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Radosť našich
najmenších...
Mesiac február je síce mesiacom zimným, ale zároveň aj mesiacom radosti, veselosti, voňavých pampúšikov. Príprava masiek niekomu zaberie viac času, iným
menej a niekomu vôbec. Veru, už to nie je to, čo bývalo
kedysi za čias našich mám i starých mám. Tí sa na túto
udalosť pripravovali, ako sa patrilo. Ale aj tak sme radi,
že sa zachovala aspoň tradícia maškarných bálov
a karnevalov. Túto zábavu plnú pestrých masiek zorgaFoto autorka článku

nizovala pre všetky deti v našej obci aj tento rok
Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve v
Predajnej. Detičiek bolo neúrekom, všelijaké zábavné, milé masky ako napr.: vojaci, víly, princezné, včielky, strašidlá, horár, punkový spevák,
záhradníčka, vodník a ešte mnoho iných.
A najväčšia maska bola veľký, dlhý drak, ktorého
si pripravili najstaršie dievčatá. Všetky masky boli
odmenené milým darčekom, sladkosťou, občerstvili sa a ešte dlho zabávali. Do tanca im hrali
hudobníci a to pán Ing. Pavol Rusnák z Jasenia
a Ján Michalčík, ktorým veľmi pekne ďakujeme.
Taktiež chcem poďakovať za celú Kultúrnu komi- Foto autorka článku
siu aj pani Klaudii Tokárovej z obchodu Borka,
ktorá poskytla ceny pre všetky detičky. Hlavne veľká vďaka všetkým maskám, ktorým sa nelenilo, prišli sa
nám predviesť, zasmiať sa, zabaviť. Už teraz sa tešíme na vás i o rok.
Stanislava Michalková

Na slovíčko, pani starostka...
1. Obec k 31.12.2008 vypovedala zmluvu na likvidáciu skla a plastov, ktorá bola
uzavretá s firmou TEDOS. Z akého dôvodu sa tak stalo a ako bude obec riešiť likvidáciu skla a plastov teraz?
Jedným z možných riešení znižovania množstva odpadu je separovaný zber. Ekonomická situácia
a európska legislatíva nás núti
minimalizovať tvorbu odpadov.
Avšak hospodárska kríza sa prejavila aj v obchodovaní s vyseparovanými komoditami (sklo, papier, plasty) a znížili sa výkupné
ceny. Firma TEDOS Bánovce nad

Bebravou a.s., začala mať a má
veľké ekonomické problémy. Naša
obec za odvoz skla, plastov musela
firme TEDOS platiť. Firma TEDOS začala s nepravidelným odvážaním skla a plastov až došlo
k stagnácii. Na základe týchto
skutočností sme prerušili spoluprácu a ukončili zmluvu s firmou
TEDOS Bánovce nad Bebravou.

V najbližších dňoch bude uzatvorená nová zmluva s firmou Zberné
suroviny Žilina a.s. prevádzka
Banská Bystrica, ktorá je zameraná na výkup, odber papiera,
plastov,
skla,
spracovanie
a distribúciu odpadov za účelom
ich zhodnotenia. (Jedná sa o firmu so 60- ročnou tradíciou.)
Pokračovanie na strane 2.
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Na slovíčko, pani starostka...

...dokončenie zo strany 1.

2. Môžete nám povedať niečo viac o schválenom zámere
vybudovania nadjazdu nad križovatkou na hlavnej ceste
na vjazde do obce? Kedy presne sa má začať s jeho budovaním a ako bude riešená doprava a premávka smerom
do obce a z nej?
Celý projekt je v konečnej fáze prípravy projektovej dokumentácie
na stavebné konanie a samotnú realizáciu. Projekt nerieši len križovatku do obcí Predajná a Nemecká, ale aj rekonštrukciu mostných objektov na ceste I/66 (smer B. Bystrica – Brezno a späť)
a asfaltový koberec v dĺžke 1,5 km. Súčasťou projektu je aj prekládka vodovodu, preložka VN vzdušného vedenia, preložka diaľkových káblov, optického kábla, telefónnych káblov, vybudovanie
novej prístupovej cesty ku kolibe Dúbravka, vybudovanie účelových
poľných ciest a terénne úpravy. Križovatka Predajná rieši mimoúrovňové prepojenie cesty I/66 a cesty III/06657 medzi obcami Nemecká a Predajná, bude mať deltovitý tvar so 4 vetvami A,B,C,D.
Vetvy križovatky sú riešené ako jednosmerné jednopruhové a jednak ako obojsmerné dvojpruhové v zmysle STN normy. Vetvy sa
pripájajú na preložku cesty III/06657 v úrovňových križovatkách.
Termín začatia výstavby sa predpokladá v III. kvartáli 2009 a doba
výstavby je cca 6 mesiacov. Práce sa budú prevádzať podľa jednotlivých etáp projektovej dokumentácie. Doprava v smere Brezno –
B. Bystrica bude vedená v úseku výstavby cesty v ľavom jazdnom
pruhu a smer B. Bystrica – Brezno bude vedený po obchádzke cez
obec Nemeckú. Premávka bude usmerňovaná prenosným dopravným značením.
3. Kedy sa začne s rekonštrukciou ZŠ s MŠ v Predajnej,
kto bude tieto práce vykonávať a kedy je predpokladaný
termín ich ukončenia?
V minuloročnom čísle Predajnianskych zvestí som bližšie informovala občanov o schválenom projekte rekonštrukcie základnej školy.
Momentálne pripravujeme verejné obstarávanie v zmysle zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní formou podlimitnej zákazky.
Celý proces verejného obstarávania je zdĺhavý a má svoje náležitosti a lehoty, ktoré je potrebné dodržať. Celý proces verejného obstarávania nám zabezpečuje verejne spôsobilá osoba, ktorá je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie
a ktorú odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo. Jedná sa o firmu Euroidea a.s.- Ing. Mráziková.
Podlimitná zákazka musí byť zverejnená vo vestníku Úradu pre
verejné obstarávanie. Víťaza súťaže a celý proces verejného obstarávania musí odobriť riadiaci orgán Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja a až potom môžeme podpísať zmluvu o dielo
a začať so samotnou realizáciou projektu. Plánovaný začiatok prác
(ak budú splnené všetky legislatívne náležitosti) je v mesiaci máj
2009 a ukončené by mohli byť v októbri 2009.
4. Budú v našej obci pokračovať rôzne kurzy pre matky na
materskej dovolenke a nezamestnaných v získavaní rôznych zručností?
V prípade dostatočného záujmu určite áno. Veľký ohlas mal počítačový kurz. Ak by mali mamičky, nezamestnaní alebo naši dôchodcovia záujem o tento kurz, nech sa prihlásia na obecnom úrade.
Prípadne nech sami navrhnú inú záujmovú oblasť alebo aktivity, o
ktoré majú záujem a my ich zabezpečíme.

Poslanci schválili
rozpočet na rok
2009!
Uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Predajná zo dňa 12.12.2008
OZ obce Predajná berie na vedomie: správu o plnení uznesení
OZ – všetky uznesenia sú splnené,
stanovisko hl. kontrolóra obce k
viacročnému návrhu rozpočtu
obce 2009-2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009, správy
o činnosti komisií za IV.Q.2008
a schvaľuje odmeny starostke obce, poslancom OZ a komisiám pri
OZ tak, ako je to uvedené
v prílohe tejto zápisnice, písomné
vzdanie sa poslaneckého mandátu
p. Jána Fekiača zo dňa 8.12.2008
a žiada
starostku
obce
o kooptovanie náhradného poslanca v zmysle výsledku volieb z
2. 12. 2006, informáciu starostky
obce o schválení žiadosti MV
a RR SR o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenie
1.1.ROP na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia ZŠ Predajná –
plynofikácia, vykurovanie ZŠ, telocvične, MŠ a jedálne“, uzatvorení zmluvy o dielo s Jánom Hôrčikom z obce Jasenie na zimnú
údržbu miestnych komunikácií.
OZ uvedenú zmluvu o dielo
schvaľuje, o rokovaní s SSC Banská Bystrica o výstavbe viacúrovňovej križovatky na vstupe do obce Predajná, o otvorení prevádzky – Krajčírstvo - oprava odevov
– v priestoroch budovy OÚ zo
strany p. J. Kazárovej. OZ obce
Predajná schvaľuje: VZN obce
Predajná č.3/2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozpočet obce na
rok 2009, rozpočet ZŠ a MŠ na
rok 2009, plán práce hl. kontrolóra obce na I. polrok 2009, plán
práce OZ na I.Q.2009.
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Máme novú poslankyňu obecného
zastupiteľstva!
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Predajná zo dňa 22.1.2009
OZ obce Predajná konštatuje, že p. Anna Košíková zložila zákonom predpísaný sľub v zmysle § 26
zákona č.369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
OZ obce Predajná berie na vedomie: správu o plnení
uznesení OZ – všetky uznesenia sú splnené, správu hlavného kontrolóra o činnosti hl. kontrolóra za rok 2008 (viď
príloha), informáciu starostky obce o dvoch cenových ponukách na práce (dlažby, obklady) v kuchyni Spoločenského domu v Predajnej, stavebná komisia doporučuje
lacnejšiu ponuku p. Marcela Fekiača, bytom Brezno. Informáciu starostky obce o uzatvorení zmluvy na zabezpečenie verejného obstarávania výberu dodávateľa stavebných prác realizácie projektu: „Rekonštrukcia ZŠ Predajná – plynofikácia, vykurovanie ZŠ, telocvične, MŠ
a jedálne“ s firmou EURO Idea s.r.o., Nedožery, Brezany,
o žiadosti p. Petra Cibuľu o odkúpenie pozemku o výmere
43 m2, stavebná komisia doporučuje uvedený pozemok odpredať. OZ návrh schvaľuje a pozemok odpredá za cenu
2,32 € za m2. o žiadosti p. Ondreja Čipku o odkúpenie pozemkov na parcele KN č. 1145/4 o výmere 404 m2
a parcele KN č. 1145/2 o výmere 423 m2. OZ požiadalo
Stavebnú komisiu o posúdenie žiadosti a o stanovisko
k nej na budúcom rokovaní OZ, o kúpe elektrocentrály
a WAP-ky pre potreby OÚ pri riešení krízových situácií.
OZ obce Predajná schvaľuje: p. Annu Košíkovú za novú
členku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie starostu obce, p. Annu Košíkovú za novú členku
sociálnej komisie, ŠTATÚT obecnej knižnice (viď príloha),
zámer a prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu
kanalizácie a ČOV s obcami Jasenie a Nemecká, ako podklad pre žiadosť o čerpanie prostriedkov z EUROFONDOV MŽP. OZ obce Predajná žiada starostu obce o prehodnotenie NZ (dodatku) s p. Miroslavom Čonkom na prenájom knižnice za účelom nácviku hudby, prehodnotiť dobu nácviku na dobu 17.00 – 21.00 hod.

.....OZNAM.....
Pohrebné podporné združenie Betliar vám oznamuje, že poplatok za rok 2009 vo výške 9 € môžete
chodiť platiť p. Klinčíkovej, alebo p. Trnovskej na
ulicu Podhrádok 337, Predajná. Zároveň vám
oznamujeme, že členská schôdza sa uskutoční
dňa 26.februára 2009 v knižnici v Spoločenskom
dome v Predajnej. Bližšie informácie získate na
uvedenej adrese.
Ďakujeme

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PREDAJNÁ O MIESTNYCH
DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY Č. 3/2008
§ 2 DRUHY MIESTNYCH DANÍ
1) obec Predajná ako správca dane zavádza
a ukladá od 1. januára 2009 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2009
na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
ZDAŇOVACIE OBDOBIE
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona o miestnych daniach a poplatku je kalendárny rok.
Správca dane určuje zdaňovacie obdobie pre
miestne dane
- za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím doba (každý aj začatý deň),
počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
priestranstvo,
- za ubytovanie je zdaňovacie obdobie doba
(počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická osoba odplatne prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ )
OSLOBODENIE OD DANE
1) Správca dane oslobodzuje od dane
z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk.
2) Obec znižuje daň z pozemkov o 20 % zo
sadzby dane, ktorých vlastníkmi sú občania
v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 75
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú spotrebu.
3) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie o 20
% zo sadzby dane vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 75 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako
aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4) Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný
úrad obce o oslobodenie alebo
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1) zníženie dane. V žiadosti uvedie
skutočnosti, rozhodujúce pre vznik
a zánik oslobodenia od dane alebo
zníženia dane a každú zmenu týchto
skutočností je povinná oznámiť
obecnému úradu obce do 30 dní odo
dňa, keď tieto skutočnosti alebo
zmeny nastali.
2) Daňovník k žiadosti o oslobodenie
od dane alebo zníženie dane doloží:
a) Potvrdenie
úradu
práce,
sociálnych vecí a rodiny – občan
v hmotnej núdzi
b) Rodný list a list vlastníctva –
občan starší ako 75 rokov
c) Preukaz občana ZŤP – občan
s ťažkým zdravotným postihnutím
DAŇ ZA PSA
Správca dane určuje sadzbu dane 5,64 €
za jedného psa a kalendárny rok. Takto
určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Daň za psa je splatná naraz v hotovosti
priamo do pokladne správcu dane, alebo
bezhotovostným prevodom na účet
správcu
dane
číslo
účtu
2000710001/5600 vedený v Dexii
banke, a.s. pobočka Brezno.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Správca dane určuje sadzbu dane za
ubytovanie 0,16 € na osobu
a prenocovanie. Daňová povinnosť
vzniká dňom začatia poskytovania
odplatného prechodného ubytovania
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení
MIESTNY POPLATOK ZA
KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Správca dane určuje sadzbu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
na
obdobie
jedného
kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom
zbere 0,0531 € za 1 liter komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných
odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom
zbere – paušálny 0,0496 € za osobu

a kalendárny deň t.j. 18,10 € za osobu
a kalendárny rok
VZNIK A ZÁNIK POVINNOSTI
PLATENIA POPLATKU
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká
pre:
fyzickú osobu:
- dňom jej prihlásenia v obci do
evidencie obyvateľov na trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať
bytovú budovu, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom
území obce,
právnickú osobu:
- dňom vzniku oprávnenia užívať
nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na
podnikanie,
podnikateľa:
- dňom vzniku oprávnenia užívať
nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
pre fyzickú osobu dňom odhlásenia
z trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu v evidencii obyvateľov obce,
pre fyzickú osobu, právnickú osobu
a podnikateľa
dňom
zániku
oprávnenia
užívať
nehnuteľnosti
uvedené v ods. 1.
3) Poplatník je povinný písomne
ohlásiť správcovi dane vznik
povinnosti platenia poplatku do 30
dní odo dňa vzniku povinnosti
platenia poplatku na predpísanom
tlačive pre právnické osoby
a fyzická
osoba
podnikateľ
uvedeného v prílohe č. 9 tohto
nariadenia a pre fyzické osoby na
predpísanom tlačive uvedeného
v prílohe č. 10 tohto nariadenia.
Tlačivo je pre poplatníka
k dispozícii
u správcu
dane.
Poplatník je povinný tlačivo si sám
vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo
správcovi dane alebo poštou.

PODKLADY NA ZNÍŽENIE
ALEBO ODPUSTENIE
POPLATKU
Správca dane poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zníži
alebo odpustí poplatníkovi podľa § 82
zákona o miestnych daniach a poplatku
na základe predložených podkladov:
a) k § 82 ods. 1 písm. a) zákona
o miestnych daniach a poplatku –
potvrdenie zamestnávateľa
alebo
doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt
v zahraničí alebo čestné vyhlásenie,
b) k § 82 ods. 1 písm. b) zákona
o miestnych daniach a poplatku –
potvrdenie vojenského útvaru alebo
vojenskej správy.
Správca dane môže na zmiernenie alebo
odstránenie
tvrdosti
zákona
v jednotlivých prípadoch, keď poplatník
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní poplatok znížiť podľa
najnižšej sadzby alebo odpustiť po
predložení hodnoverného podkladu.
PRÍPADY ZNÍŽENIA ALEBO
ODPUSTENIA POPLATKU
Ak poplatník požiada a preukáže
príslušnými dokladmi, správca dane
zníži alebo odpustí poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v prípade, že ide o poplatníka
študenta vysokej školy alebo strednej
školy ubytovaného na internáte,
ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti –
potvrdenie o ubytovaní.
Poplatník uplatňuje nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku podľa § 32, §
33 a § 34 tohto nariadenia písomne
u správcu
dane
po
uplynutí
kalendárneho roka v lehote od 1. januára
do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka. Nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku zaniká, ak
poplatník v uvedenej lehote neuplatní
nárok.
Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

KULTÚRNE ZVESTI

=JUBILANTI
v mesiaci január blahoželáme
50 rokov
Viera Tištianová
65 rokov
Andrej Celer
70 rokov
Štefan Havran
80 rokov
Július Gajdoš
Ing. Pavol Špila
Elena Vaníková

v mesiaci február
blahoželáme
60 rokov
Mária Krajčiová
Viera Pavlovská
65 rokov
Štefan Gajdoš
75 rokov
Klement Kán
85 rokov
Blanka Kováčová
Nech vám stále slnko svieti v
oknách vášho domova, aj keď
mráčik zastrie ho, zažiari vám
odznova. Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie, nech Vám šťastie, zdravie, láska, nablízku vždy zostane!

Krásneho životného jubilea sa v tomto období dožíva aj náš pán kaplán Peter Klubert. K jeho 30. narodeninám mu chceme
zaželať hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania.
Veriaci a mládež
z Predajnej.
Ak si neželáte, aby bolo vaše meno
uverejnené v tejto rubrike, nahláste to
prosím na obecný úrad buď osobne,
alebo na t.č. 048/6192345 - p. Lányová.

Tri krále od východu zbadali
hviezdu novú, hneď na cestu sa
vybrali, svoje dary pozberali.
Hľadali Pána svého, novonarodeného.
Vždy 6. januára sa svätí sviatok Troch kráľov, na počesť
troch mudrcov z východu, ktorým cestu za narodeným Ježiškom ukazovala hviezda. Dlhú cestu prekonali, aby sa
svojmu Mesiášovi poklonili. V tento deň sa v kresťanskom
svete vo všetkých kostoloch svätí voda, soľ a krieda. Pre nás,
Predajňanov je o to tento deň slávnostnejší, lebo náš kostol
je zasvätený Zjaveniu Pána. Svätá omša v tento deň bola
slávnostná, obohatená o výnimočnú kázeň otca Vladimíra
Peklanského, ktorého medzi nás pozvali naši kňazi. V úžasne
pokojnom prejave nám jeho slová prenikali hlboko do duší.
Omšou zazneli piesne, ktoré si pripravil pod vedením organistky Mgr. Ľudky Cibuľovej spevácky krúžok Senior a aj mládež z Jasenia a Predajnej.
No slávnosť tohto dňa sa svätou omšou nekončila. Stalo sa
už tradíciou, že v podvečer nášho sviatku každoročne zavíta
do Spoločenského domu spevácky súbor Čierťaž
z Nemeckej. Svojimi spevmi, hovoreným slovom a vynikajúcou ľudovou hudbou si dláždia cestu k našim srdciam. Patrí
k nim aj náš spoluobčan Ing. Miroslav Čontofalský, ktorý súbor obohatil svojím zvláštne zafarbeným hlasom a hrou na
fujaru. Ďakujeme všetkým za pekný zážitok. Sála bola už
tradične preplnená a to hovorí za všetko.
Skončilo sa vystúpenie, ale posedenie pri spevoch, muzike,
dobrom čaji s rumom, vínkom a občerstvením, neskončilo.
Zostali tí občania, ktorým dovolil čas, ale hlavne tí, ktorým
nechýba ochota oceniť snahu a tí, ktorí chcú urobiť niečo
pre spoločnú vec. Potešilo nás to, pretože tak vlastne vyjadrili svoju spolupatričnosť k ľuďom v našej obci.
Za kultúrnu komisiu Anna Miklošková

KULTÚRNA KOMISIA PRIPRAVUJE...
V mesiaci marec sa začne v Spoločenskom dome s rekonštrukciou kuchyne, takže pokiaľ budú práce trvať,
žiadne kultúrno – spoločenské akcie sa v Spoločenskom
dome konať nebudú.
Preto kultúrna komisia organizuje zájazdy do opery
v Banskej Bystrici na operetu a do divadla vo Zvolene.
Dňa 3. marca 2009 plánujeme operetu „Netopier“
v opere v Banskej Bystrici a dňa 31. marca 2009 muzikál
„Fidlikant na streche“.
Podrobnosti sa včas dozviete.
Šulková Božena, predseda kultúrnej komisie

ŠKOLSKÉ ZVESTI
Rodičia aj žiaci sú
spokojní...
Na našej ZŠ v Predajnej zrealizovala RADA
ŠKOLY v mesiaci december anonymný dotazník.
Bol zameraný na získanie informácií o úrovni
spolupráce so školou a celkovej spokojnosti Vás
rodičov a našich detí. Vďaka vám všetkým zúčastneným sa nám podarilo reálne zhodnotiť váš
pohľad na našu školu.
Prekvapila 98% návratnosť, s ktorou ak mám byť
úprimná, sme veľmi nerátali. Objektivita odpovedí? Myslím, že áno. Dopomohla k tomu určite
aj anonymita dotazníka. Príjemným zistením je,
že väčšina z vás je celkovo spokojná s prostredím
školy, tried. Spolupráca s vyučujúcimi je podľa
vás vyhovujúca, informácie o dianí v škole sú dostačujúce. Úroveň vzdelávania ste zhodnotili ako
veľmi dobrú, čo je pre nás významným pozitívom. Na druhej strane by ste uvítali prednášky
zdravého životného štýlu, ba dokonca 90 rodičov
je ochotných podľa výsledkov ankety záujmový
krúžok viesť. Čo nás však dosť zaskočilo je, že 35
detí sa stretlo so šikanovaním na škole (18 mladších a 17 starších detí). Našli sa aj deti, ktoré
majú strach z vyučujúcich (18).
Z čoho som sklamaná ja? Posledným bodom dotazníka bolo „Moje pripomienky...“. Našlo sa len
14 ochotných alebo odvážnych?
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí venovali čas vypísaniu dotazníka a zvlášť tým, ktorí
mali dostatok odvahy a pripísali aj nejakú tú
pripomienku. Dúfam, že získané informácie pomôžu všetkým nám, našim deťom ako aj celému
pedagogickému zboru.
STRUČNÉ VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Doručených bolo 175 dotazníkov a 14 pripomienok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Prostredie školy – 110 vyhovuje
Spolupráca so školou – 105 vyhovuje
Spolupráca s vyučujúcim – 132 vyhovuje
Chodí dieťa rado do školy? – 112 áno
Problémy s výchovou doma – 132 nemá,
25 áno
Spolupráca s psychológom – 83 áno, 75
nie
Majú deti strach z....
- vyučujúcich – 18
- spolužiakov – 12
- iné
- 24
- neviem
- 63
Šikanovanie – 35 áno, 95 nie, 18 neviem
Prednášky o fajčení a drogovej závislosti
– 138 áno, 21 nie

Skalošová Bianka

Riaditeľstvo Základnej školy
s materskou školou v Predajnej
pozýva rodičov detí na

ZÁPIS DO MATERSKEJ
ŠKOLY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010.
Zápis sa uskutoční od 9.3.2009 do 20.3.2009 v budove materskej školy od 8.00 hod. do 15.00 hod.
So sebou si prineste
rodný list dieťaťa.

PROJEKTY NA NAŠEJ MŠ:
Škola podporujúca zdravie
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:
Výtvarný krúžok, rozvíjanie tvorivosti detí UP LEGODACTA, krúžok malých ochrancov prírody
Tešíme sa na vás.

Milí rodičia, škôlkari!
Opäť vás vítam v našom škôlkarskom okienku. Dva mesiace
ubehli ako voda a ja sa vám prihováram už počas fašiangových
veselíc. Pani zima síce ešte vládne, ale už o mesiac odovzdá svoje
žezlo Pani jari, ktorá prebudí naše zmysly novými vôňami, zelenou krásou i akousi novou chuťou do života. Ale kým nastane
ten čas, mesiac február má taktiež svoje čaro. V tomto čase v nejednej domácnosti rozvoniavajú sladké pampúšiky s lekvárom,
penou, či pocukrované. Navôkol sa ľudia zabávajú na fašiangových plesoch, zábavách, karnevaloch. No a taký karneval nebude chýbať ani v našej materskej škole, kde sa nám predstavia
všelijakí kúzelníci, spidermani, batmani, vojaci a kovboji, princezné a víly a určite ešte veľa zaujímavých masiek, či už vlastnoručne vyrobené, požičané alebo kúpené. Najdôležitejšie je, aby
nám bolo spoločne dobre a veselo. Chcela by som poďakovať za
pomoc všetkým rodičom, ktorí sa podieľali pri organizovaní
karnevalu, za výzdobu sály- školskej jedálne, za prípravu darčekov pre naše masky, pani kuchárkam za mňam-mňam občerstvenie, no a pravdaže pani učiteľkám, ktoré robia všetko pre
naše ratolesti. Tí, ktorí nepočuli, poviem vám, že do našej škôlky
prišla návšteva, ba dokonca dve návštevy od posledného vydania
nášho okienka v Predajnianskych zvestiach. Najprv nás navštívil
pán Kortán, ktorému touto cestou ďakujeme a ktorý nám prišiel
porozprávať o našich krásnych Nízkych Tatrách, o tom, aké
zvieratká v blízkom okolí žijú, ako sa o ne staráme, hovoril o
tom, čo je zakázané robiť v našich lesoch, no a samozrejme ako
si našu prírodu chrániť. Pán Kortán nám sľúbil, že k nám zavolá ešte kamaráta uja jaskyniara, ktorý by nám tiež porozprával
a ukázal veľa zaujímavého. Už teraz sa tešíme. No a druhá návšteva za ten krátky čas bola tiež veľmi poučná. Prišli ujovia, ktorí majú svojich verných kamarátov- psíkov, tzv. psovodi. Na
ihrisku v našej obci nám predviedli čo všetko dokáže taký cvičený psík a v čom nám štvornohí priatelia môžu pomôcť. Aj týmto
šikovným pánom veľmi pekne ďakujeme. No a nabudúce máme
naplánované ďalšie milé návštevy. Ale to vám už prezradím
v budúcom škôlkarskom okienku. Majte sa pekne, neprejedzte
sa pampúšikmi a hlavne sa veseľte a bavte.
Vaša pani učiteľka Stanka.

ZAUJÍMAVOSTI
8. marec – Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien je pôvodne socialistický
sviatok oslavy žien a boja za ich rovnoprávnosť,
ktorý sa koná každoročne 8.marca. Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala
v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol určený 8.
marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal
v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám
a zlým pracovným podmienkam. Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky: hlasovacie právo, osemhodinový pracovný
čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.
V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911, roku 1913 ho oslavovali aj
v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne
ustanovený 8.marec ako MDŽ. V roku 1975 bol
MDŽ oficiálne uznaný OSN. Prvý sviatok MDŽ
v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej
vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku
1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
Zdroj: internet

ŽENA...

Malý chlapec sa spýtal mamy:
„Prečo plačeš?“
„Pretože som žena,“ povedala
mu.
„Nerozumiem!“ povedal syn.
Jeho mama ho len objala
a povedala:
„A nikdy ani neporozumieš.“
Neskôr sa chlapec opýtal svojho
otca:
„Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“
„Všetky ženy plačú bez dôvodu,“ bolo všetko čo mohol otec odpovedať.
Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumiac, prečo ženy plačú.
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: „Bože, prečo sa
ženy rozplačú tak ľahko?“
Boh odpovedal: „Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná.
Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale
natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi
od svojich detí. Dal jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať
stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju
rodinu napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa. Dal jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností dokonca aj vtedy,
ak ju jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej SILU prijať svojho manžela napriek jeho chybám. A sformoval som ju z rebra, aby
chránila jeho srdce. Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu
a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad. A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla. Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena. Krása ženy
nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe akým si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie
sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.
Dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali ženu, lebo Boh počíta jej slzy. Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby
bola pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou... Z miesta pod rebrom, aby
bola chránená, a vedľa srdca, aby bola milovaná...

A*n*k*e*ta

súťaž....súťaž....súťaž

Už tradične každý rok sa v Predajnej lúčime so starým rokom a vítame
ten nový na námestí, kde je vždy pripravené občerstvenie, hudba a ohňostroj. Chceli sme vedieť, ako sa vám tento rok páčilo a či ste spokojní.

Milí spoluobčania a čitatelia! V tomto roku pre vás pripravujeme vedomostnú súťaž o našej obci, do ktorej sa budú môcť
zapojiť deti, mládež aj dospelí. Táto súťaž bude mať 5 súťažných kôl a začne
sa už v budúcom čísle Predajnianskych
zvestí. V nich bude uverejnený kupón
spolu so súťažnými otázkami, na ktoré
budete odpovedať. Vyplnený kupón
s vašou adresou a správnymi odpoveďami doručíte do schránky na pošte
v Predajnej alebo priamo pani poštárke
Anne Čunderlíkovej najneskôr do 10 dní
po obdržaní Predajnianskych zvestí.
Tešíme sa, že sa do súťaže zapojíte
v čo najväčšom počte. Súťažiaci, ktorí
správne odpovedia najmenej na 12 súťažných otázok, budú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.
Takže pozor, začíname už v budúcom
čísle!

1. Vierka Toráňová

Šla som tam s tým, že sa zabavím a bavila som sa veľmi
dobre, hudba bola vynikajúca, ja som bola spokojná, len
bola zima.

2. Janka Švantnerová

Silvester som oslávila na námestí, deti sa vybláznili, dali
sme si novoročný punč, zdržali sme sa hodinku, zabavili
sme sa a potom sme šli domov, lebo bola dosť zima.

3. Mária Kopecká

Silvester v Predajnej sa mi veľmi páčil, ohňostroj, celkovo
atmosféra, zábava, výborne som sa zabavila. Môžu banovať
tí, čo neprišli.

4. Martin Rapčan

Najskôr sme boli doma, popriali sme si veľa šťastia do nového roku, hádzali sme petardy, robili sme ohňostroj, potom sme išli na námestie, tam som ochutnal škvarkovníky
a tiež sme ešte hádzali petardy, ale tak, aby sa nikomu nič
nestalo a potom som išiel domov.
Pripravil D. Smitka

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Športová komisia
V decembri sme pripravili pre dospelákov Vianočný turnaj vo florballe. Záujem bol už tradične veľký, zišlo sa nás dokopy 30 hráčov. Vytvorili
sme štyri družstvá a hralo sa systémom každý
s každým a teda 6 zápasov po 2x10 minút. Prišli
si zahrať aj profíci, a tak sme sa mali na čo tešiť.
Hralo sa naozaj na vysokej úrovni, každý hráč
do zápasu vložil veľa síl. Najlepším zápasom
býva už všeobecne ten finálový a inak tomu
nebolo ani v tomto prípade. O víťazstvo sa
zvádzal tuhý boj, bojovalo sa doslova o každú
loptičku a do poslednej minúty. Viac toho športového šťastia malo družstvo profíkov vedené
Petrom Skalošom, ktoré zvíťazilo v pomere 4:2.
Výsledky:
1. miesto – Skaloš P., Mistrík M., Bukovec
M., Bukovec P., Bartoš Ľ.
2. miesto – Dunajský P., Kordulič P., Hanuska J., Trnovský M., Havran.
3. miesto - Trnovský M., Púchy Š., Gaboň J.,
Slabej P.
No a na záver už len toľko, že turnaj sa vydaril.
Za všetko hovoria slová hráčov, že by takýto
turnaj vo florballe mohol byť aj častejšie.
Športová komisia pripravuje v mesiacoch február a marec pre deti turnaj vo florballe a turnaj
vo vybíjanej a pre dospelých turnaj vo florballe.
D.Smitka
Predseda športovej komisie

Stolný tenis - konečná tabuľka

1. Podbrezová
2. Lokomotíva B
3. RIALL B
4. Podkonice
5. Predajná A
6. MAGENTA
7. Medzibrod A
8. Braväcovo
9. Medzibrod B
10. COBRA
11. Ľubietová B
12. Selce
13. Riečka
14. Predajná B
15. Malachov

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
13
12
9
9
8
8
6
5
5
5
3
2
2
0

0
0
1
1
0
1
1
3
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
4
5
5
5
5
8
9
7
11
11
12
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

202
180
192
144
169
146
142
135
89
98
129
80
78
74
32

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body

Skóre

2008/9

Prehry
Kontum
ácie

Remízy

región BB+BR
Odohran
é
Výhry

Kluby

Poradie

IV. LIGA

50
72
60
108
83
106
110
117
163
154
123
172
174
178
220

40
40
39
33
32
31
31
29
25
24
23
20
19
18
14

TURISTICKÝ KLUB
PREDAJNÁ
S E Z Ó NA 2 0 0 9

Predajnianski turisti začínajú už svoju deviatu
sezónu. Aj tento rok sa uskutočnila výročná schôdza turistického klubu, ktorá sa konala 30.1.2008
v Spoločenskom dome. Zišli sa na nej turisti, aby
navrhli a dohodli sa na programe nadchádzajúcej
sezóny a zhodnotili tú predchádzajúcu. V roku
2008 sme absolvovali 11 túr a všetky boli niečím
zaujímavé a pútavé. Tento rok nás čaká tiež 11
túr, výstupov a prechodov, ktoré sme sa snažili
navrhnúť a zaradiť tak, aby boli rozložené do celej
sezóny a aby si každý turista našiel počas nej
niečo pre seba.

28.marec 2009 – otvorenie letnej turistickej
sezóny – Sviniarka – Hradisko
18.apríl 2009 – Predajná – Dubovské chaty –
čistenie chodníkov a studničiek
9.máj 2009 – tradičný jarný výstup na Hrb
30.máj 2009 – výstup na Veľký Choč (BUS)
20.jún 2009 – Terchová – Jánošíkove diery
(BUS)
11.júl 2009 – Chopok – Chabenec (BUS)
18.júl 2009 – Cyklotúra
1.august 2009 – Vysoké Tatry – Poľský hrebeň (BUS)
12.september 2009 – Západné Tatry – výstup na Bystrú (BUS)
3.október 2009 – výstup na Šiklov
17.október 2009 – ukončenie letnej turistickej sezóny – guľáš
7.november 2009 – jesenný výstup na Hrb
ČLENSKÉ NA ROK 2009 JE 2 €.
Na túry, ktoré sú označené BUS je potrebné
prihlásiť sa najneskôr 2 týždne dopredu.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke
Turistického klubu, ktorá sa nachádza na
Námestí J. Pejku, v Predajnianskych zvestiach, alebo na tel. číslach 0949 275 882 - Dezider Smitka, alebo 0915 203 099, 0949 275
873 - Marek Smitka.

D.Smitka, predseda Turistického klubu Predajná
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