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Dni obce Predajná 2019 sa konali prvý  
augustový víkend. Ich program bol roz-
delený do troch dní. Tohtoročné sláv-
nosti obce sa zároveň  spájali  so 735. vý-
ročím prvej písomnej zmienky o obci.
Piatkové popoludnie bolo určené a pri-
pravované pre deti. Sviatok obce na Ná-
mestí Juraja Pejku slávnostne otvoril mo-
derátor oboch dní Ľuboš Ofúkaný. 
V programe vystúpili žiaci základnej školy 
– Janko Kováč, Adam Margeta, Mirko Vi-
rág, Peťo Birka a Timka Hazuchová. Ta-
nečným a pohybovým umením zaujali 
deti a dospelí zo súboru Tančekovo. Žong-
lovaním zabavili žongliarski majstri. Zla-
tým klincom programu bol koncert  Du-
choňovcov.  Tí prilákali na námestie veľa 
ľudí. Rytmus nestarnúcich melódií  rozhý-
bal divákov a rozozvučal ich hlasy.
Paralelne s prebiehajúcim programom 
boli na Kalvárskej ulici rozložení majstri 
remesla, a tak sa nielen deti dozvedeli via-
ceré zaujímavosti z remeselníckych dielní. 
Okienko do nich im pootvoril mlynár, no-
žiar, bylinkárka, včelár, sečkár, tesár, 
klampiar, kováč. Remeselníci predviedli 
ukážku svojej práce, pochválili sa svojimi 
výrobkami.   Pre každé dieťa mali zároveň 
pripravenú nejakú úlohu. Za jej splnenie 
deti získali pečiatku. Papier s pečiatkami 
vymenili za osviežujúci nanuk i šťavnatý 
melón. Zaujímavou atrakciou piatkového 
popoludnia  bola aj umelá  krava na doje-
nie.  Deti si čas vypĺňali aj  v detskom  kú-
tiku. Najmenších  zlákal bazén s guľôčka-
mi, veľké časti lega, trampolíny, ale aj tvo-
rivé dielne, hra na Popolušku či chytanie 
rybiek. Klaudia Tokárová mala aj tento 
rok plné ruky práce. Spod jej rúk odchá-
dzali  deti vkusne namaľované a prizdobené. 
Druhý deň našich Dní obce začal tradične 
varením kotlíkového guláša. Naši šikovní 
súťažiaci sa  schádzali pri spoločenskom 
dome a začali vo varení guľáša.  Atmosfé-
ru spríjemňovala ľudová hudba. Počas va-
renia guľášov prebiehali aj rôzne súťaže. 
Každá súťaž bola hneď vyhodnotená a od-
menená. V súťaži Beh s fúrikom sa 
umiestnili: 1. miesto Pavlovský, Havrano-
vá, 2. miesto Črep, Pavlovská, 3. miesto 
Pavlovský, Pavlovská. V súťaži  Drž sa, drž 

ma sa umiestnili:1. miesto P. Dúbravská, 
E. Dúbravská, 2. miesto P. Belko,  M. Mol-
nár, 3. miesto Kmeť,  Kňazovický. V súťaži 
Najmocnejšie pľúca: 1.miesto S. Priščáko-

vá, 2.miesto Š. Hazucha, 3.miesto L. Stie-
ranková.
Do súťaže Guľášmajster 2019 sa zapojilo 
21 družstiev.             Pokračovanie na str. 2

P*o*z*v*á*n*k*a
Srdečne Vás pozývame na koncertné vystúpenie Martina Vetráka, ktoré sa 
uskutoční dňa 19. októbra 2019 o 16:00 hod. v spoločenskom dome v Predajnej 
pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. 

DEDINA AKO ZÁHRADA
Súťaž o najkrajšiu záhradu, predzáhradku a balkón v Predajnej
Obec Predajná vyhlasuje súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a balkón. 
Možno si položíte otázku: Prečo súťaž? Cieľom našej súťaže je podporiť záujem 
a motivovať občanov k skrášľovaniu prostredia okolo nás, a to starostlivosťou o 
svoje záhrady, predzáhradky a balkóny. 
Letné mesiace sú ako stvorené na posedenie v pekne upravenej záhradke, v tie-
ni stromov, keď sa naokolo vznáša príjemná vôňa kvetov, kríkov či trávy. Pri pre-
chádzke našou dedinou, vidíme, že sa viete  o svoje živé poklady pekne postarať a 
pod vašimi  rukami vznikajú doslova zázraky. Preto sme sa rozhodli, že prišiel čas, 
opäť nachystať fotoaparáty, zvečniť vaše oázy pokoja s jazierkami a skalkami. 
Súťažné podmienky: Do kategórie balkón, predzáhradka budú automaticky zarade-
né všetky domy v našej obci. Svoju záhradu, teda časť okrasnej záhrady, ktorú máte 
vo dvore a nie je voľne viditeľná z cesty, môžete do súťaže nahlásiť na Obecnom 
úrade obce Predajná (telefonicky, mailom, na facebooku, osobne). Hodnotiaca ko-
misia si prejde našu obec v priebehu septembra. Hodnotená bude rozmanitosť a 
pestrosť pestovaných rastlín, celkový vzhľad a harmónia. Kritériom bude aj pes-          
                 tovanie tradičných vidieckych rastlín (muškáty, šípové ruže, hortenzie,   
                  atď., teda záhrada v štýle starých materí.)   
                                                                            Prajeme vám veľa úspechov v pestovaní!   

Dni obce 
Predajná 2019
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Pokračovanie.
Športová komisia zorganizovala už tradič-
nú súťaž o najsilnejšieho muža a najsilnej-
šiu ženu. Súťažilo sa v troch disciplínach - 
hod kľuchtou, beh s bandaskami a pretlá-
čanie rukou. 
Najsilnejšie ženy: 1. miesto L. Stieranková, 
2. miesto M. Beraxová, 3. miesto S. Priščá-
ková. 
Najsilnejší muži: 1.miesto M. Maličký,       
2. miesto M. Maličký, 3. miesto J. Vetrák.
Po súťažiach sa odobrali vzorky gulášov a 
naša porota v zložení p. J. Michalčík,          
p. S. Kuzma, p. J. Roháč, p. A. Giertlová,   
p. Peter Marčok rozhodovali o víťazovi. 
Rozhodovali veľmi dlho.  Nakoniec padol 
verdikt. Pani starostka Ing. Čontofalská 
spolu s Jarkom Michalčíkom vyhlásili vý-
sledky, na ktoré už naši gulášnici netrpez-
livo čakali. Gulášmajstrami 2019 sa stali 
členovia  tímu KRTI – P. Babka, P. Peťko.  
2. miesto získal obecný guláš, ktorý nava-
rili V. Kuracina, A. Giertlová, P. Pavlovský.  
Na 3. mieste sa umiestnili tím Hazucha a 
Koštiaľ. Na 4. mieste skončil  tím VE–JE v 
zložení  V. Vaníková a J. Šatarová. Srdečne 

im ešte raz gratulujeme.  
Po súťažiach vystúpila JADRANKA, ktorá 
rozprúdila zábavu rytmickými pesnička-
mi. Prítomných zabavil aj Róbert Kaizer 
so svojimi vtipnými príhodami. Nechýba-
la ani folklórna hudba, o ktorú sa nám po-
starala folklórna skupina Telgárt. Krásne 
hlasy Telgárčanov bolo počuť celou našou 
dedinou. Ľudovú hudbu vystriedala  sku-
pina Kabát-REVIVAL. Do skorého rána 
hrala do tanca skupina ZBM a DJ Mimo. 
K oslavám neodmysliteľne patrí ohňos-
troj, ktorý skrášlil nočnú oblohu o 22:00 
hod. Zabezpečili ho pre nás hasiči. V prie-
behu soboty boli pripravené pre návštev-
níkov aj sprievodné akcie. Počas celého 
dňa sa návštevníci Dní obce mohli osvie-
žiť nealkoholickými či alkoholickými ná-
pojmi, pochutnať si na opekaných klobás-
kach, grilovaných fajnotkách, trdelníkoch, 

sladkostiach či langošoch. Tí najmenší sa 
povozili na kolotočoch, zaskákali si v ská-
kacom hrade. Jedným slovom – pre kaž-
dého bolo pripravené niečo.
Počas Dní obce Predajná 2019 prebiehali 
sprievodné sobotné  akcie v mlyne u Čip-
kov a v  priestoroch  Základnej školy s ma-
terskou školou  v Predajnej, kde bola nain-
štalovaná výstava.  Jej súčasťou boli  foto-
albumy, ktoré zachytávajú  život obce v jej 
rozmanitých podobách už po niekoľko 
desaťročí.  Umelecké výtvory obyvateľov 
Predajnej  J. Fekiača a J. Rottera obdivova-
li tí, ktorí sa v škole zastavili. Kredit výsta-
vy zvýšila výtvarná tvorba nadaného Ma-
reka Kocku z Ráztoky. 55 rokov je súčas-
ťou histórie obce aj jej škola, ktorá sa od-
prezentovala výtvarnou tvorbou, žiacky-
mi projektmi  a fotografiami. V nedeľu sa 
veriaci stretli na slávnostnej svätej omši v 
rímskokatolíckom kostole. Poobede bola 
pre návštevníkov pripravená výstava foto-
grafií opäť v mlyne u Čipkov.  
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu a podieľali sa na organizač-
nom zabezpečení Dní obce Predajná 
2019. Sú to:
Starostka obce Ing. T. Čontofalská, členovia 
kultúrnej komisie – B. Šulková, E. Pockla-
nová, A. Miklošková, A. Búdová, M. Dudo-
vá, Ľ. Ofúkaný, poslanci OZ – M. Veselov-
ská, Ing. J. Kohútová, M. Bukovec, D. Smit-
ka, členovia športovej komisie,V. Medveďo-
vá, zamestnanci obecného úradu - A. Živic-
ký, O. Kubišová, občania – K. Tokárová, 
Mgr. Ľ. Gattingerová, J. Šulko,  J. Hronček, 
M. Jobek, Ing. Kortán, Michal Kortán, Ja-
kub Kortán, Matej Kortán, Mgr. V. Moro-
vá, O. Čipka, Mgr. L. Košíková, V. Medve-
ďová, A. Giertlová, Mgr. J. Rusnáková,        
P. Pavlovský, B. Boberová, p. Felbabová,      
p. Košíková, p. Vašová, p. Pocklanová,         
p. Beraxová, p. Beraxa, p. Čontofalský,         
p. Kršteník, p. Bakša,   zamestnanci ZŠ s 
MŠ – Mgr. M. Vaníková, Mgr. K. Šagátová, 
Mgr. Šandoryová, Mgr. Chromek, Mgr. Fo-
dorová, Mgr. Kohoutová, R. Eremiášová, 
M. Ďuricová, ako aj aktivační pracovníci 
pri obecnom úrade. O zdokumentovanie 
našich Dní obce Predajná 2019 sa postaral 
ako tradične Ján Kuracina. 
                            VŠETKÝM  ĎAKUJEME! 

Naše poďakovanie patrí aj sponzorom. 
Sú to:   Obec  Predajná, VÚC Banská Bys-
trica, Ivan Čuma, Jozef Nociar, Ľuboš Ko-
hútik, Ján Demeter, Michal Berčík, Jarko 
Michalčík, Inga Dunajská, Ján Švarc, On-
drej Demeter, J. Fekiač, V. Medveďová, po-
ľovnícke združenie.                 ĎAKUJEME!  
       E. Pocklanová, D. Smitka, M. Vaníková

Dni obce 
Predajná 2019
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Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 25. júla 2019
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
(OZ) berie na vedomie Informáciu hlav-
nej kontrolórky obce ku kontrole plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa kona-
lo dňa 13. 6. 2019 bez pripomienok.

Uznesenie č. 59/2019
OZ berie na vedomie Správu o vyhod-
notení Plánu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja Mikroregiónu Chopok – Juh 
– Obec Predajná za rok 2018 bez pripo-
mienok.

Uznesenie č. 60/2019
OZ berie na vedomie Správu o vyhodno-
tení Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb za rok 2018 bez pripomienok.

Uznesenie č. 61/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kon-
trolórky obce o kontrole inventarizácie ZŠ 
s MŠ Predajná bez pripomienok.

Uznesenie č. 62/2019
OZ súhlasí so zápisom nehnuteľnosti, a 
to budovy obecného úradu zapísanej na 
LV 485, na parcele KN – C 114/2, súp. 
číslo 67, ako sídla do registra záujmových 
združení pre Regionálne združenie miest 
a obcí Horehronia.

Uznesenie č.63/2019
OZ berie na vedomie
informácie starostky obce:
1. O definitívnom programe k „Dni obce 

Predajná“ a potrebe pomoci zo strany 
poslancov pri ich organizácii.

2. O prerokovaní územného plánu Zme-
ny a doplnky č. 3 štátnymi inštitúciami. 
Občania môžu pripomienkovať tento 
návrh do 15. augusta 2019, je zverejne-
ný na webovom sídle obce.

3. O potrebe pomoci zo strany poslancov 
pri montáži kompostérov.

4. O upravenom rozpočte projektu teloc-
vične z dôvodu posunutia termínu 
ukončenia diela zo strany MŠ SR, ktoré 
poskytlo dotáciu. Realizovať by sa mali 
tieto práce: podlaha v telocvični, elek-
troinštalácia, vykurovanie, stavebné 
úpravy šatne (mimo miestnosti 1.01-
1.07) a telocvične, tzn. podlahy v 
miestnostiach, sociálne zariadenia, ob-
klady, omietky, maľba, omietky v telo-
cvični, dvere, okná, priečka, zamurova-
nie otvorov, búracie práce, tepelné izo-
lácie podláh, hydroizolácie v celkovej 
výške 179 980,82 € bez DPH, vrátane 

DPH je to suma 215 976,98 €. V roz-
počte nie je započítaný drevený obklad, 
ten by mal byť hradený z rozpočtu ško-
ly. Oproti pôvodnému projektu sa ne-
bude realizovať zateplenie strechy te-
locvične. Na budúci týždeň budú s pá-
nom Rumanovským, ktorý zabezpeču-
je obci verejné obstarávanie, priprave-
né podklady na vyhlásenie výzvy na 

verejné obstarávanie v hodnote do 180 
000 € bez DPH, t. j.  zákazky s nízkou 
hodnotou.

5. O možnosti zasielania sms o dianí v 
obci z novej rozhlasovej ústredne ob-
čanom obce v súlade so zákonom o 
GDPR.

6. O postupe stavebných  prác v komunit-
nom centre.

ODkaľOvanie a ODvzDUšňOvanie 
vODOvODných POtrUbí

Odkaľovanie rozvodnej vodovodnej siete je základnou činnosťou cyklickej údržby vodovodnej siete 
a je potrebné ako pre zaistenie požadovanej kvality pitnej vody, tak aj pre ochranu vodovodného 
potrubia pred účinkami korózie a jeho zanesenia korozívnymi produktmi a inkrustami.
Hoci je pitná voda dodávaná verejným vodovodom kvalitná a spĺňa prísne požiadavky platných 
predpisov, dochádza pri jej styku s rôznymi materiálmi potrubí a pri zmenách tlaku počas distribúcie 
vody k viacero fyzikálnym, chemickým a aj mikrobiologickým procesom. Výsledkom je tvorba 
zrazenín železa, zrazenín vodného kameňa a ďalších nerozpustných zlúčenín. Tieto procesy môžu 
spôsobiť nežiaduce zmeny v chemických a biologických vlastnostiach vody, napr. problémy s farbou 
vody, zákalom, prítomnosťou mechanických nečistôt, s chuťou a pachom vody. Obzvlášť v dnešnej 
dobe, kedy sa spotreba pitnej vody znižuje, dochádza k predlžovaniu doby zdržania vody v distribučnej 
sieti, k zníženiu rýchlosti prúdenia vody v potrubí a k poklesu koncentrácie voľného chlóru.
Odkaľovanie je prepláchnutie potrubia prúdom vody, ktorý strháva zo stien potrubí všetky usadeniny, 
sedimenty a biofilm, čím udržuje povrch vodovodného potrubia hladký a čistý. Pri odkaľovaní sa 
voda vypúšťa z vodovodných potrubí vonku buď na okolitý terén alebo do kanalizácie. Odkaľovanie 
sa vykonáva min. 2-krát ročne alebo podľa aktuálnej kvality vody. Veľký prietok vody pri odkaľovaní 
môže spôsobiť dočasné ovplyvnenie tlaku a prietoku vody a krátkodobé zhoršeniE kvality vody 
vplyvom uvoľnených nečistôt. Účinnosť odkaľovania je kontrolovaná laboratórnymi rozbormi 
pravidelne odoberaných vzoriek vody. Okrem plošného odkaľovania vodovodnej siete, je vykonávané 
taktiež lokálne odkalenie v prípade náhleho zhoršenia kvality vody alebo vždy po oprave poruchy na 
vodovode.
Problémy pri dodávke vody nemusia spôsobovať len nahromadené mechanické nečistoty, korozívne 
produkty a inkrusty, ale aj nahromadený vzduch v potrubí. Ten môže rovnako obmedzovať prietok 
a znižovať tlak vody. Okrem toho môže byť vzduch v potrubí strhávaný do dodávanej vody a môže 
spôsobiť biele zakalenie, ktoré je odberateľmi negatívne vnímané v obave, že ide o dôsledok vysokej 
koncentrácie chlóru. Z uvedeného dôvodu je potrebné pravidelne z potrubia vypúšťať aj vzduch, čo 
sa vykonáva odvzdušňovaním vodovodnej siete tím, že vzduch sa z potrubia odfukuje otvorením 
vzdušníkov alebo hydrantov v najvyšších miestach vodovodnej siete, kde sa hromadí. Odvzdušnenie sa 
vykonáva vždy zároveň s odkalením tak, aby po ukončení týchto prevádzkových činností bola kvalita 
dodávanej vody v súlade s NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

     za lepšie životné prostredie
NeVylIeVajTe POUžITý Olej DO VýleVky. 
Liter použitého oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody a kontaminovať 
nielen povrchovú vodu, ale aj podzemné a vodné zdroje. Takto znečistené životné 
prostredie môže znečistiť zdravie a život ľudí, ako  aj celú rastlinnú a živočíšnu ríšu. 
PrelejTe hO DO čISTýCh UZaVreTýCh PeT flIaš.
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, 
palmový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnosti po vyprážaní v panvici alebo 
vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako potravinový nálev (napr. ryby v konzerve, syry, 
sušené paradajky,..) Dôležité je, aby bol olej zbavený hrubých nečistôt a zvyškov jedál. 
Vychladnutý kuchynský olej sa odporúča zbierať do PET fliaš. PET fľaše prineste na 
Obecný úrad obce Predajná p. Erike Čonkovej.
ChráňTe žIVOTNé PrOSTreDIe. 
Zozbieraný olej bude následne odborne spracovaný a ekologicky 
zhodnotený na ďalšie použitie. 
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JeDnOta DôchODcOv na SlOvenSkU - základná organizácia Predajná

Priateľské posedenie pri guľáši
ZO JDS Predajná uskutočnila na strelnici Šimáň už ôsmykrát letné stretnutie seniorov 
dňa 19. júla 2019. V krásnom prostredí prírody sa zišlo spolu 55 členov ZO, ich vnúčat 
a hostí. Posedenie prebiehalo v priateľských rozhovoroch a nechýbal ani spev a vínko, 
vynikajúci guľáš a chutné koláčiky. Boli pripravené rôzne športové a zábavné súťaže i 
strieľanie zo vzduchoviek na terč.  Členkám,  ktoré majú problémy s chôdzou, zabezpe-
čila dovoz i odvoz pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská. Na strelnici vládla vynikajú-
ca atmosféra a stretnutie si každý dosýta vychutnal. 

výlet na kysuce 
Dňa 10. júla 2019 sme sa zúčastnili výletu do Skanzenu Vychylovka, ktorého súčasťou 
je aj historická lesná úvraťová železnica. Skanzen sa nachádza neďaleko Novej Bystri-
ce v doline Chmúra a je to múzeum kysuckej dediny.  Prehliadku sme začali jazdou 
vláčikom v dĺžke 3,6 km. Počas jazdy nás sprievodca oboznámil s históriou železničky 
a jej význame v minulosti. Spájala Kysuce s Oravou a slúžila na prevoz dreva, merala 
110 km. Aj prehliadka skanzenu bola veľmi zaujímavá. Okrem zachovalých drevených 
domčekov so zariadením, tu bol i malý kostolík, mlyn a píla na vodný pohon. Už trochu 
unavení a hladní sme sa cestou z Vychylovky zastavili na obed v Reštaurácii Jeleň. V 
Starej Bystrici sme obdivovali prvý orloj na Slovensku. Je to veľmi pekná drevená stavba 
na námestí, ktorá je považovaná za najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Tento orloj 
je jeden z najmladších a najpresnejších orlojov na svete. Nachádzajú sa na ňom sochy 
slovenských dejateľov. Keď odbije celú hodinu, ukazujú sa svätci spojení so Slovenskom. 
Výlet sa nám všetkým páčil. Výlet bol ako vždy dobre zorganizovaný, všetko vopred 
zaistené, za čo patrí vďaka našej predsedníčke pani Márii Boberovej.  Margita Beraxová

navštívili sme 
zaujímavosti 

v našom blízkom okolí

Členovia ZO JDS Predajná sa zúčastnili 
dňa 26. 6. 2019 plánovaného výletu, ktorý 
zorganizovala  predsedníčka pani Bobe-
rová.
Naša cesta viedla do opevneného gotické-
ho rímskokatolíckeho kostola sv. Martina 
v Čeríne, ktorý je kultúrnou pamiatkou. 
Bol postavený v 14. storočí. Prehliadku 
kostola nám umožnil vdp. Mgr. Dušan 
Mesík. Veľmi zaujímavo nám porozprával 
o histórii kostola a tiež o freskách, ktoré sa 
tam nachádzajú.
Po ukončení prehliadky kostolíka nás pán 
starosta Pavel Kmeť zaviedol k jedinečnej 
prírodnej pamiatke, k tzv. Mičinským tra-
vertínom. Porozprával nám o tejto chrá-
nenej prírodnej lokalite, v ktorej sa nachá-
dza päť prírodných prameňov, ktoré pod-
nietili vznik  travertínskych kôp. Všetci 
sme sa napili výbornej chladnej minerál-
nej vody. Pri odchode nám všetkým pán 
starosta podaroval tužky s erbom obce.
Naším ďalším bodom programu boli Pod-
konice. V hostinci Podkova sme už mali 
pripravený chutný obed a občerstvení sme 
mohli absolvovať Slovenské lyžiarske mú-
zeum, v ktorom nás ochotne sprevádzal 
pán starosta obce JUDr. Ing. Ivan Barta. 
Lyžiarske múzeum dokumentuje históriu 
za posledných 130 rokov. Sú tu exponáty 
historických lyží a krnačiek, ale i lyže a 
fotodokumentácia významných sloven-
ských a svetových lyžiarov. Vystavené sú 
tu aj významné trofeje a poháre z lyžiar-
skych podujatí.
Okrem pekných zážitkov budeme spomí-
nať i na milých ústretových ľudí, ktorí si 
našli čas na nás dôchodcov, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. Sú to pán farár – vdp. 
Mgr. Dušan Mesík, pán starosta Čerína 
– Pavel Kmeť a pán starosta Podkoníc – 
JUDr. Ing. Ivan Barta.    Margita Beraxová
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V septembri 2018 začalo v obci Predajná 
fungovať občianske združenie OZ Bzučo. 
Jeho cieľom bolo poskytnúť deťom mi-
moškolské aktivity na úrovni záujmových 
krúžkov v meste. Rodičov sme takýmto 
spôsobom odbremenili od dochádzania, a 
zároveň dostali deti možnosť navštevovať 
krúžky so svojimi kamarátmi zo školy či 
škôlky. Počas školského roku sme ponúkli 
4 krúžky, ktoré spolu navštevovalo 42 detí.
Krúžok Anglického jazyka v MŠ aj ZŠ 
viedla Mgr. Alena Neuzerová.
Tanečný krúžok HIP-HOP viedol chore-
ograf Radovan Kliment z tanečnej školy 
Tančekovo. Vystúpenie našich tanečníkov 
ste mohli vidieť počas detského dňa na 
Dňoch obce 2019.
Krúžku Tvorivé písanie a čítanie sa ujala 
Mgr. Eva Urbanová, PhD. Dievčatám sa 
pod jej vedením veľmi darilo. Zúčastnili 
sa dvoch celoslovenský súťaží a v oboch sa 
umiestnili na stupňoch víťazov. 
Krúžok Všeobecná športová príprava viedli 
Ing. Miroslava Virágová a Ing. Peter Lübeck. 

BZUČO

 POZÝVA DETI A MLÁDEŽ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020    

DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV: 

Banda Zručných a Usilovných Čertíkov a Opičiek 

Občianske združenie 

Všeobecná športová príprava

 - pre deti ZŠ 1. ročník - každý pondelok 16:00 - 17:00 (od 16.09.2019) 

(vedúci krúžku: Ing. Virágová M., Ing. Lübeck P. - certifikovaní IAAF tréneri Detskej atletiky) 

Anglický jazyk - Callanova metóda 

HIP - HOP

- pre deti ZŠ 1. ročník - každú stredu 14:10 - 14:55 (od 18.9.2019) 
- pre deti ZŠ 2.- 4. ročník - každú stredu 14:50 - 16:35 (od 18.9.2019) 

(vedúca krúžku : Mgr. Neuzerová - učiteľka v jazykovej škole) 

- pre deti ZŠ - prvá hodina v utorok 17.09.2019 od 17:00 do 18:30

(vedúci krúžku: Radovan Kliment - tanečník a choreograf) 

Tvorivé písanie a čítanie 
(vedúca krúžku: Mgr. Eva Urbanová, PhD. - kurátorka v Literárnom a hud. múzeu) 

- pre deti ZŠ II. stupňa - každú stredu 15:00 - 16:00 (od 18.09.2019) 

3,- €/vyučovacia hodina

Bližšie informácie prostredníctvom: Ing. Virágová, (0904/552 466) 

nájdete nás aj na FB: OZ BZUCO 

e-mail: ozbzuco@gmail.com

4,- €/vyučovacia hodina

3,- €/vyučovacia hodina

1,- €/vyučovacia hodina

bude sa konať v telocvični ZŠ Nemecká (doprava do Nemeckej je zabezpečená, doprava z Nemeckej je individuálna)

- pre deti ZŠ od 2. ročníka - každý štvrtok 16:00 - 17:00 (od 19.09.2019)
bude sa konať v telocvični ZŠ Nemecká (doprava do Nemeckej je zabezpečená, doprava z Nemeckej je individuálna)

- bude sa konať v Dome služieb Dubová, Ul. Janka Kráľa 
- po úvodnej hodine budú vytvorené skupiny a bude určený čas krúžku pre jednotlivú skupinu 
- doprava bude individuálna 

Prihlásiť sa je potrebné do 13.09.2019

krúžky sa budú sa konať v priestoroch ZŠ Predajná

Obaja sme v septembri úspešne ukončili 
certifikát Detskej atletiky a nadviazali sme 
spoluprácu so Slovenských atletickým zvä-
zom. Od zväzu sme dostali atletické pomôc-
ky, ktoré používame pri tréningoch v MŠ 
aj ZŠ. Staršie deti sa zúčastnili aj pretekov, 
ktoré SAZ organizoval v Banskej Bystrici v 
októbri a v máji tohto roku.
Na záver školského roka sme sa so všet-
kými deťmi rozlúčili v telocvični ZŠ Pre-
dajná. Program otvorili tan-
com deti z krúžku HIP HOP. 
Nasledovali naši športovci zo 
ZŠ, ktorí predviedli krátku 
zostavu, ktorú sa počas roka 
v krúžku naučili. Anglické 
veršovačky zarecitovali naši 
najmenší – škôlkari so svojou 
pani učiteľkou z krúžku. A 
napokon žiačky z literárneho 
krúžku zložili pri tejto príleži-
tosti experimentálnu básničku 
na tému „Talent.“ 
Na záver programu dostali deti 

malý darček a mohli sa tešiť z bublinovej 
šou. Tú pripravili žiačky zo ZŠ v Badíne. 
Najprv nám ukázali, čo všetko s bubli-
nami dokážu. Po polhodinovom bubli-
novom divadle prišlo na rad zatváranie 
do megabublín. Potom si bublinkovanie 
mohli vyskúšať aj sami, von, v areáli ZŠ.
OZ Bzučo týmto ďakuje všetkým, čo nás 
podporovali. Veríme, že sa uvidíme opäť 
v septembri 2019.             Ing. M. Virágová

Občianske združenie Oz bzUČO  

Denný letný tábor OZ Bzučo
Počas druhého júlového týždňa sa nám podarilo zorganizovať 
denný letný tábor pre deti od 6 rokov s finančnou podporou 
BBSK. Do tábora sa prihlásilo 21 detí z okolitých obcí. Detí 
sa ujali skúsené animátorky Maťka a Majka z animačnej sku-
piny Aligátory.sk. Ich hlavnou základňou sa na týždeň stal 
Klub vojenského útvaru v Nemeckej.
Pre deti bol pripravený pestrý program. Zahrali sa na in-
diánov, vyrobili si vlastné luky a kopije. Vojaci im predviedli 
zbrane a vojenské autá. Na opekačku do Lomnistej museli 
vyjsť na bicykloch, aby im lepšie chutilo. V stredu ich čakal 
splav Hrona z Nemeckej na Mlynčok. Vo štvrtok navštívili 
ranč vo Valaskej, kde si mohli zajazdiť na koňoch. V pia-
tok nasledovalo vyhodnotenie táborového týždeň plného 
zážitkov a odovzdanie malých darčekov. 
Aj týmto spôsobom ďakujeme Vojenskému útvaru v Nem-
eckej a ich zamestnancom za preukázanú podporu (poskyt-
nutie priestorov, vojenskú ukážku a zabezpečenie obedov) a 
Ľubošovi Kohútikovi za zabezpečenie obeda v lodenici Ml
ynčok.                                                Ing. M. Virágová
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Čo nové v našej škole

2. septembra 2019 sme odštartovali školský rok 2019/2020 jeho 
slávnostným otvorením za účasti zástupcu zriaďovateľa – starostky 
obce Predajná Ing. Tatiany Čontofalskej, vedenia školy, pedagogic-
kého zboru, nepedagogických zamestnancov, rodičov a samozrej-
me všetkých žiakov školy. 
Dva bezstarostné mesiace prázdnin, oddychu a zážitkov vystrieda-
li  povinnosti. Pred sebou  máme 191 vyučovacích dní. Sú to dni,  
počas ktorých na žiakov čaká svet objavovania.  Dni, kedy budú 
získavať nové informácie, vedomosti či praktické zručnosti. Určite 
sa spoločne s nimi nevyhneme náročným dňom, ktoré budú spoje-
né s písomkami, testovaním či riešením problémov.  Škola našťastie 
nie je len o rôznych úlohách, stresoch zo skúšania a problémoch.  V 
škole žiaci získajú  vedomosti a prehľad, vďaka ktorému zistia, čo 
chcú v živote dosiahnuť.  Tento rok si to musia ujasniť hlavne ak-
tuálni deviataci, keďže od výberu ich strednej školy závisí aj ďalšie 
nasmerovanie ich profesijného  života. 
Nový školský rok bude  výnimočný pre našich dvadsiatich prváči-
kov a ich rodičov. Na konci školského roka budú vedieť čítať,  písať, 
počítať a nadobudnú veľa iných poznatkov. Z detí materskej školy 
sa stávajú malí - veľkí školáci. Ich druhou mamou v škole bude 
triedna učiteľka Mgr. Želmíra Kohoutová. 
V ďalších triedach je triednictvo rozdelené nasledovne:
Mgr. Alexandra Hrinová, PhD., triedna učiteľka 2. triedy
Mgr. Iveta Homolová, triedna učiteľka 3. triedy
Mgr. Katarína Šagátová, zástupkyňa riaditeľa školy 
a triedna učiteľka 4. triedy 
Mgr. Alena Žugecová, triedna učiteľka 5. triedy
RNDr.PaedDr. Martin Ramaj, MBA, triedny  učiteľ 6. triedy
Mgr. Maximilián Mistrík, triedny  učiteľ 7. triedy
Mgr. Dana Šandoryová, triedna učiteľka 8. triedy
Mgr. Jana Rusnáková, triedna učiteľka 9. triedy.

V družine budú tráviť svoj voľný čas žiaci 1. stupňa s vychová-
vateľkami Bc. Zuzanou Hrončekovou a Máriou Skladanou, ktorú 
dočasne bude zastupovať Bc. Zdenka Šándorová. Žiaci 2.stupňa sa 

na vyučovacích hodinách budú aj naďalej stretávať s Mgr. Anitou 
Fodorovou a Máriou Kováčikovou,  s Mgr. Pavlom  Chromekom 
a  s  farárom Th.Lic Piekutom.  Novou posilou  nášho kolektívu je 
Mgr.  Štefan Doci. 
 Kriedy si aj tento rok budú naši žiaci vyzdvihovať pri pani škol-
níčke Romane  Eremiášovej. O čistotu tried sa budú starať pani 
upratovačky Ďuricová a Pavlovská. 
Súčasťou základnej školy je aj materská  škola, ktorá pracuje pod 
vedením zástupkyne riaditeľa školy Ruženy Smolovej. Triednymi 
učiteľkami v triede Húseničiek sú Monika Klincová a Mgr. Zdenka 
Miháľová. Triednou učiteľkou v triede Motýlikov je Mgr. Stanisla-
va Michalková spolu s Ruženou Smolovou. Triednictvo je rozdele-
né na polroky. Školníčkou a upratovačkou v jednej osobe je Mária 
Maličká. 
Zdravé stravovanie nám zabezpečuje personál školskej jedálne, 
ktorý pracuje pod vedením jej vedúcej – Bc. Martiny Babkovej.  
Hlavnou kuchárkou je Anna Giertlová, pomocnou kuchárkou Zu-
zana Ligasová a pracovníkom v prevádzke Helena Hôrčiková. Z 
národného projektu Pracuj v školskej kuchyni sme zamestnali Mo-
niku Hraškovú na pozíciu  pomocnej sily v kuchyni, keďže sa nám 
od 2. septembra zvyšuje počet  stravníkov.  Všeobecne záväzným 
nariadením obce č. 4/2019 sa zároveň zvýšil aj mesačný  poplatok 
na čiastočnú hradu režijných nákladov zo 4 EUR na 5 EUR, čím 
sa mení suma uvedená v zápisnom lístku z júna 2019. O tejto sku-
točnosti sme zákonných zástupcov našich žiakov informovali hneď 
prvý deň príchodu do školy. 
Na záver nám všetkým úspešný školský rok. Žiakom dobré známky 
v žiackej knižke, čo najmenej problémov a naopak čo najviac po-
zitívnych skúseností, pekných zážitkov a plnú hlavu nových vedo-
mostí. Rodičom prajeme, aby ich tešili  úspechy svojich detí.
Pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom želám nech im  
energia z pokojných teplých  letných dní  vydrží čo najdlhšie a nech 
majú  radosť zo svojej práce. 
    Mgr. Michaela Vaníková
     riaditeľka školy

z aktivít SzzP Podbrezová
V našej organizácii je z vašich občanov 6 členov. Dňa 22. 2. 2019 sa konalo fašiangové posedenie pri pampúšikoch a harmonike.             
27. 3. 2019 sme cestovali do Očovej. Pozreli sme si kostol a oltár od žiakov majstra Pavla z Levoče. Tiež sme navštívili múzeum v dedine 
a Pamätnú izbu Mateja Bela. Pokračovalo sa do banského múzea v Ľubietovej. V Ľubietovej sme navštívili aj dielňu s keramikou. 
04.05.2019 sa desať  našich členov zúčastnilo spomienkovej slávnosti pri  príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M.R. 
Štefánika na Bradle. 12. 5. 2019 sa šesť našich členov zúčastnilo odhaľovania Pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove organizovaného 
Maticou slovenskou. 10. 6. 2019 viedla naša cesta lanovkou na Chopok. Bolo krásne, slnečné počasie. Niekto sa prešiel aj na Dereše 
či ku krížu. 15. 6. 2019 sa konal okresný športový deň zdravotne postihnutých v Brezne. Ukončil sa chutným gulášom. 17. 6. 2019 
sme sa previezli turistickým vláčikom s audio sprievodcom do Košíc. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety. Sprievodkyňa nám poskytla 
vynikajúci výklad. Bol chladný deň, ale spokojnosť bola veľká. 15. 7. 2019 sme sa vybrali na celodenný výlet na Podrečany. Pozreli 
sme si, ako sa brúsi sklo. V Pročkovej zbrojnici v Haliči sme si dali chutný obed. Potom sme navštívili v Haliči aj krásny zámok. Naša 
cesta viedla ešte na hrad Modrý Kameň. Tu si prišli na svoje hlavne deti. Pokochali sa  zbierkou hračiek a bábok. Domov sme sa 
vracali vo večerných hodinách plní zážitkov.                             Vaša rodáčka Marika Šuhajdová, rod. Mutišová, predsedníčka ZO SZZP
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Videl som mnohé kraje,
milosť božiu som zažil, 
ale túžba vo mne planie
za rodným domom,
kde som v detstve žil. 

Aspoň raz chcel by som prísť,
objať ťa, drahá mama,
brat môj, sestra drahá – 
nemôžem však za vami ísť. 

Túžbami srdce zviera
za tebou mama, moji rodní, 
za rodnou hrudou zeme. 
Drží ma modlitba a viera,
že raz sa predsa stretneme.

   Prešlo 115 rokov od narodenia vý-
znamnej osobnosti v cirkevnej obci 
– misionára Františka Placida Si-
mana. Narodil sa 29. januára 1904 v 
Predajnej na Kalvárskej ulici rodičom 
Hermíne a Jánovi Simanovi ako Jozef 
Siman.
 Pri príležitosti 110. výročia jeho  narode-
nia bola z iniciatívy Ing. Daniely Závod-
skej, rodenej Fekiačovej, z Trnavy, pôvo-
dom z Predajnej, zhotovená pamätná tabu-
ľa venovaná tejto osobnosti. Je umiestnená 
v kostole. Závodská sa o osude tohto výni-
močného človeka dozvedela z rozprávania 
svojich rodičov. Jeho osud v nej zanechal 
hlboký dojem a takto si na neho spomína: 
„Bol to skvelý človek, rehoľník, misionár, 
učiteľ mládeže, vychovávateľ, jazykovo na-
daný  (vedel 13 jazykov), znalec umenia, 
histórie, ale nadovšetko nesmierne citlivý, 
jemný a dobrý človek, ktorý prežil celý ži-
vot v exile. Od svojho odchodu z rodnej 
dediny nemal možnosť sa nikdy stretnúť  
so svojimi najbližšími, vrátane svojej sle-
pej matky.“ 

kto bol Placid Siman?
Ako 21-ročný sa zriekol všetkého svojho 
majetku a rozhodol sa pre život zasvätený 
Bohu. V nasledujúcom roku po zložení 
rehoľných sľubov chudoby, poslušnosti a 
čistoty vstúpil do rádu františkánov v pro-
vincii Najsvätejšieho Spasiteľa ako laický 
brat Placid. Prvých 11 rokov mu vyplnili 
misijné úlohy v Káhire. Potom v roku 1937 
prešiel do služieb Kustódie (spravodajstvo, 
dozor) Svätej zeme. V roku 1951 ho pred-
stavení preložili do Ríma na Medzinárod-
né serafínske kolégium Svätej zeme,  aby 
svoje bohaté skúsenosti mohol ako vycho-
vávateľ odovzdávať budúcim misionárom. 
Zaslúžil sa aj o vybudovanie nového Kolé-

gia di  Terra Sauta v Ríme, kde ako písal, 
vychovávali 400 študentov. 
   František Placid Siman sa stal žiarivým 

príkladom pre budúcich misionárov svo-
jou pracovitosťou, chuťou vzdelávať sa a 
svojím obetavým asketickým životom na-
plneným službou blížnym. Jeho mladícke 
túžby sa splnili. Jeho život bol naplnený aj 
cestovaním, hlavne prázdniny využíval na  
cesty po Libanone, Cypre, Izraeli a Arábii. 
Znalosť rečí mu umocňovala zážitky po 
pamiatkach, kostoloch. Miloval Taliansko, 
ale najviac rodné Slovensko, dúfajúc, že 
raz sa hranice otvoria. 
   P. Alberto Ghinato OFM spracoval jeho 
životopis cez jeho duchovný život a vydal 
samostatnú publikáciu pod názvom „Se 
avesse visio it nuovo Collegio“ (Mal víziu 
nového kolégia). Autor sa sústredil na jeho 
„svätý život zavŕšený svätou smrťou.“ Zo-
mrel náhle po návrate z Grécka 12.11.1961 
v Ríme v Medzinárodnom serafínskom 
kolégiu pre Svätú zem. 
Slová p. Alberta Ghinata OFM sú veľavrav-
né: „Cítime, že sa obmedzená a nenápad-
ná existencia končí, aby sa stala vlastníc-
tvom radosti všetkých, dedičstvom tak 
vzácnym, ktoré pokračuje v odovzdávaní 
zasväteného života tým, ktorí zostávajú.“
                   Ružena Huťová, rod. Simanová

Pietny akt pri príležitosti 75. výročia SnP

Dňa 29. augusta sme si všetci Slováci pripomenuli, a dôstojne oslávili, 75. výročie 
SNP,  ktoré bolo a je významným medzníkom v dejinách Slovenska.
Bolo to najväčšie ozbrojené povstanie, v ktorom Slováci vyjadrili svoj odpor voči 
nemeckým okupantom.  Mnohí z nich položili v tomto odpore to najcennejšie čo 
človek má - svoj život. Aj z našej obce boli takíto občania. Na znak vďaky a úcty sme 
si aj my, občania Predajnej pripomenuli tieto udalosti 28. augusta položením venca k 
pamätnej tabuli s menami padlých na Námestí J. Pejku. Pietny akt otvorila žiačka ZŠ, 
po nej v príhovore pripomenula udalosti spred 75 rokov starostka obce Ing. Tatiana 
Čontofalská. Pripomenula, najmä mladej generácii, čo pre nás všetkých odkaz SNP 
znamená. Na záver sa všetci prítomní poklonili pamiatke padlých.                                                                       
                                                                                                                       Božena Šulková

Kto bol PLACID SIMAN?



športové zvesti

SlOVeNSký ZVÄZ BIaTlONU

pozýva na 

MajSTrOVSTVá 
SlOVeNSka V 

leTNOM BIaTlONe 
2019

preteky s hromadným štartom
a

III. kolo 
VIeSSMaNN – pohár 
v letnom biatlone 2019
rýchlostné preteky pre všetky 

kategórie

7.- 8. september 2019
strelnica Šimáň v Predajnej

sobota 7. 9. 2019

 11.00  
 štart rýchlostných pretekov žiakov
 
 12.50  
 štart pretekov prípravky
 
 15.00  
 štart rýchlostných pretekov 
 so ŠS – dorast, dospelí

nedeľa 8. 9. 2019

 10.00  
 štart pretekov s hromadným štartom 
 – dorast, dospelí
 
 14.00  
 štart pretekov s hromadným štartom 
 – žiaci

Vyhlásenie výsledkov rýchlostných 
pretekov, pretekov s hromadným štar-
tom sa uskutoční v nedeľu 8. 9. 2019 
cca 30 min. po dobehnutí posledného 
pretekára dorastu a dospelých a cca 30 
min. po dobehnutí posledného prete-
kára žiakov.

Viac informácií o organizačných pod-
mienkach podujatia nájdete na stránke 
obce Predajná. (https://www.obecpre-
dajna.sk/region/predajna/home.nsf/
page/MS_Sr_letny_biatlon_2019)

krakova hoľa
Z Predajnej sme sa odviezli autobusom do Jasnej pod Chopkom a odtiaľ sme pokračovali 
na Javorovú priepasť, Krakovu hoľu, do sedla Machnaté až k Jaskyni slobody. Po ceste 
sme obdivovali skalné úkazy a dobre sme si dali aj do tela, boli tam krásne stupáky. 
                                                            Dezider Smitka, predseda Turistického klubu Predajná

Slovenský raj – 
tomášovský výhľad
Autobusom sme sa odviezli na Podlesok, 
pokračovali sme Suchou Belou krásnymi 
rebríkmi, ktoré zdolali všetci naši turisti. 
Bol to krásny zážitok. 
Prišli sme na Vtáčí hrb a smer Kláštorisko. 
Tu bolo tiež čo obdivovať, pozostatky 
kláštora, ktoré pomaly obnovujú. Odtiaľ 
sme prešli na Tomášovský výhľad. Kto ho 
zdolal, mal čo hore obdivovať. Odtiaľ sme 
pokračovali naspäť na Podlesok ponad 
rieku Hornád.


