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Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2012
UZNESENIE č. 76/2012
OZ obce Predajná schvaľuje program - príloha,
pozvánka.(ospravedlnený Ing. Kňazovický)
UZNESENIE č. 77/2012
OZ schvaľuje zapisovateľku - p. B. Šulková.
UZNESENIE č. 78/2012
OZ schvaľuje overovateľov - p. Dezider Smitka,
p. Viera Pocklanová.
UZNESENIE č. 79/2012
OZ schvaľuje návrhovú komisiu p. Ľuboš
Ofúkaný, p. Milan Pikula.
UZNESENIE č. 80/2012
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Predajná.
UZNESENIE č. 81/2012
OZ berie na vedomie programový rozpočet
obce Predajná za rok 2012 – monitorovacia
správa.
UZNESENIE č. 82/2012
OZ berie na vedomie správu nezávislého
auditora o audite Konsolidovanej účtovnej
uzávierky obce Predajná za rok 2011.
UZNESENIE č. 83/2012
OZ berie na vedomie Bilanciu príjmov a
výdajov za I. polrok 2012 obce Predajná (zo
štátu chýba cca 6 – tisíc €)
UZNESENIE č. 84/2012
OZ berie na vedomie správu o výsledku
následnej finančnej kontroly hlavného
kontrolóra obce o plnení rozpočtu za I. polrok
2012 obce Predajná, pretože neboli zistené
nedostatky.
UZNESENIE č. 85/2012
OZ berie na vedomie správu o výsledku
finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce o
plnení rozpočtu za 1-9/2012 obce Predajná,
pretože neboli zistené žiadne nedostatky.
UZNESENIE č. 86/2012
a) OZ berie na vedomie správu o výsledku
následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce o čerpaní PHM v OHZ Predajná
za 1-9/2012,
b) OZ ukladá:
b.1. - veliteľovi OHZ predkladať na pod-pis
žiadanky na prepravu pred jazdou motorových vozidiel starostke obce Predajná,
b.2 - veliteľovi a strojníkovi OHZ Predajná
pripraviť požiarne vozidlá RTHP 706 na
STK a následne zaevidovanie vozidla na DI
ORPZ Brezno,
b.3 - veliteľovi OHZ predkladať prevádzkový denník od Avie 31 starostke obce Predajná mesačne do 10 dní po uplynutí
kalendárneho mesiaca.
c) OZ žiada starostku obce Predajná:
c.1 - zvolať stretnutie veliteľa, strojníka OHZ
p. Ofúkaneho vo veci funkčnosti OHZ
Predajná. T: 14. novembra 2012. 16:00 hod,

c.2 - preveriť možnosť parkovania požiarneho vozidla RTHP 706 podľa návrhov poslancov,
c.3 - zabezpečiť zaevidovanie vozidla RTHP
706 na DI ORPZ Brezno.
UZNESENIE č. 87/2012
OZ berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s
MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012, podľa vyhlášky MŠ SR 9/2006 Zb.
UZNESENIE č. 88/2012
Majetkové záležitosti:
a) OZ berie na vedomie Darovaciu zmluvu
č.2012/853, ku ktorej nemá výhrady, na
základe ktorej prešli do majetku obce
vozidlá:
univerzálny nakladač UN 53, bez TP, bez
hodnoty,
nákladné vozidlo Praga V3S, bez TP, bez
hodnoty,
b) OZ žiada starostku obce zabezpečiť
zaevidovanie majetku bez hodnoty podľa
bodu a) do majetku obce Predajná,
c) OZ berie na vedomie Darovaciu zmluvu č.
2012/876, ku ktorej nemá výhrady a na
základe ktorej prešla do majetku obce :
elektrocentrála EC 30 kVA bez TP, bez
hodnoty,
d)OZ žiada starostku obce zabezpečiť
zaevidovanie majetku bez hodnoty do
evidencie obce Predajná - elektrocentrála
EC 30 kVA bez TP,
e) OZ berie na vedomie žiadosť Klubu biatlon
Predajná, IČO: 45028630, o prenájom
nákladného vozidla Praga V3S - strojná
dielňa, bez TP, rok výroby 1962, pre údržbu,
rozvoj športového areálu a rozvoj športu
v obci Predajná.
Pokračovanie na str.2
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List obyvateľom

Nie tak dávno sme sa rozlúčili so starým
rokom. Celý rok sme sa Vám prihovárali
prostredníctvom Vašich regionálnych
novín.
Prinášali sme Vám uznesenia zo
zastupiteľstva obecného úradu, dozvedeli ste sa o aktivitách a výstupoch členov turistického klubu na úžasné miestači o kultúrnych akciách, ktoré sa konali vo Vašom spoločenskom dome.
Reagovali sme na aktuálne udalosti
historického kalendára, prinášali mená
jubilantov, narodených a žiaľ, i mená
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Pri
čítaní augustového čísla ste mali možnosť
ešte raz sa nadýchnuť pohodovej letnej
atmosféry, ktorá sprevádzala Vaše dni
obce. Mohli ste vyskúšať uverejnené
recepty či absolvovať naše tipy na výlety
po Slovensku. Opakovane ste mohli zažiť
atmosféru Tradičného jarmoku v Heľpe,
nazrieť do aktivít Vašich dôchodcov či
oboznámiť sa s výzvami policajtov a
požiarnikov.
Mnohí z Vás sa našli na fotografiách.
My sme Vám zase poodhalili dvere do
našej základnej a materskej školy.
Rodičia a starí rodičia snáď boli hrdí na
to, že meno ich ratolesti, vnúčika i
vnučky, figurovalo pod článkom či básničkou v školskom okienku.
Všetkým Vám, ktorí ste sa autorsky i
organizačne podieľali na tom, aby sa
noviny Predajnianske zvesti dostali do
Vašich domácností, ako i na webové
sídlo obce, patrí veľké Ď A K U J E M.
			M. Vaníková

Svätý Valentín

Nie je jednoduché zohnať
pravdivé historické údaje o
tomto svätcovi. Je však natoľko
známy, že v tento deň si mnohí
patrón zaľúbených a milujúcich sa
zaľúbení dávajú darčeky, aby si
ho pripomenuli. Tento sviatok však nepatrí iba tým, ktorí sú zaľúbení. Svätý Valentín nie
je totiž iba patrónom zaľúbených - inamorati, ale aj milujúcich sa - amanti.
Zamilovanosť je prvé obdobie lásky. Je najkrajšie, no musí skončiť šťastným zánikom a
prejsť k láske. Zamilovaní na sebe totiž vidia hlavne tie dobré vlastnosti a sú nimi
uchvátení. Ešte to nemôžeme nazvať láskou, lebo základom lásky je poznanie. Kto nepozná,
nemiluje, iba sa zaľúbil. Ak medzi dvoma zaľúbenými má rásť láska a nie iba zaľúbenosť,
musia spoznať aj svoje chyby a musia sa naučiť si ich tolerovať. Láska prichádza vtedy, keď
jeden toho druhého má rád práve preto, že je taký aký je, keď pochopí, že je jedinečný v
celom vesmíre.
Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, ktorí vykročili na cestu lásky. Je však aj patrónom
tých, ktorí po tejto ceste kráčajú už roky a možno desaťročia. Patrónom milujúcich sa rodičov, priateľov, jednoducho patrónom všetkých, ktorí sa majú radi.

ZVESTI PRE OBČANOV
Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2012
f) OZ schvaľuje zámer prenajať Klubu biatlon
Predajná nákladné vozidlo Praga V3S strojná dielňa, bez TP v hodnote 1,- € ročne,
od 01.01.2013, pre údržbu, rozvoj športového
areálu a rozvoj športu v obci Predajná ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je
rozvoj športu v obci podľa §9a, odseku 9,
písmeno c/ zákona 138/91 Zb. o majetku
obcí,
g)OZ berie na vedomie žiadosť HYDINÁREŇ
Zámostie, IČO: 316 19002, o prenájom
elektrocen-trála EC 30 kVA bez TP, ako
náhradný zdroj pre objekt HYDINÁREŇ
Zámostie,
e) OZ schvaľuje zámer prenajať elektrocentrálu
EC 30 kVA bez TP , ako náhradný zdroj pre
objekt HYDINÁREŇ Zámostie, v hodnote
1,- € ročne, od 01.01.2013 z dôvodu
osobitného zreteľa, ktorým je podpora
zamestnanosti našich občanov v danom
podnikateľskom subjekte.
f) OZ na základe podnetu občana Predajnej
žiada starostku obce Predajná zabezpečiť
geodetické zameranie pozemku KN-C č.
127, či nezasahuje do pozemku obce.
Nakoľko obec je povinná zo zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. podľa §7, odseku 2,
písmeno c, majetok chrániť, zveľaďovať a
udržiavať. Po geodetickom zameraní
skontrolovať so skutočným stavom a podať
informáciu na najbližšom zasadnutí OZ.
UZNESENIE č. 89/2012
a) OZ schvaľuje ústrednú inventarizačnú
komisiu v zložení: Marta Dudová - predseda
komisie, Viera Pocklanová - člen, Marian
Kazár - člen,
b) OZ schvaľuje jednotlivé inventarizačné
komisie v zložení: Božena Šulková, Ľuboš
Ofúkaný - inventarizácia Spoločenský dom,
knižnica; Ing. Kňazovický Ivan, Anna
Košíková, Dezider Smitka, Milan Pikula inventarizácia domu smútku, obecného
úradu, požiarnej zbrojnice,
d) Obecné zastupiteľstvo obce Predajná ukladá
jednotlivým inventarizačným komisiám uskutočniť fyzickú inventúru do 13.12.2012.
UZNESENIE č. 90/2012
OZ berie na vedomie prípravu rozpočtu na rok
2013 so šetrením 10% v zmysle Memoranda
podpísaného ZMOSom a Vládou SR
UZNESENIE č. 91/2012
OZ berie na vedomie uzatvorenie zmluvy na
zimnú údržbu miestnych komunikácii s SHR
Jánom Hôrčikom z Jasenia – pluhovanie a
posýpku, ktorej nemá výhrady.
UZNESENIE č. 92/2012
OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o podaní žiadosti obce Predajná na
projekt rekonštrukcie verejného osvetlenie v
obci Predajná zaslanú na MAS Chopok -JUH.
UZNESENIE č. 93/2012
a) OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o podpísaní zmluvy o poskytnutí ne-

návratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava
na projekt „Rekonštrukcia sobášnej siene a
výmena okien na obecnom úrade Predajná“,
b)OZ súhlasí so zobratím úveru na projekt
Rekonštrukcia sobášnej siene a výmena
okien na obecnom úrade Predajná.
UZNESENIE č. 94/2012
OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o podaní žiadosti na Okresné riaditeľstvo
PZ Brezno- Dopravný inšpektorát Brezno o
vykonávaní kontroly dodržiavania maximálnej
povolenej rýchlosti v obci Predajná.
UZNESENIE č. 95/2012
OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o podaní žiadosti na Slovenský vodohospodársky podnik Banská Bystrica o prehĺbenie koryta Jasenianskeho potoka v k.ú.
Predajná, a to v časti obce Kramlištie a ul.
Kalvárska.
b) OZ berie na vedomie stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, v ktorom sa zaväzujú v zimnom období na ul.
Kalvárska sústrediť prúdnicu v predmetnom
úseku, čím by sa zamedzilo tvorbe nežiaducich
ľadových úkazov a ďalšiemu ukladaniu riečneho materiálu v profile koryta toku. V lokalite
Kramlištie nepovažujú tok za neprimerane
zanesený, ale upozorňujú na nerešpektovanie
pobrežných pozemkov vodného toku a
znemožnenie prístupu na výkon správy v
zmysle zákona o vodách § 49,ods.2.
UZNESENIE č. 96/2012
a) OZ berie na vedomie informáciu o aktualizácií PD k riešeniu mimoúrovňovej
križovatky na ceste I/66
b) OZ žiada starostku obce o pripomienkovanie
PD k riešeniu mimoúrovňovej križovatky na
ceste I/66, nakoľko v PD nie je riešený
chodník pre chodcov v trase Predajná Nemecká.
UZNESENIE č. 97/2012
OZ berie na vedomie informáciu o výsledku
kontroly Riadiaceho orgánu Ministerstva
pôdohospodárstva k realizácii Rekonštrukcie
Námestia Juraja Pejku
UZNESENIE č. 98/2012
a) OZ berie na vedomie ústnu informáciu starostky obce o postupe riešenia problému,
spoločného projektu kanalizácie a ČOV –
Nemecká, Predajná, Jasenie a liste adresovanom firme Alvest Skalka nad Váhom, ktorá
projekčne rieši všetky tri obce.
b) OZ žiada starostku obce, pre nečinnosť
Obecného zastupiteľstva a starostu obce Nemecká, vystúpiť zo spoločnosti Chabenec a
následne riešiť spoločnosť s obcou Jasenie,
ktorá má o projekt a realizáciu kanalizácie aj
ČOV záujem.
UZNESENIE č. 99/2012
OZ schvaľuje zmluvu na servis a údržbu
kancelárskej techniky s firmou TriFit s.r.o.
Banská Bystrica.
UZNESENIE č. 100/2012
a) OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o potrebe uskutočniť súpis psov v obci,
b) OZ ukladá poslancom uskutočniť súpis psov
v obci Predajná (číslo domu, majiteľ, počet

psov, známka psov), podľa rozpisu:
Smitka - Farská, Košiková - Podhrádok,
Pikula - Bečov, Kazár - Školská, Šulková a
Dudová - Zábrežná, Zabečov, Borgondia, za
cestou 66, Ofúkaný - Bórovie, Kňazovický Kramlištie.
UZNESENIE č. 101/2012
a) OZ berie na vedomie žiadosť p. Petra
Matušku, bytom Predajná ul. Farská 65 o
finančnú pomoc v hmotnej núdzi –
celodenná opatera, cestovanie do školy,
b) OZ berie na vedomie žiadosť p. Petra
Matušku bytom Predajná, ul. Farská 65,
ktorú považuje za opodstatnenú.
UZNESENIE č. 102/2012
OZ berie na vedomie ústnu požiadavku p. Evy
Longauerovej o riešení problému - hluk z cesty
I/66.
UZNESENIE č. 104/2012
a) OZ berie na vedomie informáciu poslanca
M. Kazára o zatekaní dažďovej vody na
zákrute na začiatku Predajnej – Zábrežná, v
zimnom období ľad, nebezpečenstvo havárie,
ktorej vlastníkom je BBSK,
b) OZ žiada starostku obce
zabezpečiť
prečistenie odvodového rigolu v danom
úseku.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2012
UZNESENIE č. 105/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje
program - príloha, pozvánka (ospravedlnený
Ing. Šteller Ján,B.Šulková)
UZNESENIE č. 106/2012
OZ schvaľuje zapisovateľa - p. Ing. Kňazovický Ivan.
UZNESENIE č. 107/2012
OZ schvaľuje overovateľov - p. Dezider Smitka,
p. Martu Dudovú.
UZNESENIE č. 108/2012
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p.
Milan Pikula, p. Marian Kazár.
UZNESENIE č. 109/2012
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Predajná.
UZNESENIE č. 110/2012
OZ schvaľuje VZN č.2/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obce
Predajná na rok 2013 bez pripomienok.
UZNESENIE č. 111/2012
OZ schvaľuje VZN č.3/2012 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky obce Predajná na rok 2013
bez pripomienok.
UZNESENIE č. 112/2012
OZ schvaľuje VZNč.4/2012 obce Predajná o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na
rok 2013 bez pripomienok.
UZNESENIE č. 113/2012
OZ schvaľuje VZN č.5/2012 obce Predajná
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o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia na rok 2013 bez pripomienok.
UZNESENIE č. 114/2012
OZ berie na vedomie písomnú informáciu o
stave finančných prostriedkov na bežných
účtoch obce Predajná a v pokladni obecného
úradu obce Predajná k 11.12.2012
UZNESENIE č. 115/2012
OZ schvaľuje návrh odmien poslancov OZ a
členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom za obdobie II. polroka 2012 navýšené
o odmeny pre poslancov Ľ.Ofúkaného a M.
Kazára bez pripomienok.
UZNESENIE č. 116/2012
OZ berie na vedomie skutočnosť hospodárenia
obce v rozpočtovom provizoriu v roku 2013 a
to do obdobia shcválenia rozpočtu obce
Predajná na rok 2013, v zmysle § 11,zák.SNR
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
UZNESENIE č. 117/2012
Majetkové záležitosti:
a) OZ schvaľuje v zmysle § 99 ods.9 písm.c/
zák.č.138/1991 o majetku obcí prenájom
parcely:
KN –C č.1140/1 vedenú ako TTP o výmere
805 m2 ,
KN- C č. 1140/2 vedenú ako TTP o výmere
946m2 pre p. Ivana Šebu a Máriu Šebovú
obaja bytom Predajná,Kramlište č.s.314,
b) OZ schvaľuje nájom vo výške 0,033 eur / m2
c OZ žiada starostku obce uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu na obdobie 1.1.2013
do 31.12.2013,
d)OZ berie na vedomie žiadosť STK Predajná
o odpustenie poplatku za využívanie objektu
telocvične v ZŠ s MŠ Predajná s ktorou sa
stotožňuje,
d.1 )OZ schvaľuje oslobodenie od poplatkov
za užívanie objektu telocvične v ZŠ s MŠ
Predajná pre registrované organizácie ,ktoré
reprezentujú obec Predajnú v okresných a
krajských súťažiach,
e) OZ berie na vedomie skutočné zameranie
parcely KN - C č. 127, ktorá zasahuje do
parciel KN-E č.1125/5,1131/2, zapísané na
LV č.1200, ktorých vlastníkom je Obec
Predajná,
f) OZ žiada starostku obce na základe skutočného zamerania parcely KN –C č.127 ,ktorá
zasahuje do parciel vo vlastníctve obce
Predajná o právnu konzultáciu s obecným
právnikom vo veci ďalšieho postupu obce.
UZNESENIE č. 118/2012
a) OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o výsledku kontroly riadiaceho orgánu
Ministerstva pôdohospodárstva a regionílneho
rozvoja na projekt ,,Rekonštrukcia Námestia
Juraja Pejku a neuznanie výdavkov riadiacim
orgánom vo výške 1531,48 eur, ktoré obec
zaplatí zo svojho rozpočtu.
UZNESENIE č. 119/2012
OZ schvaľuje Mandátnu zmluvu č.02/2012 na
stavebný dozor s firmou JALE –inžiniering vo
výstavbe Ing. Ján Lendacký na projekt
,,Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku, ku
ktorej nemá výhrady.

UZNESENIE č. 120/2012
OZ berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o
zabezpečení zberu papiera na území obce
Predajná s firmou SAGI s.r.o.Žilina ,ku ktorej
nemá výhrady.
UZNESENIE č. 121/2012
OZ ruší oslavy Silvestra na Námestí J .Pejku z
finančných dôvodov.
UZNESENIE č. 122/2012
a) Obecké zatupiteľstvo berie na vedomie
informáciu starostky obce o emailovej žiadosti Mareka Murína by tom Bečov č.127,
Predajná o vzdaní sa funkcie veliteľa OHZ
Predajná k 31.11.2012,
b) OZ žiada členov inventarizačnej komisie p.
Milana Pikulu a Ing. Ivana Kňazovického o
vykonanie fyzickej inventarizácie majetku
obce v požiarnej zbrojnici za účasti Mareka
Murína. Termín do 31.12.2012,
c/ OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce ,že funkciu veliteľa OHZ bude dočasne
vykonávať do vymenovania nového veliteľa
p. Ľuboš Ofúkaný,
d/OZ berie na vedomie ,že p. Ľuboš Ofúkaný
bytom Predajná ,Kramlište 299 sa vzdal
funkcie protipožiarneho preventivára obce
k 31.12.2012.

oznam
Obecného úradu
Žiadame občanov, aby neparkovali svoje
automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávanie zimnej
údržby azároveň ohrozujú svoj majetok.
Upozorňujeme majitelov automobilov, že nezodpovedáme za škody,
vzniknuté na automobiloch, spôsobené pri zimnej údržbe na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách.
VIETE, ŽE
naša obec má ku koncu roka 2012
1330 obyvateľov?
Z toho: dospelých 1149
		žien 599
mužov 550
detí : 181

Z predajnianskeho zvykoslovia

Začal sa nový rok a s jeho začiatkom sa spájali rôzne zvyky. Možno sa nájdu ešte
pamätníci, ktorí na družný dedinský život napríklad aj v čase fašiangov ešte spomínajú.
Traja králi bývali v Predajnej oslavovaní, pretože tomuto sviatku je zasvätený farský
kostol a vo farnosti bývali hody. V domácnostiach sa na slávnostný obed väčšinou
piekla hus. Obľúbeným zvykom mladých bolo sánkovanie na konských záprahoch až
do okolitých dedín. Večer bývala tanečná zábava.
Fašiangy trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy. V čase vrcholenia fašiangov
býval v reštaurácii u Belov maškarný bál. V čase fašiangov chodili chlapci s ražňom po
dedine. Domáci im naň nastokli kúsky slaniny. Zvyk sa udržiaval ešte okolo roku 1950,
potom zanikol.
Počas pôstu sa dodržiaval zákaz tanečných zábav, svadobných veselí a jedenia mäsitých
pokrmov.
Z monografie Predajná

Aj moderná doba oživuje staré zvyky - 13. februára sme v spoločenskom dome takto pochovávali
basu, aby sme ukončili obdobie zábavy a vstúpili do obdobia pôstu.

ZVESTI PRE OBČANOV
Zápis do prvého ročníka ZŠ
Pre našich budúcich prváčikov je to dlhoočakávaná chvíľa. Deti sa na toto obdobie ich
života nesmierne tešia. Je dôležité, aby tento
krok bol pre nich príjemným zážitkom. Tak
ako prežijú tento slávnostný okamih, tak
sa budú tešiť aj do školy. Chcela by som
preto apelovať hlavne na rodičov, ktorým
idú detičky na zápis do ZŠ. Počas celého
obdobia predškolského veku sa dieťatko
pripravuje na vstup do školy. V materskej
škole rozvíja svoje kompetencie po stránke
rozumovej, kognitívnej, emocio-nálnej,
psychomotorickej a podobne. Ale aby bolo
naozaj pripravené na ďalšie obdobie svojho
života, nestačí len dať dieťa do škôlky a
„starajte sa o neho“. Dôležitú úlohu tu
zohrávajú aj rodičia. Možno si poviete. A
akú? Veď sa v škôlke naučí aj pesničku,
aj básničku, kresliť atď. Nie, to nie je len o
pesničke a básničke. V čase, kedy nie je
dieťa v škôlke, by si mali rodičia viac všímať
svoje ratolesti. Ja viem, že sme unavení po
práci, že nám treba navariť, lenže dieťa vašu
pozornosť potrebuje. Potrebuje, aby ste sa s
ním rozprávali a veľa rozprávali, aby ste mu
prečítali z jeho obľúbenej knižky.
A prečo to vlastne píšem?
Dnešné deti poznajú len slovo počítač, play
station, x-box a hry. Nedokážu komunikovať,
porozprávať, čo bolo v knižke, čo robil doma. A tu sa chcem pozastaviť a prihovoriť
sa k vám aj ako špeciálny pedagóg, hlavne
z dôvodu komunikačných schopností u detí
predškolského veku, na ktorú veľmi málo
rodičia berú ohľad, a ktorá je základ pre
vstup do ZŠ.
Reč dieťaťa pred vstupom do školy by
mala byť zrozumiteľná, čistá bez chýb vo
výslovnosti, taktiež by sa u detí nemali
vyskytovať gramaticky nesprávne tvary
slov, napr: dva ceruzky, on prišla... Malo by
zvládnuť prerozprávanie príbehu z rozprávky
či udalosti, ktorú prežije. Predškoláci už
rozprávajú vo vetách, súvetiach, nielen
odpovedajú jedným slovom. Taktiež by
mali dokázať identifikovať prvú a poslednú
hlásku v slove. To všetko sú predpoklady
pre úspešné zvládnutie čítania a písania.
Pretože aj malé odchýlky, ktorým rodičia
nevenujú dostatočnú pozornosť, sa môžu
neskôr odhaliť ako špecifické poruchy
učenia, ktoré sa objavujú v školách čoraz
častejšie. Tým nechcem povedať, že teraz
každé dieťa, ktoré má ťažkosti s jazykovým
prejavom v predškolskom veku, bude mať
v škole problém. Riešenie problémov a
spolupráca s logopedickou starostlivosťou
sú len prínosom pre vaše dieťaťa.
Aj po slávnostnom zápise dieťaťa do ZŠ
si naozaj všímajte svoje deti, ktoré vás
potrebujú a ľúbia. Potom sa vám odvďačia
peknými výsledkami v škole. A verte, že čas,
ktorý im venujete, prinesie ovocie.
Mgr. Stanislava Michalková

Bilancujeme...

ČO NOVÉ
v našej škole

V septembrovom čísle sme načrtli koncepciu rozvoja našej školy. Verejnosť sme
informovali o personálnom obsadení pracovných pozícií. Dnes môžeme konštatovať,
že sme sa spolu so žiakmi zahryzli do každodenných povinností. Okrem každodennej
prípravy na vyučovanie sa žiaci zapájajú do matematických súťaží, riešia olympiády
(geografia, slovenský jazyk) a chystajú sa na prednes poézie a prózy. Tí športovo
zdatní si merajú svoje sily so súpermi na rôznych športových podujatiach. Športové
zručnosti si rozvíjajú aj vďaka spolupráci s našimi rodičmi. Pani Liptaiová vedie
tenisový krúžok, pán Kosec stolnotenisový krúžok, pani Minarovjechová tanečný
krúžok a pán Kortán branno-športový. Za rodičmi nezaostávajú ani naši kolegovia.
Pán Mistrík sa žiakom venuje na športovom krúžku, pani Skladaná pripravuje pestrý
program v rámci športovo-turistického krúžku a krúžok racionálnej výživy vedie
pani Kováčiková.
Umelecky nadaným žiakom sa venujú pani učiteľky zo Základnej umeleckej školy z
Valaskej. Spolupracujeme s nimi už niekoľko rokov. Žiaci našej školy pod ich vedením
dokážu hrať na gitare, keyboarde, klavíri, flaute a akordeóne. Navštevujú aj výtvarné
oddelenie ZUŠ.Tento rok sme nadviazali spoluprácu so Základnou umeleckou školou
v Brusne. S prvkami folklóru naše najmladšie dievčatá oboznamuje pani Michalcová.
V novembri sme žiakov deviateho ročníka zapojili do celoslovenského riešenia úloh
Komparo 9. Priemerná úspešnosť z matematiky bola 50,7% a zo slovenského jazyka
56,2%. Výchovní poradcovia z banskobystrických a breznianskych stredných škôl
mali možnosť prezentovať kvality svojej školy, čím prispeli k zvýšeniu informovanosti
našich deviatakov. Vhodný výber strednej školy je však už len na nich a ich rodičoch.
Dovtedy sa však musia ešte zúčastniť Testovania 9 (13.marec 2013), niektorí aj
prijímacích skúšok a samozrejme podmienkou prijatia na strednú školu je úspešné
ukončenie deviateho ročníka.
Polročné hodnotenie žiakov má formu výpisu známok. Na konci školského roka
budeme vydávať vysvedčenie, na ktorom budú známky z oboch polrokov. Dovtedy nás
však čaká ešte poriadny kus práce.		
		
M.Vaníková

Malí umelci

Pani učiteľky zo Základnej umeleckej
školy so sídlom vo Valaskej pozvali
rodičov a starých rodičov na decembrový koncert. Rodinných príslušníkov
sa zišlo naozaj veľa. Malí umelci
zanôtili príjemné melódie a navodili tú
pravú slávnostnú atmosféru. Dokázali,
že z nich vyrastajú skutočné talenty!

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV
Zápis do materskej školy

Ako trávim voľný čas?
Vo voľnom čase relaxujem a robím to, čo ma baví. Ani jeden z mojich dní sa nezaobíde
bez dobrej hudby. Niekedy uprednostním energický žáner, inokedy pomalý, upokojujúci.
Rada trávim čas s mojimi zvieratkami – s papagájom Kajkom a Larkou a psíkom
Peggym. Spoločníkov mi robia už veľmi dlhý čas a neviem si bez nich predstaviť svoj
život. Ako každý mladý človek aj ja rada sedím za počítačom. Snažím sa pomáhať
aj v domácnosti alebo v záhrade. V záhrade môžem robiť len také úkony, pri ktorých
kvôli alergiám nekýcham. Veľmi sa mi páči žehlenie a umývanie riadu. Vysávanie a
upratovanie nie je moje hobby, ale aj napriek tomu pomôžem, ako viem. Nepohrdnem
žiadnou knihou. Snažím sa dočítať všetky knihy, ktoré začnem čítať. Hľadám pozitíva
aj v takých knihách, ktoré ma zo začiatku veľmi neoslovili. Vtedy si poviem: “Presne pre
toto som neprestávala čítať.“ Mám rada aj stavanie puzzle. Síce mi tisícdielne puzzle dajú
zabrať, ale nevzdávam sa a zväčša ich aj poskladám. Z času na čas lúštievam sudoku
alebo osemsmerovky. Mala som obdobie, keď ma bavilo pletenie. Najskôr som sa učila
základy a neskôr všelijaké vzory. K upleteniu svetra či šálu som sa žiaľ nedostala. V
triede sa moja kreativita prejavuje pri tvorbe násteniek. Zaberie mi to síce dosť času,
ale s výsledným efektom som zväčša spokojná. Z pohybových činností uprednostňujem
plávanie, lyžovanie, stolný tenis. Tento rok som začala chodiť na tanečnú. Moje pohybové
schopnosti nie sú práve najlepšie, ale šport mi dáva novú energiu a veľmi si oddýchnem.
Od šiestej triedy som hrávala stolný tenis, ale dnes naň nie je čas. Už veľmi dávno som
sa chcela naučiť hrať na gitare. Tento rok som dostala možnosť zdokonaľovať sa v hre na
gitaru a niečomu novému sa priučiť. Je to veľká drina, ktorá vyžaduje obrovskú dávku
trpezlivosti, nadšenia a najmä tréningu. Minulý rok som navštevovala aj výtvarný
krúžok. Boli témy, ktoré som vedela spracovať hneď, ale boli aj témy, pri ktorých ma
opúšťala múza.
Toto je len stručné nazretie do trávenia môjho voľného času. V mojom živote sa nájde
veľa aktivít, ktoré ma bavia, napĺňajú, a pri ktorých si oddýchnem.
						Karin Hambálková, 9.ročník

Môj voľný čas
Svoj voľný čas trávim väčšinou hraním na gitare a počúvaním hudby. Učím sa hrať
rôzne pesničky od známych autorov. Baví ma aj nezmyselné vybrnkávanie. Tento
rok som sa tiež začala venovať anglickým piesňam. Počúvam takmer všetko a rada si
prekladám texty. Takto sa učím angličtinu, a to ma naozaj veľmi baví. Po večeroch čítam
knihy, najlepšie poriadne hrubé. Prečítam všetko od Babičky až po modernú literatúru.
Momentálne čítam knihu Warcraft a už asi piatykrát sériu Eragon. Tiež rada kreslím
prírodu, no aj kreslené či reálne postavy. Používam rôzne techniky - maľbu uhlíkom,
čiernobielu techniku alebo moju najobľúbenejšiu, maľbu fixkami na textil. Takto som
si už vyzdobila nejedno tričko a je ich stále viac. Keď von neprší, chodím sa prechádzať.
A keď sa dá, čas trávim s kamarátkami alebo pri bratrancovi. Vždy mi ukáže nové
veci v počítačovej hre Minecraft, ktorú hrám už takmer rok. Poviem to takto. Nudím sa
málokedy.
		
Monika Hrašková, 8. ročník

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou
Školská 418, 976 63 Predajná vyhlasuje zápis
detí do materskej školy v zmysle § 59 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v
zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z.
Žiadosti do materskej školy na školský rok
2013/2014 sa podávajú od 18. februára 2013
do 15. marca 2013 u zástupkyni pre materskú
školu.
Postup pri podávaní žiadostí:
Rodičia si v MŠ prevezmú tlačivo „ Žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy v dňoch
od 18. februára do 22. februára v čase od 8,00
hodiny do 15,30 hodiny. Vyplnenú žiadosť
predložia zástupkyni materskej školy spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast do 15.
marca 2013.
Prijímanie detí:
• Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
predloží zástupkyni MŠ spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast.
• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Na predprimárne vzdelávanie v materských
školách sa prijímajú:
• spravidla deti od troch do šiestich rokov veku
Prednostne sa prijímajú:
• deti ktoré dovŕšili piaty rok veku;
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky;
• deti s dodatočne odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ružena Smolová

A n k e ta
Pýtali sme sa:
našich mladých obyvateľov sme sa opýtali, čo očakávajú od roku 2013, či si dali na nejaké predsavzatia a čo ich určite neminie.
Veronika: Na rok 2013 som si dala predsavzatie, aby som úspešne skončila strednú školu, a aby som v štúdiu pokračovala na vysokej
škole.
Ivana: Som typ človeka, ktorý si predsavzatia nedáva. Dôležité je, aby som bola ja a moja rodina zdravá, šťastná, a aby sa nám vo
všetkom po celý rok darilo.
Kristína: Keďže som v maturitnom ročníku, dala som si predsavzatie, aby som dokončila školu čo najlepšie. Po ukončení školy by
som si chcela nájsť prácu, s ktorou budem spokojná.
Martin: Doteraz som si predsavzatia nedával, ale tento rok som si povedal, že si nájdem dobrú robotu a kúpim byt. Budem robiť
všetko preto, aby som si toto predsavzatie splnil. Uvidím, čo mi tento rok prinesie. Dúfam, že budem spokojný a bude mi vychádzať
všetko tak, ako chcem.
Predajnianske zvesti - dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail:
obecpredajna@stonline.sk.Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Vaní-ková. Redakčná rada: Božena Šulková, Anna Čunderlíková, Natália Holková, Stanislava Michalková,
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Kyticu ruží v tento krásny deň,
darujeme Vám zo srdca len.

Blahoželáme v mesiaci
december 2012
50 rokov
Pavol Olej
60 rokov
Miloš Cibula
Ján Rečlo
65 rokov
Eva Krišková
70 rokov
Elena Škantárová

Blahoželáme v mesiaci
január 2013
50 rokov
Dana Klinčíková
60 rokov
Katarína Vejmelková
70 rokov
Zuzana Čipková
Štefan Macko
Ján Švantner
80 rokov
Marta Chromeková
Anna Trnovská

Blahoželáme v mesiaci
február 2013
60 rokov
Zuzana Albertyová
Božena Husenicová
65 rokov
Igor Foltín
85 rokov
Elena Rotterová

KULTÚRNE ZVESTI
Spomienky na Mikuláša

Mikuláš žil v 4.storčí pred naším letopočtom. Bol rybár, zlatník, pltník, tesár, biskup.
Chudobným deťom nosil darčeky.
Z príbehov, ktoré som kedysi čítala, mi utkvela podoba Mikuláša ako človeka oblečeného
v červenom odeve a s červenou čiapkou na hlave. Jeho vzhľad dotvárala šedivá dlhá brada,
sánky ťahané sobmi, anjeliky a čert a na chrbte vrece s darčekmi, na ktoré sa tešili deťúrence.
Táto postavička naozaj každoročne dokáže potešiť hlavne našich najmenších. Inak tomu
nebolo ani v decembri 2012. V zimný podvečer zavítal svätý Mikuláš aj na Námestie Juraja
Pejku v Predajnej. Námestie bolo pokryté bielou perinkou. Perinbabka posielala snehové
vločky všetkým tým, ktorí čakali na príchod Mikuláša. Mráz štípal líca a veru bola poriadna
zima. Len čo sa objavil Mikuláš, deti hneď zabudli na chlad a mráz. Rozžiarili sa im očká a
nedočkavo čakali na sladké darčeky. Mikuláš, ktorý prišiel až z ďalekej Čukotky, priniesol
darčeky deťom od troch do pätnástich rokov. Tie, ktoré boli celý rok neposlušné, symbolicky
vyšibal čert trstenicou a rozdal uhlie. Tým najmenším určite taký rodinný Mikuláš doniesol
darčeky aj domov – sladký balíček ukrytý vo vyčistenej čižme či položený na okne potešil
veľa detských srdiečok.
Spomínam si, že aj ja som sa ako maličká Anička tešila na sladkosti od Mikuláša. Bola
som najmladšie dieťa a samozrejme najväčší miláčik svojich rodičov. A verila som na
Mikuláša. V našej obci sa za Mikuláša preobliekol Janko Fekiač. Anjeliky Saška Bučková a
Janka Rotterová, žiačky siedmej triedy, boli naozaj pekné a strašidelný čert Ondrík si plnil
svoju úlohu na jednotku. Na námestí sa predstavili aj najmladšie žiačky z našej školy, ktoré
usmerňovala pani vychovávateľka Skladaná.
Akcia Mikuláš bola spojená aj s rozsvietením vianočných stromčekov a s predávaním
vianočného punču dospelým a podávaním teplého čajíka deťom.
Dúfam, že svetielko v srdci a dobrý pocit si odniesli domov ako malí, tak aj veľkí obyvatelia
Predajnej. Na záver treba poďakovať našej kultúrnej komisii, našej zlatej pani starostke
Hanka Filipková
Ing. Táničke Čontofalskej a sponzorom.

Svätili sme aj oslavovali Troch kráľov

Aj tento rok sa 6. januára konala slávnostná svätá omša v našom kostole, ktorý je Trom
kráľom aj zasvätený. Uvítanie urobil pán farár Piekut, celú omšu celebroval páter Adam Sula.
Počas omše spievali členky spevokolu pekné vianočné piesne pod vedením pani Boženy
Šulkovej. Omše sa zúčastnila aj pani starostka a členky obecného zastupiteľstva – Anka
Košíková, Vierka Pocklanová a Martuška Dudová.
V podvečerných hodinách sa v Spoločenskom dome v Predajnej konalo kultúrne vystúpenie
folklórnej skupiny Čiertiaž. Po ukončení pekného programu si naši obyvatelia schuti
zaspievali a zatancovali.
Dúfam, že v podobnom zložení a v podobnej nálade sa stretneme aj o rok.
							
Hanka Filipková

Medzinárodné dni v decembri
01.12.
03.12.

Opustili nás
v januári
MUDr. Vladimír Hraško
Marta Stachová
Odišli tíško,
už nie sú medzi nami,
no v našich srdciach
stále žijú spomienkami.

05.12.
06.12.
10.12.
11.12.
20.12.

Svetový deň AIDS
Medzinárodný deň
zdravotne postihnutých
Svetový deň pôdy
Sviatok sv. Mikuláša
Deň ľudských práv
Medzinárodný deň
vysielania pre deti
Medzinárodný deň ľudskej
solidarity

Medzinárodné dni v januári
01.01.
06.01.
07.01.

Svetový deň mieru
Zjavenie Pána
Medzinárodný deň 		

15.01.
24.01.
26.01.
27.01.
28.01.

programátorov
Svetový deň armády
Svetový deň komplimentov
Medzinárodný deň colníctva
Medzinárodný deň pamiatky
obetí holokaustu
Medzinárodný deň mobilizácie
proti jadrovej vojne

Medzinárodné dni vo februári
04.02.
06.02.
08.02.
10.02.
11.02.
14.02.
22.02.

Svetový deň proti rakovine
Svetový deň bez mobilu
Deň pre bezpečnejší internet
Svetový deň manželstva
Svetový deň chorých
Deň zaľúbených
Európsky deň obetí zločinu

KULTÚRNE ZVESTI
Kritický postreh

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám...
Takýto názov malo kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v čase predvianočnom v Spoločenskom
dome v Predajnej. Kultúrna komisia obce spolu so základnou a materskou školou pozvali
na 19. decembra jej obyvateľov stráviť vianočný podvečer v spoločnosti a pripomenúť si tak
nadchádzajúce sviatky.
Pani Mária Skladaná krátkym príhovorom otvorila toto podujatie. Zvyky od Lucie do Vianoc
oživili dievčatká z folklórneho oddelenia ZUŠ so sídlom v Brusne a pobočkou v Predajnej pod
vedením Zuzky Michalcovej. Deti z materskej školy recitovali básničky. Hrou na harmonike ich
sprevádzala pani učiteľka Smolová Ruženka. Deviatačky – Zuzka Kňazovická a Hela Cipíková,
zaspievali a zahrali na gitare hit od Ivana Táslera Najkrajšie Vianoce. Vystriedali ich žiačky prvého
stupňa recitovaním krátkych básničiek. Na priečnej flaute zahrala známu melódiu Tri oriešky
Bianka Vaníková. Hru na flaute predviedla aj Alicka Cibuľová. Žiaci zo štvrtej triedy zahrali
scénku s čertom a Anjelínou naozaj perfektne. Prváčikovia recitovali báseň o kaprovi, dievčatá
moderne zatancovali pod vedením pani Minarovjechovej. Na ľudovú nôtu hral Jakub Kovalčík.
Program spestrili betlehemci v podaní tretiakov, ale aj žiaci ôsmej triedy so scénkou o duchu
Vianoc. Záverečné slová opäť patrili pani Skladanej.
Na záver chcem zaželať všetko dobré našej pani starostke Ing. Táničke Čontofalskej, pracovníčkam
obecného úradu, pedagogickému zboru a obyvateľom obce Predajnej, ako aj obyvateľom
susedných obcí - obyvateľom Jasenia, Zámostia, Nemeckej, Dubovej i Ráztoky. Hanka Filipková
Každý rok sa tešíme na Fašiangy do Predajnej.
Pekné prostredie a srdečné privítanie nás
inšpiruje. Vždy si pripravíme masky a hurá!
do Predajnej. Ešte nás Maškarný bál nesklamal
- a to sa tento rok v Predajnej konal 13. raz.
Otvorili ho členovia kultúrnej komisie
B. Šulková a Ľ. Ofúkaný. Chýbať nesmeli ani
masky. Veľmi dobrý výber hudby nám pridal
na nálade a dobrá večera, koláče, či kávička
a polnočná kapustnica tomu dali ten správny
punc.
Zábava trvala do skorého rána a domov každý
odchádzal s tombolou. Bol to ďalší krásny bál
v Predajnej.
V utorok sme do Predajnej cestovali znova - na
Pochovávanie basy.
Príhovorom ho slávnostne otvorili B. Šulková
a Ľ. Ofúkaný. Po prípitku začala zábava. Aj
keď väčšina účastníkov bola starších, parket
bol vždy plný tancujúcich. Chutná večera
a tombola potešila každého. Pred polnocou sa
začala rozlúčka s basou. Obecní hasiči na čele
s Ľ. Ofúkaným sa na ňu vynikajúco pripravili.
Potlesk, smiech, aj slzy radosti sprevádzali
celý program. Ťažko sa nám odchádzalo po
programe domov.
Naše veľké ĎAKUJEM patrí organizátorom
a členom kultúrnej komisie, výbornej kuchárke, hudbe a sponzorom. Tešíme sa na
14. ročník bálu.
Vaša rodáčka Marika s priateľmi z Podbrezovej

V predvianočnom čase pani učiteľky a žiaci
našej školy a materskej škôlky pripravovali
kultúrny program, ktorý verejnosti predstavili
19. decembra. Vekové zloženie žiakov bolo
naozaj pestré – od malých škôlkarov až po
deviatačky. Tie nás príjemne prekvapili
spevom a hrou na gitare. Vinše, scénky,
básničky, pesničky, tanec i ľudové melódie
zahrané na harmonike navodili tú pravú
predvianočnú atmosféru. Deti boli naozaj
úžasné! Tlieskali, tešili sa, usmievali sa...
Publikum však ani zďaleka nebolo také
úžasné ako naše deti. Žiaľ, návštevníci tohto
kultúrneho podujatia mali od uvedomelých
divákov ďaleko. Akejkoľvek spoločenskej
etikete sa prieči odchádzať zo sály počas
predstavenia. Napoviem, dajú sa využiť
aj krátke prestávky medzi jednotlivými
výstupmi. Rozprávanie a vyrušovanie tiež nie
je prejavom taktnosti a úcty voči tým, ktorí
vystupujú. Pohár mojej tolerancie správania
divákov pretiekol, keď záverečné slová pani
Skladanej o duchu Vianoc zanikali v šume
a vrave odchádzajúcich ľudí.
Nuž čo, i taký bol predvianočný čas. Na jednej
strane hodnoty Vianoc a na druhej strane
prejavená netolerancia a neúcta voči tým,
ktorí chceli toto obdobie spríjemniť. Skepticky
sa pýtam: Má vôbec zmysel pripravovať tieto
podujatia?
M.Vaníková

Maškarný bál

Sponzori: Gemernákup - p. Ján Demeter, Ingrid Nociarová s manželom,
Milan Dunajský s manželkou, Ivan Vančo SHR, Stavmix - p. Eva Longauerová, rodina
Čontofalská, Mária Nagyová SHR, Jaroslav Baboľ, Viera Pocklanová, Evka Pocklanová, Janka
Švantnerová, rodina Kňazovická, Ján Glemba, Vladimír Kazár, Jozef Fekiač, Norbert Bučko,
Kuĺtúrna komisia pri OZ Predajná. ĎAKUJEME!

KULTÚRNE ZVESTI
Fašiangové popoludnie s pochovávaním basy

Ako každý rok, tak aj tohto roku sa dňa
12. 2. 2013 konalo v našej obci Fašiangové
posedenie s pochovávaním basy, so
začiatkom o 17. hodine v Spoločenskom
dome.
Fašiangy, ako ich poznáme dnes, vznikli
pred 1. svetovou vojnou. Začínajú sa na
Troch kráľov - 6. januára a končia sa v
Popolcovú stredu, pochovávaním basy
o 23. hodine večer. Každý rok trvajú
Fašiangy rôzne dlhú dobu. Tentokrát len

do 13. februára, kedy sa po Popolcovej
strede začína 40-dňový pôst.
Fašiangové zvyky majú u nás na Slovensku
rôzny charakter. Od dávnej minulosti
sa spájajú s karnevalmi, zábavami a do
popredia sa dostali aj plesy a bály.
Pred príchodom do Spoločenského domu
nám spríjemnila krásny čas skupina
Horec, ako každý rok, hudobníci pp.
Rusnák, Michalčík a Marčok. Všetkých
prítomných privítal moderátor Ľuboš
Ofúkaný a za kultúrnu komisiu pri
obecnom zastupiteľstve p. Božena
Šulková. Medzi prítomnými bolo 33
občanov z našej obce, 4 občania
z Podbrezovej a 2 občianky z
Jasenia, ktorí toto podujatie
navštevujú každý rok.
O 20. hodine sa žrebovala
tombola, ktorú sponzorovali
pani Ingridka Dunajská a pani
Vierka Pocklanová.
A potom sa už všetci prítomní
zabávali na parkete, aj
spievali, až kým neprišlo na
pochovávanie basy. K dobrej
zábave patrí aj občerstvenie,

za ktoré treba poďakovať našim ženičkám
pod vedením p. Marienky Fekiačovej,
taktiež bol k dispozícii aj bufet, kde je
každý rok naša známa pani šenkárka Mgr.
Janka Rusnáková.
O 23. hodine, tak ako v okolitých obciach, aj v mojej rodnej dedine sme
pochovali basu, za pomoci Dobrovoľného
hasičského zboru, kde rechtora robil Pavol
Kováčik a farára Ľuboš Ofúkaný.
Dúfajme, že sa aj v roku 2014 znovu zídeme
v Spoločenskom dome pri Fašiangovom
posedení - a vo väčšom počte.
Hanka Filipková

ŠPORTOVÉ ZVESTI
********* Chceme ľad! *********
V Predajnej nič, v Jasení sa korčuľuje takmer od
konca novembra....
Čo ponúka základná škola?
• Vyrovnanú a osvetlenú  plochu.
• Vodu.
• Človeka, ktorý je ochotný v čase mrazov ľadovú plochu  
polievať.
Čo potrebujeme?
• Ochotných ľudí, ktorí pomôžu s prípravou ľadovej plochy,
napr. s odhádzaním zamrznutého snehu.
Kedy?
• Najlepšie každú zimu.
Niekedy chcieť nestačí. Treba priložiť ruku k dielu
a
pomôcť. Bez obojsmernej komunikácie to však nepôjde.
Radi privítame nadšencov, zanietených ľudí a priateľov školy.
Spoločným úsilím môžeme potešiť naše deti a navyše aj
dobrý pocit, keď pomôžeme, musí stáť zato. A nemusí ísť
vždy len o ľad...
Tento rok nám pomohli pán Tištian, pán Vágner, pán Gajdoš
starší, pán Halaj a pán Cibula a samozrejme naši chalani
z vyšších tried. Vážime si to a ďakujeme im za pomoc.

M. Vaníková

Mikulášsky turnaj v Banskej Bystrici
Naše mužstvo sa zúčastnilo 8.12.2012 Mikulášskeho turnaja v Banskej
Bystrici. Umiestnili sme sa na 13. mieste.
Výsledky:
Predajná FC-Celebrities 1:3
Predajná FC-JA,DJ,Mikuláš 0:5
Predajná FC-Hradec 2:4
Predajná FC-FC Salve 0:1
Predajná FC-Radiátory 1:3
Predajná FC-Drím tím 0:2
Babiak, vedúci mužstva

