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Uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 9. 6. 2011
UZNESENIE č. 55/2011
OZ berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Predajná za rok 2010.
UZNESENIE č. 56/2011
a) OZ schvaľuje záverečný účet
obce Predajná za rok 2010 bez výhrad. Príjmy: 1 027 400 €, Výdaje:
1 190 114 €,
b) OZ schvaľuje vysporiadanie
schodku hospodárenia za rok 2010
v hodnote 162 714,- €.
UZNESENIE č. 57/2011
a) OZ schvaľuje hodnotiacu správu programového rozpočtu obce
Predajná za rok 2010,
b) OZ berie na vedomie správu
audítora k účtovnej závierke obce
Predajná za rok 2010,
c) OZ ukladá poslancom pripraviť návrhy k pripravovanému programovému rozpočtu obce Predajná na rok 2011. Termín: júl 2011
UZNESENIE č. 58/2011
OZ berie na vedomie správu UIK
o inventarizácií majetku obce a záväzkov k 31.12.2010.
UZNESENIE č. 59/2011
OZ a/schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra obce Predajná na II.
polrok 2011,
b/ukladá kontrolórovi obce vykonať kontrolu spotreby PHM v zariadeniach OHZ obce Predajná
(Avia, čerpadlá, generátor „atď).
UZNESENIE č. 60/2011
OZ a/ berie na vedomie, že starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská podala v zmysle čl. 7, ods. 1,
zákona č. 357/2004 oznámenie,
b/ konštatuje, že neboli zistené
žiadne nedostatky z podaného oznámenia.
UZNESENIE č. 61/2011
a) OZ menuje v zmysle §33 ods. 5
zákona č. 314/2001 o ochrane pred
požiarmi p. Mareka Murína nar.
11.9.1987, bytom Predajná Bečov
127, za veliteľa OHZ obce Predajná.
b) OZ žiada starostku obce zabezpečiť vyškolenie veliteľa OHZ
obce Predajná v súlade so zákonom č. 314/2001 a vyhlášky 611/
2006.
UZNESENIE č. 62/2011
OZ určuje na základe návrhu finančnej komisie, v zmysle §11 ods.
4 písmeno i) zákona 369/1990 Zb
o obecnom zriadení neskorších
predpisov a § 4 odseku 2 zákona č.

253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat starostky obce Ing. Tatiane Čontofalskej
tak, že základný plat 1523,-€ sa
zvyšuje o 20%, čiže plat starostky
bude 1 828,- € mesačne. Pri úprave
platu obecné zastupiteľstvo prihliadlo na rozsah, náročnosť a kvalitu
výkonu funkcie starostky obce a
jej prínos pre obec.
UZNESENIE č. 63/2011
OZ berie na vedomie správu hl.
kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly o inventarizácií majetku ZŠ s MŠ v Predajnej za rok 2010.
UZNESENIE č. 64/2011
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o výsledku finančnej
kontroly obce Predajná za rok 2010.
UZNESENIE č. 65/2011
OZ berie na vedomie správu hl.
kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly obce Predajná za
obdobie 1-3/2011.
UZNESENIE č. 66/2011
OZ berie na vedomie, že boli podané 2 žiadosti na zámer obce na
priamy predaj nehnuteľného majetku a to firmy:
a) ZEPOX spol.s.r.o.,Tajovského
4,97401 Banská Bystrica
b) KOBEX PLUS s.r.o.Horná 50,
974 01 Banská Bystrica.
OZ konštatuje, že žiadosti ZEPOX spol. s.r.o.,Tajovského 4,
974 01 Banská Bystrica a KOBEX
PLUS s.r.o.Horná 50, 974 01 Banská Bystrica boli podané v súlade
so zverejneným zámerom.
UZNESENIE č. 67/2011
OZ obce Predajná, schvaľuje :
V zmysle § 9a ods.l písm.c/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj
vlastníctva nehnuteľného majetku:
a) budovy bývalej Materskej školy
s jedálňou, nachádzajúcej sa na parcele KN-C 5,298/1, Kalvárska ul.
súp. č 210 s príslušenstvom - oplotenie, vstupná brána, elektrická prípojka, spevnené plochy pod schodiskom a pozemok parcela KN-C
č. 298/1 obchodnej spoločnosti
KOBEX Plus s.r.o:, IČO 36 650
129 so sídlom Horná 50, Banská
Bystrica za kúpnu cenu 39 720€,
pokračovanie

POTRAVINOVÁ POMOC 2011
KTO SÚ POBERATELIA TEJTO POMOCI:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 € (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).
Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg.
Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v
spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v
spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“
a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie. Maximálny limit pre 1
osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
• v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 €
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o
valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej
poisťovne o výške poberaného dôchodku;
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
UPOZORNENIE:
Prijímatelia potravinovej pomoci dostávajú potraviny bezplatne a v žiadnom prípade nemôžu tieto ďalej predávať, resp. distribuovať. V prípade
že bude zistená takáto skutočnosť (ďalší predaj potravín s cieľom získať za potravinovú pomoc finančnú odplatu), bude tento poberateľ
trvalo vylúčený z dodávok potravín najodkázanejším osobám.
pokračovanie

Predajná, Predajná, ty moje rodisko, najlepšie
sa cítim, keď si mi nablízko. Či pozerám z juhu,
či z jasenskej holi, zo všadiaľ si krásna, až ma
srdce bolí.
Toto vyznanie lásky k rodnej dedine mi vytrysklo zo srdca už pár rokov dozadu. Nič však
nestratilo na svojom význame ani dnes. Veď
rodisko, či sladký domov, je to najkrajšie, čo
môže človek dostať do vienka. Domov – jediné
miesto na celej Zemi, kde by sa mal
človek cítiť najlepšie. Pre mnohých
je domovom naša krásna Predajná.
Predajná, Predajná, ty moja domovina, nad teba krajšej niet, vo všetkom si iná. A čo by som prešla cez
šíro-šíre svety, v oknách mám predajnianskych sú najkrajšie kvety.
Môžu sa nájsť aj takí, ktorí so mnou nebudú
súhlasiť. Som si však takmer istá, že denne stretnete mnoho ľudí, ktorí sa majú radi a jeden pre
druhého dokážu urobiť veľa dobrých a krásnych
vecí. Ten, kto pozná našu krásnu dedinu a jej
obyvateľov, mi dá za pravdu. Istú dávku spolupatričnosti bolo cítiť aj začiatkom augusta pri
prípravách Dní obce a počas nich. Piatok bol
venovaný našim deťom, sobota dospelým
a mládeži a v nedeľu sme slávili svätú omšu
v miestnom kostole. Omša bola zasvätená všetkým obyvateľom obce Predajná, i tým, ktorí
odišli do večnosti. Počas sviatočných dní sme
potešili malých i veľkých i tých, ktorí si radi
zatancujú pri dobrej muzike.
V piatok sme urobili radosť našim najmenším. Neustále sa vozili na Tonkovej štvorkolke,
ale aj na ozajstných koníkoch pána Vladka
z východu, ktorý teraz žije v našej obci. Mnohé
z nich takmer nedýchali pri sledovaní výcviku

policajného služobného psa. Dosýta sa vyskákali na trampolíne. Potešila ich cukrová vata
a sladučké dobrôtky z jarmočných stánkov, ktoré si bežne v obchode nekúpia. Ich detské očká
potešilo množstvo hračiek a farebných balónov.
Teta Claudia maľovala detské tváričky pestrými
a originálnymi motívmi. Všetky zúčastnené deti
boli odmeňované sladkosťami, ktoré im odovzdávali členovia kultúrnej komisie a poslanci

obecného zastupiteľstva. Mladší chlapci, futbalisti, predviedli v zápase Predajná – Jasenie –
Brusno svoje schopnosti. Pre všetky deti bolo
pripravené aj občerstvenie – nápoje, rožok
a párky či hranolčeky za prijateľnú cenu. Piatkový deň sa končil o 24.00 hodine diskotékou,
ktorú si nenechali ujsť aj mladí ľudia z blízkeho
okolia.
V sobotu už od skorých ranných hodín vládol pri spoločenskom dome a pred školskou
jedálňou nezvyčajný ruch. Z kotlov rozváňala
restovaná cibuľka a šírila sa vôňa mäska. Dobrá nálada medzi súťažnými družstvami prispela
k celkovej vynikajúcej sobotnej atmosfére.
Mnohé partie sa tu stretli už niekoľkýkrát
a pribudli aj ďalšie.
Varenia guľášu sa celkovo zúčastnilo osemnásť súťažných družstiev. Vyhrať však mohli len
tri najlepšie a najchutnejšie guľáše. Pri vyhlasovaní víťazov boli možno niektorí sklamaní, ale
nevadí. Veď o rok je tu ďalšia šanca predviesť

svoje zdokonalené kuchárske umenie.
A dospelí mohli súťažiť ďalej. Súťažili aj futbalisti. Boli síce o niečo starší a ťažší ako tí,
ktorí hrali futbal v piatok, ale súťaživého ducha mali. Dostali šancu na góly. V tom čase už
bol areál zaplnený do posledného miestečka.
Stretli sa tu starí známi i tí, ktorí sa len spoznali. Pochutnávali si na guľáši, pohári vínka.
Do 18.00 hodiny sa čakalo na obľúbeného speváka Otta Weitera a jeho spevácku partnerku. Svojím hudobným programom nás nesklamali. Boli výborní,
čo potleskom i tancom potvrdili
prítomní diváci. Na záver ponúkli
mikrofón niekoľkým menším deťom
a dali im šancu zaspievať, čo bolo od
nich veľmi sympatické. Poďakovaním a kytičkami kvetov sa s nimi za nás rozlúčila pani Anežka Búdová.
Počas Dní obce si návštevníci mohli pozrieť
aj pekne naaranžovanú výstavku, ktorá vypovedala o šikovnosti a zručnosti našich spoluobčanov. Boli tu vystavené rôzne výšivky, paličkovaná krása, maľovanie na sklo, na papier, na plátno. Vystavované boli rezbárske práce, drevené
miniatúry i nádherné dýky z kovu. Medzi vystavujúcimi umelcami mala svoje práce aj najmladšia účastníčka – Veronika Kršteníková.
Mnohých očarila svojím talentom. Na drevených paneloch boli nainštalované fotografie
z predchádzajúcich rokov urobené na Dňoch
obce. Sobotňajšia zábava pod holým nebom
s vôňou harule vyvrcholila ohňostrojom, o ktorý
sa postaral Ľuboš.
Celá paráda týchto dní by sa nemohla uskutočniť bez štedrých sponzorov, ktorým patrí naše
poďakovanie.
V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša
v prekrásne vyzdobenom kostole. Príhovor
nášho mladého kňaza bol o láske, porozumení
a pomoci. Pomoc si zaslúžia i tí, ktorí pracujú
pre dobro obce.
Predajná, Predajná, v erbe lupeň ruží. Priviň
k srdcu každého, kto po ňom zatúži. Daj, Bože,
ľuďom tu zo svojich milostí, aby spolu nažívali
v šťastí a radosti.
Anka Miklošková
Starostka obce ďakuje všetkým obetavým
občanom za pomoc pri organizovaní
a realizácii Dní obce Predajná. Zároveň
ďakuje aj sponzorom:
Vladimírovi Moravčíkovi, Ondrejovi
Demeterovi, Jánovi Demeterovi, Milanovi
Dunajskému, Jozefovi Nociarovi,
Stanislavovi Kohútovi, Tatiane
Čontofalskej, Ľubomírovi Kršteníkovi,
Michalovi Berčíkovi - Pohostinstvo,
Ľubošovi Kohútikovi, Ivanovi Vančovi,
Márii Nagyovej, Vladimírovi Kazárovi,
Jánovi Glembovi - Pohostinstvo, Eve
Longauerovej - Stavebniny, Kataríne
Hraškovej, Jiřímu Nemečkovi, Antonovi
Živickému, Jánovi Gregorovi Agrosúčiastky a Hydinárni Zámostie.
Ď A K U J E M E !!!

Uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 9. 6. 2011
ktorá je vyššia ako všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností určená v znaleckom posudku č. 17
zo dňa 30.4.2011 súdneho znalca
Ing. Jána Lendáckeho.
b/ budovy bývalej Materskej školy
s jedálňou, nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 299, Kalvárska ul. súp.
č. 211 s príslušenstvom - sklad náradia, humno, elektrická prípojka a
pozemok parcela KN-C č.299 obchodnej spoločnosti ZEPOX spol.
s.r.o.,Tajovského 4, 97401 Banská
Bystrica, za kúpnu cenu 25 610,68€
ktorá je vyššia ako všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností určená
znaleckým posudkom č. 17 zo dňa
30. 4. 2011 súdneho znalca Ing. Jána
Lendáckeho.
UZNESENIE č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná, dáva súhlas kupujúcim so začatím rekonštrukčných prác na nehnuteľnostiach, dňom podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.
a) budova bývalej Materskej školy
s jedálňou, Kalvárska ulica súp. č.
210, parcela KN-C č. 298/1 s príslušenstvom - oplotenie, vstupná
brána, elektrická prípojka, spevnené plochy pod schodiskom a
pozemok v k.ú. Predajná.
b) budova bývalej Materskej školy
s jedálňou, Kalvárska ulica súp. č.
211, parcela KN-C č. 299 s príslušenstvom - sklad náradia, humno, elektrická prípojka a pozemok
v k.ú. Predajná.
UZNESENIE č. 69/2011
OZ berie na vedomie, že návrh
odmien poslancov OZ vypracovaný finančnou komisiou za I. polrok 2011 je v súlade so zásadami
odmeňovania poslancov OZ obce
Predajná a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór obce odporúča
vyplatiť odmeny poslancom OZ,
nakoľko uvedený návrh je v súlade
s rozpočtom obce a zásadami
odmeňovania poslancov OZ obce
Predajná a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
UZNESENIE č. 70/2011
OZ berie na vedomie vzdanie sa
funkcie kronikárky obce Predajná
Mgr. Viery Vaníkovej a ukladá poslancom OZ, aby oslovili občanov
a dali návrhy na obsadenie funkcie
obecného kronikára.
Termín: júl 2011
UZNESENIE č. 71/2011
OZ berie na vedomie list starostiek
obcí Predajná a Jasenie Obecnému

zastupiteľstvu obce Nemecká, o
záväzné stanovisko k pokračovaniu prác na kanalizácií a ČOV a
následné podanie na územné konanie a stavebné povolenie. I keď
list bol doručený v dopoludňajších
hodinách v deň konania OZ Nemecká nebol na zastupiteľstve prerokovaný.
UZNESENIE č. 72/2011
a/ OZ berie na vedomie žiadosť
p. Ondreja Čipku bytom Predajná,
ul. Bečov 110, o riešenie problému
zatápania jeho pozemku vodou z
ulíc Bečov, Borgondia,
b/ OZ ukladá stavebnej komisii
prekontrolovať súčasný stav a podať návrh riešenia odstránenia zatápania pozemku. Termín: júl 2011
UZNESENIE č. 73/2011
OZ berie na vedomie informáciu
starostky obce o vysprávkach a asfaltovaní ciest v obci Predajná.
UZNESENIE č. 74/2011
OZ berie na vedomie informáciu
starostky obce o prečistení kanalizácie na uliciach Podhrádok, Školská a Zabečov spoločnosťou VEOLIA.
UZNESENIE č. 75/2011
OZ berie na vedomie rozdelenie
zodpovednosti poslancov za jednotlivé ulice nasledovne: Dezider
Smitka - Farská, Dudová Marta Školská, Kazár Marián a Košíková
Anna - Podhrádok, Ing. Kňazovický Ivan a Ofúkaný Ľuboš - Kramlištíe a Bórovie, Pikula Milan Bečov a Borgondia, Pocklanová
Viera - Kalvárska, Šulková Božena
- Zabečov a Zábrežná.
UZNESENIE č. 76/2011
a) OZ schvaľuje finančný dar na
podporu mládežníckemu futbalu
v Predajnej, hráčom žiackych kategórií v Jaseni v hodnote 100,- € na
žiacky futbalový turnaj v Jasení.
b) OZ na základe listu - požiadavky
oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica, ukladá športovej komisii preveriť možnosti obnovenia
mládežníckeho futbalu v Predajnej
(vedúci družstva, tréner, počet
záujemcov v Predajnej rozpočet na
1 rok atď).
UZNESENIE č. 77/2011
a) OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o zabezpečení
programu na Dni obce, ktoré sa
budú konať 5. - 6. a 7 augusta 2011.
b) OZ berie na vedomie požiadavku starostky obce na aktívnu účasť
poslancov a členov komisií, na príprave a organizovaní Dní obce Predajná 2011.

POTRAVINOVÁ POMOC 2011
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA POTRAVINOVEJ POMOCI:
1/ Viem, že pracujúci dôchodca nemá nárok, ale ak pracuje len na
dohodu? Alebo sa nerozlišuje pracovný pomer?
Ak niekto pracuje na dohodu, tak ide o pracujúceho dôchodcu, aj keď
na krátku dobu, takže potravinová pomoc mu nepatrí - rozhodnutie v
takýchto prípadoch je na dohode medzi charitou a obcou, či danému
občanovi sa poskytne potravinová pomoc.
2/ Má nárok na pomoc dôchodca, ktorý má dôchodok 312,90 €, ale má
exekučné zrážky 51,78 €, potvrdené zo Sociálnej poisťovne?
V tomto prípade nemá nárok, neberú sa do úvahy výdavky v tomto
prípade zrážky.
3/ Dôchodcom treba nové potvrdenie, alebo stačí rozhodnutie zo začiatku roka?
Dôchodcovia sa preukážu výmerom pre rok 2011, len v prípade, že
týmto výmerom nedisponujú (napr. ho stratili a pod.), tak v tom prípade je potrebné potvrdenie.
4/ Čo sa týka dôchodcov, sú nejaké výnimky alebo je limitom na priznanie iba dôchodok menej ako 305 €? Svokre (75 r.) poberajúcej iba
vdovský dôchodok povedali na obecnom úrade, že ona nemá nárok, aj
keď poberá dôchodok 220 €.
Potravinová pomoc je určená pre kategóriu „nepracujúci poberatelia starobného, predčasného invalidného alebo dôchodku, ktorých maximálna
výška dôchodku nepresahuje 305 €“. Informácia úradu bola správna.
5/ Ak dôchodkyňa poberá svoj starobný dôchodok vo výške 250 € a
k tomu má priznaný vdovský dôchodok 150 €, má nárok na potravinovú pomoc alebo nie?
Áno má nárok, nakoľko sa berie do úvahy len výška starobného, invalidného a predčasného dôchodku.
6/ Má nárok na potravinovú pomoc aj poberateľ opatrovateľského príspevku? A poberateľka len vdovského dôchodku, narodená v r. 1956?
Ak poberá len opatrovateľský príspevok, nemá nárok na potravinovú
pomoc. Ak poberá len vdovský dôchodok, nemá nárok na potravinovú
pomoc, berie sa do úvahy len starobný, invalidný a predčasný dôchodok.
7/ Ak sme ja a moja manželka nezamestnaní obaja, ale dávky preberá
len jeden z nás, na koľko kíl múky a na koľko kíl cestovín má naša
rodina nárok?
Ak ste v poberateľom dávky v hmotnej núdzi a manželka je spolu
posudzovaná osoba (prípadne aj deti sú spolu posudzované osoby)
nárok na potravinovú pomoc má poberateľ dávok v hmotnej núdzi (nie
spolu posudzované osoby), t. j. poberateľ dávok v hmotnej núdzi má
nárok na 20 kg múky a 20 kg cestovín.
8. Manželský pár, manžel je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
manželka je spolu posudzovaná osoba. Má nárok na potravinovú pomoc len manžel alebo aj jeho manželka?
Pán má nárok na potravinovú pomoc, spolu posudzované osoby nie.
9. Poberateľka dávky v hmotnej núdzi, ktorá má 4 deti, ktoré sú spolu
posudzované osoby. Má nárok na potravinovú pomoc len ona, alebo aj
jej 4 spolu posudzované deti?
Pani má nárok na potravinovú pomoc, spolu posudzované osoby nie.
10 Pri starobnom dôchodku sa posudzuje manžel, manželka alebo sa
berie do úvahy len konkrétna osoba?
Pri dôchodcoch sa vždy posudzuje jednotlivec.
10/ Môže obec odmietnuť spoluprácu na potravinovej pomoci? Na obecnom úrade sa vyjadrili, že sa do tejto akcie nechcú zapojiť, keďže charitatívna organizácia žiada od obce zaplatenie dovozu potravín. Občania v
obci neboli vôbec upovedomení, že majú nárok na túto pomoc.
Áno, spolupráca zo strany obce na realizácii potravinovej pomoci je
dobrovoľná. Zodpovednosť za dodávky potravín majú charitatívne organizácie.

Konkrétne miesto a čas rozdávania pomoci v našej obci bude
oznámený v obecnom rozhlase.

Nový školský rok v číslach
Tak ako na celom Slovensku, aj u nás začal školský rok 5. septembra 2011.
Do ZŠ prišlo v tento deň 187 žiakov a do MŠ 37 detí. Prvýkrát do školských lavíc
zasadlo 16 prváčikov. V piatej triede sme privítali 8 žiakov z Jasenia. Na škole máme
10 kmeňových tried. Z toho 5 má od leta novú podlahu v hodnote cca 11 000€.
V školskom zbore pôsobí 18 pedagogických zamestnancov. V materskej škole učia
4 pani učiteľky. Na škole pôsobí ďalších 9 nepedagogických zamestnancov.
V školskom klube je prihlásených 47 žiakov. Žiaci budú môcť navštevovať sedem
záujmových krúžkov (rybársky, stolnotenisový, krúžok racionálnej výživy, florbalový,
branno-športový, športovo-turistický a futbalový.) Navštevovať budú môcť ZUŠ
( výtvarný a hudobný odbor. Niektoré dievčatá krúžok Bocianik začlenený do CVČ
Brusno.
Počas prázdnin sme nezaháľali. Okrem podláh v triede sme založili nové dvere na
troch triedach a zrekonštruovali sme toalety v telocvični.
Veríme, že aj školský rok 2011/2012 bude úspešný. Všetkým zamestnancom ako aj
našim žiakom prajeme veľa trpezlivosti a úspešné vykročenie do septembra.
Mgr. Peter Roštár

Školský rok 2010/2011 v číslach
V školskom roku 2010/2011 sme mali na
našej škole 10 tried s počtom žiakov k 1. 9.
2010 - 187 a k 30. 6. 2011 - 185.
V škole sme mali 2 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
ŠKD navštevovalo 57 detí v 2 oddeleniach. V MŠ bolo 40 detí.
V 9. ročníku bolo 26 žiakov. Všetci boli
prijatí a zapísaní na ďalšie štúdium na stredné školy:
- na gymnázium sa zapísalo 8 žiakov,
- na strednú odbornú školu – štvorročný
odbor – sa zapísali 10 žiaci,
- na strednú odbornú školu – trojročný odbor – sa zapísalo 6 žiakov,
- na pedagogickú a sociálnu akadémiu sa
zapísal 1 žiak,
- na obchodnú akadémiu sa zapísal 1 žiak.
Na konci školského roka prospelo 181 žiakov s týmito výsledkami:
Prospel s vyznamenaním 83 44,86%
Prospel veľmi dobre
40 21,62%
Prospel
55 29,73%
Za celý školský rok žiaci vymeškali
13 200 hodín. Priemer na žiaka je 71,35
hodín. Neospravedlnených hodín je 42.
Priemer na žiaka je 0,23 hodín.
Žiaci sa aj tento rok zapájali do súťaží
a olympiád – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda, Maks,
Maksík, Klokan, matematická olympiáda,
olympiáda z biológie, geografie a anglického jazyka. Pracovali aj v stolnotenisovom, rybárskom, brannošportovom, futbalovom, florbalovom krúžku a niektorí sa
venovali biatlonu. Žiaci reprezentovali našu

školu aj na športových súťažiach - Športom proti drogám v Jasení, Florbalový turnaj v Predajnej, Okresné kolo stolnotenisového turnaja vo Valaskej a Futbalový
turnaj /v Brusne, Jasení, Nemeckej/.
Do 1. ročníka na školský rok 2011/2012
sa zapísalo 16 žiakov. Traja žiaci majú odklad povinnej školskej dochádzky.
Michaela Vaníková

Milé deti, milí rodičia!
Skončil sa čas oddychu, voľna a dovoleniek a nastal čas, kedy začínajú povinnosti.
Aj naša materská škola je pripravená na
príchod našich najmenších. Áno, bude aj
plač, zlosť, ale to všetko prejde. A ani sa
nenazdáte a vaše dieťatko sa bude do
škôlky tešiť. Mnohé mamičky, ktorých deti
prvýkrát prekročia prah materskej školy,
sa obávajú, čo nastane, ako sa ich ratolesti
v kolektíve aklimatizujú, či nebudú plakať,
či budú dobre papať a mnoho podobných
otázok, ktoré im preletia hlavou. Musím
vás uistiť, milé mamičky, všetky detičky to
prežili a vôbec sa nemusíte báť. Ony sa
naučia, a veľmi rýchlo, že nemôžu byť len
s maminkou, a že im medzi kamarátmi
bude fajn. Tak tešíme sa na vás, deti, a
tešíme sa aj na milých rodičov.
A čo ešte odkázať našim najmenším?
Trieda motýlikov a trieda lienok sa už
nevedia dočkať na svojich kamarátov,
všetky hračky čakajú, kedy sa už budete
s nimi hrať, aj pani učiteľky sa tešia na
malých šibalov. Vaše pani učiteľky, ktoré
sa budú s vami hrať sa volajú: p. zást.
Ružena Smolová, Bc. Stanislava Michalková, Mgr. Janka Kleskeňová, Alexandra
Vaníková. Srdečne vás vítam v novom
školskom roku. Bc. Stanislava Michalková

Spomienky na školský rok 2010/2011
Na školský rok, ktorý sa pre našich žiakov skončil
získaním vysvedčenia, si ešte posledný týždeň v laviciach
zaspomínali tretiaci:
Tretí ročník bol náročnejší ako druhý, ale prežili sme to.
Učili sme sa vybrané slová, až nám z toho v hlave hučalo.
Ale nakoniec sme to dokázali. Matematika bola ľahká,
pokým sme nedostali do lavice písomky. Na vlastivedu sa
nikto netešil. Prírodoveda bola ľahká. Učili sme sa zaujímavosti o zvieratkách. Veľa sme
čítali. Niektorým čítanie nešlo. Tešíme sa na ďalší školský rok.
Alicka Cibuľová a Nina Sýkorová
Na začiatku školského roka sme sa báli tretej triedy. Keď sme spoznali pani učiteľku, zistili
sme, že sa nemáme čoho báť. Celý rok bola sranda, nenudili sme sa. Spoznávali sme nové
učivo zo slovenčiny, matematiky, čítania. Robili sme aj projekty. Niektoré boli veľmi pekné.
Boli sme aj na brannom a perfektnom školskom výlete v Tatralandii. Tam sme sa vyšantili
na toboganoch. Od 13. júna sme spolu so štvrtákmi chodili na plavecký výcvik do Brezna.
Na školský rok máme pekné spomienky. Tešíme sa však už na vysvedčko!!!
Vika Toráňová a Bianka
Od prvého dňa v škole som mal stres, ale potešili ma spolužiaci. Užíval som si tu celý rok.
Ďakujem pani učiteľkám, ktoré ma celý rok učili a snažili sa nám pomôcť. Naučili nás veľa,
ale najlepšia pani učiteľka je naša triedna. Tá nás naučila najviac. Celý rok drela a ja si
myslím, že si zaslúži od nás všetkých pochvalu.
Dominik Demeter

PLAVECKÝ VÝCVIK
V týždni od 13. do 17. júna sa naši predškoláci, tretiaci
a štvrtáci zúčastnili plaveckého výcviku. Aktivity týždňa
zosumarizovala tretiačka Nina Sýkorová, zaspomínala si
naň žiačka štvrtého ročníka Sarah Perichtová a jej spolužiačka Emka
Žugecová zložila aj krátku básničku.

MÔJ PLAVECKÝ VÝCVIK
Na plaveckom výcviku
sa pláva zo zvyku
a skáče sa aj z mostíku.
V pondelok, utorok, stredu a štvrtok
plávali sme ako súdok.
No už v piatok
vrtel sa nám od rýchlosti zadok.

PONDELOK - Prvý deň som sa trochu obávala, ale nakoniec to veľmi dobre dopadlo a vybrali nám
veľmi dobrého trénera.
UTOROK - Už sme pekne plávali, ale ešte s pomocnými hadíkmi.
STREDA - Skákali sme do vody. Niektorí z nás už plávali bez pomôcok.
ŠTVRTOK - Chvíľku sme sa hrali, potom sme plávali a skákali do vody.
PIATOK - Najprv sme robili to, čo vždy. Potom nasledovala súťaž. Ja som skočila do vody ako ostatní. Doplávala som ako tretia. Na plaveckom
sa mi veľmi páčilo a už teraz sa teším na ďalší.
Keď som prišla na miesto, kde sa mal konať plavecký výcvik, cítila som vôňu vody. Tá vôňa bola neskutočne prekrásna a príjemná. Bol tam aj
bufet so sladkosťami, kde sme si mohli niečo kúpiť.
Hneď ako som vošla do šatne, prezliekla som sa do plaviek. Na hlavu som si dala kúpaciu čiapku, zobrala som si uterák a išla som sa
osprchovať. Potom som pomaly kráčala k bazénu. Keby ste len cítili tú vôňu! Keby ste videli tie malé vlnky! Inštruktori si nás rozdelili na plavcov
a neplavcov. Každá skupina mala so svojím inštruktorom každé ráno rozcvičku.
Celý týždeň nás učili plávať. Na konci týždňa sme ukázali pred všetkými, čo sme sa naučili. Za odmenu sme dostali malé diplomíky.
Na konci plaveckého výcviku som bola veľmi smutná. Som však rada, že som sa naučila plávať.

Septembrové pranostiky
Zber textilu pre charitu
Vážení občania,
Obecný úrad Predajná v spolupráci s Diakóniou Broumov vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Občania môžu priniesť:
· oblečenie na leto a zimu pre deti aj pre
dospelých,
· posteľnú bielizeň, uteráky, utierky,
záclony,
· látky – min. meter štvorcový – nie zvyšky
látok,
· domáce potreby – riad, hrnce, panvice,
poháre, hrnčeky, taniere,
· periny, vankúše, deky,
· nepoškodenú obuv – páry zviazať, aby
sa nestratili,
· hračky.
Ak chcete pomôcť, prosíme uvedené veci
priniesť do Spoločenského domu v Predajnej:
od 19. septembra do 23. septembra 2011
v čase:
od 10.00 hod do 12. 00 hod alebo od 14.00
hod do 18.00 hod.
Vyzbieraný materiál bude spracovaný
a ďalej využitý. Poslúži ľuďom v núdzi.
Ď A K U J E M E !!!

PRE PRIAZNIVCOV
POHYBU
V telocvični ZŠ s MŠ sa bude aj v tomto
školskom roku cvičiť aerobic, pilates
a posilňovacie cvičenia - po dohode
s riaditeľom ZŠ s MŠ Mgr. P. Roštárom.
Bližšie informácie budú vyhlásené
v miestnom rozhlase

Leto sa s nami pomaly lúči a potichúčky a nenápadne sa k nám vkráda jeseň.
Začína septembrom, ktorý sa považuje za
máj jesene. Dúfajme, že aj počas nadchádzajúcich dní k nám nebudú ešte slnečné
lúče skúpe a prežijeme pekné babie leto.
Vraj aké je počasie na 1. septembra, také
bude celý mesiac. A ak sa osy v septembri
tlačia do príbytkov, bude tuhá zima. Tak
uvidíme...
Alica sa do hmly halí, slnko na nás
slabo páli. (6.9.)
Po svätom Kríži, jeseň sa blíži. (14.9.)

Oznam

Od Panny Márie Sedembolestnej teplota
rýchlejšie poklesne. (15.9.)

Vážení občania,

Po svätom Matúši daj baranicu na uši.
(21.9.)

ak chcete prispieť svojím
postrehom, názorom, nápadom
či zážitkom do Predajnianskych
zvestí, môžete kontaktovať
ktoréhokoľvek člena redakčnej
rady, resp. poslať názor
elektronicky na e-mail:
m.vanikova@centrum.sk
Ďakujeme!

Na svätého Cypriána chladno býva často
zrána. (26.9.)
Na svätého Václava býva blata záplava.
(28.9.)
Michal zimu dýchal. (29.9.)
Jasné nebo v noci pred Michalom
zvestuje, že po ňom treskúca zima
nasleduje.
Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte,
tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte.
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júl
50 rokov
Slavomír Goral
Karol Vraniak
60 rokov
Anna Foltínová
Vladimír Fundja
Daniel Starčok
70 rokov
Gizela Peťková
80 rokov
Anna Langová
Anton Hermánek

august
60 rokov
Igor Lauko
Jolana Korduličová
Ján Sedliak
75 rokov
Kvetoslava Pindiaková
80 rokov
Jozef Kuracina

Nebo v ústach

CESTO:
8 vajec
1 rastlinný tuk
300 g práškového cukru
120 g kokosu
100 g hrubej múky
2 lyžice kakaa
2 hrsti nasekaných orechov
PLNKA:
100 g kryštálového cukru
400 ml mlieka
2 žĺtky
1 Zlatý klas
1 maslo
POLEVA:
2 biele čokolády
6 lyžíc oleja
250 g marhuľového džemu

PRE CELÚ RODINU
ČAS PRÍPRAVY:
50 MINÚT

POSTUP:
1. Žĺtky vymiešame s cukrom a rastlinným tukom. Pridáme
1/2 snehu z bielkov, kokos, orechy, kakao, múku a
nakoniec zvyšný sneh z bielkov. Cesto dobre vymiešame,
dáme na plech vystlaný papierom na pečenie a upečieme.
2. PLNKA: Cukor na panvici skaramelizujeme a
zalejeme 200 ml mlieka. Krátko povaríme, kým sa
karamel nerozpustí. Vo zvyšnom mlieku rozmiešame žĺtky a Zlatý klas. Vlejeme do
karamelu a povaríme 3 minúty. Do vychladnutej zmesi vmiešame maslo.
3. Koláč potrieme džemom, natrieme krémom a polejeme čokoládovou polevou z bielej
čokolády.
Elektrická rúra: 180 °C, teplovzdušná rúra: 160 °C, plynová rúra: stupeň 3, čas pečenia: 11 -25
minút.
Zdroj: Život

Špecifiká pitného režimu
Lukáš Sebastián Ryšlink
Dominika Havranová
Timea Kováčiková

Terézia Rotterová
Mária Búdová
Júlia Filipková
Igor Vejmelka
Kamil Michalčík
Ondrej Bíreš

Posledné dni augusta nás prekvapili vysokými teplotami a horúčavami, ktoré zaťažujú
organizmus. Stáva sa, že počas dňa pocit smädu potlačíme. Dodržiavaním pitného
režimu určite predídeme malátnosti, nevoľnostiam, bolestiam hlavy, nesústredenosti
či zníženiu krvného tlaku a zrýchleniu pulzu, čo vedie ku kolapsu z tepla. Zvlášť starší
ľudia, u ktorých sa znižuje až stráca pocit smädu, by mali prijímať dostatok tekutín.
Aké tekutiny by sme mali piť?
Na udržiavanie života a zdravia potrebuje človek okrem základných živín aj ochranné
živiny a predovšetkým vodu. Telo dospelého človeka obsahuje 40 litrov vody a neustály
kolobeh vyžaduje jej pravidelný prísun, pretože telesné zásoby sú malé. Jasným dôkazom
je fakt, že bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody len niekoľko dní.
V poslednej dobe vzrástla konzumácia sladkých a energetických nápojov a minerálnych
vôd. Treba však vedieť, že sladká chuť nemá osviežujúce účinky, naopak zvýrazňuje pocit
smädu, pretože odčerpáva vodu z buniek. Prítomný kofeín zase znižuje obsah vitamínov
zo skupiny B a vápnika v krvi. Kyselina fosforečná prítomná v kolových nápojoch
nepriaznivo ovplyvňuje metabolizmus vápnika. Vápnik sa tak nedokáže zabudovať do
kostného tkaniva, čo úzko súvisí s rednutím kostí. Minerálne vody sa líšia skladbou, ale aj
úrovňou nasýtenia rôznymi minerálmi. Pri jednostrannom preferovaní vysoko
mineralizovanej vody môže dochádzať k nadmernému príjmu niektorých minerálov
a následne k negatívnym následkom. V letných horúčavách by sa malo určite obmedziť
pitie akýchkoľvek alkoholických nápojov, ako aj kávy, ktorá má dehydratačný účinok.
Pitná voda má svojím zložením nezastupiteľné miesto vo výžive človeka vzhľadom na
svoju povahu transportného média (prenáša živiny z potravy do buniek), rozpúšťadla
(rozpúšťa minerály, vitamíny a výživné látky) a tvorí podstatnú súčasť živej hmoty. Je
určite najzdravšia. Ďalej sa odporúčajú piť ovocné čaje, bylinkové čaje, nízkomineralizované
prírodné vody či v menších množstvách zriedené ovocné šťavy. Dostatok tekutín je totiž
nevyhnutný pre tráviace pochody, udržiavanie vnútorného prostredia, tlaku krvi či
primerané vylučovanie odpadových látok. Denná potreba tekutín u zdravého človeka je
podľa telesných rozmerov, veku, ročného obdobia či charakteru vykonávanej práce asi
1,5 až 2 litre denne, z toho čistá voda by mala tvoriť minimálne 80%. A tak pime vodu,
nápoj z vodovodu!!!
Spracované podľa článku z Vodárenských pohľadov, časopisu asociácie vodárenských spoločností.

Niektorí z nás už majú svoju letnú dovolenku za sebou, iní sa na ňu ešte len tešia. Dýchanie sviežeho morského vzduchu, leňošenie na
pláži, kúpanie sa v mori, ignorovanie pracovných telefonátov a presmerovanie myšlienok na oddych sú určite zárukou načerpania novej
energie. Obľúbenou letnou destináciou Slovákov je už niekoľko rokov Chorvátsko so svojím čistým morom. A ak by sa vám chcelo v čase
letných horúčav aj spoznávať nové chorvátske miesta, prinášame zaujímavosti o krajine, ku ktorej patrí okolo tisíc ostrovov.
Chorvátsko sa nachádza v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove, na
brehuJadranského mora a na ostrovoch v Jadranskom mori. Tejto krajine patria aj
dva polostrovy Istria a Dalmácia. Vo vnútrozemí je kontinentálna klíma so suchým letom a chladnou zimou. Na pobreží panuje od
júna príjemné počasie vhodné na kúpanie. Teplota mora sa v priemere pohybuje od 20 do 25 stupňov. Hlavným jazykom je
chorvátčina, ktorá patrí k západnej podskupine južnoslovanských jazykov. Chorvátskou menou je kuna (HRK), ktorá má 100 lipa.
V Chorvátsku rastie okolo 4 300 druhov rastlín. Na cestu do tejto krajiny a na pobyt do 90 dní nepotrebujú občania Slovenska vízum.
Pre návštevníkov platí prihlasovacia povinnosť do 24 hodín od prekročenia hranice. Najväčšia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h,
mimo obce 90 km/h a na diaľniciach 130 km/h.

Všeobecné informácie

...väčším ostrovom je KRK.
...starším mestom na západnom
pobreží Jadranu je PULA. Nachádza sa tu tretí najväčší amfiteáter v Európe z 1.
storočia n. l. dokončený za rímskeho cisára Vespasiana I. V súčasnosti sa v ňom
konajú letné koncerty. Kedysi v ňom bolo dvadsaťtritisíc miest na sedenie, dnes je
ich „len“ päťtisíc.
...dôležitejším námorným prístavom je RIJEKA. Vo februári sa v tomto meste konajú
karnevaly. V uliciach tancujú nosiči zvonov prezlečení za exotické zvieratá.
...vyššie platany Európy rastú v arborete v DUBROVNÍKU. V tomto meste strávila
medové týždne autorka detektívnych románov Agatha Christie. Staré mesto Dubrovník je od roku 1991 zapísané v Zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
...dlhším ostrovom je HVAR. V metropole Hvaru je námestie PJACA – jedno z najväčších renesančných námestí Európy.
...najviac hodín slnečného svitu je práve na ostrove HVA– 2 718 hodín ročne.
...krajšou riekou chorvátskeho krasu je KRKA.
...krajšie lesy severného Jadranu sú na ostrove RAB.
...väčší zámok je v KLENOVNÍKU. Ide o zámok grófov Draškovičovcov. Má 90 izieb a 365 okien.

Chorvátske naj...

Ďalšie zaujímavosti

Chránená oblasť PLITVICKÝCH
JAZIER je zapísaná v Zozname
svetového prírodného dedičstva UNESCO. Šestnásť terasovito položených jazier sa
nachádza v krasovom Dinárskom pohorí.
BRIJUNSKÝ NÁRODNÝ PARK je zapísaný v Zozname svetového prírodného
dedičstva UNESCO. Park má bohatú flóru a faunu a staré olivovníky. Na Brijunských
ostrovoch sa ťaží aj kvalitný vápenec.
Ostrov KORČULA je preslávený olivami a viničom. Na ostrove sa údajne narodil a aj
zomrel slávny cestovateľ a obchodník Marco Polo. Turisti môžu navštíviť aj jeho rodný
dom, hoci väčšina encyklopédií uvádza miesto jeho narodenia a smrti Benátky.
Druhým najvyšším horským masívom je BIOKOVO, ktorý sa tiahne nad Makarskou
riviérou. Dá sa naň dostať autom.
Jedným z najstarších miest Chorvátska je ŠIBENIK. Nachádza sa tu Katedrála sv.
Jakuba postavená v renesančnom slohu. Je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Druhým najväčším mestom Chorvátska je SPLIT. Staré mesto a Diokleciánov palác sú
tiež súčasťou Zoznamu UNESCO.
Malými Benátkami nazývajú staré mestečko TROGIR.
Významným prístavným mestom s kúpeľmi bývalo mesto ZADAR.
Za tretí najväčší ostrov je považovaný ostrov BRAČ. Ťaží sa tu mramor, z ktorého bol
postavený spomínaný Diokleciánov palác v Splite a Biely dom vo Washingtone.
A samozrejme bolo to aj pôsobisko slovenského spisovateľa Martina Kukučína – dedina Selce, kde môžete navštíviť jeho rodný dom.
Určite sa v Chorvátsku nájde ešte veľa čarovných kútov, pekných miest a príjemných pláží. Stačí len zbaliť pár vecí na oblečenie, vziať
cestovný pas alebo občiansky preukaz, vyzbrojiť sa financiami a spoznávanie tejto letnej destinácie môže začať. Príjemné cestovateľské
a letné zážitky!!!!
V článku sú použité informácie z knihy Chorvátsko Ottov sprievodca. Michaela Vaníková

ŠPORTOVÁ KOMISIA
Pri príležitosti „Dní obce Predajná“ sme už tradične v piatok pre deti pripravili
rôzne úlohy a súťaže a v sobotu pre dospelých súťaž „O najsilnejšieho muža a ženu“.
V disciplínach hod kľuchtou, beh s bandaskami a v pretláčaní rukou si so žien
najlepšie počínali Kukučková Ivana, Trnovská Ivetka a Jackuliaková Veronika, ktoré
obsadili v poradí prvé, druhé a tretie miesto. Medzi mužmi bola konkurencia ešte
tvrdšia a konečné poradie Babka Peter, Núter Peter a Kováčik Maroš bolo veľmi
tesné.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Turistický klub Predajná
Behom troch mesiacov sme absolvovali tri túry a jednu cyklotúru. V máji sme sa boli
pozrieť na najväčšie skalné okno na Slovensku, ktoré sa nachádza na Ohništi, ktoré
ponúka aj nádherný výhľad na Nízke Tatry, niekoľko sto metrov dlhé skalné rady
brál a aj veľkú ľadovú priepasť. V júni sme absolvovali cyklotrasu a koncom toho
istého mesiaca tradičný Chabenec. Tentokrát sme si vybrali trasu z Lomnistej doliny
cez Struhár a na Ďurkovú. Súčasťou túry bol aj výstup na hrebeň Chabenca kde sme
mali možnosť povzbudiť bežcov, ktorí absolvovali beh dlhý 49 km po hrebeni.
Koncom júla nasledoval prechod Tatranskou magistrálou zo Štrbského Plesa cez
sedlo pod Ostrvou, Batizovské Pleso na Sliezsky dom a odtiaľ spokojní a plný
zážitkov do Starého Smokovca.
Dezider Smitka, predseda Turistického klubu Predajná

GRAND PRIX OF EUROPE na strelnici v Predajnej
V Predajnej na strelnici ŠIMÁŇ sa 19. – 21. augusta konali preteky v letnom viacboji
GRAND PRIX of EUROPE a 30. ročník Memoriálu hrdinov SNP a majstrovstvá
kraja v letnom biatlone. Na pretekoch sa zúčastnili pretekári zo Slovenska, Českej
republiky, Nemecka, Moldavska a Maďarska. Nositeľom súťaže bola obec Predajná.
Na pretekoch sa zúčastnil a ceny odovzdával podpredseda samosprávneho vyššieho
celku Banská Bystrica pán Pavol Belko. V sobotu sa konali rýchlostné preteky
s nasledujúcimi výsledkami pretekárov ŽP Šport a.s. – oddielu bežeckého lyžovania
a biatlonu:
V dopoludňajších pretekoch zo vzduchových zbraní v kategórii muži 51-60 roční
skončil Marian Kazár na 6. mieste, v kategórii ženy do 40 rokov Eva Lehotská
obsadila 2. miesto a v kategórii ženy 41–50 ročné Viera Kubacká 1. miesto a Dana
Bartalská-Niňajová 2. miesto. V žiackych kategóriách sme mali nasledovné
umiestnenia: kategória žiaci 14-15 roční: Marek Brezina 5. miesto, Tomáš Longauer
10 miesto, Adrián Harčárik 11. miesto, kategória žiačky 14-15 ročné: Hana Lešťanová
8.miesto, kategória žiaci 12-13 roční: Dušan Peťko 4. miesto, Martin Gánovský 9.
miesto, kategória žiačky 12-13 ročné: Karin Kazárová 2. miesto, Andrea Harčaríková
5. miesto, kategória žiaci 10-11 roční: Viktor Papaj 5. miesto, kategória žiačky 10-11
ročné: Zuzana Longauerová 7. miesto.
Popoludní sa konali rýchlostné preteky zo streľbou z malokalibrovky
s nasledovnými výsledkami: kategória dorastenci 16-17 roční: Peter Seifert 2. miesto,
Martin Kupec 8. miesto, Ondrej Kozstolányi 9. miesto. V kategórii ženy 22-30 ročné
zvíťazila Eva Lehotská, v kategórii dorastenky 18-19 ročné vyhrala Katarína Kupcová.
V kategórii muži 46 roční a starší Marian Kazár skončil na 4. mieste. V kategórii ženy
31 ročné a staršie Dana Bartalská-Niňajová obsadila 2. miesto.
V nedeľu sa konali preteky s hromadným štartom so streľbou zo vzduchových
zbraní, kde pretekári ŽP Šport a.s. skončili v jednotlivých kategóriách nasledovne:
kat. muži 51-60 roční Marian Kazár skončil na 5. mieste, v kategórii ženy 41 – 50
ročné Dana Bartalská-Niňajová 1.m. a Viera Kubacká 2.m. V žiackych kategóriách
sme mali nasledovné umiestnenia: kat. žiaci 14-15 r. Marek Brezina 1.m., Adrián
Harčárik 5.m., Tomáš Longauer 8 m., kat. žiačky 14-15 r. Hana Lešťanová 3.m., kat.
žiaci 12-13 r. Martin Gánovský 3.m., Dušan Peťko 4.mkat. žiačky 12-13 r. Andrea
Harčaríková 3.m., kat. žiaci 10-11 r. Viktor Papaj 2.m., kat. žiačky 10-11 r. Zuzana
Longauerová 1.m.
Marian Kazár

Letný biatlon v Predajnej
V Predajnej 25. - 26. 6. 2011 sa konalo 2. kolo
Slovenského – VIESSMANN pohár v letnom
biatlone. Organizátorom bol klub biatlonu
Predajná spolu s oddielom bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport a.s. Na vynovenej strelnici a dobre pripravených tratiach sa v sobotu
konali rýchlostné preteky v LB s medzinárodnou účasťou. Zúčastnilo sa 174 športovcov zo
Slovenska a Maďarska. Medzi štartujúcimi boli
aj olympionici oboch zúčastnených krajín.
Športovci štartujúci za ŽP Šport dosiahli vo
svojich kategóriách nasledovné umiestnenia:
Kategória mladší dorastenci 16 - 17 roční
Peter Seifert 1. miesto, Ondrej Kozstolániy
4. miesto, Martin Kupec 8. miesto.
Kategória starší dorastenci 18 - 19 roční
Juraj Lešťan 11. miesto.
Kategória staršie dorastenky 18 - 19 ročné
Katarína Kupcová 5. miesto.
Kategória juniori 20 - 21 roční
Jakub Fendek 4. miesto.
Kategória juniorky 20 - 21 ročné
Jana Pastúchová 2. miesto.
Kategória ženy 22 - 35 ročné
Vladimíra Točeková 1. miesto.
Kategória ženy 36 ročné a staršie
Viera Kubacká 3. miesto.
Kategória muži 46 roční a starší
Marian Kazár 3. miesto.
Kategória žiaci A 10 – 11 roční
Viktor Pápaj 7. miesto.
Kategória žiačky A 10 – 11 ročné
Zuzana Longauerová 10. miesto.
Kategória žiaci B 12 – 13 roční
Dušan Peťko 4. miesto, Martin Gánovský 14.
miesto.
Kategória žiačky B 12 – 13 ročné
Karin Kazárová 1. miesto, Andrea Harčáriková
2. miesto.
Kategória žiaci C 14 – 15 roční
Martin Brezina 2. miesto., Adrián Harčárik 4.
miesto. , Tomáš Longauer 10. miesto.
Kategória žiačky C 14 – 15 ročné
Hana Lešťanová 9. miesto
Pretekári KB Predajná obsadili nasledovné miesta:
Kategória muži 22 – 35 roční
Peter Kazár 5. miesto.
Kategória muži 36 – 45 roční
Jaroslav Brezina5. miesto.
Kategória muži 46 roční a starší
Peter Lešťan 5. miesto.
V nedeľu boli na programe preteky s hromadným štartom v LB, kde pretekári oddielu BL
a BI ŽP Šport a.s. dosiahli nasledovné umiestnenia:
Kategória mladší dorastenci 16-17 roční
Peter Seifert 4. miesto, Ondrej Kozstolániy
6. miesto, Martin Kupec 8. miesto.

