Ročník 11
PLAMIENKY SPOMIENOK
Svetielka sviec iskria sa v slzách,
zlomené lúče jasu slnká z nich tvoria.
V pamäti Tvojej v rodinných zväzkoch,
spomienky, modlitby, vďaky sa hovoria.
V kúsočkách zeme, čo živia kvety,
sú zliate srdcia, mozole.
V tých hrudkách krvou vykúpených,
sú milióny vojov aj batoľatá povraždené bezmene.
Vo svetlách sviec zračia sa tváre.
Spočinula tu matka Tvoja, otec, brat.
No hynú v moriach, plameňoch, katastrofách práve
i sestry, ktoré nám nestačili zbohom dať.
Sfarbil sa háj, les. Už lístie padá k zemi,
hľadá si miesto tiché bez vetrov.
Prichodí k nám čas trúchlivý, nemý,
no najvzácnejší živým od vekov.
Až spoznáš túto pravdu v hrobu hlbine,
keď slzy naše kropia hrudky srdca pradeda,
zvieš, že čo sme hore strašne trpíme,
veď práve Tvoje srdce, posiela nám jeho dohora.
Tu rany, bôle, choroby sa nejatria.
Tu oheň lásky, vďaky, viery, spásy plápolá.
Veď včera Vás nás dnes či zajtra
možno už k sebe Pán Boh povolá.
Zapáľ čo aspoň sviecu jedinú,
pod majestát, čo spája všetky záhradky.
Ten kríž čo svätí, mení srdcia na hlinu
hojí bôľ starcov, oživí mládež a skriesi dietky.
K pamiatke našich najdrahších, ktorí nás opustil
a ku Sviatku všetkých svätých napísal
Ján Fekiač
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KOMUNÁLNE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2010
Obec Predajná v zmysle § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov oznamuje, že obec Predajná má ku
dňu 3. 9. 2010 1354 obyvateľov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
Pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva podáva
kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a
koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.
Pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) podáva kandidátnu
listinu politická strana a nezávislý kandidát.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Predajnej 27. novembra 2010
Miestna - volebná komisia v Predajnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu
obce -. zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Tatiana Čontofalská, Ing,. 44 rokov, starosta obce Predajná, Podhrádok 385, nezávislý
kandidát,
2. Miroslav Kršteník, 56 rokov, kontrolór Predajná, Podhrádok 457, nezávislý kandidát,
3. Jozef Roháč, 57 rokov, technik Predajná, Farská 55, nezávislý kandidát.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Predajnej 27. novembra 2010
Miestna - volebná komisia v Predajnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov obecnccccccého zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef Beraxa, 58 rokov, robotník Predajná, Kalvárska 212, SMER
2. Marta Dudová, 65 rokov, dôchodkyňa Predajná, Školská 398, SMER
3. Marián Kazár, 53 rokov, technik Predajná, Podhrádok 379, SMER
4. Anna Košíková, 64 rokov, dôchodkyňa Predajná, Podhrádok 375, KDH
5. Ján Kováč, 59 rokov, podnikateľ Predajná, Kramlište 309, KDH
6. Ivan Kňazovický, lng., 43 rokov, kontrolór Predajná, Kramlište 325, SMER
7. Eva Longauerová, 33 rokov, nezamestnaná Predajná, Kalvárska 267, SDKU-DS
8. Stanislava Michalková, 32 rokov, učiteľka MŠ, Predajná, Farská 33, SDKU-DS
9. Ľuboš Ofúkaný, 37 rokov, operátor Predajná, Kramlište 299, SMER
10. Milan Pikula, 52 rokov, elektrikár Predajná, Bečov 132, SDKU-DS
11. Viera Pocklanová, 58 rokov, dôchodkyňa Predajná, Kalvárska 254, KDH
12. Dezider Smitka, 62 rokov, dôchodca Predajná, Farská 48, nezávislý
13. Jozef Šebo, 48 rokov, podnikateľ Predajná, Podhrádok 457, SNS
14. Božena Šulková, 64 rokov, dôchodkyňa Predajná, Podhrádok 417, SMER
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010
Obecné zastupiteľstvo v Predajnej podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 24. 8. 2010
č. 63/2010 v bode 14 písm. a , písm. b určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude
mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec.
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ dňa 27. 11. 2010 bola za
zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Predajná menovaná KATARÍNA
KOŠÍKOVÁ, ul. Podhrádok č. 458, 976 63 PREDAJNÁ, telef. kontakt: 6192372.
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

Uznesenie zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
zo dňa 24. 6. 2010
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania,
- Výročnú správu obce Predajná za rok 2009,
- Programový rozpočet obce - hodnotiacu správu za rok 2009,
- záverečný účet obce za rok 2009 a v súlade s §
16 ods. 10 písm. b/zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- celoročné hospodárenie obce Predajná za rok
2009 bez výhrad,
- návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za
rok 2009 nasledovne:
účtovný výsledok hospodárenia - stratu vo výške 58 005,51 € /účet 3431/ usporiadať na ťarchu 428-07 na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2010,
- odkúpenie budovy muštárne a priľahlého pozemku KN-C č. 116/3 zastavaná plocha
o výmere 363 m2 a parcely KN-C č. 116/3 zastavaná plocha o výmere 30 m2 od Slovenskej
pošty a. s. v cene 500 € v zmysle GP č.
302 287 01-128/06 zo dňa 23. 5. 2006,
- schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ
obce Predajná a členov orgánov zriadených OZ,
- 300 € na fond solidarity pre zaplavené obce,
- organizovanie materiálnej zbierky /šatstvo, potraviny a p./pre postihnuté obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná konštatuje:
- uznesenia z posledného zasadnutia OZ boli
splnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie
na vedomie:
- správu audítora o audite individuálnej účtovej závierky obce Predajná za rok 2009,
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009,
- do VOS na pozemky parcely KN-C č. 1140/1
TTP o výmere 805 m 2 a č. 1140/2 TTP
o výmere 946 m2 sa neprihlásil žiadny záujemca z dôvodu umiestnenia elektrického stĺpa
a elektrického vedenia ponad predmetný pozemok parcely č. 1140/2,
- informácie starostky obce:
- o pláne zasadnutí na 3. Q 2010 - 27. 7., 23. 9.,
- o príprave Dní obce Predajná /termín 6. - 7.
augusta 2010/,
- o akceptačnom liste z MV a RR na rekon
štrukciu Námestia J. Pejku,
- o vyhotovení doplnku k ÚP na lokality Bórovie a Pod horou,
- o riešení problematiky gudronových jám odčerpávanie dažďovej vody,
- o príprave projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie na kanalizáciu,
- o nízkom pridelení prostriedkov z podielových daní pre rozpočet obce a následným
zníže ním prostriedkov na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Predajná /50 %/,
- žiadosť p. Škantára o riešenie problému jazdenia motorových vozidiel vysokou rýchlosťou
po ulici Farská,
- informáciu p. M. Kazára o usporiadaní biatlonových pretekov na strelnici Šimáň v dňoch
2. - 3. júla 2010 - Slovenský pohár v letnom
biatlone a 1. 8. 2010 - Memoriál hrdinov SNP.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:

- starostku obce o odkúpenie pozemkov parcely KN-C č. 136/8 ostatná plocha o výmere 1588
m2 od Lesov SR š. p. pre účely miestnej komunikácie spájajúcej ulice Bečov a Zábrežná,
- starostku obce po odstránení elektrického
stĺpa SSE, a. s. vyhlásiť ihneď novú VOS,
- starostku obce opäť vyžiadať stanoviská pre
zriadenie vecného bremena od Slovenských
elektrární, od Vodární k pozemku parcely KNC č. 300/5 zastavaná plocha pre potreby odpredaja uvedeného pozemku pre p. Petra Hlásnika, ml.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná trvá na
pôvodnom uznesení a zároveň sa zaväzuje:
- obec Predajná neodpredá pozemok na parcele
KN-C č. 1130 o výmere cca 47 m2, nakoľko sa
jedná o verejný záujem obce /verejná zeleň/
medzi miestnou komunikáciou a odkúpenou
parcelou p. Škantárovej.
Tatiana Čontofalská, starostka obce

1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 2014 bude starostka obce Predajná vykonávať
funkciu v celom rozsahu /plný úväzok/,
- podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov pre volebné obdobie
2010/2014 počet volebných obvodov: 1,
- podľa § 11 ods. 3 písmeno d/ zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov pre volebné obdobie 2010 - 2014
počet poslancov obecného zastupiteľstva 9.,
- pracovnú skupinu /poradný orgán starostky/
pre výstavbu kanalizácie v zložení: Ing. D.
Ramaj, Ing. Lendácky.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná ukladá:
- preventivárovi obce pripraviť správu o preventívnych protipožiarnych kontrolách v obci na
najbližšie zasadnutie OZ.
Tatiana Čontofalská, starostka obce

Uznesenie z mimoriadneho
zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 10. 8. 2010

Uznesenie zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
zo dňa 22. 9. 2010

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania,
- spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti
Chabenec s. r. o bez pripomienok.
Názov vodárenskej spoločnosti: Chabenec s. r. o.
Sídlo: Hronská 37, 976 97 Nemecká
Vklad do vodárenskej spoločnosti: 1571€
Konateľ vodárenskej spoločnosti: Ing. Jozef
Kliment, bytom Nemecká
Člen dozornej rady za obec Predajná: Ing.
Dušan Ramaj
Správca vkladu: Ing. Tatiana Čontofalská
Tatiana Čontofalská, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania,
- Rokovací poriadok OZ obce Predajná,
- Štatút obce Predajná,
- Smernicu o vybavovaní sťažností na OÚ obce
Predajná s účinnosťou od 1. 1. 2011,
- ÚP obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 1,
- spôsob prerokovania návrhu ÚP obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 1 a rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach vnesených pri
jeho rokovaní,
- VZN obce Predajná č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Predajná podľa
zmien a doplnkov č.1
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná konštatuje:
- Uznesenie č. 51/2010 bod „c“ - vyhlásenie OVS
na odpredaj pozemkov trvá naďalej,
- Uznesenie č. 53/2010 bod „c“ - vyžiadanie stanoviska Elektrární a Vodární pre zriadenie
vecného bremena na pozemku parcela KN reg.
„C“ 300/5 trvá naďalej,
- ostatné uznesenia OZ boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na
vedomie:
- informatívnu správu starostky obce o rekonštrukcii ZŠ s MŠ v Predajnej, jej kolaudácii
dňa 28. 9. 2010,
- správu starostky obce o rekonštrukcii Námestia J. Pejku. Zmluva ňbola schválená na
626 655 €,
- pripomienkuje sa verejné obstarávanie zo strany BBSK.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:
- riaditeľa ZŠ s MŠ v Predajnej prijať opatrenia
na zamedzenie opustenia priestoru školy žiakmi počas vyučovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná zamieta:
- žiadosť obce Predajná na MAS o výmenu okien na OÚ v Predajnej.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná ukladá:
- kultúrnej a sociálnej komisii pripraviť zbierku
šatstva pre dobročinné účely na dni 4. - 8. 10.
2010 v spolupráci s OÚ,
- predsedom komisií pri OZ vypracovať
a predložiť správy o činnosti komisií pri OZ
za III. Q 2010 do 8. 10. 2010.
Tatiana Čontofalská, starostka obce

Uznesenie z mimoriadneho
zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 24. 8. 2010
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania,
- VZN č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 4/2003 z 12. 12. 2003 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na
verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na
vedomie:
- správu hlavného kontrolóra obce o výsledku
následnej finančnej kontroly plnenia rozpočtu obce za obdobie 1 - 6/2010,
- ústnu informáciu p. M. Kazára, predsedu komisie pre ochranu VZ, o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/
2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- informáciu p. M. Kazára o projekte kanalizácie pre územné konanie - veľa nepresností, je
nutné projekt dopracovať,
- informácie starostky obce: o:
- pripravovanej zbierke šatstva,
- zbere elektroodpadu v mesiaci október 2010,
- uskladnení pneumatík /platí sa za uskladnenie 75 € /tona/,
- o príprave referenda 18. 9. 2010 a komunálnych voľbách v novembri 2010.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná určuje:
- podľa § 11 ods. 4 písmeno i/ zákona č. 369/

kom stránky všetky dôležité informácie.
Zatiaľ na internetovú stránku dostávame
pozitívne ohlasy. Ďalším prostriedkom komunikácie aj propagácie sú Predajnianske
zvesti, ktoré vychádzajú od roku 1999.
Vrátim sa opätovne k investičným projektom, z ktorých je nutné vyzdvihnúť Projekt rekonštrukcie ZŠ. Tento sa nám podarilo
vyfinancovať z európskych fondov (celková výška 558 tis. € 16,8 mil. Sk ). Verím, že všetko vynaložené úsilie našlo u občanov
a žiakov školy pozitívny ohlas. Veď zateplená škola, telocvičňa,
vymenené okná, plynové vykurovanie, nový nábytok v triedach,
počítačové vybavenie, to všetko môže ešte dlhé roky slúžiť našim
deťom.
Ďalej treba zdôrazniť, že obec úspešne zvládla prechod na euro
a aj prevzatie kompetencií v zmysle zákona o sociálnych službách.
Ďalším úspešným projektom je Projekt rekonštrukcie námestia
Juraja Pejku, na ktorý sme taktiež získali finančné prostriedky
z eurofondov v celkovej výške 627 tis. € (cca 18 mil. Sk). Ten by
sa mal začať realizovať v jarných mesiacoch roku 2011. Projekt
pozostáva z odvodnenia námestia, budovy obecného úradu,
osadenia dlažby, vybudovania verejného osvetlenia na námestí,
vybudovania detských ihrísk, rekonštrukcie zelene, osadenia lavičiek, informačných tabúľ, bezbariérového vstupu do budovy
obecného úradu.
Najväčším investičným projektom (pripravujú ho tri obce Nemecká, Predajná a Jasenie) je projekt vybudovania kanalizácie
a ČOV. Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme - investičný náklad len pre našu obec je vyčíslený na 2,5 mil. € (75 mil.
Sk). Ak celá príprava a všetky podklady budú v poriadku a zároveň
budeme úspešní pri získaní finančných prostriedkov z eurofondov,
tak s realizáciou kanalizácie by sme mohli začať v roku 2012. Je to
náročný projekt, ale máme veľmi veľkú šancu byť v ňom úspešní.
Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na Viacúčelové zariadenie zo starej školy na námestí. Jeho súčasťou bude fitness
centrum so sociálnym zariadením, pamätná izba obce, knižnica,
spoločenské priestory, kancelárske priestory, sociálny byt pre
krízové situácie. Projektová dokumentácia je pripravená na územné a stavebné konanie. Nakoľko je to investične náročný projekt, bude sa pripravovať na získanie nenávratných finančných
prostriedkov z eurofonov.
Okrem investičných projektov sme sa v obci venovali aj organizovaniu kultúrno-športových podujatí pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Nezanedbateľnú úlohu plní aj ZPOZ, chvíle
v obradnej sieni pri vítaní detí, jubilejných sobášoch, prijatí jubilantov a pod., patria medzi najkrajšie momenty práce starostky
obce.
Som si vedomá, že niektoré moje rozhodnutia neboli pre niekoľkých z vás príjemné. Často to boli rozhodnutia neľahké a stáli
ma aj dlhé prebdené noci a množstvo času na úkor vlastnej rodiny. Niekoľkí z vás pocítili, že starostka nie je len rozdávačom
peňazí a usmievajúcim sa reprezentantom obce, ale aj dozorcom nad dodržiavaním noriem a zákonných postupov. V každom prípade som za každých okolností musela zostať verejných činiteľom, ktorý zastupuje všetkých vás (nielen jednotlivcov) a ktorý si práve preto musí udržať nadhľad na situáciou
a nad jej riešením.
Samozrejme, kde sa pracuje (a zvlášť kde sa pracuje s takým
množstvom ľudí, ako v obci), tam sa vyskytujú aj určité nezhody
a možno aj chyby. V žiadnom prípade sa ani ja necítim byť neomylnou, no s určitosťou môžem povedať, že všetky moje kroky
som zameriavala na prospech obce, bez úmyslu ublížiť alebo
poškodiť ktorémukoľvek z jej občanov.
Chcem sa aj touto formou poďakovať všetkým jednotlivcom aj
skupinám, ktorí sa bez nároku na odmenu a uznanie, potichu dennodenne, alebo aspoň občas, podieľali na skvalitnení života v obci.
Ďakujem všetkým vám, ktorí idete tichým príkladom ostatným.
Ďakujem všetkým vám, ktorí dokážete spoločný verejný záujem
a spoločné dobro nadradiť nad osobný prospech.

Na slovíčko, pani starostka...
Blíži sa koniec volebného obdobia. Aké máte pocity z toho,
čo ste za posledné roky urobili a čo zostáva rozpracované?
So záverom roka obyčajne prichádza i hodnotenie a rekapitulácia dosiahnutého, či prežitého. Pre mňa sa týmto rokom končí
aj 4-ročné volebné obdobie starostky obce.
Som si plne vedomá, že vedenie obce sa musí snažiť svojim
občanom vytvárať materiálne zázemie a materiálne podmienky
pre plnohodnotný život.
Všetky moje kroky a rozhodnutia obecného zastupiteľstva boli
naviazané na rozvojový dokument - Územný plán obce, ktorý sa
nám podarilo schváliť v roku 2008. Významnou pomocou bolo,
že sme na projekt územného plánu získali finančné prostriedky
z eurofondov vo výške 6638 €. Na územný plán nadväzuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - strategický strednodobý plánovací dokument na roky 2007 - 2013, ktorý sme
úspešne spracovali v spolupráci s aktívnymi občanmi a vo všetkých dôležitých činnostiach sa ho pridržiavame.
Obec má spracovanú a odsúhlasenú projektovú dokumentáciu
na dopravné značenie. Jeho realizácia by mohla byť pokrytá
s eurofondov, avšak ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
nezverejnilo do dnešného dňa výzvu na uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok.
V rámci Európskeho sociálneho fondu bol zrealizovaný projekt komunitného plánovania, ktorého výsledkom boli kurzy
práce s počítačom pre nezamestnané matky na materskej dovolenke a aj ostatných záujemcov o získanie tejto zručnosti.
Pravidelne každý rok je obec úspešná v projektoch z Európskeho sociálneho fondu, ktoré v našej obci využívame na aktivačné práce. Naši nezamestnaní sa starajú o čistenie obce, našu
zeleň, o úpravu cintorína a verejných priestranstiev v obci, separáciu odpadu a pod.
Myslím si, že v obci je taktiež veľmi dobrá spolupráca s cirkvou
- poskytli sme finančné prostriedky na výrobu vstupných dverí
do kostola, výrobu mreží. Obec je cirkvi nápomocná pri kosení,
upratovaní cirkevných objektov a pod.
Z investičných projektov za zmienku stojí rekonštrukcia sociálnych zariadení v Spoločenskom dome, rekonštrukcia kuchyne
a vybudovanie príručného skladu v celkovej hodnote 14 937 €
(450 tis. Sk), podporené dotáciou vo výške 1 660 € (50 tis. Sk)
z Banskobystrického samosprávneho kraja. Za rekonštrukciou
nasledovala čiastočná výmena okien v sále Spoločenského domu
a v knižnici v sume 5 975 € (180 tis. Sk). Bola realizovaná výmena
všetkých svetelných telies na verejnom osvetlení v obci za úsporné.
Nezabudli sme ani na propagáciu v tlači - jednak to boli články
v regionálnych novinách Horehronie, MY, ale aj vydanie propagačnej brožúry Vítajte v Mikroregióne Chopok - Juh, do ktorého
obec patrí. Túto brožúru sa podarilo vydať v štyroch jazykových
mutáciách.
Spolu s mestom Breznom a obcou Osrblie sme sa zúčastnili na
projekte zameranom na rozvoj cestovného ruchu, ktorého výsledkom je filmová upútavka Spoznaj svoj kraj.
Od minulého roku môžu byť občania Predajnej hrdí aj na vlastnú monografiu obce. Táto vzácna kniha dáva možnosť spoznávať udalosti, fakty a osobnosti, ktoré formovali život v Predajnej
(na jej vydanie sa podarilo získať sponzorské príspevky).
V mierne negatívnom zmysle sme sa dostali do povedomia
verejnosti s problematikou environmentálnych záťaží (gudrónové
jamy), ktoré sa nachádzajú v našom katastri. Odstránenie gudrónov je momentálne v riešení štátnych orgánov, čo bolo vlastne
cieľom medializácie tohto problému.
K propagácii obce prispieva aj obecná internetová stránka www.obecpredajna.sk - ktorá poskytuje občanom aj návštevní-

Škola a školský rok v číslach BRANNÉ CVIČENIE
Otvorenie školského roka 2010/2011 prebehlo
v slávnostnej atmosfére na chodbe budovy ZŠ 2.
septembra 2010. Pán riaditeľ i pani starostka svojimi
príhovormi privítali 17 nových prváčikov a ďalších 168
žiakov našej veľkej školskej rodiny. Každý mal nejaké
očakávania. Mnohí sa na začiatok školského roka tešili,
iní by ešte radšej uvítali týždeň – dva voľna. Realita je
neúprosná a čas rýchlo beží a dnes už všetci „zarezávajú“
v školských laviciach. Tie sú usporiadané v 10 triedach.
Na prvom stupni máme 4 triedy a na druhom stupni
je 6 tried. Každá trieda má svojho triedneho učiteľa.
1.ročník
Mgr. Želmíra Kohoutová
17 žiakov
2.ročník
Mgr. Viera Morová
15 žiakov
3.ročník
Mgr. Iveta Homolová
14 žiakov
4.ročník
Mgr. Alena Žugecová
14 žiakov
5.ročník
Mgr. Jozef Horvát
27 žiakov
6.a
Mgr. Viera Vaníková
15 žiakov
6.b
Mgr. Anita Fodorová
13 žiakov
7.ročník
Mgr. Anna Bovanová
21 žiakov
8.ročník
Mgr. Maximilán Mistrík
23 žiakov
9.ročník
Mgr. Rusnáková Jana
26 žiakov
Vedenie školy ostáva aj naďalej v rukách Mgr. Petra
Roštára a funkciu zástupcu školy začala tento školský
rok vykonávať Mgr. Michaela Vaníková.
V ŠKD fungujú dve oddelenia pod vedením Bc. Zuzany
Hrončekovej a p. Zuzany Povrazníkovej.
Mgr. Rastislav Turňa a Mgr. Anna Hrončeková sú
zamestnaní na skrátený uväzok. Funkciu výchovného
poradcu aj tento školský rok plní p. Mária Kováčiková.
Na poriadok dohliada a drobné opravy má na starosti
naša pani školníčka Romana Eremiášová.
Naši žiaci majú možnosť odreagovania sa od školských
povinností v nasledovných krúžkoch a pod vedením
zanietených ľudí, ktorí nestrácajú chuť pracovať s deťmi.
Hip-hop
Peter Babka a Matúš Kováč
Stolnotenisový
Lev Kosec
Rybársky
Jozef Minarovjech
Hasičský
Ľuboš Ofúkaný
Brannošportový
Ing. Václav Kortán
Florbalový
Mgr. Maximilán Mistrík
Biatlon
Marián Kazár
Futbal - Jasenie
František Komora
Budova školy je v čase od 7.35 do 12.05 uzavretá.
V prípade, že rodič potrebuje vyzdvihnúť svoje dieťa skôr,
môže sa orientovať podľa tohto harmonogramu a
samozrejme zvonček vo vestibule je funkčný .
1.
hodina 07.35 – 08.15
2.
hodina 08.25 – 09.10
3.
hodina 09.30 – 10.15
4.
hodina 10.25 – 11.10
5.
hodina 11.20 – 12.05
6.
hodina 12.15 – 13.00
7.
hodina 13.20 – 14.00
V záujme spropagovania našej školy robíme postupné
kroky aj na webovej stránke školy www.zspredajna.edupage.org.
Na záver mi neostáva nič iné, ako zaželať kolegom veľa
síl, trpezlivosti a kreatívnych nápadov v našej práci.
Mgr. Michaela Vaníková, zástupkyňa RŠ

Tohtoročný september bol pomerne skúpy na pekné slnečné dni. Predposledný septembrový týždeň predsa len zavládli teplučké dni babieho
leta, a tak sme v základnej škole zorganizovali jesenné účelové cvičenie
a didaktické hry v prírode.
Ráno sa všetky deti stretli vo svojej
triede a spolu s triednymi učiteľmi absolvovali užitočnú zdravotnú prípravu. Oboznámili sa s obsahom domácej lekárničky a jej využitím pri poskytovaní prvej pomoci. Vyskúšali si obväzovanie poranenej hlavy a končatín.
Ošetrili fiktívne odreniny prstov, ruky, nohy, hlavy. V areáli školy žiaci
triafali na cieľ granátom a určovali svetové strany pomocou kompasu.
Po tejto aktivite sa žiaci vybrali do terénu. V súčasnosti sa kladie dôraz
na životné prostredie, a tak nie je
na škodu každoročné pripomínanie si zásad bezpečného správania sa v lese a podporovanie kladného vzťahu k prírode.

Piatkové doobedie sa vymykalo z bežného pracovného stereotypu. Bolo
nielen príjemným oddychom, ale tiež priestorom na prehĺbenie zručností
a získanie nových skúseností.
Mgr. Michaela Vaníková, zástupkyňa RŠ

Dva pohľady na akciu Súboj tried
Ľ. Ofúkaný: Komisia kultúry a vzdelávania, v spolupráci s dobrovoľným
obecným hasičským zborom pripravila v piatok 8. októbra súťažno-športové popoludnie, v ktorom si zmerali sily jednotlivé triedy našej školy.
Súťaže sa zúčastnilo 9. družstiev, v ktorých boli po dvaja zástupcovia
tried od 2. po 9. ročník. V prvom vyraďovacom kole vypadli 3. a 4. roč. a
do semifinále mladších žiakov postúpili 5. a 2. roč., kde zvíťazili druháci
a postúpili do celoškolského finále.
V kategórii starších žiakov v prvom kole vypadli 6. a, 7. a 8. ročník a do
semifinále postúpili 9. ročník a 6. b. V semifinálovom kole zvíťazil 9.
ročník a postúpil do celoškolského finále proti druhákom.
Finálový súboj bol o to zaujímavejší, že sa v ňom stretli najmladší druháci
proti najstarším deviatakom, a veruže, súboj to bol poriadny. Víťazom za
celú školu v súboji tried sa stal 9. ročník, ktorý len o jeden bod zvíťazil vo
finále nad druhákmi.
Vo víťaznom družstve boli žiaci 9. ročníka M. Beraxová a M. Pavlovský,
no a na druhom mieste zaostali o jeden bod žiaci 2. ročníka H. Lányová
a T. Holka. Gratulujeme! Najpovzbudzovanejšou triedou sa stal 8. ročník.
Mirka Beraxová, žiačka 9. ročníka: Dňa 8. októbra 2010 sa
v Spoločenskom dome v Predajnej uskutočnila súťaž medzi triedami ZŠ
v Predajnej. Medzi sebou súťažili žiaci 2. až 9. ročníka. Na záver nasledovala diskotéka, ktorá trvala až do 20.00 hod. Len škoda, že sa jej nezúčastnilo viacej mladých. Podujatie sa nám žiakom páčilo, lebo preverilo aj
naše vedomosti. Chceli by sme, aby takýchto podujatí bolo pre nás žiakov viacej.
Ďakujeme všetkým organizátorom za pekné podujatie.

JESEŇ
V čase, keď sa menia listy,
každý človek si je istý,
že sa blíži jeseň.

MILÁ BABIČKA
Moja babička je ako ružička.
Je zlatá ako páperie.
So sebou ma vždy zoberie.
Preto ju veľmi rada mám,
a preto ju na líčko pobozkám.

MOJA MALÁ SESTRIČKA
má dve pekné očičká.
K tomu pridáme dva vrkoče,
ej, celá sa ligoce.

Keď som hladná,
naberie mi jedla.
Keď som smädná,
naberie mi pitia.

Moja malá sestrička,
ľúbi červené jabĺčka.
Keď jej dve dáme,
to jedno dá hneď mame.

A ja jej za to ďakujem
a peknú básničku napíšem.
Sarah Perichtová, 4. ročník

Moja malá sestrička,
gagoce jak husička.
Jazyk sa jej často pletie
a skoro vždy všetko popletie.
Šimon Hazucha, 6. b

JESEŇ
Je krásna jeseň,
ozýva sa pieseň.

NA RYBAČKU
Chystám sa ja na rybu,
lov mám ako záľubu.
rybu chytím na udicu,
pôjdem s ňou aj cez ulicu.
Ešte chytím šťuku dravú,
či bystrého hlaváča,
najlepšie mi chutí ryba,
ktorá vonia z pekáča.
Za kapra a za belicu
žabka mi to zráta,
nachystá mi na udicu
košík plný blata.
To je teda paráda!
nemám ryby,
iba košík plný blata,
čo mi nachystala žabka zlatá.
Alžbetka Pauliaková, 6. b

Lastovičky odlietajú,
veľmi málo času majú.
Sychravý je tento čas,
odlietajú preč od nás.
Jeseň nás vždy očarí,
všetky farby rozžiari.
Zlaté, žlté, červené,
to sú farby jesene.
Peťa Šagátová

NÁŠ MALÝ HOSŤ
Na našom dvore krtko žije,
krtince nám na ňom ryje.
Má tam on svoj dom
a pekne sa býva v ňom.

Jesenný stromček maličký
vyzerá ako farbičky.
Listy už padajú,
šarkany sa dvíhajú
a jesenné sladké hrušky
sú rajom pre malé mušky.
Naďka Lányová 4. ročník

Vietor hudie, dážď sa valí,
prichádzajú veľké chmáry.
Pani Jeseň nezaháľa,
všetky okná pootvára.

ZLÝ SEN
Varím, varím kašičku,
v zelenom hájičku.
Prišiel ku mne medveď,
vrajže je on vševed.
Pridal sa aj vlk,
aj keď je on veľký tĺk.
Škriepili sa,kto je múdrejší
a ja som z toho vyšiel ako
najsprostejší.
Nechceli mi veriť,
že som doktor,
ani že mám starý traktor.
V tom som sa zobudil
a zlý sen som ukončil.
Terezka Pavlovská, 6. b

Pod zemou si chodby robí,
no žiadne eurá nezarobí.
Hrabe diery veľké, malé,
otca zlostí neustále.
Chce ho dostať z dvora preč,
už s ním nie je žiadna reč.
Dá mu to však veľa práce,
kým krtince odprace.
Krtko veľmi plače,
jedol by on naše koláče.
Najradšej však mliečko pije,
preto on tak dlho žije.
Postavil on už veľký hrad,
preto ho ja nemám rád.
Keď príde môj kamarát,
nemôžem s ním futbal hrať.
Nech si ide inde ryť,
nemusel by tu už byť.
Nech si žije na paši,
kde ho nikto neruší.
Bude sa tam dobre mať,
môže sa tam on aj hrať.
Ja neuvidím jeho hlavičku
a on nezje našu mrkvičku.
Michal Komora, 6. b

****OKTÓBER****
– Mesiac úcty k starším
september
50 rokov
Milan Babiak
Ján Michalčík
65 rokov
Darina Líšková
85 rokov
Emil Peťko

október
60 rokov
František Hôrčik
Pavel Kleskeň
65 rokov
Ján Cibula
MUDr. Vladimír Hraško
75 rokov
Elena Luptáková
Tibor Sekáč
80 rokov
Juraj Šteňo

“Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi.“
Popoludnie 15. októbra patrilo našim seniorom. Starostka obce, kultúrna a sociálna komisia pri OZ v Predajnej zorganizovali milé
kultúrne podujatie v spoločenskom dome,
ktoré spríjemnili žiaci základnej školy, školského klubu detí a najmenší žiaci materskej
školy pekným kultúrnym programom. Venovali ho všetkým starým rodičom ako poďakovanie za ich lásku a starostlivosť. K seniorom
sa prihovorila teplým slovom aj starostka obce
Ing. Tatiana Čontofalská. Po ukončení prvej
časti popoludnia dostal každý zo seniorov
malý darček a potom sa už všetci presunuli za prikryté stoly k chutnému občerstveniu,
ktoré pripravili členky kultúrnej a sociálnej komisie. No nezostalo len pri občerstvení.
Pekné a rezké melódie hudobníkov – Jána Michalčíka a Ing. Pavla Rusnáka zdvihli zo
stoličiek aj našich seniorov, ktorí si spoločne zaspievali a zatancovali. Tu sa ukázalo, že aj
starší občania sa ešte vedia zabávať, o čom svedčila dobrá nálada a spokojnosť všetkých
prítomných.
Božena Šulková

krásnych podujatí, ktoré sa konali 26. 9. 2010 v obradnej sieni Obecného úradu Predajná

Uvítanie detí do života

Laura Kuracinová

Prijatie jubilantov

Poďakovanie
Opustili nás
Ján Makovič
Alžbeta Vetráková

Starostka obce
a OZ v Predajnej
ďakujú všetkým občanom,
ktorí sa zapojili
do humanitárnej zbierky
pre občanov postihnutých
tohoročnými povodňami.
Do zbierky sa zapojilo
67 občanov.

Kompletná medailová zbierka z Majstrovstiev sveta
v biatlone na kolieskových lyžiach pre Mateja Kazára

Záver septembrového týždňa patril biatlonistom, ktorí absolvovali v poľskom stredisku Diszniki-Zdrój Majstrovstvá sveta
v biatlone na kolieskových lyžiach.
Vo štvrtok sa konali štafetové preteky, kde
v seniorskej štafete si slovenská štafeta
v zložení Gereková Jana, Kalinová Ľubo-

míra, Matej Kazár a Dušan Šimočko vybojovala 3. miesto. Juniorská štafeta v zložení
Natália Prekopová, Martina Crapanová,
Michal Šíma a Tomáš Hasilla skončila na
5. mieste.
V sobotu sa konali rýchlostné preteky, kde
pretekári vo svojich kategóriách skončili
nasledovne:
Kategória muži: Dušan Šimočko 1. m.
a titul Majstra sveta, Matej Kazár 2. m.,
Miroslav Matiaško 21.m.
Kategória ženy: Ľubomíra Kalinová 3. m.,
Jana Gereková 4. m.
Kategória juniori: Tomáš Hasilla 10. m.,
Michal Šíma 15. m., Jakub Fendek 41. m.,
Rudolf Michalovský 47. m.
Kategória juniorky: Natália Prekopová 10.
m., Lucia Šímová 21. m., Martina Chrapano-

Právnická poradňa pre občanov
„Poškodený múr rodinného domu“
Otázka: Chcem požiadať o radu. Môj problém spočíva v tom, že na rodinnom dome zo strany
od suseda nám odpadla časť omietky, je nutná oprava. Prístup k tejto časti domu nie je možný
inak ako cez susedov pozemok. Obávam sa, že keď sa sused dozvie, čo chcem robiť, nepustí ma
na svoj pozemok. Ako by som mal reagovať? Má sused právo odmietnuť mi vstup na svoj
pozemok, i keď ho o to požiadam? Čitateľ
Odpoveď: Z pohľadu právnej úpravy sa v susedských vzťahoch uplatňuje princíp vzájomnosti. Prejavuje sa to predovšetkým v právnej ochrane vlastníckych práv, ktorá nesmie byť v nepomere. Občiansky zákonník jednoznačne uvádza, cit.: “Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje
pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba
a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.“ Z citovaného vyplýva, že sused Vám
bude musieť umožniť vstup na svoj pozemok za účelom údržby Vášho domu. Nakoľko
však vstup na pozemok je podstatný zásahom do vlastníckych práv suseda, zvyčajne sa
takýto vstup umožňuje len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu. Nevyhnutnosťou má zákon na mysli len tie práce, ktoré sa bez vstupu na susedov pozemok nedajú
vykonať či už čiastočne, alebo celkovo. V prípade, že Vám sused umožní vstup na svoj
pozemok za účelom opravy rodinného domu a spôsobili by ste mu škodu na pozemku,
ste povinný mu túto škodu v zmysle zákonných ustanovení aj nahradiť. Vo Vašom prípade by som Vám odporúčala pokúsiť o dohodu so susedom, stanoviť si medzi sebou
jasné pravidlá, najmä v súvislosti s jeho informovaním o tom, kto, kedy, koľko a aký
druh práce bude vykonávať na poškodenom múre Vášho rodinného domu. Na druhej
strane, pokiaľ sa so susedom nedohodnete, bude najúčinnejší spôsob riešenia súdna
cesta, no netreba zabúdať na to, že je to nielen zdĺhavejšia, ale aj nákladnejšia cesta.
JUDr. M. Princová, advokátka

vá 23. m., Paula Fialková 27. m., Andrea
Hôrčiková 31. m., Miceala Schonová 38. m.
V nedeľu 26. 9. sa konali stíhacie preteky,
kde pretekári vo svojich kategóriách skončili nasledovne.
Kategória muži: Matej Kazár 1. m. a titul
Majstra sveta, Dušan Šimočko 4 . m., Miroslav Matiaško 17. m.
Kategória ženy: Jana Gereková 7. m., Ľubomíra Kalinová 10. m.
Kategória juniori: Tomáš Hasilla 12. m.,
Michal Šíma 21. m., Jakub Fendek 41. m.,
Rudolf Michalovský 47. m.
Kategória juniorky: Natália Prekopová 11.
m., Martina Chrapanová 17. m., Lucia Šímová 27. m., Paula Fialková 28. m., Andrea Hôrčiková 29.m., Miceala Schonová
32. m.
mk

PREDAJNÁ V JASENÍ
Prvého ročníka súťaže vo varení držiek
na akýkoľvek spôsob, ktorý sa konal v sobotu 18. septembra v priestoroch hostinca
Casíno v Jasení, sa zúčastnilo aj niekoľko
družstiev občanov z Predajnej. Za krásneho počasia si svoje súťažné kotlíky rozložili a farby Predajnej reprezentovali členovia obecného hasičského zboru pod vedením B. Pavlovského a bratov Čonkovcov,
ďalším družstvom bola partia pod taktovkou M. Moru a napokon tím J. Mamojku,
ktorý v konkurencii 11 družstiev obsadil v
konečnom poradí 3. miesto, k čomu mu
samozrejme dodatočne gratulujeme.
Súčasťou držkových hodov bolo aj odvetné futbalové stretnutie veteránov medzi domácim Jasením a našimi „chlapcami“
z Predajnej. Na ihrisku v Jasení sa odohral
naozaj skvelý a dramatický súboj, pretože
naši hráči viedli po polčase nad domácimi
2 : 0, avšak výsledok sa nepodarilo udržať,
a tak napokon nás Jasenie zdolalo 3 : 2.
Po zápase sa všetci svorne zabávali až do
rána bieleho pri držkových špecialitách,
guláši a pivku.
Poďakovanie patrí každému, kto v tento
deň bojoval za Predajnú a to či už na kuchárskom poli, alebo na ihrisku, alebo len tak
prišiel povzbudiť našich. Ľ. Ofúkaný
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PRED ZAČIATKOM VYKUROVACEJ SEZÓNY
Studené noci a chladné rána ohlasujú začiatok obdobia používania tepelných zdrojov a technologických zariadení slúžiacich na vykurovanie objektov.
Výsledky analýz požiarovosti v okrese Brezno, poznatky z kontrolnej a zásahovej činnosti hasičskej jednotky poukazujú na to,
že samotná prevencia nie je v dostatočnom rozsahu plne rešpektovaná zo strany užívateľov palivových spotrebičov.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného Zboru v Brezne
upozorňuje touto cestou na zvýšenú obozretnosť a rešpektovanie
zásad požiarnej bezpečnosti pri používaní palivových spotrebičov, výstavbe a používaní komínov a dymovodov najmä v objektoch rodinných domov, rekreačných chatách a chalupách.
Zvyšuje sa počet objektov vykurovaných krbovými pecami a kozubmi - samotnú inštaláciu pece, rozvodov teplovzdušných potrubí a ich izoláciu, ako aj prevedenie dymovodu so zaústením do
komínového telesa je potrebné vykonať len odborne spôsobilými
osobami - nevypláca sa šetriť na požiarnej bezpečnosti objektu.
Vo vykurovacej sezóne 2009 - 2010 boli zaznamenané požiare
v objektoch rodinných domov a rekreačných chatách a chalupách, ktorých príčinou boli závažné nedostatky v technickom
stave dymovodov, komínov a nerešpektovanie dodržiavania bezpečnej vzdialenosti horľavých materiálov od palivového spotrebiča. Boli zaznamenané prípady porušenia predpisov požiarnej bezpečnosti pri pripojení nových palivových spotrebičov do
komína bez predchádzajúcej kontroly osoby s odbornou spôsobilosťou, občania zabúdajú aj na povinnosť kontroly a preskúšania spotrebiča pri zmene paliva, stavebnej úprave komína i zmene kúrenia na etážové kúrenie .V týchto štyroch prípadoch sa
vyžaduje potvrdenie o preskúšaní a pripojení palivového spotrebiča od odborne spôsobilej osoby. Boli zaznamenané aj prípady požiarov spôsobené vznietením sadzí v komíne, čo svedčí
o nedokonalom a nepravidelnom čistení komínového telesa.
Nanajvýš aktuálne je sušenie odevov na chatách a rekreačných
zariadeniach počas lyžiarskej sezóny, kde častým javom je sušenie mokrých častí lyžiarskej výstroje na akumulačných elektrických peciach, v blízkosti kozubov a pecí na tuhé palivo často aj
počas nočnej doby, čo môže mať tragické následky.
Pri používaní a inštalácii palivových spotrebičov je potrebné
dodržiavať požiadavky stanovené vo vyhláške MV SR č.401/
2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Najmä tieto požiadavky:
- palivový spotrebič používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok určených v dokumentácii k spotrebiču (návod na používanie od výrobcu ). Kupujúceho často
zaujme len samotný prospekt a cena spotrebiča a nie ostatné,
ale nemenej dôležité technické podmienky samotného používania a inštalácie. Rešpektovať zásadu odbornej inštalácie odborným pracovníkom servisnej firmy. Zvýšenú pozornosť venovať pri kúpe výrobkov z dovozu, v žiadnom prípade nepoužívať rôzne provizórne a po domácky vyhotovené spotrebiče.
- pri používaní spotrebiča dbať o jeho bezpečnú prevádzku,
bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého
konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ak je to uvedené v návode na obsluhu. Zvláštnu pozornosť venovať tomu, aby nebol spotrebič ponechaný bez dozoru v prítomnosti detí, starých a nemocných osôb.
- predmety z ľahko zápalných a horľavých materiálov sa nesmú

ukladať na spotrebič alebo do vzdialenosti menšej ako je určená bezpečná vzdialenosť.
- pre daný spotrebič používať len palivo, na ktoré je spotrebič konštrukčne vyhotovený, to platí aj pri rozkurovaní, nepreťažovať výkon spotrebiča nevhodným a neodborným spôsobom.
- nevychladnutý popol po vybratí z palivového spotrebiča na
tuhé palivo ukladať iba do nádob z nehorľavých materiálov.
- dbať o pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa, zvlášť
prekontrolovať dymovody a komíny v objektoch, ktoré boli
dlhší čas nepoužívané - chaty a rekreačné chalupy. V blízkosti
komínového telesa neskladovať ľahko zápalné materiály, dbať
o riadne uzatvorenie komínových dvierok, podlaha okolo komínových dvierok môže byť len z nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť ochrannou nehorľavou podložkou o dostatočnej hrúbke a rozmeru.
- dbať o riadne napojenie, upevnenie a tesnosť dymovodov do
komínového telesa, nepoužívať poškodený dymovod.
- závady na tepelnom spotrebiči, komínovom telese a iných
technologických zariadení a vedení pre daný spotrebič odstrániť podľa pokynu výrobcu ihneď.
Zároveň OR HaZZ upozorňuje na následky porušovania
základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových
spotrebičov, dymovodov a komínových telies, čo môže mať za
následok aj uloženie postihu podľa ustanovení zákona č.314/
2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
OR HaZZ

UPOZORNENIE
Protipožiarna preventívna skupina obce, oznamuje
občanom, u ktorých neboli alebo nemohli byť vykonané preventívne protipožiarne kontroly v jarných mesiacoch, že tieto sa budú vykonávať od 15. 11.
do 15. 12. 2010 v podvečerných hodinách.
Individuálny termín si môžete dohodnúť
na tel. č.: 0908 165 517.

preventivár obce

Mladí hasiči nesklamali
V poslednú septembrovú sobotu sa v parku kúpeľov v Brusne
konalo jesenné kolo súťaže žiackych hasičských družstiev
„PLAMEŇ 2010“.
Princípom súťaže bolo preveriť a ukázať branno-športové a
teoretické znalosti mladých hasičov. Súťažilo sa v streľbe zo
vzduchovky, v hode na cieľ, prekonávaní prekážky na lane,
preskoku vodnej priekopy, rozhodení hadice na kolky, určovaní
vecných hasičských prostriedkov, teoretickej príprave a v ďalších
iných zaujímavých úlohách. Všetko toto plnili mladí hasiči za
behu na 1600 metrovej trati.
Tejto súťaže sa zúčastnili aj chlapci z hasičského krúžku pod
vedením I. Čonku a M. Gorala a reprezentovali našu obec naozaj
skvelo, keď v konkurencii takmer 20 družstiev obsadili krásne 3.
miesto. Poďakovanie patrí M. Pavlovskému, J. Pavlovskému, P.
Pehenovi, M. Rapčanovi a R. Merešovi.
Ja v mene vedenia obecného hasičského zboru prajem
chlapcom veľa chuti do hasičského športu a hasičiny a o rok ešte
lepší výsledok.
Ľ. Ofúkaný

