Ročník 12
UZNESENIE zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Predajná, ktoré sa konalo
dňa 16.5.2011
UZNESENIE č. 45/2011
OZ obce Predajná rozhodlo:
V zmysle § 7a ods. 2 písmeno c/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí o prebytočnosti nehnuteľnej veci a to:
a) budova bývalej MŠ s jedálňou, ul. Kalvárska č. s. 210,
parcela KN-C č. 298/1,
b) budova bývalej MŠ, ulica Kalvárska č. s. 211, parcela
KN-C č. 299, obidve v k. ú. obce Predajná.
UZNESENIE č. 46/2011
OZ obce Predajná schvaľuje:
V zmysle § 9a ods. 1. Písmeno c/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí predať svoj nehnuteľný majetok a to
priamym predajom:
a) budovu bývalej MŠ s jedálňou, ulica Kalvárska č. s.
210, parcela KN-C č. 298/1s príslušenstvom - oplotenie,
vstupná brána, el. prípojka a pozemok najmenej za cenu
vo výške 39 708,19 €, určenú znaleckým posudkom č.
17/2011 zo dňa 30. 4. 2011,
b) budovu bývalej MŠ, ulica Kalvárska č. s. 211, parcela
KN-C č. 299 s príslušenstvom – sklad náradia, humno,
el. prípojka a pozemok najmenej za cenu 25 610,68 €,
určenú znaleckým posudkom č. 17/2011 zo dňa 30. 4.
2011.
UZNESENIE č. 47/2011
OZ Predajná žiada starostu obce zverejniť zámer na
priamy predaj najmenej na 15 dní, t. j. do 31. 5. 2011 na
obecné nehnuteľnosti a to:
a) budova bývalej MŠ s jedálňou, ulica Kalvárska č. s.
210, parcela KN-C č. 298/1 s príslušenstvom – oplotenie,
vstupná brána, el. prípojka, a pozemok,
b) budova bývalej MŠ, ulica Kalvárska č. s. 211, parcela
KN-C č. 299 s príslušenstvom - sklad náradia, humno, el.
prípojka a pozemok, na úradnej tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači.
UZNESENIE č. 48/2011
OZ určuje lehotu na doručenie cenových ponúk s návrhom kúpnej zmluvy záujemcov na kúpu:
a) budova bývalej MŠ s jedálňou, ulica Kalvárska č. s.
210, parcela KN-C č. 298/1s príslušenstvom – oplotenie,
vstupná brána, el. prípojka, a pozemok,
b) budova bývalej MŠ, ulica Kalvárska č. s. 211, parcela
KN-C č. 299 s príslušenstvom – sklad náradia, humno,
el. prípojka a pozemok,
a to pre obidve budovy do 6. 6. 2011 v čase od 8.00 do
15.00 hod na Obecný úrad v Predajnej.
UZNESENIE č. 49/2011
OZ obce Predajná berie na vedomie informáciu starostky
obce, že funkciu šéfredaktorky Predajnianskych zvestí
bude vykonávať Mgr. Michaela Vaníková. Predseda
kultúrnej komisie p. B. Šulková zvolá do konca mesiaca
máj 2011 redakčnú radu.
UZNESENIE č. 50/2011
OZ obce Predajná ukladá poslancom OZ a komisiám pri
OZ pripraviť program a zabezpečiť rozprávkové stanovištia na MDD dňa 4. 6. 2011.
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Deň otcov - tretia júnová nedeľa
Niektoré deti majú otcov, ktorí
žijú ďaleko a posielajú im peniaze alebo ošatenie. Niektoré deti
majú otcov, ktorí bývajú blízko
a pravidelne ich navštevujú. Iné
deti majú otcov, ktorí ich vychovávajú sami. Iné majú otcov,
ktorí si starostlivosť o deti i domácnosť delia s ich matkou. Iné
majú otcov, ktorí sa starajú o ne celý čas, aby mohla matka pracovať.
Niektoré deti majú otcov, ktorí s nimi trávia čas len cez víkend alebo
dovolenku. Iné majú otcov, ktorí sú vo väzení. Niektoré deti majú otcov,
ktorí s nimi bývajú v jednom byte, ale sú zriedkakedy doma. Iné majú
nevlastných otcov alebo vychovávateľov. Niektorí majú otcov, ktorí sú
chudobní a nedokážu ich zabezpečiť. Niektoré majú strýka alebo dedka,
ktorý je pre nich otcom. Niektoré deti majú otca, ktorý je ešte sám dieťaťom.
A niektoré deti nemajú postavu „otca“. Sú otcovia, ktorí čítajú deťom na
dobrú noc. A sú otcovia, čo nevedia čítať. Sú otcovia, ktorí sa starajú a milujú
svoje deti. A sú otcovia, ktorí zanedbávajú a zneužívajú svoje deti. Niektorí
otcovia sprevádzajú svoje deti od pôrodu a potom každým míľnikom v ich
živote. Iní nikdy nestretli učiteľov svojich detí. Niektorí otcovia sú chorí,
niektorí sa dopúšťajú zločinov a bijú matky svojich detí. Iní trávia celé dni
v náročných zamestnaniach, ťažko pracujú, aby sa postarali o svoje deti.
Niektorí sú spoľahlivými rodičmi a sú na to veľmi hrdí. Iní otcovia sa boja
svojej zodpovednosti. Niektorí od svojich detí utekajú. Iní by ich zúfalo chceli
vidieť, ale je im to zakázané. Otcovstvo môže mať veľa rôznych podôb. Ale
jedna vec je univerzálna. Je dôležité, čo otcovia robia pre svoje deti.
Z publikácie vydanej Bernard van Leer Foundation v r. 2004 “Supporting Fathers“ od
Janet Brown a Gery Barker voľne preložila Eva Pavlíková.

Dni obce Predajná: 5. – 7. august 2011
Milí spoluobčania, stalo sa u nás už zvykom, že sa každý rok v lete
stretávame na vydarenom podujatí s názvom Dni obce Predajná. Ani
tento rok nebude výnimkou. Zatiaľ vám ponúkame predbežný program.
Presný program s podrobným časovým harmonogramom uverejníme
v špeciálnom júlovom čísle Predajnianskych zvestí.
PREDBEŽNÝ PROGRAM:
5. 8. – piatok: · súťaže venované deťom,
· vozenie na koníkoch a motorkách,
· vystúpenie hudobnej skupiny OKS 24,
· diskotéka do 24.00 hod.
6. 8. – sobota: · súťaž vo varení kotlíkového guláša,
· vystúpenie folklórnej skupiny
CHLAPCI Z DOLNEJ LEHOTY,
· vyhodnotenie a ocenenie najchutnejšieho guláša,
· futbalový zápas PREDAJNÁ – JASENIE,
· súťaž o najsilnejšieho muža a o najsilnejšiu ženu
Predajnej,
· hudobné vystúpenie speváka OTA WEITERA,
· zábava pod holým nebom so skupinou ZBM.
Počas piatka a soboty bude prebiehať aj tenisový turnaj na tenisových
kurtoch v areáli ZŠ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Pavla Chromeka.
07. 08. – nedeľa: · slávnostná svätá omša.
Už teraz sa tešíme na Vašu účasť!
Božena Šulková

Aké peňažné príspevky môžu dostať zdravotne postihnutí
24. mája 2011
Štát poskytuje viacero druhov príspevkov
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Na osobnú asistenciu je určený pre osobu
od 6 do 65 rokov veku, ktorá je odkázaná
na pomoc inej osoby, a po 65. roku veku,
len ak bol príspevok poskytovaný aj pred
dovŕšením 65. roku veku - sadzba na jednu
hodinu je 1,39 % sumy životného minima
(výška životného minima je 185,38 eura
na dospelú osobu) – 2,58 eura.
Príspevok na kúpu či úpravu pomôcky
môžete o ňu požiadať, ak to vyplýva z
posudku, že ste na ňu odkázaný, a iba v
tom prípade, ak ju nedostanete na základe
verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka,
druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, jeho výška sa
určí percentuálnou sadzbou v závislosti od
jej ceny a vášho príjmu, maximálne do
výšky 8 630,42 eura, alebo na kúpu
druhého mechanického vozíka najviac do
1 659,70 eura, druhého elektrického
vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého
načúvacieho aparátu najviac 331,94 eura.
Príspevok na opravu pomôcky možno ho
poskytnúť, ak je osoba s ŤZP odkázaná
na pomôcku a táto vyžaduje opravu, alebo
ak je takáto osoba odkázaná na úpravu
pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu
môže byť poskytnutý na pomôcku, ktorá
sa neposkytuje ani nepožičiava na základe
verejného zdravotného poistenia a ak
cena opravy alebo cena opravy s cenou
všetkých doterajších opráv je najviac 50
% poskytnutého príspevku alebo najviac
50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej
pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku, jeho výška sa určí
percentuálnou sadzbou v závislosti od
ceny opravy pomôcky a vášho príjmu.
Na kúpu zdvíhacieho zariadenia - zdvíhacie
zariadenie je najmä schodolez, zdvihák,
šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie, príspevok sa poskytuje
maximálne vo výške 11 617,88 eura.
Na kúpu osobného auta - určený je tomu,
kto sa musí individuálne prepravovať
autom na základe posudku, požiadať oň
môže osoba, ktorá má menej ako 65 rokov

nemožno ho poskytnúť na kúpu auta,
ktoré je podľa technického preukazu
staršie ako päť rokov výška príspevku sa
určí percentuálnou sadzbou v závislosti od
ceny auta a príjmu osoby s ŤZP, najviac v
sume 13 277,57 eura.
Na úpravu osobného auta - môže oň
požiadať ten, kto má auto a bol uznaný
ako ťažko zdravotne postihnutý. Auto
však nesmie mať viac ako 5 rokov - najvyššia suma, ktorú môže úrad “odklepnúť”, je 6 638,79 eura.
Príspevok na prepravu môžete dostať, ak
auto potrebujete na svoje pracovné,
vzdelávacie, rodinné alebo iné aktivity na
základe preukázaných výdavkov jeho
výška je mesačne najviac 51,02 % sumy
životného minima, momentálne 94,58
eura, pričom nevyčerpanú časť nemožno
využiť v nasledujúcom mesiaci.
Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu
a garáže dostať ho môže ten, kto musí
upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli
bezbariérové - za úpravu bytu sa považuje
aj úprava vstupu do bytového domu,
prístupu do bytu a úprava prístupu k
výťahu; za úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými
sa upravuje existujúce zariadenie v byte,
rodinnom dome alebo garáži. Pri určení
výšky príspevku sa zohľadňuje cena
stavebných prác, materiálov a zariadení,
ich úhrn však nesmie byť v rodinnom
dome viac ako 6 638,79 eura počas
siedmich rokov a v byte nie viac ako 1
659,70 eura
Príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov poskytuje sa tomu, kto má
zvýšené výdavky na diétne stravovanie,
súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia, so zabezpečením prevádzky
osobného auta, so starostlivosťou o psa
so špeciálnym výcvikom. Výška príspevku
na diétne stravovanie je mesačne maximálne 34,41 eura; na zvýšené výdavky
súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia maximálne 17,21 eura, na
výdavky na auto maximálne 30,96 eura a
na starostlivosť o psa najviac 41,29 eura.
Príspevok na opatrovanie - môže ho dostať
ten, kto opatruje ťažko zdravotne posti-

hnutú osobu staršiu ako šesť rokov
odkázanú na opatrovanie. Za takú sa
považuje manžel, manželka, rodič alebo
osoba, ktorá prevzala dieťa do náhradnej
starostlivosti, dieťa, starý rodič, vnuk/čka,
súrodenec, nevesta, zať, švagriná, neter,
synovec...
Jeho výška je mesačne pri opatrovaní
jedného človeka s ŤZP 206,37 eura, pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých zdravotne postihnutých 275,14 eura. Príspevok sa vypláca v sume 182,29 eura, ak sa
zdravotne postihnutému poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako
20 hodín týždenne, príspevok sa poskytne vo výške 257,96 eura, ak takáto osoba
opatruje najmenej dve osoby s ŤZP
odkázané na opatrovanie, ktorým sa
poskytuje denná pobytová sociálna služba
alebo ktoré navštevujú školu v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne. 268,27 eura
dostane ten, kto opatruje zdravotne postihnutého človeka, ktorému sa poskytuje
denná pobytová sociálna služba alebo
navštevuje školu v rozsahu viac ako 20
hodín týždenne a súčasne opatruje aj
osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie,
ktorej sa sociálna služba neposkytuje alebo
poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín
týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školu
alebo ju navštevuje v rozsahu najviac 20
hodín týždenne. Ak je príjem ŤZP vyšší
ako 1,3–násobok sumy životného minima
(240,994 eura), výška príspevku sa zníži
o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je
takou osobou nezaopatrené dieťa, príspevok sa zníži o sumu, ktorou jeho prevyšuje
3–násobok sumy životného minima. Ak
ten čo opatruje osobu s ŤZP, poberá
starobný, predčasný starobný, invalidný
dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti
pracovať o viac ako 70 %, výsluhový alebo
invalidný výsluhový dôchodok, peňažný
príspevok na opatrovanie sa poskytuje
mesačne vo výške 85,98 eura, alebo ak sa
stará o dve alebo viac takýchto osôb, v
sume 113,49 eura. Výšku príspevku možno
mesačne zvýšiť o 49,80 eura, ak je osobou
s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a ten, čo sa o ne stará, nemá v
čase opatrovania príjem zo zamestnania
a nepoberá dôchodok.
Zdroj: PRAVDA, 24. mája 2011

Absolventi
„ZUŠKY“
31. máj 2011 bol pre niektorých obyčajným dňom, ale pre
žiakov Základnej umeleckej školy vo Valaskej - pobočky v Predajnej Mareka Kohútika, Simonu
Michalkovú, Martinu Felbabovú
a Alexandru Krajčiovú výnimočným, slávnostným.
Svoje osemročné štúdium
úspešne ukončili slávnostným
absolventským koncertom, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále
školy vo Valaskej. Veľkou podporou im boli nielen ich pedagógovia, ale aj rodičia, starí rodičia a spolužiaci. Program koncertu bol veľmi pestrý, striedali sa v ňom rôzne hudobné
nástroje, rôzne hudobné štýly, ale i spev. Na záver koncertu im riaditeľka školy a predsedkyňa rodičovského združenia odovzdali kvety a malé darčeky, ako spomienku na
tento slávnostný deň. Pedagógom za ich dlhoročnú prácu, pomoc a prípravu k úspešnému ukončeniu školy za
všetkých žiakov poďakovala Simona Michalková.
Hudba je vznešená a krásna. Majte z nej radosť a nech
vás sprevádza celým vašim životom. Martina Škantárová

Absolventi
ZUŠ
Chcem napísať pár slov
o našich absolventoch ZUŠ
vo Valaskej. Marek Kohútik,
Simona Michalková, Martina Felbabová a Alexandra
Krajčiová navštevovali
osem rokov základnú umeleckú školu. No tento posledný rok bol pre nich najťažší. V máji všetci absolvovali ústne aj písomné skúšky
z hudobnej teórie. Museli
predviesť aj hru na hudobný
nástroj. To všetko sa dialo
pred niekoľkočlennou komisiou. V plnej kráse sa naši absolventi predviedli na absolventskom koncerte dňa 31. mája 2011 v budove ZUŠ vo
Valaskej. Koncert bol krásny, dojímavý.
Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľkám našich absolventov pani učiteľke Martinke Škantárovej a pani učiteľke Ivetke Zvaríkovej,
ako aj ostatným pedagógom, ktorí sa našim deťom trpezlivo venovali
celé tie roky a odovzdávali im všetko, čo môže umenie ponúknuť. Ďakujem im aj za to, že sa z našich detí stali mladí, kultivovaní ľudia.
Absolventom prajeme veľa úspechov v ďalšom, možno aj hudobnom
živote.
Stanka Michalková

Úspechy „zuškárov“
Začnem slovami skladateľa Ch. W. Glücka – „Pokladám hudbu
nielen za umenie, ktoré lahodí uchu, ale aj za jeden z najlepších prostriedkov pohnutia srdca a prebudenia citov“. S touto myšlienkou sme cestovali utorok 19. apríla do Považskej Bystrice, na v poradí už 4. celoštátnu súťažnú prehliadku základných umeleckých škôl v sólovej hre na
keyboard. Pre veľký záujem sa po prvýkrát tejto súťaže zúčastnili aj
žiaci základných umeleckých škôl z Českej republiky. Po príchode
a prezentácii účastníkov súťaže nás v koncertnej sále privítal riaditeľ školy a primátor mesta Považská Bystrica.
Našu „zušku“ reprezentovali dvaja žiaci z pobočky školy v Predajnej
– Marek Kohútik z triedy Martiny Škantárovej, ktorý súťažil v 4.
kategórii, a po prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnil aj Marián Kňazovický z triedy Vlasty Pastorkovej, ktorý súťažil v 2. kategórii. Podmienkou súťaže bola určená jedna povinná skladba pre jednotlivé kategórie a jedna skladba bez rytmického sprievodu (klavírna).
Repertoár súťažiacich bol veľmi pestrý a bolo zaujímavé počuť individuálne poňatie jednotlivých skladieb. Žiaci predviedli známe
i menej známe tanečné a populárne skladby.
Po ukončení a vyhodnotení súťaže nasledovalo vyhlásenie výsledkov, pri ktorom nás veľmi potešilo umiestnenie Mareka Kohútika, ktorý získal v 4. kategórii cenné „Zlaté pásmo“ a Marián Kňazovický získal v 2. kategórii „Čestné uznanie“. Záver súťaže patril
koncertu absolútnych víťazov, ktorých všetci prítomní ocenili silným potleskom.
Aj tentokrát sme sa presvedčili, že o túto súťaž má záujem čoraz viac žiakov a učiteľov a dôkazom toho je aj potreba stretávať sa,
vymieňať si nové poznatky, skúsenosti a potvrdzuje zmysluplnosť vyučovania hry na tieto žiadané moderné elektronické hudobné
nástroje. Na záver chcem poďakovať žiakom za úspešné reprezentovanie školy.
Martina Škantárová
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Beseda s policajtmi
5. apríla 2011 zavítali medzi žiakov prvého a druhého ročníka
policajti z Podbrezovej. Naši najmenší sa oboznámili s pravidlami bezpečnosti na ceste. Uvedomili si, že využívanie chodníkov,
priechodov pre chodcov či jazdenie na bicykli po pravej strane
prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. S policajtmi rozdiskutovali dôležitosť autosedačky, ale aj význam bezpečnostných pásov pri jazde v aute. Beseda s mužmi v uniforme bola
rozhodne poučným, ako aj príjemným spestrením obyčajného
školského dopoludnia.
Mgr. Michaela Vaníková

Oslávili sme Medzinárodný deň detí
Dňa 30.5.2011 sa na našej škole v predstihu konali aktivity
k Medzinárodnému dňu detí. Ráno prišli deti pobaviť herci Divaldla Clipperton zo Sniny moderným prevedením rozprávky
H. CH. Andersena Cisárove nové šaty. Po desiatovej prestávke
sa deti rozišli na rôzne aktivity. Žiaci druhého stupňa súťažili
v atletických pretekoch a žiaci prvého stupňa sa hrali na hasičov, rangerov, rytierov a lukostrelcov. Mnohé z detí si nenechali
ujsť príležitosť nechať si nakresliť ornamenty na tvár. S organizáciou tento rok pomohli aj rodičia. Poďakovanie patrí maminám p. Tokárovej, p. Lányovej, p. Kohútikovej, p. Vraniakovej
a ocinovi p. Kortánovi. Zábavné a zaujímavé dopoludnie bolo
príjemným spestrením všedných školských dní.
Mgr. Alena Žugecová

Detský čitateľský žiacky maratón
2011

OZNAM
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Predajná
oznamuje, že prevádzka materskej školy počas letných
prázdnin je naplánovaná v termíne od 4. 7. 2011 – 15. 7.
2011. Pokračovanie vo vyučovaní našich najmenších závisí
od počtu prihlásených. Min. počet detí na prevádzku je 12.

Olympiáda
Dňa 3. 6. 2011 sa naša materská škola opäť zúčastnila detskej olympiády
v Brezne. Musím pripomenúť, že vlani
sme vyhrali prvé miesto o putovný pohár primátora mesta Brezna. Aj
tento rok sa naši olympionici
veľmi snažili. Síce sme putovný
pohár neobhájili, ale aj tak sa
nám darilo. Tento ročník nás reprezentoval Adamko Majer, Denisko Zboran, Kristínka Makovínyová a Peťka Pavlovská. Peťke Pavlovskej sa podarilo získať
prvé miesto v hode loptičkou.
Gratulujeme k super výkonu.
Všetkým súťažiacim ďakujeme
za to, že reprezentovali MŠ Predajná a želáme im, aby sa im
darilo aj v ich školských rokoch.
Stanka Michalková

Dňa 31. mája 2011 sa na
Slovensku uskutočnil detský čitateľský maratón Čítajme si 2011. Išlo o prekonanie čitateľského rekordu.
Vyhlasovateľom je už
štvrtý rok organizácia
UNICEF, garantom projektu Oľga Feldeková.
Aj naša základná škola sa zapojila do tohto maratónu. Zorganizovala ho p. zástupkyňa M. Vaníková, dozor vykonávala p.
učiteľka V. Vaníková a svedkom maratónu bola p. B. Šulková,
poslankyňa obecného úradu. Do maratónu sa zapojilo 154 žiakov našej školy od 1. – 9. ročník. Čítala sa kniha Naša mama je
bosorka. Každý žiak prečítal jednu stranu. Prispeli sme tak
k prekonaniu celoslovenského rekordu v počte detí zapojených
do čítania. Tento rok čítalo 30 480 detí.
Ďakujeme deťom, ktoré sa zapojili a prajeme si, aby kniha bola
ich prirodzenou súčasťou.
Vaníková Viera

Bojujeme
s obezitou

Deň Zeme

Dňa 13. mája 2011 odštartovali pani učiteľky
Žugecová, Homolová,
Kohoutová a Ďurčíková
pre žiakov prvého až štvrtého ročníka aktivity spojené s dňom boja proti obezite. Všetko sa to
začalo ráno v počítačovej učebni prezentáciou o zdravej výžive a motivačným rozprávaním o obezite, o zdravých a nezdravých jedlách. Potom nasledovali aktivity v triede. Žiaci vymaľovali ovocie a zeleninku. A nasledoval pohyb - súťaže družstiev na
školskom dvore a v telocvični. Behom okolo školy si v jednej kategórii zmerali sily prváci s druhákmi a v druhej kategórii tretiaci so štvrtákmi.
Na záver nasledovalo vyhodnotenie.
Víťazi v behu dostali medaily a drobné
vecné ceny. Víťazné družstvá dostali
za misu sladučkého ovocia. Každý
žiak dostal za účasť
jabĺčko a cereálnu
tyčinku. A tak odteraz:
Hurá, zdravý životný štýl!

Aj naša škola sa zapojila do Medzinárodného
dňa Zeme. Človek si už začína uvedomovať, že
prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné, a že rovnováha v prírode je veľmi vzácna. Povinnosť správať sa ohľaduplne k nášmu životnému prostrediu
a prírode sa snažíme podporovať i vo vedomí žiakov našej školy. Z tohto dôvodu sa zapájame do
aktivít ku Dňu Zeme.
Tento rok sa „záklaďácky“ Deň Zeme uskutočnil
20. apríla 2011. Ráno sme začali rozhlasovou reláciou. Prvé dve hodiny strávili žiaci vo svojich triedach. Riešili vedomostné kvízy o Zemi, čítali si
z encyklopédií a sledovali filmy s environmentálnou tematikou. Potom sa mladší žiaci vybrali do
areálu školy zbierať odpadky. Tí starší sa vybrali do
terénu – priamo do ulíc a lokalít obce Predajná.
Vyzbrojení rukavicami a vrecami sa vrhli do očisty
prírody. Vrecia s odpadom uložili k centrálnym
obecným kontajnerom. Sme radi, že sme aspoň
malou čiastkou pomohli našej prírode.
Mgr. Michaela Vaníková

Mgr. Michaela Vaníková

Deň mlieka

Les

Mlieko a mliečne výrobky
predstavujú nenahraditeľnú
zložku ľudskej výživy. Mlieko
obsahuje bielkoviny, tuky, cukry, minerálne látky, vitamíny
a stopové prvky. A tak nečudo, že tretí májový utorok je
venovaný mlieku. Na lahodných jogurtoch si pochutili

Les má každý rád,
je to náš kamarát.
Stromy sa v lese dobre majú,
aj zvieratá sa tam rady hrajú.
Ten, kto v lese odpad trúsi,
nech si zuby brúsi.
Les ho preto nemá rád,
nie je to jeho kamarát.

všetci žiaci v škole.
Mliečne osvieženie dostali na desiatu. Stravníci školskej jedálne si
mohli ešte aj na obed
pochutiť na vynikajúcom tvarohovom kréme, ktorý pripravili
pani kuchárky. Ostáva
už len veriť, že po zdravých mliečnych výrobkoch siahneme každý
deň.

V lese sa aj voda dobre má,
kam asi uteká?
Zoberte bračeka alebo sestričku
a choďte na prechádzku po hájičku.
Choďte aj do lesa,
kde aj vetrík veselo plesá.
Naďka Lányová, 4. ročník

Studnička
V lese je studnička,
V nej tečie čistá vodička.
Kto chce si deň spríjemniť,
k studničke len musí ísť.
Sarah Perichtová, 4. ročník

máj
50 rokov
Júlia Mišovicová
60 rokov
Ján Markus
65 rokov
Helena Foltániová
Zoltán Mikloško

jún
50 rokov
Jozef Fekiač
Oľga Kubišová
Ondrej Pavlovský
Jaroslav Pančík
60 rokov
Ján Alberty
Peter Šuhajda
70 rokov
Anna Tokárová
80 rokov
Jozef Kuracina

ý

8. máj 2011 – nebol to len taký obyčajný deň, ale trocha
iný, významný, no hlavne slávnostný – DEŇ MATIEK.
Pri tejto príležitosti kultúrna komi- Deň matiek
sia spolu so staTak ako po iné roky, ani tento rok sme
rostkou obce pri- si nezabudli pripomenúť v našej materpravila krásne ne- skej škole Deň matiek, na ktorí sa naši
deľné popoludnie škôlkari usilovne pripravovali, aby popre naše mamičky tešili srdiečka svojich mamičiek. Veľkí
a staré mamičky. Na aj malí škôlkari si nacvičovali na beúvod všetkých zúčastne- siedku milý program, básničky a pesných privítala a pozdravila predsedkyňa kultúr- ničky pre mamičky. No a samozrejme
nej komisie. Milým a láskavým slovom sa pri- nezabudli ani na darček, ktorý s láskou
hovorila a na duši potešila všetky mamičky, ale vyrábali s pomocou svojich pani učiteaj staré mamičky, pani starostka Ing. Tatiana liek. Deti z triedy lienok vystúpili so svoČontofalská. Nasledoval pekný a bohatý kul- jim programom aj v spoločenskom
túrny program. Veselé divadielko zahrali, spie- dome pri príležitosti Dňa matiek.
Stanka Michalková
vali a recitovali naše najmenšie detičky z materskej školy pod vedením svojich pani učiteMamka ti lásku dáva,
liek. V programe ďalej pokračovali žiaci zo
dnes nech je jej veľká sláva.
základnej školy a školského klubu so svojím tipNajlepší liek na ranky
top vystúpením. Zaradili do neho aj hru na flausú predsa naše mamky.
tu. Ani sme sa nenazdali a už bol koniec.
Všetci účinkujúci boli za svoj výkon odmeneVždy pomôžu s úlohami,
ní nielen veľkým potleskom, ale aj výbornou
matikou, fyzikou a kotúľami.
čokoládou. Pri odchode zo sály všetky mamičSkúsenosťami zo života a školy
ky a staré mamičky dostali k svojmu sviatku sladpomôžu vždy, keď nás niečo bolí.
ký darček.
Všetkým pani učiteľkám za prípravu a trpezA preto jej kvietok darujem
a touto básničkou jej zavinšujem.
livosť pri nacvičovaní, ako aj všetkým účinkujúEma Žugecová, 4. ročník
cim, patrí srdečná vďaka.
Mgr. Jana Rusnáková, za kultúrnu komisiu

apríl
Matej Lehoczký

Kultúrna komisia
pripravuje:
Zájazd do Kováčovej
júl – august – podľa počasia
Zájazd do Poľska – júl

Tento názov niesla akcia venovaná našim detičkám. Tie 4. júna
mohli aj v areáli spoločenského domu osláviť svoj sviatok.
Sobota sa začala tak, ako sme všetci očakávali. Modrá obloha, slnečné lúče a naše ratolesti. Tí najmenší prišli so starými rodičmi alebo
s rodičmi, tí straší si poradili sami. Všetky deti sa vybrali spoznávať rozprávky. Navštívili
Červenú Čiapočku, kde si vyskúšali šikovnosť v prenesení vody na tenisovej rakete.
Pokračovali k víle Amálke. Tu si dievčatká vyskúšali šikovnosť v navliekaní korálikov
a chlapci v nafukovaní balónov. Za svoje výkony dostali sladkú odmenu. A to ich už
čakal aj požiarnik Samo s vážnou úlohu. Hasenie ohňa je veľmi zodpovedná činnosť.
Pri pirátoch z Karibiku si vyskúšali streľbu do terča. Stretnutie s Ježibabou nebolo hrozné, keďže ich odmenila chutným perníkom. Chytanie rybičiek, zdolanie lavičky cez
jazierko a sladkosti si pripravil aj ujo vodník vo vodníkovom kráľovstve. Na konci rozprávkovej cesty si mohli vyskúšať streľbu z pištole a z luku, hod mobilom na cieľ a skákanie
vo vreci. Vyšantili sa na trampolíne a povozili sa na štvorkolke. Na záver dostali balíček
a chutné občerstvenie.
Spokojné a šťastné úsmevy sú odmenou pre tých, ktorí túto akciu pripravili.
K úspešnému priebehu osláv Dňa detí prispeli sponzori, ktorým a touto cestou ďakujeme. Rodiny Antona Živického a Michala Babjaka povozili deti na štvorkolách, požičali
trampolínu a hojdačku. Smer-SD prispela sladkosťami pre deti. Ďakujeme i starostke
obce, pracovníčkam OcÚ, členkám kultúrnej a športovej komisie, členkám turistického
oddielu, poslankyniam a poslancom OZ, ako i dobrovoľným členkám MOČK v Predajnej.
Všetkým, ktorí sa zaslúžili o vydarený priebeh akcie, patrí ešte raz úprimná vďaka!
Anna Čunderlíková

Dvor materskej školy v obci Predajná je miestom, kde mnoho času
trávia a vyrastajú na ňom naše mladé generácie. Je miestom, na
ktorom by mali stráviť nádherné, šťastné chvíle. Vždy keď sa naň dívam, je mi
na duši veľmi smutno, keďže sa na ňom
podpísal zub času. Domček na náradie, preliezačky, šmýkačky, na ktorých sa hrajú naše deti, by bolo
vhodné vymeniť za iné. Drevený domček by bolo vhodné zase zrekonštruovať. V hlave mi víria rôzne nápady a plány, ktoré vždy stroskotajú
pri slove financie... Neustále uvažujem nad tým, ako ich zrealizovať
ekonomicky prijateľnejším spôsobom. Napadlo mi eliminovať výdavky na náklady za materiál a poprosiť o pomoc rodičov detí. Je to
predsa v prospech ich ratolestí. Rozhodli sme sa preto, že oslovíme
práve ich a poprosila som ich o pomoc na rodičovskom združení
i počas ranných a popoludňajších stretnutí pri odovzdávaní a preberaní
detí. Zorganizovali sme brigádu. Mnohí rodičia svoju účasť prisľúbili,
avšak realita bola úplne iná, smutná... V súčasnosti navštevuje materskú školu 40 detí. Vzhľadom na tento počet a predchádzajúci ohlas
ich rodičov, prišiel na zorganizovanú brigádu len jeden otecko z obce
Zámostie a jedna mamička z obce Predajná. Okrem týchto dvoch
rodičov sa brigády zúčastnil kolektív zamestnankýň materskej školy
spolu so mnou a mojím manželom. Nemohla som pochopiť, ako
málo rodičom záleží na šťastnom úsmeve svojich detí. Nechcela som

Stolnotenisový turnaj
Dňa 31. mája 2011 Stolnotenisový klub Braväcovo v spolupráci so Základnou školou v Predajnej
zorganizoval stolnotenisový turnaj pre žiakov základných škôl. Turnaj prebehol hladko. Do turnaja sa zapojilo 76 žiakov. Asi o pol deviatej sa začala prezentácia a okolo deviatej sa začalo hrať.
Hralo sa v skupinách každý s každým. Po odohratí základnej skupiny sa prešlo na pavúka, ale
ešte predtým sme sa vystriedali na obede. Do
pavúka sa dostali prví dvaja zo skupiny. Do finále
sa prebojovali len tí najlepší. Hralo sa asi do pol
tretej.
Na záver prišlo na rad ocenenie víťazov. V kategórii dievčat bola úspešná Peťa Šagátová zo 6. B,
ktorá získala prvé miesto a Emka Žugecová zo 4.
ročníka, ktorá obsadila tretie miesto. V kategórii
chlapcov vyhral Rastislav Pôbiš. Víťazom osobne
zablahoželal pán Ján Riapoš. Plní zážitkov sme
sa po tomto slávnostnom ceremoniáli pobrali
domov.
Adam Žugec, 7. ročník ZŠ

sa s touto realitou zmieriť, a preto som rozdala pozvánky s náhradným
termínom, no opäť účasť jeden otecko, dve mamičky, zamestnankyne. Týmto ozaj uvedomelým ľuďom by som chcela veľmi pekne poďakovať za ich pomoc a ochotu. Keby bolo viacej takých, ktorí ruku priložia
k dielu, dokázali by sme spolu oveľa viac pre šťastné očká a úsmev našich najmenších.
Priala by som si taký deň, cez ktorý rodičia a tí, ktorí radi navštevujú náš dvor, oslovia materskú školu s ponukou, aby sme spojili svoje
sily a vybudovali pre nás i pre tých ďalších, čo prídu po nás, kus
nádherného a dôstojného miesta na zemi. Nemusia to byť len rodičia,
ktorých deti v súčasnosti navštevujú materskú školu. Privítame každého, rodičov detí, ktoré do materskej školy ešte len zavítajú, ako aj
tých, ktorí by chceli nezištne priložiť ruku k dobrej veci.
Spojme preto svoje sily za dobro myšlienky! Zavolajte svoj nápad,
či ponuku k pomoci na t.č. 048/617 67 76.
Na záver chcem poďakovať menovite za pomoc pánovi Saifertovi
a jeho synovi, manželom Bakšovcom, pani Pančíkovej, pani Mgr.
Kohoutovej, pani Bc. Michalkovej, pani Mgr. Kleskeňovej, pani Bošeľovej, pani Fógelovej a môjmu manželovi. Taktiež pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Predajná Mgr. Roštárovi, ktorý nám dal zhotoviť pekné
sedenie, kde si môžu detičky kresliť a hrať sa a s najstaršími žiakmi,
všetkým prajem, aby pokračovali v začatej práci. Ružena Smolová

Tréningy Oddielu bežeckého lyžovania a biatlonu
(žiaci a nezaradení pretekári ÚTM)
tréner Marian Kazár 2011
Leto 2011
Pondelok
TVO
Utorok 16:00 – 18:00 hod
Streda 16:00 – 18:00 hod
Štvrtok
TVO
Piatok 16:00 – 18:00 hod
Sobota 13:00 – 15:00 hod
Nedeľa 13:00 – 15:00 hod

Jeseň 2011
Pondelok
TVO
Utorok 15:00 – 17:00 hod
Streda 15:00 – 17:00 hod
Štvrtok
TVO
Piatok 15:00 – 17:00 hod
Sobota 13:00 – 15:00 hod
Nedeľa 13:00 – 15:00 hod

Zima 2011/12
Pondelok
TVO
Utorok 15:00 – 17:00 hod
Streda 15:00 – 17:00 hod
Štvrtok
TVO
Piatok 15:00 – 17:00 hod
Sobota 13:00 – 15:00 hod
Nedeľa 13:00 – 15:00 hod

SÚSTREDENIA:
1. letné sústredenie – Žiarska chata, Závažná Poruba termín: 1. – 8.(10). 7. 2011
vysokohorská turistika Roháče– zrýchlené presuny, bicykel, kolieskové lyže, streľba,
regenerácia
2. letné sústredenie – Predajná, Lomnistá dolina termín: 12. – 21. 8. 2011
vysokohorská príprava NT– zrýchlené presuny, bicykel, kolieskové lyže, streľba,
regenerácia
3. letné sústredenie – Vyhne, Predajná, Osrblie 26. 8. – 4. 9. 2011
cross, bicykel, kolieskové lyže, streľba, regenerácia
ZRAZY:
Termín :
27. – 29. 05. 2011
05. – 07. 06. 2011
24. – 26. 06. 2011
29. – 31. 07. 2011
30.9. – 2.10. 2011

Predajná
Predajná
Predajná
Predajná
Predajná

21. – 23. 10. 2011 Predajná – Lomnistá dolina, Skalka
16. – 20. 11. 2011 Predajná – Lomnistá dolina, Skalka
2. – 4. 12. 2011 Predajná – Lomnistá dolina, Osrblie
15. – 18. 12. 2011 Predajná – Lomnistá dolina, Osrblie
26. – 31. 12. 2011 Predajná – Lomnistá dolina, Osrblie
Spracoval: Marian Kazár

.

Turistický klub Predajná
Otvorenie letnej turistickej sezóny

Lomnistá - tábor - vodojem
Túru nám poznačila veľká víchrica, ktorá vyčíňala do rána.
Na námestí sa napriek tomu zišlo pár
odvážlivcov a v Jasení sa k nám pridali
ďalší. Počasie bolo vcelku pekné, len
občas nám fúkal vietor. Z Jasenia sme
sa vybrali do tábora v Lomnistej a odtiaľ na vodojem, ktorého budova bola
postavená okolo roku 1921 a vnútri sa
nachádza zberač vody. Odtiaľ sa voda
nahromadená v podzemných nádržiach rúti veľkým potrubím priamo na turbíny
v centrále v Jasení. Popri potrubí sme aj my schádzali k centrále a pokračovali do Jasenia a Predajnej.
Bola to pekná túra, príroda sa prebúdzala zo zimného spánku a my sme boli radi, že
sme hneď z jari urobili niečo pre svoje zdravie.

Hviezdicový výstup na Hrb – Ľubietovský Vepor
Ráno nás privítalo krásne počasie, ktoré vydržalo po celý deň.
Stretli sme sa pod horou a odtiaľ sme už tradične pokračovali strmým chodníkom na
Kačku. Tam sme si oddýchli a cestou na Čierťaž sme sa pri horskej studničke občerstvili žeruchou a sviežou vodičkou z prameňa. Kým sme prišli na Žliebky, žerucha urobila
svoje, a tak sme od hladu pojedli všetku opečenú klobásu aj slaninu.
Nasýtení a plní síl sme sa pobrali na Hrb. Podstatou tohto výstupu je stretnutie turistov zo všetkých svetových strán. A veru sa nás na Hrbe zišlo okolo 150. Prišli turisti
nielen z Predajnej, ale aj
z Banskej Bystrice, Ľubietovej, Lopeja, Osrblia,
Štiavničky a Brusna. Spoločne sme sa zvítali. Posedeli sme a pospomínali nielen na zážitky z turistických chodníkov, ale aj na
túry, ktoré len plánujeme.
So želaním absolvovať ešte
veľa krásnych a šťastných
túr sme sa spokojní a zdravo unavení pobrali domov.
Dezider Smitka,
predseda Turistického klubu

Klub BIATLONU Predajná
Podhrádok 379, 976 63 Predajná
Klub biatlonu Predajná v roku 2011
usporiada
25. - 26. 6. 2011 Predajná
II. kolo Slovenský pohár v letnom
biatlone (RP, PsHŠ) - všetky kategórie
20. 8. 2011 Predajná
30. ročník
Memoriál hrdinov SNP
v Letnom biatlone - všetky kategórie
19. - 21. 8.2011. Predajná
2. VEĽKÁ CENA EURÓPY
a
NEOFICIÁLNE MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY VETERÁNOV
v letnom biatlone (krose)
so vzduchovou puškou

Strelecký klub biatlon Predajná
v roku 2011 usporiada
26. - 30. 9. 2011
Majstrovstvá SR POLÍCIA –
CONBACK – pištoľ
2. 10. 2011 Verejné preteky,
Strelecký štvorboj malokalibrovka,
samopal, pištoľ, brokovnica
Spracoval, upravil: Marian Kazár

Milé dámy, vyznávačky
zdravého životného štýlu!
V miernom časovom predstihu
vás chceme potešiť informáciou, že
od septembra sa bude v telocvični
Základnej školy v Predajnej cvičiť
SALSA AEROBIC. Inštruktorka salsa kurzov p. Minarovjechová sa na
vás už teraz teší. Ďalšie informácie
budú včas zverejnené na stránke školy a v miestnom rozhlase.

