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na slovíčko,
pani starostka...
...všimli sme si, že sa opravovali v obci miestne komunikácie. nie všetky výtlky a jamy
prešli úpravou. Prečo?
Na úpravu ciest bolo z rozpočtu obce vyčlenených obecným zastupiteľstvom cca 15.000
EUR. Opravilo sa 285 m2 ciest. Opravu realizovala firma BARTOŠ STAV, s.r.o., ktorá zákazku získala cez verejné obstarávanie. Zmluva s firmou BARTOŠ STAV, s.r.o. je zverejnená
na webovej stránke obce. Z vyčleneného objemu financií sa bohužiaľ nedalo urobiť viac. Na
budúci rok máme snahu zahrnúť do rozpočtu
obce trojnásobnú sumu na opravu ciest, aby
sme naše miestne komunikácie dali do poriadku.
...obec sa zapojila do Operačného programu
kvalita životného prostredia. akým spôsobom teda prispeje k skvalitneniu životného
prostredia v našej obci?
Obec Predajná má tento rok začať separovať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je nebezpečný tým, že na skládkach komunálneho
odpadu vytvára skleníkové plyny. Tie narúšajú
ozónovú vrstvu našej planéty a zaťažujú finančný rozpočet obce a občanov poplatkami za
tuhý komunálny odpad. Obec v rámci združenia Mikroregiónu CHOPOK-JUH získala z
Operačného programu Kvalita životného prostredia 236 kusov kompostérov najvyššej kvality v objeme 1000 litrov. Obec bude prideľovať
kompostéry na základe splnenia nasledovných
podmienok:
• trvalý pobyt na území obce,
• občan nie je dlžníkom obce,
• občan musí byť vlastníkom nehnuteľnosti,
• veľkosť pozemku (výmera nad 1000 m2 a od
500 do 1000 m2),
• súhlas s podmienkami zmluvy o výpožičke.
Keďže počet kompostérov je obmedzený, nebude vyhovené všetkým majiteľom nehnuteľností. V obci máme 386 rodinných domov a 14
bytových domov. Z tohto dôvodu máme v pláne na budúci rok s ostatnými obcami Mikroregiónu CHOPOK-JUH zakúpiť ďalšie kompostéry, aby sme uspokojili majiteľov pozemkov s
výmerou nižšou ako 500 m2.
Kompostérmi sa zefektívňuje kompostovanie. Umožňujú zužitkovať 30%-70% domového odpadu, a tým znížiť náklady na odvoz
odpadov. Ak sa dodržujú zásady správneho
kompostovania biologického odpadu (zvyšky
zo spracovania ovocia a zeleniny, tráva, lístie,

káva, čaj, podrvené škrupiny vajec a pod.),
vytvoríme humus, ktorého využitím sa vrátia
živiny do pôdy. Jednoznačne sú efektívnym
riešením odpadového hospodárstva.
...na webovej stránke obce ste zverejnili list
Okresného úradu Brezno, obsahom ktorého
je povinnosť zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad. Povedzte nám k tomu viac.
Okresným úradom Brezno - odborom starostlivosti o životné prostredie bola obec Predajná
upovedomená o začatí konania podľa §15 ods.
14 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, a to určením osoby povinnej zneškodniť nezákonne
umiestnené odpady na nehnuteľnosti v katastri obce (lokalita Cibuľov kút). Ide o betónovú
jamu postavenú z južnej strany bývalej zberne
kovov. Nachádza sa v nej zmesový komunálny odpad i plasty v množstve cca 4 kontajnery.
Objem odpadu je ťažko presne určiť. Okresný
úrad určil, že obec Predajná je povinná do
30.9.2019 na vlastné náklady zabezpečiť
zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov. Je smutné, že na ľahostajnosť a nezod-

povedný prístup niektorých z nás doplatíme
všetci, keďže likvidáciu odpadu budeme hradiť
z obecného rozpočtu. Vyzývame preto občanov, aby komunálny odpad umiestňovali na
určené miesta – nádoby na separovanie, veľkokapacitný kontajner pri spoločenskom dome
a na Kramlišti. Elektronický odpad (mobily,
žehličky, batérie – na OcÚ) či elektrické spotrebiče treba priniesť k budove muštárne alebo
využiť centrálny termín zberu v obci. Olej z
varenia doneste na OcÚ – zodpovedná pani
Čonková. Veríme, že všetkým záleží na krajšom a čistejšom prostredí, v ktorom žijeme.
...aké novinky máte pripravené pre občanov?
Tento rok budeme modernizovať rozhlasovú ústredňu. Objednali sme novú rozhlasovú ústredňu. Správy, ktoré budú vyhlásené v
obecnom rozhlase, prídu občanom aj formou
sms správy. V tomto smere vzývame občanov,
ktorí by mali záujem o takúto službu, aby nám
poslali na e-mail obce svoj telefonický kontakt,
resp. nám hod doniesli osobne na OcÚ. Budete o všetkom a včas informovaní!
Ďakujeme za rozhovor.

Srdečne pozývame verejnosť na

Dni obce Predajná
2. - 4. augusta 2019

Piatok 2. augusta je venovaný deťom. Bude sa niesť v duchu remesiel a
zábavných aktivít. Zlatým klincom dňa bude kapela DUCHOŇOVCI, ktorá
hrá a spieva najväčšie hity Karola Duchoňa, ako aj piesne prevzaté od
svetových interpretov.
Sobotné doobedie 3. augusta bude patriť majstrom vo varení guľáša,
tradičným súťažiam, ako aj sprievodným akciám. Sluch a oko poteší
Jadranka, folklórna skupina z Telgártu, Kabát REVIVAL. Vsadili sme na
pestrosť žánrov a rôznosť vekových skupín. Do tanca a do rána bude
hrať skupina ZBM.
A určite ani tento rok nebude chýbať ohňostroj.
Obecné slávnosti budú končiť v nedeľu 4. augusta doobeda slávnostnou svätou omšou a poobede akciou v Mlyne u Čipkov.
Do súťaže vo varení gulášu sa prihlasujú sa trojčlenné družstvá. Jeden
člen družstva musí mať trvalý pobyt v našej obci. Prihlasovanie je možné do 25. júla 2019 na Obecnom úrade v Predajnej.
Po upresnení programu včas zverejníme na webovej stránke obce a na
obecných tabuliach plagáty.

Všetci ste srdečne pozvaní!
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 30. mája 2019
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) berie
na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce
ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 25. 4. 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 38/2019
OZ A) berie na vedomie
Ústnu informáciu spracovateľa Doplnku č. 2 ÚP
obce Predajná Ing. arch. Jozefa Dižku o územnom
využití pozemku v lokalite Zábrežná.
B/ Schvaľuje
1. Územný plán obce Predajná, Zmena a doplnok č. 2
2. VZN č. 3/2019 , ktorým sa podľa zmeny a doplnkov č. 2 ÚP obce Predajná, mení a dopĺňa
VZN obce č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti ÚP celej obce Predajná.
Uznesenie č. 39/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o hospodárení obce k 31. 3. 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 40/2019
OZ berie na vedomie Správu o hospodárení
Združenia obcí Ekológ a Sekológ s.r.o. za rok
2018 bez pripomienok.
Uznesenie č. 41/2019
OZ berie na vedomie informácie p. Evy Pocklanovej a starostky obce o prípravách MDD, ktoré
sa uskutočnia 1. 6. 2019 na Námestí Juraja Pejku
a v priestoroch školského ihriska v Predajnej.
Uznesenie č. 42/2019
OZ A) schvaľuje prenájom so servisom na 48
mesiacov tlačiarne Kyocera TA 2552/2553 od
spoločnosti Z+M servis a.s., so sídlom Ivanská
cesta 30/B ,Bratislava, za cenu 46,80 € s DPH mesačne, t. j. 2 246,40 € s DPH na 4 roky
B) Berie na vedomie
- Informácie starostky obce o investičných projektoch a akciách, ktoré sa realizujú v obci.
1. Projektová dokumentácia telocvične 2. etapa
(zateplenie strechy, vykurovanie, sociálne zariadenia) je vypracovaná, doručená bude projektantom prvý júnový týždeň, následne začne
proces verejného obstarávania na 1. a 2. etapu s
predpokladom ukončenia stavby do mája 2020.
2. Komunitné centrum: stavenisko bolo odovzdané víťaznej firme ENVIGEO Banská Bystrica. Začiatok rekonštrukcie objektu je naplánovaný na 15. 6. 2019 podľa počasia a koniec je
naplánovaný na 31. 10. 2019.
3. Rekonštrukcia a modernizácia učební v základnej škole: Učebňa biológie a počítačová učebňa
sú pripravené po stavebnej stránke. Pripravujú sa učebne polytechniky a jazyková učebňa,
momentálne prebieha proces verejného obstarávania na dodanie didaktických pomôcok do
všetkých spomínaných učební.
4. Obec v rámci združenia obcí Mikroregiónu
Chopok Juh získala z operačného programu
Kvalita životného prostredia 236 ks kompostérov, ktoré budú prerozdelené na verejné priestranstvá a občanom obce, ktorí majú v obci
trvalý pobyt a nemajú nedoplatky na daniach.

Ďalšie informácie budú občanom zverejnené
na webovom sídle obce a vyhlásené v obecnom
rozhlase.
5. Informáciu starostky obce od firmy SaJ zememeračská kancelária na dodávku polohopisného a výškopisného plánu pre projekt vybudovania chodníka ku autobusovej zastávke na
Ceste I/66 za cenu 493 €
- Informáciu starostky obce o postupe vymáhania pohľadávok a asfaltovaní miestnych komunikácií.
6. Neplatičom, ktorí dlhujú obci na miestnych
daniach za viac rokov, boli opätovne zaslané
výzvy na zaplatenie, kde časť z nich nedoplatky
na daniach, poplatku za komunálny odpad a
dani za psa uhradili, ostatní občania, ktorí na
výzvu nereagovali boli postúpení na Advokátsku kanceláriu Urbáni & Partner s.r.o. a následne postúpení na exekúciu.
7. Asfaltovanie miestnych komunikácií bude realizovať na základe verejného obstarávania firma Bartoš Stav Slovenská Ľupča za maximálnu
sumu vyčlenenú v rozpočte obce na rok 2019
vo výške 15 000 €. Opravy podľa plánu začnú
prvý júnový týždeň a v prípade nepriaznivého
počasia termín bude upravený.
-Informáciu starostky obce o podpísaní Doplnku
k zmluve o dielo s fimou Int – Ext, Internátna 18,
Banská Bystrica na dopracovanie zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu obce.
-Informáciu starostky obce o stretnutí s občanmi
z ulice Školská ohľadom majetko-právneho vysporiadania obecných pozemkov.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 13. júna 2019
Uznesenie č. 45/2019
OZ berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 30. 5. 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 46/2019
OZ berie na vedomie Bilanciu príjmov a výdavkov za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie č. 47/2019
OZ berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce k
31.12.2018 bez pripomienok
Uznesenie č. 48/2019
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Daniely Cibulovej k účtovnej závierke za
rok 2018 bez pripomienok.
Certifikovaný audítor Ing. Daniela Cibulová vykonala audit účtovnej závierky za rok 2018 dňa 25. 4.
2019 a jej zistenia boli vypracovené v Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Predajná za rok 2019. Citovaná správa je uzavretá
konštatovaním: „Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú
samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Predajná konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.“
Uznesenie č. 49/2019
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlav-

nej kontrolórky k záverečnému účtu obce Predajná za rok 2018 bez pripomienok.
Hlavná kontrolórka obce predložila Odborné
stanovisko k návrhu záverečného účtu dňa 10. 6.
2019, v závere ktorého konštatuje: „Predkladaný
ZÚ je spracovaný prehľadne, v adekvátnom rozsahu, v súlade s platnou legislatívou a poskytuje
ucelený reálny a podrobný obraz o finančnom
hospodárení obce v roku 2018. Na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Predajnej predložený záverečný účet prerokovať a uzavrieť s
výrokom „bez výhrad“.
Uznesenie č. 50/2019
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Predajná za
rok 2018 výrokom celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 51/2019
OZ schvaľuje
a) rozdelenie prebytku hospodárenia zisteného z
bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2018 vo
výške 144 419,53 € a zostatku finančných operácií
vo výške 43 728,30 € takto:
- na úhradu nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 164 497,53 €
v roku 2019 - pre školu na dopravné vo výške
176,31 €, transfery na rekonštrukciu telocvične
vo výške 134 384 €a rozšírenie požiarnej zbrojnice vo výške 29 937,22 €
- zostatok finančných prostriedkov vo výške 23
650,30 € na úhradu kapitálových výdavkov v
roku 2019.
b) účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 4 181,74 € usporiadať na ťarchu účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie Správy o činnosti komisií
pri OZ za I. polrok 2019 bez pripomienok.
b) Schvaľuje Odmeny členov komisií a poslancov
podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií
pri OZ podľa prílohy zápisnice.
Uznesenie č. 53/2019
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2019 podľa prílohy zápisnice.
Uznesenie č. 54/2019
OZ berie na vedomie Informácie o pripravovanom návrhu – Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce
Predajná.
Uznesenie č. 55/2019
OZ berie na vedomie
Informácie starostky obce
- O dodatku k zmluve č. 1156/2018/SRŠ zo dňa
11.12. 2018 o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu telocvične, v ktorej sa mení dátum použitia
dotácie na oprávnené výdavky z 31.12.2020 na
31.12.2019
- O upovedomení Okresného úradu Brezno, odbor životného prostredia, v ktorom je obci Predajná uložená povinnosť zneškodniť nezákonne
umiestnený odpad do 30.9.2019 (jedná sa cca o
28 m 3 odpadu na parcele KN – E 698, LV 678
v k. ú. Predajná
- O požiadavke občana obce Predajná, Branislava Cellera o posúdení osadenia dopravného
zrkadla, resp. vykonanie vhodných opatrení na
sprehľadnenie križovatky v obci Predajná, na
ulici Zábrežná na cestu III/2379.
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Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná

Carmen

V utorok 14. mája 2019 sme s Jednotou dôchodcov
z Predajnej znovu prežili kultúrny zážitok v Štátnej
opere Banská Bystrica na hudobno-dramatickom
a tanečnom diele Carmen, ktorá je spracovaná v
mnohých podobách. Režisérka a choreografka Dana
Dinková vytvorila predstavenie, ktoré popri symbióze
rôznych umeleckých skvostov zahŕňa v sebe aj čaro
flamencového rytmu. Práve v spracovaní flamenca
zaznievajú najznámejšie árie Carmen.
Predstavenie rozpráva o španielskom seržantovi,
ktorý podľahol zvodom krásnej Cigánky a napokon
sa stal jej vrahom. Príbeh spočíva na štyroch hlavných
hrdinoch: Carmen, Josém, Toreadorovi a Michaele. Ich
osudy a životné situácie riadi postava Veštice Smrti.
Svojimi monológmi a piesňami sa prihovára hlavným
predstaviteľom a núti ich uvažovať nad životom.
Jej monológy nie sú určené len hlavným hrdinom
príbehu, ale predovšetkým divákom. Predstavenie určitým spôsobom nastavuje zrkadlo našej spoločnosti, pretože jeho zápletka je a
bude stále aktuálna. Carmen je temperamentný príbeh plný emócií, príbeh ženy, ktorá hľadá lásku. Láska - milovať a byť milovaná - je
pre ňu symbolom slobody.
								
Viera Pocklanová

Okresné letné
športové hry

22. mája 2019 zo ZO JDS Predajná bolo pripravených 22
športovcov – seniorov, mužov a žien. Rozhodli sa súťažiť na
letných športových hrách v Brezne. Pre nepriaznivé počasie
však boli súťaže zrušené. Aj keď sa nedalo športovať, dobrá
nálada, harmonika, spev, guláš a príjemné posedenie s
priateľmi udržali športovcov na štadióne v pohode. Súťažilo
sa len v stolnom tenise. Náš Vojtech Kuracina v silnej
konkurencii mužov získal 3. miesto v okrese. Gratulujeme!
Mária Boberová
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Vyznáte sa v sociálnych službách?

V súčasnej dobe je známe, že v spoločnosti pribúda stále viac osamelých
a starých ľudí. Predlžuje sa priemerná
dĺžka života, čo vnímame pozitívne. Na
druhej strane tento jav má aj negatívnu
stránku. Seniori začínajú byť odkázaní
na pomoc iných ľudí. V prípade, keď
sa rodinní príslušníci nemôžu postarať
o seniora v rodine, nastupuje pomoc
iných ľudí. Na pomoc iných ľudí nie sú
odkázaní len seniori, ale aj mladší ľudia
s nepriaznivým zdravotným stavom.
Na sociálnu službu má teda nárok fyzická osoba od narodenia. Od roku
2009 je v platnosti Zákon č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
Tento článok je zameraný na najčastejšie
sociálne situácie, s ktorými sa obce stretávajú v praxi.
Obec na základe žiadosti občana s trvalým
pobytom v danej obci vykoná prostredníctvom sociálneho pracovníka posudkovú činnosť, ktorej výsledkom je Posudok o
odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Občan si môže požiadať o posúdenie na
sociálne služby, a to hlavne na:
- opatrovateľskú službu (poskytovaná v
domácnosti),
- zariadenie pre seniorov (poskytovaná
v zariadeniach s celoročným poskytovaním),
- denný stacionár (ambulantná služba cez
deň podľa potreby),
- zariadenie opatrovateľskej služby (s
ubytovaním na určitý čas).
Sociálna služba – zariadenie pre seniorov
je podmienená vekom a je určená pre občanov v dôchodkovom veku. Ostatné vymenované služby vekom podmienené nie
sú, čiže si môže požiadať o posúdenie na
sociálne službu aj dieťa a mladší občan.
Všetky vymenované sociálne služby sú
však podmienené stupňom odkázanosti, ktorý na základe zdravotného stavu
žiadateľa o posúdenie určuje spolu so sociálnym pracovníkom posudzujúci lekár.
Posudzujúci lekár vychádza z lekárskych
správ, ktoré by nemali byť staršie ako 6
mesiacov. Sociálny pracovník úzko spolupracuje so žiadateľom a s jeho rodinnými príslušníkmi. Snaží sa im pomôcť
zorientovať sa v tom, ktorá služba je pre
neho vhodná a na akú sociálnu službu má
nárok. Následne potom, ako je vydané
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti

- peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
- peňažný príspevok na úpravu garáže,
- peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov,
- peňažný príspevok na opatrovanie.

na príslušnú sociálnu službu, posúdený
občan musí požiadať o zabezpečenie sociálnej služby. V našom prípade je to hlavne opatrovateľská služba. Obec uzavrie so
žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, za ktorú je povinný platiť, a to
v sume určenej poskytovateľom sociálnej
služby (ak požiadajú obec tak poskytovateľom je obec). Ak nemá na zaplatenie,
alebo vznikne povinnosť platiť časť úhrady, prechádza táto povinnosť postupne na
rodičov a deti, ktoré majú voči sebe vyživovaciu povinnosť.
Štát prenáša na obce a mestá rôzne kompetencie, ktoré idú z rozpočtu obecného
úradu, a keďže žiadateľov je čoraz viac, nie
je to pre obec zanedbateľná čiastka, preto chceme upovedomiť občanov aj o tom,
že sociálnu pomoc nemusia žiadať len na
obciach a mestách, ale aj prostredníctvom
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
ktorý sa nachádza na adrese, ul. Rázusova
č. 960/40 v Brezne, kde môžete požiadať
v zmysle zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov o rozličné
druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu a to:
- peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
- peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
- peňažný príspevok na výcvik používania
pomôcky,
- peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
- peňažný príspevok na opravu pomôcky,
- peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho
zariadenia,
- peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla,
- peňažný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla,
- peňažný príspevok na prepravu,
- peňažný príspevok na úpravu bytu,

Pre našu potrebu uvedieme príklad, určený pre rodinných príslušníkov, ktorí
sa starajú (opatrujú) rodinného príslušníka, ktorý si sám o seba už nedokáže
postarať. Fyzickou osobou na účely
poskytovania peňažného príspevku na
opatrovanie je manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú
súd ustanovil za opatrovníka fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka,
súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec. Za
nevestu sa považuje aj ovdovená žena po
synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry
alebo svokra. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej
osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienka bývania sa považuje
za splnenú, ak má fyzická osoba, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím má prechodný
pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej
osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.
Dúfame, že vám tento článok pomôže zorientovať sa, ak sa práve nachádzate v uvedených životných situáciách. Je potrebné
vedieť, na koho sa môžete obrátiť a kto
vám poskytne potrebné informácie.
Uvádzame kontakt na sociálneho pracovníka Spoločného obecného úradu:
PhDr. Soňa Ďalaková,
Spoločný obecný úrad
so sídlom vo Valaskej,
adresa kancelárie:
Nám. M.R.Štefánika 1,
977 01 Brezno,
t.č. 048/6306244, príp. 0911 913 566.
PhDr. Soňa Ďalaková

Čo nové v našej škole

Výročie školy

17. mája 2019 sme si pripomenuli, že tento školský rok je 55.
školským rokom v budove našej základnej školy. Hostí sme v
jej priestoroch aj privítali. Sme radi, že pozvanie prijali kolegyne a kolegovia, ktorých profesionálny život je neodmysliteľne
spojený s našou školou. Stretli sme sa pani učiteľkami Chamkovou, Hrončekovou Kostolnou, Šulkovou, Michalčíkovou,
Kindernayovou, Benčovou, manželmi Kišíkovcami i s pánom
Miklianom. Svojou prítomnosťou nás potešila pani Čontofalská, starostka obce Predajná, ktorá sa prítomným prihovorila slávnostným príhovorom. Pozvanie prijalo aj vedenie
Základnej školy Kláry Jarunkovej z Podbrezovej, Základnej
školy v Jasení. a Základnej umeleckej školy z Valaskej. Hostia si prezreli výstavku výtvarných prác žiakov a ľudových
krojov. V spoločenskom dome sme pokračovali oficiálnym
programom. Oslavu sme ukončili neformálnym posedením v
školskej jedálni. Vzácnym hosťom, ktorí prispeli k vytvoreniu
skvelej atmosféry, ďakujeme! Ďakujeme aj všetkým kolegom a
žiakom, ktorí sa podieľali na realizácii tejto slávnostnej akcie!
Do ďalších rokov želáme škole kvalitných a tvorivých učiteľov
a šikovných žiakov!
Michaela Vaníková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Čriepky z histórie školy

Bola nedeľa 1. septembra 1963. Všetci občania z Predajnej i z okolitých
obcí sa prišli pozrieť na slávnostné otvorenie ZDŠ v Predajnej. Tak znie
krátky zápis z kroniky tanečného súboru.
Históriu ZDŠ začali písať v školskom roku 1963/64 jej prví žiaci z obce
Predajná, Jasenie, Nemecká a Ráztoka a samozrejme – ich učitelia. V
prvom školskom roku sa 482 žiakov učilo v 16tich triedach. V škole bolo
presne o 319 žiakov viac ako je tohtoročný aktuálny počet. V 60-tych
rokoch 20. storočia bol najsilnejším školský rokom rok 1966/67. Vtedy
sa v tunajšej škole vzdelávalo 597 žiakov. Nepredstaviteľný počet žiakov.
V 70tych rokoch minulého storočia sa počet žiakov pohyboval okolo čísla 290. Výnimkou boli len prvé dva školské roky rokov 70 tych
s počtom žiakov 495. Potom už žiaci z Nemeckej a z Ráztoky začali
navštevovať v školu v obci Nemecká. V archíve školy sa
žiaľ nenachádza kronika, v ktorej by boli zachytené udalosti
rokov 70tych.
Bohaté záznamy sa zato spájajú s rokmi 80tymi.
Činnosť školy úzko súvisela so zahraničnou politikou
ČSSR a jej orientáciou na ZSSR, ako aj s vnútornou politikou štátu. Jediná politická strana diktovala podmienky v
krajine. Logickým dôsledkom je, že chod školy 80tych rokoch minulého storočia sa riadil obsahom uznesení predsedníctva KSČ a dokumentmi, ktoré vydávala vtedajšia
vláda a vtedajšie ministerstvo školstva. Dôležitými medzníkmi v spoločnosti, ako aj v škole, boli výročia. Išlo napríklad o výročie oslobodenia vlasti. Nemenej závažné bolo
výročie pripomenutia si vzniku KSČ, a tak v roku 1981 si
učitelia a žiaci i našej školy pripomenuli rôznymi akciami
60. výročie vzniku jedinej politickej strany v štáte. Atmosféru doby vystihuje výrok zapísaný v školskej kronike: „Čo
stačilo vedieť a poznať včera, zajtra už bude málo.“
Kolegovia, ktorí v tejto dobe učili, zapájali svojich žiakov – pionierov do umeleckých súťaží ako napríklad ZSSR
očami detí, Melódie priateľstva, Puškinov pamätník či Biela

stopa. Telesná zdatnosť pionierov sa preverovala v súťažiach s názvom
Pioniersky semafor, Pionierska liga, Pionierska cesta odvahy, Dukelské
preteky, Pohár čsl. rozhlasu, Majstrovstvá okresu v športovej gymnastike, Beh priateľstva ulicami obce, Beh Smeny a Mladej fronty, Memoriál
Jána Švermu a pod. Športovým sviatkom v celej krajine bola nepochybne Spartakiáda. V roku 1980 spartakiádu so žiakmi školy nacvičovali
pani, vtedy súdružky, učiteľky Citterbergová, Žabková, Michalčíková a
Gálová. Ženskú zostavu dopĺňal jediný chlap a to pán učiteľ Roštár. O 5
rokov neskôr sa spartakiádne zostavy s predajnianskymi žiakmi opäť
nacvičovali. Spartakiáda v roku 1985 bola prakticky aj posledným hromadným telovýchovným vystúpením v republike.
Žiaci – pionieri boli organizovaní v pionierskej skupine. V Základnej
škole v Predajnej pracovala pionierska skupina Pavlíka Morozova. Vedúcou pionierskej skupiny bola roky pani Šulková.
Základná škola v Predajnej spolupracovala aj s takzvanými patronátnymi podnikmi, ktorými boli Petrochema Dubová a Švermove železiarne, ako aj s družobnými brigádami socialistickej práce. Išlo o BSP kapitána Nálepku, BSP súdruha Žilku, BSP bielych murárov.
Učitelia a žiaci sa zúčastňovali rôznych brigád – zber zemiakov, hrabanie sena, úprava okolia školy, ochrana životného prostredia a práce
v Timurovskom hnutí. Účasť na brigádach sa vyčísľovala na hodiny. V
práci žiaci nezaháľali ani v rodinnom prostredí. Zbierali sa šípky, liečivé
rastliny, pomarančová kôra, textil, papier i železný šrot.
rok 1989 bol prelomovým rokom v štáte a školstvo nabralo iný smer.
Pre nás skôr narodených nie sú 90te roky vzdialenou minulosťou. Žiaci
navštevovali krúžky, zúčastňovali sa súťaží – okresného, ale aj celoštátneho významu, akými boli napríklad Majstrovstvá Slovenska v biatlone. Materiálno-technické vybavenie školy a jeho areálu sa realizovalo
svojpomocne za výdatnej pomoci rodičov. Antukové ihrisko sa začalo
budovať v roku 1990. Výstavbu finančne podporili MNV v Predajnej,
Švermove Železiarne a Petrochema Dubová. Rodičia pomáhali ja pri
osádzaní lavičiek v areáli, pri maľovaní tried, zatepľovaní priestoru telocvične a pod. Rekordným rokom v počte žiakov bol rok 1999/2000,
kedy školu navštevovalo 283 žiakov.
Kolektív pedagógov pracoval pod vedením dvoch pánov. Riaditeľom
školy bol do roku 1990 Mgr. Ján Šteller, ktorý ostal v pamäti kolegov zapísaný ako prísny, ale spravodlivý človek. Funkciu po ňom v roku 1990
prevzal Mgr. Peter Roštár. Pod vedením tohto mimoriadne ľudského
človeka škola vstúpila do nového tisícročia a začala písať novú kapitolu.
Michaela Vaníková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Zvesti pre občanov

MDD

Medzinárodný deň detí vyšiel tento rok na
sobotu. O druhej sa rozozvučali amplióny
obecného rozhlasu, aby pozvolávali malých aj veľkých na Námestie Juraja Pejku,
kde čakali na najmladších obyvateľov obce
rôzne atrakcie, súťaže a disciplíny. Organizátori pripravili osem stanovísk, kde si
mohli preveriť svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti nie len deti, ale aj dospelí. Prvému stánku kraľovali bylinkárky.
Testovali sa tu vedomosti ( znalosti) o bylinkách a preverovali sa čuchové zmysly.
Kto mal chuť mohol sa posilniť výbornou
bylinkovou limonádou. Ako druhé v poradí nasledovalo stanovisko so športovými disciplínami. Skok vo vreci, beh s fľa-

šou medzi nohami a súťaž o najsilnejšieho
chlapca a najsilnejšie dievča, sledovali
bystrým zrakom porotcovia zo športovej
komisie. Súťažilo sa vážne a preto dobre
padla pomoc dobrovoľníčok z ôsmej triedy ZŠ v Predajnej. Po športových výkonoch sa deti s rodičmi opäť zamýšľali,
tento krát nad vedomostnými otázkami o
našej obci. Niečo malé pod zub dostali
deti v perníkovej chalúpke, samozrejme
nie zadarmo, najprv museli zodpovedať
otázky ako Janko a Marienka v rozprávke
o Medovníkovom domčeku. Piate stanovisko preverilo šikovnosť ručičiek súťažiacich. Na špagát sa tu navliekali kúsky
postrihaných slamiek. Výsledkom mohol
byť pestrofarebný náramok alebo náhrdelník. Kreativite sa samozrejme medze
nekládli. Posledná disciplína na námestí

Do materskej školy sme sponzorsky vďaka
rodičom sponzorom zakúpili germicídny žiarič
Jeseň je obdobím, keď deti nastupujú do škôlky a zároveň aj obdobím zvýšeného výskytu viróz a
rôznych bakteriálnych infekcií. Dovtedy zdravé dieťa, ktoré sa pohybovalo iba v kruhu najbližšej
rodiny, sa odrazu ocitne vo veľkom kolektíve. Tu sa dostane do kontaktu s novými baktériami
a vírusmi. Začne byť choré, jeho telo si však v rámci prekonávania ochorenia posilňuje obranyschopnosť. Ak navyše dieťa príde späť do kolektívu nedoliečené, je oveľa náchylnejšie na opätovnú nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. Lekári varujú, že škôlkar potom naozaj môže
ísť z choroby do choroby.
Aj v našej materskej škole boli obdobia, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený výskyt respiračných
ochorení. Niektoré deti si imunitu budovali len veľmi pomaly. Bývali veľmi často choré. Aby sme
pomohli znížiť chorobnosť detí, zakúpili sme tzv. germicídny žiarič zo sponzorských príspevkov
niektorých našich rodičov. Germicídny žiarič sa používa na dezinfekciu povrchov a vzduchu.
Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku
narušenia DNA bunečných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu.
Veľké ďakujem chceme povedať rodičom, ktorí nám naň finančne prispeli, pomohli správne vybrať a zakúpiť . Dúfame, že jeho účinky pomôžu znížiť obávanú chorobnosť detí.
							
Ružena Smolová

Predajnianske zvesti

mohla byť pokojne označená prívlastkom
chlapská – priamo pod obecným úradom stálo hasičské auto a naozajstní hasiči, ktorí pomáhali malým požiarnikom
triafať terče prúdom vody. Pre staršie deti
bola v areáli školy pripravená ešte jedna
atrakcia, cyklodráha. Nebola to len obyčajná dráha pre cyklistov, ale obsahovala
aj prvky akrobacie. Účastníci zhodnotili,
že bola „super.“ Atmosféru detského dňa
dopĺňala autogramiáda futbalistu Michala
Ďuriša a skákací hrad Mimoň.
Deň detí zorganizovali pre vás všetky komisie pri obecnom zastupiteľstve ,pomohli aj naši dôchodcovia. Za sponzorstvo
ďakujeme Prima banke a Komunálnej poisťovni, Jaroslavovi Michalčíkovi, Michalovi Berčíkovi, Janke Kohútovej.
		
Renáta Liptaiová

Aké je využitie
režijného poplatku?
Všeobecne záväzným nariadením obce je určená výška režijného poplatku.
Deti a žiaci stravujúci sa v školskej
jedálni mesačne prispievajú na réžiu
sumou 4 €.
Školská jedáleň využíva režijný poplatok na dofinancovanie spotreby energií (voda, elektrika, plyn). Režijné
náklady sa ďalej využívajú na nákup
osobných ochranných prostriedkov,
čistiacich prostriedkov, kuchynského
riadu, kuchynského zariadenia a strojov (napr. tanierov, príborov, pohárov,
a pod.).
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„DOBROVOĽNÝ“ JE LEN SLOVO
Dobrovoľný hasič. Bežný človek si povie, keď je
dobrovoľný, tak robí, keď sa mu chce a nerobí,
keď sa mu nechce. To je omyl! Význam slova
dobrovoľný spočíva v tom, že dobrovoľník dobrovoľne vstúpi do hasičského zboru alebo dobrovoľne opustí hasičov. Keď sa stane hasičom,
už mu plynie viac povinností ako radosti. Nášmu zboru tento rok Pán Boh nadelil hneď veľmi
ťažké skúšky. V jarných mesiacoch sme zasahovali na ploche väčšej ako dva hektáre spolu
s okolitými hasičskými zbormi v katastri našej
obce v lokalite Pod Bôrovie, kde sme požiar
dohášali a monitorovali tri dni. O dva týždne
nato sme boli zavolaní na pomoc pri likvidácii požiaru na holi NAPANTu nad Baukovou,
kde sa náš člen Martin Rapčan s prieskumnou
skupinou zúčastnil likvidácie priamo na holi.
Ostatní zabezpečovali skupinu pod úpätím
kopca až do noci. Kurióznou udalosťou sa stala
povodeň, ktorú spôsobila prívalová vlna z potoka Jasenica. Tento sa vybrežil cez hať elektrárne
a zaplavil suterén obecného úradu, hasičskej

zbrojnice a šachty domov na ulici Borgondia,
po ktorej doslova tiekol potok. Sami hasiči sme
boli postihnutí uvedenou katastrofou, keďže
nám zatopilo garáž, ale stále sme boli schopní
zasiahnuť a odsávať vodu zo zaplavených priestorov na obecnom úrade a v štyroch domoch
našich spoluobčanov.
Tragickými udalosťami sa zapísal do dejín obcí
Jasenie a Predajná turíčny víkend, kde sa v potoku Jasenica utopili dvaja občania z Jasenia. U
prvého sme v nedeľu len asistovali profesionálnym hasičom z Brezna na hati elektrárne, ale
u druhej osoby sme boli políciou požiadaní o
pomoc. Po vytvorení rojnice sme nezvestného
muža našli v lokalite Sihoť. Bohužiaľ v potoku
sa našlo telo bez známok života. Telo sme vyniesli na breh a odovzdali ho polícii na ďalšie
vyšetrovanie. Táto skúsenosť určite zanechala
na mnohých aj psychické stopy. Nebolo to jednoduché!
Pri búrkach a vetre sme zasa zasahovali a
odstraňovali spadnutý strom na „starej“ ceste
pri cintoríne.
Spomeňme aj tie milšie naše povinnosti. Zabezpečoval sme a riadili dopravu pri motocyklovom zraze, pri stretnutí veteránov a cyklistických pretekoch. Pripravili sme hasičskú úlohu
pre detičky v rámci MDD a vodnú hmlu pre
ochladenie volejbalistov pri turnaji v škole.
Viete, nie sme profesionáli, ale máme potrebné odborné školenia. Nie sme non-stop, ale keď
sme, tak prídeme veľakrát skôr ako profesionáli. Ďakujem mojim chlapcom za ich obetavosť!
V rámci turíčnej oslavy sme poďakovanie vo
forme finančného príspevku dostali aj od vás –
občanov. Vybrali sme /nebudeme to tajiť/ 250
€, z ktorých sme zaplatili réžiu, hudbu a ostatné
peniažky použijeme na nákup novej lišty a pásika no našej motorovej pílky. Ďakujeme!

G r i l o v a č ka
Štvrtý rok sa stretli priatelia grilovania na GRILL PÁRTY U JARA.
Tento rok spojili svoje sily krčmár Jaro a hasiči.
Už v piatok hasiči vyzdobili námestie brezami a od soboty rána
sa dymilo z obrovského grilu, kde sa pripravovalo prasiatko a
klobásky. O 14:30 hod. začala súťaž v grilovaní čohokoľvek, a veru
našli sa aj netradičné grilované špeciality, napríklad baranie a
býčie žľazy. Súťažné družstvá sa snažili, aby čo najlepšie pripravili
svoje špeciality. Napokon porota v zložení kuchárov Michalčík
– Marčok rozhodla, že titul GRILLMAJSTER 2019 si odnesie
družstvo Ľubovcov Medveďa a Vaša, ktorí pripravili kačacie prsia
a boli najlepšie.
Od 17:00 sa začala hasičská turíčna zábava so skupinou HOREC, na
ktorej ste mohli prispieť na činnosť hasičov a zabaviť sa do polnoci.
Ďakujeme každému, kto prišiel, prispel, zabavil sa. Veríme, že ste
prežili krásnu sobotu a večer pri hudbe, grilovaných špecialitách a
priateľoch. Tešíme na Vás sa o rok!
Ľ. Ofúkaný

Našu prácu sa rozhodla oceniť aj pani starostka a obecné zastupiteľstvo jednodňovým
relaxačným sústredením a výletom s obedom
podľa nášho výberu – pravdepodobne splav
Hrona, za čo im v mene všetkých členov ďakujem. Dúfam, že partia sa zocelí a my zabudneme na nepríjemné zážitky!
Dávam do pozornosti, že k dispozícii sú aj magnetky na chladničku, kde sú uvedené kontakty
na našich členov, a ktorú môžete získať zdarma
na mojom Facebooku alebo počas Dní obce v
piatok. Kiežby ste ju nikdy nepotrebovali!
S prianím všetkého dobrého
tech. DPO SR Ľuboš Ofúkaný,
vel. DHZO Predajná

Športové zvesti

Zo života Turistického klubu Predajná

Otváracia túra tejto sezóny, ktorá sa uskutočnila 6. apríla 2019, sa nám vydarila. Zišli
sme sa na námestí a odtiaľ sme pokračovali do Jasenskej elektrárne, ktorá začala s výrobou elektrickej energie v roku 1928. Bol to krásny zážitok vidieť pomaly už 100ročné
stroje, ktoré dodnes pracujú. Po prehliadke elektrárni sme vystúpili po „štriečke“ k
centrále zvanej Rígel. Aj keď nám chvíľami pršalo, boli sme s túrou spokojní.
4.mája 2019 sme vystúpili na Hrb. Stretli sme sa na železničnej stanici v Predajnej a
odtiaľ sme pokračovali starou vrchovou cestou smer Čierťaž. Počasie nám prialo. Na
Žliebkach sme si opekali a po občerstvení sme pokračovali na chatu pod Hrbom. Poniektorí sme vyšli aj na Ľubietovský Vepor, kde je stred Slovenska. V prírode sme pookriali a oddýchli si od každodenných povinností.
25.mája 2019 sme sa vybrali na Muráň. Túru sme usporiadali v spolupráci so športovou komisiou v Predajnej. Skoro ráno sme sa stretli na námestí v Predanej, odkiaľ nás autobus odviezol do dedinky Muráň. Tam nás čakalo prekvapenie v podobe Muránskych buchiet, ktoré objednal Miňo Srnka. Pokračovali sme Hrdzavou dolinou, išli sme cez Nižnú Kľakovú, Skalnú bránu až
na salaš Zbojská. Čakali nás krásne výhľady, rozsiahle plochy lúk a krásne počasie. Túra mala zhruba 23 km. Hravo ju zvládli aj deti.
		
Dezider Smitka,
predseda Turistického klubu Predajná

Aktivity športovej komisie

Športová komisia pripravila súťaž v
aerobiku žien. Súťažilo sa 4x30 minút
a víťazkou sa stala Anna Belková, ktorá
získala putovný pohár.
1.júna 2019 – na MDD pripravila športová komisia pre deti súťaž Naj chlapec,
naj dievča. Súťažilo sa v disciplínach
pretláčanie rukou, skok vo vreci a beh s
fľašou. Každé dieťa dostalo odmenu a víťazi medailu.
Dezider Smitka,
predseda športovej komisie

Memoriál Petra Roštára
Dňa 15. júna 2019 sme opäť prežili športový sviatok. Amatérski i profesionálni volejbaloví hráči sa stretli na 4. ročníku Memoriálu Petra Roštára. V areáli základnej školy sme privítali 7
súťažných družstiev. V skupine A sa stretli Dubová, Nemecká,
RoSTAR TEAM, ZŠ s MŠ Predajná a v skupine B zase tímy
AVK Predajná, Malachov a Výber Predajná. Zápasy sa hrali celý deň. Na dodržiavanie pravidiel hry dozerali Ľ.Múka,
J.Múka, M. Múka a P.Andrejčák. V boji o 1. miesto sa stretli
RoSTAR TEAM a tím Nemeckej. Športová šťastena priala tímu
Petra Roštára ml. a patrí mu tohtoročné prvenstvo. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z Nemeckej a na 3. mieste skončil
nováčik turnaja, tím z Dubovej. Zároveň boli vyhlásené a ocenené 2 najlepšie volejbalistky turnaja - Nika Žabková a Katka
Medzihorská. Nezaostávali ani volejbalisti - chlapi. Miroslav
Leitner a Ľubo Hrbál boli ocenení ako najlepší volejbalisti turnaja. Víťazom srdečne gratulujeme! Všetkým ďakujeme za účasť a vytvorenie skvelej športovej
atmosféry.
Michaela Vaníková
Organizátori by sa touto cestou chceli poďakovať všetkým, ktorí sa Memoriálu
Petra Roštára zúčastnili ako súťažiaci, no najmä tým, ktorí pomáhali pri
príprave areálu a ihrísk. Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom: ZŠ s
MŠ Predajná, Obec Predajná, Pohostinstvo u Jara, Kaviareň u Regrútov v
Brusne, našim hasičom a samozrejme aj pánom Vojtechovi Kuracinovi, ktorý
všetkým uvaril chutný guláš a jeho bratovi Jankovi, ktorý krásne športové
okamihy zachytil objektívom svojho fotoaparátu. Už teraz sa všetci tešíme na
nasledujúci ročník Memoriálu.

