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Už znovu sa v období Adventu tešíme na tých niekoľko sviatočných dní, ktoré by sme chceli
prežiť so svojou rodinou v príjemnom prostredí domova. Vianoce takmer vo všetkých
kresťanských kultúrach patria k vianočnému koloritu, ale aj k duchovnej integrácii ľudí.
Predstavme si teraz Vianoce a ich symboly.
Veniec - symbol adventu. Slovo adventus znamená príchod. Symbolom
adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so
štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ.
Vianočný stromček - symbol Štedrého večera.
Viete, čo predstavuje ozdobený vianočný
stromček? Symbolizuje strom života, ktorý sa našiel vyobrazený na
asýrskych vykopávkach, poznali ho v Egypte i v Indii, v Grécku, ale
aj Indiáni v Severnej Amerike. Naše ihličnaté stromy rastúce do
tvaru kužeľa sú najideálnejšími predstaviteľmi Vianoc. Kmeň stromu
symbolizuje chrbtovú kosť. Mal by byť preto rovný a priamy, akoby
predstavoval človeka s rovnou chrbtovou kosťou. Naše staré mamy zdobili stromček
orechmi či jablkami, ale zmysel je vlastne rovnaký - strom s ušľachtilým ovocím.
Jablká ako symbol zdravia, mladosti a krásy.
Orechy zasa ako symbol úrody, plodnosti a sily.
Sviečky - príchod svetla svetiel.
Betlehem - po hebrejsky Dom chleba. Znova nastal čas betlehemcov. Návrat tohto symbolu
svätej rodiny do našich príbytkov.
Pieseň - Tichá noc, svätá noc. Od roku 1818 patri k sviatočnej, mysterióznej atmosfére
Vianoc na celom svete.
Oplátky - symbolizujú, že kresťania pristupujú k svätému prijímaniu.
Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo Ježiška prestavuje
práve oplátka, ktorá sa je na Štedrý deň s medom a cesnakom.
Dievčatám robili rodičia krížiky na čelo, aby boli krásne a deťom,
aby poslúchali. Cesnak bol považovaný za všeliek proti chorobám,
hoci ti nemusí veľmi chutiť pre svoju prirodzenú arómu. Dokonca
ho ľudia používali ako ochranu proti upírom či zlým duchom. Dnes
sa už oplátky pečú len v niektorých rodinách, kde krásne rozvoniavajú, ale dostať ich
kúpiť bežne v obchode. V 19. storočí však mali výsadu piecť vianočné oplátky len
učitelia či organisti. Dva či tri dni pred Vianocami ich školopovinné deti roznášali do
rodín. Oplátky sa formovali horúcimi kliešťami a začali sa piecť hneď po Lucii.
Odovzdávanie oplátok sprevádzali vinšom. Napríklad takýmto - “Vinšujem vám šťastný
Štedrý večer, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božského požehnania a po
smrti kráľovstvo nebeské dosiahnuť”.
Imelo - rastlina, ktorá je vždy zelená, pripadala tajomná už našim
predkom. Rastie vysoko v korunách stromov a plody imela, ktoré
sa podobajú perlám, dozrievajú práve v decembri. Ľudia doteraz
veria, že imelo chráni pred ohňom alebo pred zlým duchom a
prináša veľké šťastie. Preto pobozkanie svojho partnera pod
vetvičkou imela prináša trvalú lásku. Imelo však nemôže kupovať
pani domu, ale musí ním byť obdarovaná - tak prinesie rodiaci sa
život, bohatstvo, lásku a šťastie.
Vianočná hviezda - nebeský jav, o ktorom hovorí aj Biblia, priviedla
troch mudrcov z východu až do Betlehemu. Mudrci išli za
hviezdou, ktorá im ukázala cestu až k miestu narodenia Ježiša
Krista. Hviezda symbolizuje neisté úseky života každého z nás,
kedy treba ísť za svojím snom, až dosiahnete svoj cieľ. Hviezda
ukazuje cestu.
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 Každý, kto si schová šupinku zo
štedrovečerného kapra do peňaženky,
bude mať stále dosť peňazí.
 Pred začatím večere by mal najstarší člen rodiny potrieť každému
pri štedro-večernom stole čelo
medom, aby bol celý rok dobrý a
orechy by mal rozhádzať do všetkých
kútov, aby bola šťastná celá rodina.
 Pri štedrovečernom stole si každý
člen rodiny naprieč rozkrojí jablko.
Keď má jadrovník tvar hviezdičky,
znamená to šťastný rok a zdravie,
keď sa objaví krížik, veští to rok
problémov.
 Na slávnostný stôl sa dáva vždy
jeden tanier navyše pre nečakaného
hosťa. Ak si všetci z rodiny sadnú za
stôl k štedrej večeri, už nemôže nikto
vstať. Kto vstane, ten by pri budúcej
štedrej večeri už nemusel byť.
 Toto sú základné symboly Vianoc, ktoré by nemali chýbať v žiadnej
domácnosti.
Keď však na nejaký symbol nechtiac zabudnete, nezúfajte. Vianoce plné šťastia,
pohody, lásky a božieho požehnania si
každá domácnosť urobí vždy sama. Veď o
to všetkým ide.

Spravovať jesto čo,
ďakovať je za čo
Z úvratí ladím plodnej zeme,
kde zemiak kvitol,schodí semä.
Tu roky brázdu pluh otáča
a škovran spieva pre oráča.
Tu v obydliach pokonča dvorov,
záhrady zdobia rady stromov.
Príchodom jari z kvetov plných
cítiť slad medu v úľoch včelích.
Každým dňom zrána ulica sa plní.
Drobnými i väčšími žiakmi rad sa vlní.
So smiechom hravým, no i v plači,
veď každému v škole sa nepáči.
Chvíľami ruch sa pristaví.
Starká či mamka nákup spraví.
Vtom čuch Ti háda vône jedla,
čo z okien šíri sa povedľa.
Sem-tam zaručí smädná krava z poľa
a v spare ozvenu hromu zasiela hoľa.
Hľa v protismere lastovička bleskurýchle
uchmatne mušku si z popred Tvojej štice.
Dopĺňa vzduch zvukov zvon k obedu.
Aj slnko míňa štít, púť, oblohu.
Tak tíško ako vetron bez motora,
kĺže sa nadol a s ním hasne i posledná zora.
Okná domov žmurkajú, už berú sa k spánku.
Už i Durčo pozorne kontroluje bránku.
Vtom dopis začuchal v poštovej schránke!
Ej, pani Starostka, pozdravy tu máte!
Za priaznivé rána, pokojné dni, noci
ďakujú Vám rodní Predančania všetci.
Dietky zo škôlok, od mamičiek,
personál obchodov, kostola, krčmičiek.
Ďakujeme za tie roky,
za bezpečné v zime kroky.
Za čistotu cez ulice
i priestory Bôrovia, Jasenice.
Ešte za erb, za guľáše,
za Silvestrov, Mikuláše.
Tiež za úrad vynovený,
Spoločenský prerobený.
Za poriadok, vodu v cintoríne
a to všetko, čo nedoceníme.
V kortešačke držali sme dlane.
Kto súhlasí, vďaku pridá
a kto nie, nech radu Vám dá.
Trošíčku za veľkú snahu a robotu
venuje Ján Fekiač pani starostke
Tatiane Čontofalskej.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 V OBCI PREDAJNÁ
Za starostu obce bol zvolený:
Tatiana Čontofalská, Ing., nezávislý kandidát, počtom 446 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných
obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Marian Kazár
SMER- sociálna demokracia
324 hlasov
2. Dezider Smitka
Nezávislý kandidát
303 hlasov
3. Božena Šulková
SMER – sociálna demokracia
288 hlasov
4. Ivan Kňazovický, Ing.
SMER- sociálna demokracia
280 hlasov
5. Milan Pikula
SDKÚ - DS
275 hlasov
6. Marta Dudová
SMER- sociálna demokracia
265 hlasov
7. Ľuboš Ofúkaný
SMER- sociálna demokracia
258 hlasov
8. Viera Pocklanová
Kresťanskodemokratické hnutie
241 hlasov
9 . Anna Košíková
Kresťanskodemokratické hnutie
241 hlasov

Vážení spoluobčania!
Výsledky volieb mi znovu dávajú možnosť poďakovať sa tým, ktorí ste rozhodovali o mojom ďalšom zotrvaní vo funkcii starostky našej obce a ktorí ste sa zúčastnili na komunálnych
voľbách v novembri 2010.
Ďakujem vám, ktorí ste mi dali svoj hlas, ale aj vám. ktorí máte k mojej práci výhrady a
prinášate aj iné názory, pretože ste tiež určitou motiváciou, aby som v práci pre obec neustávala
a hľadala možnosti zlepšenia vo všetkých oblastiach života obce s cieľom dosiahnuť vyššiu
kvalitu života a vašu spokojnosť. Zvlášť cítim povinnosť poďakovať občanom, ktorí mi v
minulosti akokoľvek pomohli, niekedy aj za cenu vzdania sa vlastnej rodinnej pohody a
nároku na odmenu.
Želám si a verím, že aj ďalšie štyri roky bude každý z vás prinášať pozitívne prvky ku
prospechu celej obce a v prípade potreby mi budete aj naďalej nápomocní.
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

Slávnostné prijatie
poslancov
OZ Predajná
Dňa 3. 12. 2010 sa uskutočnilo v obradnej sieni Obecného
úradu Predajná slávnostné prijatie poslancov OZ Predajná pri
príležitosti ukončenia volebného
obdobia. Boli pozvaní aj p. farár
Peter Klubert a riaditeľ ZŠ s MŠ
Predajná.
Slávnostný prejav
predniesla starostka
obce Tatiana Čontofalská, poďakovala poslancom za ich prácu
a odovzdala im upomienkové predmety.
Potom nasledovala
slávnostná večera
v spoločenskom dome, ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci obce,
členovia komisií pri
OZ a aktivační pracovníci.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná
č. 5 z 25. 11. 2010

Fotogaléria z krásneho podujatia, ktoré sa konalo
v obradnej sieni Obecného úradu Predajná

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 470/
2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku sa mení a dopĺňa takto:
1) § 6 ods. 6 znie:
6) „Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa
a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:
a) jeden hrob vo výške 4,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka,
b) dvojhrob vo výške 6,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka,
c) trojhrob vo výške 8,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka,
d) uloženie urny vo výške 3,00 € za obdobie 1 kalendárneho roka.“
2) §14 ods.1 znie:
„1) Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje ceny
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladia-com zariadení aj za každý zača
tý deň 4,00 €
b) účasť organizátora / reprodukovaná hudba / 2,00 €
c) vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni 20,00 € pri občianskom pohrebe“.
3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2010 sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo obce Predajná na svojom rokovaní 25. 11. 2010
uznesením č. 101/2010.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom
po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

Prijatie jubilantov

Miestne dane a poplatky v našej obci v roku 2011
Daň z nehnuteľností:
Sadzby dane z nehnuteľností v roku 2011 zostávajú nezmenené. Takže
daň z nehnuteľností sa bude platiť v rovnakej výške ako v roku 2010.
Podať daňové priznanie do 31. januára 2011 je povinný daňovník, ktorý v roku 2010 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť /dom, byt, pozemok/. Tlačivá daňových priznaní si môžete stiahnuť z internetu alebo
si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Taktiež ako v roku 2010 majú úľavu na dani občania starší ako 75 rokov,
občania v hmotnej núdzi a zdravotne ťažko postihnutí občania. Občania, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky si musia o úľavu požiadať do
31.1. 2011. Tlačivá žiadosti sú taktiež na obecnom úrade. K žiadosti je
potrebné doložiť:
- Potvrdenie z ÚPSVaR - /občania v hmotnej núdzi /
- Preukaz občana ZŤP - / občania s ťažkým zdravotným postihnutím /
Daň za psa
Daň zostáva nezmenená. V roku 2011 sa bude platiť 5,64 € za jedného
psa. Daň treba zaplatiť na obecnom úrade do 31.1. 2011. Občania, ktorí
si neprihlásili nového psa, prípadne neodhlásili psa, ktorého už nemajú, urobte to čo najskôr.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na rok 2011 bol schválený poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo výške 23,00 € za osobu a kalendárny rok. V roku
2010 bol poplatok vo výške 21,80 € za osobu a kalendárny rok.
Poplatok sa bude platiť prostredníctvom SIPO v mesiacoch marec až

Jubilanti: Ondrej Petrovič, Ján Cibuľa, Elena Proche

december 2011, t.j. v desiatich splátkach vo výške 2,30 €
na mesiac a na osobu. Občania, ktorí chcú zaplatiť poplatok naraz /nie cez SIPO/, oznámte to na obecnom úrade
do 31. 1. 2011.
Taktiež v roku 2011 si môžete uplatniť úľavy v nasledujúcich prípadoch:
- občan sa zdržuje v zahraničí - čestné prehlásenie, prípadne iný doklad / sobášny list.../
- občan pracuje v zahraničí - potvrdenie zamestnávateľa,
- študent strednej alebo vysokej školy bývajúci na internáte - potvrdenie školy,
- občan má prechodný pobyt v inej obci - potvrdenie o
prechodnom pobyte,
- občan neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní - hodnoverný doklad,
- Iné - doložiť hodnoverný doklad.
Žiadosti o úľavy /tlačivá/ si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Vyplnené tlačivá spolu s prílohou je potrebné
doniesť do 31. 1. 2011. Tento termín je potrebné dodržať
z toho dôvodu, lebo menný zoznam občanov s vypočítanými čiastkami sa zasiela do strediska SIPO, kde to ďalej
potrebujú spracovať. Aj v priebehu celého roka budete
môcť požiadať o úľavy, avšak tieto sa vždy zohľadnia v
nasledujúcom mesiaci, kedy sa zašlú zmeny do strediska
SIPO.
Ing. Čontofalská Tatiana, starostka obce

Kam kráčaš, vzdelávanie?
Nie tak dávno som absolvovala vzdelávanie podporované Európskou úniou
a Európskym sociálnym fondom. Týkalo sa nových spôsobov učenia, modernizácie
vzdelávania či neobmedzeného využitia počítačových softvérov na vyučovaní. Osobne
som si odtiaľ odniesla kopec nových informácií, súbor dejepisných máp i historických
prameňov v digitálnej podobe či súbor webových stránok s dejepisnou tematikou.
Pred autormi týchto noviniek klobúk dolu. Ostáva mi len obdivovať odhodlanie,
s ktorým do projektu išli a neskutočný inovačný prístup. Jednou z úloh pre nás bolo
i zamyslenie sa nad vlastným spôsobom učenia.
Aký prístup k tejto téme zaujať? Zisťujem, že analýza a hodnotenie vlastného
spôsobu učenia je ťažkou úlohou. Človek má v takejto situácii tendenciu zveličovať
a chváliť sa, resp. podrobiť svoju osobu nekompromisnej sebakritike. Uvedomujem
si, že vytvoriť obraz metód a foriem učenia vecne a s nadhľadom je zlatou strednou
cestou, po ktorej sa však nekráča ľahkým krokom.
Po absolvovaní vysokej školy a nastúpení do praktického a reálneho pracovného
prostredia som bola presvedčená, že tvorivosť je alfou a omegou učenia histórie.
S týmto presvedčením som stotožnená aj v súčasnosti. Musím priznať, že v mnohom
som inšpirovaná i mojou najlepšou kamarátkou, ktorá dejepis dokázala učiť a doteraz
ho aj učí neskutočne tvorivo. V zmysle – ak to dokáže ona, dokážem to aj ja – je pre
mňa silným motivačným činiteľom. Samozrejme, že je o dva kroky predo mnou, ale
s tým som sa už zmierila. Takže za x rokov mojej pedagogickej praxe som Francúzsku
revolúciu učila cez mentálnu mapu, analyzovala úžasné karikatúry v učebnici dejepisu
pre deviatakov pri téme prvej svetovej vojny, karibskej krízy, či uplatňovala inscenačné
metódy – súd čarodejníc v stredoveku,... V rámci starovekých dejín sa dajú perfektne
uplatniť tvorivé dielne –Ištarina brána na princípe puzzle, maľovanie amfor či
jednoduché zhotovovanie nádob z plastelíny v súvislosti s problematikou prvých
roľníkov.....Jednoducho tvorivosť v motivácii, expozícii, pri zadávaní domácich úloh,
všade. A to všetko preto, aby detská dejepis bavil. Priznám sa, vystačila som si bez
akejkoľvek digitálnej techniky. Pravdaže, nemôžem zabudnúť na meotar, ktorý som
bola ochotná ako čerstvá absolventka prenášať do tried, kde som učila. A ani
diapozitívy neboli na zahodenie, ale tiež si to vyžadovalo špeciálne zatemnenie triedy
a nie vždy sa dali využiť. Takže ďalším aspektom na vyučovaní dejepisu je určite
názornosť – Pijoanove Dejiny umenia, veňuše na obrázkoch, stavby z akýchkoľvek
farebných dostupných materiálov – kalendáre, výstrižky z časopisov,....archivár
v priamom prenose. Pre úplnosť musím dodať, že predsa len v posledných rokoch
som využívala internet so žiakmi v procese získavania informácií, resp. pri tvorbe
prezentácií. Pravdaže človek v takýchto prípadoch musí kalkulovať – počítačová učebňa
má obmedzený počet počítačov, takže triedy s väčším počtom žiakov v nej nemôžu
absolvovať hodiny dejepisu. A tiež je potrebné včas sa zapísať, aby vás nepredbehol
kolega.
Súčasťou dnešnej každodennej komunikácie sú neologizmy z oblasti počítačovej
techniky – informatizácia, blog, internetové fóra, web, sociálne siete, digitálny vek,
digitálna gramotnosť, 3D obrázky, ... A dokonca sú tu naznačené možnosti ich využitia
v procese učenia a konkrétne aj v procese učenia dejepisu. Sľubujú efektivitu, aktivitu,
rozvoj myslenia, rozvoj zručností v práci s digitálnou technikou, ktorú ocenia hlavne
budúci zamestnávatelia našich žiakov. Určite. Vývoj ide dopredu, človek sa mu neubráni
a ten flexibilnejší ani nebráni. Ale využitie digitálnej techniky na hodinách? Určite sa
raz k tomu prepracujeme. Osobne si myslím, že je to cesta plná prekážok a momentálne
som v tejto otázke skôr skeptická. Oceňujem, že ľudia, ktorí sa nás – učiteľov snažia
na ňu nasmerovať, urobili kus obrovskej práce. Ten ďalší musíme urobiť my – ľudia
z praxe. Viem si predstaviť virtuálnu realitu či 3D obrázky, prezentácie, internet....na
dejepise. Čo si nedokážem predstaviť, je spôsob, akým je možné čosi takéto zabezpečiť
na školách slovenského typu. Som si vedomá toho, že treba začať jednotlivcom,
najlepšie od seba. Ale mám na to dostatok motivácie, času, chuti? A čo priestory –
klasické triedy bez počítača, interaktívnej tabule.
Je zrejmé, že tvorivosť a názornosť je touto technikou niekoľkonásobne viac
podporovaná. Informatizácia a digitalizácia je súčasným trendom, nevyhneme sa
mu. Jednoducho je to len otázka chcenia zaviesť IKT do praxe a začať učiť moderným
spôsobom.
Mgr. Michaela Vaníková

Mikuláš v základnej škole

Jednoznačne spôsobil rozruch. Možno i skorším príchodom, keďže prišiel už v piatok 3.
decembra a možno i tým, že prišiel až s dvoma
čertmi a s dvoma anjelmi a s obrovskou nádielkou bielučkých snehových vločiek. Detičky
z prvého stupňa sa čertov našťastie nezľakli
a pre Mikuláša mali pripravené krátke básničky
a pesničky. Za odmenu dostali sladkú čokoládku. Naši druhostupňoví tinédžeri spoločne
zaspievali pieseň a sladká odmena ich tiež
neminula.
V úlohe Mikuláša deti prekvapil Mirko
Čontofalský. Sprevádzali ho pekné anjeliky Janka Havranová a Saška Krajčiová, ktorých
úlohou bolo aj skrotenie zlých čertíc. Tie
perfektne zahrali Sandra Andrišeková a Viktória
Pšenková. Musím skonštatovať, že všetci protagonisti našich postavičiek pristupovali k svojej
úlohe zodpovedne. Ešte aj na kostýmoch a maskovaní si dali záležať. Patrí im naše poďakovanie. Musíme sa poďakovať ja Marike Hôrčikovej, ktorá nám zohnala kostým pre Mikuláša.
Ďakujeme, že ste mali chuť urobiť čosi navyše
a pobaviť a prekvapiť svojich spolužiakov.
Mgr. Michaela Vaníková

NA NÁVŠTEVE V PRVEJ TRIEDE
V tomto školskom roku zasadlo do prváckych lavíc 17 nových žiačikov. Prvé krôčiky
v čítaní, písaní či počítaní s nimi absolvuje pani učiteľka Želmíra Kohoutová. V ich spoločnosti som strávila hodinu, na ktorej si opakovali čítanie písmeniek, slabík a slov
a vyvodzovali nové písmenko – veľké písané L. Musím skonštatovať, že žiačikovia sú to
usilovní a aktívni. Pani učiteľka im nedala vydýchnuť. Pripravila im veľa aktivít. I taká
obyčajná vec akou je tabuľa, už našťastie celá magnetická, sa dá všestranne využiť. A na
tejto hodine naozaj všestranne využitá bola. Autíčka, slová, slabiky, kresby detí, strom,
kruh z písmeniek či kreslenie pavúka „v priamom prenose“ boli zárukou toho, že nuda
neprekročila prah prváckej triedy. Detičky každú chvíľu čítali, priraďovali, spájali. Z učenia
mali normálne radosť. Dozvedela som sa, že písmenko L je zložité na nácvik písania.
Prváčikovia to však zvládli.
Na hodine matematiky zase dokázali, že vedia spočítať a odčítať jednoduché príklady. A situácia sa opäť zopakovala. Množstvo motivačných podnetov, tvorivá pracovná
atmosféra a radosť z učenia.
Po týchto hodinách som sa na chvíľu zamyslela nad tým, či je naozaj nevyhnutné
zavádzať informačnú techniku do vyučovania. Pani učiteľka to excelentne zvládla aj bez
nej. Zabezpečila názornosť a aktivitu iným spôsobom. Samozrejme veku primeraným.
Som však presvedčená, že keďže sa my, na druhom stupni, pohybujeme v abstraktných
pojmoch a vzťahoch, potrebujeme zabezpečiť názornosť prostredníctvom obrázkov
z internetu, tabuliek či máp.
Obyčajná prezentácia či elektronický test dokáže hodinu
oživiť a žiakov zaujať. Skúšame, hľadáme, objavujeme spôsoby zefektívnenia vyučovacieho procesu. Som presvedčená, že v prípade prvákov sa tieto spôsoby našli. Pani učiteľke želám veľa chuti tvorivo
pristupovať k vzdelá-vaniu
a žiakom veľa chuti do učenia.
Mgr. Michaela Vaníková

V mesiaci november sme si pripomenuli
týždeň boja proti drogám a Svetový deň boja
proti fajčeniu. Drogy v akejkoľvek podobe pôsobia zničujúco a devastujúco na ľudský
organizmus. V rámci prevencie treba o ich
škodlivých účinkoch hovoriť, zdvihnúť varovný prst.
Úplne ideálne by bolo neprísť s nimi nikdy v živote
do kontaktu. Mám však pocit, že mnohí naši
tínedžeri, minimálne alkoholu a cigaretám, nevedia
odolať. A veková hranica sa posúva čoraz nižšie.
Z frajeriny vyskúšať, chcieť zapadnúť do partie či
nechcieť vyčnievať z radu je momentálne „in“.
Takéto pokusy však môžu končiť ťažkou závislosťou.
Potom už trpia aj rodinní príslušníci a ťažko sa
z takéhoto začarovaného kruhu vystupuje. A možno
sa ani nedá vystúpiť...
I tieto dôvody nás viedli k tomu, aby sme problematiku alkoholu, drog a fajčenia sprítomnili a pripomenuli na triednických hodinách, literatúre a aktuálnymi nástenkami na dolnej chodbe. Žiačky z tretieho
a štvrtého ročníka vymysleli zaujímavé básničky,
starší žiaci zo 6. b napísali krátke zamyslenia. Ostáva
len veriť, že týmito dobre mienenými radami sa budú
v živote aj riadiť. Prajeme im to.
Mgr. Michaela Vaníková

Zo života materskej školy
Poďakovanie
V mene celej materskej školy chcem
poďakovať všetkým rodičom a sponzorom - podnikateľom, ktorí prispeli
na kúpu motorovej kosačky pre našu
materskú školu. Rada by som spomenula osobne každého, ale pre veľký
počet dobrých ľudí by to nebolo možné, lebo každé euro od Vás nám veľmi
pomohlo. Ďakujeme.
Ak dovolíte, spomenula by som menovite tých, ktorí prispeli väčšími
čiastkami peňazí. Ďakujeme p. Halajovej, p. Kačániovej, p. Makovínyovej, p. Kleskeňovej Janke, p. Demeterovej z predajne Hospodárske potreby, p. Jánovi Gregorovi z predajne
Agrosúčiastky, p. Michalovi Berčíkovi z MTIP, p. Báboľovi z predajne
potravín. Taktiež by som ešte chcela
poďakovať p. Báboľovi za darček pre
naše detičky v podobe krásneho Mikuláša z HABAKÚK. Ešte raz Vám
všetkým zo srdca veľmi, veľmi ďakujeme.
Bc. Stanislava Michalková

Milí rodičia, milé deti,
Prešiel rok a opäť sú tu tie najkrajšie
sviatky roka - VIANOCE. Všetky starosti okolo toho predvianočného
zhonu nahradia úsmevy našich ratolestí, keď si nájdu pod stromčekom
svoje vytúžené darčeky. Všetok ten
zhon, upratovanie, nákupy sa pokúsme zvládať s úsmevom, s pocitom, že
to všetko nerobíme len kvôli jednému dňu v roku, ale preto, aby sme sa
cítili dobre, príjemne v kruhu svojich
najbližších.
Za celý kolektív materskej školy
Vám zo srdca želám krásne, pokojné
sviatky, do Nového roka veľa, veľa
zdravia, lásky, osobných a pracovných úspechov, nech sa stretneme
v zdraví aj v novom roku 2011.
Čo Vám prajem?
Aby rodina sa znovu zišla,
všetky škriepky ustali,
jedlo v špajzi, zaklopanie na dvere,
priateľské tváre, navŕšené darčeky,
pohľadnice od každého, koho máte radi,
na nič nezabudnúť, nič nepripáliť.
Smiech trošku bláznivý, objatia, bozky,
šťastné rozpomienky.
Z celého srdca Vám prajem,
aby Vám Vianoce boli všetkým,
čím majú byť- Trochou tepla v tuhej
zime, svetielkom v temrave.
p. učiteľka Stanka

Slávnostné prijatie Mateja Kazára

november
50 rokov
Milan Babka
60 rokov
Dušan Figľuš
Marta Šiketová
65 rokov
Emília Drugárová
Zdenka Gálová
Ondrej Petrovič
75 rokov
Elena Proche
Margita Schonová

december
50 rokov
Igor Chromek
Erika Čonková
Jozef Hraško
Katarína Hrašková
60 rokov
Elena Bučková
Ivan Sliačan
70rokov
Anna Živická
94rokov
Júlia Gajdošová

Vladimíra Stašová

Opustili nás
Oľga Beraxová

Naša obec pripravila malú slávnosť. Obecná samospráva slávnostne prijala na svojej
pôde svojho významného rodáka, biatlonistu Mateja Kazára. Čulý ruch a slávnostná atmosféra na našom obecnom úrade v Predajnej nasvedčovali tomu, že v neveľkej obci
západnej časti breznianskeho okresu sa bude
diať niečo významné. Pozvaní hostia sa zhromaždili v slávnostnej sieni, aby spolu so starostkou obce Tatianou Čontofalskou privítali Mateja Kazára. Ten napriek svojmu stále ešte mladému veku robí dosiahnutými športovými úspechmi radosť nielen svojim blízkym, ale aj Predančanom.
„Maťa sme slávnostne prijali na našom úrade už tretí
raz. Prvýkrát to bolo v roku 1999, keď získal titul juniorského šampióna. Celá obec je na neho hrdá. Veľmi
si ceníme, čo v športe dosiahol. Vieme, dokonca aj
vidíme počas jeho tréningov v obci, koľko driny to
obnáša. O to viac sa tešíme z jeho úspechov a spoločne veríme, že sme ho takto slávnostne u nás neprijímali naposledy,“ uviedla krátko po oficiálnej slávnosti
starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská. „Je to
veľmi potešujúci pocit, keď moji rodáci oceňujú to čo
robím a držia mi palce. Vynasnažím sa ich nesklamať aj v blížiacej sa zimnej sezóne,“
povedal na margo malej slávnosti Matej Kazár.
Tento rok bol pre príslušníka VŠC Dukla Banská Bystrica najúspešnejší v jeho doterajšej
športovej kariére. Najskôr sa mu na Majstrovstvách Európy v letnom biatlone v Osrblí
podarilo vybojovať pre Slovensko titul dvojnásobného majstra Európy a držiteľa bronzovej medaily v zmiešanej štafete, ktorú získal spolu so svojimi klubovými kolegami Natáliou
Prekopovou, Jankou Gerekovou a Miroslavom Matiaškom. Neskôr vybojoval i titul majstra sveta na MS v biatlone na kolieskových lyžiach v poľských Dusznikách a medailovú
zbierku doplnil aj o striebornú medailu z rýchlostných pretekov.

Tak ako býva dobrým zvykom aj tento
rok komisia kultúry spolu so starostkou
obce pripravili pre všetky detičky stretnutie s Mikulášom na Námestí J. Pejku. Samozrejme, že neprišiel sám, ale priviedol si
so sebou aj svoju družinu – čerta, dvoch
anjelikov a kôš plný všelijakých dobrôt. Po
príchode na námestie zazvonil zvonček
a čarovnou paličkou Mikuláš rozsvietil vianočný stromček.
Čert nezabudol ani na svoje už tradičné „žeravé“ uhlie, ak by niekomu bola zima, aby sa mohol
zohriať. Netrpezlivo čakali nielen tí najmenší v sprievode svojich rodičov a starých rodičov, ale
aj mladší, starší ako i občania našej obce, ktorí si prišli spríjemniť prechádzkou tento krásny
nedeľný a zasnežený večer.
Postupne sa začalo odovzdávanie darčekov. Po prečítaní svojho mena každé dieťa dostalo od
Mikuláša sladkosť. Tí odvážnejší mali pripravené aj rôzne pesničky, básničky či iné vianočné
riekanky. A aby bolo aj trochu veselo, čert niektorým deťom nadelil uhlie a prútikom zopár na
zadok. O spríjemnenie vynikajúcej atmosféry sa postaral náš super moderátor „Fučo“ – Ľuboš
Ofúkaný. Nakoniec bol pre všetkých prítomných pripravený nádherný ohňostroj, o ktorý sa
postarali požiarnici. Po jeho skončení zazvonil zvonec a mikulášskej nádielky bol koniec.
Na nasledujúce stretnutie so všetkými sa opäť tešia Mikuláš, čert a anjeliky. Starostka obce
spolu s kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Predajnej srdečne ďakuje sponzorom,
ktorými sú obec Predajná a strana SMER-SD. Dovidenia o rok.
Anežka Búdová

Právnická poradňa pre občanov
Reklamácia

Susedské vzťahy

Otázka: Mám problém s reklamáciou. Do čistiarne som odniesla
kabát. Zakúpila som ho minulú sezónu, chcela som ho dať do
poriadku a vyčistiť. Bola som si ho prevziať a zistila som, že kabát
je akosi menší – „zrazený“, jednoducho ho už nemôžem obliecť
a navyše futro kabáta je roztrhané. Predmetný kabát som reklamovala hneď na druhý deň. Už sú to takmer tri týždne od podania reklamácie, ale doposiaľ mi na moju reklamáciu čistiareň nereagovala.
Čitateľka

Otázka: Bývam v rodinnom dome. Môj sused má na hranici môjho dvora, postavenú budovu – prístavbu, na ktorej má malé okienka. Má tam tuším sklad, práčovňu, hospodárske miestnosti
a pod. Avšak pri vetraní otvára spomínané okienka dokorán
a vidím mi na dvor. Niekedy mám pocit, že sleduje, čo robím na
dvore. Istým spôsobom ma toto jeho správanie obťažuje. Okrem
toho často (ba až pravidelne) aj celú noc v tejto prístavbe nechá
svietiť a svetlo dopadá priamo do okna mojej spálne. Jeho správanie si neviem vysvetliť. Niekoľkokrát som mu to vytýkal, no on
si stále „melie svoje“, že vo svojom dome si môže robiť, čo on
chce a čo uzná za vhodné. V žiadnom prípade s ním nie je na
túto tému reč. Čo s takouto situáciou?
čitateľ

Odpoveď: Vo všeobecnosti platí (v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka), že čistiareň zodpovedá za škody, ktoré spôsobí
a tiež za nedostatky svojich služieb v záručnej lehote, ktorá je tri
mesiace. Takže reklamáciu ste podali včas. Z právneho hľadiska,
možno konštatovať, že sa prelína zodpovednosť za nekvalitne
dodanú službu (čistenie) so zodpovednosťou za škodu spôsobenú na donesenej veci (kabáte).
Vychádzajúc z Vašej otázky, nepredpokladám, že by ste boli dopredu upozornená na skutočnosť, že čistením by sa mohol kabát
poškodiť (napr. aj zraziť). Budem mať za to, že „zrazeniu“ došlo
nesprávnym čistením. Pokiaľ ide o otázku stanovenia lehoty pre
vybavenie reklamácie, tak podľa ustanovení § 18 ods. 4 zákona č.
250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Národnej rady SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších
predpisov je cit.: „ Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu
ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa
nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty
má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo
výsledky odborného posúdenia preukázať.“ Pokiaľ čistiareň niektorú
z uvedených povinností nesplnila, porušila by zákon.
Ďalej by ste nemali zabúdať na to, že v zmysle § 655 ods. 1
Občianskeho zákonníka máte ďalej nárok na zrušenie zmluvy a
vrátenie peňazí za čistenie kabátu, nakoľko došlo k poškodeniu
veci, a to neodstrániteľnom. Tento nárok si taktiež musíte uplatniť, a to jednoznačne a v písomnej forme.
Váš právny nárok na náhradu škody sa opiera o ustanovenia §
421 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia každý,
kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku,
zodpovedá za jej poškodenie, stratu, či zničenie, ibaže by ku
škode došlo aj inak. Čistiareň za škodu zodpovedá bez ohľadu
na to, či škodu zavinila.
V praxi sa často stretávame s problémom, že čistiareň má problém vyčísliť výšku náhrady škody. Samotnú škodu je možné vyčísliť viacerými spôsobmi. Do úvahy by prichádzalo aj vyčíslenie
skutočnej škody prostredníctvom nákladov na obstaranie nového podobného kabátu.
V prípade, že nebudete úspešná a s čistiarňou sa nedohodnete,
nároky zo zodpovednosti za škody na veci aj zo zodpovednosti
za poškodenie veci si môžete uplatňovať na súde.

Odpoveď: Z Vašej otázky sú zrejmé nezhody so susedom, týkajúce sa, ako ste to napísali, „obťažovania“ so strany suseda v tom,
že svieti v noci a údajne Vás sleduje vo dvore. Vo všeobecnosti
môžem konštatovať, že problematika susedských vzťahov je naozaj častá a aj rozmanitá. Občiansky zákonník v § 127 ods. 1
upravuje určité pravidlá susedského spolužitia. V tomto ustanovení sa hovorí o tom, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého,
čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo
čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nesmie ohrozovať susedovu stavbu ani jeho pozemok rôznymi úpravami bez toho,
aby urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie suseda nad mieru primeranú pomerom obťažovať
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a
taktiež nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy
stromu presahujúce na jeho pozemok.
Univerzálny návod ako vyriešiť problémy susedského spolužitia
hádam ani neexistuje, vždy to závisí od prípadu, od toho ako sú
ľudia ochotní a schopní spolu komunikovať, ako sa vedia nájsť
kompromis a pod. Váš postup, kedy ste sa snažili so susedom
dohodnúť, schvaľujem. V prípadoch, keď máte pocit, že Vás Váš
sused doslova „obťažuje“ nad mieru primeranú pomerom, ako
prvý krok by som odporúčala iniciovať stretnutie so susedom
a prediskutovanie problému. Avšak v prípadoch, keď sused na
žiadnu dohodu či kompromis nie je prístupný a svoje vlastnícke
práva si vykladá po svojom, predmetnú záležitosť môžete riešiť
aj cestou obce. Pokiaľ však ani tak nedôjde k náprave, zákon
Vám dáva ešte jednu možnosť ako Váš problém riešiť. Tou cestu
je súdna cesta – podanie žaloby na príslušnom súde. Netreba
však zabúdať, že takéto riešenie je nielen zložitejšie, ale aj podstatne drahšie, ako to mimosúdne.

JUDr. M. Princová, advokátka
INZERCIA
PREDÁM - novú, nepoužívanú kompletnú polarizačnú
liečebnú lampu - BIOLAMPU + informačný sprievodca
(knižka) + 3 výmenné filtre + kompletný popis ochorení a
dĺžka aplikácií, - nový, nepoužívaný klimatizačný prístroj ionizátor vzduchu - hreje, chladí a čistí vzduch.
Cena dohodou.
Informácie na tel. č. 0902298291

Turistický klub Predajná
Jesenný výstup na Hrb
Pod horou sme sa zišli dvadsiati
turisti a aj keď obloha bola zamračená, bolo pomerne teplo.
Na Žliebkoch sme si už tradične
opekali slaninku a špekačky, posilnili sa a vydali sme sa smerom
na Chatu pod Hrbom. Na chate
sme si oddýchli a pobrali sme sa
smerom domov. Nie je typické,
aby o takomto čase nebol v horách ešte sneh, ale tento rok sa
perinbabka tak neponáhľala,
a tak sme si túto túru vychutnali aj bez snehu.
Hlavné je, že sme niečo urobili pre svoje zdravie
a niektorí po ceste naberali silu aj pri mohutnom
dvestoročnom smreku.
Keďže nám už napadol aj sneh, chystáme aj
túry na bežkách. Podrobnosti sa dozviete včas,
budú uverejnené na plagátoch v turistickej nástenke na námestí J. Pejku.
Nakoniec by som sa rád poďakoval všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že
aj táto sezóna sa nám vydarila a všetci sme sa
z potuliek po našej krásnej krajine vrátili zdraví.

Nech je šťastný každý Váš krok,
čo urobíte na nový rok.
Z doliny na štíty, od plesa na chaty,
nech sa Vám vydaria šťastlivo návraty.
Či svieti slniečko, či sniežik padá,
prajem Vám nech Vás má príroda rada!
Prajem všetkým turistom pokojné
a príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku veľa šťastia, zdravia
a hlavne pevný krok.
Dezider Smitka,
predseda turistického klubu

Florbalový turnaj pre deti a mládež
Florbalový turnaj pre mladých je už
tradičným podujatím, ktoré organizuje
športová komisia. Ako vždy sme sa stretli
v telocvični ZŠ, deti sa rozdelili do 4
družstiev a začalo sa bojovať o body
a víťazstvá. Deti sa hrou bavili a keď padol
gól, atmosféra pripomínala ozajstný
hokejový zápas a tých gólov počas
šiestich zápasov padlo naozaj dosť. Keď
sa dohralo, každé dieťa bolo odmenené
a s konštatovaním, že turnaj sa vydaril ako
vždy a bola zábava, sme sa rozišli domov.
A tu sú konečné výsledky: 1. miesto – PLAY BOY (Michalčík, Gajdoš, Kukučka, Beraxa,
Čontofalský, Longauer), 2. miesto – BUKEKELA (Kohútik, Dobrovič, Ramaj, Lány,
Maličkí Martin a Maroš), 3. miesto – HASIČI (Goral, Čonka, Črep, Pavlovský), 4. miesto
– BARANI (Rapčan, Hudák, Halaj, Maličký Igor, Weisenbacher)
Chcem sa poďakovať celej športovej komisii za spoluprácu pri príprave a realizovaní
rôznych športových podujatí a aktivít, menovite Anke Hruškovej, Janke Švantnerovej,
Anke Čunderlíkovej, Lucii Smitkovej a aj všetkým ostatným, ktorí sa na nich akokoľvek
podieľali. Zároveň chcem všetkým detičkám, mládeži a rodičom popriať krásne sviatky
a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov a dúfam, že aj ten budúci rok sa budeme
pri športových podujatiach stretávať tak často a hlavne v takom hojnom počte.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Memoriál Martina Dudu
V sobotu 16.10. sme sa po ročnej prestávke (zavinenej rekonštrukciou) stretli v telocvični ZŠ, aby sme si spomenuli na kamaráta, s ktorým sme aj v tejto telocvični
strávili pri športe nejednu hodinu.
Doobeda prebehol futbalový turnaj generácií Predajnej, ktoré doplnilo družstvo
zamestnancov ŽP. Hralo sa systémom
každý s každým.
Konečné poradie: 1. Predajná 20+, 2. Predajná 30+, 3. Predajná 40+, 4. zamestnanci ŽP, 5. Predajná 10+
Poobede prebehol stolnotenisový turnaj
nesúťažných hráčov. Prihlásilo sa tridsať
hráčov. Po zápasoch v skupinách úspešnejší postúpili do vyraďovacej časti.
Konečné poradie: 1. Šnírer Ivan, 2. Oravec
Vladimír, 3. Kuracina Vojtech.
Súťaž žien: 1. Šavoltová Eva, 2. Šagátová
Katarína, 3. Chromeková Lenka.
Podujatie finančne podporili: OÚ Predajná, STK Predajná a Michal Berčík.
Odkaz hore pre Maroša. „Niekedy sa v rámci turnaja udejú veci, ktoré sme v detstve spolu zažívali nespočetnekrát. Jeden ročník Pupo
striedal po prvom dotyku s loptou. Cez polčas prišiel za mnou niekto, kto ho až tak
dobre nepozná, celý vystrašený, že mu tečie
krv z nosa. Len som mávol rukou a vravím,
jasné ako vždy... Tento rok sme hrali posledný zápas s 30-kou o druhé miesto a dlho sme
mali tvoj obľúbený stav tri-tri, ktorý nám nestačil, museli sme hrať a nakoniec sme prehrali. Ak sa niečo podobné stane o rok, tak ti o
tom napíšem. Chrústo.“

Stolnotenisový klub Predajná
V sezóne 2010/11 sa vytvorili v stolnotenisovej oblasti Banská Bystrica, Brezno
dve súťaže. Naše A-čko hrá vo IV. lige a
B-čko v V. lige. O našich výsledkoch sa
dozviete viac na stránke:
http://stolnytenisbb.webnode.sk/
Pavel Chromek

Vážení spoluobčania!
Ďakujem Vám za Vašu
podporu a hlasy
v komunálnych voľbách 2010.
Dezider Smitka, nezávislý poslanec
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