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Uznesenie č.3/2016
OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o splnených 
uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ s 
pripomienkou dodržiavania Článku 24, 25 Roko-
vacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce 
Predajná – predkladať zápisnicu a uznesenia OZ 
najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.
Uznesenie č.4/2016
OZ BERIE NA VEDOMIE 
a) správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 

bez pripomienok, 
b) Správu o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností 

a petícií za rok 2015 bez pripomienok.
Uznesenie č.5/2016
OZ SCHVAĽUJE VZN obce Predajná č. 1/2016 
Trhový poriadok. 
Uznesenie č.6/2016
OZ SCHVAĽUJE VZN obce Predajná č. 2/2016 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach.
Uznesenie č.7/2016
OZ  SCHVAĽUJE VZN obce Predajná č. 3/2016 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky. 
Uznesenie č. 8/2016
OZ a) BERIE NA VEDOMIE 
stanoviská a odporúčania stavebnej komisie.
b) 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 predaj novovzniknutého pozemku par. 
KN – C č. 1041/2 o výmere 6 m2 zastavané plochy 
a nádvoria vytvorený geometrickým plánom č. 
31628826-100/2015 overený Okresným úradom 
Brezno, katastrálny odbor dňa 9.11.2015. pod č. 
484/15 k. ú. Predajná z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za 
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na 

obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala 
kúpnu cenu pozemku, a to za kúpnu cenu 20 €/ m2 v 
prospech Ing. Šúlovský Pavel, Limbach. 
c)  SCHVAĽUJE zámer priameho nájmu podľa  § 
9 a § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemky 
na poľnohospodárske účely, konkrétne pozemky:
par. KN – C č. 1136/1 o výmere  23 569 m2 – Trvalé 
trávne porasty, 
par. KN – C č. 278 o výmere  3 483 m2 – Orná pôda, 
par. KN – C č. 279/1 o výmere  111 m2 – Orná pôda, 
par. KN – C č. 279/2 o výmere  27 m2 – Ostatné plochy, 
par. KN – C č. 280 o výmere  81 m2 – Ostatné plochy, 
par. KN – C č. 281 o výmere  5 m2 – Trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva č. 558 k. ú. Predajná, 
obec Predajná, okres Brezno, ktorých výlučným 
vlastníkom je obec Predajná za cenu nájmu 
100 €/1 ha/rok,  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok ležal 
ladom a nájomca sa o predmet nájmu staral ako 
riadny hospodár, čím obec nemusela zabezpečovať 
udržiavanie predmetu nájmu.
Do zmluvy o nájme je potrebné zahrnúť podmien-
ku: obecná lúka bude k dispozícii pri výstavbe 
kanalizácie v obci Predajná.
Uznesenie č. 9/2016
OZ SCHVAĽUJE Plán zasadnutí OZ obce Predajná 
na rok 2016. 
Uznesenie č. 10/2016
OZ SCHVAĽUJE návrhy investičných akcií obce 
Predajná na rok 2016 predložené starostkou obce. 
Uznesenie č. 11/2016
OZ SCHVAĽUJE
a) vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné pros-

triedky z operačného programu Kvalita životného 
prostredia, prioritná os 1, v rámci projektu 
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov prostredníctvom združe-

nia obcí Mikroregiónu Chopok 
Juh so sídlom v Podbrezovej, 
Sládkovičova 76/6. Predpokladaná 
výška projektu je 75 078,10 €, 
spoluúčasť obce je 5 % vo výške 3 
574 € 
b) OZ ŽIADA starostku obce o 
podanie žiadosti na BBSK odbor 
cestnej dopravy o osadenie dvoch 
kusov meračov rýchlosti v našej 
obci:
- vjazd do obce od Jasenia,
- vjazd do obce od B. Bystrice.
ŽIADA 
a) Finančnú komisiu o prípravu 

návrhu rozpočtu obce na roky 
2016-2018 do 22.2.2016,

b) Odovzdať plány komisií na rok 
2016 do 20.2.2016.

BERIE NA VEDOMIE
a) Informácie starostky obce o 

spustenie projektu geoportálu 
na webovej stránke obce.

                      Pokračovanie na str.2

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 11. februára 2016 KULTÚRNA KOMISIA 

INFORMUJE
POZVÁNKA
21. marca 
– 71. výročie oslobodenia obce
Pietny akt kladenia vencov k pamätníku 
padlých na námestí Juraja Pejku o 16.00 
hod.
Pozývame všetkých občanov, aby si prišli 
toto výročie pripomenúť a vzdať úctu tým, 
ktorí sa pričinili o našu slobodu, ale jej 
príchodu sa nedožili.

PRIPRAVUJEME
Deň matiek – 15. mája o 16.00 hod.               
v Spoločenskom dome v Predajnej

Spomienkový večer k 200. výročiu naro-
denia Juraja Pejku

Stolnotenisový klub organizuje stolnote-
nisový turnaj O putovný pohár starostky 
obce, pri príležitosti 71. výročia oslobode-
nia obce. 
Príďte povzbudiť našich športovcov!

Kresťanská Veľká noc
Posledný týždeň pred Veľkou nocou sa 
nazýva svätým alebo veľkým týždňom. 
Kvetnou nedeľou sa začína Veľká noc 
kresťanov. Pripomínajú si príchod Ježiša 
do Jeruzalema. Túto nedeľu poznajú kres-
ťania ako „palmovú“, pretože palma sym-
bolizuje vieru.
Na Zelený štvrtok Kristus pri Poslednej 
večeri ustanovil sviatosť kňazstva a svia-
tosť oltárnu. Chlieb premenil na svoje telo 
a víno na svoju krv.
Veľký piatok je deň, keď si pripomíname 
odsúdenie, mučenie a ukrižovanie Ježiša 
Krista na mieste zvanom Lebka - Golgota 
po hebrejsky.
Na Bielu sobotu cirkev rozjíma o utrpe-
ní a smrti. Zotrváva pri Pánovom hro-
be. Veľkonočná nedeľa je dňom radosti, 
dňom zmŕtvychvstania Spasiteľa Ježiša 
Krista. Požehnávajú sa rozličné pokrmy, 

čím sa vlastne ozna-
muje, že sa skon-

čilo obdobie    
 pôstu 
   a odriekania.

Pri príležitosti MDŽ Obec Predajná organizuje

o 16.00 hod v Spoločenskom dome v Predajnej
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VÝSLEDKY 
PARLAMENTNÝCH VOLIEB

V OBCI PREDAJNÁ
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1115
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 672
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 667
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny 4
Počet platných odovzdaných hlasov spolu 665
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivé politické strany alebo koalície:

Strana TIP 8
OĽANO - NOVÁ 93
ŠANCA 1
SME RODINA - Boris Kollár 60
Strana zelených Slovenska 12
MOST - HÍD 12
Slovenská národná strana 58
Komunistická strana Slovenska 1
SDKÚ - DS 2
SMER - sociálna demokracia 199
Kresťanskodemokratické hnutie 13
Slovenská občianska koalícia 3
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 122
#SIEŤ 26
PRIAMA DEMOKRACIA 1
Sloboda a Solidarita 54

Ostatné kandidujúce strany v našej obci nezískali 
žiadne hlasy

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Miesto realizácie projektu: Obec Predajná
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
                               v obci Predajná 
            Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia
Špecifické ciele: Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia
           Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia
Stručný opis projektu: Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky
Východiskový stav: Vymenené svietidlá - 0 ks Úspora energie - 0 GJ/rok
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ: 
Vymenené svietididlá - 202 ks, r. 2015, Úspora energie - 65,17 GJ, r. 2020
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Predajná, Nám. J. Pejku 67, Predajná
Dátum začatia realizácie projektu: 06/2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 12/2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: 
www.economy.gov.sk          www.opkahr.sk           www.mhsr.sk
Výška poskytnutého príspevku: 183 785,58 EUR

Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v 
roku 2016 v nasledujúcich termínoch:                        
17. marca * 12. mája * 16.júna * 22. septembra     
27. októbra * 24. novembra * 15. decembra
Dňom konania zasadnutia OZ je štvrtok, začiatok 
zasadnutia je o 17.00 hodine v budove obecného 
úradu v kancelárii starostky obce. 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné 
a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade 
nepredvídaných udalostí je možné posunúť 
podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ 
Predajná dňa 11.2.2016 uznesením č.9 /2016.

Krásnym vyvrcholením osláv 130.výročia založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Predajnej bolo 
odovzdanie nového hasičského vozidla podpredse-
dom vlády a ministrom vnútra SR Róbertom Kali-
ňákom v nedeľu 15.novembra 2015.
Už niekoľko dní vopred sa obec a hasiči pripravo-
vali na túto veľkolepú udalosť. Upratovali priestory 
hasičskej zbrojnice, zametalo sa námestie, pripravo-
vala sa výzdoba, nacvičovali sa nástupy, hlásenia a 
scenár programu, aby všetko bolo tip-top.
V slávnostnú nedeľu, aj keď pršalo, sa naše námes-
tie pred štrnástou hodinou začalo zapĺňať hasičmi, 
dospelými, ale aj malými obyvateľmi našej obce a 
priateľmi z okolia.
Nastúpená jednotka DHZ spolu s „hasíčatami“ z 
hasičského krúžku netrpezlivo očakávali štrnástu 
hodinu. Presne jej úderom sa v diaľke ozvala hasič-
ská siréna a objavilo sa úplne nové hasičské vozidlo 
IVECO DAILY, ktoré šoféroval sám pán minister 
Kaliňák.
Zaparkoval na námestí medzi davom občanov a za 
zvuku fanfár mu veliteľ DHZ Ján Črep podal hlá-
senie. Minister prijal miesto na pódiu, kde okrem 
neho stáli ďalší vzácni hostia: poslankyňa NR SR, 
poslanec NR SR a pod pódiom riaditeľ KR HaZZb, 
riaditeľ OR HaZZb, riaditeľka OV DPO SR a staros-
tovia okolitých obcí a ostatní hostia.
Na úvod Ľuboš Ofúkaný a Tomáško Šuhajda pred-
niesli Modlitbu hasiča, v ktorej v mene všetkých 
hasičov žiadali o ochranu a pomoc pri plnení ich 
poslania. Slova sa potom ujala starostka obce Ing. 
Tatiana Čontofalská, ktorá privítala prítomných a v 
krátkosti predniesla chronológiu vývoja dobrovoľ-
ného hasičstva v Predajnej. Minister Kaliňák potom 
vo svojom prejave uvoľneným štýlom predstavil 
projekt na pomoc hasičom v obciach, uviedol, ako 
a čím im pomáha súčasná vláda a ocenil neľahkú 
úlohu a prácu dobrovoľníkov, ktorí tento „koníček“ 
robia nezištne na úkor svojho voľného času a rodín. 
Vyzdvihol a pochválil veľký záujem našich mladých 
ľudí o „hasičinu“ a poprial im veľa úspechov a síl. 
Na záver odovzdal veliteľovi kľúče od nového ha-
sičského vozidla. Pán farár Arkadiusz Marek Piekut 
potom posvätil toto auto a minister spolu so staros-
tkou a veliteľom ho šampanským uviedli do života. 

Vozidlo bude zaradené do výjazdu po absolvovaní 
potrebných školení členov DHZ. Na pamiatku a ako 
poďakovanie odovzdala starostka obce ministrovi 
ručne odliaty zvon s venovaním, ktorý vyrobil maj-
ster Dušan Peťko s Ľubomírom Kršteníkom a pohár 
medu z Predajnej.
Po slávnostnej časti nasledovalo neformálne foto-
grafovanie sa s ministrom pri novom hasičskom 
vozidle s hasičmi a občanmi, ktorých, aj keď pršalo, 
prišlo naozaj veľa-preveľa.
Touto cestou sa mi dovoľte poďakovať v mene hasi-
čov, ale i občanov za enormné úsilie starostke obce, 
ktorá viedla nespočetné hodiny rokovaní so zástup-
cami ministerstva vnútra, poslancami NR SR, pred-
staviteľmi profesionálnych a dobrovoľných hasičov, 
ale všetko to malo zmysel a prinieslo vytúžený efekt. 
Ďakujeme !
IVECO DAILY 70-150
Ľaká cisternová hasičská automobilová striekačka 
na podvozku IVECO DAILY Italy s hasičskou nad-
stavbou WISS Poland, rok výroby 2014.
Kabína 1+5 obsahuje prenosné ručné LED svietidlá, 
prenosné rádiostanice a vozidlovú rádiostanicu. V 
nadstavbe sa nachádza kompletné hasičské vybave-
nie, hadice B,C,D, prúdnice, rozdeľovače a nasáva-
cie zariadenie. Nad zadnou nápravou je umiestnená 
nádrž na vodu 750L, ktorá slúži na prvotný zásah 
a uhasenie menších požiarov. V zadnej časti sa na-
chádza prenosná motorová striekačka TOHATSU 
Japan, ktorá sa dá po vyčerpaní nádrže jednoducho 
odpojiť a preniesť k vodnému zdroju.   Vozidlo  je   
vybavené   špeciálnymi   svetelnými   a zvukovými   
výstražnými znameniami.   Do   budúcna   ho   plá-
nujeme   doplniť   prenosnou   elektrocentrálou a 
stojanovými reflektormi.                    Ľuboš Ofúkaný

Pokračovanie
b) Informácie starostky obce o podaní žiadostí            

o dotáciu na BBSK – Dni obce.
c) Informácie starostky obce o podaní žiadostí             

o dotáciu na kamerový systém od MV SR.
d) Informácie starostky obce o podaní žiadostí na 

Aktiváciu nezamestnaných občanov obce cez 
ÚPSVR o nenávratné finančné príspevky z EÚ.

e) Informácie starostky obce o stave kanalizácie         
a   ČOV v rámci Aglomerácie.

f) Informácie starostky obce o konaní stretnutia 
s ministrom ŽP a štátnym tajomníkom dňa            
18. 2.2016 o 17:00 hod v DK v Podbrezovej.

g) Informácie starostky obce o príprave projektu 
pre získanie dotácie na obnovu palubovky                          
v telocvični ZŠ od MŠ SR.

h) Informácie starostky obce o podaní žiadosti             
o vyjadrenie na plánovanú stavbu Verejné 
osvetlenie obce Predajná – osvetlenie prechodu 
pre chodcov na ceste I/66 na Okresný úrad, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Banská Bystrica.

i) Informácie starostky obce o tom, že zimnú 
údržbu miestnych komunikácii zabezpečuje Ján 
Hôčik, Jasenie 34.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Predajná, 

ktoré sa konalo dňa 11. februára 2016
NOVÁ „SÍKAČKA“
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************** Marcové sviatky **************
Mesiac marec je tretí medzi dvanástimi mesiacmi a prvý z troch jarných mesiacov. Prináša niekoľko významných dátumov a sviatkov. Ôsmy deň v ňom mali sviatok 
ženy. Nie je to tak dávno, čo 8. marca sa oslava MDŽ začínala už napoludnie v podnikových jedálňach rozdávaním kvietkov a darčekov. Po revolúcii sviatok upadol 
do nemilosti. No v tento deň nás – ženy poteší kytička jarných kvetov od niekoho blízkeho, najmä od detí. Poznáme vôbec pôvod? Ôsmeho marca 1909 v New Yorku 
štrajkovalo dvadsaťtisíc žien (krajčírok), a tento deň prvý raz zasvätili boju žien za svoje práva. Na základe iniciatívy Kláry Zetkinovej sa MDŽ prvýkrát oslavoval    
19. marca 1911 v Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a USA. Až v roku 1921 sa na II. komunistickej konferencii žien vyhlásil za Medzinárodný deň žien 8. marec.
Dvadsiateho prvého oslavujeme príchod jari – najkrajšieho ročného obdobia, a s ňou aj výročie oslobodenia našej obce. Sloboda sa rodila veľmi ťažko a víťazstvo 
si vyžiadalo obete otcov aj synov. Patrí im naša úcta a poďakovanie.
“Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“
Dvadsiateho ôsmeho je Deň učiteľov. Tento sviatok má pôvod v narodení „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského. Narodil sa 28. marca 1592 v Nimnici na 
Morave. Pochádzal z rodiny, kde veľmi dbali na vzdelanie svojich detí. Bol filozof, pedagóg, teológ, spisovateľ, historik, jeden zo zakladateľov pedagogiky ako vedy a 
organizátor školstva v mnohých krajinách. Komenský pripisoval veľký význam výchove. Veril, že človek sa stáva človekom iba výchovou. Aby bola čo najúčinnejšia, 
musí sa s ňou začať od mladosti a má sa sprístupniť každému. Túto úlohu majú realizovať školy, ktoré majú byť dielňami ľudskosti.
V živote človeka sú momenty, v ktorých konfrontuje vlastné predsavzatia, plánované ciele s dosiahnutými. Nie je tomu inak ani v tento, pre všetkých učiteľov 
slávnostný, deň. Každý hodnotí svoje vnútorné sily, schopnosti, spomienky prežité v kruhu tých najmenších, nezbedných a neposedných detí. Mnohí z nás – teraz 
už preskúšaní, skúsenosťami naplnení, vyrastení z detských snov – v tento deň spomíname, alebo si uvedomujeme to, že v našom živote zohrali dôležitú úlohu. Boli 
a sú rôzni: mladí, starí, ženy, muži, veselí, vážni, prísni, láskaví, milí, ale aj neprístupní – naši učitelia.
Vďaka vám za vzácny dar múdrosti a citu. Viem, že po rokoch, keď zmení sa váš rezký krok na ubolený a pomalý, tam v triede láskavo bude žiariť vaše srdce, aby 
ukázalo cestu k pravým hodnotám života. Patrí vám naša vďaka za to, že formujete generácie, usilujete sa, aby do sveta vzdelanosti kráčali s radosťou a bez stresov.
Celý mesiac by sme mali oslavovať všetci, a to najlepšiu priateľku, knihu. O tých najmenších, až po čitateľov – seniorov.
Dnes si už ani nevieme predstaviť svet bez kníh, učebníc. Malým deťom by chýbalo mamkino čítanie pred spaním, alebo pekné obrázkové knižky, žiaci by si nemohli 
otvoriť učebnicu a získať potrebné vedomosti z rôznych oblastí, alebo otvoriť svoju obľúbenú knihu rozprávok, bájok, povestí, príbehy s detskými hrdinami, alebo 
naplnené rôznymi básničkami.
Kniha nás môže potešiť a zabaviť, je dôležitá pre výchovu a všestranné vzdelanie človeka. 
Pri dobrej knihe si môžeme užiť trochu pohody, môžeme sa odreagovať od dnešného zhonu, ktorý nás prenasleduje na každom kroku.                                         MM

Po 1. januári 2016 pribudla do nášho regiónu nová sociálna 
služba Denný stacionár v Nemeckej. Stalo sa to na základe 
vzájomnej dobrej spolupráce najmä starostov obcí Nemecká, 
Predajná, Jasenie, Ráztoka a zástupcov neziskovej organizácie 
Denné centrum IMPULZ n.o.
Služba je zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a je 
určená všetkým, ktorí splnia podmienky pre jej poskytovanie. 
V zariadení poskytujeme odborné sociálne poradenstvo, 
stravovanie, pomoc pri odkázanosti človeka na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálna rehabilitáciu. V praxi to znamená, 
že počas dňa si nájdu u nás občania odborné poskytovanie 
sociálnych služieb, ktoré rešpektujú individuálny prístup ku 
každému a potom odchádzajú späť do svojho domova alebo k 
svojim blízkym. Vytvárame podmienky pre aktívne trávenie 
voľného času, nadväzovanie nových kontaktov. 
Denne rozvíjame samostatnosť našich klientov a vytvárame 
priestor pre ich záľuby. Okrem každodenných aktivít 
pripravujeme aj každý týždeň podujatia v spolupráci s klientmi 
a za ich aktívnej účasti, či prizývame rôznych odborníkov na 
stretnutia s nimi. Informácie o programe, či podujatiach nájdete 
na obecnom úrade, v dennom stacionári, na našej webovej 
stránke www.impulzno.sk
Jedným z podujatí bolo „Fašiangy 
u nás“. Ako bolo, hovoria za všetko 
fotky a báseň pani Elenky Cibuľovej.
Veríme, že aj táto báseň ukázala, 
aká atmosféra v dennom stacionári 
panuje. Snahou celého pracovného 
kolektívu je, aby sa naši klienti  
cítili len a len dobre a  každý deň 
bol pre nich jedinečný, príjemný a 
plnohodnotný. Zároveň sa tešíme, 
že od našich klientov budeme 
môcť čerpať mnoho múdrosti z ich 
životných skúseností. 
Ak sme Vás zaujali, radi privítame všetkých v našich priestoroch 

v budove Základnej školy, ul. Školská 
35, Nemecká (vchod zo zadnej časti 
budovy). 
DC IMPULZ n. o. ďakuje starostom 
obcí Nemecká, Predajná, Jasenie a 
Ráztoka za ich ústretovosť, záujem, 
pomoc a chuť spojiť sily, aby vznikla 
pre všetkých v našom okrese táto 
nová sociálna služba.

Ivana Kružliaková, 
riaditeľka DC IMPULZ n.o.

Renata Liptaiová, koordinátorka DS a sociálna pracovníčka

E. Cibulová

Vážení!
Čo je zvláštne v tejto škole,
veď sa všade len štrajkuje.
Ale sú tu dáke zmätky?
Veru nie – fašiangujú babky.

Tak už čujte, čo sa deje.
Každý sa tu rád zasmeje.
To v Nemeckej IMPULZ denný
robí program každodenný.

Preto sme sa stretli zase
v tomto fašiangovom čase.
Že my babky - šikulky
chodíme sem do škôlky.

Už sme trošku pokročili
pohárikov nalepili,
nastrihali ozdoby
a to všetko za dobrej pohody.

Aj Veľká noc sa už blíži, chystá,
kúpačka už bude istá.
Len kúpačov vyberáme,
iba hercov povoláme.

Ďalšie plány nezradíme,
všetko spevom nahradíme.
A za tieto pekné chvíle
vďaka komu? Prezradíme.

V Predajnej je jednička,
naša milá Tánička.
A v Nemeckej dve jedničky,
Čižmárik dal nám izbičky.

Jedničky som šetrila,
Renátka je premilá.
Danka, Evka, Milenka
majú zlaté srdienka.

Tak vďaka za tú prácu,
že ste vzali starú chasu.
Čím dlhšie tu budeme, 
tým viac omladneme.

                  Vďačné dôchodkyne!



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Vyhodnotenie I.polroku
Dňa 29. januára 2016 sa žiakom vydával 
výpis známok za I. polrok. V našej škole 
prospelo s vyznamenaním 64 žiakov ( 
42,95%), prospelo veľmi dobre 43 žiakov 
(28,86%), prospelo 38 žiakov (25,50%) a 
neprospeli 4 žiaci (2,68%). 
Za I. polrok sme udelili 18 výchovných 
opatrení z toho bolo 8 pochvál udelených  
triednym učiteľom. 

A čo sme od 2. septembra stihli? 
   V škole pracujú tri predmetové  komi-
sie pod vedením Mgr. Maderovej, Mgr. 
Vaníkovej V. a Mgr. Žugecovej. V rámci 
predmetových komisií sme zorganizovali 
školské kolá matematickej, geografickej, 
technickej  olympiády, olympiády v an-
glickom jazyku a olympiády zo slovenské-
ho jazyka. Víťazi školských kôl postúpili 
do obvodných kôl do Brezna. 
   Výraznejší úspech zaznamenala žiačka 
5. triedy Sofia Kazárová, ktorá bola úspeš-
nou riešiteľkou obvodného kola  matema-
tickej olympiády. Z vedomostných súťaží 
sme žiakov zapojili aj do  matematickej 
Pytagoriády a do prednesu slovenskej po-
vesti Šaliansky Maťko. Pani učiteľka Ma-
derová  zapojila dve žiačky 4. triedy Ellu 
Demianovú a Evku Srnkovú do súťaže v 
angličtine, ktorá sa konala v Heľpe. Vý-
kony súťažiacich v kategórii 3. - 4. ročník 
boli vyrovnané. Naše  žiačky preukázali  
výborné vedomosti. 
   V novembri 2015 sme sa zapojili do ce-
loslovenského testovania žiakov 5. roč-
níkov. Priemerná úspešnosť našich žiakov 
z predmetu slovenský jazyk a literatúra 
bola 61,25% (celoslovenský priemer 66, 
62%) a z predmetu matematika 56,39% 
(celoslovenský priemer 57,36%).  
Žiaci 8. a 9. triedy riešili testy zo sloven-
ského jazyka a literatúry a z matematiky 
KOMPARO 8,9. 
Vyučujúci telesnej a športovej výchovy 
sa pravidelne  rozvíjajú  športový talent 
našich žiakov. Zúčastňujú sa s nimi na ob-
vodných a regionálnych kolách. Úspechy 
zaznamenávame v tímových športoch.  
Od septembra sme sa zúčastnili nasledov-
ných športových podujatí:
Cezpoľný beh – organizovaný Centrom 
voľného času v Brezne, v kategórii druž-
stvo žiakov ZŠ získali chlapci 2. miesto. 
Reprezentovali nás R.Kessel (8.tr.), V. Pa-
paj (9.tr.), R. Baran (9.tr.)
Medzinárodné majstrovstvá Českej re-
publiky v letnom biatlone – členovia Klu-
bu biatlonu s p. Kazárom. Zúčastnili sa ich 
Lányová H.(7.tr.), Papaj V. (7.tr.), Papajo-
vá P.(5.tr.)
Horehronské hry v B. Bystrici – zúčastni-
li sa ich žiaci Vaníková B., Čunderlíková, 
Vraniaková V., Eliášová K.,  Povrazníková 
J.,  Toráňová Vi,  Laššák L., Lányová H., 

Horváth F., Baran R., Papaj V., Zboranová 
D. Súťažili v kategóriách skok do výšky, 
beh na 60 m, beh na 300 m, beh na 600 m, 
beh na 1000 m, beh na 1 500 m. Výkony 
našich žiakov v silnej konkurencii (hier 
sa zúčastňujú aj žiaci športových tried a 
škôl) nestačili na umiestnenie na prvých 
troch miestach. V tomto prípade platí, že 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. 
Beh proti drogám v Jasení – zúčastnili sa 
ho A. Halaj (4.tr.), E. Demianová (4.tr.) a 
D. Havran (3.tr.). Zmiešané družstvo sa 
umiestnilo na 10. mieste. 
Florbalový turnaj v Nemeckej – organi-
zovala ZŠ Nemecká. Turnaja sa zúčastnili 
žiaci 3. a 4.triedy a 5.-7.triedy. Obe sku-
piny vo svojej kategórii obsadili 3.miesto. 
Organizátori turnaja zorganizovali zápa-
sy aj pre dievčatá. Naše družstvo dievčat 
v zložení T. Fodorová, S. Perichtová, D. 
Zboranová, E. Žugecová, T.Michalčíková, 
D. Strečková, J.Povrazníková, V.Toráňová 
a D.Chlepková obsadili 1. miesto. Turnaj 
pokračoval aj kategóriou žiakov 8.a 9.trie-
dy. Chlapci skončili na 3. mieste.
Florbalový turnaj v Badíne – družstvo 
dievčat – D.Strečková (9.tr.), T. Fodorová 
(9.tr.), T. Michalčíková (9.tr.),  D. Zbora-
nová (9.tr.),  E. Žugecová, (9.tr.), S. Pe-
richtová (9.tr.),  D.Chlepková (8.tr.),  J. 
Povrazníková (8.tr.) a V.Toráňová (8.tr.),  
ktoré vyhralo turnaj v Nemeckej, postúpi-
lo do krajského kola. V boji s konkurenč-
nými družstvami z B.Bystrice a Zvolena 
získali 3.miesto. 
Okresné kolo vo vybíjanej – zúčastnili sa 
jej žiaci 3. a 4.triedy. Nezískali medailové 
umiestnenie. 
Obvodné kolo v basketbale chlapcov sa 
konalo v Brezne. reprezentovali nás: Ba-
ran R. (9.tr.), Kňazovický M. (9.tr.), Ces-
nak M. (8.tr.), Horváth F. (8.tr.), Hôrčik 
M. (8.tr.), Kessel R. (8.tr.), Skaloš B. (6.tr.). 
Chlapci skončili na 6. mieste. 
Obvodné kolo v basketbale dievčat  sa 
konalo v Brezne. Zúčastnili sa ho: Perich-
tová S. (9.tr.), Zboranová D.(9tr.), Žugeco-
vá E.(9.tr.), Chlepková D.(8.tr.), Povrazní-
ková J.(8.tr), Toráňová V.(8.tr.), Vaníková 
B. (8tr.) Žiačky obsadili 1. miesto.
Obvodné kolo vo volejbale chlapcov 
– družstvo chlapcov v zložení Baran R. 
(9.tr.), Kňazovický M. (9.tr.),  Lofaj A. 
(9tr.), Cesnak M. (8.tr.), Kessel R.(8.tr.), 
Lehocký L.(8.tr.), Michalčík J. (8.tr.), We-
isenbacher R. (8.tr.) obsadilo 3. miesto. 
Obvodné kolo vo volejbale dievčat – 
reprezentovalo nás družstvo dievčat v 
zložení Fodorová t. (9.tr.), Lányová N. 
(9.tr.), Michalčíková T. (9.tr.), Strečková 
D. (9.tr.), Zboranová D. (9.tr.), Žugecová 
E. (9.tr.), Povrazníková J. (8.tr.), Vaníková 
B. (8.tr.)
Regionálne kolo vo volejbale dievčat – 
družstvo dievčat postúpilo do regionál-
neho kola do Revúcej a obsadili 3.miesto. 
Na všetky športové úspechy našich žiakov 

sme hrdí. Ďakujeme im za reprezentáciu 
a veríme, že okrem dobrého pocitu z hry, 
pohárov či medailí  si zo  športových súťa-
ží odnášajú aj nové kamarátstva.
 
   Päť doterajších školských mesiacov sme 
využili i na zorganizovanie exkurzií. 

   Pri príležitosti roku Ľ Štúra navštívili  
žiaci 8. triedy spolu s pani učiteľkou Va-
níkovou Literárne múzeum v Štátnej ve-
deckej knižnici v Banskej Bystrici. 
   Žiaci 8. a 9. triedy s pani učiteľkou Ko-
váčikovou a s pani riaditeľkou Vaníkovou 
boli v Železiarňach Podbrezová.  V mú-
zeu ich lektorka previedla históriou pod-
niku a žiaci si zažili aj atmosféru výroby.     
   Burzy informácií v Brezne sa zúčastnili 
žiaci 8. a 9.triedy s pánmi učiteľmi Mú-
kom a Mistríkom. 
   Pani učiteľka Fodorová a žiaci 6.triedy 
si upevňovali vedomosti zo stredoveku 
v Stredoslovenskom múzeu v Banskej 
Bystrici. 
   Štvrtáci spolu s pani učiteľkou Šando-
ryovou navštívili Okresnú knižnicu v 
Brezne.  

   Od septembra spolupracujeme s kultúr-
nou komisiou obce Predajná. Dve žiačky 
8. triedy (D. Chlepková, B. Vaníková) vy-
stúpili na slávnostiach k 130. výročiu ha-
sičského dobrovoľného zboru a k 115. vý-
ročiu Urbariátu. Žiačky (D. Chlepková, B. 
Vaníková, Ve Toráňová, Vi Toráňová a L. 
Pavlovská) spolupracujú s členkami kul-
túrnej komisie v obci pri akciách ZPOZ 
– životné výročia, vítanie detí do života.  
Pani riaditeľka Vaníková a pani Eremiášo-
vá pripravili  výstavu, ktorá sa tematicky 
viazala k 130.výročiu hasičského dobro-
voľného zboru a k 115. výročiu Urbariátu. 
Výstavku inštalovali v miestnej knižnici. 
   Žiaci 4. a 7. triedy sa zúčastnili pietne-
ho aktu s názvom Zvon mieru. Spolu so 
starostkou obce a členkami kultúrnej ko-
misie a členmi Jednoty dôchodcov polo-
žili červené maky k pomníku obetiam 1. 
svetovej vojny. 
   Pri príležitosti mesiaca októbra žiaci        
4. triedy spolu s pani učiteľkou  Šandoryo-
vou pripravili pre starých rodičov krátke 
básne a vinše. 
   V decembri sme dôchodcom spestri-
li predvianočné popoludnie – žiaci zo 
školského klubu s pani vychovávateľkou 
Skladanou pripravili pásmo vianočných 
vinšov. 

Spolupracovali sme s Centrom pedago-
gicko-psychologického poradenstva v 
Brezne  pri testovaní žiakov 8. a 9.triedy. 
Testy boli zamerané na profesionálnu 
orientáciu žiakov. Členovia občianskeho 
združenia Slovensko bez drog si pripravili 
a predniesli žiakom 6.-9.triedy prednášku 
na tému Pravda o drogách. 



Príjemné predvianočné 
s t r e t n u t i e

14. decembra členovia Jednoty dôchodcov v 
Predajnej a členky  kultúrnej komisie pri-
pravili pre dôchodcov z Predajnej príjemné 
predvianočné  popoludnie v spoločenskom 
dome. Popoludnie otvoril pán Ofúkaný. 
V krátkom programe sa predstavili deti z 
materskej školy a deti zo základnej školy 
s pásmom vinšov, ktoré si pripravili s pani 
vychovávateľkou Skladanou. Vianočnou 
koledou a hrou na akordeón potešila Paťa 
Papajová a dievčatá Nelka Múková a Len-
ka Glembová zahrali na flaute. Vôňu tra-
dície a zvykov mala hra na fujare a spev 
v podaní  pána Ľubomíra Kršteníka. Po 
kultúrnom programe  vystúpila pani Ing. 
Kružliaková s informáciami o dennom sta-
cionári pre seniorov, ktorý využíva priesto-
ry Základnej školy v Nemeckej a je otvore-
ný aj záujemcom z Predajnej. 
Nefalšovanú predvianočnú atmosféru do-
tvá-rala nielen vôňa kapustnice, ale aj 
krása medovníčkov, ktoré upiekla pani 
Molčániová, a ktoré si mohli návštevníci 
podujatia zakúpiť. Na doplnenie vianoč-
nej výzdoby si mohli vybrať aj spomedzi 
dekorácií, ktoré vytvorili učitelia a žiaci zo 
základnej školy. Praktický vianočný darček 
môže mať aj podobu  drevenej misky či ta-
niera, ktoré vyrába pán Kuracina. Prácu 
jeho šikovných rúk určite ocenil každý náv-
števník predvianočného popoludnia. 
Verím, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť ten-
to deň iným spôsobom ako len tradičnými 
domácimi prácami, neoľutovali  a že sa v 
spoločnosti cítili príjemne a sviatočne.  
               Hanka Filipková

Aktivity poľovníckeho združenia
Aj poľovnícke združenie s názvom PZ Čierny Diel, Ráztoka, ktorého členmi sú i niektorí 
občania z Predajnej, kalkulovali  a uzatvárali rok hospodárenia. V roku 2015  mali veľa 
práce s novými nájomnými zmluvami. Napriek tomu pomohli našej obci chutným 
menu z diviny, ktorým hostili návštevníkov osláv Predajnej. Členovia poľovníckeho 
združenia niekoľko rokov spolupracovali aj so základnou školou. Viedli krúžok mladých 
poľovníkov. V minulom školskom roku sme prejavili záujem obnoviť tradíciu krúžku. 
Žiaľ, nenašiel sa dostatočný počet nadšencov z radov žiakov o túto aktivitu.  
PZ Čierny Diel, Ráztoka je zahrnuté do jelenej oblasti a musí spĺňať min. 2000 ha 
poľovnej plochy. PZ združuje až 5 okolitých obcí – Bukovec, Ráztoku, Nemeckú, 
Predajnú a Jasenie. Členovia PZ si dali predsavzatie, ktoré aj splnili. Na Mikuláša 
odovzdali deťom v materskej škole v Predajnej a v Nemeckej vtáčiu búdku, ktorá má 
slúžiť na prikrmovanie našich spevavcov. 
Členovia PZ želajú všetkým veľa šťastia v novom  roku a pripájajú niekoľko veršov. 

Ján Fekiač

Čo všetko míňa sa, mení a pučí!
Raz život sa v šťastí hrá, raz k žiaľu nás núti. 
V samote hreje ťa spoločnosť, rodina.
S modlitbou k prarodičom nech tvoj deň začína. 

Spev vtáčí preniká do tajov noci,
no býva tiež krásna, kým v nej vyjú vlci. 
Chcem sa vrátiť spiatky, do čias vtáčích rodín.
Vo modlách vášne snívam, keď po lese chodím.

Obdivujem zore zrána, dúhy, prírody svet celý, 
posielam ti, verná moja, veršom pozdrav vrelý.
Vystráb sa a zahoj, netrestaj za zlo nás!
Pritúľ v novom roku tvoju zver i každého z nás.

Ján Fekiač
Lov v mysli
Ustal už vietor, prestal už dážď,
z ďalších tvojich rozmarov príroda mi ukáž.
Rok ku koncu sa chýli. Koľký že už prešiel?
Z mladín hora stojí, ako ten čas ušiel.

V spomienkach mysľou miešajú sa krásy.
Na bôle, straty otca, matky, priateľov 
spomenúť musím si. 
V žiare slnka vnímaš jemnosť nervov listu
a v obrovskej jedle hľadáš dedičstvo, 
rodinu si blízku. 

Na orosenej lúke vidíš stopy laní.
V perinke obnovca milióny tých, 
čo boli pred nami.
Z odkvitnutej ruže červenie sa šípka,
zásah jej zbrojnošov, vpich ti srdce stíska. 

ZVESTI PRE OBČANOV

ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Navštívili sme Štátnu operu J. G. Tajov-
ského v Banskej Bystrici. Žiaci  1.stupňa 
si odniesli príjemný kultúrny zážitok z 
muzikálu  Kocúr v čižmách. 

Spolupracujeme aj s Národným ústavom 
certifikovaných meraní vzdelávania so 
sídlom v Bratislave  (NÚCEM), ktorý si 
nás aj tohto roku vybral na pilotné testo-
vanie žiakov 5. triedy. 

Spolupracovali sme s umeleckou spoloč-
nosťou LETart production.  Umelci od-
prezentovali  pesničky a hovorený text. 
Tematicky sa výchovný koncert   spájal s 
antidiskriminačnou tematikou a preven-
ciou šikanovania.  

Ako diváci sme navštívili  muzikál Soľ 

nad zlato v produkcii a réžii ZUŠ Valas-
ká. V muzikáli vystupovali aj žiaci našej 
školy rôznych vekových kategórií, celkom 
11 žiakov (Beraxová Ema, Cibuľová Lea 
(2.tr.), Faluš Ivo, Gyomberová Vika (3.tr.), 
Bakšová Lucka, Turňová Natálka (5.tr), 
Kortán Maťo (6.tr), Vratko Pravotiak 
(7.tr), Alicka Cibuľová, Bianka Vaníková, 
Nina Lacková (8.tr)). Kolegyne zo ZUŠ 
Valaská a žiaci našej školy, ktorí navštevu-
jú ZUŠ Valaská, pripravili vianočný kon-
cert pre rodičov (15.12.2015).

V spolupráci s Bc. Petrou Hlásnikovou, 
študentkou Ekonomickej univerzity v 
Bratislave, sme zorganizovali kurz finan-
čnej gramotnosti pre žiakov 9.triedy.

Pokračujeme aj v spolupráci s našimi ro-
dičmi. 

Žiaci 2.triedy a ich rodičia spolu s pani  
učiteľkou I. Homolovou  zorganizovali 
tvorivé dielne. Vyrábali výrobky tematic-
ky sa viažuce k jeseni. 
Žiaci 4.triedy spolu s pani učiteľkou  Šan-
doryovou a svojimi rodičmi sa stretli na 
triednej vianočnej besiedke. 
V spolupráci s rodičmi sme zorganizovali 
aj zber papiera. V 1. polroku šk. roka sa 
nazbieralo 2050 kg papiera a 21 kg tetra-
pakov.  
S pani Vraniakovou sme pripravili sladké  
balíčky na Mikuláša pre všetkých žiakov 
našej školy.
Kolegom a rodičom ďakujem za spolu-
prácu a žiakom za reprezentáciu školy. 
Do druhého  polroka školského roka 
2015/2016 želám veľa úspechov a pra-
covného nadšenia.  
                Mgr. Vaníková Michaela
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Dnes ruže patria Vám,
preto ich v duchu kladieme na Váš stôl,
nech každý lupienok za nás šepká Vám,

aby bol šťastný život Váš 
a mnoho lásky bolo v ňom.

Blahoželáme v mesiaci január
50 rokov

Miroslav Kubár
55 rokov

Peter Mesiarik 
Eva Kalická 

Anna Rotterová 
Viera Hlásniková 
Eva Demeterová 
Jana Kuracinová

70 rokov
Anna Hrašková

február
50 rokov

Miroslav Trnovský 
Milena Pavlovská

55 rokov
Eva Cibuľová

Ing. Jana Chromeková
60 rokov

Juraj Barbierik 
Helena Molnárová 

Jana Tokárová
65 rokov

Mgr. Anna Hrončeková
70 rokov

Monika Kuracinová
80 rokov

Katarína Lagovská 
Melánia Citterbergová

marec
50 rokov

Vladimír Hraško
65 rokov

Jozef Longauer
Ján Kováč

Mária Kršteníková
70 rokov

Anna Miklošková
85 rokov

Vojtech Snopko
Alica Kunová

KULTÚRNE ZVESTI

Narodili sa 

Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú, 
nech pre neho hodne lásky, zdravia, 

šťastia majú.Opustili nás
Dni plynú ako tichej rieky prúd, 

len bolesť v srdci trvá a nedá 
zabudnúť. 

Január
Margita Roháčová

Február
Elena Luptáková

Fašiangový bál a pochovávanie basy

Január
Ján Šipeky

Február
Radomíra Čipková

Matúš Čief
Kristína Boberová

Pomerne skoro po vianočnom  ob-
dobí nastal čas fašiangov, zábav a s 
ním spojená aj plesová sezóna, ktorú 
v našej obci odštartoval  v poradí už 
16. ročník fašiangového bálu. Tento 
sa konal 5. februára 2016 od 19.00 
hodiny v sále Spoločenského domu 
v Predajnej. 
Pri vstupe prichádzajúcich pozdra-
vila a privítala vždy usmiata a ve-
selá členka kultúrnej komisie a v 
krásne vyzdobenej sále ich usádzali 
šarmantné asistentky. Škoda, že sa 
bálu nezúčastnila starostka obce Ing. 
Tatiana Čontofalská. Svoju neúčasť 
ospravedlnila rodinnými dôvodmi. 
V jej neprítomnosti ju zastúpila zá-
stupkyňa starostky pani Petra Hazu-
chová, ktorá hostí privítala a zároveň 
aj bál otvorila. Spolu s moderátorom 
večera pánom Ofúkaným popriali 
všetkým príjemnú zábavu a zdvi-
hnutím čiaš si spoločne s hosťami 
pripili. Kým sa v kuchyni pripravo-
vala večera, hosťom chvíľku spestrila 
lietajúca včielka Maja, ktorá všetkých 
veľmi dobre pobavila za sprievodu 
pekných melódií servírovaných „dídžejom“ 
Petrom Vincúrom z Brezna.   Po výbornej 
a bohatej večeri sa za pestrofarebných sve-
tiel reflektorov rozprúdila poriadna zábava 
ochutená sladkým zákuskom a voňavou ká-
vičkou. K dispozícii bol aj bufet, kde si hos-
tia mohli zakúpiť rôzne nápoje, čokolády,... 
Počas prípravy druhej večere bola žrebo-
vaná tombola s podporou sponzorov, ktorí 
venovali vecné ceny, za čo im patrí veľké po-
ďakovanie.  Perfektná zábava pokračovala až 
do skorých ranných hodín, čo nás veľmi teší. 
Fašiangové obdobie sme zakončili posede-
ním pri hudbe a pesničkách so skupinou 
Horec spojené s pochovávaním basy. Na ak-
cii sa odprezentovali aj veľmi pekné a zaují-
mavé masky. Hosťom bola podaná výborná 
večera a káva. zabávali sa dobre až prišiel 
čas na rozlúčku s milovanou basou, keď ju 
na odpočinok večný odprevadili za účasti 

pána farára naši hasiči a hasičky  pod vede-
ním Ľuboša Ofúkaného a Paľa Kováčika so 
sprievodom a maskami, za čo im patrí veľké 
ĎAKUJEME. Boli ste vynikajúci! Super! 
Veríme, že sa nám podarilo obdariť vás 
smiechom a dobrou náladou. Na oboch po-
dujatiach bola vysoká účasť, čo sme veľmi 
radi a tešíme sa na stretnutie o rok. Moje 
srdečné a úprimné poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pričinili 
o organizovanie a úspešný priebeh týchto 
podujatí. Ďakujem starostke obce Predajná 
Ing. Tatiane Čontofalskej, predsedníčke kul-
túrnej komisie Božke Šulkovej, členkám kul-
túrnej komisie – Martuške Dudovej, Anke 
Mikloškovej, Anežke Búdovej, Mgr. Janke 
Rusnákovej, Anke Giertlovej, Romanke Ere-
miášovej, Evke Pocklanovej, moderátorovi 
Ľubošovi Ofúkanému, zamestnancom obce 
– Tonkovi Živickému, Mirovi Kupcovi, Sla-
vovi Goralovi, Petrovi Predajňovi. 
Ďakujem našim milým sponzorom, ktorý-
mi sú: Obec Predajná, Kultúrna komisia 
pri OU Predajná, Manželia Nociarovci, 
Smer-SD, Milan Laššák, Manželia Dunaj-
skí, Manželia Demeterovci – Predos, SHR 
– manželia Nagyovci, STAVMIX – Evka 
Longauerová, KRAMCO – Erik Kováč, 
Kaderníctvo – Mária Košíková, SHR – Ivan 
Vančo, Ivetka Kohútiková, Janka Kazáro-
vá – krajčírstvo, Pohostinstvo Podhrádok 
– Michal Berčík, Hospodárske potreby – 
Ján Demeter, Klaudia Tokárová, Vojtech 
Kuracina, Jaroslav Michalčík – Pohostin-
stvo, Jozef Fekiač, Miroslav Škantár Všet-
kým srdečná vďaka!                   Anežka Búdová



ŠPORTOVÉ ZVESTI
Aktivity športovej komisie

Túra po Predajnianskom chotári – opekačka
S deťmi, s ktorými boli aj rodičia,  sme sa vybrali starou vrchovou 
cestou smerom na Čovné. Tento úsek bol dosť strmý, ale deťom 
to nevadilo. Vybehli ho jedna radosť. Potom sme sa tou istou 
cestou vybrali späť. Deti mali krásny výhľad na Nízke Tatry od 
Ďumbiera až po Kozí chrbát. Keď sme prišli pod horu, na chate 
sme si upiekli špekáčiky. Deti sa dosýta najedli a potom sa hrali 
na schovávačku. No najviac sa im páčilo v lesíku, kde si postavili 
kolibku. Veru domov sa im nechcelo a všetci sa už tešili na ďalšie 
takéto dobrodružstvá.

Súťaž v lietaní šarkanov
Dňa 25.10.2015 sme sa zišli nad futbalovým ihriskom a odtiaľ 
sme sa premiestnili pod Kalváriu. Tu už fúkal silnejší vietor, deti 
s rodičmi rozbalili šarkany a postupne prichádzali ďalší a ďalší, a 
tak sa nás nakoniec zišlo 62. Vietor fúkal tak akurát, a tak deťom 
šarkany lietali poriadne vysoko. Deti sa vyšantili a na rad prišli aj 
rodičia a starí rodičia, ktorí si takto zaspomínali na detské časy 
a šarkany ich veru poriadne vyzvŕtali, lebo vietor zosilnel. Čas 
sme mali pekný slnečný. Utekal však rýchlo a bolo sa nám treba 
pomaly zberať domov, a tak sme deťom rozdali sladké odmeny a 
pobrali sme sa dobre naladení domov.

Predvianočné športové popoludnie
Členovia športovej  komisie aj tento rok  pripravili pre deti, ich 
rodičov a starých rodičov predvianočné športové popoludnie 
plné súťaží a zábavy. Zišli sme sa v telocvični. Súťaže boli pripra-
vené, a tak sme mohli začať. Prvá súťaž bola na zahriatie – zdola-
nie  prekážkovej dráhy. Najzaujímavejšou súťažou je už tradične 
súťaž v preťahovaní lanom. Tú majú deti veľmi radi, lebo sa k nim 
pripoja aj rodičia a starí rodičia a zažijú  veľa zábavy a smiechu. 
Ďalšou súťažnou disciplínou bolo  prekľučkovanie lana ponad ži-
nenky. Deti si zahrali aj florbal, futbal, zaskákali si na trampolíne,  
no a ako oddychovku sme si všetci v kruhu zaspievali a zatanco-

Akcie na STRELNICI ŠIMÁŇ v roku 2016
 
Prehľad akcií organizovaných športovými klubmi BIATLON Predajná, 
Strelecký klub biatlon Predajná, Lyžiarsky klub biatlon Predajná

2. 4. 2016 Verejné preteky v streľbe historických zbraní - VESTERN 
5. 5. 2016 Dvojboj mládeže 
7. 5. 2016 6.ročník v streleckom päťboji – verejné preteky
 (malokalibrovka, pištoľ, samopal, brokovnica, vzduchová   
 puška kal.5,4 a ukážka historických zbraní) 
21.5.2016 Majstrovstvá okresu – poľovnícke preteky (malokalibrovka) 
27.-28.09.2016 Majstrovstvá SR, Viessmann pohár v letnom biatlone 
1.10.2016 5.ročník verejné preteky v streľbe z historických zbraní -   
 VESTERN 
2.10.2016 35.ročník Memoriálu hrdinov SNP v letnom biatlone 

Členovia klubov BIATLON Predajná, Strelecký klub biatlon Predajná, 
Lyžiarsky klub biatlon Predajná sa zúčastňujú v lete i v zime verejných 
pretekov, Slovenského pohára, Majstrovstiev SR, ako aj medzinárod-
ných pretekov na náklady klubov. Účasť si financujú aj z  vlastných zdro-
jov. Zároveň sa starajú o areál, udržiavajú ho a zveľaďujú. V období od 
januára do marca a od novembra do decembra 2016 upravujú trate pre 
lyžiarov, bežcov v dĺžke cca 4 km. V období od apríla do októbra 2016 
upravujú trate okolo strelnice v dĺžke cca 2 km a robia údržbu posilňov-
ne v prírode.                                                                              Marian Kazár 

vali na pesničku „Kolo, kolo mlynské“ a „Padá sniežik, padá.“ 
No a úplne poslednou súťažou bola súťaž beh po ceny a tej sa 
všetci zúčastnili s veľkým  nadšením. Všetci boli veľmi spokojní. 
Deťom sa domov veľmi nechcelo. Čas sa však neúprosne míňal, 
a tak sme sa  nakoniec pomaly rozišli. Už teraz sa tešíme sa na 
ďalšie súťaže.
Ďakujem všetkým členom  športovej komisie, hlavne   Vierke, 
Jančimu a Lucke za skvelú prácu pri príprave a realizovaní súťaží 
pre deti, mládež, ale aj pre  dospelých. Ďakujem aj vedeniu školy, 
že nám vychádza v ústrety s telocvičňou a v zložení florbalového 
družstva za žiakov.     Dezider Smitka, predseda športovej komisie

ZVESTI PRE OBČANOV

Schôdza členov COOP Jednoty Predajná
Dňa 22. 2. 2016 sa v Spoločenskom dome konala výročná členská 
schôdza COOP Jednoty v Predajnej. Schôdzu zahájila pani Lucia 
Košíková, členka výboru. Potom nasledovala správa o činnosti 
COOP Jednoty a informácie o úlohách, ktoré čakajú jej členov 
v roku 2016. Túto správu predniesla zástupkyňa COOP Jednoty 
pani Dvorožňáková. Schôdza ďalej pokračovala diskusiou. Zú-
častnil sa jej len malý počet členov a po skončení diskusie bola 
ukončená aj celá schôdza.

Historický skvost v Predajnej
Vedeli ste, že v Predajnej sa nachádza historicky významná 
pamiatka z 15. storočia? Že nie? Potom vám predstavujem 
vodný mlyn, ktorý sa nachádza u Čipkov.
Jeho história sa začala písať už v roku 1406, kedy kráľ Žig-
mund nariadil jeho výstavbu na vtedajšej hranici chotárov 
Predajnej a Lopeja na potoku Grapeľ. Prvým mlynárom bol 
farár z Predajnej. V 19. storočí mlyn začal užívať mlynár Filip 
Pejko s manželkou Annou. Mlyn po rodičoch postupne pre-
brali ich synovia Juraj a Ignác. Mlyn sa dostal do súkromného 
vlastníctva Ignáca Pejku až v roku 1859, kedy ho od kráľov-
ského eráru odkúpil Július Čipka a dodnes je v rodine Čip-
kovcov. 
Súčasný stav mlyna nie je najlepší. Vlastník mlyna Ondrej 
Čipka s rodinou sa však snaží o záchranu tejto historickej 
pamiatky. Jeho zámerom je sprístupniť mlyn širšej verejnosti 
formou historickej expozície.  
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia, preto v prípade záujmu 
o prezretie si mlyna sa spojte s pánom Ondrejom Čipkom. 

Detský karneval
Veselo bolo deťom v Predajnej, keď sa dňa 30. 1. 2016  zabávali na svo-
jom detskom karnevale. Deti sa zmenili na princezné, zvieratká, pirátov 
či šašov. Celé popoludnie tancovali, pochutnávali si na sladkom čajíku, 
ktorý pre nich pripravili pani A. Miklošková, A. Búdová,  Mgr.J. Rus-
náková, E. Pocklanová. O hudobnú zábavu sa nám postaral DJ Ľuboš 
Ofúkaný. Každá maska bola sladko odmenená, no najkrajšou odmenou 
boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na 
ktorý budú dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang kraci, už še nenavraci!“
Chcela by som sa poďakovať členom kultúrnej komisie za vyzdobenie a 
prípravu detského karnevalu.  ĎAKUJEME!      Členka kultúrnej komisie
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Turistický klub Predajná Strechy BB Cup: Ďalšia turnajová previerka,  ktorej sme sa zúčastnili. S 

jednou výhrou a jednou remízou sme sa neprebojovali do ďalších bojov. 
Turnaj tak pre nás skončil rýchlo pre nízku účasť hráčov.

Nový ročník 2014/2015 sa začal 6. 9. 2014. Do novej sezóny sme pribrali 
Tibora Petríka a staronového hráča Mateja Dobrotu. 
Výsledky sú nasledovné:
1. kolo: Adrenalín - 1. FC Predajná 3:7 (0:3) -  gól: 1x Milan Laššák, 1x 
Peter Peťko, 1x Miroslav Odráška, 1x Martin Maličký, 1x Maroš Maličký, 
1x Tibor Petrík, 1x Peter Košík
2. kolo: 1. FC Predajná - Arzén 9:3 (2:1) - gól 2x Milan Laššák, 3x Peter 
Peťko, 1x Miroslav Odráška, 1x Martin Maličký, 2x Tibor Petrík
3. kolo: CFBG - 1. FC Predajná 1:5 (1:3) - gól 1x Milan Laššák, 1x Peter 
Peťko, 1x Maroš Maličký, 1x Tibor Petrík, 1x Karol Polák
4. kolo: 1. FC Predajná - Márna Snaha 5:4 (3:3) - gól 1x Milan Laššák, 1x 
Miroslav Odráška, 1x Martin Maličký, 1x Tibor Petrík, 1x Matej Dobrota
5. kolo: AC BEMO Hradec - 1.FC Predajná 9:7 - gól 4x Martin Maličký, 
2x Tibor Petrík, 1x Denis Gajdoš
6. kolo: 1.FC Predajná - Strechy BB 9:3 (4:1) - gól 2x Martin Maličký, 2x 
Miroslav Odráška, 1x Matúš Otto, 1x Peter Turzík, 1x Tibor Petrík, 1x 
Milan Laššák, 1x Peter Peťko
7. kolo: ANK Pegi - 1.FC Predajná 1:10 (0:6) - gól 6x Denis Gajdoš, 2x 
Miroslav Odráška, 1x Matúš Otto, 1x Tibor Petrík
8. kolo: 1.FC Predajná - Môlča team 5:12 (1:4) - gól 1x Denis Gajdoš, 3x 
Tibor Petrík, 1x Matej Dobrota
Jesennú časť sme zvládli vynikajúco, a zimujeme opäť na 1. mieste ako na 
jeseň 2014 a tento krát si zahráme turnaj Majstrov v športovej hale Badín 
28. 2. 2016, ste srdečne pozvaní nás povzbudiť proti silným súperom: z 
Extraligy - Royal Brusno kúpele, I. Liga – Skackavá a V.Liga – GEMO.

Celková tabuľka po jesennej časti:
Por. Názov tímu Z V R P Skóre Body
1. 1.FC Predajná 8 6 0 2 57:36 18
2. Pizza láska 7 5 1 1 41:26 16
3. Môlča Team 7 5 1 1 52:34 16
4. Bezvetrie 8 5 1 2 58:34 16
5. Ateeray  8 5 1 2 55:38 16
6. Enzo  7 5 0 2 38:30 15
7. FK Amatéri 8 5 0 3 58:31 15
8. AC BEMO - Hradec 8 5 0 3 54:43 15
9. Adrenalín 7 4 2 1 29:25 14
10. Dream Team 7 4 1 2 35:32 13
11. Atak  8 4 0 4 32:32 12
12. Viking Stavanger 7 2 1 4 25:35 7
13. CFBG  7 1 2 4 17:31 5
14. Arzén  7 1 2 4 28:39 5
15. Márna snaha 8 1 0 7 33:49 3
16. ANK Pegi 8 0 0 8 29:68 0
17. Strechy BB 8 0 0 8 20:78 0
Pri rovnosti bodov rozhoduje: 1) Vzájomný zápas, 2) menej inkasovaných 
gólov, 3) rozdiel skóre, 4) žreb

Najlepším strelcom sa stal Tibor Petrík s 12-timi presnými zásahmi. 
Ďakujeme hlavne obci Predajná za pekné nové dresy, všetkým zúčastne-
ným a prajeme veľa zdaru, zdravia do zimných turnajov a jarnej sezóny!
Všetky štatistky si môžete pozrieť www.mumf.sk. Komentáre k jednotli-
vým zápasom a turnajom nájdete na www.facebook.com/1FCPredajna. 
Ak nás chcete nejakým spôsobom podporiť, prípadne nám napísať pod-
nety, môžete tak urobiť na predajnafc@gmail.com, alebo kontaktovať p. 
Miroslava Odrášku – t.č. 0908931429.
Ak si chcete prísť zahrať tak tréningy sa konajú v utorok a štvrtok od 
19:30 hod. v telocvični.                                                    Tím 1.FC Predajná

Futsal

1. FC Predajná na 1. mieste IV. ligy
Skončila sa jesenná časť futsalovej ligy a prinášame vám report a výsled-
ky nášho účinkovania v IV. lige.
Zostava 2015/2016: Miroslav Odráška, Tibor Petrík, Matúš Otto, Milan 
Laššák, Karol Polák, Martin Maličký, Maroš Maličký, Denis Gajdoš, Pe-
ter Turzík,  Peter Peťko, Peter Košík, Matej Dobrota.
Oznam: Hľadáme vhodného hráča na post brankára. 
Mužstvo postúpilo z V.A ligy z 2. miesta len o prehratý vzájomný zápas s 
počtom bodov 43 do IV. Ligy.
T U R N A J E:
V letnej prestávke sme sa zúčastnili dvoch turnajov z toho jeden sme 
organizovali my. 
3. ročník Predajná Cup 2015
Prihlásených bolo 8 družstiev.  Prebojovali sme sa do štvrťfinále, kde sme 
bohužiaľ po remíze a pokutových kopoch prehrali 1:2.
Výsledky našich zápasov v základnej tabuľke:
1.FC Predajná - Bianconeri   2:2
Modrá Partička - 1.FC Predajná  4:1
1.FC Predajná - Joga Bonito   3:2
Štvrťfinále:
1.FC Predajná - Tami aréna   1:1 (1:2 pk)

Predajná cup 2015 – 18. 7. 2015 už v nových obecných dresoch.

Jesenný výstup na Hrb
Už tradične sme sa stretli na poslednej túre v roku. Zraz bol na 
železničnej stanici, kde sa nás zišlo 21 turistov a jeden cyklista. 
Pokračovali sme na Kačku, kde sme si oddýchli, pri studničke 
sme sa občerstvili žeruchou a vyhladnutí sme prišli na Žlieb-
ky. Tam na nás už čakal založený ohník, a tak sa mohlo rovno 
opekať. Celou lúkou voňala slaninka, špekáčiky a cibuľka, a tak 
dobre najedení sme sa pobrali na Chatu pod Hrbom. Oddýchli 
sme si, kto vládal, ten sa vybral na skalu, kto nie, sedel pri chate 
a oddychoval. Keď sme sa zas všetci zišli, pomaly sme sa pobrali 
domov.

Vážení turisti, v mene Turistického klubu v Predajnej, Vám chcem  
popriať, aby ste  v roku 2016 mali čo najviac šťastných kilometrov 
v nohách a úžasné zážitky z túr. Nech nám všetkým zdravie slúži a 
pani príroda nech nám na našich potulkách ukazuje hlavne svoju 
prívetivú tvár, aby sme si krásy nášho malého, ale na hory a krás-
nu prírodu bohatého Slovenska, užili čo najviac.
                                     Dezider Smitka, predseda turistického klubu


