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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Predajná, ktoré sa konalo dňa 12.12.2011
UZNESENIE č. 102/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie bilanciu príjmov a výdavkov za obdobie 1-9/2011.
UZNESENIE č. 103/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie správu hl.
kontrolóra o plnení rozpočtu obce Predajná za
obdobie 1-9/2011.
UZNESENIE č. 104/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie správu hl.
kontrolóra o kontrole výdavkov v ZŠ s MŠ Predajná za I. polrok 2011.
UZNESENIE č.105/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie správu o
kontrole dokumentácie o prevádzke hasičskej
techniky OHZ Predajná.
UZNESENIE č.106/2011
OZ obce Predajná schvaľuje VZN/! 2/2011 o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
UZNESENIE č. 107/2011
OZ obce Predajná schvaľuje VZN č. 3/2011 o
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.
UZNESENIE č.108/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
riaditeľa ZŠ s MŠ obce Predajná o zabezpečení
výchovného a vzdelávacieho procesu v školských
zariadeniach v školskom roku 2011/2012.

UZNESENIE č. 109/2011
OZ obce Predajná ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ v
Predajnej písomne uzatvárať s nájomcom objektu
telocvične zmluvu na dobu určitú a predkladať 1
x do roka na OZ.
UZNESENIE č. 110/2011
OZ obce Predajná určuje výšku prenájmu objektu telocvične v sume 1,00€ za každú aj začatú
hodinu užívania s účinnosťou od 1. 1. 2012.
UZNESENIE č.111/2011
a/OZ obce Predajná berie na vedomie, že návrh odmien poslancov OZ obce Predajná a komi-sií pri
OZ za II. polrok 2011, ktorý predložila finančná
komisia je v súlade so zásadami odmeňovania
poslancov OZ obce Predajná a členov orgánov
zriadených OZ. Hlavný kontrolór odporúča
vyplatiť odmeny poslancom OZ, nakoľko uvedený návrh je v súlade s rozpočtom obce a zásadami odmeňovania poslancov OZ obce Predajná a členov orgánov zriadených OZ.
b/ Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná schvaľuje
návrh odmien poslancov OZ a členov orgánov
zriadených OZ za obdobie II. polroka 2011.
UZNESENIE č. l12/2011
OZ obce Predajná schvaľuje odmenu za II.polrok
2011 kontrolórovi obce a to vo výške150,00€..
UZNESENIE č. 113/2011
a/ OZ obce Predajná poveruje starostku obce,
aby v termíne od 15. 12. 2011 vyhlásila VOS
na odpredaj pozemku parcelu KN reg"C" č.

Pranostiky na január a február
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Keď v januári vlci a líšky vyjú, to znamená tuhú zimu.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam i vrchom.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci,
tak v marci sa bude vyhrievať na peci.
Čo január zameškal, to február doháňa.
Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita a pšenice.
Svätá Agáta na sneh býva bohatá (6. február).
O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane (16. február).
Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná (23.február).
Matej ľady láme (24. február).
Zdroj: internet

1/2012
300/1 - s termínom uzávierky do 11. 1. 2012
so súťažnými podmienkami.
b/ OZ obce Predajná menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: M. Kazár, D.
Smitka a Ľ. Ofúkaný.
c/ OZ obce Predajná ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov OVS uplatniť pri posudzovaní kritérií najvyššiu cenovú ponuku a
protokolárne starostke obce predložiť vyhodnotenie súťaže s doporučením na rozhodnutie OZ.
Pokračovanie na nasledujúcej strane

K odpustu
V novom roku na Tri krále
miešam rodným tri poháre.
Do troch preto, boli traja,
s Baltazárom ešte dvaja.
Druhý dôvod záhady tej,
mok nevmestí sa do jednej.
Ak špécie raz dám plnú,
do čaše už nedám inú.
Novoročný trojkráľový kokteil....
Vinšujem vám za tri čaše
do pol zdravia pevného.
Po lyžiciach do každej dám
sily Ducha Svätého.
Do trištvrte v tých pohároch
radostí dám, úsmev tiež.
Kopcom lásky, penu z nehy,
na podnose detský smiech.
Stôl prikrytý vôňou chleba
s mokom viery z prameňa,
ktorý nikdy nevysychá,
vlaží, sýti mňa i teba.
Nech dni Boh vám požehnáva
sviece nádej plápolá.
Matka k patrónom si stáva,
v rodinách zmier ladne hrá.
Predajňancom, no i hosťom,
priazní v čase novoročnom,
želám všetkým a nie sám, aj tým,
ktorých nepoznám.
		

Ján Fekiač

ZVESTI PRE OBČANOV
Plán kultúrno-spoločenských
a športových podujatí na rok 2012
Február
• Detský karneval - 11. 2. 2012 o 15.00 hod.
• Maškarný bál - 12. ročník 17. 2. 2012 o 19.00 hod.
• Pochovávanie basy 21. 2. 2012 o 18.00 hod.
• Športové hry pre deti MŠ
• Súťaž v stavaní snehuliakov
Marec
• Maľovanie kraslíc - starí rodičia a vnúčatá
• Veľkonočný program s výstavkou veľkonočných
dekorácií 30. 3. 2012 o 16.00 hod.
• Návšteva Štátnej opery v B. Bystrici
• Stolnotenisový turnaj „O pohár starostky obce“
• Florbal pre deti
Apríl
• Beseda s pracovníkmi NAPANTU a s poľovníkmi
z obce
• Kultúrne spomienkové popoludnie venované       
J. Pejkovi a B. Poničanovej
• Súťaž vo florbale pre dospelých
• Terénne preteky v streľbe na strelnici v Predajnej
Máj
• Florbal pre deti ZŠ
• Deň matiek 13. 5. 2012
• Majstrovstvá okresu v streľbe z malokalibrovky
na strelnici v Predajnej
• Cyklistické preteky pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ s MŠ Predajná
Jún
• MDD - rozprávkový les 2. 6. 2012
• Maratón v tanci - aerobic
Júl
• Výstup na Chabenec
• Návšteva kúpaliska v Liptovskom Jáne, skanzenu
v Pribyline a kostola vo Sv. Kríži

• Výlet do chránenej oblasti - Predajnianska slatina
- opekanie pre starých rodičov a vnúčatá
August
• Dni obce Predajná 3.- 5. 8. 2012
• Letný biatlon + Memoriál hrdinov SNP s medzinárodnou účasťou (areál biatlonu)
• Slovenský pohár v biatlone (strelnica Šimáň)
• Turistika pre dôchodcov pri príležitosti 68.
výročia SNP  Jasenie – Lomnistá
September
• Túra pre deti spojená s čistením prírody
• Návšteva divadla vo Zvolene
• S chuťou do školy - vedomostné zábavné popoludnie v Spoločenskom dome v Predajnej 3. 9. 2012
Október
• Ukáž, čo vieš! - vedomostná súťaž pre deti
• Mesiac úcty k starším - kultúrny program pre
našich starých rodičov
• Súťaž v lietaní šarkanov
• Memoriál Martina Dudu - stolnotenisový turnaj
• Zájazd do Poľska
November
• Predvianočné športové popoludnie
• Čas adventu - z tradícií obce - domáca zakáľačka,
nakladanie kapusty
• Vystúpenie ochotníckeho divadla z Ráztoky
December
• Súťaž v zdobení vianočných perníkov
• Privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka na námestí 6.12. 2012
• Turnaj o pohár starostky obce - 2. ročník
vianočného turnaja vo florbale
• Rozlúčka so starým rokom a vítanie roku 2013 ohňostroj na Námestí Juraja Pejku

POHREBNÉ PODPORNÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU
Vážení spoluobčania!
Pohrebné Podporné Združenie (PPZ) vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch 11. marca
1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok na zabezpečenie slušného pochovávania mŕtvych. Cieľom a programom združenia zakotveným v programových stanovách
je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého. V súčasnosti má Združenie v 213 odbočkách vyše 52000 členov.
Hlavným poslaním ustanovizne je:
■ vzájomná podpora členov,
■ pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu zosnulého člena,
■ poskytovanie finančnej pomoci.
Podmienky pre vznik členstva:
Členom PPZ sa môže stať občan vo veku od 18 - 55 rokov. Jednorazové zápisné je
odstupňované podľa veku nových členov a činí:
0,00 € pre členov vo veku 18 - 35 rokov; 5,00 € pre členov vo veku 35 - 45 rokov, 10,00 € pre
členov vo veku 45 - 55 rokov.
Výšku ročného členského príspevku stanoví Ústredie PPZ. Pre súčasné obdobie je výška
základného členského príspevku stanovená na 10,00 €/rok. Na túto základnú sadzbu sa
vzťahuje výška finančnej pomoci nasledovne:
285,00 € ak bol zomrelý členom viac ako 15 rokov, 200,00 € ak bol zomrelý členom do 15 rokov, 150,00 € ak bol zomrelý členom do 10 rokov, 100,00 € ak bol zomrelý členom 1 - 5 rokov.
Od 1.1.2012 majú noví členovia možnosť voľby platenia viacnásobnej /dvoj,troj,štvomásobnej/
výšky členských príspevkov. Napr. dvojnásobok dvakrát 10,00 € = 20,00 € čím sa automaticky
zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napr. z 285,00 € na 570,00 €).
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke - ppzbetliar.sk, e-mail: ppz@kidrv.sk, alebo
vám ich poskytnú funkcionári našej pobočky vo vašom meste, ako aj pracovníčky Ústredia
PPZ v Betliari na tel. č. 058 / 79 83119.

Uznesenie zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 12.12.2011
Pokračovanie
UZNESENIE č. 114/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje
programový rozpočet obce na rok 2012.
UZNESENIE č. 115/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie skutočnosť
hospodárenia v rozpočtovom provizóriu v roku
2012 a to do obdobia schválenia rozpočtu obce
na rok 2012 v zmysle §,11 zák..č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy.
UZNESENIE č. 116/2011
a/OZ obce Predajná schvaľuje ÚIK v zložení:
M. Dudová, V. Pocklanová a M. Kazár
b/ ukladá dielčím IK podľa bodu 20./ tejto zápisnice vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce
do 31. 12. 2011.
UZNESENIE č. 117/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie návrh plánu
práce hl. kontrolóra obce na I. polrok 2012.
UZNESENIE č. 118/2011
OZ obce Predajná schvaľuje VZN č. 4 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012.
UZNESENIE č. 119/2011
a/OZ obce Predajná zamieta žiadosť p. Zuzany
Pavlovskej, bytom Predajná 454 o jednorázový
príspevok v hmotnej núdzi, nakoľko menovaná
nie je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a aj
keď sa nachádza pod úrovňou životného minima platná legislatíva nedovoľuje poskytnúť jednorázový finančný príspevok v hmotnej núdzi.
b/ OZ obce Predajná zamieta žiadosť p. Zuzany
Pavlovskej, bytom Predajná 454 o finančnú
pôžičku, nakoľko obec v zmysle zákona o sociálnych službách takúto pôžičku neposkytuje a ani
nesmie poskytnúť.
UZNESENIE č. 120/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie informácie
starostky obce o:
- absolventskej praxi, ktorá bude v obci vykonávaná od 1.1.2012 občiankou z obce Valaská,
- rozvoze potravinovej pomoci až do domov
občanov,
- doplatku vo výške 1764,006 na zriadenie zberného dvora v meste Brezno - Rohozná.
UZNESENIE č. 121/2011
OZ obce Predajná
a/ žiada starostku obce do najbližšieho zasadnutia OZ zvolať stretnutie veliteľa, strojníka a
preventivára OHZ na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole prevedenej hl. kontrolórom obce,
b/ žiada predsedov kultúrnej a športovej komisie
pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ návrh
plánu podujatí na rok 2012,
c/ ukladá poslancom OZ pripraviť podklady k
programovému rozpočtu obce na rok 2012 do
januára 2012,
d/ ukladá poslancom OZ zúčastniť sa organizácie
SILVESTRA 2011 na Námestí J.Pejku a to od
23,00 hod. /príprava silvestrovského punču,
ohňostroj/.

KULTÚRNE ZVESTI
Vystúpenie folklórneho súboru Čierťaž z obce Nemecká
...malo medzi obyvateľmi obce úspech. Svedčia o tom aj reakcie našich spoluobčanov:
Aj tento rok sa už budeme pomaly
pripravovať na Veľkú noc, ktorá
bude v apríli. Začína Zeleným
štvrtkom a končí Veľkonočným
pondelkom. Zaspomínajme si však
ešte na začiatok kalendárneho
roka. Na sviatok Troch kráľov bolo
naplánované kultúrne vystúpenie
folklórneho súboru Čierťaž. Vystúpenie sa však nemohlo zrealizovať z
dôvodu výpadku elektrického prúdu. Presunulo sa teda na 15. januára.
Našim občanom sa predstavenie
páčilo. Hercov odmenili potleskom.
    Na začiatku vystúpenia nás privítal   vedúci súboru pán Martin Lokša. Oboznámil nás
s programom. Najprv vystúpila mužská skupina so známou slovenskou piesňou Chodila
dievčina po hore plačúca. Po nich nasledovali žatevné piesne v ženskom podaní. Piesne
zložila naša občianka a dlhoročná členka ochotníckeho divadla pani Lýdia Mistríková,
ktorá, žiaľ, už nie je medzi nami. A na záver folklórna skupina Pančíkovcov z Brezna zahrala ľudové piesne, ktoré sa nám všetkým páčili. Pani starostka Ing. Čontofalská poďakovala
za vystúpenie.
Úplne záverom chcem ja poďakovať našej kultúrnej komisii za zorganizovanie takéhoto
milého podujatia.
Hanka Filipková
   Na pozvanie starostky obce mal k nám na Troch kráľov zavítať divadelný ochotnícky súbor
Čierťaž spolu s ľudovou hudbou. Z dôvodu výpadku elektrického prúdu sa tento program
uskutočnil v náhradnom termíne, t.j. 15. januára 2012 o 15.00 hod. v Spoločenskom dome
v Predajnej.
Na úvod všetkých prítomných pozdravil vedúci súboru. Potom už nasledoval krásny
kultúrny program s rôznymi veselými, ale hlavne humornými scénkami, peknými pesničkami, ale aj hovoreným
slovom. Programom sprevádzala heligónka a ľudová hudba.
Účinkujúci boli za svoje nádherné vystúpenie odmenení
veľkým a neutíchajúcim potleskom. Po skončení programu boli všetci hostia, ako aj diváci pozvaní na posedenie s občerstvením. Vínko, čaj, chutné chlebíky či lahodné
keksíky prichystali členky kultúrnej i sociálnej komisie.
Na povzbudenie a dobrú náladu im zahrali a zaspievali
šarmantní chlapci z Čierneho Balogu a folklórny súbor
Čierťaž pod vedením PhDr. Martina Lokšu.
Verím, že všetkým zúčastneným sa páčilo a domov
odchádzali s dobrým a veselým pocitom na duši.
				
Anna Búdová

**

Maškarný bál**

Tak ako každý rok, aj tento sme fašiangy oslávili
na Maškarnom bále v Predajnej. Celý rok sme
sa tešili na bál a na našich priateľov z Predajnej.
Naše očakávanie sa splnilo. Atmosféra bola vynikajúca, len masiek bolo pomenej. Vynahradila
to perfektná hudba, chutné jedlo a dobrá partia.
Krásne vyzdobená sála dodávala na nálade.
Veľká vďaka patrí pani starostke, členkám kultúrnej komisie, výbornej kuchárke, sponzorom a
skvelej hudbe.
Domov sme odchádzali ráno, tešiac sa na pochovávanie basy. Tak ako maškarný bál, aj pochovávanie basy sa nieslo v dobrej nálade, pri chutnom menu, usmievajúcich sa organizátoroch a
štedrých sponzoroch. V najlepšej zábave sme sa
rozlúčili s basou aj s priateľmi.
Obe podujatia boli nádherné a zároveň smutné,
že musíme čakať celý rok na fašiangy v Predajnej.
Ešte raz veľká vďaka vám.
Vaša bývalá rodáčka Marika s priateľmi

----------- Silvester ------------

Ukončenie starého roku a privítanie Nového
roku 2012 sa organizovalo na Námestí Juraja
Pejku. O hudbu sa postaral Ľ. Ofúkaný a J.
Čonka, o punč A. Čunderlíková, D. Smitka
a M. Kazár. Bola zima, ale napriek tomu sa
podujatie vydarilo. Ľudia sa zabávali a o polnoci skvelým ohňostrojom, ktorý mal pod palcom Ľuboš Ofúkaný, spoločne privítali nový
rok. Zábava pokračovala až do tretej rána.
Dezider Smitka

Sviatok Troch kráľov

Aj tento rok sme 6. januára oslávili sviatok Troch kráľov,
ktorým je zasvätený aj náš kostol. Slávnostná svätá omša
sa konala o 10.30 hodine, ktorú celebroval dôstojný pán
farár Roman Kupčák z Valaskej. Hostí privítal pán farár
Piekut. Omše sa zúčastnili aj farníci zo susednej obce
Jasenie. Peknú kázeň si vypočuli z úst pána farára Romana Kupčáka. Naši občania si zaspievali vianočné piesne
za sprievodu organu, na ktorý hrala pani Ľudka Cibulová. Boli sme ako jedna rodina. Je potrebné, aby ľudia
navzájom vychádzali.
Na záver si dovoľujem popriať všetkým občanom Predajnej, ako aj pánovi farárovi a pánovi kaplánovi, veľa
zdravia, Božích milostí a trpezlivosti, nech im Pán Boh
pomáha pri ich pastoračnej práci.
Hanka Filipková

Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám

Komisia kultúry a vzdelávania pripravila pre našich občanov dňa
20. 12. 2011 v Spoločenskom dome oslavu, ktorá niesla názov
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám. Krátkym príhovorom
otvorila podujatie Mgr. Mária Skladaná a v programe vystúpili
žiaci zo ZŠ a MŠ Predajná pod vedením pani učiteliek Bc. Stanky
Michalkovej a Mgr. Janky Kleskeňovej. Na záver sa s koledami
predstavili žiaci 8. ročníka. Program ukončila p. Božena Šulková,
ktorá všetkým účinkujúcim žiakom srdečne poďakovala.
					
Hanka Filipková

ZVESTI PRE OBČANOV
A polrok je za nami
Máme za sebou 5 mesiacov práce. Učenie,
skúšanie, tvorenie, známkovanie, pochvaly, pokarhania, vymeškané hodiny, zážitky i skúsenosti
- súčasť nášho školského života. Polročné snaženie
sa zhmotnilo do známok. Tento rok malo podobu
výpisov, nie polročného vysvedčenia. Niektorí boli
so svojimi známkami spokojní, iní nie. Tí nespokojní môžu ešte zlepšiť svoje výkony i prístup k
učeniu počas celého druhého polroka. Aj keď netreba podceniť silu teplých jarných a letných mesiacov, ktoré viac lákajú von ako k učeniu.
A tu je štatistické vyhodnotenie prvého polroka. Za
prvý polrok prospelo s vyznamenaním 80 žiakov,
prospelo veľmi dobre 51 žiakov a 33 žiakov prospelo. Neprospeli dvaja žiaci.
Veľa šťastia v druhom polroku!
		
Mgr. M.Vaníková

Zápis do 1. ročníka

Vo štvrtok poobede sa konal zápis do prvého ročníka.
Zúčastnili sa ho naši budúci prváčikovia spolu so
svojimi rodičmi. Celkovo sa zapísalo 15 prváčikov.
Všetci, ktorí prišli, si vyskúšali zaväzovanie šnúrok
i vymaľovávanie obrázkov. Spoznávali geometrické
tvary. S pani učiteľkami vypracovali pracovný list,
nakreslili postavičku, spočítali autá. Práce mali naozaj dosť. Niektorým to išlo lepšie, iným horšie. Majú
ešte nejaký ten mesiac na precvičovanie. Veríme, že
do lavíc prvej triedy zasadnú pripravení a odhodlaní
prehrýzť sa rokmi povinnej školskej dochádzky čo na
júspešnejšie.
Mgr. Michaela Vaníková

ČO NOVÉ
v našej škole

Pred pár dňami
sme mali v škole
prezentáciu o separovaní s názvom Je
dobré separovať.
Išlo v nej o to, ako
správne separovať
a
ako
správne
zaobchádzať s odpadom.
Zloženie
komunálneho odpadu v percentách
je zaujímavé. Biologicky rozložiteľný
odpad tvorí až 45%
našich smetí. Papier tvorí 20%
odpadu, sklo 12%, plasty 7%,
textil 4%,kovy 4%, drevo, guma
a koža sú 3% a nebezpečný odpad, ktorý tvorí 1% odpadu.
Biologicky rozložiteľný odpad
sú čisto prírodné smeti ako
šupky z banánov či jabĺk. Smetný kôš, do ktorého sa má tento
odpad vyhadzovať je hnedej
farby. Prípadne môžeme použiť
kôš, čo máme doma. Na papier
zasa používame modrý smetný kôš. Papier sa vyrába z dreva získaného zo
stromov, takže je lepši použiť papier v jeho recyklovanej podobe. Sklo dávame
do zelených smetných košov. Farebné sklo sa separuje osobitne. Sklo je na
100% znovu recyklovateľné. To znamená zo 40 starých fliaš sa dá vyrobiť 40
nových. Zaujímavou informáciou je i to, že sklo je vyrábané z piesku. Črepy
z taniera však nepatria do nádoby na sklo. Plasty separujeme do žltých smetných košov. Kov, ktorý sa v domácnosti často využíva, je hliník. Nakoniec
sú tu ešte tetrapaky, ktoré sú určené do oranžových nádob. Tetrapaky sú i
kartóny uprostred zvlnené, ako aj obaly z mliek a džúsov.
A na záver niekoľko perličiek. Z piatich sklenených pohárov sa dá vyrobiť
váza, zo 40 plastových fliaš je možné vyrobiť teplákovú súpravu a napríklad
zo 670 plechoviek rám na bicykel. Zaujímavá je i informácia, že človek ročne
vyprodukuje
350 kg odpadu.
Najväčšia
skládka odpadu
na Slovensku
je v Košiciach.
Najväčšia
skládka na mori
sa nachádza v strede Tichého oceánu. Najšpinavšie mesto sveta je v Rusku,
kde sa ľudia v priemere dožívajú 45 rokov. Naopak. Najčistejšie mesto sveta je
Vancouver v Kanade. Priemerný vek obyvateľov je 81 rokov.
Projektu Je dobré separovať sa zúčastnilo 24 obcí banskobystrického kraja.
Dúfam, že aj vy sa budete držať nápadu o recyklovaní a pomôžete tým našej
planéte.
Linda Vágnerová, 8. ročník

Separovanie

V utorok 17. januára 2012 sme sa zúčastnili na besede o separovaní odpadu,
ktorá sa konala v našej telocvični.
    Usadili sme sa a čakali, kedy sa začne očakávaná   beseda. Niektorí boli
nedočkaví, iní v tichosti sedeli a čakali. Predstavil sa nám párik prednášajúcich,
ktorý pochádzal zo Žiliny. Začali s prezentáciou premietanou na plátno.
V prezentácii bolo rôzne otázky o separovaní a o odpade, na ktoré sme
odpovedali. Za správnu odpoveď sme získali odmenu. Upútali nás snímky
čistej prírody.
   Takto strávený čas bol pre mňa prínosom. Dozvedela som sa veľa nových
vecí o separovaní odpadu.
Miška Tóthová, 8. ročník

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV
Náš lyžiarsky výcvik

Z tvorby našich žiakov
Tohtoročná zima intenzívne vládne svojím
bielym žezlom. Snehová nádielka je naozaj
štedrá. Dosýta sa môžu v prírode vyšantiť deti,
ale aj dospelí. Aj nás na hodinách slovenského
jazyka inšpirovala biela krása a so siedmakmi
sme sa pokúsili o umelecký opis zimnej prírody. Betke a Michalovi sa to celkom podarilo.

Zimná krajina

Príroda má všetko presne naplánované. Po
pestrofarebnej jeseni preberá žezlo pani Zima.
Vo svete sa chvíľami víria vločky. Jej sluha
Mrázik kreslí pestrofarebné kresby na okná
našich domov. Zvieratká sa ukryli hlboko do svojich brlohov a medveď, ten spí ako drevo. Vtáctvo odletelo. Stromy sú oblečené do bielych šiat,
ktoré im ušil Mrázik. Potôčiky zamrzli a detičky
si začali vychutnávať čaro zimy. Všetko vyzerá
tak, akoby sa zastavil čas. Nie je to tak. Príroda
si potrebuje oddýchnuť a načerpať nové sily. My
ľudia tomu hovoríme, že príroda podľahla zimnému spánku. Padajúci sneh zdobí polia, lúky,
stromy, domčeky... K zime patria aj snehuliaci,
ktorí pripomínajú snežných človiečikov s dobráckymi čiernymi očami. Čerstvý vzduch zimy
dýchajú cez nos z mrkvy a ich biely kabát zdobia
čierne gombíky. Vyčarujú úsmev na tvárach detí
aj dospelých. Dni sú kratšie a kratšie, štrbavé
slniečko len občas potichu vykukne spoza mraku a aspoň na chvíľu ohreje naše červené líčka,
ktoré sú ako ruže v letnej záhrade.
V zime sa krajina premení na rozprávku
a však aj táto krása raz pominie. Príroda má
všetko presne naplánované a je dokonalá. Po
pani Zime preberie žezlo jar, ktorá sa pomaličky,
ale isto približuje. Alžbetka Pauliaková, 7.B

Príroda - umelec

Náš malý hosť
Na našom dvore krtko žije,
krtince na ňom ryje.
Má tam on svoj dom
a pekne si býva v ňom.
Pod zemou si chodby robí,
no žiadne eurá nezarobí.
Hrabe diery - veľké, malé,
otca zlostí neustále.
Chce ho dostať z dvora preč,
už s ním nie je žiadna reč.
Dá mu to však veľa práce,
kým krtince odprace.
Krtko veľmi plače,
jedol by on naše koláče.
Najradšej však mlieko pije,
preto on tak dlho žije.
Postavil on už veľký hrad,
preto ho ja nemám rád.
Keď príde môj kamarát,
nemôžem s ním futbal hrať.

Michal Komora, 7.B
Ako každoročne, tak aj tento rok, do nášho
kraja zavítala chladná, ale nežná biela pani Zima.
   Perinbabka neúnavne sype sneh na našu krajinu. Usmiate vločky snehu ako páperie veselo lietajú po oblohe. Keď však dopadnú na lúky, polia a cesty, vytvárajú
peknú snehovú pokrývku. Vyzerá sťa biely huňatý koberec. Zvieratá ho zdobia svojimi labkami. Ľudia tiež po svahoch kreslia lyžami oblúčiky ako vlny na rozbúrenom mori. Hory si chránia svoje štíty bielymi klobúčikmi. Domy niektorých ľudí
strážia nebojácni snehuliaci, ktorí zaplačú až pri prvých jarných slnečných lúčoch.
Pani Zime pomáha aj dedko Mrázik. Svojou čarovnou palicou postriebruje stromy
aj kríky sťa by ich dobrá cukrárka poprášila vrstvou práškového cukru. Na okná
maľuje pekné obrázky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani vychýrený maliar. Jazerá
zamrzli a pod lúčmi slnka sa ligocú ako obrovské zrkadlá. Príroda môže byť hrdá
na svojich umelcov. 				
Michal Komora, 7.B

Všetci sme sa už dva týždne tešili
na lyžiarsky výcvik. Konečne sme sa
dočkali. V pondelok ráno sme sa stretli v
lyžiarskom výstroji na chodbe našej školy.
   Vyrazili sme na Tále. Ani sme sa nenazdali, už sme stáli na lyžiach. Ja úplne
prvýkrát. Horko-ťažko som vyšliapala
na kopec a hneď ma začalo šmýkať dole.
Nevedela som ani brzdiť, a tak moja prvá
jazda skončila pádom. Zvyšok dňa som
strávila šliapaním do kopca a spúšťaním
sa z neho. Celkom mi to šlo. V utorok som
sa už vyviezla vlekom. V závere dňa som
poprosila pani učiteľku, aby ma zobrala
na stredný kopec. Tak sme išli. Bol trochu
strmý a ja som sa bála. Pani učiteľka ma
čakala a mne sa podarilo prekonať strach.
Kopec sme v ten deň zlyžovali len trikrát.
V stredu som sa rozcvičila na malom
kopci a potom som už lyžovala na strednom. Chcela som vyskúšať aj lyžovanie na
najväčšom kopci. Bol veľmi strmý. Zišla
som ho s dvoma pádmi.
Posledný deň som si užila. Fotili sme sa a
smútili, že náš lyžiarsky už končí. Prežila
som príjemný týždeň s mojimi spolužiak
mi.
Terka Pavlovská, 7.B
Ráno sme skoro vstávali. Len čo sme prišli
do školy, zložili sme si ruksaky a išli sme
zaplatiť za lístky na vlek pánovi učiteľovi
Mistríkovi.
Keď sme prišli na Tále, rozdelili sme sa
do skupín. Vytvorili sme tri skupiny. My
z druhej skupiny sme išli rovno na stredný kopec. Išlo nám to ako po masle.
Pani učiteľka Miška ma naučila robiť
oblúčiky. Ale veľmi sa mi páčila jazda cez
lesík. No na druhý deň nám to zakázali.
Ale chlapci neposlúchli a vybrali sa tam.
Dokonca prehovorili aj Tomáša. S lesnou trasou mal menší problém, keďže
Tomáš sa pohyboval na snowboarde.   Ja
som vyskúšala vlek riadený semaforom.
Išiel veľmi rýchlo, takže som hneď spadla.
Neskôr mi už nerobil problém. Po desiatej sme mali veľkú prestávku. Mohli sme
sa najesť a napiť. Zohrial nás teplý čaj a
pokračovali sme v lyžovaní. Ďalšie dni
boli podobné.
Keď prišiel na rad posledný deň nášho
lyžiarskeho výcviku, poriadne sme si ho
užili. Som veľmi rada, že som mohla stráviť
krásny týždeň s mojimi spolužiakmi.
		 Petra Šagátová, 7.B

KULTÚRNE ZVESTI

FAŠIANGY
Blahoželáme v mesiaci
január
60 rokov
Jozef Beraxa
Anna Havranová
70 rokov
Jaroslav Vrbický
Ivan Makovič
80 rokov
Emília Hanúsková
Mária Lasabová
Alžbeta Peťková

Blahoželáme v mesiaci
február
60 rokov
Pavol Fischer
65 rokov
Anna Košíková (Farská ulica)
70 rokov
Janka Speváková
Veronika Šantová
75 rokov
Margita Fľašková
85 rokov
Emília Povrazníková
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Fašiangové obdobie od Troch kráľov do popolcovej
stredy je obdobím veselosti, hodovania, zábav a pitia.
Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst a veľkonočné
sviatky. Čoskoro vystrieda zimu teplé jarné obdobie.
V minulosti sa s Fašiangami spájali zakáľačky,            
priadky, svadby i fašiangové sprievody masiek. Ľudia
si zhotovovali rôzne zvieracie masky, ale aj masky s
podobou človeka. Najrozšírenejšou zvieracou maskou bola maska medveďa. Mala podobu medveďa v
kožušinovom odeve alebo podobu medveďa vyrobeného zo slamy. Masky starca, žobráka, slameníka,
ako aj masky zobrazujúce povolania boli medzi
ľuďmi rozšírené. Fašiangové sprievody sprevádzali
muzikanti. Tanec a dobrá nálada je poznávacím znamením tohto obdobia. Klasickou dobrotou sú zase
pampúšiky a fánky. Pochovanie basy je symbolickým
gestom ukončenia Fašiangov.
V súčasnosti sa toto obdobie spája najmä s plesmi.
Ponúkajú možnosť dobrého jedla, príjemnej zábavy,
spoločenského konverzovania i aktívneho oddychu od
každodenného zhonu. A ak ste sa počas tohtoročných
Fašiangov nezabavili na žiadnej   zábave, je tu šanca
zaplesať si opäť o rok.

Fašiangové posedenie,
spojené s pochovávaním basy

Fašiangy, Turíce
Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide,
kto nemá kožúška
zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám,
len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky,
Nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy,
fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia
za stolom klobásy.

V širšom slova zmysle sa Fašiangami nazývalo obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Dĺžka trvania Fašiangov sa riadila podľa dátumu Veľkej noci a
Tuto nám nedali,
bola rôzna, keďže Veľká noc je pohyblivý sviatok. Po
tuto nám dajú,
Fašiangoch nasledoval prvý deň pštyridsaťdňového
tu koňa zabili,
pôstu s Popolcovou stredou. Posledná fašiangová
tu rebrá majú.
zábava, posledný “fašang” sa konal v utorok večer do
polnoci.
A my žiaci, neboráci,
Dňa 21. 2. 2012 sa v Spoločenskom dome konalo
nemáme čo jesti,
fašiangové posedenie, spojené s pochovávaním basy,
musíme sa
ktorého sa zúčastnilo asi 50 našich občanov (podobz domu, do domu
né posedenia boli aj v okolitých dedinách). Okrem
po dedine pliesti.
domácich hostí sa na krátku chvíľu zastavil aj pán
primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a aj naša pani
starostka Ing. Tánička Čontofalská, ktorá sa zúčastňuje na všetkých podujatiach a krátko sa prihovorila našim spoluobčanom. V príhovoroch pokračovali aj moderátort )
Luboš Ofúkaný a predsedníčka komisie kultúry a športu p. Božena Šulková.
Na spríjemnenie večera nám hrala skupina Horec a pri ich muzike snme si zaspievali aj
zatancovali. Tí, čo na tento večer neprišli, majú čo ľutovať.
Druhá časť večera bola o 23. hodine, kedy sme skončili tradične - pochovaním basy.
Ako pán farár vystúpil Ľuboš Ofúkaný, rechtor, Pavel Kováčik, miništrantka Lenka Goralová a to všetko pod vedením Dobrovoľného hasičského zboru.
Úplne na záver chcem za všetkých občanov mojej rodnej obce poďakovať našim sponzorom - obecnému úradu, Ivetke Kohútikovej, Inge Nociarovej, Ivanovi Vančovi. Tiež
kultúrnej komisii, ktorá pre nás pripravuje pekné podujatia, , na ktorých sa môže
zúčastniť každý, komu to dovoľuje zdravotný stav. Bola by som rada, keby sme sa zišli
tak, aby bol Spoločenský dom vždy do posledného miestečka obsadený.
“Shlbokým žiaľom v srdiečku a veľkou slzou v oku dávame dávame na známosť všetkej
ctenej a zábavychtivej verejnosti, že po dňoch hojnosti a veselosti nás navždy opustila
naša ospevovaná Barbora Basová...”
vaša spoluobčianka Hanka Filipková

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Sánkarské preteky
Keďže tento rok snehu konečne napadlo neúrekom, pred samotnými pretekmi bolo treba upraviť trať, a tak som si obul
lyže a vyšliapal super dráhu. V sobotu na obed sa to celé
začalo.
Detí aj dospelých prišlo veľa. Prvé aj druhé jazdy boli
skúšobné, potom sa už išlo naostro. Slniečko svietilo, sane,
boby a rôzne klzáky svišťali dolu svahom a veru, čas niektorých stál naozaj za to. Deti sa vyšantili a potom povzbudzovali svojich rodičov a aj starých rodičov, ktorí sa tiež
nedali zahanbiť a trielili dolu svahom do cieľa ako ozajstní profesionáli. Nakoniec sme si na chate Mareka Smitku pod horou dali na zahriatie čaj, ktorý pripravila Anka
Čunderlíková a všetkým súťažiacim sa rozdali ceny.
Jednotlivé kategórie dopadli takto:
Škôlkari: 1. Jarko Lašák, 2. Timka Hazuchová,
3. Miška Smitková
Školáci: 1. Šimon Švantner, 2. Martin Hruška,
3. Lukáš Lehocký
Dospeláci: 1. Laco Hruška, 2. Katka
Šuhajdová, 3. Anka Čunderlíková
Na záver sa chcem poďakovať celej športovej
komisii za spoluprácu pri príprave a realizovaní
rôznych športových podujatí a aktivít, menovite Anke Čunderlíkovej, Anke Hruškovej a
Janke Švantnerovej, no aj všetkým ostatným,
ktorí sa na nich akýmkoľvek spôsobom podieľali. Dúfam, že aj
po celý tento rok sa budeme na športových podujatiach stretávať v minimálne takom počte ako tomu bolo doteraz.
									Dezider Smitka, predseda športovej komisie

--Športové aktuality-Od 27. 01. do 02.02.2012 sa konali v
Osrblí Otvorené majstrovstvá Európy v
Biatlone. ŽP Šport a.s. mali zastúpenie
pretekárom Rudolfom Michalovským,
ktorý v rýchlostných pretekoch skončil
na 37. mieste, v stíhacích pretekoch na
42.mieste a vo vytrvalostných pretekoch
na 32. mieste.
29.01.2012 sa na Skalke pri Kremnici
konali preteky v behu na lyžiach BIELA
STOPA. Peter Seifert reprezentoval kategóriu mužov na 25 km trati. Skončil na
61. mieste. Martin Gánovský reprezentoval kategóriu žiakov. Skončil na 4. mieste.
V sobotu a v nedeľu sa na Skalke konali
preteky Slovenského pohára v behu na
lyžiach. V sobotňajších pretekoch v kategórii mužov šprint obsadil Peter Kazár 5.
miesto. V kategórii žiakov skončil Martin
Gánovský na 4.mieste.    
V sobotu sa na Štrbskom Plese konalo
slovenské kolo v bežeckom lyžovaní klasickým spôsobom, ktoré organizoval KL
Štrba. Na týchto pretekoch sme mali zastúpenie len jedného pretekára v kat. žiaci
ročník 1999   Martin Gánovský obsadil      
4.m.
M.Kazár

Vianočný turnaj vo florbale

Florbaloví   nadšenci z našej obce sa rozhodli, že založia florbalový klub Team Predajná, ktorý nás bude reprezentovať v rámci nášho okresu. Športová komisia v Predajnej im vyšla v ústrety a pripravila pre nich 1.ročník Vianočného turnaja o pohár
starostky obce, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá. V telocvični ZŠ v Predajnej sa stretli
dve družstvá Predajnej s družstvom z Nemeckej a z Brezna. Víťazom sa stalo družstvo
z Predajnej v zložení Matúš Beraxa, Daniel Michalčík, Denis Gajdoš a Jakub Kukučka.
Pohár im odovzdala starostka obce spolu s predsedom športovej komisie.
Za vydarený priebeh tohto podujatia ďakujem všetkým zúčastneným.

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Aktuality z biatlonu
Národné športové centrum Slovenského zväzu biatlonu Osrblie bolo dejiskom II. kola Viessmann poháru v biatlone dorastu a dospelých a I. kola žiakov. Zároveň to bola posledná
previerka štadiónu a organizátorov pred blížiacimi sa Otvorenými Majstrovstvami Európy v biatlone, ktoré sa konajú v
termíne od 25. januára do 2. februára 2012. Dorastenecké, juniorské a seniorské kategórie mali v rámci Viessmann pohára
i nominačné preteky na medzinárodné podujatia.
V sobotňajších rýchlostných pretekoch športovci ŽP Šport a.s.
skončili nasledovne:
Kat. ml dorastenci 16-17.r.: Peter Šeirman 5.m., Michal Jurena
6.m. Kat. st. dorastenci 18.-19.r.: Peter Seifert 5.m., Martin Kupec
6.m., Kat. juniori 20-21.r.: Rudolf Michalovský 2.m. Kat. ženy 2230 r.: Eva Lehotská 4.m. Kat. žiaci 12-13 r. Martin Gánovský 3.m.,
Dušan Peťko 5.m., Viktor Pápaj 23. m. Kat. žiaci 14-15 r. Tomáš
Longauer 5.m. Kat. žiačky 12-13 r. Zuzana Longauerová 10.m.
Kat. žiačky14-15 r. Karin Kazárová 3.m.
V nedeľu sa konali preteky s hromadným štartom, kategórie dorastenci a dospelí mali Majstrovstvá Slovenskej republiky v biatlone s hromadným štartom s nasledujúcimi výsledkami:
Kat. ml dorastenci 16-17.r.: Michal Jurena 5.m., Peter Šeirman
7.m. Kat. st. dorastenci 18.-19.r.: Peter Seifert 4.m., Martin Kupec
6.m., Kat. juniori 20-21.r.: Rudolf Michalovský 2.m. Kat. ženy 2230 r.: Eva Lehotská 4.m. Kat. ženy 31.r. a staršie: Dana Niňajová
– Bartalská 2.m., Viera Kubacká 4.m. Kat. žiaci 12-13 r. Dušan
Peťko 2.m., Martin Gánovský 4.m., Viktor Pápaj 21. m. Kat. žiaci
14-15 r.Tomáš Longauer 4.m. Kat. žiačky 12-13 r. Zuzana Longauerová 12.m. Kat. žiačky 14-15 r. Anna Lešťanová 6.m., Karin
Kazárová 7.m
Strelnica v Predajnej v dňoch 11. a 12. februára 2012 ožila
mladými biatlonistami, ktorí sa predstavili v 2. kole Viessmann pohára pre sezónu 2011/2012. Organizátorom bol Klub
biatlonu Predajná a spoluorganizátorom Oddiel bežeckého
lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s. Podbrezová. Preteky boli
pripravené na veľmi dobrej športovej úrovni. Slnečné počasie
i výsledky našich slovenských reprezentantov vo svetovom
pohári prispeli k celkovej pohode. Matej Kazár po dobehnutí
do cieľa (17. miesto – svetový pohár) telefonicky pozdravil i
pretekárov, trénerov organizátorov na strelnici Šimáň v Predajnej.
Výsledky sobotňajších rýchlostných pretekov členov Oddielu
bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s. v jednotlivých kategóriách boli nasledovné:
Kat. žiaci 12-13 r. Dušan Peťko 3.m., Martin Gánovský 5.m., Viktor Pápaj 18. m. Kat. žiaci 14-15 r. Marek Brezina 2.m., Tomáš
Longauer 9.m. Kat. žiačky 12-13 r. Zuzana Longauerová 13. M.
Kat. žiačky 14-15 r. Anna Lešťanová 6.m., Karin Kazárová 12.m.
V nedeľu sa konali vytrvalostné preteky s výsledkami: Kat. žiaci
12-13 r. Dušan Peťko 5.m., Martin Gánovský 6.m., Viktor Pápaj 16. m. Kat. žiaci 14-15 r. Marek Brezina 2.m., Tomáš Longauer 10.m. Kat. žiačky 12-13 r. Zuzana Longauerová 12.m. Kat.
žiačky14-15 r. Karin Kazárová 13.m.
M. Kazár

Športom k zdraviu
Tento rok nám zima naozaj praje. Potešila nás hlavne krásnymi
slnečnými dňami. Na treskúce zimy s veľkou nádielkou snehu,
inovate a ľadu ľudia už pomaly zabúdajú. Tá tohtoročná nám silu
zimy jasne pripomenula. V zime máme možnosť otužovať svoje
telo a robiť niečo pre svoje zdravie. Môžeme sa venovať zimným
športom ako napríklad lyžovaniu, snowboardovaniu, behu   na
bežkách či korčuľovaniu. Keďže ja sa korčuľujem už od útleho
detstva, veľmi som sa potešila, keď spravili v areáli školy klzisko. Mladí ľudia sa chodia zabaviť a zahrať si hokej alebo len tak
sa korčuľovať. Musím pochváliť aj pána Mariána Kazára, ktorý
spravil bežkárske trate. Trate sú od strelnice až po Jasenie. Druhá
bežkárska trasa vedie od Hôrok až po Lomnistú dolinu. Každý
deň, keď chodím zo školy, vidím, ako návštevníci z okolitých
miest ako je napríklad Banská Bystrica, trénujú a zlepšujú si svoju kondíciu. Odchádzajú s dobrým pocitom, že niečo pre seba
spravili. Zároveň aj inšpirujú druhých. Športu zdar!
		
Natália Holková

Turistický klub Predajná
V januári sa turisti stretli na výročnej schôdzi turistického
klubu v Predajnej. Zhodnotili sme činnosť nášho klubu za
rok 2011, prebrali jednotlivé túry a oživili na ne spomienky.
Zároveň sme sa dohodli na desiatich túrach na nasledujúci
rok. Podrobnejšie informácie sa turistickí nadšenci dozvedia
z nástenky na námestí a samozrejme z turistického kalendára,
ktorý sa na túto sezónu pripravuje.
Pre účastníkov schôdze bolo pripravené malé občerstvenie,
o ktoré sa postarali Anka, Idka a Vierka s mojou pomocou.
Bolo pripravené aj vynikajúce zákusky, za ktoré všetkým
cukrárkam veľmi pekne ďakujeme. Po oficiálnej časti nasledovala diskusia. Zábava pri hudbe pokračovala do polnoci.
A na záver by som chcel spomenúť jeden milý, ale veľavravný
výrok. Na jednej z najkrajších, no aj najdlhších túr jej
najmladšia účastníčka Lucka Bakšová, síce unavená, ale
s rozžiarenými očkami, vyhlásila: „Toto nie je túra, to je
zážitok!“
Dezider Smitka predseda Turistického klubu v Predajnej

