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Uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 25. 6. 2014
UZNESENIE č.44/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie výsledky
kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktorú previedla kontrolórka obce.
UZNESENIE č.45/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
audítora k účtovnej závierke obce za rok 2013
UZNESENIE č.46/2014
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce
za rok 2013.
UZNESENIE č.47/2014
OZ obce Predajná
s c h v a ľ u j e bez výhrad záverečný účet obce
za rok 2013

UZNESENIE č.48/2014
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e plán práce
hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2014
UZNESENIE č. 49/2014
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie správu
o plnení povinnosti verejných funkcionárov v
zmysle zák.č. 357/2004 Z.z.
UZNESENIE č.50/2014
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie informáciu o prípravách a organizácii podujatia
DNI OBCE PREDAJNÁ.
Dňa 16. 7. 2014 budú prekonzultované detaily
prípravy a organizácie.
UZNESENIE č. 51/2014
OZ obce Predajná
a/ s c h v a ľ u j e odmenenie starostky obce
Predajná za rozvoj obce – pamätnou medailou a to pri príležitosti 730 výročia založenia obce,
b/ s c h v a ľ u j e poplatky na oslavy dní obce
a to nasledovne:
- bufety 50,00€ /voda, elektrika nájom/
- bufety s občerstvením 30,00€ a pojazdný
bufet s občerstvením 35,00€
- pojazdný výčap 30,00€ a s energiou 35,00€
- nafukovacie hračky 10,00€ a s elektrinou
15,00€
- nafukovacie atrakcie 30,00€,
c/ s c h v a ľ u j e úver vo výške 75000,00€ /stavba a externý manažment/ a stavebný dozor,
ktorý bude vykonávať p. Ján Lendácky,
d/ ž i a d a starostku obce vstúpiť do jednania s PRIMA BANKOU Slovensko ohľadne

3/2014

Pozvánka * Pozvánka * Pozvánka
Vážení občania, pozývame Vás na oslavy obce, ktoré sa budú konať
prvý augustový víkend pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej
zmienky, a ktoré sú všetkým dobre známe pod názvom

Dni obce.

Veríme, že si z našej pestrej programovej ponuky vyberiete.

1. augusta 2014

Popoludnie pre deti - začíname od 13.00 hod.
Vystúpenie sokoliarov – šikovné sokoly a vycvičený pes zaujmú nielen
milovníkov zvierat.
Súťaž o najsilnejšieho chlapca a o najsilnejšie dievča Predajnej – záujemcovia
sa môžu hlásiť u pána Smitku Dezidera.
Rodinná súťaž pre všetky generácie – starí rodičia, rodičia, deti, poďme súťažiť!
Ukážka požiarneho útoku detských členov OHZ Predajná.
Maľovanie na tvár v réžii Klaudie Tokárovej.
Počas popoludnia určeného deťom ponúkame možnosť zakúpenia občerstvenia na
ihrisku pri spoločenskom dome.

2. augusta 2014

Súťaž vo varení guľášu O najlepší guľáš 2014 začína od 8.00 hod. na miestnom
ihrisku.
Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky
o obci na Námestí Juraja Pejku v Predajnej s programom:
Slávnostný sprievod.
Otvorenie hercom Jurajom Sarvašom.
Kultúrny program – folklórny súbor z Heľpy.
Prejav starostky obce Ing Tatiany Čontofalskej.
Slávnostná svätá omša na Námestí Juraja Pejku so začiatkom o 10.30 hod.
Otvorenie výstavy Minulosť a súčasnosť obce
v priestoroch ZŠ s MŠ Predajná o 11.30 hod.
Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu začne o 12.00 hod.
Vyhodnotenie súťaže vo varení guľášu a udelenie titulu Najlepší guľášmajster 2014
cca o 14.00 hod. a krátky kultúrny program žiakov základnej školy.
Vystúpenie folklórneho súboru MOSTÁR od 15.00 hod.
Spev v podaní Mirky a Ondreja zo Šláger parády od 17.00 hod.
Od 19.00 hod. vás zabáva hudobná skupina ZBM
A záver dňa 00.00 patrí ohňostroju.

3. augusta 2014

Ochotnícki herci z Medzibrodu zahrajú divadelné predstavenie Lakomec o 18.00
hod. v Spoločenskom dome.

Pozvánka * Pozvánka * Pozvánka
úveru,e/ b e r i e na vedomie informácie o
prácach v rámci organizovania aktivačnej
činnosti v obci Predajná, práce spolu vykonáva 18 ľudí,
f/ b e r i e na vedomie informáciu starostky
obce o oprave mosta na ceste III. triedy v
časti Kramlište,

g/ s c h v a ľ u j e návrh finančnej komisie na
udelenie odmien poslancom OZ a komisiám pri OZ za I.polrok 2014,
h/ b e r i e na vedomie informácie p. Ing.
Kortána o zámere prenájmu obecnej lúky
a odkúpenia jej časti pre výstavbu makety
mlyna.

ZVESTI PRE OBČANOV
Vážení spoluobčania,
potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie?

Medzinárodný deň detí

Dňa 31.mája oslavovali deti našej obce Predajná svoj sviatok. Oslavy pod záštitou pani
starostky Ing. Čontofalskej vypukli v sobotu
o 14.00 hodine na Námestí Juraja Pejku. S ich
organizáciou pomohli aj členovia kultúrnej
komisie, obecného hasičského zboru a Jednoty
dôchodcov. Program mal názov Rozprávkový
bufet. Dobré pesničky zabezpečil žiak školy
Maťo Rapčan. Program uvádzal podpredseda
kultúrnej komisie pán Ofúkaný. Oslavy sa niesli
v dobrej nálade, počasie prialo. Súčasťou osláv
boli aj súťaže na chodúľoch, kolobežkách, strieľalo sa z praku, vypustili sa balóny.
Deti sa na námestí zabávali do 17.00 hodiny. Po
ukončení osláv sa rozišli do svojich domovov.
			Hanka Filipková

Z pamätných dní v máji

1. Sviatok práce
3. Deň Slnka a Svetový deň
slobody tlače (UNESCO)
4. Medzinárodný deň hasičov
6. Medzinárodný deň bez diét
8. Svetový deň Červeného kríža
11. Deň matiek
13. Deň tulipánov
15. Svetový deň rodiny
18. Medzinárodný deň múzeí
20. Svetový deň masmédií
23. Svetový deň korytnačiek
31. Deň otvárania studničiek 		
a Medzinárodný deň bez tabaku

Z pamätných dní v júni

1. MDD
4. Medzinárodný deň nevinných
detských obetí agresie
5. Svetový deň životného prostredia
8. Deň najlepších priateľov
14. Svetový deň darcov krvi
15. Deň otcov
20. Svetový deň utečencov
21. Deň kvetov a Svetový deň hudby
26. Medzinárodný deň OSN
na podporu obetí týrania
27. Svetový deň rybárstva
29. Medzinárodný deň Dunaja

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvára v Brezne
Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie
nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených
záujmov. Viac informácií nájdete na www.brezno.sk.

O Centre právnej pomoci (CPP)
Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
Živnostenskom podnikaní (zivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 8/2005 Z. z, ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom
poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených
podmienok. Na Slovensku aktuálne pôsobí 14 kancelárií a 6 konzultačných pracovísk.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka
• Právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácii, pomoc pri miroosúdnych
konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie
podaní na súd.
• Zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné
alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.
• Právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo,  pomoc  pri  tnÍmosudu>ch  konaniach  
vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na
súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávame úkonov s tým súvisiacich a
úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.
Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady.
ktorá zahŕňa  najmä   vysvetlenie   daného   právneho   problému,   upozornenie   na  
nebezpečenstvo zmeškania lehoty, pripadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci.
Poplatok
4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny
Kedy?
•   18. júla 2014
od 9.00 h do 13.00 h
•   1. augusta 2014
od 9,00 h do 13.00 h
•   15. augusta 2014
od 9.00 h do 13.00 h
•   5. septembra 2014
od 9.00 h. do 13.00 h
Kde?
Mestský úrad Brezno - zasadačka č, 2 Nám. gen, M. R, Štefánika 2 977 01 Brezno
Kontakt

Tel: 0918 644 615

http: www.centrumpravnejpomoci.sk
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ZVESTI PRE OBČANOV
Stručná bilancia školského roka 2013/2014
ní riaditeľkou školy. Znížená známka zo
správania druhého stupňa bola udelená
trom žiakom.
V školskom roku žiaci vymeškali 13 472
hodín, priemer na žiaka bol 80, 19 hod.
Neospravedlnených hodín bolo 39.
Žiaci sa zapojili do vedomostných súťaží a olympiád – matematická olympiáda,
pytagoriáda, Klokan, Klokanko, Maks,
Maksík, olympiáda z geografie, technickej
výchovy, slovenského jazyka a literatúry
a biológie, do recitačnej súťaže Šaliansky
Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Žiaci reprezentovali školu aj v športových súťažiach – Stolnotenisový turnaj v Predajnej,
Stolnotenisový turnaj horehronských nádejí, Horehronské hry v Banskej Bystrici,
Atletické preteky v Brezne, Futbalový turnaj o pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová, Beh proti drogám Jasenie.

27. jún 2014 bol najvytúženejším dňom
všetkých školopovinných detí. S vysvedčeniami prekročili prah školy a vyšli
v ústrety letným prázdninám, oddychu,
relaxu a slnečným dňom. Desaťmesačná
práca v škole sa zavŕšila. Ďalší školský rok
je za nami. A aký bol?
V školskom roku 2013/2014 sme mali
v našej škole 10 tried, ktoré pracovali
pod vedením svojich triednych učiteľov.
K 15.09.2013 nastúpilo do školy 169 žiakov, k 27.06.2014 sa stav znížil o jedného
žiaka na 168 žiakov. V prvom ročníku
sa vzdelávalo 11 žiakov. Deviaty ročník
ukončilo 28 žiakov. Na gymnázium sa zapísalo 10 žiakov (z toho jeden žiak ôsmej
triedy), na strednú odbornú školu 8 žiakov a 11 žiakov prijali na strednú školu.
Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním 79 žiakov, prospelo veľmi
dobre 46 žiakov, prospelo 40 žiakov, 2
žiaci neprospeli a jednému žiakovi je
povolené vykonať komisionálnu skúšku.
Pochvala triednym učiteľom bola udelená
dvom žiakom, pochvala riaditeľkou školy
s knižnou odmenou bola udelená 41 žiakom. Pokarhanie udelili triedni učitelia
dvom žiakom. Traja žiaci boli pokarha-

ČO NOVÉ
v našej škole

Ohlas na triednu besiedku žiakov 8.triedy

Milá pani Rusnáková, milí ôsmaci,
dňa 17. 6. 2014 ste pre nás pripravili
triednu akadémiu, v ktorej ste predviedli každý svoj talent. Niektorí slovom, tancom, iní spevom a športom,
ba dokonca aj básnickou tvorbou. Vieme, že Vás to stálo priveľa úsilia a snahy. Ale verte nám, stálo to zato.
A práve my rodičia s a chceme poďakovať Vám všetkým za príjemne prežité popoludnie plné zážitkov, dobrej
nálady a radosti zo svojich detí.
Veľká vďaka Vám, pani učiteľka, že
ste im v tom pomohli a Vám, ôsmaci,
za Vašu tvorivosť a otvorenosť.
Sme na Vás hrdí.
Vaši rodičia

Žiaci pracovali v krúžkoch – v športovo-turistickom pod vedením p. Skladanej
a p. Kováčikovej, tenisovom pod vedením
Mgr. Hošalu a p. Liptaiovej, stolnotenisovom pod vedením p. Kosca, tanečnom
pod vedením p. Minarovjechovej, volejbalovom a správanie zvierat pod vedením
Mgr. Múku a futbalovom pod vedením
Mgr. Mistríka. Krúžok Hrajme sa celý rok
viedla Mgr. Oravkinová a krúžok Hravá
angličtina pracoval pod vedením Mgr.
Maderovej. Biatlonistov už tradične viedol p. Kazár.
V priebehu roka sme sa zapojili do zberu papiera (2810 kg) a zberu tetrapakov
(60kg). Žiaci sa zúčastnili dvoch divadelných predstavení a výchovného koncertu.
Do školy sme pozvali odborníkov, ktorí
žiakom prednášali na tému hygiena, zdravá životospráva a rieka Hron. V spolupráci s Policajným zborom Brezno sa žiaci
zoznámili s prácou polície. V priebehu
roka sme spolupracovali s OLZ Slovenská
Ľupča a dobrovoľnými hasičmi z Jasenia.
Je to len zlomok z aktivít školy. Kompletná správa o činnosti, investíciách a výchovno-vzdelávacích výsledkoch bude
zverejnená na našej webovej stránke.
Všetkým zamestnancom, vedúcim krúžkov a rodičom ďakujem za spoluprácu
a prajem príjemne strávené letné dni.
Mgr. Vaníková Michaela

Na návšteve v Hornej Lehote
"Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ
svoj ľúbil som!"
Takýto epitaf nás privítal na náhrobnom
kameni Sama Chalupku, rodáka z Hornej
Lehoty. Piataci a šiestaci spolu s p. riaditeľkou
Mgr. Michaelou Vaníkovou a p. učiteľkou Mgr.
Vierou Vaníkovou sa deň pred veľkonočnými
prázdninami zúčastnili literárnej exkurzie
v Hornej Lehote. Navštívili rodný dom
Sama Chalupku, kde pani sprievodkyňa im
pútavo priblížila život a dielo nášho známeho
spisovateľa Sama Chalupku. Po prehliadke v
Hornej Lehote sa žiaci presunuli autobusom
do Brezna. V Mestskom múzeu bola zaujímavá
veľkonočná výstavka spojená s predajom. Žiaci
si ju so záujmom prezreli a kúpili si pekné
veľkonočné ozdoby. Na obed sme sa vrátili
domov a pekný a zaujímavý deň bol za nami.
Mgr. Vaníková Viera

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Deň otcov
Môj tato

Môj otec sa volá Peter. Má 46 rokov.
Pracuje v Bratislave. Do nášho hlavného
mesta chodieva na týždňovky.
Je nižšej postavy. Je tmavovlasý. Hnedé
vlasy má ostrihané nakrátko. Je trošku
pri tele, ale poctivo cvičí. Vo voľnom
čase chodieva na plaváreň alebo strieľa
z luku. Keď je cez víkend pekne, chodieva
spolu s mojím bratom na túry na bicykloch. Rád chodí do lesa na hríby. Spoločnosť mu vtedy robieva náš pes Rafko.
Občas si spolu pozrieme hokej, keď hrajú
naši. Rád mi pomáha s ťažkými domácimi úlohami. Chce, aby sme s bratom
ovládali aj nejaké domáce práce, preto
mu pomáhame v záhrade, ale aj v dome.
Rád o všetkom vtipkuje. Zaujíma sa
o históriu a vedy. Keď je škaredé počasie, pozerá rôzne dokumentárne seriály.
Môj tato študoval na gymnáziu v Brezne
a na vysokej škole v Žiline.
Aj keď sa k nemu nesprávam vždy
ukážkovo, mám ho veľmi rada a dúfam,
že to vie. Som rada, že ho mám. Stará sa
o mňa a môjho brata. Robí pre nás aj to,
čo by nemusel.
Emka Žugecová, 7. trieda

Môj otec

Môj oco sa volá Milan. Má 43 rokov.
Možno sa k nemu nesprávam najlepšie,
ale mám ho rada.
Je vysoký, trošku pri tele. Má čierne
vlasy, na ktorých sa sem-tam objavia
šediny. Má hnedozelené oči. Pracuje
v Železiarňach Podbrezová, ale odtiaľ ho
presunuli do Elektrárne v Jasení. Miluje
futbal. Tento šport sa v našej rodine dedí
z generácie na generáciu. Na futbalovom
ihrisku v Jasení nemôže chýbať. Je tam
vždy prvý. Pred zápasom vyznačí na ihrisku vápnom čiary. Pomáha mu aj môj
brat. Hrdo háji farby svojho klubu, za
ktorý niekedy aj chytal. Môj ocino vie
navariť vynikajúce a chutné jedlá. Spolu
sa hrávame spoločenské hry, najčastejšie
karty. Občas sa hráme na dvore bedminton. Má rád zvieratá. V práci mu robieva
spoločnosť vlčiak Nero, ktorého priviezli
z Čiech. Rád cestuje. Keď bol malý, bolo
jeho snom stať sa vodičom autobusu. To
sa mu vlastne aj splnilo, aj keď teraz sa
už tejto aktivite nevenuje.
Je to veľmi dobrý ocino a som rada, že
ho mám.
				
Deniska Strečková, 7. trieda

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi

Posledný aprílový deň sa tretiaci vybrali spoznávať historické taje mesta ležiaceho pod
kopcom Urpín a tiahnucim sa v údolí, ktorým preteká rieka Hron. Zistili, že mnohé
stavby pochádzajú z čias kráľov, kedy toto mesto nieslo meno Villa nova Bistriciensi.
Staroveké bašty a hradby sa neprestali lemovať okolo hradného areálu, v Katovej ulici už
nebýva kat, fontána stále chrlí vodu len zmenila niekoľkokrát svoju podobu a Mestská
veža je čoraz šikmejšia.
V pamätníku SNP im lektor Jakub priblížil históriu z čias 2. svetovej vojny.
A neskôr ochutnali najlepšiu zmrzlinu v meste a odskúšali ihrisko v parku.
A tak preplávali v tento deň z dávnej minulosti späť do prítomnosti.
							 Mgr. Maderová Ivana

Exkurzia

v Demänovskej jaskyni
Dňa 8. apríla sa šiestaci
a ôsmaci, spolu s pánmi
učiteľmi Mistríkom
a Múkom, zúčastnili
exkurzie. navštívili
Demänovskňu jaskyňu.
Príjemný zážitok z cesty
a množstvo schodov si
určite zapamätajú :-)

ZVESTI PRE OBČANOV

Deň Zeme

ČO NOVÉ
v našej škole

Na sviatok našej planéty nezabudla
ani naša škola. Na žiakov čakali rôzne
aktivity, ktoré sa konali v triedach,
ako aj v teréne. Najskôr sa pracovalo
s odpadovým materiálom. Ten sa pod
rukami našich šikovných žiakov zmenil
na farebnú stavebnicu. Obrázky zvierat
a rastlín boli použité na nové plagáty.
V teréne nás čakali lesní pedagógovia,
ktorí mali pre nás pripravené zaujímavé
úlohy. Najskôr nás potrápili hľadaním
pokladu, potom sme sa hrali na vtáčatká,
ktorým bolo potrebné postaviť hniezda
a samozrejme nakŕmiť ich. Potrápilo
nás aj vymaľovanie žabky, lebo pastelky
sme použiť nemohli. Ale poradili sme
si. Veselé bolo aj vyhľadávanie zvieracích
kamarátov len pomocou zvukov, ktoré
vydávajú. Pokračovalo zvukové pexeso,
ktoré preverilo naše uši. A na záver sa nám
podarilo úspešne uhasiť „požiar“. Deň sa
vydaril, počasie nám prialo a všetci sme sa
vrátili do školy zdravo unavení.
V tento deň sa žiaci druhého stupňa učili
iba dve vyučovacie hodiny a potom 3. a 4.
hodinu mali pracovné aktivity v triedach.
Naši žiaci vyrábali veľmi pekné výrobky
z odpadového materiálu. Pod ich rukami
vznikli zaujímavé výrobky ako sú stoly,
stoličky, bábiky, kytice, zvieratá a ďalšie.
Žiaci ôsmeho ročníka kreslili a lepili
rôzne plagáty venované tomuto dňu. Po
pracovných aktivitách sa všetci vybrali do
terénu, kde od odpadkov čistili futbalové
ihrisko, strelnicu, Kalváriu, železničnú
stanicu, cintorín a ulice obce. Počasie
prialo, a tak tento deň bol pre všetkých
výnimočný.
Mgr. Homolová Iveta,
		
Mgr. Vaníková Viera

KULTÚRNE ZVESTI
Blahoželáme v mesiaci
máj 2014
50 rokov
Tomislav Chamko
Július Ďuriš
Zlatica Mesiariková
60 rokov
Anna Mistríková
Vladimír Moravčík
65 rokov
Pavol Lukačin
Oľga Poliačiková
75 rokov
Anna Lányová
Anna Sekáčová
80 rokov
Anna Kršteníková

jún 2014
50 rokov
Ervín Čavojský
Beáta Kuracinová
Vladimír Sochor
60 rokov
Pavel Pršanec
65 rokov
Mária Molnárová
Anna Roháčová
70 rokov
Božena Fekiačová
Pavol Rybár
75 rokov
Júlia Kuracinová
80 rokov
Peter Hôrčik

Mojej mamičke
Na mamu si spomínam
zvlášť večer, keď si líham.
Počujem jej vrúcny hlas
z diaľky zas a zas.
Pamätám si na Deň matiek,
natrhala som jej kyticu kašiek.
A s kvetmi v dlani ako vlani,
ďakujem ti, mamka milá,
za lásku a tiež materinskú nehu,
ktorou si nás obklopila.
A v dnešnom žitia kolobehu
láskavé slovo od mamy
pôsobí ako balzam na rany.
Druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim najväčším pokladom, našim
mamám a mamkám.
Kultúrny program sa konal v Spoločenskom dome v Predajnej dňa 11.mája 2014
o 16.00 hodine. Na tejto krásnej oslave sa
zúčastnilo 70 občanov našej obce a mamičky vystupujúcich detí. Deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy pripravili pekný program. Podpredseda kultúrnej komisie Ľuboš Ofúkaný program
otvoril, pani starostka Čontofalská predniesla emocionálny prejav. Po úvodnom
slove nasledoval program, ktorým sprevádzala pani vychovávateľka Mária Skladaná. Mamičkám boli pri tejto príležitosti
odovzdané malé darčeky. Do svojich príbytkov sme sa rozišli príjemne naladení
a vychutnali si zvyšok nedele.
		
Hanka Filipková

Staviame máje
		

Narodili sa

Matúš NEMEC

Opustili nás
v máji
Katarína Cibulová

Tradícia stavania májov je v našej obci
stále živá. Začiatkom júna mládenci stavali
máje a za tónov hudby začala vykrúcačka
dievčat. Hasiči dostali „pálenô“ a nejaké
mince do klobúčika. Som rada, že táto
tradícia je stále živá. Za našich čias nám
mládenci postavili máje pri obecnom
úrade a zabávali sme sa až do rána. Občas
sa strhla aj bitka, keď cudzí mládenci
chceli povykrúcať predajnianske dievky.
Stred dediny vždy zdobil máj ozdobený
stužkami.
Hanka Filipková

Mama
Prinesiem ti domov kvetov tisíce,
na prekrásnom zlatistom koči.
Lobélky, fialky, ruže, králiky, modrice
pestré ako strelnica pri kolotoči.
Červené maky i nevädze ti prinesiem,
snáď hodia sa ti v izbe do vázy.
Ty z množstva kvetov rôznych mien,
vyčarúvaš kyticu, čo dych mi vyrazí.
Prinesiem ti poživeň, chlieb a soľ,
k tomu veselú tvár a veľa radosti.
Aby náš útulný domov plný smiechu bol
ako za čias mojej krásnej mladosti.
Prinášam ti lásku a pokoj neba,
aj bohatstvo šírej matičky zeme.
Všeličo ešte, čo k šťastiu je treba,
veď jedna druhú od vekov milujeme.
Dlhý čas ti poznačil zrobené ruky,
aj drahú tvár už poznačil čas.
Tak ako kvety krášlia zelené lúky,
tak teba krášli postriebrený vlas.
Ja a ty sedíme pri sviatočnom stole,
lebo byť spolu pre nás je sviatosťou.
Zverujeme si tajomstvá, radosti i bôle,
cnie sa za domovom, keď dýchal mladosťou.
		
A. Miklošková

Staviame my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky hlinenej.
Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.
Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.
Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.
Máje sme sadili, všetci sme hrešili,
že bohaté dievky málo zaplatili.
Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.

ZVESTI PRE OBČANOV
PRANOSTIKY NA JÚL
18. 7.
O svatém Kamilu slunce má největší
sílu.
22. 7.
Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia
orechy.
Magdaléna rada plače.
Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v
záhradách istá.
Na Máriu Magdalénu rastie zbožie
trebárs v stodole.
Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna
obyčajne chodí hodne pokropená.
25. 7.
Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú
zimu bude žaloba.
Ak je teplý svätý Jakub - studené sú
Vianoce.
Ak je za tri dni pred Jakubom pekne,
bude to žitu prospešné.
Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by
mal byť po Vianociach.
Jasná noc a zora pred Jakubom teší
hospodárov hojným zrnom.
Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu,
hojne naplníš svoju stodolu.
Koľko mračien na Jakuba, toľko
sňahu v zime.
Na Jakuba lietajú škovránky do výšky,
po Jakube spievajú hocikde na hrude.
Včely lietajú len do Jakuba do hôr.
26. 7.
Ak je pred Annou pekne, je po Anne
mrzko.
Anna už nepečie.
Keď na deň svätej Anny prší, bývajú
lieskovce červivé.
Keď na svätú Annu prší, mokro sa do
stodoly nosí.
O sv. Anne žitečka sa nažne.
Sv. Anna - chladno z rána.
Svätá Anna žito žala.
28. 7.
Dážď na deň Ignáca /Inocenca,
pápeža/ znamená lahodnú zimu.
31. 7.
Od svatého Ignaca - leto se obraca.

Turistický klub Predajná

Otvorenie turistickej sezóny

Pred otvorením turistickej sezóny sme zorganizovali brigádu a to čistenie starej
vrchovej cesty, ktorou sa niekedy zvážalo seno z vrchu. Zúčastnili sa jej Hruškovci,
Smitkovci, Pavlečko, Dunajský, Medveď, Barančok, Medveďová, Nemeček, Kordulič,
Holkovci a Búda. Táto akcia sa nám vydarila, všetci sme boli spokojní s vykonanou
prácou a veru veľa ohlasov bolo aj medzi občanmi, ktorí si pochvaľovali prácu turistov.
Po dobre vykonanej práci nám dobre padla opekačka, slniečko nás sprevádzalo po celý
čas. Ďakujem všekým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a priložili ruku k spoločnému dielu.

Hviezdicový výstup na Hrb

Celú noc obloha krásna a jasná a ráno sa zatiahla a chvíľku z nej pršalo. Možno preto
sa nás pod horou nezišlo toľko, koľko by nás bolo za jasného počasia. No všetci, ktorí
neprišli, môžu banovať. Počasie je v tejto dobe síce premenlivé, vrtkavé a nedá sa
naň úplne spoliehať, no nám matka príroda priala. Túru sme začali výstupom starou
vrchovou cestou, ktorú sme pred otvorením sezóny poctivo vyčistili, a tak sa aj malým
detičkám šlo jedna radosť. Po príchode na Kačku ujo Laco založil ohník, niektorí si
upiekli špeká
iky či iné dobroty. Niektorí len niečo zhltli a pobrali sme sa smerom na Čierťaž k
studničke. Tam sme sa občerstvili nielen čerstvou vodičkou, ale aj žeruchou. Pomaly
sme stúpali na Žliebky. Preto pomaly, lebo medzi nami bolo veľa turistov, ktorí tadiaľ šli
prvýkrát. Vysvetľovali sme im a ukazovali, čo kde je, ktorý kopec sa ako volá, kam vedú
turistické cestičky a chodníčky. Po príchode na Žliebky nás čakala tá pravá opekačka.
Opekalo všetko, čo ruky malo. Niektorí slaninku, iní špeká
iky, šunku či cibuľu. Ale taký kusisko slaniny, aký opekal Janko, sme veru ešte nevideli.
Poriadne posilnení a nabudení sme vykročili smerom na Hrb. Cesta nám ubehla rýchlo.
Pri chate sme sa zvítali s turistami z Predajnej, ktorí prišli na bicykloch, ale aj s turistami
z Osrblia, z Brezna, z Lopeja, z Brusna, dokonca zo Zlatých Moraviec. Zišlo sa nás tam
okolo 150. Zlatým klincom už tradične býva, hlavne pre naše mladé turistické nádeje,
výstup na Ľubietovský Vepor. Hore sme vyšli v početnej skupine. Pri ceste domov sme sa
zastavili pri starom, 150ročnom smreku. Tu naši malí turisti zablahoželali maminkám
ku Dňu matiek a venovali im malý darček. Odmenili sme aj nášho najstaršieho turistu
73ročného Mariána. Najmladšími turistami boli Viktor, Jožko, Adelka, Laurinka,
Dávidko, Jarko, Miška, Lucka a Viktorka a samozrejme, dostali sladké odmeny.
Spokojní a zdravo unavení sme sa za krásneho slnečného počasia vracali domov plní
nových a krásnych zážitkov.
D. Smitka, predseda Turistického klubu v Predajnej

Aerobik a iné aktivity športovej komisie
Ako každý rok aj teraz sa naše ženy rozhodli zmerať si svoje sily v cvičení aerobiku. Tie,
ktoré chodia pravidelne cvičiť, nás rozhodcov milo prekvapili tým, ako sa od minulého
roku zlepšili. Veru, Vierka im na pravidelných cvičeniach neodpustí nič, a tak aj tento
rok im pripravila súbor cvičení 3 x 30 minút. Bola to skutočne zaberačka. Najviac sa
pri hodnotení prihliada na správnosť krokov a kondíciu. Pre nás rozhodcov by boli
víťazkami všetky, pretože sa tejto súťaže zúčastnili a vydali zo seba všetky sily, no víťaz
môže byť len jeden.
A tu sú výsledky: Prvé miesto obhájila Evka Longauerová, druhá skončila Monika
Čipková a tretia bola Mirka Cibulová.
Mne už neostáva iné, len toto podujatie zhodnotiť, ako veľmi úspešné a pozvať i ďalšie
ženy a dievčatá, aby sa do tohto cvičenia zapojili. Na záver by som sa chcel za všetky
ženy - cvičiteľky ešte poďakovať Danke, ktorá im vybavila relax a oddych vo vodnom
a saunovom svete Wellness Bystrá.
Športová komisia ešte pripravila pre škôlkarov a deti základnej školy športové
dopoludnie v telocvični, kde sa všetky deti vyšantili. Potom sme si urobili túru na
Predajniansku slatinu a zakončili ju opekačkou. D. Smitka, predseda športovej komisie

ŠPORTOVÉ ZVESTI
FUTSAL, čo to je?
Futsal alebo skôr sálový futbal je halová
obdoba futbalu. Vznikol v Brazílii pôvodne
ako šport futbalových veteránov. Po futbalovej kariére sa presunuli hráči z trávnikov na
menšie plochy - do hál. Slovo futsal vzniklo
spojením španielskeho, resp. portugalského
slova pre futbal (fútbol, resp. futebol) a španielskeho, resp. portugalského slova pre sálu
(sala/salón resp. salão).

Niečo z pravidiel futsalu:

Hracia plocha je obdĺžnikového tvaru max
42 x 25 metrov. Hrá sa s loptou veľkosti číslo
4 a s tlmeným odskokom (tzv. lenivá lopta). Na hre sa zúčastňujú dve družstvá so 4
hráčmi + 1 hráčom a počet striedaní nie je
obmedzený podobne ako v ľadovom hokeji.
Zápas trvá 2 × 25 min, pričom platí, že ak je
lopta mimo hry, časomiera sa pozastavuje.
Bránky futsalového ihriska sú veľkosťou
zhodné s hádzanárskymi. Ich veľkosť je 2x3
metre.
Hráč má 4 sekundy na rozohratie autu alebo
rohu a to isté platí aj pre brankára a vyhodenie lopty alebo odkopu. Hráč nesmie „hodiť
šmýkačku,“ čo sa píska ako priamy kop ale-

Turnaje, na ktorých sme sa zúčastnili:

Mikulášsky turnaj 2012 - 13.miesto
Predajná Cup 2012 - 4.miesto
Grizzly Cup 2013 - 9.miesto
Tamiarena Cup 2013 - 7.miesto
Players Futsal Cup 2013 - 11.miesto
Predsezónny Cup 2013 - 9.miesto
1. Predajná Cup BB 2013 - 4.miesto
Urpiner Cup 2013 - 13.miesto
FC Salve Cup 2013 - ?? miesto (nevie sa)
zákl. skupina
RedDevils Cup 2014 - 8. miesto
Família Cup 2014 (Nitra) - ?? miesto (nevie
sa), zákl. skupina.
Predsezónny Cup 2014 - ?? miesto (nevie
sa), zákl. skupina.

Tím vznikol v roku 2012 a v Brezne odohral jednu sezónu. Sezóna sa niesla v duchu
prehier, predsa sme boli noví, neskúsení a
nezohratí. Po tejto sezóne sme sa rozhodli v
roku 2013 začať v inom meste, a to v Banskej
Bystrici v Únii MUMF (Mestská únia malého futbalu – www.mumf.sk), ktorá má pre
futsal výborné podmienky a veľkú základňu
mužstiev. Úniu tvorí 8 samostatných líg a v
roku 2013 bolo prihlásených približne 110 mužstiev.
Do našej skupiny (V.C
Liga) sme dostali vyžrebovanie
nasledujúcich
mužstiev: Prima Team,
Bianconeri, Erima 98,
Márna Snaha, Môlča
Team, FK Amatéri, CS
Orange Aligátors, Hrča a
FC Play-boys.
Počas jesennej časti sme
sa opäť len oťukávali s
veľkou nervozitou a výsledky tomu aj nasvedčo1. FC Predajná na turnaji v Nitre aj s podporou našej reprezentantky
vali:
SR Moniky Havranovej.

bo ako pokutový kop. Ak sa takto previnil
v „bránkovisku,“ hráč dostáva žltú kartu.
Výnimku má len brankár, a to vo svojom
„bránkovisku.“
Futsalový tím 1.FC Predajná
Názov: 1. FC Predajná
Vznik: 2012
Hráči: Michal Babiak, Milan Nosáľ, Peter
Babka, Miroslav Odráška, Denis Gajdoš,
Peter Košík, Erik Košík, Peter Turzík, Milan Laššák, Matúš Otto, Roman Vaník, Peter
Peťko, Matej Dobrota, Karol Polák
Ligy:
2012/2013 Brezno MLF
(celkové 7. miesto)
2013/2014 Banská Bystrica MUMF V.C Liga
(9. miesto)

1. kolo: 1. FC Predajná : Erima „98“ 1:9
(Babiak)
2. kolo: 1.FC Predajná : Môlča Team 2:9
(Dobrota, Babka)
3. kolo: 1.FC Predajná : FK Amatéri 1:9
(Babka)
4. kolo: Prima Team - 1.FC Predajná 8:4
(Babiak, Laššák, Babka, Turzík)
5. kolo: FC Playboys - 1.FC Predajná 2:3
(Laššák 3)
6. kolo: Márna snaha - 1.FC Predajná 5:2
(Gajdoš, Babiak)
7. kolo: Orange Aligators - 1.FC Predajná
1:1 (Babiak)
8. kolo: 1.FC Predajná - Hrča 1:2 (Gajdoš)
9. kolo: 1.FC Predajná - Bianconeri 0:4
Po jesennej časti sme obsadili 8. miesto,

prispela k tomu jedna výhra a remíza, za sebou sme zanechali tímy FC Playboys a Hrča.
Cez zimné obdobie sa mužstvo zúčastňovalo na turnajoch, z ktorých jeden bol turnaj v
Nitre (Família Cup), síce sme sa zo základnej skupiny neprebojovali, ale turnaj nám
dodal isté skúsenosti a jedna z nich bola iný
kraj – iný mrav.
Jarná časť začala v apríli a celá bola poznačená nízkou účasťou hráčov a zraneniami.
Výsledky sú nasledovné:
10. kolo: Erima – 1. FC Predajná 12:1
(Odráška)
11. kolo: Môlča Team - 1. FC Predajná 4:1
(Babka)
12. kolo: FK Amatéri - 1. FC Predajná 11:3
(2x Polák, Laššák)
13. kolo: 1. FC Predajná – Prima Team 2:6
(Polák, Turzík)
14. kolo: 1. FC Predajná – FC Playboys 6:3
(2x Turzík, Odráška, Košík E., Polák, Gajdoš)
15. kolo: 1. FC Predajná – Márna snaha 0:6
16. kolo: 1. FC Predajná – CS Orange Aligators 3:7 (2x Gajdoš, Peťko)
17. kolo: Hrča - 1. FC Predajná 8:2 (Odráška, Turzík)
18. kolo: Bianconeri - 1. FC Predajná 8:2
(Polák, Turzík)
		
Miroslav Odráška
Sezóna skončila a obsadili sme 9 miesto i
keď sme si sami 8 miesto vyfúkli. Najlepším strelcom sa stal Peter Turzík s 6 gólmi
na konte. Za najlepšieho hráča sme určili
Matúša Otta, ako brankár sa vyznamenal a v
mnoho prípadoch mužstvo doslova podržal
skvelým výkonom a zákrokmi ktoré lahodili
oku.

Výsledná tabuľka

(prví traja postupujú do IV.
1. Prima Team 18 16 0
2. Bianconeri 18 15 0
3. Erima
18 13 2
4. Môlča Team 18 12 1
5. Márna Snaha 18 11 1
6. FK Amatéri 18 8 0
7. Orange Alig. 18 5 1
8. Hrča
18 4 0
9. 1. FC Predajná 18 2 1
10. FC Playboys 18 1 0

Ligy):
2 150:61
3 137:49
3 135:67
5 127:69
6
89:69
10 90:94
12 64:98
14 57:133
15 35:114
17 62:192

48
45
41
37
34
24
16
12
7
3

Nakoľko nás niektorí hráči opustili, resp.
prestali chodiť na zápasy alebo sú dlhodobo
zranení radi by sme do novej sezóny pribrali pár hráčov s futbalovými skúsenosťami z
našej obce. Štartovné na celú sezónu ktoré
sa platí výboru MUMF je na hráča cca 25€.
Tréningy bývajú vždy v utorok okolo 7 večer
na obecnom ihrisku. Športu zdar!
-Tím Predajná

