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Otvorenie obradnej siene
Dňa 11. septembra 2013 bola slávnostným aktom otvorená vynovená  obradná sieň na 
Obecnom úrade v Predajnej. Priestory ladené vo fialovej a v smotanovej farbe hneď  
o dva dni po slávnostnom uvedení do života privítali prvú dvojicu vstupujúcu do 
manželstva, Veroniku Jackuliakovú a Maroša Minarovjech. Odteraz  sa krsty, svadby, 
výročia svadieb, životné jubileá a ďalšie príležitostné obrady realizované pod taktovkou 
pani starostky, budú konať  v príjemnom, novotou voňajúcom prostredí.
                                                          Pri tejto príležitosti napísal pán Fekiač báseň.

Miesto dojatí a šťastia, 
miesto nostalgie

Po čase vek ma vyproboval,
meno, môj občan, vyskloňoval.

I zosnulých drahých život vo mne promoval,
tu vítal ich, sobášil, aj im ďakoval.

Som čistá, prítulná a priestranná
a rada som, že ste tu! 

Šarm, pôvab sviatočný mám z lupeňov kvetu.
Som vlažnou oázou pri stresoch a zhone,

prístupná som všetkým podľa potrieb, vôle.
Jarným zrodom počnúc, aj v pálivých letách,

I v nevľúdnu jeseň, zimu, až ku sklonku života.

Pritúlim pod krídla plody vrelej lásky,
pohladím šediny rodných, aj ich vrásky.
Chýba mi pri mene len malá ozdôbka,
Či som Sieň, či Aula alebo Svadobka?

Vítať chcem kojencov, hojdať ich v náručí,
odovzdať im krásy, za tie im domov ručí.

Ukázať a zjaviť tajomstvá, poklady,
vystríhať od zlého, rozdať kumšt nálady,
pomôcť šľachetne žiť, učiť sa, šťastný byť.

Uložím archívne jubileá starkých,
za ich činy, prácu, poďakujem všetkým.
Chýba mi pri mene len malá ozdôbka, 

či som izba Sentimentov alebo Svadobka?

Prameň tradícií, poklad vzácnych piesní,
nevestám s láskou dám, vášňou to posplietam.

Ženíchom semeno, chlieb, poctivé meno,
úrodnej zeme lán, z viery, nádeje chrám.

Chcem vo vetre hojdať liečivú byľ s kvetom,
uspávanku spievať mojim rodným deťom.

Pritúlim, odmením víťazov zo srdca, 
keď prinesú vavrín a ceny zo sveta.

Chýba mi pri mene len malá ozdôbka, 
či som izba Vďakyvzdania alebo Svadobka?

Šíriť chcem omamné vône mladých párov, 
dedičstvá previesť im, vodiť ich chotárom.
Odovzdať im fortieľ, zvyk rodného kraja,

naočkovať kvet svornosti, čo susedstvá spája. 

Túžim dať radosti, zbaviť vás starosti,
Počúvať piesni hlas a slúžiť len pre vás!

Chýbala mi ozdôbka pri tom mojom mene, 
vitajte a vstúpte do Obradnej siene!
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UZNESENIE č.61/2013
K bodu 2./Návrh programu zasadnutia OZ
OZ obce Predajná schvaľuje program zasad-
nutia.
UZNESENIE č.62/2013
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.
OZ obce Predajná určuje p. Boženu Šulkovú za 
zapisovateľku zápisnice a p. M. Kazára a p. A. 
Košíkovú za overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č. 63/2013
K bodu 4/ Voľba návrhovej mandátovej a vo-
lebnej komisie.
OZ obce Predajná volí do návrhovej komisie: 
p. lng. Kňazovického a p. Ľ. Ofúkaného, p. M. 
Kazára a M. Dudovú do mandátovej komisie.
UZNESENIE č. 64/2013
K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
OZ obce Predajná konštatuje, že všetky uzne-
senia boli splnené.
UZNESENIE č. 65/2013
K bodu 6./ OZ obce Predajná schvaľuje konso-
lidovanú výročnú správu za rok 2012.
UZNESENIE č. 66/2013
K bodu 7./ OZ obce Predajná schvaľuje Doda-
tok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom 
obce Predajná.
UZNESENIE č. 67/2013
K bodu 8./ OZ obce Predajná berie na vedomie 
bilanciu príjmov a výdavkov obce Predajná za 
1. polrok 2013
UZNESENIE č. 68/2013
K bodu 9./ a/ OZ obce Predajná schvaľuje Mo-
nitorovaciu správu programového rozpočtu 
obce za 1. polrok 2013.
UZNESENIE č. 69/2013
K bodu 10/
a/ OZ obce Predajná žiada starostku obce o 
prehodnotenie poistnej zmluvy v Komunálnej 
poisťovni - ide o zvýšenie poistenia na poklad-
ničnú hotovosť, a to do sumy 3320,00 €.
OZ obce Predajná: berie na vedomie správu hl. 
kontrolórky a žiada starostku obce o prehod-
notenie vedenia limitu pokladničnej hotovosti 
za I. polrok 2013 a jej zostatku k 5. 8. 2013.
b/ OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
hl. kontrolórky o vedení účtovníctva obce 
Predajná, čerpaní príjmov a výdavkov rozpočtu 
obce k 30. 6. 20 13.
c/ OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
hl. kontrolórky obce o ochrane majetku obce 
Predajná a žiada ekonómku o prehodnotenie 
výhodnosti bankových účtov v jednotlivých 
bankových inštitúciách pre rok 2014.
d/ OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
hl. kontrolórky obce o stave pohľadávok obce 
Predajná a postupe pri ich vymáhaní. OZ 
žiada zodpovedného pracovníka obce lng. 

Kňazovickú - vypracovať zoznam neplatičov a 
zverejniť‘ ich na webovej stránke obce.
e/ OZ obce Predajná berie na vedomie správu 
hl. kontrolórky obce o kontrole nájomných 
zmlúv obce Predajná ako prenajímateľa,
OZ obce Predajná žiada starostku obce zabez-
pečiť dodatky k nájomným zmluvám, kde sa 
upraví cena nájmu tak, ako je to uvedené v bode 
10 písmeno e/ tejto zápisnice a to s účinnosťou 
od 1. 1. 2014,
OZ obce Predajná schvaľuje nájomné tak, 
ako je to uvedené v bode 10 písmeno e/ tejto 
zápisnice.
f/ OZ obce Predajná berie na vedomie predĺ-
ženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov 
SHR - Ivan Vančo a to v zmysle §8 ods. I zák. 
č.504/2003 - na 5 rokov /do roku 2018/.
UZNESENIE č.70/2013
K bodu 11./
a/OZ obce Predajná schvaľuje vytvorenie jed-
ného volebného okrsku pre voľby do VÚC a 
informáciu o vymenovaní p. B. Šulkovej za 
zapisovateľku OVK.
b/ OZ obce Predajná berie na vedomie infor-
máciu, že za zapisovateľku OVK pre voľby do 
VÚC bola vymenovaná p. B. Šulková.
UZNESENIE c. 71/2013
K bodu 12./
a/ OZ obce Predajná berie na vedomie:
- informácie starostky obce uvedene v bode 12 
pod písmenom a/.

- žiadosť‘ p. Ing. Kortána o odkúpenie obecnej 
lúky. Po preštudovaní zmluvy a žiadosti OZ 
obce Predajná zaujme stanovisko.

b/ OZ obce Predajná žiada
- starostku obce Predajná o zabezpečenie osa-
denia dopravného zrkadla na výjazde z obce 
smerom na Banskú Bystricu,

- stavebnú komisiu o vypracovanie návrhu na 
nové dopravné značenie v obci Predajná,

- stavebnú komisiu o vypracovanie návrhu 
na osadenie dopravného zrkadla pri št. ceste 
lll/066 57,

- finančnú komisiu zahrnúť žiadosť futbalového 
oddielu Predajná o finančnú dotáciu do 
rozpočtu obce na rok 2014,

- stavebnú komisiu o vypracovanie návrhu na 
vykonanie odvodnenia rigolu v časti Kramlište

 /rodinné domy p. Babku, Ďuriša, Šeba a 
Andrišeka/.

c/ OZ obce Predajná schvaľuje
- použitie finančných prostriedkov z účelového 
fondu vo výške 768,00€ na spolufinancovanie 
rekonštrukcie obradnej siene v obci a výmenu 
okien na budove OU,

- akciu rekonštrukcie priestranstva v okolí 
spoločenského domu a domu smútku v rámci 
fondu MAS.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 3. 10. 2013

VÝZVA!
Vyzývame týmto nájomníkov 

hrobových miest, 
ktorí ešte neuhradili 
nájomné za rok 2013, 

aby tak urobili čo najskôr, 
a to buď v hotovosti,

do pokladne 
Obecného úradu obce Predajná 

alebo bezhotovostne 
na č. ú. 2000710001/5600,  

Dexia banka Slovensko. 
V prípade, že nájomné  

nebude uhradené 
do konca roku 2013, 

nebude s nájomníkom 
predĺžená, resp. uzavretá 

nová nájomná zmluva.

Ing. Tatiana Čontofalská
Starostka obce

Separujeme
Triediť a kompostovať biologicky rozlo-
žiteľný odpad by mal byť pre  prostredie 
dediny prirodzený jav. V domácnos-
tiach so záhradou sa určite nájde miesto 
na vytvorenie kompostoviska. Nie všet-
ko patrí do smetného koša. Pomôžeme 
tým sebe, ale aj životnému prostrediu. 
V areáli našej základnej školy sme 
umiestnili plastový kompostér.  
Naším cieľom je, aby sa deti naučili, že 
„príroda“ patrí naspäť do prírody.  
Kompostér využívame aj pre biologicky 
rozložiteľný odpad z kuchyne. 
V podobnom duchu sa nesú naše ďalšie 
enviromentálne aktivity. V novembri 
budeme zbierať papier a do marca sme 
vyhlásili zbieranie tetrapakov. Zbiera-
nie tetrapakov je o čosi náročnejšie. 
Škatuľu od džúsu, resp. mlieka je pot-
rebné umyť, rozstrihnúť, aby vznikla 
vodorovná plocha a samozrejme nechať 
vysušiť alebo utrieť. Verím však, že naše 
deti to s vašou pomocou hravo zvládnu. 
Tak do separovania, priatelia!             
                                              M. Vaníková
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   Prvé školské zvonenie v budove našej školy 
je už natrvalo späté so septembrom 1963. 
Odvtedy prešli školskou bránou stovky 
nových prvákov. Zasadli do školských 
lavíc, zodrali niekoľko nohavíc, naučili sa 
čítať, písať, počítať, aby  potom ako hrdí  
absolventi s množstvom zážitkov ukončili 

základnú školu a pokračovali v ďalších  štúdiách. Ich školský život im režírovali 
riaditelia, učitelia, vychovávateľky či pionierske vedúce. 
   Každé obdobie i v živote školy má svoje špecifiká. Šesťdesiate  roky v predajnianskej 
škole sú spojené s veľkým počtom detí. Školu vtedy navštevovalo takmer šesťsto   
žiakov. Ďalšie tri desaťročia sa plnili úlohy, oslavovali sa výročia SNP, upravovalo 
sa okolie školy, nacvičovala sa spartakiáda, fungovali krúžky, zbierali sa šípky, 
pomarančová kôra, učitelia pripravovali deti na rôzne  súťaže. Škola si žila svojím 
životom.
   V roku 2002 sa ZŠ stala právnym subjektom.  O rok neskôr sme sa spojili  s materskou 
školou. Zriaďovateľom je Obec Predajná. Bývalý  riaditeľ  školy Mgr. Peter Roštár 
v spolupráci  so starostkou obce  Ing. Tatianou Čontofalskou zrealizovali projekt 
rekonštrukcie základnej školy. Výsledkom je súčasný vzhľad budovy našej školy.  
   Zateplená, moderná a vyzdobená škola sa pripravovala od začiatku tohto školského 
roka na oslavu svojich narodenín. Dňa 29. októbra 2013 sme si pripomenuli 
slávnostnou akadémiou 50 rokov, ktoré uplynuli od založenia našej školy. V slnečné 
utorkové poobedie prešli cez školskú bránu bývalí zamestnanci školy, súčasní 
kolegovia a ďalší pozvaní hostia. Pozreli  si vyzdobené triedy, zaspomínali na staré 
časy, zapísali sa do školskej kroniky.... Po úvodnom zvítaní sme sa všetci  presunuli 
do Spoločenského domu v Predajnej. Kultúrnym programom  sme sa preniesli do 
histórie. Vyvolal v nás nostalgické spomienky na časy nie tak dávno minulé.  Po 
ňom nasledoval príhovor riaditeľky školy Mgr. Michaely Vaníkovej, slávnostný 
prejav starostky obce Predajná Ing. Tatiany Čontofalskej, súčasťou ktorého bolo i 
poďakovanie všetkým prítomným zamestnancom školy  v podobe voňajúcej ruže.        
   V závere programu si prítomní vypočuli  prednes básne v podaní jej autora Jána 
Fekiača. Po slávnostnej akadémii sa presunuli všetci hostia do školskej jedálne, 

kde bola pripravená slávnostná 
recepcia. V uvoľnenej atmosfére 
sa živo rozprávalo, spomínalo, 
pózovalo a fotilo. 
A čo zaželať našej škole do 
najbližších rokov? Prajeme jej 
kvalitných pedagógov, aby ne-
stagnovala, veľa žiakov, aby 
nepadla na kolená a dostatok 
financií, aby mohla fungovať 
minimálne ďalších 50 rokov.                                              
                        Michaela Vaníková

Veršíky pre školu
Pozorne skúmam starý múr ovody,
pýtam sa dojatý, čo všetko Ťa bolí?
Rátam aj trhliny prastarej školy,
v mysli echo zneje piesní z lúk a polí.

Podľa sviatkov zneli, tu všade navôkol,
doznievajú v škárach krovu s cvrkotom červotočov.
Prekrývajú farby názov tej budovy, 
význam slov prezrádza predkov, čo tu boli. 

Litery chceli znať z mena kravky, Strakuly,
odhadnúť vec podľa zvuku, keď kováči kuli.
Vedieť po zverovode použiť nôž, trokár,
ako spletať pasce na myš, ukázal tiež drotár. 

Výsledok odhadnúť, súčet počítadlu,
pri mravoch vzdať úctu, vedieť skloniť hlavu.
Priznať Desatoro pri zmene hodiny,
načúvať spev kantora, čo znel z chóra do doliny.

Zoschli staré krpce, pleseň ich zožrala,
čo prastará matka deťom v zime dala.
Na povale v prachu kachieľ diel sa leskne,
susedovie peciar odkiaľ je, vedel presne.

Zostarli ich deti, už tiež spráchniveli,
ich krošne potomci v novšie prerobili.
Odobrali traky drotárom, sklenárom,
miesto jarma volkov, stroj hýbe chotárom.

Veď dcérky, synkovia, tiež aj z tejto školy,
rozišli sa v diale, poznať svet, národy.
Majstri v profesiách, liečitelia, vedci,
obhajujú práva ľuďom, vidia tvár im slepci.

Sú to Tvoje diela, Stará milá škola,
učila sa tu prastarká, ocko, mať, 
ded, brat i sestra moja!
Tvoje dcéry vyrástli pre pomoc, výchovu,
sú moderné teplé, vedu učia novú.
     
   Ján Fekiač

Výročie školy 
1963 - 2013
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Na brannom cvičení
Dňa 2. októbra sme mali branné cvičenie. Prvé tri hodiny sme boli 
v škole. Na prvej hodine sme sa dozvedeli informácie o prvej pomoci. 
Cez druhú hodinu sme si povedali niečo o civilnej ochrane. Teoretickú 
časť sme zakončili poznatkami o orientácii v prírode. A potom sme už 
konečne vyrazili do terénu. My ôsmaci sme vyrazili do Jasenia. Opekali 
sme si na lúke pod horou. Keď sme sa dosýta najedli, vybrali sme sa do 
jasenskej školy. Odtiaľ sme unavení zamierili domov. S branným sme boli 
spokojní. Boli by sme radi, keby sa takéto akcie konali častejšie. 
         Maťka Žabková, 8.ročník

Horehronské hry v B. Bystrici
Dňa 3. októbra sme sa zúčastnili Horehronských hier. Našu školu 
reprezentovali: Adrián Hôrčik, Dušan Peťko,  Lenka Svitková, Betka 
Turčanová, Violka Kazárová, Zuzka Longauerová, Barborka Tokárová, 
Dida Zboranová, Bianka Vaníková, Julianna Povrazníková a Viktória 
Toráňová. Súťažili sme v skoku do výšky, do diaľky, v štafete a v behu 
na 60 m, 300 m,  600m a 1500 m. Najúspešnejší z nás boli Aďo a Lenka. 
V Banskej Bystrici sa nám všetkým páčilo. S našimi výkonmi sme boli 
spokojní. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
      Violka Kazárová, 8. ročník

V knižnici
V obci Predajná máme obecnú knižnicu, ktorú sme navštívili spolu s 
pani učiteľkou Vaníkovou, na hodine literatúry. Nachádza sa v nej okolo 
3900 kníh. Knihovníčkou je pani Margita Flašková, ktorá knižnicu vedie 
približne 40 rokov. Zakúpenie preukazu na celý rok stojí 0,50€. Knihy sú 
požičiavané zdarma. Sú tam rôzne druhy kníh, od detských rozprávok až 
po beletriu. Nachádzajú sa tu knihy pre rôzne vekové kategórie. Knižnica 
je pre verejnosť otvorená od 17.30 hod. do 19.00 hod. v utorok a v piatok. 

PERSONÁLNE OBSADENIE 
v ZŠ s MŠ v Predajnej 

v školskom roku 2013/2014
 
Riaditeľka školy:  Mgr. Michaela Vaníková
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:   Mgr. Alena Žugecová
Zástupkyňa RŠ pre MŠ:  Ružena Smolová
Vedúca ŠJ:  Bc. Martina Babková

Triedna učiteľka v 1.r:   Mgr. Iveta Homolová
Triedna učiteľka v 2.r:  Mgr. Miroslava Oravkinová
Triedna učiteľka v 3.r:  Mgr. Ivana Maderová
Triedna učiteľka v 4.r:  Mgr. Želmíra Kohoutová
Triedna učiteľka v 5.r:  Mgr. Darina Gillová
Triedny učiteľ v 6.r:   Mgr. Maximilán Mistrík
Triedny učiteľ v 7.r:  Mgr. Marcel Múka
Triedna učiteľka v 8.r:  Mgr. Jana Rusnáková
Triedna učiteľka v 9.A:  Mgr. Viera Vaníková
Triedna učiteľka v 9.B:  Mária Kováčiková
Učitelia bez triednictva: Mgr. Anita Fodorová
 Mgr. Rastislav Turňa
 Mgr. Ľuboš Hošala 
 Mgr. Marek A. Piekut

Vychovávateľky v ŠK:   Mária Skladaná 
 Bc. Zuzana Hrončeková

Učiteľky v MŠ :       Mgr. Stanislava Michalková
 Mgr. Janka Kleskeňová 
 Alexandra Vaníková

Školníčka:  Romana Eremiášová

Upratovačky:   Marta Ďuricová, 
 Želmíra Šagátová, 
 Katarína Fógelová

Kurič:  Michal Eremiáš

Pracovníčky v kuchyni: Marta Kvačkajová
 Elena Hôrčiková,    
 Anna Giertlová



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

BOLI SME NA EXKURZII
V utorkové ráno sme čakali pred školou na autobus. Každý si našiel 
„parťáka“ na sedenie. Cestovali sme tri hodiny do Lednických 
Rovní. V sklárňach sme videli ručnú a strojovú výrobu pohárov, 
váz, krčahov a rôznych sklenených výrobkov. Ukázali nám techniku 
zdobenia navoskovaných pohárov. Potom sme išli do Rajeckej 
Lesnej. Predchádzali sme okolo Baziliky narodenia Panny Márie. V 
blízkosti kostola je nainštalovaný najväčší slovenský Betlehem. Mohli 
sme sa kochať ručne vyrobenými postavičkami, ktoré sa pohybovali. 
Súčasťou Betlehemu sú aj z dreva vyrobené symboly Slovenska – hrad 
Devín, Bratislavský hrad či  banskobystrický Kostol sv. Františka 
Xaverského a mnohé ďalšie. Niektorí z nás si zakúpili suveníry a 
pohľadnice. Cestou späť sme sa zastavili na nákupoch v Žiline. V 
autobuse sme už len oddychovali. Unavení, ale šťastní sme sa vrátili 
podvečer domov.              Saška  Bučková, Vanesska Pepichová, 8. roč.

Starkej
Možno sa ťažko bude veriť tejto vete,
ale ty si najlepšia starká na celom svete.
Srdiečko veľké máš,
každý deň nám radosť z neho rozdávaš.

Tvoj úsmev je pre nás veľmi drahý,
nik ho už nenahradí.
Všetky chvíle strávené s tebou sú tie najlepšie,
V našom živote boli a vždy budú najkrajšie.

Svoju lásku ti dávam,
nech navždy medzi nami ostane.
Každý deň na teba myslím,
nech sa ti nič zlé nestane.

Kedykoľvek ti našu pomoc poskytneme
a za takú starkú ako si ty, ďakujeme!
       Naďka Lányová, 7.A

Starí rodičia
Moji starí rodičia sú naj....
Pán Boh im pomáhaj!
Mám ich z maminej i otcovej strany,
nie sú v Jasení veľmi známi.

Prvý starký chová kravy,
druhý starký na dvore dlhší čas trávi.
Starká v krčme pivo rozdáva,
tá ďalšia v kostole sedáva.

Môj starký Milan parenice robí,
môj starký Jaromír líšky loví.
Starká Klára sa  o dobytok stará,
starká Jarmila sa s malým vnukom hráva.

Sú rovnakí všetci štyria,
niekedy mi nervy pília.
                Betka Turčanová, 8.A

Babička
Jedna teta menom Anka,
to je moja dobrá starká.
Milá, zlatá, usmievavá,
po frizúre kučeravá.

Rada som ja, že ťa mám,
vyhýbaš sa dilemám.
Vždy si dobre naladená,
vypadáš tak omladená.

Keď mi telku pozeráme,
cez okienko nazeráme.
Milá moja babička, 
si kus môjho srdiečka.
 Kristínka Demeterová, 8.A

Starým rodičom
Stará mama rada ťa mám,
keď ťa stretnem pusu ti dám.
Starký, dedko, deduško,
dám ti božtek na uško.

Vaše vrásky mi nevadia
a dlane ma vždy pohladia.
Váš pohľad je plný lásky,
pohladím vám sivé vlásky.

Cez víkend sa tešíme, 
na prechádzky chodíme.
A cez týždeň pospolu,
chodíte po mňa pred školu.

Na dôchodku vám je dobre,
pomáhate si vždy svorne.
Vždy sa teším na chvíle,
keď sa spolu vidíme.

Ja vám stále rozprávam,
aké chvíle prežívam.
Poteší sa vaše srdce,
vždy keď prídem nabudúce.
Julianka Povrazníková, 6.A

Mojej babke
Moju babku babina volám,
veľmi ju rada mám.
Aj keď na mňa kričí zavše,
ja viem, že ma ľúbi ešte.

Pri pečení pomáham jej,
misky oblizujem najradšej.
Pomôžem jej s radosťou,
vždy odídem s odmenou.

Veci rieši s nadhľadom,
boľavé kolená si natiera Fastumgelom.
S úsmevom mi vo všetkom radí,
my všetci ju máme radi.

Telenovely pozeráva  s nadšením.
Moja úcta patrí vráskavým.
Vráskavým rukám, aj hlavám šedivým,
moja úcta patrí všetkým tým.
 Emka Žugecová, 7.A

Október
Október už začal,
mesiac úcty k starším,
ten čas pre nás nastal,
dať im lásku mladších.

Dať im kvietok, kyticu,
dajú si ju na policu.
Chvíľku času stráviť s nimi
so spomienkami dávnymi. 

Spomínať na staré časy, 
počuť zase tiché hlasy,
dozvedieť sa nové veci,
smejeme sa spolu všetci.

Nastala jeseň, jeseň ich života,
už viac nie sú mladými, 
prichádza od nich len samá dobrota,
v srdciach sú stále krásnymi.
             Maťka Žabková, 8.A



Veľa ďalších rokov, 
veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí, 
želáme Vám všetci.

Blahoželáme v mesiaci 
september 2013

65 rokov
Martin Cibula

Vlasta Kováčová

70 rokov
Ján Fekiač

75 rokov
Jozef Štulrajter

80 rokov
Mária Búdová

Helena Stieranková

85 rokov
Ján Lagovský

90 rokov
Valéria Barbieriková

Blahoželáme v mesiaci 
október 2013

50 rokov
Ivan Lány

Štefan Marčok

60 rokov
Nela Markusová

65 rokov
Karol Fekiač

Jaroslav Kortán
Viera Lakomčíková
Katarína Zanvitová

70 rokov
Milan Kováč
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POĎAKOVANIE
Aj keď nie prvý, ani posledný, ale milo prekvapený som zostal po prečítaní si pozvánky 
adresovanej mne a mojej rodine pri príležitosti 70.rokov mojich narodenín.
Slávnostného obradu som sa spolu s rodinou s potešením zúčastnil a z celého srdca 
chcem vyjadriť poďakovanie pani starostke našej obce Predajná, ako aj ZPOZu za 
pekný program. Ďakujem za krásne slová básní, piesní, vinšov. Stávajú sa pre mňa 
povzbudením pre budúce nažívanie medzi Vami.

Vám všetkým, čo som doposiaľ poznal

Ďakujem Matke Božej, aj pánu Bohu,
že dopriali mi dožiť dnešnú dobu.

Ďakujem rodine a všetkým, čo s nimi údely i krásy zdieľam,
ďakujem tým, čo veria mi, aj čo s nimi do prírody chodievam.

Ďakujem všetkým, čo mi dobro prajú,
nech Pán a Božia Matka, stokrát viac im dajú.

Ďakujem všetkým tým, čo odzdravia ma,
ale aj tým, čo hanobia ma. 

Veď o tom sme a taký musí byť aj život:
žiadaný ako soľ, chutný ako chlieb, sladký ako med, aj kyslý ako ocot!

Veľké vám: Ď A K U J E M!                     

AJ NEVŠEDNÝ DEŇ V PREDAJNEJ 
SA MÔŽE STAŤ SVIATOČNÝM

V Predajnej zrenovovali obradnú sieň a vymenili okná na obecnom úrade. Nové 
priestory prispejú k tomu, aby sa niekoľko výnimočných dní v roku stalo pre 
tamojších občanov sviatočnými a nezabudnuteľnými.

PREDAJNÁ. Slávnostný akt otvorenia zrekonštruovaných priestorov sa uskutočnil 
v stredu 11. septembra. 
Zareagovať na výzvu sa oplatilo
Renováciu budovy obecného úradu začali v Predajnej plánovať pred dvoma rokmi. 
Starostka Tatiana Čontofalská po dohode s poslancami reagovala na podnet 
Poľnohospodárskej platobnej agentúry a v spolupráci s miestnou akčnou skupinou 
Chopok - Juh sa ozvala na výzvu zverejnenú ministerstvom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka. „V čo najkratšom termíne sme vyhotovili projektovú dokumentáciu 
a vybavili všetky povolenia, zrealizovali proces verejného obstarávania na dodávateľa 
stavebnej časti a stavebný dozor,“ povedala starostka Tatiana Čontofalská. 
Renovovať začali v apríli 
Obec v stanovenom termíne podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá 
bola schválená. „So stavebnými prácami sme začali v apríli 2013, kedy som podpisovala 
zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR. Do renovácie boli zahrnutí 
odborníci z bratislavskej a žilinskej firmy.“ 
   Rekonštrukcia sa uskutočnila v plánovanom termíne, aj keď podľa starostky to nebola 
ani zďaleka ľahká cesta. „Keď však človek koná dobro, nemyslí na odmenu ani na 
uznanie, snaží sa prosto rozdávať dobro a nevníma čas.“
Slávnostný akt 
Vo vynovenej obradnej sieni sa na slávnostnom akte v stredu 11. septembra zúčastnili 
starostovia obcí mikroregiónu Chopok Juh, prednostka Mestského úradu v Brezne, 
zástupcovia Obvodného úradu Brezno, ústrednej rady Zboru pre občianske záležitosti, 
dodávateľských firiem, poslanci obecného zastupiteľstva v Predajnej, ako aj predstavitelia 
Miestnej akčnej skupiny Chopok – Juh. Pri tejto príležitosti Ján Fekiač z Predajnej zložil 
báseň, ktorú hosťom zarecitoval.
   Starostka vo svojom príhovore vyzdvihla prácu všetkých, ktorým sa podarilo 
správne navrhnúť, vytvoriť a podať projekt na renováciu. „Ďakujem firmám a hlavne 
robotníkom, ktorí svojimi rukami projekt zrealizoval. Všetkým, ktorí budú toto dielo 
využívať, prajem len tie najkrajšie  vnútorné pocity a čo najčastejšie návraty do obradnej 
siene v Predajnej.

 Jubilant Ján z Predajnej



ZVESTI PRE OBČANOV

Dňa 21. septembra 2013 nastal očakávaný deň. Zišli sme sa pred 
školou po 45 rokoch. 25 absolventov deviateho ročníka spred 
štyridsiatich piatich rokoch previedla po škole Janka Rusnáková. 
Oživili sme si spomienky na miesto, kde nás denno-denne 
vyprevádzali naši rodičia. V roku 1968 nám naši triedni učitelia 
rozdali posledné vysvedčenie a v nás ostali len spomienky na 
vzácne školské dni. Školu v Predajnej navštevovali v tom čase 
aj žiaci z okolitých obcí – z Jasenia, z Ráztoky, z Nemeckej, z 
Dubovej i zo Zámostia. Vyučovanie i za našich čias začínalo 
o 7.30 hodine a končilo o 13.00 hodine. Sobotné popoludnie 
sme teda strávili po 45 rokoch v kruhu našich spolužiakov a 
triednej pani učiteľky Magdušky Michalčíkovej. Pred školou 
nás privítal náš spolužiak Ladislav Dunajský. Po prehliadke 
školy sme sa presunuli do spoločenského domu. Pár milých slov 

nám predniesla naša 
triedna pani učiteľka Michalčíková. Príhovor k spolužiakom som predniesla z pozície 
organizátora ja. Dôstojnou  bodkou za slávnostnou časťou bol prednes básne v podaní 
spolužiačky Márie Boberovej. Potom už nasledovala voľná debata, občerstvenie a 
posedenie pri hudbe. Ani sme sa nenazdali a sobotu vystriedala nedeľa a my sme sa 
museli rozlúčiť. Chcem poďakovať Janke Rusnákovej, ktorá mi pomáhala zohnať adresy 
našich spolužiakov a žienkam za  občerstvenie i za obsluhu. 
Na záver chcem svojim zlatým spolužiakom i triednej pani učiteľke Michalčíkovej 
popriať veľa zdravia, ktoré všetci potrebujeme. 
                                 Vaša bývalá spolužiačka a organizátorka stretnutia Hanka Filipková.

KVAPKA 
NAJVZÁCNEJŠIA

Má farbu rubína, cez srdce preteká,
úsmev jasný vracia do očí človeka.
Pomáha zotierať slzy beznádeje,
vtedy, keď zazdá sa, že už nádej nie je.

Kvapôčka po kvapke, zlieva vzácny mok,
aby nádeji dal zelenú pre nový začiatok.
Zrazu srdcia veľké k nej láskou zahoria
a svoje vzácne stuhy k pomoci otvoria.

   Čo krajšie môže byť, ako zahnať 
smútok v tvári človeka. Do očí mu 
vrátiť lesk a dovoliť svojej vzácnej 
kvapke krvi k inému srdcu tiecť. Vzácni 
ľudia sú medzi nami. Často skromní, 
nenápadní, známi, ale aj neznámi. 
Denne ich stretávame na ulici a ani 
netušíme, akú veľkú službu robia inému 
človeku. A my to pomaly berieme už ako 
samozrejmosť. Dostanú voľno v robote, 
poležia si na ležadle, vrátia sa medzi 
nás ochudobnení o to najvzácnejšie, aby 
za krátky čas zopakovali to, čo veľakrát 
predtým. A život nám plynie ďalej. 
AŽ RAZ!  „Prikvačí“ nás alebo našich 
najbližších čosi vážne. Vtedy nás na 
chvíľu premkne zvláštny strach a my sa 
budeme pýtať, či aj nám bude poruke 
taký vzácny človek. V kútiku srdca 
dúfame, že áno. Viem, že by  sme  za tú 
istotu dali všetky poklady sveta. 
   Nemusíme hľadať poklady sveta. 
Úplne stačí venovať našim dobrodincom 
aspoň milý úsmev a teplé ľudské slovo. 
A vyjadriť svoju vďačnosť s prosbou, aby 
sa vzácny pramienok života nestratil a 
ako červená stužka sa ďalej prepletal od 
jedného osudu k druhému.                  A.M. 

Stretnutie po 45 rokoch

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
15. 9. 2013 Kalvária Predajná



ŠPORTOVÉ ZVESTI
Turistický klub

ZÁPADNÉ TATRY
Ráno sme sa stretli na námestí a autobus nás odviezol 
na Zverovku. Privítalo nás krásne slnečné počasie a 
prekrásne výhľady na štíty Západných Tatier. Túto túru 
sme rozdelenú na tri skupiny. Ľahkú, ťažšiu a náročnú. 
Všetci sme sa najskôr vybrali červenou značkou na 
Ťatliakovu chatu a tam sme sa rozdelili. Jedna skupina 
šla okolo Roháčskych plies, druhá pokračovala do 
Smutného sedla a tí najodvážnejší sa vybrali cez Tri 
kopy a Baníkov k Roháčskemu vodopádu. Všetci sme 
sa zhodli na tom, že to bolo krásna túra. Dokonca sme 
videli záchrannú akciu vrtuľníka v priamom prenose. 
Nezodpovední turisti na inej trase spustili kamene, 
ktoré zranili českú turistku, takže sme mali ponaučenie 
o dôležitosti byť v horách opatrní a ohľaduplní navyše. 
Stretli sme sa pri autobuse a plný zážitkov sme sa 
vybrali domov.

UKONČENIE 
LETNEJ TURISTICKEJ 

SEZÓNY – GULÁŠ

V tomto roku boli gulášmajstrami Ľubka 
a Milan Pikulovci a svojej úlohy sa zhostili 
výborne. Aj keď ráno bolo slnečné, teplomer 
ukazoval len mínus 5 stupňov, a tak na chate 
pod horou bolo rezko. Rozložili sme oheň 
pod kotlom a mohlo sa začať variť. Pomaly 
začali prichádzať aj ostatní turisti, zišlo sa nás 
dokopy 40. A veru to miestami vyzeralo ako 
na svadbe, toľko druhov koláčov priniesli 
naše turistky, jeden lepší ako druhý. Bolo 
aj niečo na preliatie pre dospelých a chatár 
Marek uvaril deťom skvelý čaj. Ten ich tak 
zahrial, že Dušan Búda, ktorý sa im venoval, 
sa mal čo obracať, aby im stačil. No aj my starší 
sme sa bavili, kým gulášmajstri nezavelili, že 
guláš je hotový a môže sa ísť jesť. A veru 30 
litrový hrniec padol. Po dobrom občerstvení 
začal zlatý klinec programu – športové 
súťaže medzi A a B družstvom. Súťažilo sa v 
štafetovom behu, v hode polenom na cieľ, v 
skoku vo vreci, v behu v gatiach aj v behu s 
fľašou medzi kolenami. Povzbudzovali sme 
sa navzájom, škriepili a poriadne vyšantili 
a s nami samozrejme aj deťúrence. Zvíťazili 
všetci, pretože sme urobili niečo dobré pre 
naše zdravie a hlavne sme sa stretli všetci ako 
dobrí priatelia. Po súťaži sme si zaspievali, 
pospomínali na príhody na túrach, zagratu-
lovali našim oslávencom a odovzdali ma-
lý darček, prezreli kroniku a zabávali a 
spomínali do neskorého poobedia. Večer 
sme sa unavení, ale spokojní a plní zážitkov 
rozišli domov.                           Dezider Smitka

POĽSKÉ TATRY – MORSKIE OKO
V sobotu 14. septembra si turisti naplánovali poslednú túru tohtoročnej letnej 
sezóny do Poľských Tatier. Ráno o 6.00 hod. nám počasie neprialo, ale odhodlaní 
sme sa nevzdali a plný autobus vyrazil do Tatier na Lysú Poľanu.
Ja, Laco Hruška a deti sme vystúpil pri Belianskej jaskyni, pretože naši malí turisti 
by do Poľska potrebovali pas, ale keďže sme ich nechceli o nič pripraviť, urobili sme 
si náhradný program. Navštívili sme Beliansku jaskyňu a potom sa deti ešte vyšantili 
v SPIDER PARKU na lanových atrakciách. Potom sme sa presunuli do Tatranskej 
Lomnice, kde sme si aj my urobili menšiu túru na Skalnaté pleso a odtiaľ sme sa 
presunuli do múzea, kde si deti mohli pozrieť rysa, medveďa, diviaka, jelene a rôzne 
vtáčiky. Vyzerali ako živé. 
Druhá skupina pokračovala z parkoviska pešo do Poľska, kde sme boli milo 
prekvapení z dobre upravených chodníkov. V Palenici Bielczanska kočiši ponúkali 
turistom prevoz na kočoch na Morskie Oko. Pokračovali sme dolinou Roztoky 
na Siklawu a chodníkom zišli ku chate Morskie Oko. Pri chate sme sa občerstvili 
a pokračovali asfaltovou cestou na Lysú Poľanu k autobusu. Táto túra bola pre 
niektorých turistov náročná, ale krásne výhľady a ešte krajšia príroda stáli za tú 
námahu.


