ročník 19
Vážení občania,
chcem sa poďakovať všetkým , ktorí sa
zúčastnili na komunálnych voľbách a vyslovili mi dôveru. Poďakovanie patrí aj členom volebnej komisie. Osobitne chcem poďakovať za vykonanú prácu aj poslancom,
ktorým skončil volebný mandát. Prajem im
veľa zdravia a osobných úspechov.
Svoju funkciu prijímam s veľkou zodpovednosťou za ďalší vývoj v našej obci. Začíname nové volebné obdobie. Budeme zdolávať nové výzvy. Nemožno však hovoriť o
takom začiatku, že za všetkým spravíme
hrubú čiaru a začíname odznova. Veľa vecí
nevyhnutne nadväzuje na začaté projekty
a nedokončené investície. Verím, že hlavné
úlohy, ktoré pred nami stoja, sa nám podarí
spoločne splniť. I keď mnohé veci v podstatnej miere závisia od finančných grantov,
neznamená to, že veľa vecí si nemôžeme
vyriešiť sami vlastnými silami a vlastnými
prostriedkami. Podobne platí, že ak aj sú
peniaze, nie všetko sa urobí samo.
Sme stredne veľká obec a mnoho vecí je
závislých na pochopení samotných obyvateľov obce a vzájomnej spolupráci. Myslím,
že všetci chceme mať obec krajšiu so všetkým, čo môže hlavne mladých ľudí udržať
vo svojom rodisku, na ktoré by boli hrdí.
Keďže vo funkcii starostky obce pôsobím
už šieste volebné obdobie, viem odhadnúť
úskalia a problémy, ktoré na mňa v tejto
funkcii čakajú.
Viem, že plnenie úloh bez vzájomnej úzkej
spolupráce poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce nie je možné. Aj s
týmto vedomím som prijala túto funkciu.
Verím, že spoločne s kolektívom poslancov,
miestnych podnikateľov a podporou spoluobčanov problémy zvládneme.
A páve jednou z hlavných úloh v tomto volebnom období je vyriešenie projektu kanalizácie a čističky odpadových vôd, dokončenie projektu na vybudovanie komunitného centra, vysporiadanie pozemkov pod
miestnymi komunikáciami, rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice, projekt materiálnotechnického vybavenia školy či projekt na
rekonštrukciu telocvične. Začiatky uvedených projektov sú spojené s minulým volebným obdobím, budú však dokončené v
tom ďalšom a ich realizácia bude spojená
s rokom 2019. Posledným príkladom prepojenia minulosti a súčasnosti je projekt
zateplenia budovy materskej školy. Kolaudácia prebehla 7. decembra 2018, projekt
sme však podali ešte v predchádzajúcom
volebnom období. Predpokladám, že mnohí ocenia projekt WIFI pre Teba. Jeho reali-
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na slovíčko,
pani starostka...

Sľubujem, že aj v tomto volebnom období
budem funkciu starostky obce vykonávať
čestne a zodpovedne.

záciou vznikne free zóna na Námestí Juraja
Pejku. Taktiež sme boli úspešný v získaní
finančných prostriedkov z európskych fondov na zabezpečenie financovania troch
opatrovateliek pre našich občanov ,verejný
priestor pri Dome smútku bude zrevitalizovaný z prostriedkov Ministerstva životného
prostredia o zeleň vo výške 16500 eur, revitalizácia nadväzuje na projekt vytvorenia
rozptylovej lúky a urnového hája .Zároveň
sme podali žiadosti na nákup techniky pre
zber a likvidáciu odpadov a čistenie miestnych komunikácií na Ministerstvo životného prostredia .
V oblasti kultúry si obec udržuje tradície
kultúrno-spoločenských podujatí. Určite
bude treba vynaložiť úsilie na zachovanie
týchto tradícií. Chceli by sme zapájať deti
a mládež do domácich podujatí, ako sú
pripravované programy ku Dňu matiek, k
stretnutiu dôchodcov, k MDD a pod.

Vážení občania,
Prajem vám, aby pre vás boli Vianoce
časom dávania a delenia.
Časom, kedy ukážete ľuďom, ktorí vám ležia na srdci, čo pre vás znamenajú.
Časom, keď vianočnú sviečku zapálite,
keď Otčenáš sa pomodlíte,
vypijete za kalištek na zdravie,
ochutnáte zo všetkých dobrôt –
či z oblátky, či z kapustnice,
aj makové opekance
a krížik medový sa vám zaleskne na čele,
vtedy všetko zlé bude zabudnuté.
Nechajme za sebou to smutné a boľavé
a za všetko, čo nám rok odchádzajúci dal,
poďakujme.
Krásne a pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov čo najviac
splnených predsavzatí v novom roku 2019.
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

Pozvánka
Srdečne pozývame
všetkých občanov
na Námestie Juraja Pejku
31. decembra 2018 o 23.00 hodine.
Bude sa podávať občerstvenie
a poteší nás ohňostroj.

PRIVÍTAJME SPOLOČNE NOVÝ ROK 2019!
Zamiešaj vareškou svoje tajné priania,
pridaj pár orieškov očakávania.
Zamiešaj znovu pre šťastie,
nech dobro a láska v našich srdciach narastie.
Krásne a pokojné Vianoce a nech každý Váš krok
urobený na budúci rok Vám prinesie šťastie,
pohodu a veľa správnych rozhodnutí.

Zvesti pre občanov

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 25. októbra 2018
Uznesenie č.252/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) berie
na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce o
splnených uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Uznesenie č.253/2018
OZ Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
obce k hospodáreniu ZŠ s MŠ Predajná k 31.8.2018
bez pripomienok.
Uznesenie č.254/2018
OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, ktorú predložila riaditeľka školy
Mgr. Michaela Vaníková, bez pripomienok.
Uznesenie č.255/2018
OZ schvaľuje VZN č. 7/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
Odôvodnenie: vo VZN č. 7/2018 je určená len bezhotovostná úhrada za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálne. Zároveň
sa mení výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci júl, kde výška príspevku je 25 € na jedno dieťa. Ak dieťa preukázateľne
preruší dochádzku do materskej školy na viac ako
30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, tak zákonný
zástupca je od príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na toto dieťa oslobodený.
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci júl za prihlásené dieťa sa nevracia.
Zákonný zástupca dieťaťa bude prispievať na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole a pri základnej škole na jedného stravníka
mesačne vo výške 4 €, predtým 2 €.
Uznesenie č.256/2018
OZ schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer na predaj pozemku par. KN – C č. 670/9 o výmere 167 m2 ostatná plocha v k. ú. Predajná, zapísaného na LV č.
485, pánovi Ing. F. Kvačkajovi, pani M. Božokovej a
pani T. Kvačkajovej, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je trvalý prístup k nehnuteľnostiam
žiadateľov,
žiada starostku obce o zabezpečenie znaleckého posudku na stanovenie ceny pozemku.
Uznesenie č.257/2018
OZ berie na vedomie Správu z nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky a k
informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej
výročnej správe obce Predajná za rok 2017 bez pripomienok.
Uznesenie č.258/2018
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky ku konsolidovanej výročnej správe obce za rok
2017 bez pripomienok.

Výsledky komunálnych volieb,

ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018
Za starostu obce bola zvolená:
1. Tatiana Čontofalská, Ing. - nezávislý kandidát, 310 hlasov.
Zoznam kandidátov zvolených do obecného zastupiteľstva:
1. Martin Bukovec - nezávislý kandidát, 220 hlasov
2. Anežka Búdová - nezávislá kandidátka, 150 hlasov,
3. Ján Črep - SMER-Sociálna demokracia, 207 hlasov,
4. Petra Hazuchová - nezávislá kandidátka, 222 hlasov,
5. Jana Kohútová, Ing. - nezávislá kandidátka, 216 hlasov,
6. Ľuboš Ofúkaný – SMER - Sociálna demokracia, 176 hlasov,
7. Eva Pocklanová - nezávislá kandidátka, 203 hlasov,
8. Dezider Smitka - nezávislý kandidát, 192 hlasov,
9. Marta Veselovská - nezávislá kandidátka, 208.

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10. decembra 2018 v spoločenskom dome v Predajnej. Slávnostný sľub do rúk predsedkyne miestnej volebnej
komisie zložila Ing. Tatiana Čontofalská. Postupne sľuby zložilo aj deväť nových
poslancov obecného zastupiteľstva. Zápis z tohto slávnostného aktu je zdokumentovaný v obecnej kronike. Veríme, že zvolení reprezentanti obce naplnia to, čo sľúbili a
že o štyri roky vyslovia občania spokojnosť s ich prácou.
Uznesenie č.259/2018
OZ schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku
obce za rok 2017.
Uznesenie č. 260/2018
OZ schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o NFP na SO OPII na projekt „Wifi pre Teba v obci Predajná“, kód výzvy
OPII – 2018/7/1 - DOP vo výške 8 599,10 €,
b) spoluúčasť obce na projekt „Wifi pre Teba v obci
Predajná“, kód výzvy OPII – 2018/7/1 vo výške 5
% z ceny projektu, t. j. 427,95 €.
Uznesenie č.261/2018
OZ schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o poskytnutí podpory biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska – Zelené obce Slovenska z operačného
programu Kvalita životného prostredia vo výške
16 500 €,

b) spoluúčasť obce vo výške 1 000 € na vypracovanie
projektovej dokumentácie.
Uznesenie č.262/2018
OZ schvaľuje vstup obce Predajná do Pohronskej
regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov
Slovenska.
Uznesenie č.263/2018
OZ schvaľuje vstup obce Predajná do Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horehronie.
Uznesenie č.264/2018
OZ berie na vedomie
a) informáciu predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Predajná o činnosti komisií,
b) informáciu hlavnej kontrolórky obce k navrhnutým odmenám a ich súladu so Zásadami odmeňovania poslancov a komisií pri OZ a ich súladu
s rozpočtom obce.
Pokračovanie na str. 3
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 25. októbra 2018
Pokračovanie
OZ schvaľuje odmeny členov komisií a poslancov
podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií
pri OZ.
Uznesenie č.265/2018
OZ
I. berie na vedomie
návrh povereného zástupcu predsedom finančnej
komisie Petru Hazuchovú na prerokovanie platu
starostky obce Predajná,
II. konštatuje,
že rozsah a náročnosť úloh starostky sa zvýšili za
predchádzajúce obdobie a starostka dosiahla v
uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky
– hospodárenie obce, čerpanie prostriedkov z eurofondov (850 000 €),
III. rozhodlo o plate starostky
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení
platu starostu o 60%, od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
Dôvodová správa
Finančná komisia obecného zastupiteľstva po prehodnotení náročnosti práce starostu pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a
pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce navrhuje
zvýšiť plat starostovi, tak ako je uvedené v návrhu
uznesenia.
Uznesenie č.266/2018
OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31. 12. 2017 do 15. 11. 2018
Uznesenie č.267/2018
OZ schvaľuje
a) Predloženie žiadostí o poskytnutí podpory z Envirofondu na obstaranie multifunkčného vozidla
na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného
odpadu a na obstaranie prídavného zariadenia na
spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a
čistenie a zametanie verejných plôch,
b) Úhradu za vypracovanie dvoch žiadostí vo výške
650 €, spolu 1 300 €.
Uznesenie č.268/2018
OZ
a) berie na vedomie
Informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu, že starostka obce v zmysle zákona č.
357/2004 Z. z. podala oznámenie o majetkových
pomeroch,
b) konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky.
OZ schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“, bezodplatne. Predmetom je predĺženie verejného vodovodu. Vecné bremeno sú pozemky vo vlastníctve obce Predajná parc. číslo KN

– C 1860 (KN-E 1186/2 – cesta III/2372)- zapísané
na LV 1200, pozemok parc. č. KN –C 1139 (KN – E
1186/1 – cesta III/2372) zapísané na LV 558, spolu
v dĺžke 29 m.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 10. decembra 2018
Uznesenie č. 281/2018
OZ berie na vedomie
l. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce
Uznesenie č. 282/2018
OZ konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce Predajná
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Predajnej
Uznesenie č.285/2018
OZ berie na vedomie poverenie starostky obce, ktorým v zmysle § 13 b) ods. 1. a 2. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. poverila poslanca: Petra Hazuchová zastupovaním starostky obce
Predajná.
Uznesenie č.286/2018
OZ poveruje poslanca: Petra Hazuchová zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
piata veta a od.6 tretia veta zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č.287/2018
OZ
A/ Zriaďuje:
a/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce podľa čl.7 ods.5 zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
b/Komisia na prešetrovanie sťažností obce v zmysle
smernice obce

c/ Komisia finančná
d/ Komisia na ochranu verejného poriadku
e/ Komisia životného prostredia a výstavby
f/ Komisia kultúrno školská
g/ Komisia športová
h/ Komisia sociálno-zdravotná
B/ Volí:
a/ predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie starostu: Ľuboš Ofúkaný a
členov komisie: Hazuchová Petra, Smitka Dezider,
b/predsedu Komisie na prešetrovanie sťažností obce
v zmysle smernice obce: Ing. Kohútová Jana a členov komisie Veselovská Marta, Črep Ján.
c/ predsedu komisie Komisie finančnej Ing. Kohútová Jana,
d/predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku Veselovská Marta,
e/ predsedu Komisie životného prostredia a výstavby Bukovec Martin,
f/ predsedu Komisie kultúrno školskej Pocklanová
Eva,
g/ predsedu Komisie športovej Smitka Dezider,
h/ predsedu Komisie sociálno – zdravotnej Búdová
Anežka.
C/ Ukladá predsedom komisií pripraviť návrhy na
členov komisií, a to do najbližšieho zasadnutia
OZ.
Uznesenie č.288/2018
OZ schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005
Z.z. o rodine poverenie sobášiacich poslancov pre
toto volebné obdobie: Eva Pocklanová.
Uznesenie č.290/2018
OZ deleguje v zmysle § 28 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.
n. p. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s
MŠ v Predajnej: Smitka Dezider, Hazuchová Petra,
Bukovec Martin, Pocklanová Eva
Uznesenie č.291/2018
OZ schvaľuje VZN č. 8/2018 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2015 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č.292/2018
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019

Obec Predajná Vás pozýva

pri príležitosti odpustovej slávnosti TROCH KRÁĽOV
na vystúpenie

Chlapov z Dolnej Lehoty

dňa 6. januára 2019 o 16,00 hod. do spoločenského domu
Po vystúpení bude nasledovať
posedenie s občerstvením
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!
Ako sme zjedli skoro štyri prasiatka...
Predajnianske námestie aj keď zahalené do hmly a mrholenia v sobotu 24. novembra žilo ruchom už dopoludnia, kedy pani starostka s pracovníkmi obce pripravovali
sedenie a altánky, aby hostí na zabíjačke, ako tak ochránili pred dažďom... Na obed sa
objavilo na našej tržnici krásne bielučké a očistené s mŕtvou váhou 200 kilogramové
prasiatko. Nedočkavci čakali na mäsiara a rodinu Nagyovcov už od pol jednej, aby
si mohli zakúpiť rôzne domáce kvalitné zabíjačkové dobroty, ako klobásy, jaternice,
slaninu, údeniny, studeno...
Aj deď začiatok zabíjačky bol naplánovaný na 13. hodinu s predajom výrobkov sa začalo
skôr, pretože o kvalitu bol veľký záujem, nie len našich občanov, ale i občanov z okolitých
obcí, ktorí tiež prišli ochutnať aj zabíjačkovú kapustnicu, pečenú klobásu, alebo studeno
pánov zo „Železiar tímu“ - dvojnásobných víťazov titulu Guľášmajster - Beraxa - Lány.
Úderom 14tej hodiny majster mäsiar vystúpil na pódium a pred zrakmi prítomných
dospelých, ale aj udivených detí, ktoré niečo podobne videli prvýkrát, začal s takzvanou
rozrábkou prasiatka na jednotlivé časti tak, ako ich vidíme na pultoch predajní. Čerstvé
mäso , bolo potom samozrejme okamžite predávané záujemcom. A na prvý pohľad bolo
zrejmé, že sa jedná o domáce a poctivé mäsko chované na farme SHR NAGY Predajná
- Podbôrovie.
V ponuke bola za symbolickú cenu aj chlieb so „šmalcom“ a cibuľou, štrúdľa, punč
a grog, ktoré ponúkali členky kultúrnej komisie, poslankyne OZ a krčmár Jaro.
Hlavnou témou dňa bola síce zabíjačka a mäso, ale záujemcovia si mohli zakúpiť v predajných stánkoch aj rôzne , hračky, dekoračné predmety, vianočné ozdoby a svetielka, drevené misky a vianočné oblátky a trubičky, ktoré boli pripravované priamo pred
očami divákov.
Veľkou škodou pre toto podujatie bola nepriazeň počasia. Napriek tomu sa na našom
krásnom námestí opäť vydarila jedna super akcia, ktorú navštívilo množstvo našincov,
ale aj priateľov z okolia.
Ukončením zabíjačkových hodov bola diskotéka pre všetkých v Pohostinstve RELAX až
do jednej hodiny rannej.
Býva zvykom poďakovať na záver a tak mi dovoľte vysloviť ĎAKUJEME pani starostke
a vedeniu obce, ako aj SHR NAGYovcom , všetkým pomocníkom a dobrovoľníkom za
zorganizovanie takéhoto nevšedného zážitku...
P.S. a prečo ten nadpis že sme zjedli skoro štyri prasiatka?
...keď som sa opýtal pána mäsiara koľko mali mäsa a výrobkov, tak mi povedal, že z 3
prasiatok urobili výrobky dopredu, aby sa mohli zaúdiť a nasoliť a 4. prasiatko sa rozpredalo takmer celé načerstvo na námestí....
Ľ. Ofúkaný

Občania pozor

Zmena zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti
Nastáva zásadná zmena v právnom postavení zvierat ako živých
tvorov, ktoré boli doteraz z hľadiska
práva iba vecami.
Obec Predajná v súlade s § 19 ods. 11
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov
oznamuje vlastníkom psov chovaných
na území Slovenskej republiky povinnosť
- zabezpečiť trvalé označenie každého psa podľa § 19 odseku 9 zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
transpondérom (čipom), pred prvou
zmenou vlastníka psa, najneskôr však
do 12 týždňa veku
- a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé
označenie psa podľa § 19 ods.9 zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v
prechodnom období najneskôr do 31.
októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa
narodeného do 31. augusta 2018, ktorý
sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje
sa do karanténnej stanice alebo útulku
pre zvieratá.
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom (čipom) môže len
súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa § 19 odseku 9
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár
oprávnený požadovať úhradu najviac
10 eur, ktorú u psov narodených do 31.
októbra 2019, vlastníkom ktorých je
osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ
minimálneho dôchodku uhradí štát.
Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu
50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady
trvalé označenie psa podľa § 19 ods.9.
Ing. Mariana Kňazovická
správca daní a poplatkov
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Prvá svetová vojna, ktorá vypukla 28. júla
1914, bola najväčším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva.
Počas nej bolo zmobilizovaných 60 miliónov vojakov, z ktorých 20 miliónov padlo
v boji.
Jej hrôzy skončili 11. novembra 1918 /
pred sto rokmi/, kedy predstavitelia znepriatelených strán vo Francúzsku podpísali
prímerie. Presne o 11. hodine a 11. minúte
tak zaznela posledná salva, čím sa ukončila prvá svetová vojna.
Tento dátum bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov, deň spomienky na nich a
všetky obete vojny, ktorého symbolom sa
stal kvet vlčieho maku. Táto poľná rastlina
pokryla hroby mnohých obetí, čím dodnes pripomína smutné udalosti vtedajších dní.
Aj tento rok sa rozozvučali zvony na celom svete, aby pripomenuli obete všetkých vojen.
Aj v Predajnej sa konal pietny akt pri
pomníku vojnovým obetiam. Najprv v
obecnom rozhlase odzneli slová pani Rozálie Fortiakovej ako znak úcty k padlým
rodákom a báseň Na flámskych poliach
predniesla pani Margita Beraxová. Pani
starostka Ing. Tatiana Čontofalská spo-

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
lu so zástupcami ZO JDS položila kyticu
červených makov k pamätníku na znak
toho, že na našich mŕtvych nezabúdame
a dodnes s úctou spomíname. Vo svojom
príhovore sa poďakovala všetkým zúčastneným a vyslovila presvedčenie, že je
potrebné pripomínať si dôležité historic-

Človek človeku

ké udalosti ako významnú súčasť našich
dejín.
Na záver pietneho aktu občania obce zapálili kahančeky, aby svietili na pamiatku
padlým, ale aj nám živým na cestu k mieru
a porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta.
Ing. Mária Boberová

Adventné obdobie začína štyri nedele
pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň
končí. Každá nedeľa v období adventu má
svoj špecifický význam. Prvá nabáda na
bedlivosť, druhá je v znamení pokánia,
tretia sa nesie v znamení radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach
bezprostredne pred narodením Ježiška.
Farba adventu je fialová a jeho príznačným symbolom je adventný veniec.
A práve v čase adventu má človek k človeku bližšie. Ľudia sa pripravujú na Vianoce. Mnohí sa dokážu v predvianočnom
zhone zastaviť a vychutnať si atmosféru
blížiacich sa sviatkov.
Dobre urobili tí, ktorí sa 8. decembra zastavili v Kostole Zjavenia Pána v Predajnej na večernej bohoslužbe a na koncerte
speváčky Hany Servickej, ktorá prijala
pozvanie starostky obce Predajná Ing.
Čontofalskej. Repertoár Hany Servickej
obsahoval duchovné piesne viažuce sa k
sviatku Nepoškvrneného počatia, t.j. piesne venované Panne Márii, ako aj rusnácke
koledy a ľudové piesne.
Diváci odchádzali z rímskokatolíckeho
kostola obohatený o kultúrny zážitok a
jeho duchovný rozmer.
M. Vaníková

Čo nové v našej škole

Úspech v súťaži

6.11.2018 sa žiaci našej školy Adam Kňazovický a Matej Kortán
zúčastnili súťaže Zručný mladý Horehronec, ktorá sa konala na
SOŠ hutníckej v Lopeji. Žiaci v kategórii jednotlivcov obsadili 1.
a 2. miesto. V kategórii školy svojím výrobkom a vedomosťami
vybojovali pre nás 1. miesto! Srdečne gratulujeme!

Ocenenia

V III.kategórii 3. ročníka súťaže Literárna cena Jána Frátrika 3.
miesto svojím literárnym dielom získala Kristínka Kákicsová.
Úspechy sme žali aj vo výtvarnej sfére. Do súťaže Ochranárik sme
poslali práce štyroch talentovaných dievčat Lenky, Nelky, Zojky a
Laury. Porota v kategórii základné školy 1. stupeň ocenila prácu
Zoje Reizerovej, ktorá obsadila 2. miesto. V kategórii základné
školy 2. stupeň bola úspešná aj Nela Múková, ktorá obsadila 2.
miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme!
Kristínka Kákicsová

Zber papiera

V jesenných mesiacoch prebiehal v škole zber papiera.
Najsúťaživejší boli žiaci 3. triedy. Žiaci tejto triedy doniesli
priemerne 44,5 kg papiera. Na 2.mieste skončili šiestaci, ktorí
nazbierali 28,9 kg papiera na žiaka a na 3. mieste sa umiestnili
druháci, ktorí priniesli 22,1 kg papiera. Sme radi, že i týmto
činom sme znížili tvorbu komunálneho odpadu a prispeli k
ochrane životného prostredia.

Preverovanie vedomostí

November bol mesiac bohatý aj na testovania. Žiaci 5. ročníka
boli celoslovensky testovaní z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry. Deviatakov sme zapojili do vypracovania testov
KOMPARO. Výsledky budú centrálne vyhodnotené a žiaci
dostanú oficiálnu spätnú väzbu v decembri.
Talentovaných žiakov sme zapojili do školských a okresných kôl
vedomostných olympiád z anglického jazyka, zo slovenského
jazyka a literatúry a z techniky.

Som dúha
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som
Som

červená rada spoznávam nové veci
oranžová obklopená dobrými ľuďmi
žltá milujem slnečné počasie
zelená v lese zbieram energiu
modrá mám rada úprimných ľudí
indigová a hovorím veci na rovinu
fialová občas neistá
dúha o ktorej sa rozprávame na fyzike

Vianočná akadémia

Rok 2018 vošiel do svojej cieľovej rovinky. Neklamným znakom toho, že to tak je, sú krátke dni a dlhé
večery. V minulosti sa aktivita ľudí v týchto dňoch
preniesla z polí a záhrad do vykúrených izieb. Ľudia
sa stretávali na páračkách, dievčatá si veštili, kto
sa stane ich mužom. A mali na to veru rôzne fígle –
liatie olova, trasenie plotom, písanie chlapčenských
mien na lístky, ktoré od Lucie do Vianoc hádzali po
jednom do ohňa. Lístok, ktorý ostal dievčine posledný, obsahoval meno budúceho manžela. Nevedno
však koľkým dievčatám sa veštba naplnila. Chlapi
tiež nezaháľali. Zhotovovali od Lucie do Vianoc
stolček, bez použitia jedného klinca, aby na Štedrý
deň o polnoci videli všetky strigy z dediny.
Tak ako v minulosti pre našich prastarých rodičov,
tak aj v súčasnosti pre nás majú decembrové dni svoje čaro. Aj keď dlhé zimné večery už trávime oveľa prozaickejšie, pečieme
a zdobíme medovníky, vyrábame vianočné dekorácie, zapaľujeme sviečky na adventnom venci a nakupujeme darčeky.
Zamestnanci a žiaci Základnej školy s materskou školou v Predajnej sa pri príprave vianočnej akadémie inšpirovali práve zvykmi
a tradíciami našich predkov. A tak v prvej časti programu si diváci vypočuli melódie píšťal, heligónky, koledy, ľudové vinše a betlehemskú hru. Oku lahodil i tanec vločiek zatancovaný deťmi materskej školy.
V druhej časti programu sa predstavili naši žiaci a pedagógovia zo ZUŠ so sídlom vo Valaskej koncertným vystúpením. Tanec, hra
na keyboard, klavír a zborový spev vianočných melódií navodili slávnostnú atmosféru.
Všetkým, ktorí v programe účinkovali a pedagógom, ktorí sa podieľali na realizácii ďakujeme a želáme spokojné a šťastné Vianoce
a úspešný rok 2019.
M. Vaníková

Zvesti pre občanov

Lampiónový sprievod

Vianočná kapustnica
Kultúrna komisia a Jednota dôchodcov zorganizovali predvianočné posedenie. Občanom sa prihovorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská. Atmosféru Vianoc navodili
žiaci základnej školy vinšami, koledami a betlehemskou hrou. Súčasťou posedenia bola
aj súťaž o najkrajší adventný veniec a výrobky šikovných ľudských rúk – pani Molčániovej, pána Peťku, pani Paulíkovej. Na kapustnici, ktorú navarila Božka Šulková, si
pochutili všetci prítomní.

5. decembra zavítal medzi veľkých i malých do našej obce

Mikuláš

Lampiónový sprievod ulicami Predajnej
už po tretíkrát vyštartoval z Námestia
Juraja Pejku, prešiel priľahlými ulicami
a skončil na školskom dvore. Za prítomnosti tých najpovolanejších – hasičov si
väčšie či menšie skupinky vypustili lampióny šťastia. Dospelí sa zohriali teplým
voňavým punčom, ktorý navarili a predávali zamestnanci školy. Deti sa mali
možnosť vybehať v telocvični, kde im
športové náradie a stanoviská pripravili
členovia občianskeho združenia Bzučo.
Smäd zahnali čajom navareným členkami
kultúrnej komisie a hlad chutnými koláčmi, ktoré priniesli do telocvične šikovné
maminy, inak výborné pekárky. Všetkým,
ktorí spríjemnili sviatočný novembrový
podvečer a prispeli tak ku kultúrnemu
dianiu v obci, ďakujeme.

Ko lové
slzičky
Potrebujeme
Cesto:
175 g hladká
múka
125 g Hera
alebo maslo
60 g práškový cukor
1
žĺtok
½
vanilkový cukor
Krém:
1
čokoláda Koila
60 g cukor
1
vajce
125 g maslo
Čokoládová poleva
Postup:
Najprv si urobíme klasické linecké
cesto. Všetky suroviny zmiešame, vypracujeme cesto, zabalíme do fólie a
necháme v chladničke odpočinúť.
Cesto vyvaľkáme, vykrajujeme slzičky
alebo iné tvary. Pečieme pri teplote 180
stupňov cca 7 min.
Vajce, čokoládu a cukor vyšľaháme nad
parou. Maslo vymiešame a po častiach
zašľahávame čokoládový krém.
Slzičky zlepíme krémom. Namočíme
do čokoládovej polevy a ľubovoľne ozdobíme.
Dobrú chuť!
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Zachcelo sa mi šepkať
moja rodná...

Spomienky
Dňa 3. 12. 2018 sa v knižnici Spoločenského domu zišli občania Predajnej, aby si spoločne pripomenuli našu obec a jej obyvateľov v minulosti.
Hlavné slovo mal pán Ján Fekiač, ktorý pútavo priblížil život našich prastarých a starých
rodičov. Boli to spomienky vážne i veselé, na prostých ľudí, ale i osobnosti, ktoré žili v
našej krásnej dedinke.Aj ostatní prítomní sa pripojili do besedy. Vtipnými vsuvkami
porozprávali o jednoduchom, ale statočnom živote a zvykoch svojich starých rodičov,
susedov, aj výnimočných ľudí, na všetko, čo im utkvelo v pamäti z detstva. Osviežili
sme si spomienky na mladosť. Bolo to výnimočné stretnutie. Uskutočníme ešte ďalšie –
všetko sme nestihli povedať. Sme hrdí na svoju obec.
Ing. Boberová, ZO JDS

....v dedine, v ktorej som prežila väčšiu časť
života. Po vojne chudobná, pomaly vstávala
z trosiek, ľudia rozmýšľali, čoho sa chytiť.
Prvoradé bolo zabezpečiť potraviny, ktorých
bolo málo. Pôda bola živiteľka pre ľudí aj
dobytok. Všetka energia sa preto venovala
obrábaniu pôdy, chovu dobytka a hydiny,
zaobstarávaniu si vlastných potravín. Ťažká ručná práca ľudí vyčerpávala, pretože
veľakrát sa robila popri zamestnaní vo fabrikách.
Situácia sa zlepšila založením družstva so
spoločným hospodárením. Dedina sa vzmáhala, ľudia pookrievali, začala sa výstavba
a prestavba domov. Lepšia situácia sa odrazila aj na spoločenskom živote. Ľudia
začali chodiť do kina, nacvičovali divadlá.
Poriadali sa rôzne akcie cez osvetovú besedu, výbor žien.
MOJA RODNÁ! Ako si od tých čias opeknela, ba skrásnela! Potravín dostatok, priam
nadbytok v troch veľkých predajniach. Nové
krásne domy, staré majú nové fasády. Len
tej buriny okolo „garádov“ je viac. Moje
kroky často vedú mojou rodnou. I keď nikoho nestretnem, známe stromy sa mi prihovárajú, veď rástli spolu so mnou. Veľa už
skončilo svoj život, tak ako ľudia.
V tichu postojím a zaspomínam. Aj so
slzou v oku. Zachcelo sa mi zrazu šepkať
MOJA RODNÁ.
Ružena Huťová, rod. Simanová

Beseda
s Karolom Kaliským

ZA KULTÚROU DO ZVOLENA
Naši občania veľmi radi chodia na divadelné predstavenia. Preto ZO JDS Predajná
zorganizovala dňa 12.11.2018 návštevu Divadla JGT vo Zvolene. Vybrali sme svetoznámu detektívnu hru pre milovníkov napätia a šedých mozgových buniek, ale aj ctiteľov klasickej drámy a jedinečných charakterov na scéne – PASCA NA MYŠI /Agatha
Christie/. Všetky miesta v autobuse /Schniererbus/ boli opäť obsadené. Neobanovali
sme. Znovu sme sledovali, obdivovali a tlieskali výkonom hercov, ktoré predviedli na
„doskách“ tohto nám obľúbeného divadla.
Ing. Boberová

17. decembra 2018 sme v Predajnej privítali dokumentaristu a ochranára Karola
Kaliského, ktorého život je úzko spätý s
prírodou už od útleho detstva. Doobeda premietol film a porozprával zážitky z
filmovania žiakom školy a poobede záujemcom z radov občanov. Stretnutie sprostredkoval Milan Hraško. Veríme, že beseda bola pre poslucháčov dobrodružstvom
s množstvom podnetov.
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