18 3/2017

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 25. mája 2017
Uznesenie č. 125/2017
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie, že mandát poslanca Lucie
Hraškovej–Marčokovej vo volebnom obvode
Predajná zanikol dňom 25. 5. 2017 v zmysle
§25 ods.2 písm. c/ zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to písomným vzdaním sa mandátu, ktoré
bolo doručené Obecnému úradu obce Predajná
dňa 27. 3. 2017,
b/ vyhlasuje podľa §51 ods. 2 zákona č.346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka p.Júliusa Ďuriša za poslanca obecného
zastupiteľstva vo volebnom obvode Predajná.
c/ konštatuje, že poslanec p. Július Ďuriš volebného obvodu Predajná zložil sľub poslanca
podľa §26 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a že mu
bolo odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom dňa 25.5.2017.
Uznesenie č. 128/2017
OZ berie na vedomie informácie o splnených
uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 129/2017
OZ berie na vedomie Bilanciu príjmov a výdavkov za rok 2016.
Uznesenie č. 130/2017
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
Uznesenie č. 131/2017
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
Predajná za rok 2016 .
Uznesenie č. 132/2017
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Predajná za
rok 2016 výrokom celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 133/2017
OZ schvaľuje
a/ výsledok hospodárenia vrátane finančných
operácií,
b/ účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 6139,48 € vysporiadať na ťarchu účtu 42813 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.
Uznesenie č. 134/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
I. Zriaďuje v zmysle §15 ods.1písm.b) a §33ods.1
zák.č.314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov Dobrovoľný hasičský
zbor obce Predajná.

V piatok 4. 8.2017 máme pre Vás a Vaše deti pripravené

na Námestí Juraja Pejku
15.00 hod.
Otvorenie detského zábavného poobedia
		
Vystúpenie malých tanečníc zo ZŠ s MŠ v Predajnej
		
Teta KLAUDIA maľuje na tvár
		
Ukážky práce Policajného zboru – psovodi v akcii
		
Ukážky práce Dobrovoľníckeho hasičského zboru z Predajnej
		
Otvorenie výstavky prác žiakov TVORÍME AJ Z ODPADU 		
		
v Základnej škole s materskou školou v Predajnej
16.00 hod
KRÁLIKY Z KLOBÚKA – pokračovanie zábavnej šou,
		
cestujeme s králikmi, čarujeme a bude aj niečo o sopkách
17.00 hod
Sokoliari a ich skrotené dravce v akcii
18.00 hod
BELLA TORRES – ukážky historického šermu, ohňová šou,
		historická poprava
19.00 hod.
hudobné lahôdky pre mládež v podaní rokových kapiel
		
MARLLETT 300/ BB a Z JEDNEJ ULICE/Čierny Balog

V sobotu 5. 8. 2017 ponúkame:

08.00 – 12.30
súťaž vo varení guľášov - GUĽÁŠMAJSTER 2017
10.00 – 12.00
„guľášnici“ súťažia
- súťaž vo vození sa na fúriku
					
- hrajme sa na múmie
					- súťaž v pití piva
12.00 – 14.00
Hrá ľudová hudba SLÁČIK s repertoárom O. Kandráča
12.30 – 13.00
Zasadá porota a vyberá najchutnejší guľáš
13.00 hod.
Vyhlásenie GUĽÁŠMAJSTRA 2017 a odmenenie
		víťazného družstva
13.00 hod.
Otvorenie výstavky POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
		
v spoločenskom dome - knižnica
		
Výstavka TVORÍME AJ Z ODPADU v základnej škole
13.30 hod.
Súťaž o najsilnejšieho muža a najsilnejšiu ženu 2017
15.00 hod.
Vystúpenie folklórneho súboru MOSTÁR
16.30 hod.
Futbalové stretnutie Predajná – Jasenie
18.00 hod.
Spieva MARTIN HARICH so svojou skupinou
22.00 hod.
Ohňostroj
20.00 – 4.00
Hrá a zabáva skupina ZBM

V nedeľu 6. 8. 2017 Vás pozývame na:
10.30 hod.

Slávnostnú svätú omšu v Rímsko-katolíckom kostole v Predajnej

II. Menuje v zmysle §33ods.4 zák.č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov Ľuboša Ofúkaného za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Predajná.
III. Žiada starostku obce
1/ vydať Ľubošovi Ofúkanému menovací dekrét
2/ zabezpečiť materiálno –technické a administratívne vybavenie pre DHZO Predajná v
zmysle vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách
Uznesenie č. 135/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná

I.Menuje v zmysle §15 ods.2 zák. 314/2001 Zb. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov p.Libora Suju za preventivára požiarnej
ochrany obce Predajná.
II. žiada starostku obce vydať Liborovi Sujovi
menovací dekrét.
Uznesenie č. 136/2017
OZ schvaľuje prenájom pozemku podľa §9a ods.
9 písm. c/ zák. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov Nehnuteľnosť, pozemok vo
vlastníctve obce Predajná, v k.ú. Predajná,
Pokračovanie na str. 2
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Pokračovanie
zapísaný na LV č.1200 parcela KN-C 1042/4,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4,75 m2.
Nájom vo výške 4 €/m2 ročne z dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku na obdobie 5 rokov.
Uznesenie č. 137/2017
OZ berie na vedomie informácie starostky obce:
a/ o organizácii MDD ,ktoré sa budú konať3.6.2017 o 14.00 hod. na tému „Poďme sa
hrať na remeslá“v spolupráci s ZŠ s MŠ a rodičmi,
b/ o konaní regionálnych osláv SNP v Krpáčove
dňa 19.8.2017so sponzorským príspevkom od
obce vo výške 100 EUR,
c/ o riešení pozemkových úprav obce Predajná
- a odpovede na listy adresované Predsedovi
vlády a Ministerstvu hospodárstva a rozvoja
vidieka SR ,
d/o vyhlásení výberového konania, kde obec Predajná ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Predajná vyhlasuje v zmysle ustanovenia §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa(ky) ZŠ s MŠ Predajná, ul. Školská č.
418, s funkčným obdobím od 1. 9. 2017.
OZ schvaľuje pripravovanú publikáciu Horehronie z neba a v nej účasť obce Predajná.
Zároveň publikovať 1 celú stranu venovanú našej
obci v cene 1050 EUR + 10% DPH.
70 ks kníh obec dostane k publikácii zdarma.
OZ chvaľuje podľa §9 a §9a ods. 9 písm. c/ zák.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer na prenájom pozemku vo
vlastníctve obce Predajná, v k.ú. Predajná, zapísaný na LV č.485 parcela KN-C 1243/1trvalý
trávny porast, o výmere 6622 m2 za nájomné vo
výške 0,0033 €/m2 ročne na obdobie 5 rokov z
dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorým je, že
predmetný pozemok leží ladom.
OZ deleguje v zmysle §5 ods. 1, ods.4a ods.7 zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov Jána Črepa, poslanca OZ za člena Rady školy
pri ZŠ s MŠ Predajná.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 9. júna 2017
Uznesenie č. 124/2017
Predkladacia správa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy : IROP-PO2-SC222-2016-13,
Prioritná os 2- ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita:

2.2. – investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2.
– zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
V oblasti podpory základného vzdelávania v
BBSK je nutné orientovať sa na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich technické a prírodovedné zameranie
žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja
OVP a vývojom dopytu na trhu práce. Nevyhnutné investície si vyžaduje aj podpora budovania jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností
žiakov ZŠ s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v
medzinárodnom, ako i národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu
práce, profesijnou a medziodvetvovou mobilitou.
Strategické ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK ako aj Koncepcie rozvoja
školstva vedú k podpore vstupu mladých ľudí na
trh práce prostredníctvom posilnenia prepojenia
škôl s odbornou praxou sú v súlade s iniciatívami
Stratégie Európa 2020 a Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR.
Obec Predajná pripravila v marci 2017 projektový zámer pre svoju základnú školu, ktorý dostal v
júni 2017 zo strany Ministerstva pôdohospodárstva pozitívnu hodnotiacu správu, teda je možné
predložiť Žiadosť o NFP zameranú na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ (jazykovej učebne, polytechnickej
učebne, biologicko/chemickej učebne) a s tým
súvisiace nevyhnutné stavebno-technické úpravy
v rozsahu výmeny podláh, elektroinštalácie, vymaľovania miestností.

prílohu Žiadosti o NFP (Príloha č. 8a) je uznesenie zastupiteľstva o schválení Žiadosti o NFP.

Podmienkou oprávnenosti podávania projektových zámerov je index investičnej účinnosti,
ktorý vyjadruje územnú (investičnú) preferenciu
realizácie projektu na základe miesta realizácie
vo vzťahu k zameraniu príslušných špecifických
cieľov IROP. Žiadateľ je povinný preukázať a dosiahnuť index investičnej účinnosti vyšší alebo
rovný minimálnej hodnote indexu investičnej
účinnosti, čo obec Predajná spĺňa v plnej miere.

Čistota vôd a vodných
tokov v Predajnej

Financovanie projektu je v rámci tejto výzvy
realizované v súlade s pravidlami stanovenými
v Stratégii financovania štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 –
2020, a to nasledovne:
- zdroje EÚ (EFRR): 85 %
- štátny rozpočet: 15 %
- spolufinancovanie obce: 5 %
Stručný prehľad rozpočtu projektu
Celkové výdavky projektu: 165 508,73 EUR
z toho celkové oprávnené výdavky projektu:
165 138,75 EUR
celkové neoprávnené výdavky projektu:
369,98 EUR
(neoprávnené výdavky vznikli na základe doručenej hodnotiacej správy k projektovému zámeru, kde boli čiastočne krátené výdavky v polytechnickej učebni z 20 žiakov na 17 žiakov, projektom sa však realizuje učebňa pre 20 žiakov).
Žiadaný nenávratný finančný príspevok (95%):
156 881,81 EUR
Spolufinancovanie obce (5% z celkových oprávnených výdavkov): 8 256,94 EUR. Nevyhnutnou

OZ berie na vedomie
a/ Predkladaciu správu k žiadosti o NFP na projekt Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej
b/Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k spolufinancovaniu projektu ,,Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou
školou v Predajnej“.
OZ schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Modernizácia technického vybavenia
Základnej školy s materskou školou v Predajnej, realizovaného v rámci výzvy Integrovaného operačného programu, kód výzvy: IROPPO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce/regiónu.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo je
suma 8 256,94 EUR a to v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

UPOZORNENIE
PRE OBČANOV OBCE PREDAJNÁ

Železiarne Podbrezová, akciová spoločnosť, žiada občanov, aby nakladali s produkovaným odpadom podľa
platnej legislatívy – zákon o odpadoch č.409/2006, zákon o vodách č.
364/2004. Na vodnom toku, ktorý
preteká cez obec, majú ŽP vybudované vtokové objekty pre vlastné vodné
elektrárne. Často sa stáva, že na vtokových objektoch sa zachytávajú veci,
ktoré boli do vodného toku úmyselne
hodené – komunálny odpad, stavebný
odpad a odpad zo zelene. Množstvo
komunálneho odpadu zaťažuje finančný rozpočet ŽP v podobe neúmerného množstva práce pri čistení vodných vtokových objektov, neúmerných
poplatkov za odvoz a uskladnenie uvedených druhov odpadu, ale aj znehodnocuje životný priestor, nehovoriac o
životnom prostredí ichtyofauny toku.
Veríme, že si každý zodpovedný občan
uvedomuje závažnosť situácie a bude
dodržiavať platnú legislatívu a spoločenské normy.

Zvesti pre občanov

Informácia

Ministerstva životného prostredia SR o stave riešenia
problematiky gudrónových jám v obci Predajná
Vážená pani starostka, dovoľujem si Vás
touto cestou informovať o stave riešenia
gudrónových jám v obci Predajná.
Prieskum environmentálnych záťaží Predajná I a Predajná II bol riešený v rokoch
2013 – 2015 v rámci projektu „Monitoring
environmentálnych záťaží na vybraných
lokalitách Slovenskej republiky,“ ktorý bol
podporený z Operačného programu Životné prostredie. Prijímateľom nenávratného
finančného príspevku bol Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra.
V rámci uvedeného projektu bolo odvŕtaných 9 nových monitorovacích vrtov
a 6 starších vrtov bolo zrekonštruovaných.
Odobratých a analyzovaných bolo niekoľko
desiatok vzoriek podzemných a povrchových vôd, vzoriek zemín a pôdy.
Znečistenie podzemných vôd na lokalite
Predajná I sa zistilo pre anorganické, ako
aj organické ukazovatele. Prekročené boli
nasledovné ukazovatele: celkový organický uhlík, chemická spotreba kyslíka, arzén,
antimón a tenzidy. Vrty, v ktorých došlo k
prekročeniu vybraných anorganických ukazovateľov sa nachádzajú v oblasti priamo
pod skládkou Predajná I a v smere šírenia
znečistenia k rieke Hron.

Vzorky pôdy odobraté z telesa hrádze
skládky Predajná I v mieste priesaku gudrónov 54-násobne prekračujú IT limit NEL
(nepolárne extrahovateľné látky) pre priemyselnú zónu. Znečistenie podzemných
vôd na lokalite Predajná II sa zistilo výlučne pre anorganické ukazovatele. Vybrané
organické ukazovatele neboli prekročené
počas celého sledovaného obdobia v žiadnom z monitorovaných objektov. Prekročené boli nasledovné ukazovatele: antimón a
tenzidy. Vrty, v ktorých došlo k prekročeniu
vybraných anorganických ukazovateľov sa
nachádzajú v oblasti priamo pod skládkou
Predajná II a v smere šírenia znečistenia k
rieke Hron.
Sanáciu oboch lokalít plánuje MŽP SR
riešiť prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý
umožňuje sanovať tzv. opustené priemyselné lokality. MŽP SR predložilo v apríli 2016
na rokovanie vlády SR materiál „Návrh o
určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,“
na základe ktorého bola zodpovednosť za
sanáciu oboch lokalít uložená do pôsobnos-

V Mýte pod Ďumbierom

ti MŽP SR, nakoľko sa jedná o znečistenie
zložiek životného prostredia v dôsledku
ukladania odpadov, ktoré bolo v minulosti
právoplatne povolené.
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže a projekt sanácie, ktorý bude
obsahovať vyčíslenie nákladov na sanáciu,
rieši v súčasnosti pre MŽP SR Slovenská
agentúra ŽP a ich vysúťažený dodávateľ –
spoločnosť HES Comgeo, B.Bystrica.
MŽP SR ustanovilo pre posúdenie a optimálne „vyladenie“ projektu sanácie ad hoc
pracovnú skupinu zloženú z renomovaných expertov. Tá sa doteraz stretla dvakrát
(marec, apríl 2017), problematika bola
podrobne prerokovaná a bolo navrhnuté,
aby sa z gudrónových jám odobrali nové
vzorky a podrobili sa laboratórnym analýzam, na základe ktorých by sa podrobnejšie
stanovili objemy jednotlivých fáz gudrónov pre potreby ich likvidácie. V súčasnosti
MŽP SR finalizuje verejné obstarávanie na
výber dodávateľa na uvedený doplnkový
geologický prieskum.
MŽP SR v súčasnosti pripravuje žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia
pre tieto lokality a začalo s prípravou verejného obstarávania na sanáciu. Podmienkou
predloženia žiadosti o NFP a začatia verejného obstarávania je projekt sanácie, ktorý
bude dokončený až na základe výsledkov
doplnkového geologického prieskumu. Predpokladaný termín ukončenia projektovej dokumentácie je september 2017.
Navyše v apríli 2017 sa ukončili rokovania s EK (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž) vo veci pravidiel štátnej
pomoci, ktoré definitívne umožnili riešiť
sanáciu kontaminovaných území, kde sú
vlastníkmi fyzické osoby prostredníctvom
európskych štrukturálnych fondov.
V prípade ďalších otázok nás, prosím,
kontaktujte, radi Vás budeme informovať o
ďalšom vývoji.

Komu poviem ďakujem?
Našej obľúbenej pani učiteľke Mgr.
Magde Michalčíkovej, ktorá nás naučila láske k materinskému jazyku
a úcte ku kodifikátorom spisovného jaČlenky ZO JDS v Predajnej prijali
pozvanie spisovateľky Evy Hančákovej na stretnutie priateľov poézie v
Mýte pod Ďumbierom. 9. júna 2017
sme strávili večer plný poézie, hudby,
tanca a spevu v prekrásnom prostredí
v chalupe „U starej mamy.“ /CLUB
POETICUM NÓVUM/.
Ing.M.Boberová

zyka, národným buditeľom a majstrom
pera, ktorí šírili osvetu.
K významnému životnému jubileu
srdečne blahoželajú a veľa zdravia,
vitality a radosti želajú žiaci ZDŠ
v Predajnej, ktorí končili v roku 1968.
Hanka Filipková
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Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná
Morena

Bol pondelok 10. apríla 2017 a pekný slnečný deň pred nami. ZO JDS
Predajná si naplánovala vítanie jari, ktoré sa zrealizovalo spolu so žiakmi prvého stupňa. Stretli sme sa na Námestí Juraja Pejku. Odtiaľ sme išli
aj s Morenou na most smerom k Sihoti. Morenu a zimu sme vyprevádzali spevom a básničkami. Žiaci zaspievali ešte aj na moste. Pán Jožko
Beraxa ju zapálil a za asistencie žiakov hodil do Jasenice. Bol to pekný a
príjemný zážitok pre nás, aj pre deti. Ďakujeme žiakom a ich pani učiteľkám, ktoré ich naučili pekné piesne a básne. Veľká vďaka patrí aj pani
Vierke Pocklanovej za vyrobenie Moreny.
ZO JDS Predajná, A.K.

Predajnianske vodopády / Čelniansky tunel

Na severnej strane Veporských vrchov v doline Predajnianske Čelno
preteká potok v divokej úžine nazývanej „Moréna“ sústavov kaskád a
vodopádov. Prírodná pamiatka PREDAJNIANSKE VODOPÁDY sa nachádza v katastri obce Predajná. Územie s rozlohou 117000 m² bolo za
chránené vyhlásené v roku 1991 a je dôležité z vedecko – výskumného,
náučného, ekologického a kultúrneho hľadiska. Vodopády sa nachádzajú vo výške okolo 730 m n.m. Kaskádovité vodopády – prvý dosahuje
výšku asi 5 m, druhý zhruba 2,5 m.
K Predajnianskym vodopádom vedie odbočka zo značenej turistickej
cesty prechádzajúcej dolinou Predajnianske Čelno. Táto odbočka sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti ČELNIANSKEHO TUNELA – jediného tunela na lesnej ceste v strednej Európe. Tunel, nazývaný tiež
Kelemanov, je dlhý 41,5 m bol vybudovaný v mieste, kde nebolo možné zasekať cestu do strmého svahu /projektoval ho V.Keleman, vtedajší
riaditeľ Štátnych lesov/. Lesná cesta slúžila na zvážanie dreva konským
poťahom.
Členovia ZO JDS Predajná, aj mladší nadšenci prírody tieto miesta
„navštívili“ 29.apríla. Keďže v predchádzajúce dni boli veľké zrážky, boli
obavy, ako táto turistika dopadne. Počasie však vyšlo na jednotku, v ten
deň nepršalo a dokonca svietilo slniečko. Naskytli sa nám prekrásne obrazy prírodných úkazov. Poďakovanie patrí Dežkovi Smitkovi – nášmu
horskému sprievodcovi.
Ing. M.Boberová

Výlet v Osrblí

Dňa 26. mája 2017 navštívili členovia ZO JDS a aj mladší občania našej
obce Osrblie.
Prvá časť nášho výletu prebiehala v miestnom kostolíku, kde pani organistka Mórová zaspievala niekoľko piesní /poniektorí sme sa pridali/ a
pán kostolník nás oboznámil s bohatou históriou kostola. Terajší kostol
„Navštívenia Panny Márie“ bol posvätený 10. júna 1935.
Obec Osrblie sa nachádza v údolí potoka Osrblianka vo Veporských
vrchoch. V minulosti sa v obci spracovávala železná ruda. Viedla tu aj
jedna z vetiev Čiernohronskej lesnej železnice, ktorou sa zvážalo drevo

z okolitých lesov. Dnes obec Osrblie poznáme najmä v súvislosti s pretekmi v biatlone. Národný biatlonový areál bol našou druhou zástavkou.
Jeho história sa začala písať v roku 1981. Už v roku 1984 sa v Osrblí
uskutočnili po prvý raz Majstrovstvá ČSSR a v roku 1986 aj prvé medzinárodné preteky. O tom ako prebiehajú preteky nám porozprávala
pani Zdenka Kazárová, ktorej vnuk Matej Kazár je člen reprezentačného
družstva.
Po zaujímavej prechádzke areálom sme navštívili reštauráciu Kolibu
Groš v Hronci, kde nám majitelia – manželia Fortiakovci, pripravili
grilované kuracie stehná. Pri jedle a občerstvení sme v družnej debate
strávili príjemný večer.
Margita Beraxová

Seniori súťažili a zabávali sa

23. júna 2017 Mgr. Slavomír Pôbiš a Mgr. Daniel Struhár s organizačnou
podporou Obce Predajná pripravili pre seniorov z Predajnej, Podbrezovej a Dolnej Lehoty športovo – zábavný deň v športovom areáli pri
futbalovom ihrisku v Predajnej. Účastníci /do 70 seniorov/ súťažili v ôsmich disciplínach: šípky, kolky, guličky, hod kľuchtou, streľba do bránky
s florbalovou loptičkou, štafetový beh, stolný tenis, vypitie piva na čas.
Okrem súťaží pre seniorov boli k dispozícii spoločenské hry. Atmosféra
bola vynikajúca. Každý účastník súťažil, bolo aj chutné občerstvenie a
každá obec si pripravila krátky kultúrny program /básne, piesne, vtipy,
ľudoví rozprávači, atď.../. Nakoniec sa pristúpilo k vyhláseniu výsledkov: 1.miesto – JDS Podbrezová, 2.miesto – JDS Predajná, 3.miesto –
JDS Dolná Lehota.
Všetky organizácie boli odmenené pohárom a nasledovalo ešte neformálne posedenie pri spoločných piesňach. Prežili sme krásny deň.
Ing.Mária Boberová

Zvesti pre občanov
Na prelome tisícročí bolo učiteľom ponúknuté
jednodňové voľno. Mohli si zorganizovať výlet na
miesta. Podmienkou výberu lokalít bolo využiť
informácie a vedomosti o nich na vyučovaní.
Náš kolektív sa rozhodol navštíviť Osvienčim v
Poľsku. Ja som s touto voľbou nebola spokojná.
V Osvienčime som už predtým bola a cudzí žiaľ
a utrpenie mi nerobí dobre. Nedokážem pochopiť, kde sa v človeku nájde tá nenávisť, pýcha,
neskromnosť, chvastanie, faloš, schopnosť biť,
udierať a zabíjať. Napriek tomu som s kolektívom túto cestu absolvovala.
Pri vstupe do jednej z budov stála na ľavej strane
osvetlená vitrína s vyloženými maličkými topánočkami detí, ktoré neprežili hrôzy fašistického
tábora. Bolo to na mňa ako na matku príliš
kruté, príliš bolestné, aby som to vedela pochopiť. Odrazu som sa kdesi stratila – odpadla som.
Kolegovia ma prebrali a vyniesli na najbližšiu lavičku, kde som celú exkurziu presedela, dýchala
som čistý vzduch a rozmýšľala nad zlobou, krutosťou a obeťami.
Poznatky o koncentračnom tábore a 2. svetovej
vojne som využívala na hodinách dejepisu. Bolo
to v období, keď ešte nebola známa úplná pravda
o našich dejinách a o živote v táboroch smrti. Tá
hrozná doba stvorila mnoho príbehov o odvahe,
statočnosti, ale aj o zlobe, podlosti a o ponižovaní ľudských bytostí.
Na jednej z hodín dejepisu pri téme svetová vojna som sa pridŕžala textu z učebnice, ale čerpala
som aj z vlastných zážitkov. Žiaci počúvali, boli
ticho. Myslím, že som sa dotkla ich citov. Verím,
že sa dokázali vcítiť do utrpenia ľudí, ktorí sa
dostali do koncentračných táborov. V triede však
bol asi mesiac žiak z Horehronia. Prisťahoval sa
do našej obce s mamou a s bratom. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že jeho myslenie je úplne iné,
zaostalé, v porovnaní s myslením našich žiakov.
Jeho výchova bola zanedbávaná. Matka na neho
nestačila. Slušné správanie na hodinách či v obci
pre neho neexistovalo. I kvôli nemu bola táto
trieda považovaná za zlú a vulgárnu, i napriek
tomu, že v nej bolo množstvo šikovných a inteligentných žiakov.
V závere hodiny som im vravela, že oni mladí
by nemali dopustiť takéto hrozné obdobie vyvyšovania sa, spôsobovať muky a trýzeň. Zdôrazňovala som, že máme byť k sebe dobrí ako v kŕdli
vtáča, keď letí na juh po lete. Vtom sa v triede
ozvalo: „Mali ich všetkých vypáliť a povraždiť!“
Vedela som odkiaľ to vyšlo. Stredný rad a druhá
lavica od konca. „Zopakuj to, Jaro!“ To sa už ale
moje telo triaslo od zlosti, žlč sa mi búrila a nohy
mimovoľne kráčali k nemu. Pretože bol drzý, začal opakovať to zvolanie, ale nedokončil. Moje
ruky ho už držali, bila som sprava-doľava, tlačila ho k zadnej stene a tam som mu dala, čo sa do
neho len zmestilo. V triede ostalo ticho. Povedala
som: „Prepáčte,“ a vyšla som z triedy. Na chodbe
som sa oprela o stenu, aby som sa ukľudnila a
z triedy som vtedy počula: „Jaro, tentokrát si to
prehnal!“
Bola som rada, že nie všetci sú takí tupci, extrémisti a bezcitní ľudia, vlastne ešte deti. Ako
som schádzala dolu schodmi, Jarovi som v duchu
priala len to najhoršie v živote a tým ostatným

Zo spomienok
veľa lásky, lebo by nemali byť ľahostajní voči
hriechu a nenávisti aj naďalej.
Na druhý deň som mala v tej istej triede slovenský jazyk a nevedela som, čo bude nasledovať.
Hodina prebehla pokojne a Jara som ignorovala.
Cítil to, nevidela som do tváre. Nemôžem povedať, žeby mi bolo ľahšie, ale cítila som sa zrazu
inak. Už to nebola úplne cudzia trieda, cudzie
peklo, už som v tej triede mala svoje miesto aj
ja. Vraveli mi to ich oči. Bolo v nich dobro, milota, šťastie i vďaka za to, že som ich pre Jarov
čin nekarhala a nehovorila som o tom nikomu.
Nechcela som ho po tej bitke ešte viac ponížiť.
Do Vianoc chýbali už len dva mesiace a žiaci
z tejto triedy ma poprosili, aby som ich naučila
štvorylku. Chvíľu som mlčala a nakoniec som sa
rozhodla. Všetci predsa nemôžu trpieť pre Jarovu nerozvážnosť! Tanec sme nacvičovali každý
deň. Vybratá hudba bola naozaj krásna! Jaro
netancoval. Bol nízkej postavy a ôsmačky boli
pre neho vysoké. Desať párov krásnych detí, ich
pohyby, krokové variácie – bolo to pekné. Ich
program bol diametrálne iný ako program ďalších tried. Keď som ich videla vyobliekaných v
spoločenských šatách a keď zaznela hudba z gramofónu, triaslo sa mi vnútro. Bola som v napätí
a čakala, ako to dopadne. Nebola to moja trieda,
bola to trieda pána Roštára. Dopadlo to famózne. Potlesk trval veľmi dlho. Vtedy prišiel ku mne
Jaro a povedal: „Škoda, že som pre svoju výšku

nemohol vystupovať aj ja.“ Vtedy som pochopila,
že práve tá „malička bytosť“ spôsobila náš spor.
On vlastne trpel a chcel sa ukázať mocným tam,
kde mohol. V partii ho prijali aj takého a on
prijal ich zásady, správanie a mieru sebapoznania. Tzv. „mladá duša“ nebola ešte vyvinutá a
nepoznala zmysel života. Určite často zápasil
sám so sebou i s druhými a vrhal sa stále do
nových dobrodružstiev a neštítil sa ničoho, aby
dosiahol svoje, často i sebecké, ciele. Vtedy som
to pochopila. Chytila som ho okolo pliec a povedala som mu: „Neboj sa, čosi vymyslíme, kde sa
aj Ty staneš hviezdou!“ Odvtedy sa naše vzťahy
vylepšili a ja som sa snažila denne vylepšovať
jeho úroveň, aby zvládol všetky lekcie života tým
najlepším spôsobom. Čosi mi pošepkávalo, že to
bolo to najlepšie, čo som mu mohla za tú bitku
poskytnúť. Aj tak si myslím, že som mu nemohla
odpustiť ponižovanie, zlobu, previnenie sa voči
inej rase.
Aby Jaro nepremrhal život ešte ho čaká veľa premýšľania. Musí žiť a tvoriť tak, aby sa nemusel
za seba hanbiť. Držím mu palce. Neviem, kto sa
vtedy viac previnil. On či ja. Preto končím slovami básnika J.Vichra, básnika, ktorého nacisti
popravili 12. mája 1944.
„Mama, ak sa spýtaš raz, kde je tvoj syn,
kde sa stratil jeho hlas a čo je s ním?
Keď leto príde na náš dvor
a úroda žatvy dá vám zabrať,
tam budem ja, mama, no skôr
zazvoním ti ako zlatý klas.“
		
Mgr. Michalčíková

ZA KULTÚROU

						Skrotenie zlej ženy
Divadlo ako umenie je jedinečné. Ako jedno z mála prináša vzájomný živý kontakt
tvorcov a divákov. Deje sa tu a teraz. Je neuchopiteľné; o to intenzívnejšiu stopu
zanecháva v dušiach divákov.
Presvedčili sme sa o tom aj my, keď sme s úžasom a s úsmevom (nefalšovaným
smiechom) sledovali výkony hercov DJGT vo Zvolene dňa 20. apríla 2017 v komédii
„Skrotenie zlej ženy.“ Nebolo nás málo (45 osôb). Ďakujeme.
ZO JDS Predajná, Ing.M.Boberová

Čo nové v našej škole

Slávnostné ukončenie školského roka
30. júna sme za prítomnosti starostky obce Predajná Ing.
Čontofalskej, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov slávnostne ukončili školský rok
2016/2017. Pre niekoho to bol rok úspešný, pre niekoho len
taký bežný, školský, akých je a bude ešte veľa. Pre dve skupiny našich žiakov to bol rok výnimočný. Prváčikovia majú za
sebou prvý školský rok. Naučili sa čítať, písať, počítať, obľúbili
si svoju pani učiteľku. Boli jednoducho skvelí a šikovní. Tí, za
ktorými nám bude aj trošku smutno, sú žiaci deviatej triedy.
Pre nich bol školský rok 2016/2017 posledným v základnej
škole. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy. Veríme, že sa
bude našim absolventom dariť aj počas štúdia na nimi zvolenej strednej škole a že budú robiť dobré meno sebe, svojim
rodičom a našej škole.
V závere školského roka sme sa nevyhli ani bilancovaniu.
Školu tento školský rok navštevovalo 148 žiakov, 58 žiakov
prospelo s vyznamenaním, 39 žiakov prospelo veľmi dobre a
48 žiakov prospelo. Jeden žiak bude v auguste robiť komisionálnu skúšku a dvaja žiaci budú opakovať ročník. Vyzdvihli
sme prácu dvadsiatich piatich žiakov, ktorí mali na vysvedčení
jednotky. Dvadsaťštyri žiakov z nich boli žiakmi prvého stupňa a len jeden žiak bol žiakom druhého stupňa.
Väčšina žiakov nám robila radosť aj svojím správaním. Reprezentovali nás na vedomostných a športových súťažiach či
kultúrnych podujatiach, pomáhali triednym učiteľom v triede. Ich výsledky a činy sme odmenili. Siedmim žiakom bola
udelená pochvala triednym učiteľom a štyridsiatim žiakom
pochvala riaditeľkou školy s knižnou odmenou. Žiaľ, triedni
učitelia udelili pokarhanie štyrom žiakom, riaditeľka školy
jednému žiakovi. V troch prípadoch bola na pedagogickej
rade odsúhlasená znížená známka zo správania.
Fotografie a stručné správy z aktivít či súťaží si môžete pozrieť na našej webovej stránke – www.zspredajna.edupage.
org. Na ich príprave sa počas celého školského podieľali zamestnanci školy, pomohli rodičia.
V mene vedenia školy ďakujem všetkým zamestnancom
školy za odvedenú prácu a ich osobný prínos. Ďakujem za
spoluprácu Ing. Čontofalskej a Ing. Pravotiakovej, rodičom a
priateľom školy. Želám príjemné leto plné oddychu a slnečných dní.
M. Vaníková

Sofinka Vašová

Básnička pre
pani učiteľku Katku
Naša pani učiteľka múdra je,
vždy sa na nás usmeje.
Má nás stále veľmi rada,
lebo stále niečo žiada.
Písať, čítať, počítať,
učí sa z nás každý rád.
Dáva nám vždy jedničky,
veď sme ako včeličky.
My ju máme všetci radi,
spolu nám to pekne ladí.

V piatok 5. mája sme sa so žiakmi druhého stupňa zúčastnili prírodovednej exkurzie v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí.
Najskôr sme navštívili Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
kde si žiaci svoje vedomosti obohatili o veľa nových poznatkov z
rastlinnej, živočíšnej ríše, ale aj neživej časti prírody. Zaujímavé
exponáty boli obohatené o interaktívne prvky, čo ešte viac prilá-

Pani učiteľke

Školský rok sa konč
í,
leto na nás volá,
stretneme sa v sept
embri,
dovidenia škola!
Naša pani učiteľka,
my vám pekne ďaku
jeme,
že budeme usilovn
í,
to vám teraz sľubu
jeme.
Všetko sme sa nauč
ili,
to, čo sme mali,
Katku sme vždy po
tešili
a aj naše mamy.
Tešíme sa na prázdn
a na nové zážitky, iny
teraz sa už na nás
tešia
dedkovia a babičky.

kalo pozornosť našich žiakov. Počas celej prehliadky bola k dispozícii lektorka, ktorá trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky
žiakov, za čo jej patrí poďakovanie. Po návšteve múzea sme sa
plný nových dojmov a vedomostí presunuli pár kilometrov od
Liptovského Mikuláša, konkrétne do Žiarskej doliny, kde sme
mali možnosť navštíviť, len nedávno sprístupnenú Medvediu
štôlňu a oboznámiť sa s prácou baníkov priamo v prostredí, v
ktorom skutočne pracovali. Návšteva štôlne bola vítaným spestrením exkurzie a novým zážitkom pre našich žiakov, pretože sa
pohybovali len s pomocou čelovej baterky po trase, ktorú v minulosti manuálne vyhĺbili baníci. Obzvlášť výnimočným okamihom prehliadky bola chvíľa, keď sme si zhasli „čelovky“ a nastala
úplná tma, prerušovaná len zvukom dopadajúcich kvapiek vody
a my sme sa vedeli vcítiť do atmosféry, aká tam vládla pred desaťročiami.
PaedDr. Múka

Šľachetný čin

Do našej školy chodí Kristínka Kakicsová. Je šiestačka, výborne
sa učí, rada pomôže. Celkom bežné dievča, a predsa v niečom
výnimočné. Nedávno sa rozhodla, že si dá ostrihať svoje dlhé
vlnité a husté vlasy. Na tom by ešte nebolo nič výnimočné. Vlasy však venovala na výrobu parochne pre onkologickú pacientku. Príjemne nás prekvapila, lebo to bol jej nápad. Sme hrdí na
Kristínkino rozhodnutie. Pred krásou uprednostnila empatiu,
ľudskosť a pomoc tým, ktorým to síce nevyrieši ich problém, ale
určite ho aspoň zmierni.
M. Kováčiková

Deň mlieka

Na exkurzii

Bianka Beraxová

Svetový deň mlieka, ktorý vyjadruje význam mlieka a jeho dôležitú
funkciu pre ľudský organizmus sme si aj my na našej škole spolu so
žiakmi pripomenuli niekoľkými aktivitami. Žiaci deviateho ročníka pripravili pre ostatných žiakov chutné a hlavne zdravé kokteily,
ktoré vznikli spojením mlieka, ovocia a ich umenia. Žiaci ôsmeho
ročníka ukázali svoje „básnické črevo“ a vytvorili básne, v ktorých
vystihujú význam mlieka. Aby sme využili úplne všetko, nenechali
sme zbytočnými ani obaly z mliečnych výrobkov, ktoré žiaci siedmeho ročníka premenili na zvieratá, robotov a podobné umelecké
diela. Svetový deň mlieka – by bez mlieka nebol ten pravý, a preto
patrí veľká vďaka pani Babkovej, ktorá pre nás pripravila zásobu
mlieka, banánov a syrov. Rovnako mlieko bolo aj súčasťou obedu
v jedálni, pri ktorom si mohli žiaci pochutiť na ochutených mliečnych nápojoch.				
PaedDr. Múka

Čo nové v našej škole

V Štátnej opere v B. Bystrici

Dňa 21. júna 2017 sme sa my, ôsmaci, na čele s pani učiteľkou
Rusnákovou rozhodli navštíviť Štátnu operu v Banskej Bystrici.
Od začiatku sme boli hercami a ich výkonmi v predstavení Nemé
tváre zaujatí natoľko, že sme nevnímali nič naokolo. Predstavenie bolo prekrásne. Téma predstavenia bola vysoko aktuálna.
Násilie, šikanovanie, vydieranie...Silný príbeh slovenskej autorky
zasadený do dnešných čias. Uvedomili sme si, že aj nevedomé
šikanovanie môže skončiť smrťou. Výkony hercov boli neopísateľné. Z ich výkonov i skvelej hudby sme boli nadšení. Všetko
spolu neuveriteľne ladilo a naše celkové dojmy sú nevysloviteľné.
Odchádzali sme dotknutí týmto silným príbehom inšpirovaným
skutočným životom.
Po predstavení sme dostali povolenie na voľný pohyb po námestí. Niektorí sme zašli do reštaurácií, iní sa len tak ponevierali a
ostatní behali hore-dolu. Tento deň sa určite zaraďuje k dňom,
na ktoré sa nezabúda.
Hanka Lányová, Veronika Toráňová

Na školskom výlete

V jeden júnový utorok sme sa my, ôsmaci, spolu so šiestakmi
zúčastnili školského výletu – plavby plťou po Dunajci. Počasie
nám prialo, a tak sme si plavbu užili plnými dúškami. Kochali
sme sa nádhernou prírodou Pienin a užívali si slnečné lúče. Okolo nás plávali káčatká a nad nami poletovali čajky.
Po plavbe sme navštívili mestské centrum v Poprade, kde sme
sa všetci rozbehli do obchodov, cukrární a reštaurácií. Po krátkom rozchode sme opäť vyrazili na cesty. Tentoraz bolo cieľom
Štrbské pleso. Okolo neho sa týčili štíty Vysokých Tatier, ktoré
sme mohli obdivovať takmer zblízka.
Potom sme už cestovali domov. Zunovaní z cestovania, tepla,
ale plní nezabudnuteľných spomienok z tohto krásneho výletu.
Hanka Lányová, Veronika Toráňová

abecedy, zdokonalili sa v kotrmelcoch, skokoch, prácou s loptou
a mnohom inom.
Milo ma prekvapil ohlas rodičov a nadšenie detí. Moja prvotná
iniciatíva bola doplnená aktívnou účasťou rodičov na každej hodine, čo mi umožnilo pripravovať aj ťažšie a zaujímavejšie aktivity pre deti.
Aj keď najobľúbenejším náradím sa stali kruhy, malí atléti robili
pokroky vo všetkých športových disciplínach. A hoci sa nadšenie
detí niekedy striedalo so strachom z nových vecí, nakoniec sa im
to všetko podarilo odvážne zdolať. Či už to boli obavy z kotrmelcov, alebo rebrín, prekonali sami seba. V závere sa kotúľali jedna
radosť a prechádzali rebrinovým radom bez jedinej pomoci.
Na poslednej hodine pred prázdninami sme si zopakovali všetko,
čo sme sa naučili. Deti dostali sladkú medailu a taktiež pamätné
tričká s atletickým motívom. Napokon sme sa rozlúčili v nádeji,
že sa stretneme znova v septembri a pridajú sa k nám aj nové
detičky.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým rodičom, ktorí si
našli čas a chodili s deťmi medzi nás. Osobitná vďaka patrí Peťovi
Lubeckovi a Michalovi Lehoczkému, ktorí mi nikdy neodmietli
pomôcť a zastúpili ma v čase mojej neprítomnosti. M. Virágová

Škôlkari sa celý rok hýbali

Telocvičňa základnej školy sa od konca septembra 2016 počas
štvrtkových popoludní otriasala pod nohami našich malých
škôlkarov. Deti si na športovom krúžku osvojili základy atletickej

Keď tvoríme my – uvedenie knihy do života
Mladí umelci zo ZŠ s MŠ Predajná tvoria počas celého školského roka.
Pani riaditeľka, Mgr. Michaela Vaníková, zozbierala najcennejšie literárne
práce žiakov a vytvorila zbierku literárnych pokladov detí. Základný
materiál, s ktorými naši mladí umelci pracovali, je slovo. Pridali k nemu
ale niečo naviac: cit, fantáziu, kúsok svojej duše a vytvorili niečo nové a
krásne. Výtvarne nadaní spolužiaci pridali jedinečné ilustrácie a kniha
pod názvom „Keď tvoríme my“ bola na svete.
Uvedenie knihy do života, spojené s kultúrnym pásmom a recepciou sa
uskutočnilo 30. mája 2017 na pôde základnej školy v Predajnej. Medzi
pozvanými nechýbali starostka obce Predaná, Ing. Tatiana Čontofalská,
starostka obce Jasenie, Ing. Miroslava Pravotiaková a ZUŠ Valaská
zastupovala Mgr. Martina Škantárová. Pozvanie prijali aj brezniansky
poslanec, Ing. Martin Ridzoň, PhD. a Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková,
výkonná riaditeľka OOCR Nízke Tatry Juh, ako aj rodičia žiakov a pedagógovia školy.
Hostí čakal bohatý program: hudobné pásmo v podaní flautového tria žiačok ZUŠ Valaská, ukážky z umeleckej tvorby žiakov,
ocenenie žiačky Lucky Bakšovej za jej literárnu tvorbu a Sonky Cibuľovej za jej výtvarné umenie, a samozrejme, aj samotný krst
knihy. Knihu pokrstila bublifukom starostka obce Predaná, Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá pridala aj príhovor plný milých slov
a vyzdvihla šikovnosť a fantáziu žiakov. Po skončení oficiálnej časti nasledovala neformálna recepcia, kde mali hostia možnosť
nadviazať kontakty a zdieľať svoje zážitky.
Dúfajme, že mladých umelcov ich bohatý svet tvorivosti neopustí a my sa na takýchto milých stretnutiach budeme stretávať častejšie,
možno aj na krste pokračovania tejto unikátnej knihy.
Mgr. Šandoryová

Zvesti pre občanov

Hrajme sa na remeslá – Deň detí v Predajnej

Medzinárodný deň detí oslávili deti všetkých
vekových kategórií v Predajnej netradične –
ulice obce sa premenili na trh remesiel. Obec
Predajná v spolupráci so ZŠ s MŠ Predajná
pripravila dobové stánky pre remeselníkov.
Zastúpenie mali bylinkárky, remeselníci
pracujúci s drevom, tkáčky, včelár, nechýbali
zruční majstri rezbári, hrnčiarka, ale aj nožiar,
tesári a stolári.
Malí, ale aj väčší si mohli vlastnými rukami
vyskúšať každé remeslo, čo im prinieslo

jedinečný zážitok z histórie a ľudovej tradície.
Deti si zasúťažili v hode podkovou, riešili
zvukové pexeso, poznávali poľnohospodárske
náradie, stavali pec na chlieb, vyskúšali si
mletie obilia, zatĺkali klince, ale hlavne –
užili si mnoho zábavy spojenej s poznávaním
tradičných remesiel.
Po absolvovaní jednotlivých stanovísk na
deti čakala sladká odmena, ako aj športové
aktivity na školskom dvore. Na menšie deti
už čakalo maľovanie na tvár, prekážkové
dráhy, preliezačky a stany, kde sa mohli do
sýtosti vyšantiť. Pre staršie deti boli pripravené
športové súťaže: volejbal, nohejbal a súťaž
v jazde na kolobežke. Veľkým lákadlom pre
deti bola aj ukážka práce hasičov, do ktorej sa,
samozrejme, mohli zapojiť a súťažili na čas,
rýchlosť a presnosť.
Tohtoročný sviatok detí sa v Predajnej
podarilo osláviť jedinečne a špeciálne. Možno
práve vďaka takémuto nahliadnutiu do histórie
a tradičných remesiel, vyrastú z detí milovníci
ľudovej kultúry a tradícií, ktoré je potrebné
udržiavať.
Mgr. Šandoryová

Športové zvesti

Memoriál Petra Roštára

Jún sa v našej škole niesol aj v duchu volejbalových turnajov.
Pred tromi rokmi sme vzkriesili myšlienku oživiť súťaž vo volejbale, v športe, ktorým Predajná žila a prakticky dodnes aj žije.
Dievčatá základnej školy vedie k volejbalu pán učiteľ Múka. Svoje
športové nasadenie predviedli na Priateľskom turnaji vo volejbale dievčat, kde si zmerali sily s družstvom z Podbrezovej a z
Valaskej. Tretí ročník turnaja s prehľadom vyhrali. Sme radi, že
nám prialo aj počasie a zápasy sa mohli odohrať na antukovom
ihrisku. Priateľský turnaj vo volejbale organizuje Základná škola
s materskou školou v Predajnej týždeň pred turnajom, ktorý sa
koná na počesť bývalého riaditeľa, pána Petra Roštára.
O niečo starší volejbaloví nadšenci trénujú zase každú stredu.
Volejbalovú taktiku mali pripravenú a minimálne od januára sa
tešili, že si svoje sily zmerajú 17. júna 2017 na 2. ročníku Memoriálu Petra Roštára.
V tento deň sme v areáli školy privítali 8 súťažných družstiev.
Predajnú reprezentovali 4 družstvá – AVK Predajná, Legia Predajná, Výber Predajná a družstvo ZŠ s MŠ Predajná. Pozvanie
prijali aj volejbalisti z obce Jasenie, Nemecká, Malachov, tradiční
účastníci turnaja. Novinkou bolo vytvorené zmiešané družstvo
hráčov z Valaskej a Čierneho Balogu, ktoré súťažilo pod názvom
Handle. Traja rozvážni rozhodcovia dozerali na dodržiavanie
pravidiel – Pavol Andrejčák, Ľubomír Múka a Milan Múka.
Po celodennom súťažení finálový zápas odohrali dve družstvá
z Predajnej – družstvo ZŠ s MŠ proti družstvu AVK Predajná.
Zápas to bol vynikajúci, športové výkony vyrovnané. Športová
šťastena priala družstvu ZŠ s MŠ.

Predajnianske zvesti

Celkové poradie: 1. ZŠ s MŠ Predajná, 2. AVK Predajná, 3. Nemecká, 4. Výber Predajná, 5. Handle, 6. Legia Predajná, 7. Jasenie, 8. Malachov.
Za najlepšieho volejbalového hráča bol vyhlásený Samko Nosáľ.
Kategória najlepšia volejbalová hráčka patrila Dominike Ramajovej. Titul najobetavejšia hráčka turnaja získala naša Katka
Šagátová.
Príjemná atmosféra, športové výkony v duchu fair play, skvelé družstvá, priateľské rozhovory, vynikajúci guľáš, počasie bez
dažďa prispeli k tomu, že aj 2. ročník Memoriálu Petra Roštára
smelo konkuroval predchádzajúcim dvom vydareným slnečným
ročníkom.
Všetkým, ktorí pomohli, a ktorí sa zapojili do príprav a organizácie, ďakujeme.
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