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Vážení spoluobčania!
Výsledky volieb mi dávajú možnosť poďakovať sa tým, ktorí ste
rozhodovali o mojom ďalšom zotrvaní vo funkcii starostky našej
obce a ktorí ste sa zúčastnili komunálnych volieb v novembri 2014.
Ďakujem Vám, ktorí ste mi dali
svoj hlas, ale aj Vám, ktorí máte k
mojej práci výhrady a prinášate aj
iné názory, pretože ste tiež určitou
motiváciou, aby som v práci pre
obec neustávala a hľadala možnosti
zlepšenia vo všetkých oblastiach života obce s cieľom dosiahnuť vyššiu
kvalitu života a Vašu spokojnosť.
Zvlášť cítim povinnosť poďakovať
občanom, ktorí mi v minulosti akokoľvek pomohli, niekedy aj za cenu
vzdania sa vlastnej rodinnej pohody a nároku na odmenu.
Želám si a verím, že aj ďalšie štyri roky bude každý z Vás prinášať
pozitívne prvky k prospechu celej
obce a v prípade potreby mi budete
aj naďalej nápomocní.
Ing. Čontofalská Tatiana,
starostka obce

NOVOROČNÝ VINŠ

Prichádza Štedrý deň,
už je tu Vianoc čas.
Nech krásny je,
plný lásky
a nech zblíži všetkých nás.
Do nastávajúcich vianočných dní
Vám prajeme
vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života,
veľa zdravia, životnej iskry,
pokoj v duši,
lásky a potešenia z ľudí
blízkych Vášmu srdcu.

Krásne Vianoce
plné milých prekvapení.

Vinšujem vám v novom roku
zdravia, šťastia aspoň trochu,
by ste mali v každom kroku
nádej v lepšiu budúcnosť.
Želám vám dostatok chleba,
viery, koľko bude treba,
ak sa u vás zjaví bieda
a v duši len spokojnosť.
Mám pre vás aj také prianie,
čo prináša požehnanie,
nech k vám chodí požehnane,
nech je u vás stály hosť.
Ešte popriať by som chcela
veľa nehy, lásky veľa.
Šťastné očká deťom želám,
nech je v dome veselosť.
A nikdy nech nie ste sami,
vaši blízki nech sú s vami,
nech je láska medzi vami,
nech jej máte stále dosť.
A to hlavné ešte teda
vinšovať by bolo treba,
priazeň zeme, priazeň neba,
stálu Božiu prítomnosť.

Rozlúčka s rokom 2014
Pozývame všetkých občanov na

privítanie Nového roku 2015
31.12.2014 o 23,30 hod.
Námestie Juraja Pejku

Pripravený bude silvestrovský punč, hudba a ohňostroj.
Tešíme sa na Vás!!!!

ZVESTI PRE OBČANOV
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Za starostu obce bol zvolený:

Komunálnych volieb v Predajnej sa zúčastnilo 611 voličov.
Bolo odovzdaných 604 platných hlasovaTatiana Čontofalská, Ing.
Nezávislý kandidát
počet platných hlasov 447
cích lístkov pre voľby do obecného zastuKandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných piteľstva.
obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Bolo odovzdaných 603 platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.
Strana alebo hnutie, ktoré
Počet
Kompletná zápisnica o výsledku volieb
Meno kandidáta
kandidáta navrhlo, alebo
platných
je uverejnená na stránke obce.
nezáviský kandidát
hlasov
*****************************************
1 Petra Hazuchová
Nezávislý kandidát
336
Vážená pani starostka, vážení poslanci,
srdečne Vám blahoželám k zvoleniu do
2 Dezider Smitka
Nezávislý kandidát
319
funkcií. Vaši spoluobčania Vám svojím
hlasom vyjadrili dôveru a podporu. Je
3 Lucia Hrašková
Nezávislý kandidát
318
to pre Vás úspech a záväzok zároveň.
Do Vašej náročnej práce Vám želám veľa
4 Dušan Ramaj, Ing
SMER-SD
316
úspechov a síl pri plnení volebných cieľov a dostatok invencie pri zveľaďovaní
obce Predajná.
5 Jana Kohútová, Ing.
SMER-SD
298
S úctou Vaníková Michaela
6 Ján Črep
SMER-SD
284
7 Peter Štefek, Ing.

SMER-SD

273

8 Marta Veselovská

SMER-SD

255

9 Marta Dudová

SMER-SD

235

Slávnostné prijatie
starostkou obce
Dňa 27.11.2014 starostka obce, Ing.
Čontofalská Tatiana, slávnostne prijala
poslancov Obecného zastupiteľstva v
Predajnej, členov jednotlivých komisií,
ako aj pozvaných hostí v Obradnej sieni Obecného úradu v Predajnej. V slávnostnom príhovore im poďakovala za
aktívnu prácu počas volebného obdobia
2010-2014. Poďakovanie malo okrem
hovoreného slova aj podobu vecného
darčeka. Za prácu pri zveľaďovaní obce
pani starostke poďakoval pán Milan
Pikula. Po oficiálnej časti a podpísaní
sa do obecnej kroniky sa pokračovalo
neformálnou večerou v Motoreste Nemecká.
Za prácu patrí odchádzajúcim poslancom poďakovanie a novým poslancom
želáme veľa trpezlivosti pri práci s ľuďmi
a tvorivé nápady pri organizovaní akcií v
obci Predajná.
Vaníková Michaela

POĎAKOVANIE

Dezider Smitka, nezávislý poslanec
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na
voľbách a odovzdali mi svoj hlas. Budem
sa snažiť ďalej si vykonávať svoju prácu či
už priamo pre obec, ale hlavne pre deti a
mládež vo všetkých športových aktivitách.

ZVESTI PRE OBČANOV
Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
Kvalitná a odborná prevencia v objektoch
osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné
vykurovacie obdobie.
Táto otázka sa bezprostredne týka všetkých
vlastníkov a užívateľov vykurovacích systémov. Zimné vykurovacie obdobie kladie
zvýšený nárok na dôkladnú a včasnú pripravenosť technologických zariadení, vykurovacích systémov, komínových telies a to
hlavne v riadnej a odbornej údržbe a odstránení zistených závad. Toto je jedna zo základných podmienok, aby sme pre seba a svojich spoluobčanov zabezpečili bezpečné
vykurovanie.
Okrem požiadaviek na riadny technický
stav vykurovacích telies je dôležitým ukazovateľom aj ľudský činiteľ t.j. jeho postoj a
prístup k prevencii, zodpovednosti za prevádzkovanie spotrebičov čo má priamu súvislosť s celkovou požiarovosťou s tomto
sledovanom období.
Majitelia rodinných domov, chalúp a rekreačných chát podceňujú stav dymovodov,
komínových telies a ich čistenie, nedbajú o
riadne uskladnenie tuhých palív, čím ohrozujú seba aj spoluobčanov. Nebezpečenstvo
vzniku požiarov číha na obyvateľov obytných domov hlavne pri používaní tepelných
spotrebičov pri vykurovaní bytov pomocou
rôznych infražiaričov, prípadne po domácky
zhotovených provizórnych ohrievačov, ktoré bezprostredne ohrozujú ich zdravie, životy a hodnoty v osobnom a súkromnom
vlastníctve. Používanie a inštalovanie tepelných spotrebičov je potrebné riešiť podľa
požiadaviek vyhl. MV SR č.401/2007 Z. z. o
technických podmienkach a požiadavkách
na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol a nadväzných
technických noriem z odboru požiarnej
ochrany.
Potrebné je dodržiavanie týchto zásad požiarnej prevencie pri vykurovaní :
- tepelný spotrebič používať len vtedy, ak je
v dobrom technickom stave a za podmienok určených od výrobcu v dokumentácii
k spotrebiču /návod na používanie od výrobcu/. Zvýšenú pozornosť venovať pri
kúpe výrobkov z dovozu, v žiadnom prípade nepoužívať rôzne provizórne po domácky vyhotovené spotrebiče
- pri používaní spotrebiča dbať na dozor
nad jeho prevádzkou, bez dozoru možno
prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého
konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ak
je to uvedené v návode na obsluhu
- predmety z ľahko zápalných a horľavých

materiálov sa nesmú ukladať na spotrebič Ako často čistiť komín?
alebo do vzdialenosti menšej ako je urče- Ak sú na komínové teleso pripojené spotrená bezpečná vzdialenosť, ktorú určil vý- biče s celkovým tepelným výkonom do 50
robca spotrebiča na základe skúšky a je kW, raz za:
uvedená v dokumentácii k spotrebiču, ak - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvanie je uvedená určuje sa podľa prílohy č. 1
palné palivá
vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z.
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a
- pre daný spotrebič používať len palivo, na
ak ide o komín bez vložky
ktoré je spotrebič konštrukčne vyhotove- - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
ný, to platí aj pri zakurovaní /nepoužívať
a ak ide o komín s vložkou
benzín, petrolej alebo lieh/
Ak sú na komínové teleso pripojené spotre- nevychladnutý popol po vybratí z palivo- biče s celkovým tepelným výkonom nad 50
vého spotrebiča na tuhé palivo ukladať iba kW, raz za:
do nerozbitných plnostenných nádob z - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alenehorľavých materiálov
bo spotrebiče na kvapalné palivá
- v blízkosti komínového telesa neskladovať - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
ľahko zápalné materiály, dbať o riadne
uzatvorenie komínových dvierok, podla- Nastávajúce zimné vykurovacie obdobie
ha okolo komínových dvierok môže byť preverí dokonalú technickú pripravenosť telen z nehorľavých materiálov, alebo ju tre- pelných spotrebičov, ako aj ostražitosť a uveba chrániť ochrannou podložkou
domelosť občanov. Všetky tieto faktory sú
- dbať o riadne napojenie, upevnenie a tes- predpokladom pre bezpečnú prevádzku a
nosť dymovodov do komínového telesa pre zníženie, resp. vylúčenie požiarovosti v
závady na tepelnom spotrebiči, komíno- tomto období.
vom telese a iných technologických zaria- Zároveň Okresné riaditeľstvo Hasičského a
deniach a vedeniach pre daný spotrebič záchranného zboru v Brezne oddelenie poneodkladne odstrániť, rozsah a obsah žiarnej prevencie upozorňuje na následky
údržby spotrebiča je stanovený v návode porušovania základných povinností pri inna používanie od výrobcu
štalovaní a používaní palivových spotrebi- dbať o pravidelnú kontrolu a čistenie kočov, dymovodov a komínových telies, čo
mínového telesa
môže mať za následok aj uloženie postihu
- o vykonaní čistenia a kontroly komína
podľa ustanovení zákona č.314/2001 Z. z. o
alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čisochrane pred požiarmi v znení neskorších
tenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vypredpisov.
konaní čistenia a kontroly komína alebo
dymovodu prípadne urobí zápis do den- Prehľad kominárov s licenciou je uvedený
níka čistenia a kontroly s dátumom vyko- na internete www.kks-sr.sk, kde sú spravené
nania kontroly a čistenia komína alebo prehľady a zoznamy po jednotlivých kradymovodu spolu s menom a priezviskom joch, nachádzajú sa tam všetky informácie
týkajúce sa Komory kominárov Slovenska.
osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala
Mgr. Jana Vonderčíková
- potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly
komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní
Bezpečná
Spotrebiče podľa druhu paliva
preskúšania komína sa vydávzdialenosť
a elektrotepelné spotrebiče
(v mm)
va na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci tuhé vo všetkých smeroch
800
alebo orgánu vykonávajúce- kvapalné vo všetkých smeroch
400
mu štátny požiarny dozor,
plynné vo všetkých smeroch
200
- ak sa pri čistení a kontrole
infražiarič na plynné palivo
komína alebo dymovodu
800
alebo pri preskúšaní komína a) od hornej hrany
b)
v
smere
sálania
1500
zistia nedostatky, ktoré bez400
prostredne ohrozujú proti- c) v ostatných smeroch
požiarnu bezpečnosť stavieb elektrotepelné vo všetkých smeroch
200
alebo zdravie a životy ľudí, elektrický Infražiarič
musí ten, kto čistenie a kon- a) od hornej hrany
400
trolu vykonal, túto skutočb) v smere sálania
800
nosť oznámiť bez zbytočnéc) v ostatných smeroch
200
ho odkladu obci alebo
elektrické akumulačné kachle
miestne príslušnému orgánu
1000
vykonávajúcemu štátny po- a) v smere výfuku horúceho vzduchu
b)
v
ostatných
smeroch
200
žiarny dozor,

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Koncert ZUŠ

V utorok poobede zneli vianočné melódie v našej škole.
Kolegyne zo Základnej umeleckej školy Valaská spolu s našimi
žiakmi pripravili vianočný koncert pre rodičov. Do hektického
predvianočného obdobia sa podarilo všetkým účinkujúcim
vniesť príjemnú vianočnú atmosféru.

Mikuláš v škole
Mikuláš spolu s pani Mikulášovou, čertíkmi a anjelíkmi zavítal
do školy v Predajnej. Prišli z ďalekej Čukotky a všetkým dobrým deťom doniesli balíček sladkostí. Niektorí si vyslúžili aj uhlie
a varechu. Poďakovanie za pomoc pri organizovaní tejto akcie
patrí žiakom deviatej triedy - Aďovi, Betke, Sise, Dianke, Kike a
Vanesske.

Vianočná akadémia

Viac ako peniaze

V novembri nás navštívila študentka ekonomickej fakulty Petra
Hlásniková. Zážitkovou metódou nám priblížila problematiku
financií. Dozvedeli sme sa opäť niečo nové a hlavne sme sa aj bavili, takže nebola nuda. Pripravila si pre nás prezentáciu na tému
Viac ako peniaze. Pracovali sme v skupinách, odhadovali sme
ceny nákupu a zaraďovali sme krajiny do Európskej únie.

Chlapcom veľké „ĎAKUJEM!“
Zo všetkých strán sa na nás valia tony informácií o nevychovanej a ľahostajnej mládeži. Tu v Predajnej sa však nájdu
mladí ľudia, ktorí tomuto priamo odporujú.
Pani Sedileková sa chce srdečne poďakovať PATRIKOVI
GAJDOŠOVI, žiakovi ZŠ v Predajnej a MARTINOVI RAPČANOVI za poskytnutie pomoci pri úraze, ktorý sa jej stal
vo večerných hodinách. Chlapci ju našli zranenú, ležiacu na
zemi, premiestnili ju do bezpečia a zavolali záchranku, ktorá jej poskytla odbornú pomoc. Ich zásluhou sa toto nešťastie
skončilo dobre.
Takže ešte raz chlapci, veľké „ĎAKUJEM“!!!!

ZVESTI PRE OBČANOV
PREVENTÍVNE
O ŠIKANE
V utorok nám pani učiteľka Gillová a pán učiteľ Múka odprezentovali
prezentáciu o šikanovaní.
Pani učiteľka nám to všetko veľmi dobre vysvetlila.
Každý vieme, čo šikanovanie znamená. Podľa mňa
si žiadny človek nezaslúži
byť šikanovaný. Aj tento
rok sme sa dozvedeli niečo nové.
Dianka, 9.r.

Vianočné trhy
Žiaci z 1. aj 2. stupňa pripravovali výrobky na vianočný predaj. Svietniky, adventné
vence, papierové hviezdičky, anjeliky, stromčeky a všakovaké ozdôbky vznikali v
rukách šikovných pani učiteliek a žiakov. V pondelok 8. decembra boli žiaci deviatej triedy na Námestí J. Pejku vianočné dekorácie predávať.
Ďakujeme tým, ktorí si naše výrobky kúpili. Veríme, že vám skrášlia predvianočne vyzdobený interiér vašich domovov.

ČO NOVÉ
v našej škole

Športové úspechy
našich žiakov v okrese
Dňa 11.12.2014 sa družstvo dievčat v zložení Žugecová Emka (8.trieda), Zboranová Dianka (8.trieda) a Turčanová Betka
(9.trieda) zúčastnili okresnej súťaže družstiev v stolnom tenise a získali 1. miesto.
Srdečne gratulujeme!!!!
Družstvo dievčat a družstvo chlapcov sa
zúčastnilo okresného kola v basketbale v
Brezne. Dievčatá získali 1.miesto. Srdečne
gratulujeme!

KULTÚRNE ZVESTI
Pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí
a vždy dobrú náladu.
Blahoželáme v mesiaci
november 2014
70 rokov
Mária Holková
75 rokov
Anna Chromeková
80 rokov
Matej Kazár
85 rokov
Ondrej Pindiak
Anna Štugnerová

december
50 rokov
Milota Citterbergová
Iveta Kňazovická

December – čas vianočný
Keď je 1.december mokrý, veští slabú zimu.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
S decembrom sa spája veľmi veľa pranostík. Posledný mesiac
v roku má zvláštnu čarovnú atmosféru. V domácnostiach
sa šíri vôňa vanilky, škorice, ihličia, orechov. Šikovné gazdin
ky pečú koláče, balia darčeky, zdobia príbytky. Deti netrpezlivo čakajú na Mikuláša a Ježiška. Aj v našej obci
pripravujeme pre najmenších mikulášske prekvapenie.
Mikuláš príde na námestie, rozsvieti stromček a rozdá
sladké balíčky. Deti sa poďakujú jednoduchou básničkou či riekankou.
Malí i veľkí, všetci, sa najviac tešia na príchod Vianoc.
Nielen pre množstvo darčekov, ale aj pre neopakovateľnú
atmosféru vytvorenú krásnou bielou zimou, stretnutiami s najbližšími,
súdržnosťou a láskou. Obdobie Vianoc, to je aj rozprávanie
starých rodičov o zvykoch a obyčajoch či návšteva polnočnej omše. S ňou sa neodmysliteľne spája najznámejšia pieseň Tichá noc, svätá noc. Po prvýkrát ju uviedli arnsdorfský
učiteľ a organista Franz Xaver Gruber a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. Mikuláša v
Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818. Text piesne napísal Mohr už roku 1816
vo farnosti Mariapfarr. Gruber skomponoval pred Vianocami 1818 k jeho básni melódiu. Pieseň sa okamžite stala veľmi populárnou, hoci bola prvýkrát predstavená len v
sprievode gitary. Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí.

Prajem všetkým obyvateľom veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015.
						

65 rokov
Mária Fekiačová
Jana Fortiaková
Pavol Tokarčík
85 rokov
Mária Králiková

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás - a my tu nie sme sami.

14.11.2014
Viera Cibuľová
05.11.2014
Jaroslav Murín
06.12.2014
Sidónia Babková

Prišiel k nám Mikuláš!

Hanka Filipková

ZVESTI PRE OBČANOV
Polícia upozorňuje
Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov...
Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný.
I keď do Vianoc nám zostáva ešte zopár dní,
čas nakupovania vianočných darčekov je už v
plnom prúde. Svoje myšlienky sústredíme na
výber najvhodnejších a najkrajších darčekov
pre svojich blízkych a stávame sa menej pozornými a ostražitými. A práve naša nepozornosť
dáva príležitosť a šancu zlodejom a podvodníkom.
Preto skôr ako sa vyberiete na vianočné nákupy Vám polícia dáva do pozornosti niekoľko
odporúčaní:
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady a peňaženku si nenechávajte na
miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť

Aktívne podporujeme
celosvetový trend
recyklácie a separovania!
Pripomeňme si, čo možno do nádob určených na separovanie vytriediť z nášho
domového odpadu.

- v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta,
na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. Kabelku majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú.
Tašky a kabelky nikam neodkladajte a nikdy
ich nenechávajte bez dozoru. Pri nakladaní
tovaru do kufra auta z nákupného košíka si
nenechávajte kabelku či doklady odložené bez
dozoru na sedadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám. Ak sa nedá tlačenici vyhnúť,
dobre sa na ňu pripravte. Peňaženku a osobné
doklady majte pri sebe napr. vo vnútornom
vrecku kabáta zapnutom na zips, alebo gombíkom. Majte na pamäti, že vreckári pracujú v
skupinách, často pri krádežiach využívajú deti
a tlačenica im uľahčuje „prácu“.
Pri nákupoch Vám odporúčame využívať možnosť platby platobnou kartou a nenosiť pri sebe
väčší obnos peňazí. Ak máte pri sebe väčšiu
hotovosť, majte peniaze rozdelené na menšie
čiastky. Ak patríte k tým, čo potrebujú mať
zapísaný PIN kód, nikdy ho nemajte uložený
spolu s platobnou kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte svoj PIN kód, aby ho
okrem Vás nik iný nevidel. Ak Vám ukradli,
alebo ste stratili platobnú kartu, neodkladne
kontaktujte banku aby kartu zablokovala a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z
Vášho účtu. Stratu alebo krádež občianskeho
preukazu nahláste na najbližší útvar Policajného zboru pre prípad jeho zneužitia.

Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších
častiach mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď
uschovajte.
Vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či peňaženku. Nákupy odkladajte do batožinového priestoru, aby nepútali pozornosť
zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť vozidlo a vyradiť alarm pomocou technického vybavenia
za pár sekúnd.
Nákupy cez internet
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí
svojho domova a zvolili ste nakupovanie cez
internet, používajte len overené internetové
obchody. Pri objednávaní tovaru cez internet
používajte len dôveryhodné a zabezpečené
internetové pripojenie. Odporúčame Vám pozrieť si referencie internetového obchodu. Ak
máte pochybnosti, alebo na stránke nenájdete
odpovede na Vaše otázky, kontaktuje telefonicky zákaznícky servis. Ak na Vaše otázky nedostanete kvalifikovanú odpoveď, berte do úvahy,
že pri riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to môže byť podobné. Zvážte, či
nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, ktorý ste
si neobjednali.
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za Vaše peniaze.

Papier
Novinový, kancelársky a baliaci papier, časopisy a kartónové obaly.
Nepatria sem plastové obaly kníh, tapety, celofán, lepiace pásky, zaolejované
papiere a kartóny!!!
Plasty
Plastové fľaše od nápojov PET, plastové
obaly z čistiacich prostriedkov (umyté),
fólia, tvrdé plasty (napr. debničky, vedro,
plastový nábytok,....)
Spoločne s plastmi sú tieto nádoby určené
aj na plechovky, konzervy (napr. zo sardiniek), plechové obaly z nápojov (napr. z
piva, coly,...) a umyté Tetra-packy.
Nepatria sem plastové fľaše znečistené
od olejov a chemikálií, vrchnáky z jogurtov, polystyrén, znečistená fólia!!!
Sklo
Sklenené fľaše – farebné, číre, poháre od
zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo!!!
POZOR, separujeme aj na cintoríne!!!
Kahance zo skla patria do nádob určených
na sklo a vrchnáčiky do plastov!!!!

11. 12. 2014
Vianočné posedenie MO Jednoty dôchodcov Predajnej pri kapustnici, spjené s
pečením oblátok, zdobením perníkov a ukážka vianočného stolovania

ŠPORTOVÉ ZVESTI
13. 12. 2014

16. 12. 2014 Turnaj vo FLORBALE

Vianočné športové odpoludnie pre všetky deti

Turistický klub

Súťaž v lietaní šarkanov

Dňa 26.10.2014 sa nad futbalovým ihriskom stretlo 39 detičiek,
rodičov a starých rodičov, aby si spoločne užili túto skvelú veternú zábavu. Spoločne sme sa vybrali pod Kalváriu. Na tak vysoký
jesenný dátum bolo ukážkové počasie. Jedinou chybičkou bol
mierne chýbajúci vetrík, ale ten nahradili rýchle nohy rodičov
a detičiek, ktoré nabehali stovky metrov, aby sa ich šarkany dostali čo najvyššie. A aj sa to podarilo a niektoré šarkany lietali
skutočne vysoko. Bola to zábava nielen pre deti, ale aj pre dospelákov. Keď sme už boli z toho behania všetci poriadne unavení,
detičkám sme rozdali sladké odmeny a spokojní sme sa pobrali
domov.

Jesenný výstup na Hrb

Už tradične sme sa na jeseň vybrali na Hrb. Zišli sme sa na železničnej stanici a pokračovali starou cestou na Kačku. Tam sme si
krátko oddýchli a pomaly cez Dubovské chaty, Čierťaž a Žliebky
sme dokráčali na chatu pod Hrbom. Tam sme sa poriadne posilnili vynikajúcou kapustnicou, podebatili s chatárkou, a keďže dni
sú už o poznanie kratšie, pomaly sme sa pobrali domov. Počasie
nám prialo, na november bolo veľmi teplo.
Touto túrou sme ukončili úspešnú turistickú sezónu 2014. Ďakujem všetkým turistom, ktorí sa na nej aktívne zúčastnili, a ktorí
nám v tejto aktivite fandia. Teším sa na nasledujúcu sezónu a verím, že bude minimálne taká úspešná ako táto.
V mene Turistického klubu Predajná Vám prajem krásne a pokojné sviatky a v novom roku veľa zdravia a pevný krok na všetkých potulkách.				
Dezider Smitka
predseda turistického klubu
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