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**** Z OBCE V SKRATKE ****

Zmluva s útulkom

Štát stanovil obci povinnosť zabezpečiť
odchyt túlavých zvierat, najmä psov, na
svojom území prostredníctvom vlastných síl a kapacít alebo na tento účel
uzavrieť zmluvu s útulkom. Obec uzavrela zmluvu s útulkom Tuláčik, nakoľko tento disponuje potrebnými povoleniami, napr. aj na vykonávanie odchytu psov. Ak je potrebné vykonať
odchyt túlavého psa alebo psov, obec to
nahlási na OZ Tuláčik a zamestnanci
Tuláčika odchyt vykonajú. Ak viete o
výskyte túlavých psov, ktoré pravdepodobne nikomu nepatria, nahláste túto
skutočnosť na obecnom úrade.

Havária na potrubí

V apríli obec zaznamenala veľký odber
vody, ktorý súvisel s haváriou na potrubí vedúcom do spoločenského domu.
Náklady na opravu dosiahli výšku
7817 € a boli hradené z rozpočtu obce.

Čisté okolie

Okolie železničnej stanice bolo vyčistené Železnicami SR.

Blahoželáme

Už nejaký ten rok v zmysle ochrany
osobných údajov v Predajnianskych
zvestiach nezverejňujeme mená jubilantov, ani „výšku“ ich životného jubilea. Napriek tomu starostka obce, v
spolupráci so ZPOZ, nezabúdajú na
obyvateľov a oslávencom adresujú milé
slová, ktoré majú formu blahoželania.

Pripravujeme
18. jún 2022

Volejbalový turnaj Memoriál Petra Roštára.

6. august 2022

Obec pripravuje aktivity, ktoré boli v
období pred pandémiou známe ako Dni
obce. Podstata Dní obce ostáva, dĺžka sa
mení. Významným dňom pre obyvateľov bude teda 6. 8. 2022. Varenie gulášu,
súťaže pre deti, súťaže pre dospelých,
sprievodný program a zábava.

Denˇ matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť
za všetko, čo pre nás urobili. Aj my sme sa stretli 15. mája
2022 v kultúrnom dome v Predajnej, kde dýchala slávnostná
atmosféra a nedočkavosť osláviť krásny sviatok. Všetky mamičky
a babičky privítala pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská pekným príhovorom a
zaželala im veľa zdravia a radosti z detí a vnúčat. Nasledovala krásna báseň pre
mamičky a po nej sa nám predviedli nádherným spevom, tancom, divadlami ,
hrou na gitare, hrou na keyboarde a recitovaním deti a žiaci zo Základnej školy s
materskou školou v Predajnej. Celý program bol sprevádzaný príjemnými slovami
pani riaditeľky Mgr. Michaely Vaníkovej. Pochvala a poďakovanie patrí všetkým
pani učiteľkám, ktoré deti a žiakov na tento deň pripravili, aby bol čo najkrajší.
Každá mamička a babička pri ukončení programu dostala krásny kvietok, sladkú
čokoládku a drobný darček, ktorý vyrábali deti v komunitnom centre.
Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách oslavy
krásneho sviatku.
			
E. Pocklanová

Drahí priatelia!

Po dvoch rokoch sme pripravili sobotňajšie popoludnie pre radosť našich deti, ale aj
dospelých. Od 14.30 budete môcť navštíviť ROZPRÁVKOVO a plniť úlohy pre deti.
Štart je do 15.30 pri Spoločenskom dome a trasa je ponad záhrady na Podhrádku.
Deti sa stretnú s Bylinkárkou, Pirátmi, Červenou Čiapočkou, vodníkom, Popoluškou,
Perníkovou chalúpkou, a po splnení úloh dostanú sladké odmeny. Na ihrisku sa môžu
dať maľovať na tvár tete Klaudii, športovať, tancovať zumbu, stať sa hasičmi...!
O 17.00 sa presunieme na námestie, kde hasiči za sprievodu ľudových tónov postavia
brezu a pre deti je pripravené DIVADIELKO.
Večer sa zabavíme na veselici, kde budete môcť prispieť na činnosť hasičov a zakúpiť si
tombolu !
TEŠÍME SA NA VÁS!
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Zo života HASIČOV
V dnešnej dobe nie je ľahké stať sa dobrovoľným hasičom. Už to
nie je len o tom, že „zober hadicu a striekaj“. Dnes všetci členovia
zásahového družstva musia mať odbornú spôsobilosť, školenia,
výcvik a zdravotné potvrdenie.
V rámci Základnej prípravy členov hasičských jednotiek sa jej
zúčastnili naši traja mladí členovia. Absolvovali ju počas 4 dní v
obci Valaská a záverečnou skúškou sa stali zásahovými hasičmi v
našej obci. Gratulujeme Jakubovi, Adamovi a Tomášovi. Veľa
zdaru pri ich nezištnej pomoci pre obec!
Veliteľ Ľuboš a hasič Tomáš v rámci branného cvičenia v základnej škole žiakom druhého stupňa urobili prednášku a poučenie,
ako predchádzať a ako sa správať v prípade požiaru, alebo inej
mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a majetky ľudí.
V sobotu 28. mája sa celá naša jednotka hasičov spolu s kolegami
z Nemeckej a Mýta pod Ďumbierom zúčastnili v našom Komunitnom centre školenia poskytovania vyššej predlekárskej zdravotníckej pomoci. Školenie bolo zamerané na záchranu života aj
za pomoci defibrilátora, ktorý máme už dva roky k dispozícii a
bude umiestnený na verejne prístupnom mieste, o čom sa dočítate v budúcom vydaní Zvestí, na stránke obce a na FB.
Zároveň vás pozývame v sobotu 4. júna na popoludnie venované
deťom v rámci MDD a aj oslavám Turíc, kde budete môcť prispieť na činnosť nás hasičov, a zabaviť sa na veselici s tombolou.
Priatelia, touto cestou chcem poďakovať všetkým vám, čo si uvedomujete že sme pre vás dôležití, a aj mojim chlapcom, že sú
vždy podľa svojich schopností pripravení vám pomôcť!!!
ĎAKUJEM!
Ľ.O., veliteľ

Na Horehronských cyklodrezinách
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie 14. mája 2022 v obci Hronec otvorila tohtoročnú sezónu unikátnych Horehronských cyklodrezín. Otvorenie sa
nieslo v športovom duchu, a to v podaní 2. ročníka pretekov na Horehronských cyklodrezinách. V symbolickom športovom derby si medzi sebou zmerali sily jednotlivé súťažné tímy, ktoré dupli do pedálov Hrončianskou dolinu. I obec Predajná mala svoje
úspešné želiezka v ohni. Dvaja členovia DHZ Predajná sa stali víťazmi tejto atraktívnej
súťaže. Gratulujeme, Jakub a Adam!
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Štrajková pohotovosť

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
vstúpilo vo štvrtok (19. 5. 2022) do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo
svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na
návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu k samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna.
Ak sa nič nezmení, vyhlási ostrý štrajk.
Podporu ZMOS-u deklaruje aj Združenie
samosprávnych krajov Slovenska.
Združenie najviac trápi daňový bonus, a s
tým spojené výpadky vo výške 618 miliónov eur počas dvoch rokov. Problémom je
tiež energetická kríza, verejné obstarávania
i zdražovanie stavebných prác a materiálov.
Predstavitelia ZMOS-u kritizujú tiež dlhodobý prístup štátu k samosprávam. ZMOS
zároveň deklaruje, že sa bude snažiť o partnerskú komunikáciu s vládou i všetkými
dotknutými subjektmi.
		
(zdroj: internet)

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná
Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
Dňa 21. 4. 2022 sa konala v spoločenskom
dome Hodnotiaca členská schôdza ZO
JDS Predajná po štvorročnom volebnom
období. Tento rok je pre našu organizáciu výnimočný, lebo je to už 30 rokov od
jej založenia. Na začiatku schôdze sme si
vypočuli recitáciu p. Rózky Fortiakovej.
Pani predsedníčka Ing. Mária Boberová
privítala hostí: p. JUDr. Frančáka – predsedu OO JDS Brezno, p. Mgr. Dianiša –
podpredsedu, p. Ing. Hašana – hospodára,
p. Tokára – manažéra za projekty, p. Mgr.
Vaníkovú – riaditeľku ZŠ s MŠ Predajná
a prítomných členov. Pani starostka Ing.
Čontofalská sa schôdze nemohla zúčastniť z dôvodu ochorenia.
Pani PhDr. Sanitrová oboznámila prítomných s programom schôdze, ktorý
bol jednohlasne schválený. Pani Ing. Boberová predniesla správu
o činnosti za rok 2021 a
tiež návrh plánu na rok
2022, p. Beraxová podala
správu o hospodárení s
finančnými prostriedkami za rok 2021 a p. Fortiaková správu revíznej
komisie. Do výboru na
ďalšie volebné obdobie
boli zvolení členovia:
Ing. Mária Boberová,
Margita Beraxová, Magdaléna Rečlová, Viera
Pocklanová, Zdena Peťková, Rozália Fortiaková,
Zuzana Albertiová, Anna

Košíková, Anna Čunderlíková a Vojtech
Kuracina. V diskusii poďakovala pani Ing.
Boberová pani starostke Ing. Čontofalskej
za spoluprácu a poskytnutie miestnosti v
Komunitnom centre, pani riaditeľke ZŠ s
MŠ Mgr. Vaníkovej za spoluprácu. Poďakovala našim sponzorom, členom výboru
a ostatným členom, ktorí nás reprezentujú
v rôznych súťažných podujatiach. Do diskusie sa prihlásili aj naši hostia, ktorí nám
zablahoželali k výročiu a zaželali nám veľa
úspechov do ďalšej práce. Pani Koštiaľová sa v mene prítomných poďakovala
pani predsedníčke Boberovej za prácu v
organizácii. Ostatní členovia vyzdvihli jej
organizačné schopnosti a popriali jej veľa
zdravia a elánu pri ďalších podujatiach.
Schôdza pokračovala oslavou 30. výročia založenia našej organizácie. Seniori

v Predajnej sa už niekoľko rokov pred
založením ZO JDS stretávali na rôznych
podujatiach v Klube dôchodcov. Pani Ing.
Boberová sa pri zisťovaní histórie dozvedela, ktorí občania boli v predchádzajúcich obdobiach vo výboroch a rozhodlo
sa, že im za ich činnosť odovzdáme ďakovné listy. Ďakovný list dostala od OO
JDS p. Ing. Boberová a od našej organizácie dostala ďakovný list pani starostka
Ing. Čontofalská. Ostatné ďakovné listy
boli odovzdané p. Márii Molčániovej, ktorá bola zakladateľkou našej organizácie,
p. Ide Čumovej, p. Sone Kalickej, p. Viere Ledňovej, p. Melánii Citterbergovej, p.
Margite Flaškovej, p. Zdenke Kazárovej, p.
Elene Chamkovej, p. Anne Košíkovej a p.
Margite Beraxovej. Po ukončení oficiálnej
časti nás potešili žiaci ZŠ recitovaním a
hrou na hudobných nástrojoch. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj spev „Chlopov
z Dolnej Lehoty,“ s ktorými
sme si všetci zaspievali naše
obľúbené piesne. Na záver
sa chceme poďakovať pani
starostke Ing. Čontofalskej
za jej dar – nádhernú tortu,
tiež členkám za darované
zákusky a koláče, pánovi
Vojtechovi Kuracinovi za
pripravenú vynikajúcu stravu a všetkým členkám a členom, ktorí sa podieľali na
príprave a zabezpečení tejto
akcie.
Margita Beraxová
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná
Dňa 24. 3. 2022 seniori ZO JDS Predajná
navštívili DJGT vo Zvolene a mali možnosť znovu obdivovať výkony hercov na
javisku.
Pozreli si predstavenie od N. V. Gogoľa
Revízor v úprave a réžii umeleckého šéfa
DJGT Petra Palíka. Je to satirická komédia o tom, čo všetko prinesie strach zo
zmeny do zaspatého vidieckeho mestečka,
do ktorého príde mladý úradník z hlavného mesta Ivan Chlestakov. Mestskému kapitánovi v tej dobe oznámia, že má k nim
zavítať revízor z hlavného mesta. Preto
začnú všetci považovať za toho revízora
práve Chlestakova, ktorý prijme ubytovanie v kapitánovom dome a berie úplatky
od mestských úradníkov. Dokonca požiada o ruku kapitánovu dcéru Máriu. Hneď
na to odchádza so sľubom že sa vráti, no
nemyslí to vážne. Obyvatelia mesta sa dozvedia z listu, ktorý poslal Chlestakov
svojmu priateľovi, že on nie je tým revízorom a že si z každého urobil hlupáka. No

Seniori v Divadle JGT vo Zvolene

vtedy je už neskoro a do mesta prichádza
skutočný revízor. Ďakujeme našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej za zorgani-

Slávnostný pietny akt

Každoročne v čase oslobodenia obce Predajná
dňa (21. 3. 1945) si pripomíname toto výročie.
Pietneho aktu položenia
venca pri pomníku padlých na námestí sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce Predajná, ktorým sa prihovorila starostka obce Ing.
Tatiana Čontofalská, ktorá pripomenula prítomným udalosti
spred 77 rokov, ako popisuje kronika obce a pripomenula, že slovo mier v dnešnom období nadobúda pre Európu bytostný význam.

zovanie tohto kultúrneho podujatia a prežitie pekného umeleckého zážitku.
		
Magdaléna Rečlová

Ženský zákon
JDS v Predajnej s predsedníčkou Ing. Máriou Boberovou nám
umožnila znova navštíviť Divadlo JGT vo Zvolene. Po čase
sme sa znova mohli hodiť do „gala“ a zabudnúť na bežné starosti v tejto pohnutej dobe. Myslíme, že predstavenie sa všetkým páčilo, o čom svedčila aj dobrá nálada všetkých zúčastnených. Klasická veselohra DJGT a jedna z najhrávanejších Tajovského hier, v ktorej nepísaný „ženský zákon“ tvoria ženské
hádky, pletky, klebety a intrigy. Inscenácia originálne kombinuje moderné s tradičnými vtipnými prvkami. Dúfame, že
takéto kultúrne zážitky si budeme môcť ešte veľakrát zopakovať. Ešte raz chcem poďakovať Ing. Boberovej za zorganizovanie tohto kultúrneho podujatia.
Želmíra Púchyová
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Horehronský kotlík

1. ročník súťaže vo varení gulášu medzi ZO JDS okresu Brezno sa konal 14. 5. 2022 v Lopeji pri Motoreste TOMI. Do boja o najlepší kotlíkový guláš sa zapojilo 15 trojčlenných družstiev z nášho okresu. Všetci prišli s cieľom navariť ten najlepší guláš, no podľa organizátorov
zmyslom celej akcie bola hlavne nezameniteľná atmosféra a posedenie
s priateľmi. Varilo sa za krásneho, priam ukážkového počasia. O najlepšom guláši rozhodla trojčlenná odborná porota. Po udelení bodov
boli vyhlásení a ocenení víťazi. Prvé miesto získalo družstvo z Hronca,
druhé miesto OOZPB a
tretiu priečku obsadila
Heľpa. Všetci súťažiaci
dostali medaily.
O prípravu a zdarný priebeh tohto podujatia sa zaslúžili hlavne JUDr. Michal Frančák, Ing. Milan Hašan, Jozef
Tokár a všetci členovia Okresného výboru priložili ruku k dielu. Podujatím sprevádzal
konferenciér Štefan Bella.
Za ZO JDS Predajná súťažili Štefan Macko, Katarína Vejmelková a Magdaléna Rečlová. Naše družstvo zo zúčastnených organizácií prišlo povzbudiť najviac členov, za čo srdečne ďakujeme. Vydarená akcia.
Mária Boberová

Návšteva z Jednoty dôchodcov Predajná
Po dvoch rokoch „korona obmedzení“ sa v
Dennom stacionári v Nemeckej opäť otvorili dvere vonkajšiemu svetu. Úplne prvou,
pre nás vždy milou a potešujúcou návštevou, bola návšteva ôsmich seniorov z Jednoty dôchodcov v Predajnej. Prišli k nám s
literárnym pásmom o Jurajovi Pejkovi,
dobrou náladou a dobrôtkami pre našich
prijímateľov.
Literárny zážitok nám sprostredkovali tri
dámy- pani Rozália Fortiaková, pani Magdaléna Rečlová a predsedkyňa Jednoty dôchodcov pani Maria Boberová. Naši klienti boli nadšení spracovaním a obsahom
témy. Boli veľmi radi, že sa o Jurajovi Pejkovi dozvedeli krásnou formou o faktoch
z jeho života, o ktorých nevedeli a zároveň
si vypočuli úryvky z jeho tvorby. Na konci
pásma sme si spoločne zaspievali pieseň,
ktorá vzišla z jeho pera - Predanské hodiny. Pri literatúre sme zostali ešte nejaký
čas. Zhodli sme sa, že takýto kultúrno umelecký zážitok si v budúcnosti ešte radi
doprajeme, napríklad zorganizovaním
spoločného Hviezdoslavovho Kubína.
Druhú časť stretnutia sme sa venovali
téme podujatí a výletov, ktoré si ich organizácia na leto a jeseň pripravila. Veľmi
nás to zaujímalo, pretože práve vďaka
ochote a ústretovosti predsedkyne JD Predajná a jej členov sme mohli na jeseň v
roku 2020 navštíviť pútnické miesto na
Starých Horách. Naši klienti v rozhovore
vyjadrili túžbu opäť navštíviť toto, pre nich
vzácne, miesto. Ich srdcia ostali naplnené
nesmiernou vďakou, keď im pani Marien-

ka Boberová prisľúbila, že pre nich zájazd
opäť zorganizuje. A nielen to, pridala návrh aj na ďalší výlet do Hronského Beňadiku a ten už aj pripravuje.
Sme veľmi šťastní, že v našom susedstve
máme priateľov, ktorí na nás myslia, venujú nám pozornosť a svoj čas. V našom
zariadení majú otvorené nielen dvere, ale
aj naše srdcia.
Renáta Liptaiová

PREDAJNIANSKE ZVESTI
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Čo nové v našej škole

Cesta slovenskou históriou

23. mája 2022 sme boli pozvaní na divadelné predstavenie s tematikou slovenských dejín v podaní hercov súboru VIA HISTORICA.
Jedným z hercov bol niekdajší obyvateľ Predajnej a žiak našej školy
Juraj Haviar. Umeleckým prevedením a hereckým stvárnením sa
stáva história zážitkom.

tejto príležitosti sme sa naposledy stretli v roku 2019. Sme radi, že sa
život vracia do normálnych koľají.

Deň narcisov

Na Slovensku je veľa vzácnych
zbierok. Pre ľudí s rakovinou je
však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Do zbierky sa zapojila aj
naša škola. Žiaci vyšli do ulíc a za
žltý kvietok nádeje vyzbierali od
občanov Predajnej 498,26 EUR.
Ďakujeme!

Na florbalovom turaji

Družstvo našich žiakov v zložení Sebastián Pavlovský, Sebastián Sylvestr, Mário Stieranka, Viktor Kohout, Peter Fodor, Oskar Mičky, Patrik Živor, Ján Kováč a Miroslav Virág si perfektnou hrou na florbalovom turnaji v Brezne vydobyli krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme!

Dvojboj mládeže

V sobotu 7. mája 2022 Klub biatlonu Predajná pod vedením p. Kazára technicky a organizačne zabezpečil preteky, na ktorých participuje aj naša základná škola. Do súťaže sme zakúpili víťazné poháre a
vyrobili diplomy. Zo 69 súťažiacich rozdelených do kategórií podľa
veku sa 18 z nich postavilo na stupne víťazov. Našu školu a svoj klub
potešil Daniel Bevilaqua, Tomáš Šuhajda a úspešná v kategórii dievčat bola Alicka Beraxová. V kategórii školy naši žiaci vybojovali
krásne 2. miesto. Ďakujeme! Oceneným gratulujeme a všetkým prajeme veľa športových úspechov!

Apríl – mesiac lesov

Dňa 12. apríla 2022 sme si spoločne s piatakmi pripomenuli tento
významný Mesiac lesov. V rámci besedy prijali naše pozvanie zanietený aktivista prírody - pán Milan Hraško a pán Jerguš Tesák –
ochranár, zoológ, zaoberajúci sa predovšetkým projektovým mapovaním veľkých šeliem (vlk, rys, medveď) na medzinárodnej úrovni,
ochranou životného prostredia a biodiverzitou.

Testovanie vedomostí

V apríli sa celoslovenského testovania zúčastnili deviataci a v máji
piataci. Obe vekové kategórie vypracovávali test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Deviataci už poznajú výsledky, piataci
si musia na ne počkať.

Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi. Každoročne sa koná 22. apríla a
pripomínajú si ho ľudia po celom svete. Ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci na vplyvy ničenia životného prostredia.
Žiaci 2.stupňa si v tento deň pozreli dokumentárny film o najväčších
ekologických katastrofách v histórii ľudstva a diskutovali s učiteľmi
o tom, ako máme šetriť vodou, elektrinou, ako recyklovať odpad a
ako zachrániť Zem aj pre ďalšie generácie. Po veľkej prestávke sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozišli do ulíc a okolia našej obce a
vyzbierali niekoľko vriec odpadkov.

Edu Escape Room

28. apríla sa žiaci 1. stupňa zúčastnili dobrodružnej hry, v ktorej
uplatnili logické a kritické myslenie, jemnú motoriku, postreh a
využili vedomosti z rôznych predmetov. Spoločne hľadali indície
a odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu
a na ich základe otvorili zámky a unikli z miestnosti späť do reality.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek, dňu kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu
neboli. Šiestaci tento rok obdarili svoje maminky ručne vyrobeným
darčekom, srdiečkom, ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich každý
deň robia.
Ďalších 44 žiakov školy pod vedením pani učiteľky Kleskeňovej a 19
detí materskej školy pod vedením pani učiteľky Michalkovej a Bernáthovej pripravovali pre svoje maminy program, ktorý odprezentovali
tretiu májovú nedeľu deti. Poďakovanie pozostávalo z básní, melódií,
pesničiek, krátkych scénok a tanečného čísla. Pri slávnosti konanej pri

V komunitnom centre

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka mali možnosť zúčastniť sa dňa
27. apríla aktivity v Komunitnom centre v Predajnej. Vedenie centra
v spolupráci s profesionálnou lektorkou, kariérnou poradkyňou,

Čo nové v našej škole
pripravili workshop o stredných školách. Tí, ktorí prišli, objavili
svoj potenciál a začali spoznávať samých seba.

Bronzoví medailisti

25. marca 2022 sme privítali v priestoroch našej školy slovenského
zjazdového lyžiara Miroslava Harausa spolu s jeho navádzačom Marošom Hudíkom. Z paralympiády z Pekingu si doniesli 2 bronzové
medaily. Porozprávali nám o svojich zážitkoch z olympiády, o športových úspechoch, o športových začiatkoch, o ich vzájomnej spolupráci a ešte o všeličom inom. Sme radi, že prišli medzi nás.

Na výročí ZO JDS

Žiaci z 2., 3. a 5. triedy potešili krátkym kultúrnym programom
členov ZO JDS v Predajnej, ktorá oslavovala 30 rokov svojho
vzniku.

Vzácna návšteva

V rámci témy environmentálnej výchovy – Nebezpečné ultrafialové
žiarenie, ktoré okrem iného, vo väčšej miere môže poškodiť aj náš
zrak, sme dňa 7. a 21. apríla 2022 privítali na pôde našej školy - v
rámci besedy, troch významných hostí z krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých z
Banskej Bystrice – pani Vladimíru Ezr, od narodenia
nevidiaceho Jarka Bohoviča
a jeho špeciálne vycvičeného - vodiaceho psíka Kristiána, ktorý je zároveň Jarkov pomocník – je jeho očami a aj rukami. Pani Vladka
– Jarkova osobná asistentka,
priblížila našim žiakom z
1.stupňa, ako sa venovať a
starať o takto chorých ľudí;
mali tiež možnosť naživo vidieť špeciálny stroj Tatrapoint pre zapisovanie Braillovho písma, vyskúšali si špeciálne okuliare a so psíkom
Kristiánom - so šatkami na
očiach, si skúsili techniku
vodiaceho psa. Nakoniec sa
zahrali hry a so psíkom aj
ponaháňali.

z našej tvorby
Čo očakávam od života

Čo očakávam od života? Dalajláma raz povedal, že cieľom nášho
života je byť šťastný. Neviem, čo mi
život do cesty prinesie, som ešte veľmi mladá. Mama mi však prízvukuje, že by som mala byť hlavne
šťastná.
Momentálne stojím na križovatke a vyberám si jednu z ciest.
Vyberiem si správne? Čo ma bude
čakať? Všetky tieto myšlienky mi
víria v hlave. V živote by som rada
dosiahla veľa vecí. Chcela by so
precestovať svet, mať vlastnú firmu,... Ak chcem svoje ciele dosiahnuť, tak musím študovať ďalej a
ísť na strednú školu. Nad strednou
školou som musela dlho rozmýšľať,
ale nakoniec som si vybrala. Chcela
by som sa dostať na Spojenú školu
v Banskej Bystrici, kde ma najviac
zaujal odbor kozmetička. Po ukončení strednej školy by som si chcela
spraviť akreditovaný kurz tetovania. Mojou vášňou je maľovanie a
kreslenie. Rada by som svoje umenie publikovala tým, že ho prenesiem na ľudskú kožu. Tento kurz je
pre mňa veľmi dôležitý, pretože by
som si chcela zložiť vlastnú firmu.
Zatiaľ nemám pre ňu vymyslený
názov. Bude zameraná na bio make-up, umelé nechty a tetovanie.
Som dobrodružný typy človeka,
preto túžim ísť na cestu okolo sveta. A možno je tu maličká šanca, že
napíšem knihu o tom, čo v priebehu svojho života zažijem.
Moje očakávania od života sa
zhodujú s výrokom: „Žiješ len raz,
ale ak to robíš správne, raz to stačí.“ Andrea Krajčiová, 9. ročník

Kam kráča ľudstvo?

Peter Čabák
Idem lesom, tmavým lesom.
Zastavím sa, a to kde som?
A tu zrazu spoza buka,
na mňa niekto malý kuká.
Veverička, mrška malá,
tá ma riadne vyľakala.
Srnka mladá od potoka
len sa kuká dookola.
Zo skál vlci zavýjajú,
strach mám veru,
keď tu vidím svetlo.
O chvíľu som doma,
kde je „príma“ teplo.
Tomáš Šuhajda
Behám, skáčem, lyžujem,
maminku na pretekoch
povzbudzujem.
Stále spolu pretekáme,
pretože sa radi máme.
Aj keď vládzem viac než ona,
vždycky bude prvá ona.
Stále ma učí biatlonu
a keď nechcem, tak mám smolu.
Prekonať sa každý raz,
prajem si to čím ďalej, tým viac.
Aby som bol lepším stále,
vďačím za to svojej mame.

Laura Pocklanová
Liečivé priateľstvo
Priateľstvo čisté ako kvapka rosy,
úprimné ako detský smiech.
Priateľstvo plné tajomnej lásky
je pre mňa viac než liek.
Ďakujem ti, ďakujem tebe,
že pri mne stojíš v každučký čas.
A denne prosím Boha,
aby nikdy nerozdelil nás.
Si darom, si vodou v púšti.
Myslím na teba a chcem ti dať
to najcennejšie, to čo stále cítim,
že priateľstvom svojím topíš každý ľad.

Ľudstvo je tu viac ako 2,5 milióna rokov. Tvorí spoločnosť, ktorá rástla ako
jarný kvet. Naučilo sa dýchať, vnímať vlastné okolie a hlavne sa naučilo žiť.
V tejto chvíli je, podľa mojich úvah, ľudstvo vo veľmi zložitej situácii. Bojuje
s koronou, násilím a hlavne sa snaží vysporiadať s vojnou na Ukrajine. Veľa
vecí je nepravdivých, zveličených a príliš medializovaných. Ľudia sú blízko
strachu, paniky.
Korona, nečakaná choroba, ktorá sa rýchlo šírila, a tým ovplyvňovala naše
životy. Ľudia sa rozdelili na dve skupiny. Jedna ju vnímala a brala príliš vážne, druhá ju podceňovala. Jedna skupina ľudí bola za očkovanie, druhá absolútne proti nemu. Ľudia z protichodných táborov sa odsudzovali, urážali, obviňovali. Korona nás vtiahla do nevídaných hlbín. A keď sa už zdalo, že sme
na samom dne, prišla ďalšia rana v podobe vojny na Ukrajine. Z pohľadu
viacerých obyčajných ľudí je vojna zbytočná. Kam vlastne kráčame? Otázka s
množstvom odpovedí. Myslím si, že všetky konflikty smerujú k hospodárskej
kríze, ktorej obeťami budú nevinní ľudia. Smutné na tom je, že aj v tejto
situácii dokážu jednotlivci, firmy, krajiny zbohatnúť.
Ak sa chceme zmeniť, mali by sme začať sami od seba. Byť k sebe úprimní, rešpektovať sa a pomáhať si, naučiť sa kriticky myslieť a vážiť si to, čo máme.
				
Mário Stieranka, 9. ročník

Zvesti pre občanov

SLUŠNOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ
Telefonovanie

Správanie a vystupovanie na verejnosti

Život bez telefonovania je v súčasnosti už
takmer nepredstaviteľný a hlavne v práci ľudia
vybavia denne veľké množstvo hovorov. Mnohí si teda myslia, že telefonovať vie každý.

Správanie na ulici

Keď telefonujeme, nevybavujeme iné veci. Ak
jeme alebo pijeme, je to poznať na tempe, artikulácii a plynulosti nášho hovoru. Jesť počas
telefonovania je doslova prejavom pohŕdania
druhou stranou. Treba si uvedomiť, že telefón
zachytáva aj zvuky okolia, hovor pri vedľajšom
stole a ruch z prostredia. Počas telefonovania
sa vytvára prvý dojem už po zdvihnutí . Dôležitým momentom je to, ako sa človek ohlási.
Veľkou chybou je, keď sa človek ani nepredstaví alebo telefón zdvihne len tak letmo, že mu
nie je rozumieť.
Opačným extrémom sú vytrénované firmy,
kde na ústredni či recepcii slúchadlo zdvihne
osoba, ktorá sa zbytočne zdĺhavo predstavuje.
Kým vlastne zistíte, kam ste sa to vlastne dovolali, už vám ušiel začiatok. Veľmi špecifické je
telefonovanie z mobilných telefónov, ktorými
sú ľudia zastihnuteľní kedykoľvek a kdekoľvek.
Sú jednoducho situácie, kedy človek potrebuje
mať svoje súkromie, kde to telefonovanie jednoducho nie je vhodné. Telefonovanie je pre
nás taká samozrejmosť, že si už ani neuvedomujeme, že ním môžeme niekoho vyrušovať.
Naša prvá veta hneď po predstavení by preto
mala znieť: „Neruším? Mali by ste chvíľku?“
Ak vycítime čo i len najmenšie rozpaky, navrhneme, že zavoláme neskôr. Ak volaný náš hovor prijme, stručne vysvetlíme, prečo voláme.
Nevadí, keď telefonujeme na ulici, tam nikoho
nerušíme, v kancelárii sa s tým dokonca ráta,
ale nemôžeme svojím rozhovorom baviť celú
električku, autobus alebo čakáreň u lekára.
Telefonická komunikácia má svoje výhody,
ale aj svoje obmedzenia. Na pracovnom stretnutí, obede, ale aj na káve s kamarátkou je neúctivé k druhému človeku vyložiť si mobil na
stôl a každú chvíľu ho kontrolovať. Aspoň počas týchto chvíľ je vhodné si vypnúť zvonenie a
mobil nechať vo vrecku. V divadle vypíname
telefóny hneď po príchode, rovnako ako u lekára, v kine, na výstave, na svadbe, pohrebe,
promócii, všade tam, kde sa očakáva dôstojný
pokoj a sústredenie. A ešte jedna nástraha.
Mali by sme tiež myslieť na to, že mobilný telefonát nás zastihne kdekoľvek a kedykoľvek. Nie
je človek, ktorému práve volám, na opačnom
konci zemegule, kde sú tri hodiny ráno? Staré
pravidlo nás stále varuje pred hovormi medzi desiatou hodinou večer a ôsmou hodinou
ráno.

Mali by sme dodržiavať pravidlo , že po ulici
bez chodníka chodíme vždy vľavo a po chodníku vždy po pravej strane chodníka, čím
uvoľníme stranu protiidúcim. Do ľudí nevrážame, berieme ohľad na deti, starých ľudí, invalidov. Keď sme nechtiac vrazili do niekoho
ospravedlníme sa so slovami „prepáčte, nechcel som.“.Ak si kliesnime cestu na chodníku
plnom chodcov, tak vždy so slovami „dovolíte,
prosím,“ alebo „ s dovolením.“ Prehreškom
proti slušnému správaniu je konzumácia jedla
pri chôdzi. Je neslušné na ulici pokrikovať,
okato obzerať okoloidúceho od hlavy po päty a
dlho ponechať pohľad na tvári a iných partiách
žien.
Správanie sa v dopravných prostriedkoch
Pri nastupovaní a vystupovaní necháme najskôr vystúpiť až potom nastupujeme. Do dopravného prostriedku najprv vstupuje muž, a
naopak, dáva prednosť žene pri vystupovaní.
Pri výstupe a nástupe pomôžeme chorým ľuďom, matkám s kočíkom. Pri nastupovaní pozdravíme vodiča, pri ceste vlakom zdravíme
spolucestujúcich pri vstupe do kupé (samozrejme aj pri odchode). V lietadle pri vstupe (a
odchode) zdravíme letušku. Uvoľníme miesto
starším, chorým, matkám s deťmi a tehotným
ženám. Okná v dopravnom prostriedku otvárame len so súhlasom spolucestujúcich.
Návšteva divadla
Pri návšteve divadla, resp. koncertnej siene
základnou zásadou je, že, chodíme vždy načas a v primeranom spoločenskom oblečení,
ktoré volíme podľa prostredia do ktorého sa
chystáme.
Príchod
V šatni pomáha muž žene a mladší staršiemu.
Do sály vstupuje vždy prvý muž, ktorý má pri
sebe aj lístky a prvý vstupuje aj do radu sedadiel čelom k sediacim
Predstavenie
Keď sa začne predstavenie, zvláštna atmosféra
obklopí každého diváka. Je vysoko neprípustné
počas predstavenia sa rozprávať, čokoľvek žuť a
jesť (prirodzene nešuchoceme ani s papierikmi
od cukríkov a čokolády!) Naopak, citové vyjadrenia počas predstavenia sú prípustné! Náš
smiech a potlesk je zrkadlom pre umelca. Samozrejme nevhodných citových prejavov sa
zdržíme, ako napríklad výskanie od radosti,
výkriky apod.

Anka Miklošková

Vtáča a dievčatko
Dopadla čižma
na slobodnú zem,
aby vydupala noty
pre smutné rekviem.
Vypaľuje kvietočky
na detskom vankúši,
ktože, sirôtka, ti
slzičky usuší?
Očká ti trbliecu
a v srdci máš strach,
možno postačí ti
vtáčatko, kamarát.
Pred chvíľkou sedkalo
na krásnom konári,
no horúce strely
ho pri pníku zrezali.
Osamelé dievčatko
hľadí na krajinu,
s túžbou, že uvidí raz
šťastnú Ukrajinu.

Cez prestávku
Máme možnosť občerstviť sa a prezrieť si foyer
(foajé), no ak sa dáme nechce, nepôjde ani
muž, pretože zásada v divadle je, že muž nikdy
nenechá v hľadisku samu dámu, ktorú sprevádza!
Po predstavení
Tlieskame aj keď sa nám predstavenie nepáčilo! Nebežíme a netlačíme sa do šatne, okrem
toho, že je to neslušné, uberáme aj na zážitku z
predstavenia.
Na koncerte
Na koncert rockových hudobných skupín...
tam je snáď jediné dôležité pravidlo, prísť dostatočne včas, aby ste stáli pri pódiu, čo najbližšie ku skupine.... Pre iný druh umeleckého
zážitku sa pravidlá zhodujú s pravidlami spoločenského správania v divadle, ale sú tu ešte
ďalšie dôležité aspekty. Ak sme nachladnutí,
kýchame alebo kašleme na koncert sa ani nevyberieme! Je neprípustné rušiť jemnú, umeleckú hudbu prejavmi našej choroby. Na koncerte tlieskame vždy po uvedení celého diela.
PhDr. Blažena Sanitrová
(Zdroj: Dagmar Brázdová: Pravidlá
spoločenského správania)

