho
vyhlásenia. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť
alebo zrušiť iba svojím ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti.
Prezident SR rozhodnutím č. 311/2010 Z. z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil
referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18.
septembra 2010.
Referendum sa teda vykoná v sobotu 18. septembra
2010 od 7.00 hod. do 22.00 hod. s otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a
právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podľa zákona o
priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?
Právo hlasovať v referende má každý občan SR,
ktorý najneskôr v deň referenda dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone hlasovacieho práva je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku,
v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho
žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho vyčiarkne. Hlasovací preukaz je však bez občianskeho preukazu neplatný. S hlasovacím preukazom môže občan
hlasovať v ktoromkoľvek okrsku na území SR. - r -

Pripomenuli sme si 66. výročie začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Slovenské
národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín,
medzníkom, ku ktorému sa už vyše polstoročia vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov. S úctou
a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu
dnešnému životu.
VÝBER Z DOBOVÝCH ZÁPISOV V OBECNEJ KRONIKE
Obec Predajná patriaca do okresu Brezno nad Hronom je ovenčená horami. Nízke Tatry
ostanú svedkami veľkých udalostí odohraných v čase povstania. Obyvateľstvo bez rozdielu
sa zapojilo ako celok do oslobodzovacieho boja a práce za novú Československú republiku. Podzemná činnosť sa začala už v roku 1939 vydávaním letákov. V roku 1940 boli
rozhadzované letáky Posol pravdy a v roku 1941 Kamaráti robotníci. Tunajšie četníctvo
začalo už 20. júla 1944 organizovať chlapcov partizánov v okolitých dedinách. Po vyhlásení národného povstania sa vytvoril Národný výbor, ktorý pozostával z predsedu - Vojtech
Kalický a členov - Andrej Halaj, Ján Košík Taljanovie, Emil Čuma, Mikuláš Filipko, Štefan
Longaver, Ondrej Foltín ml., Vojtech Kohútik, Jozef Kleskeň Koreník, Rudolf Košík,
Jozef Skaloš, Jozef Priesoľ, Róbert Rolko, Ján Blahút. Pod vedením Vojtecha Kalického
celé obyvateľstvo bez rozdielu pohlavia a zamestnania sa zúčastnilo na povstaní. Počas
povstania zastrelení boli strážm. Július Král a Benedik Ďurčík. Ranení boli Vojtech Kuracina, Jozef Lacko a Ján Čuma. Nezvestní partizáni boli Emil Kordulič, Ján Mesiarik a
Štefan Beraksa. Vyznamenanie dostali: strážm. Jozef Račan a strážm. Anton Ferenčík
Kachut. Kapitán Ernest Bielik organizoval najmä v Jasení a v Predajnej. Pri organizovaní
na veľkej pomoci mu boli vrchný strážm. Pavol Kováčik, strážm. Jozef Račan, strážm.
Július Král, strážm. Anton Ferenčík Kachut a strážm. Viktor Božík.
27. augusta 1944 zišli partizáni z hôr, zhromaždili sa v Banskej Bystrici a generál Golian
vyhlásil Slovenské povstanie. 28. augusta k povstaniu sa pripojilo protilietadlové delostrelectvo pod vedením kapitána Michala Tkáča. Obyvateľstvo i materiálne podporovalo hnutie. Robili sa zbierky pre ranených partizánov. Medzi ranenými našli aj kapitána Kalinu s
rozdrúzganou nohou. 24. októbra 1944 slovenské vojsko prichádzalo od Brezna a tiahlo
do jasenských hôr pred Nemcami, ktorí sa blížili od Tisovca. Obyvateľstvo vo veľkej
väčšine tiahlo do Slovenského rudohoria. Starci a ostatní boli v pivniciach. Celá obec bola
ako vymretá. 26. októbra prišla prvá nemecká hliadka. Druhý deň prichádzali húfom
nemecké vojská a nastal boj. Nemci slovenských vojakov ukrytých v horách čoskoro zajali
a zavreli do školskej budovy. Miestny riaditeľ školy napomohol 15 vojakom k úteku. Dňa
29. októbra SS-mani chytili troch jasenských partizánov Jaromíra Béčku, Jozefa Kosca a
Štefana Peťku a doviedli ich do Predajnej. Na notárskom úrade ich vyšetrili a na smrť
odsúdili. Dostali do rúk lopaty, sami si za cintorínom vykopali jamy, tam boli odstrelení a
bez cirkevných obradov zahrabaní. 25. januára 1945 gazdovia šli s muníciou. Pôvodne mali
ísť len do Slovenskej Ľupče, museli však ísť na Vrútky. 11. marca všetci mužskí narodení v
r. 1913 - 1924 rukovali. Každý bol povinný zobrať so sebou stravu na tri dni. 17. marca
odvlečení boli Nemcami všetci mužskí od 16 - 60 rokov. Dedina zo všetkých strán strážená
bola Nemcami, aby nikto nemohol ujsť. Ráno o 8. hod. bubnom dali na známosť, že všetci
chlapi od 16 - 60 rokov, aby si vzali potravy na tri dni a dostavili sa pred obecný dom.
Obyvateľstvo tušilo, o čo ide.
O 10. hod. na námestí nastal hlasitý nárek a bolestné lúčenie detí, žien a matiek od
svojich najbližších. Šikovali ich pešky do Banskej Bystrice a odtiaľ vlakom do Novák do
tábora. Súcejších vybrali a odviezli do Rakúska do Strashofu. V lágri im hrozila hladová
smrť, chovali ich len repou. 20. marca 1945 o 5. hod. popoludní odchádzali poslední
Nemci z dediny a ostali len niekoľkí s tankami. 21. marca od včasného rána bolo počuť
silné dunenie a blíženie sa frontu. Ráno o 6,50 hod. bol vyhodený most nad Jasenicou pri
Rybárovcoch. Obyvateľstvo celý deň strávilo v pivniciach a na uliciach živej duše nebolo.
Večer o 6. hod. bol vyhodený most pred kostolom. Týmto otrasom boli poškodené okolité
budovy, ale najmä fara. Konečne o 8. hodine večer zaznel hlas bubna, aby všetci chlapi na
rozkaz ruského veliteľstva išli so sekerami a pílami most opravovať. Nato všetci chlapi z
úkrytov povychádzali, pravda veľmi opatrne, aby sa presvedčili, či je to ozaj skutočnosť.
Dali sa do práce a ešte v noci prichádzala víťazná Červená armáda. 25. marca 1945
prichádzali Rumuni. Pozdejšie zriadili v školskej budove a na jasenskej lesnej správe nemocnicu pre ranených rumunských vojakov.
Po oslobodení našej vlasti, zapojila sa celá obec do budovateľskej práce. Prvou svätou
povinnosťou bolo uložiť telesné pozostatky padlých hrdinov na dôstojné miesto. Za najčestnejšie miesto bolo určené pri pomníku padlých. Pomník bude hlásať, že tu odpočívajú
tí, ktorí položili svoje drahé životy nielen za svoju vlasť, ale aj za nás, Slovákov a Čechov,
za víťazstvo Slovanov.

Prečo by sme nemali spaľovať odpady v domácnosti a aké jedovaté plyny pri tom vznikajú?

Nespaľujme odpady v domácnosti!
Pri spaľovaní doma v peci alebo na ohnisku
môže vznikať viac nebezpečných škodlivín ako
v priemernej spaľovni. Dve hlavné príčiny sú:
teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke
a palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujete v
peci odpad, uniká z vášho komína čpavok, fenoly, kyanidy, dechty ... Tieto látky nepríjemne
zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích
ciest, vedú k bolestiam hlavy alebo pôsobia ako
nervový jed. Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca prvými látkami,
u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktmi spaľovania
sú tzv. dioxíny. Európske emisné limity stanovené u dioxínov pre spaľovne sú práve v domácnostiach často prekračované. Pritom napríklad
tetrachlórodibenzodioxín (TCDD) patrí medzi najsilnejšie syntetické jedy.
Vecí, ktoré do vášho kotla nepatria, je veľa.
Zamerajme sa na tie, ktoré sa tam ocitajú najčastejšie. Pokiaľ doma priložíte do pece kúsok
plastu, drevotriesky, preglejku, gumu alebo
umelé textilné vlákna, buďte si vedomý, že to,
čo potom vychádza z vášho komína, nie je len
tak obyčajný dym.
PLASTY: Plasty sú obohatené rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory.
Tie často obsahujú ťažké kovy - hlavne kadmium a zinok. Pri spálení sa ťažké kovy jednak
uvoľňujú do ovzdušia, jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká taktiež veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je
jedovatý, lebo je schopný viazať sa na krvné
farbivo - hemoglobín. Tým znemožňuje prenos
kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému
uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú tiež
uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom
pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré majú
schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová
zdravotnícka organizácia ich označila za ešte
škodlivejšie ako obávané polychlórované bifenyly. Vznikajú aj monoméry príslušného plastu
(základné stavebné kamene jeho uhľovodíkového reťazca). Tie sú tiež nebezpečné.
Monomér polyetylénu (PE, HDPE, LDPE) je
etylén. Pri vysokých koncentráciách spôsobuje
narkózu. O jeho účinkoch pri nižších koncentráciách nie je zatiaľ dostatok informácií. Z polyetylénu sa vyrábajú napr. vrecká, igelitové tašky, sitká...
Propylén - monomér polypropylénu (PP) - má
narkotické účinky a pôsobí negatívne na krvný
obeh. Z polypropylénu sa vyrábajú napr. tégliky (kelímky), elektroizolačný materiál, textilné vlákna...
Monomér polystyrénu (PS) - styrén - je tiež
jedovatý. Polystyrén sa používa na niektoré tégliky na potraviny ako penový polystyrén ...
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC - polyvinylchloridu! Za veľmi škodlivé sa považuje i
dokonalé spaľovanie tohto plastu, teda pri vysokých teplotách v spaľovni. Horením PVC
vzniká kyselina chlorovodíková (HCL), ktorá

silne dráždi horné cesty dýchacie. Spálením
1 kg PVC sa uvoľní asi 0,5 kg HCL. Keďže sa
jedná o 100% HCL, odpovedá toto množstvo
približne 1,5 l predávanej kyseliny (37%). Pri
spaľovaní doma uniká do komína aj monomér
PVC - vinylchlorid. Je to veľmi jedovatá látka s
rakovinotvorným účinkom. Váš dym obsahuje
aj už zmienené karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa i plynný chlór či ešte agresívnejší fosgén.
Jedná sa o nebezpečné látky, ktoré sa používali
v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. Vysoké
koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc
a okamžitú smrť, nižšie vedú k nemociam dýchacích ciest. Z PVC sa vyrábajú novodurové
trubky, podlahové krytiny, plášte do dažďa,
hadice... Používajú sa aj na výrobu niektorých
obalov (hlavne fľaše na čistiace prostriedky).
GUMA: Spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry,
ktoré dráždia dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú v úvode zmienené polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silné jedy aj
rakovinotvorné látky.
DREVOTRIESKA: Pre jej výrobu sa ako tmeliaca látka používajú formaldehydové živice. Pri
horení sa rozkladajú a uvoľňujú formaldehyd a
fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly
unikajú do ovzdušia. Jedná sa o nepríjemne
zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom.
POLYAMIDY: Vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom
horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších
koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, začervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.
ORGANICKÝ ODPAD: Spadnuté lístie alebo
trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar
a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý
dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje
hlavne oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu však
doslova vypúšťame do vzduchu skvelé hnojivo
a meníme ho v škodlivé plyny. Pritom obyčajný
kompost nás môže zbaviť nielen lístia, ale aj
kuchynského odpadu. Lístie napadnuté chorobami, ktoré nie je možné dať do kompostu,
nechajte odviesť spolu s iným odpadom alebo
ho po vysušení na slnku spáľte spolu s drevom,
ktoré zaistí prístup kyslíka a vyššiu teplotu horenia.
Do vašich pecí či kotla, teda nepatria žiadne
plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna.
Nepatrí sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pri
nedokonalom horení z neho vždy vznikne nebezpečne veľa škodlivých plynov a veľmi výhrevný taktiež nie je.
Teraz už viete, čo do vašich pecí a kotlov nepatrí. Zostáva len dodať, čo tam vlastne patrí.
Pre prírodu, pre zdravie vaše, vašich detí a vašich susedov, dokonca i pre vašu peňaženku je
najvhodnejšie spaľovať doma drevo či ešte lepšie (v špeciálnych peciach) drevený odpad.
V oblastiach, kde je nedostatok dreva, je možné kúriť plynom. Ak máte ústredné kúrenie, je

Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, OZ Banská Bystrica

UPOZORŇUJE A ŽIADA
Vzhľadom na to, že intenzita zrážkovej činnosti sa zvyšuje a dochádza k silným lokálnym búrkam, môže pri splavení skládok dreva a stavebného materiálu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov, dôjsť k upchaniu priepustov, prípadne mostných objektov a následnému zaplaveniu priľahlých území.
Ako prevenciu pred vznikom takýchto udalostí SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona
Banská Bystrica upozorňuje občanov na
odstránenie takýchto skládok odplaviteľných materiálov z blízkosti vodných
tokov do takej vzdialenosti, aby pri zvýšených prietokoch nemohli byť splavené do vodného toku.
Aj takýmto jednoduchým opatrením
je v mnohých prípadoch možné predísť rozsiahlym škodám, ktoré vznikajú
na území miest a obcí v poslednom období. Ing. Martin Rybár - poverený výkonom
funkcie riaditeľa správy povodia
výhodné a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi. Pri kúrení drevom sa urobí menej
špiny vo vašom dome a menej jej vyletí z vášho
komína. Drevo lepšie horí i pri nižších teplotách a pri jeho pálení, na rozdiel od uhlia či
dokonca kalov, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO) a oxidu síry (SO2), (SO3). To však
vôbec neplatí, ak kúrite vlhkým drevom. Také
spaľovanie je neefektívne a vznikne pri ňom
niekoľkonásobné viac dechtových látok než pri
spaľovaní dreva suchého. Ak chcete mať sálavožiarnú pec, zaobstarajte si kotol na drevoplyn.
Funguje tak, že v jeho prvej komore ja drevo
zahrievané takmer bez prístupu vzduchu, rozkladá sa a mení na drevené uhlie. Zároveň sa
uvoľňuje plyn podobný svietiplynu, ktorý je
možné aj odčerpávať a skladovať. Drevené uhlie sa potom spaľuje pridávaním malého množstva vzduchu. Príjemné teplo máme dlho, bez
toho, aby sme pohli prstom.
Žiaden spôsob likvidácie (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém odpadov nevyrieši. Vždy sa
totiž znovu objavia v nejakej inej forme (plynnej dym stúpajúci z komínov alebo tuhej - škvára,
popol, smetisko, atď.). Preto je potrebné, aby sme
sa riadili trvalodržateľnou hierarchiou nakladania s odpadmi.
Nepripravíte tak svojich blížnych či seba o zdravie
a zároveň uľavíte prírode.
1. Minimalizujme - v prvom rade predchádzajme
vzniku odpadov a minimalizujme ich množstvo
a škodlivosť.
2. Opätovne používajme - snažme sa čo najviac
opätovne používať výrobky.
3. Recyklujme - nakoniec nepoužiteľné veci vytrieďte a odovzdajte na recykláciu.
Spoločnosť priateľov Zeme

15. september – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

júl
50 rokov
Helena Koristová
Katarína Medveďová
60 rokov
Marcela Gajdošová
Anna Kortánová
Margita Rapčanová
70 rokov
Zoltán Malček
Marta Stachová
75 rokov
Anastázia Múková
85 rokov
Margita Karamanová

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol
VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si
Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra.
Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky
pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme
v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až
pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa
Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka
Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám,
opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor. Jeho dejiny
siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil
titul baziliky minor (menšej).
Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená
plnosť. Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem najznámejších bolestí Božej Matky. Prvou je
proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho
Syna a aj to, že “jej vlastnú dušu prenikne meč”. Druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom
utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme
a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata
12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov. Štvrtú a piatu bolesť
prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď
stála pod krížom. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho
mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na
vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako matku plnú bolesti.
Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Omšové texty zo
sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že “ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou
láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna”.

august
50 rokov
Ľubomír Mišovic
Lucia Košíková
65 rokov
Ivan Romančík
Viera Slamková

Opustili nás
Štefan Michalčík
Jozef Kanta

Peter Mesiarik
a Zlatica,
rod. Pazúrová

Laura Pocklanová

T E N I S OV Ý

T U R NA J

V rámci Dní obce Predajná sa uskutočnil aj prvý ročník tenisového turnaja. Výsledky boli takéto:
Kategória do 15 rokov: 1. Daniel Michalčík, 2. Zuzana Klimentová, 3. Monika Havranová.
Dano ukázal, že medzi žiakmi je suverénny. Dvakrát porazil
Zuzanu a odniesol si Putovný pohár venovaný riaditeľom Základnej školy. Turnaj ukázal malý záujem žiakov (šesť) a tiež,
že máme šikovnejšie dievčatá. Nakoniec musím spomenúť
radosť Tomáša Hudáka po vyhratom sete. Stála zato. Už sa
mu len treba zlepšiť v hre a máme sa v ďalších ročníkoch na
čo tešiť.
Kategória nad 15 rokov: 1. Slavomír Pôbiš, 2. Pavel Chromek
3. Šimon Púchy,
Do súťaže sa prihlásilo 23 hráčov a jedna hráčka. Pavúkom
prešiel bez prehry náš stolnotenisový kamarát Slavo Pôbiš
z Beňuša, ktorý si zaslúžene odniesol Putovný pohár venovaný starostkou obce.
Štvorhra: 1. Slavomír Pôbiš - Pavel Vaník, 2. Ondrej Bober Šimon Púchy, 3. Peter Kordulič - Miroslav Šavot.
Súťaže sa zúčastnilo osem dvojíc. Finálový zápas ukázal, že
dvojica vytvorená z papierovo kvalitnejších singlistov, nemusí mať v štvorhre navrch.
Pavel Chromek

DERBY: Predajná - Jasenie

V rámci Dní obce Predajná sa uskutočnil futbalový zápas
mužov seniorov Predajná - Jasenie. Zápas prebiehal pod rozhodovaním p. Roba Fašku. Nakoľko sa hráči Jasenia po vlaňajšej prehre lepšie pripravili, zdolali domácich 0 : 4 aj napriek
tomu, že hráči Predajnej hrali s veľkým nasadením a mali
nemalú podporu domácich divákov. Týmto sa chceme poďakovať všetkým účastníkom zápasu.
Za mužstvo Predajnej hrali: Peter Kordulič, Ján Hanúska, Peter Dunajský, Pavel Chromek, Roman Gajdoš, Noro Babka,
Milan Lašák, Ľubo Lipničan, Boris Pavlovský, Maroš Pavlovský, Juraj Demeter, Peter Giertl a náš pán farár Peter Klubert.
Verím, že sa znovu zídeme na Dňoch obce Predajná v roku 2011.
S pozdravom: „Športom k trvalej invalidite!“
Češka

Turistický klub Predajná
TERCHOVÁ
Ráno nás neprivítalo ideálne počasie,
pršalo celou cestou, čo sme sa viezli
v autobuse. Ale keď sme vystúpili
v dedinke Šútov, zasvietilo nám slniečko, a tak sme mohli pokračovať k Šútovskému vodopádu. Tento vodopád
je jedným z najväčších vodopádov
u nás. Začalo nám byť aj poriadne teplo. Neviem, či to spôsobilo slniečko alebo dosť veľké prevýšenie terénu. Všade naokolo nás však bola prekrásna
príroda a skalné bralá, teda bolo čo obdivovať. Prestávku sme si urobili na chate pod Chlebom, kde sme sa
najedli a posilnili pred zostupom späť do dedinky Šútov. Nakoniec
musím už len skonštatovať, že táto túra bola naozaj pekná a dala
nám poriadne zabrať.
CHABENEC
Túru sme už tradične začali v Kyslej doline, kde nás vyviezol autobus. Počasie bolo krásne a cestou zvážnicami nahor nám tempo určoval Paľkov Beraxov pes. Čo však čert nechcel, psík sa nám stratil
a ani po polhodine hľadania sa ho Marekovi s Paľom nepodarilo
nájsť. Ako sme však prichádzali na Prostredný Grúň, psík si nás
našiel sám. Najedli sme sa a už v plnom počte sme pokračovali na
hrebeň Skalky. Slniečko nám pieklo, a tak sme pomaly vyšli na chatu
Ďurková. Tam sme si oddýchli a zišli sme späť do Kyslej. Túto túru
sme zorganizovali spolu so športovou komisiou.
ŠTRBSKÉ PLESO – SOLISKO
Ráno búrka, ale na Štrbskom Plese počasie ako vystrihnuté
z turistického sprievodcu. Čistá obloha, slniečko pieklo a viditeľnosť
stopercentná, takže
k vodopádu Skok sme
vyšli za ten moment.
Tam sme si oddýchli,
najedli sme sa a potom
nás už čakal výstup po
reťaziach na hrebeň.
Všetci sme ich zvládli
a hore nás čakala odmena v podobe krásneho výhľadu, z jednej
i druhej strany sa trblietali samé plesá. Na chate Solisko
sme si oddýchli a unavení, ale spokojní sme sa vrátili na Štrbské Pleso. Domov sme šli plní dojmov, pretože toto bola jedna z najvydarenejších a najkrajších túr tohtoročnej sezóny.
D. Smitka,
predseda turistického klubu Predajná
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Mgr. Matej Kazár vybojoval na letných ME
v biatlone dve zlaté medaily a bronz
Hrdinom otvorených majstrovstiev
Európy v letnom biatlone sa stal Matej Kazár, obyvateľ našej dediny Predajná. Svoj zlatý šprint na 4 kilometre z piatku - 13. augusta vyšperkoval
v sobotu - 14. augusta v stíhačke ďalším triumfom a v nasledujúcu nedeľu
sa podieľal na bronze slovenskej
miešanej štafety. Na Horehroní nebolo v celkovej bilancii lepšieho biatlonistu, ako je náš Maťo.
Matej bol vo februári smoliarom vo
Vancouveri, pretože olympiádu preležal priamo tam v posteli s ťažkým zápalom priedušiek. Ale všetko prekonal, nabral nové sily
a začalo sa mu znova dariť. Úspešné ukončil vysokoškolské štúdium na UMB v Banskej
Bystrici a teraz dvakrát nenašiel premožiteľa a získal najcennejšie medaily.
Pre rekonštrukciu nevyzerá biatlonový areál v Osrblí na prvý pohľad lákavo, ale počas
víkendových otvorených majstrovstiev Európy v letnom biatlone bol pre slovenskú
reprezentáciu najkrajší a hlavne najžičlivejší na svete. Šťastie priniesol hlavne Matejovi
Kazárovi, ktorý získal prvé medaily na významnom podujatí, a hneď zlaté.
V piatkových rýchlostných pretekoch na 4 km s dvoma streleckými položkami si
vybojoval prvé miesto. „Po prvej streleckej položke a dvoch nepresných zásahoch som
na výraznejší výsledok neveril, ale keď mi tréneri hlásili, že ani favoriti nestrieľajú presne,
tak som sa chytil šance,“ povedal Kazár.
Slovenský reprezentant Matej Kazár nenašiel premožiteľa ani v sobotňajších stíhacích pretekoch majstrovstiev Európy v letnom biatlone a v Osrblí získal svoj druhý titul
európskeho šampióna. Dvadsaťsedemročný zverenec Pavla Kobelu z VŠC Dukla Banská Bystrica zvíťazil na trati dlhej 6 km so štyrmi streleckými položkami časom 22 : 41,7
minúty pred dvojicou ruských pretekárov Alexejom Katrenkom (+38,9) a Maximom
Adievom (+47,9). „Škoda nepresnej streľby v poslednej položke, inak by ten náskok
pred súpermi mohol byť väčší,“ reagoval v cieli čerstvý dvojnásobný majster ME.
V záverečných pretekoch miešaných štafiet na majstrovstvách Európy v letnom biatlone s krosovým behom v Osrblí si slovenskí reprezentanti vybojovali v kategórii seniorov bronzovú medailu. Kvarteto Jana Gereková, Natália Prekopová, Miroslav Matiaško,
Matej Kazár zaostalo za víťaznými Rusmi o 1: 02,9 min. O lepší výsledok ich obrali dva
trestné okruhy, ktoré po nepresnej streľbe museli absolvovať Miroslav Matiaško a Matej
Kazár.
Aj v kategórii juniorov triumfovali ruskí reprezentanti. Slováci v zostave Jana Pastuchová, Andrea Hôrčíková, Peter Kazár, Tomáš Hasilla obsadili štvrtú priečku.
-r-

Dievčatá a ženy,
ak chcete pre svoj dobrý pocit a pre svoje zdravie niečo vykonať,
znova máte možnosť.
Už od septembra začne cvičenie v telocvični.
Jeden deň sa cvičí aerobik a ďalší deň cvičenie pilates.
Máme výbornú cvičiteľku, ktorá je vždy perfektne pripravená.
Bližšie informácie, v ktorých dňoch sa bude cvičiť a o koľkej
hodine, budú ohlásené obecným rozhlasom.
Tešíme sa na Vás!

Vydarené medzinárodné
podujatie na strelnici
Šimáň v Predajnej
V nedeľu 1. augusta sa na strelnici Šimáň v Predajnej konal 29. ročník Memoriálu hrdinov SNP v letnom biatlone
s medzinárodnou účasťou.
Okrem domácich pretekárov štartoval i medailista z vancouverskej Olympiády Pavel Hurajt, pretekári z Českej
republiky, Maďarska, Rumunska a Moldavy. Hlavnú cenu - vežu Samsung, ktorou prispel podpredseda VUC Banská
Bystrica, Pavol Belko, vyhral pretekár
z Osrblia Norbert Grone.
Pretekári ŽP Šport a.s. - Oddielu bežeckého lyžovania a biatlonu, skončili nasledovne:
- kategória muži 22 - 35 r. - Peter Ridzoň (3.),
- kategória dorastenci 18 -19 r. - Martin Kvačkaj (5.), Ondrej Švantner (6.),
Rudolf Michalovský (7.), Juraj Lešťan (11.),
- kategória ženy 22 - 30 r. - Vladimíra
Točeková (1.),
- kategória juniorky 20 - 21 r. - Jana
Pastúchová (2.),
- kategória dorastenci 16 -17 r. - Martin Kupec (3.), Martin Brezina (6.),
Michal Marčok (9.),
- kategória muži 36 - 45 r. - Jaroslav
Brezina (3.),
- kategória dorastenky 18 - 19 r. - Andrea Horčíková (1.), Katarína Kupcova (2.),
- kategória muži 46 r. a starší - Marian
Kazár (3.),
- kategória ženy 31. r a staršie - Viera
Kubacká (2.),
- kategória žiaci 12 -13 r. - Adrián Harčárik (1.), Tomáš Longauer (4.),
- kategória žiačky 12-13 r. - Anna Lešťanová (1.), Kristína Janíková (7.),
- kategória žiaci 10 -11 r. - Dušan Peťko (2.), Miloslav Janík (7.), Viktor Pápaj (9.),
- žiačky 10 -11 r.- Andrea Harčáriková
(1.), Lucia Janiková (5.), Zuzana Longauerová (7.).
Popoludní sa konali preteky veteránov
zo vzduchových zbraní, kde v kategórii muži do 40 rokov na prvom mieste
skončili Peter Ridzoň a Jaroslav Brezina, v kategórii muži 51 - 60 r. Marian
Kazár (1.), v kategórii ženy 41 - 50 r.
Viera Kubacká (1.).
Mk

