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Komunálne voľby 2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Miestna volebná komisia vPredajnej podľa § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Tatiana Čontofalská, Ing. ,48 r., starosta obce, Predajná, Podhrádok
č. 348 nezávislá kandidátka
Vystriedali sa ročné obdobia. Skončilo krásne a horúce
leto. Posledné lúče neskorého babieho leta, dážď, či prvé
mrazíky ktoré srieňom ráno zabielia hýrivé farby okolitých lesov, nám neodvratne dávajú na vedomie, že je tu
jeseň. Čas sa nachýlil a znova padá lístie. Padá pomaly
a ticho. V takejto chvíli olovené mračná navodzujú pochmúrnu atmosféru. Prichádzajú na um spomienky.
Spomíname viac ako inokedy na tých, čo chýbajú spomedzi blízkych, spomedzi priateľov a známych.
Vzduch je presýtený vôňou čečiny a horiaceho vosku
sviečok a my sme pristúpili k hrobom našich najdrahších a na ne, čerstvo upravené, vyzdobené kvetmi, položili kyticu spomienok, ktorými si priblížime ich pamiatku.
Cesty života sú nevyspytateľné. Kým sa jedni rodia,
druhí umierajú, aby prenechali svoje miesta tým, ktorí
po nich nastupujú. Taký je život.
Život!!! Jednoduché slovo, ktorého dosah si často ani
neuvedomujeme, hoci ho žijeme.
Preto občas prichádzame do cintorína. Skláňame hlavy
v tichom smútku a dávame voľný priestor spomienkam
na časy, keď ešte ten, kto od nás odišiel, žil... Áno, tu v
tejto záhrade ticha nachádzame tých, ku ktorým nás
viaže veľa pekných spomienok a ku ktorým sa radi vraciame. Spomíname na všetko, čo nás spájalo - rodičovská láska, láska matky k dieťaťu, láska a úcta detí k
rodičom, manželské vzťahy a vzájomné putá, vzťah
človeka k človeku v práci, na ulici a v živote vôbec, to
všetko sa práve dnes viac ako po iné dni vracia do našich myslí a do našich sŕdc. Znásobuje našu úctu k tým,
ktorí už nie sú medzi nami a snívajú svoj večný sen v
tieni stromov predajnianskeho cintorína. Nesmieme
však pritom zabudnúť, že úcta k zomretým je jedným z
prejavov úcty k životu.
Mnohí, na ktorých dnes spomíname, čestne žili, mnohí
ani žiť nestačili a ich život skončil v plnom rozkvete.
Mnohí sa dožili pokojnej staroby a odišli ticho a skromne tak, ako žili. Rokmi sa zžívame so svojimi najdrahšími a oni sa stávajú časťou nás.
Poprajme v tento deň, venovaný pamiatke zosnulých,
všetkým našim blízkym, priateľom i známym, ktorí nás
navždy opustili a odpočívajú v jesennej záhrade ticha a
pokoja, aby v lone matky Zeme snívali svoj mierový
sen.
Tichý je náš cintorín. Až znova jar prinesie sem slnko a
vtáčí spev, stane sa toto miesto najkrajším sadom našich spomienok. Tu zostal len pokoj a mier.

2. Marián Kazár, 57 r., robotník, Predajná, Podhrádok č. 379, SMER sociálna demokracia
3. Jozef Roháč, 60 r., technik, Predajná, Farská č. 55, Slovenská národná
strana

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Miestna volebná
komisia v Predajnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Ján Črep, 23 r., robotník, Predajná, Podhrádok č. 454, SMER- sociálna
demokracia
2. Marta Dudová, 69 r., dôchodkyňa, Predajná, Školská 398, SMER sociálna demokracia
3. Július Ďuriš, 50 r., robotník, Predajná, Kramlište č. 303, SMER sociálna demokracia
4. Petra Hazuchová, 36 r., predavačka, Predajná, Zabečov č. 168,
nezávislá kandidátka
5. Lucia Hrašková, 22 r., materská dovolenka, Predajná, Zábrežná č.
436, nezávislá kandidátka
6. Jana Kohútová, Ing., 49 r., ekonómka, Predajná, Zabečov č. 182,
SMER - sociálna demokracia
7. Dušan Ramaj, Ing. 56 r., lesník, Predajná, Podhrádok č. 341, SMER sociálna demokracia
8. Jozef Roháč, 60 r., technik,Predajná, Farská č.55, Slovenská národná
strana
9. Dezider Smitka, 66 r., dôchodca, Predajná, Farská, č. 48, nezávislý
kandidát
10. Jozef Šebo, 52 r., živnostník,Predajná, Podhrádok č. 457, SMER sociálna demokracia
11. Peter Štefek, Ing., 49 r., technik, Predajná, Školská č. 333, SMER sociálna demokracia
12. Božena Šulková, 68 r., dôchodkyňa, Predajná, Školská č. 417, SMER
- sociálna demokracia
13. Marta Veselovská, 56 r., ekonómka, Predajná, Bečov č. 122, SMER
- sociálna demokracia

ZVESTI PRE OBČANOV
Jeseň ide

Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi
do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.

Sadmi a poľami prichádza jeseň,
v ruke má štetec s paletou a farbami.
Jej farby krásne sú, žltá, hnedá, zlatá,
veď splniť všetko chce, nech má cenu zlata.
Práce má nadostač, mnoho i veľa,
bo čas sa kráti,
úroda zo záhrad a polí sa zberá.
Ponáhľa sa preto, aby stihla veľa,
aby svet bol krásny, taký, ako treba.
Keď prácu dokončí, pozrie dookola,
pekné všetko zdá sa, všade prenádhera.
		

Hanka Filipková

Prichádza jeseň

Vtáci už odleteli, stromy sa začínajú sfarbovať a drobné lístie poletuje vo vetre.
Zbierame zo záhrad úrodu, oberáme ovocie. Tešíme sa z toho, čo sme vypestovali.
Jeseň chutí hroznom, burčiakom, odrodami vín. Prechádzky jesennou prírodou sú
príležitosťou na zamyslenie. Očistia dušu.
Zveľaďujme a chráňme si preto naše prírodné bohatstvo.
Každoročne si i my v našej obci pripomíname krásu jesennej prírody. Výstavka dopestovanej zeleniny, ovocia, džemov spojená s ochutnávkou je príjemnou tradíciou.
Termín konania výstavky je vždy oznámený miestnym rozhlasom. Naši najmladší
obyvatelia sa zase v jesennom období
môžu potešiť pohľadom na lietajúce pestrofarebné šarkany. Dni plynú a pomaly
vystrieda vládu jesene zima. Dovtedy vám
prajem príjemne strávené jesenné dni.
Hanka Filipková

PRANOSTIKY NA NOVEMBER

Ak kvitnú v novembri stromy, bude
zima trvať až do mája.
Ak v novembri sneh padá do blata, bude
na ozimnom poli veľká strata.
Aký je november, taký bude
nasledujúci máj.
Keď padne prvý sneh na mokrú zem,
bude slabá úroda.
Keď začiatkom novembra sneží,
máva ten sneh výšku veží.
Na začiatku novembra sa teplo 		
so zimou háda.
Studený november - zelený január.
Na svätého Martina (11.11) drž sa,
synku, komína.
Sv. Martin chodí na bielom koni.

Vzdajme mu svoju poctu!!!
Je tu čas, keď nám, ako adresátom tejto úcty prichodí významnejšie a koncentrovane
obrátiť našu pozornosť na jej samotnú podstatu, na jej prejav k nám, na miesto
starších ľudí v spoločnosti, na vnímanie hodnoty života v starobe a na jej kvalitu.
Je tu aj čas zamyslenia sa nad tým, ako a čím my sami túto úctu ovplyvňujeme.
Úcta k starším nie je umelo vytvorený morálny fetiš. Ide o súčasť kultúry a etiky
života vyspelej spoločnosti. Ak sa zamyslíme nad miestom starších ľudí v súčasnej
spoločnosti, tak sa nám ukazuje ako zjavná, umelo vytváraná, jednostranná kultúra
života, orientovaná, a až takmer zaslepene, na mladosť. Prostredníctvom masmédií
všetkého druhu sa predstavuje nekonečná vitalita mladých, ich takmer neobmedzená
suverenita a neomylnosť pri riešení problémov spoločnosti. Je zrejmé, že pri takejto
kultúre života je zákonite zatlačená do úzadia staršia generácia a jej pohľad na život v
spoločnosti. Takýto stav nepriaznivo ovplyvňuje sociálnu politiku a riešenie životných
problémov starších. No zamyslieť sa nám prichodí aj nad tým, či oddane pozorujeme
tieto tendencie, alebo ich aj nevedome podporujeme. Či my sami nerobíme generačnú
selekciu a za najhodnotnejšiu časť nášho života nepovažujeme mladé roky a takto sa
aj vyjadrujeme. Či sa neuzatvárame sami do seba a strácame záujem o veci verejné,
o možnosť vyjadrovať sa k nim, čím sa v konečnom dôsledku sami posúvame na okraj
diania v spoločnosti a strácame vážnosť a úctu okolia. Náš obraz a miesto v spoločnosti
bude závisieť viac od toho, ako sa budeme prezentovať, než od toho, čo sme v živote
vykonali. Nuž, zamyslime sa nad tým.
MM

NOVEMBER

Mesiac november začíname spomienkou na
našich najdrahších, na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Miesta ich posledného odpočinku
zdobia kytice, vence, chryzantémy. Zapálime kahanček, sviečku. Postojíme pri ich hroboch a
v tichom rozjímaní si premietneme ich život,
spomenieme si na spoločné zážitky.
November je mesiac, keď slnečného svitu ubúda a príroda nám ponúka prvé mrazy, sneh, vietor. Vtedy je dobre sedieť pri „teplej peci“ a
s dobrou knihou v ruke. Vítané sú aj posedenia
s priateľmi pri horúcom čaji či návšteva divadla.
Mesiac november nám vytvára priestor, keď môžeme dokončiť všetko to, čo sme cez rok nestihli.
Tohtoročný november má aj príchuť komunálnych volieb. Využime teda svoje právo voliť.
V našom regióne sa november tradične končí Ondrejským jarmokom, ktorý každoročne organizuje mesto Brezno. Tento rok sa bude konať od 27. do 29. novembra. Okrem stánkov s moderným tovarom si môže návštevník pozrieť a zakúpiť umelecké výrobky šikovných remeselníkov. Nebudú chýbať ani atrakcie pre deti. Môžeme sa tešiť na
zabíjačkové špeciality, teplé vínko a medovinu. A potom bude už len krôčik k Vianociam...		
Hanka Filipková

ZVESTI PRE OBČANOV
***** OZNÁMENIE *****

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Obec Predajná v zastúpení starostkou
obce Ing. Tatianou Čontofalskou týmto
oznamuje občanom, že pred miestnym Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
cintorínom obce Predajná bola osadená a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
informačná tabuľa, ktorej súčasťou je Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji
mapa cintorína s vyznačenými hrobový- vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné
mi miestami a zároveň popis hrobových prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
miest ako číslo hrobového miesta a inforZa uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch
mácie o zosnulom.
uložiť pokutu.
Táto tabuľa je pracovnou verziou spoV tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na
ločnosti, ktorá realizovala pasportizáciu
dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách,
cintorína obce Predajná, preto akékoľvek
bližšie ku vozovke - stredovej deliacej čiare.
údaje, ktoré v nej nie sú zahrnuté /napr.
novovybudované hroby, nové náhrobné Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami
kamene, pomníky s pozmenenými resp. dopravných nehôd.
doplnenými údajmi o zosnulom a iné/ je
SPP - DISTRIBÚCIA UPOZORŇUJE
možné doplniť a to na základe podnetu
občana – nájomcu hrobového miesta.
					

********* VÝZVA *********

Vyzývame všetkých občanov - nájomcov
hrobových miest na miestnom cintoríne, aby si uhradili poplatok za prenájom
hrobového miesta za rok 2014. V prípade, že tento nebude do konca roku 2014
uhradený, nebude s nájomcom hrobového
miesta spísaná nájomná zmluva na ďalšie
obdobie.

Tragická nehoda - spomienka
8. október 1964. Je tomu 50 rokov, čo
táto tragická nehoda vyvolala hlboké vzrušenie v Predajnej a v blízkom
okolí.
Tridsať družstevníkov vyberalo zemiaky na družstevnom poli. Poobede
po skončení práce vrchovato naložili dve vlečky. Posadali si do nich aj
družstevníci, napriek upozorneniu,
že je to nebezpečné. Vedúci pracovnej
skupiny Eduard Siman sa viezol v kabíne traktora. Pri jazde dole svahom
pri cintoríne traktorista Štefan Pôbiš
pribrzdil, pričom sa prvá vlečka vyvrátila a z traktora vypadol Eduard Siman. Skončil rovno pod kolesami a na
mieste zomrel. Z vlečky ľudia popadali.
Následky boli hrozivé. Dvanásť ťažko
zranených ľudí sanitky odvážali do nemocnice v Podbrezovej. Na tretí deň
zraneniam podľahla Anna Malíková zo
Zámostia. V zosnulom Eduardovi Simanovi, ako sa píše v kronike, stratilo
družstvo a verejnosť vzorného a obetavého pracovníka.
Príčinou nešťastia bola preťaženosť
traktora a zlyhanie bŕzd druhej vlečky.
		 R. Huťová-Simanová

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom
neoprávneného odberu zemného plynu

Čo je neoprávnený odber? Ide o odber plynu:
• bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
• bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec
nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
• meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo
na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
• ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
• keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej
siete prístup k plynomeru.
Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?
• Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k ohrozeniu
zdravia, života či majetku!
• Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený
aj trest odňatia slobody.
• Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ
musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.
• Neoprávnený odber je drahá záležitosť (až niekoľko tisíc eur).
• Kvôli neoprávnenému odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.
• Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ
prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo.
Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na miestach, ktoré môžu
byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.
Ako predchádzať podozreniu z neoprávneného odberu?
• Odberateľ má mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke plynu s vybraným dodávateľom
plynu, ktorému riadne a včas platí za dodávku zemného plynu.
• Plynomer je možné ochrániť uzamykateľnou skrinkou, odberateľ však musí prevádzkovateľovi distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., kedykoľvek umožniť prístup
k plynomeru.
• Pravidelne kontrolovať stav plynomeru (či nie je poškodený obal plynomeru, plomby
poškodené, sklo počítadla rozbité, alebo iné zjavné poškodenie), pravidelne písomne
zaznamenávať stavy plynomeru za účelom svojej vlastnej evidencie.
• Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s plynomerom, poškodenie plynomera, podozrenie
na poruchu plynomera (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu
plynu plynomerom), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek by mal
odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na poruchovej linke
- plyn 0850 111 727.
• V prípade prenájmu nehnuteľností je vhodné po uzatvorení nájomnej zmluvy previesť odber
plynu na nájomcu a zároveň dohodnúť v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu oznámiť
vlastníkovi nehnuteľnosti ukončenie zmluvy o dodávke plynu zo strany dodávateľa.
• V prípade dlhodobého neužívania nehnuteľnosti odporúčame zvážiť ukončenie odberu
plynu.

ČO NOVÉ
v našej škole

September a október v škole
Krátkym kultúrnym programom žiaci našej školy potešili účastníkov 14. okresného zrazu turistov, ktorých 11. septembra
2014 hostila obec Predajná.

ZVESTI PRE OBČANOV
Peťko skončilo na 3. mieste. Družstvo
dievčat sa na prvých troch miestach neumiestnilo. V súťaži jednotlivcov obsadila
pekné 3.miesto Zuzana Longauerová z
9.triedy. Ďakujeme za reprezentáciu.

V piatok 26. septembra 2014 sa tretiaci s
pani vychovávateľkou Skladanou zúčastnili Dňa polície v Banskej Bystrici. Pestré
a rozmanité aktivity dokázali zabaviť, ale
aj poučiť.
Dňa 8. októbra 2014 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 54. ročníka Horehronských
hier v Banskej Bystrici. V náročnej konkurencii sa našim žiakom nepodarilo bodovať. Napriek tomu patrí všetkým reprezentantom školy poďakovanie. Veď častokrát
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
V piatok 10. októbra 2014 sme vyhlásili
účelové cvičenie a didaktické hry. Žiaci
spolu so svojimi triednymi učiteľmi prebrali učivo z ochrany života a zdravia v teréne.

Na návšteve v Košiciach

Na hodine slovenského jazyka a literatúry žiaci vyrábali tekvicových panáčikov,
aby následne vytvorili opis pracovného
postupu. V navodenej jesennej atmosfére
pokračovala aj pani školníčka, ktorá nám
jesennými výtvormi prírody vyzdobila
vestibul.

15. októbra 2014 reprezentovalo 20 žiačok
druhého stupňa školu v obvodnom kole
malého futbalu. Družstvo mladších, ale
aj družstvo starších žiačok obsadilo pekné
3. miesto. Gratulujeme!

Dňa 30. 9.2014, v utorok, sme navštívili
Košice. Všetci sme sa už dopredu tešili,
lebo väčšina z nás v tomto meste ešte nebola.
Prvé naše kroky viedli do Technického
múzea v Košiciach. Tam sme videli zaujímavé a zábavné exponáty a rozšírili sme si
vedomosti z fyziky. Pozreli sme si gotický
Dóm svätej Alžbety a potom sme išli do
Urbanovej veže, kde sme videli voskové
figuríny, ktoré vyzerali ako skutočné.
Neskôr sme sa v skupinkách vybrali do
mesta. Hlavná ulica bola veľmi pekná,
hlavne spievajúca fontána. Potom sa niektorí z nás zabavili na kolotočoch a niektorí sa vybrali na nákupy.
Počasie nám prialo. Domov sme odišli
spokojní a o niečo múdrejší.
Žiaci 9.A

Prváci v materskej škole

Dňa 30.septembra 2014 sme sa zúčastnili
obvodného kola v cezpoľnom behu
v Brezne. Družstvo chlapcov v zložení Adrián Hôrčik, Marek Kňazovický a Dušan

V rámci spolupráce s materskou školou
sa prváci zúčastnili v priestoroch našej
materskej školy milej jesennej výstavky.
Výstavu pripravili detičky spolu so svojimi pani učiteľkami. V škôlke nám bolo
príjemne, výstavka bola inšpiratívna. Ďakujeme pani učiteľkám i detičkám z MŠ za
príjemné stretnutie.

ZVESTI PRE OBČANOV
Škola informuje

ČO NOVÉ
v našej škole

Od slávnostného otvorenia školského roka už ubehlo niekoľko týždňov. Školský rok
2014/2015 je rozbehnutý v plnom prúde. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
podávajú pracovné výkony, žiaci získavajú nové vedomosti a nadobúdajú nové
kompetencie, rodičia sa zúčastnili plenárneho rodičovského združenia... Prázdninový
oddych sme vymenili za pracovnú aktivitu.
Od začiatku októbra sme rozbehli krúžkovú činnosť. Je v našom záujme, aby žiaci
zmysluplne trávili voľný čas. Zverejňujeme prehľad krúžkov, ktoré sme otvorili v našej
škole:
a) športovo-turistický krúžok vedie M. Skladaná a M. Kováčiková,
b) florbalový krúžok vedie M. Mistrík,
c) krúžok racionálnej výživy vedie M. Kováčiková,
d) krúžok šikovných rúk vedie Ž. Kohoutová,
e) volejbalový krúžok vedie M. Múka,
f) literárno-dramatický krúžok vedie I. Maderová,
g) hravú angličtinu pre druhákov vedie I. Maderová,
h) gymnastiku pre žiakov 1. - 4. ročníka vedie Ľ. Hošala,
i) tenisový krúžok vedie Ľ. Hošala,
j) futbalový krúžok vedie F. Komora,
k) stolnotenisový krúžok pracuje pod vedením L. Kosca.
Veríme, že počiatočná zanietenosť vydrží ako žiakom, tak aj vedúcim krúžkov počas
celého školského roka.
Mgr. M. Vaníková

Na besede s policajtom

V októbri nám pani zástupkyňa zorganizovala besedu s policajtom. Dozvedeli sme
sa od neho, že v noci nesmieme chodiť po baroch. Ďalej nám vysvetľoval závažnosť
rôznych priestupkov a trestných činov. Rozprával dosť potichu a veľmi rýchlo, takže
sme mu celkom nerozumeli. Z tejto besedy sme si odniesli veľa vedomostí. Pán policajt
mal so sebou čierny kufrík, no nedozvedeli sme sa, čo v ňom mal... Na pleci mal štyri
hviezdičky, ale nedozvedeli sme sa, akú má hodnosť. Uvedomili sme si však, že zákony
platia pre každého, a keďže už mnohí z nás majú 15 rokov, stávame sa trestnoprávne
zodpovednými.
Maťka Žabková, Janka Rotterová, 9. r.

Škôlkari v 1. triede

7. 11. 2014 privítali prváci milú návštevu z
materskej školy. Na hravých úlohách
predviedli svojim kamarátom z materskej
školy vedomosti, ktoré už stihli získať na
hodine matematiky. Škôlkari sa nedali zahanbiť, boli veľmi snaživí a neraz pomohli
školákom niektoré úlohy vyriešiť. Ich snahu sme odmenili pekným darčekom a nechýbala ani sladká odmena z „ČAROVNÉHO KUFRÍKA“. Pevne verím, že
dnešné nadšenie pre školu vydrží škôlkarom čo najdlhšie.

Tvorivo na hodinách geografie

Geografia s ôsmakmi mala neobvyklý priebeh. Žiaci dostali za úlohu vytvoriť na
papier obraz našej obce v rôznych časových obdobiach. Štyri rôzne skupiny, štyri
rôzne obdobia - pred tisíc rokmi, pred sto rokmi, o sto rokov a o tisíc rokov. Hodine
predchádzalo učivo o vplyve človeka na krajinu, ako sa menili jeho nároky a vplyv a
čo bolo výsledkom tohto ,,snaženia." Taktiež sa zamýšľali nad tým, ako sa tento vplyv
bude počas ďalších rokov meniť a čo spôsobí. Súčasťou prezentácie projektov bol aj
slovný komentár autorov, kde žiaci odôvodnili nimi zobrazený obraz obce v období.
Žiaci popustili uzdu svojej fantázie.
Mgr. Žugecová

Na exkurzii
v Železiarňach Podbrezová

Dňa 4. novembra 2014 navštívila naša
trieda 9.A spolu s pani učiteľkami Rusnákovou a Kováčikovou Železiarne v Podbrezovej. Fabrika má už pekných 175 rokov. Pani Oľga Kleinová nás previedla
múzeom a porozprávala o histórii podniku. Premietla nám krátky film o tom, ako
sa vyrábajú rúry z ocele. Prezreli sme si
staré fotky robotníkov a kovy, ktoré sa tu
vyrobili. Podpísali sme sa do pamätnej
knihy. Po podniku nás sprevádzal Juraj
Havran, pán, ktorý nám vysvetlil, ako prebieha výroba ocele. Sprievodcovia našou
exkurziou nám rozprávali pútavo a zaujímavo. V Železiarňach Podbrezová sa nám
páčilo.

KULTÚRNE ZVESTI
Nech každý deň
je pre Vás slávnostný
a úsmev nevymizne
z pier Vám radostný.
Zdravie nech Vám slúži
ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky
Vaše ďalšie kroky.

Uctili sme si starých rodičov

Mesiac október je už tradične považovaný za mesiac úcty k starším. Členovia kultúrnej
komisie pripravili pre našich starých rodičov popoludnie v Spoločenskom dome
v Predajnej. Dňa 23.10.2014 o 16.00 hodine nás prišli svojím programom potešiť deti
zo základnej a materskej školy. Po krátkom programe nasledovalo posedenie s chutným
občerstvením a so skupinou Horec. Ďakujeme za vydarenú akciu.
Hanka Filipková

Slávnosť Sedembolestnej panny Márie 2014

Blahoželáme v mesiaci
september 2014
50 rokov
Iveta Goralová
Ľubomír Štulrajter
60 rokov
Marta Črepová
Anna Nezbedová
70 rokov
Irena Kazárová
75 rokov
Mária Bullová
Mária Kološtová
80 rokov
Mária Schönová
85 rokov
Milan Bučko
91 rokov
Valéria Barbieriková

október
50 rokov
Eva Bakošová
Miroslav Kukučka
60 rokov
Viera Laššáková
65 rokov
Pavol Ľuptovčiak
70 rokov
Emília Paulíková
75 rokov
Margita Bartošová
Elena Chamková
Ladislav Líška
80 rokov
Soňa Kalická
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ZVESTI PRE OBČANOV
XIV. ročník Okresného zrazu turistov seniorov v Predajnej
Poďakovanie

Dňa 11. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil XIV. ročník
Okresného zrazu turistov seniorov. Turistov privítala a zraz otvorila pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská. Pozdraviť nás
prišli aj žiaci základnej školy so svojím programom, ktorý nás
potešil a vyčaroval úsmev na našich tvárach. Akcie sa zúčastnili
členovia ZO JDS zo 16 obcí nášho okresu. Pre účastníkov boli
pripravené dve trasy. Vedúcim skupiny náročnejšej trasy bol pán
Dezider Smitka spolu s pánom Ladislavom Dunajským. Za menej náročnú trasu bol zodpovedný pán Ján Košík a pán Štefan
Macko. Návštevníci, ktorí nemohli absolvovať turistiku, si prezerali s pani Melániou Citterbergovou zaujímavosti v obci. Zaviedla ich k technickej pamiatke, k mlynu u Čipkov. Pani Elena
Foltányová otvorila pre záujemcov kostol. Na Kalvárii otvorila
kostolík a porozprávala históriu pani Milka Pavlíková. Zdravotnú službu mala pani Zdenka Peťková pri Spoločenskom dome.
V teréne sa o zdravie starala pani doktorka MUDr. Nataša Šperková. Na strelnici čakal turistov pán Marián Kazár. Pod jeho dozorom si záujemcovia mali možnosť vyskúšať streľbu z malorážok.

V sále na poschodí prebiehala od jedenástej hodiny prednáška
„O Pohroní a slávnych rodákoch.“
Bola to organizačne náročná akcia, ktorú by ZO JDS nebola zvládla bez pomoci ochotných ľudí. Naša najväčšia vďaka patrí pani
starostke obce Ing. Tatiane Čontofalskej za pomoc a spoluprácu
pri príprave a organizovaní zrazu. Ďakujeme pedagógom a žiakom ZŠ s MŠ v Predajnej, aktivačným pracovníkom, pani Márii
Molčányovej, ktorá napiekla medovníčky s erbom Predajnej pre
každého účastníka, pani Kvetke Pindiakovej za upečenie moravských koláčov, pánovi Ondrejovi Čipkovi za sprístupnenie mlyna,
pánovi Mariánovi Kazárovi za zabezpečenie strelnice Šimáň,
guľášmajstrom - pánovi Miroslavovi Kupcovi, pánovi Petrovi Pavlovskému a pani Anne Giertlovej. ďakujeme aj dlhoročnému personálu Spoločenského domu v Predajnej pani Božene Šulkovej,
pani Marte Dudovej, pani Anne Mikloškovej, pani Anežke Búdovej, pani Janke Rusnákovej. Za prípravu trasy a vedenie turistov
patrí vďaka pánovi Deziderovi Smitkovi a pánovi Ladislavovi Dunajskému, za moderovanie a prípravu ozvučenia ďakujeme pánovi
Ľubošovi Ofúkanému.
Moje ďakujem patrí aj všetkým členkám a členom ZO JDS, ktorí
prispeli k vydarenému priebehu celej akcie. Boli to panie: Mária
Bomberová, Melánia Citterbergová, Kamila Ďurčová, Helena
Foltániová, Rozália Fortiaková, Zdenka Kazárová, Anna Košíková, Nela Markusová, Emília Pavlíková, Zdenka Peťková a páni:
Jozef Beraxa, Ján Burda, Ján Košík a Štefan Macko.
Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k tejto spoločenskej udalosti:
Obci Predajná
Okresnému výboru Smer SD Brezno
COOP Jednote SD - dozorný výbor Predajná
pánovi Jánovi Demeterovi - Hospodárske potreby
pani Ivete Kohútikovej
pánovi Jozefovi Vančovi, SHR - predaj zemiakov
pánovi Jozefovi Šebovi
slečne Lucii Štefekovej - Hostinec Santa Lucia
pánovi Jaroslavovi Báboľovi - pohostinstvo Roltech
Pekárni Lopej
A na záver stručné štatistické vyhodnotenie. Zrazu turistov sa
zúčastnilo 362 členov, 14 hostí. Všetci boli spokojní, neboli negatívne ohlasy. Páčila sa im naša upravená obec, okolie a príroda.
Pochvaľovali si stravu a občerstvenie. Škoda, že počasie nám neprialo. Na základe hodnotenia účastníkov zrazu, môžeme skonštatovať, že naša spoločná snaha bola korunovaná úspechom –
„dobrá vec sa podarila.“
Tešíme sa, že sme dôstojne reprezentovali našu obec a teší nás
i skutočnosť, že mnohí návštevníci sa chcú k nám vrátiť znova.
Za ZO JDS Predajná Margita Beraxová, predsedníčka

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Športová komisia

V auguste sme pre deti pripravili už tradične túru spojenú s opekačkou a športovými hrami. Tento rok sme sa vybrali do Sviniarky.
Zraz sme si dali na námestí a naša cesta viedla poza Kalváriu do Sviniarky. Na chate Mirka sme si opiekli špekáčiky a slaninku, a keď
sme už boli dosýta najedení a oddýchnutí, vzali sme futbalovú loptu a začal sa hrať malý turnaj. Nebehali len deti, ale aj rodičia.
A veru za loptou sme sa poriadne nabehali a zasmiali. Domov sme sa pobrali cez Zámostie a starou cestou do Predajnej. Všetkým
sa túra páčila a opäť sme niečo urobili pre svoje zdravie.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Turistický klub

Kriváň

Po jedenástich rokoch sa vraciame na Kriváň. Naša trasa vedie od Troch studničiek.
Počasie je napriek predpovedi dobré, a tak
stúpame cez horu, neskôr cez kosodrevinu a potom už len pomedzi skaly. Dostaneme sa na rázcestie pod Malým Kriváňom a odtiaľ sa štveráme hore, občas aj po
štyroch, lebo stúpanie je prudké. Keď vyjdeme na vrchol, dostaneme účastnícky
list, lebo sme sa nechtiac zúčastnili 19.
ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Hore oddychujeme - prekonali sme prevýšenie vyše 1300 metrov,
jeme a trochu sa aj opaľujeme, lebo na nás
svieti slniečko. No nemôžeme si dlho voľkať, lebo cesta nadol je dlhšia ako hore.
Ideme opäť na Rázcestie, ale potom smerujeme na Jamnické sedlo. Cesta dolu je
príjemná, ale poriadne dlhá. Časy na internete nesedia. Za šesť hodín sa táto túra
nedá zvládnuť, trvá 8 hodín. Veď aj meria
vyše 15 kilometrov! Konečne sme v cieli.
Posledné foto v Tatrách a už sa vezieme
domov. Keď sa pohneme, vari po piatich
minútach začne pršať. Stihli
sme to akurát načas.
Ida Uhlíková

Západné Tatry

A ešte raz Tatry, tentokrát západné. Autobusom sa dovezieme do Zverovky a odtiaľ
pokračujeme po asfaltke
k Ťatliakovej chate. Dobré
počasie sa mení, popŕcha
a na chatu prichádzame
v hustom daždi. Čo teraz?
Sedíme v chate, Dežko sa
rozhoduje, „čo s načatým večerom“, keď sa začne vyjasnievať a dokonca sa na oblohe objaví slniečko. Opäť po-

tvrdenie toho, že počasím v Tatrách si nemôže
byť turista nikdy istý,
našťastie teraz sa počasie mení v náš prospech. A tak poďme cez
sedlo Zábrať, vrch Rákoň na Volovec. Tu sa
delíme na dve skupiny:
jedna sa drží pôvodného plánu, ide do sedla
pod Hrubým vrchom,
na Záhradky a potom
Jamnickou
dolinou
dolu. Druhá skupina je
opatrnejšia, kvôli meškaniu vďaka dažďu sa vydávame kratšou
trasou: popod Ostrý Roháč popri Jamnických plesách a v Jamnickej doline sa stretneme. Turisti oboch skupín majú modré
prsty i pery, no nie od zimy, veď počas celej túry už nepadla kvapka dažďa, ale od
čučoriedok, ktoré „spásali“ vedľa chodníka. Také čučoriedky sme fakt už dávno
nevideli: bolo ich veľa a bobuľky boli
veľké. Pokračujeme spolu do kempu
v Račkovej doline, kde nás čaká autobus
a my sa spokojní vezieme domov.
			 Ida Uhlíková

Ukončenie letnej turistickej
sezóny - guláš

Počasie nám tento rok prialo, a tak sa
guľášmajstri Marika a Robko Bakšovci
veru museli poriadne okolo kotla zvŕtať,
lebo museli nakŕmiť 40 turistov. Guľáš bol
vynikajúci, všetci sa dosýta najedli. Po
skvelom jedle sa len tak zaprášilo a nasledovalo zhodnotenie celej sezóny predsedom turistov Dežkom Smitkom. No a po-

tom už nasledoval každoročný zlatý klinec
programu, a to súťaže. Tento rok pribudla
vedomostná. Už tradične sa hádzalo polenom na cieľ, behalo sa s fľašou, skákalo vo
vreci a utekalo „v gatiach.“ Bolo to zábavy,
dobromyseľného škriepenia, kto bol lepší,
lebo obidve družstvá súťažili ostošesť
a nikto nechcel byť druhý. Ako každý rok
sme sa nakoniec zhodli, že víťazmi sú úplne všetci. Zadýchaní, vyčerpaní a ubehaní
sme si trochu oddýchli, pohostili sme sa
na fantastických domácich koláčikoch,
ktoré aj tento rok napiekli naše turistky.
A veru, tých koláčov bolo ako na svadbu.
Prezerali sa kroniky, spomínali zážitky
z túr. Všetci sme sa zhodli na tom, že takáto partia, ako sú turisti z nášho turistického klubu, sa len tak ľahko nenájde. Večer
o 20.00 sme sa spokojní, dosýta najedení
a s dobrou náladou pobrali domov.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Memoriál Vlada Plulíka
– beh do vrchu
Srdiečko-Chopok

Dňa 27.9.2014 sa traja turisti z nášho klubu Vierka Medveďová, Dežko Smitka
a Marek Smitka zúčastnili Memoriálu
Vlada Plulíka, ktorý bol zaradený do Slovenského pohára v behu do vrchu. Za
účasti 184 pretekárov sa bežalo zo Srdiečka na Chopok, dĺžka trate bola 4 kilometre s prevýšením 800 metrov. Počasie bolo
hrozné, pršalo a fúkal silný vietor, ktorý
na Chopku v nárazoch dosahoval až 70
km/h. Štartovalo sa o 11.00 hod. a bežalo
sa novou cestou hore na Kosodrevinu. Tu
sa ešte dalo ako tak bežať, ale od Kosodreviny bol miestami dobrý aj dlhý krok, lebo
inak to po klzkých skalách a v takom stúpaní nešlo. Tohto
behu sa zúčastnili aj
Matej Kazár a Peter
Lubeck, obaja z našej obce.
Všetci sme si počínali dobre, veď nám
nešlo o víťazstvo, ale
pokoriť métu Chopok.
Na stupni víťazov
stál aj náš predseda
D. Smitka - vo svojej
kategórii sa umiestnil na krásnom 3.
mieste. Gratulujeme!
Vierka Medveďová

