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Predajná oslavovala
Prvý augustový víkend sa v obci Predajná niesol v znamení osláv. Tento rok sa
konal ôsmy ročník úspešného podujatia,
ktoré už natrvalo vošlo do dejín obce pod
názvom Dni obce. Tento ročník sa niesol v
o čosi slávnostnejšom duchu, keďže od prvej písomnej zmienky o obci ubehlo presne 730 rokov. Starostka obce Ing. Tatiana
Čontofalská spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva obce Predajná pripravili oslavy obce pre všetkých jej obyvateľov na
štandardne kvalitnej úrovni.
Slávnostný ceremoniál začal na Námestí Juraja Pejku krátko po desiatej hodine príchodom slávnostného sprievodu.
Úvodné a sprievodné slovo patrilo bratislavskému hercovi s podmanivým hlasom
a jemu vlastnou charizmou pánovi Jurajovi Sarvašovi. Jeho vrúcny vzťah k Horehroniu, ako aj k Predajnej, bolo cítiť už
z úvodných slov. Po slávnostnom príhovore starostky obce Ing. Čontofalskej,
ktorú umelec aj vyspovedal, odovzdal
slovo poslancom. Zástupca starostky pán
Kazár vyslovil poďakovanie Ing. Čontofalskej za prácu na poste hlavy obce a
odovzdal jej pamätnú medailu pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky
ako symbol jej pracovných zásluh. Spomínala sa rekonštrukcia školy, námestia,
obecného úradu i obradnej siene. Potom
už nasledovala slávnostná svätá omša,
ktorú viedol pán Marek Arkadiusz Piekut.
Po jej ukončení sa pozvaní hostia presunuli na recepciu do Spoločenského domu
v Predajnej. Medzi pozvanými hosťami
bol primátor mesta Brezno Ing. Demian
Jaroslav a starosta obce Podbrezová Mgr.
Kardhordó Ladislav., Prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Kaánová.
V tom čase už bola pre verejnosť otvorená
výstava v budove ZŠ s MŠ Predajná pod
názvom Minulosť a súčasnosť obce Predajná. Návštevníci sa mohli nájsť na fotografiách z predchádzajúcich ročníkov Dní
obce a tí skôr narodení možno aj v albumoch s dobovými fotografiami. Súčasťou
výstavy boli umelecké práce mladučkej
a talentovanej Veroniky Kršteníkovej,
zbierka umeleckých nožov pána Kršteníka či zvonce rôznej veľkosti, ktoré vyrába
pán Peťko. Pán Fekiač a pán Čontofalský
zapožičali samorasty. Súčasťou výstavy
boli aj predmety dennej potreby, predmety, ktoré sa používali v hospodárstve,
ako aj ľudové kroje a vyšívané obrusy.

A to všetko z vlastných rodinných archívov obyvateľov obce. Predmety s puncom
desaťročí zapožičali pani Pocklanová Vieka, Košíková Anna, Jackuliaková Danka
a pán Jozef Beraxa. Záujem o výstavu určite jej organizátorov potešil.
Dni obce by samozrejme nemohli byť
bez súťaže o najlepšieho guľášmajstra.
Tento rok sa podarilo najchutnejší guľáš
uvariť družstvu pána Maroša Pavlovského. Verím, že šéfkuchári ostatných družstiev neboli sklamaní, veď častokrát nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A keď ich
už nehrial pocit z výhry, tak okrem tepla,
ktoré sálalo spod kotlíka, ich určite hrialo
teplé slniečko. V sobotu sa Predajnej vyhol dážď, čo bol výnimočný jav vzhľadom
na ráz počasia, ktoré máme v našom regióne od začiatku júla. Teplé slnečné lúče
nevadili ani športovcom, ktorí na tenisových kurtoch súťažili vo štvorhre o pohár

starostky obce. Po celodenných zápasoch
bol večer vyhlásený víťaz turnaja. Obyvatelia Predajnej sú istotne hrdí, že zvíťazili domáci. Dvojica mladých športovcov
- Daniel Michalčík a Matúš Beraxa si
prevzali pohár z rúk starostky obce okolo
ôsmej hodine večer.
Návštevníci osláv, ktorí neholdujú športu, sa mohli kultúrne vyžiť. Krátkym
programom prispeli žiaci základnej školy. Šláger hity zaspievala dvojica Mirka
a Ondrej. Vtipmi, imitovaním a spevom
zabavili páni Robo Kaiser a Peter Meluš
a tým, ktorí vydržali až do rána, spievala
hudobná skupina ZBM. O polnoci zažiaril
ohňostroj.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom tohto podujatia. Dúfame, že tvorivé
nápady zúročia aj pri príprave nasledujúceho ročníka. Už teraz sa tešíme!
Mgr. Vaníková Michaela

Pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky bola vydaná nová pohľadnica obce Predajná.

ZVESTI PRE OBČANOV
POĎAKOVANIE
Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
organizovaní Dní obce Predajná.
Ofúkaný Ľuboš, Dúdová Marta, Miklošková
Anna, Šulková Božena, Giertlová Anna,
Búdová Anežka, Rusnáková Jana, Bystrianska Elena, Smitka Dezider, Uhlíková Ida,
Medveďová Viera, Kňazovický Ivan, Pikula
Milan, Kazár Marián, Pocklanová Viera,
Košíková Anna, Beraxová Janka, Beraxa
Jozef, Hubačeková Jana, Eremiášová Romana, Vaníková Michaela, Jackuliaková Danka, Rybárová Mária, Paulíková Emília, Molčániová Mária, Lányová Katarína, Kupec
Miroslav, Pavlovský Peter, Kršteník Ľubomír,
Peťko Dušan, Kršteníková Veronika, Fekiač
Ján, Čiefová Kvetoslava, Muziková Mária,
Sojaková Oľga, Sojak Jozef, Predajňa Peter,
Gyničová Renáta, Múková Janetta, Goralová
Iveta, Pitová Eva, Čuma Pavol, Gynič Milan,
Mamojková Eva, Roháč Jozef, Sanitra
Peter, Hrašková Lucka, Minarovjechová
Dagmar, Vaníková Bianka, Kazárová Violka,
Čunderlíková Nika, Demeterová Kristínka,
Pepichová Vanesska, Liskayová Dianka,
Bôbová Mária, Kovalčík Jakub, Štulajter,
Hronček Jozef, Jobek Milan, Potančok
Milan,Anton Živický.
Osobitné poďakovanie patrí sponzorom
Dní obce:
Nemenovanému sponzorovi z Brezna, ktorý
prispel na vystúpenie dvojice Kaiser - Meluš.
Milanovi Dunajskému. Nášmu rodákovi
Ivanovi Čumovi. Poslancom BBSK za
finančný príspevok. Ondrejovi Demeterovi
– Predos. Janke Švantnerovej. Michalovi
Berčíkovi. Jaroslavovi Baboľovi. Miroslavovi
Čontofalskému. Jozefovi Fekiačovi. Jozefovi
Nociarovi.

Nezabúdame

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 13. 8. 2014
UZNESENIE č.55/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie výsledky kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktorú previedla
kontrolórka obce.

Zb. o volbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov jeden
jednomandátový volebný obvod pre
volby starostu obce, ktoré sa budú konať
dňa 15. 11. 2014

UZNESENIE č.56/2014
a/ OZ obce Predajná berie na vedomie
správu kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly o stave pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2014.
b/ OZ obce Predajná berie na vedomie
správu kontrolórky obce o výsledku
hospodárenia obce k 30. 6. 2014.

UZNESENIE č.59/2014
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e návrh
starostky obce, aby pamätná tabuľa venovaná účastníkom II. svetovej vojny v obci
bola premiestnená z budovy ZŠ v Predajnej na Námestie J. Pejku, a to na pamätník
venovaný padlým v I. svetovej vojne. OZ s
návrhom súhlasilo. Zmena bude uskutočnená do 28. 8. 2014 - do osláv 70. výročia
UZNESENIE č.57/2014
SNP, kedy si poslanci OZ uctia pamiatku
OZ obce Predajná u r č u j e
a/ v zmysle § 11 ods.3 písm. d/ zák. č. padlých uložením kytice a pietnym obra369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne- dom o 17.00 hod.
ní neskorších predpisov , 9 poslancov UZNESENIE č. 60/2014
obecného zastupiteľstva obce Predajná OZ obce Predajná b e r i e n a v e d ona celé volebné obdobie 2014-2018.
m i e informáciu, že starostka obce podala
b/ v zmysle § 11 ods.4 písm. i/ zák. č. žiadosť na projekt dlhodobo nezamestna369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ných cez Úrad práce v Brezne, na zamestznení neskorších predpisov a z dôvodu návanie 12 uchádzačov o zamestnanie, a
plnenia povinností, vyplývajúcich z ve- to v období od 1. 9. do 31. 12. 2014. Obci
rejnej funkcie starostu, starostovi obce bude poskytnutá dotácia vo výške cca
Predajná na celé funkčné obdobie 2014- 2700,00€ na zakúpenie ochranných pra2018 rozsah výkonu funkcie na plný covných pomôcok a pracovného náradia
úväzok.
podľa požiadavky spracovanej v projekte.
UZNESENIE č.58/2014
UZNESENIE č. 61/2014
OZ obce Predajná :
OZ obce Predajná r u č í v zmysle ustanoa/ u r č u j e v zmysle § 9 ods. 3 zák. venia § 303 a nasl. OZ za prípadný budúci
č.346/1990 o volbách do orgánov samo- záväzok žiadateľa Združenie obcí EKOsprávy jeden viac mandátový volebný LÓG, M. R. Štefánika Brezno, a to vrátiť
obvod, v ktorom sa dňa 15. 11. 2014 Recyklačnému fondu prostriedky poskytbudú voliťposlanci OZ obce Predajná. nuté fondu - účelovú dotáciu - na realizáViac mandátový volebný obvod sa zho- ciu projektu Intezifikácie a rozšírenia seduje s územím obce Predajná.
parácie komunálneho odpadu Združenia
b/ tvorí v zmysle § 9 ods.5 zák.346/1990 obcí EKOLÓG vo výške 10 000,00€ /obec
Predajná /.

V tomto roku si pripomíname 70. výročie Slovenského
národného povstania, ktoré má pre náš národ osobitý význam.
Pre nás všetkých je nielen zdrojom poučenia a národnej hrdosti,
či pietnou
spomienkou na tých, ktorí v ňom položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život
budúcich pokolení. Slovenské národné povstanie je pre nás oveľa viac. Je to stotožnenie s ideálmi,
za ktoré ľudia so zbraňou v ruke odchádzali do hôr bojovať proti presile. Je to tiež výraz
internacionálneho cítenia národov, ktoré si vážia slobodu a nezávislosť, a ktoré v zložitom období
bojovali po boku našich vlastencov proti fašizmu za svoju národnú slobodu.
Je povinnosťou nás súčasníkov rozvíjať a vštepovať do myslí ľudí úctu k hrdinským tradíciám
SNP. Práve starší ľudia, ktorí prežili vojenské útrapy sú pre nás zdrojom poučenia pri šírení
myšlienok slobody, mieru a priateľstva medzi ľuďmi a národmi. Hlas ľudu v čase SNP rozhodne
žiadal slobodu a nezávislosť. Hlas ľudu je silný i v tomto čase a musí zosilnieť, aby nezmyselné
vojnové konflikty navždy skončili a stali sa nenávratnou minulosťou.
...Aby sme naveky odohnali chmúrny tieň z čela Zeme, čo potí slzy od vojen, pochovali všetky
zbrane a všetkým nociam darovali modré ráno... Naveky!
Pri príležitosti 70.výročia SNP bola na Námestí Juraja Pejku slávnostne odhalená pamätná
tabuľa. Jej premiestnenie z budovy ZŠ s MŠ v Predajnej a umiestnenie na námestí odsúhlasilo OZ
na návrh starostky obce na svojom zasadnutí dňa 13.8.2014.
Ing. Tatiana Čontofalská

UZNESENIE č. 62/2014
OZ obce Predajná s ú h l a s í s návrhom
starostky obce požiadať OÚ ŽP v Banskej
Bystrici o začatie konania, a to podľa zák.
č. 409/2011 paragraf 4 o určení povinnej
osoby na likvidáciu tejto ekologickej záťaže, z dôvodu obavy obyvateľov obce, aby
nedošlo k ekologickým škodám.
UZNESENIE č. 63/2014
OZ obce Predajná s ú h l a s í s dobou a
rozsahom obmedzenia vlastníckych práv
na parcele KN reg:“E“ č. 1158/1 zapísanej
na LV č.558 v k.ú. obce Predajná, ktorej
vlastníkom je obec Predajná, a to z dôvodu
realizácie geologických prác na geologickej úlohe - monitorovanie enviromentálnych záťaží - na vybraných lokalitách SR,
za podmienok vymedzených v žiadosti
Štátneho geologického ústavu DŠ zo dňa
15. 8. 2014.

ZVESTI PRE OBČANOV
Hlavná kontrolórka obce Predajná Ing. Miroslava Vaisová

Hospodárenie obce Predajná k 30. 6. 2014
1. Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2014
Rozpočet obce Predajná na rok 2014 bol schválený uznesením OZ ako prebytkový. Predpokladá
objem bežných príjmov vo výške 728 154 € a bežných výdavkov vo výške 715708 €. Kapitálové príjmy
boli rozpočtované vo výške 30 418 € a kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 7 352 €.
Rozpočet finančných operácií predpokladá príjmy vo výške 323 € a výdavky vo výške 43 103
€. Finančné operácie nie sú v zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou
príjmov a výdavkov rozpočtu obce a neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia obce.
Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné
zdroje financovania a ich splácanie.
Tabuľka: Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky obce
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky súčet obec+škola
Výsledok hospodárenia
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia

Schválený
728 154
291 538
424 170
715 708
+12 446

Upravený
728 154
291 538
424 170
715 708
+ 12 446

Skutočnosť
368 097,99
133 540,82
176 838,54
310 379,36
+57 718,63

% plnenia
50,55
45,81
41,69
43,37
-

30 418
0
7 352
+23 066

30 418
0
7 352
+23 066

21 145,02
0
0
0

69,51
-

323
43 103
-42 780

323
43 103
-42 780

322,62
869,49
-546,87

99,88
2,02
-

Plnenie bežných príjmov celkom k 30.6.2014 je na 50,55 % a pozostávajú z daňových príjmov
vo výške 190 390,62 € (plnenie na 49,89 %), nedaňových príjmov vo výške 9 087,74 € (plnenie
na 40,99 %) a grantov a tranferov vo výške 168 619,63 € (plnenie na 51,98 %). Plnenie bežných
príjmov je približne 50 % -né, čo je obvyklé plnenie príjmov za šesť mesiacov.
Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2014 je na 69,51 % a pozostávajú z nenávratných finančných
príspevkov príspevkov zo štátneho rozpočtu na „Renováciu obradnej miestnosti“ vo výške 15
681,90 €, ktoré neboli rozpočtované a z príjmov z predaja pozemkov vo vlastníctve obce vo výške
5 563,12 € (plnenie na 99,33 %).
Plnenie bežných výdavkov celkom k 30.6.2014 je na 43,37 %, čo predstavuje nižšie plnenie o cca
6,63 % ako obvyklé plnenie za sledované obdobie január - jún 2014. Bežné výdavky obce zahŕňajú
mzdové a prevádzkové výdavky. Výdavky obce boli vo výške 133 540,82 €, čo predstavuje plnenie
na 45,81 %. Obec za prvý polrok 2014 ušetrila najmä na prevádzkových výdavkoch. Výdavky
školy boli vo výške 176 838,54 €, čo predstavuje 41,69 % -né plnenie.
Kapitálové výdavky obec nerozpočtovala, rozpočtované boli len kapitálové výdavky školy vo
výške 7 352 € a k 30.6.2014 neboli uskutočnené žiadne kapitálové investície.
2. Zostatok finančných prostriedkov v Pokladnici a na bankových účtoch
Podľa „Hlavnej knihy k 30.6.2014“ obec eviduje zostatok finančných prostriedkov na týchto
účtoch:
- 211-00 Pokladnica:			
zostatok +2 287,14 €,
Spolu účet 211 Pokladnica		
2 287,14 €
- 221-01 Základný bežný účet: 		
zostatok +20 709,10 €,
- 221-02 Dotačný bežný účet I.:		
zostatok +7,12 €,
- 221-03 Dotačný bežný účet II.:		
zostatok 18 305,78 €,
- 221-04 Dotačný bežný účet III.:		
zostatok +5 462,03 €,
- 221-05 BU rezervný fond:			
zostatok +2 874,51 €,
- 221-06 BU sociálny fond:			
zostatok +296,17 €,
- 221-07 BU účelový fond:			
zostatok +319,79 €,
- 221-08 Dotačný Námestie:			
zostatok +35,50 €.
Spolu účet 221 BU:			
48 010 €
(v porovnaní s prvým štvrťrokom je zostatok na BU vyšší o 22 466,56 €)
3. Celkový dlh obce
Obec má uzatvorenú zmluvu o termínovanom úvere s Prima Bankou a. s. vo výške 65 347,44 €, čo
predstavuje 16,28 % z celkových príjmov obce za rok 2013. (zo 401 387,59 €). Zo sumy 65 347,44
€ bola v apríli 2014 obci refundovaná daň z pridanej hodnoty vo výške 15 681,90 €, ktoré si obec
zatiaľ ponechala na bankovom účte.

NaĎalej
separujeme
Pripomeňme si, čo možno do nádob určených na separovanie vytriediť z nášho
domového odpadu.

Papier

Novinový, kancelársky a baliaci papier, časopisy a kartónové obaly.
Nepatria sem plastové obaly kníh, tapety,
celofán, lepiace pásky, zaolejované papiere
a kartóny!!!

Plasty

Plastové fľaše od nápojov PET, plastové
obaly z čistiacich prostriedkov (umyté),
fólia, tvrdé plasty (napr. debničky, vedro,
plastový nábytok,....)
Spoločne s plastmi sú tieto nádoby určené
aj na plechovky, konzervy (napr. zo sardiniek), plechové obaly z nápojov (napr.
z piva, coly,...) a umyté Tetra-packy.
Nepatria sem plastové fľaše znečistené od
olejov a chemikálií, vrchnáky z jogurtov,
polystyrén, znečistená fólia!!!

Sklo

Sklenené fľaše - farebné, číre, poháre od
zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo!!!

„Prírodu neovládneme inak ako
tým, že ju poslúchneme.“
(F. Bacon)
Aktívne podporme celosvetový trend recyklácie a separovania!

Presvedčia fakty?

Výroba 1 tony recyklovaného papiera
ušetrí približne 17 stromov, 2,3 m3 miesta na skládke, 32 000 litrov vody, 4 200
kWh elektrickej energie a 27 kg emisií
v ovzduší.
140 litrov vody je potrebných na vypestovanie takého malého množstva kávových
zŕn, ktoré vystačí na jednu šálku kávy.
Ak by každý z nás bol pozorný a znížil by
vlastnú spotrebu vody o 10 percent, za
rok by každý ušetril 5 500 litrov vody.

ČO NOVÉ
v našej škole

Personálne obsadenie
v ZŠ s MŠ v Predajnej
v šk. roku 2014/2015
Riaditeľka školy:
Mgr. Michaela Vaníková
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:
Mgr. Alena Žugecová
Zástupkyňa RŠ pre MŠ:
Ružena Smolová
Vedúca ŠJ: 		
Bc. Martina Babková
Triedni učitelia:
1.ročník: Mgr. Miroslava Oravkinová
2.ročník: Mgr. Želmíra Kohoutová
3.ročník: Mgr. Iveta Homolová
4.ročník: Mgr. Ivana Maderová
5.ročník: Mgr. Anita Fodorová
6.ročník: Mgr. Darina Gillová
7.ročník: Mgr. Maximilián Mistrík
8.ročník: Mgr. Marcel Múka
9.ročník: Mgr. Jana Rusnáková
Učitelia bez triednictva:
Mgr. Viera Vaníková
Mária Kováčiková
Vyučujúci náboženstva:
Mgr. Marek A. Piekut
Mgr. Rastislav Turňa
Vychovávateľky v ŠK:
Mária Skladaná
Bc. Zuzana Hrončeková
Učiteľky v MŠ:
Mgr. Stanislava Michalková
Mgr. Janka Kleskeňová
Alexandra Vaníková
Školníčka:
Upratovačky:

Romana Eremiášová
Marta Ďuricová
Želmíra Šagátová
Katarína Fógelová
Pracovníčka PAM: Františka Biacovská
Kurič: 		
Michal Eremiáš
Pracovníčky v kuchyni:
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ZVESTI PRE OBČANOV
Zmeny v ZŠ s MŠ Predajná

V budove školskej jedálne, kde má svoje priestory materská škola sme začiatkom júla
urobili finančne nenáročné, ale nevyhnutné zmeny. Už roky sa kolegyne z materskej
školy, ako aj deti, uskromňovali . Mali k dispozícii priestory dvoch tried. V nich sa
deti hrali, učili a cez obed oddychovali. Pred oddychovou časťou dňa bolo nevyhnutné
rozmiestniť deťom ležadlá. Po obedňajšom spánku sa museli odložiť, aby vznikol
priestor na hranie. Plocha dvoch tried tak bola intenzívne využívaná. V druhej časti
poschodia boli priestory určené pre školský klub. Do nich sa presúvali žiaci spolu so
svojimi vychovávateľkami po vyučovaní. Keďže sa nám v budove školy uvoľnila jedna
trieda, rozhodli sme sa premiestniť školský klub priamo do budovy základnej školy.
Herňa pre žiakov školského klubu je zriadená na dolnej chodbe vedľa zborovne. Tento
krok nám umožnil priestory školského klubu v budove školskej jedálne prerobiť na
triedu materskej školy. Jediným stavebným zásahom bolo vybúranie časti steny, aby
sa v nej mohli osadiť dvere, ktoré vedú do šatne materskej školy. Celé poschodie, a pri
týchto prácach už aj prízemie, sme dali vymaľovať. Kolegyne a deti materskej školy tak
budú mať od septembra k dispozícii priestory dvoch veľkých tried. Vznikol nám tu
priestor aj na vytvorenie spální, v ktorej sú ležadlá rozložené celý deň, čím sa zvýšil
hygienický štandard.
V priebehu roka bol zároveň do malej triedy zakúpený nový nábytok, ako aj stoly
a stoličky. Investovali sme aj do novej šmykľavky a preliezačky, ktoré sú osadené na
dvore materskej školy. Dúfame, že budú využívané len na účely, na ktoré sú určené
a osobami, t.j. deťmi, pre ktoré sú určené.
Veríme, že nový školský rok začnú tí najmladší bez veľkého plaču. Dúfame, že nielen
deťom, ale aj ich rodičom sa naša nová materská škola bude páčiť.
						
Mgr. Michaela Vaníková

Aktivačné práce v škole

Obec Predajná v mesiaci február podala projekt Aktivačných prác na Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny v Brezne, kde požiadala o 14 občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Po
podpísaní dohody s úradom práce boli starostkou obce presunutí 4 občania na práce do ZŠ s MŠ.
Od marca škola spolupracuje s pánom Gyničom, s pani Čiefovou, s pani Muzikovou a s pani
Múkovou,. Musím skonštatovať, že v uplynulých mesiacoch nám výrazne pomohli. Úzko
spolupracujú s pani školníčkou Eremiášovou. Podarilo sa im vymaľovať a poriadiť priestory dielne
určenej na vyučovanie technickej výchovy. Upratovali budovu materskej školy po maľovaní.
Natreli lavičky v telocvični, ako aj nové preliezačky určené deťom materskej školy. Prenášali
a presúvali nábytok. Upravili terén okolo rozbehovej dráhy - preosiatie zeminy, odvezenie skál.
S ich pomocou sme detailne poriadili podkrovné priestory v budove školskej jedálne. Spolu
s ďalšími rodičmi pomohli pri varení guľášu na pri príležitosti MDD. Starali sa aj o čistotu
prostredia v areáli školy. Vyčistili chodník, ktorý lemuje školu z jej južnej strany. Na jar pomohli
s vypiľovaním stromov v areáli školy, ako aj s prvou jarnou úpravou kurtov.
						
Mgr. Michaela Vaníková

DNI OBCE PRE DETI

ZVESTI PRE OBČANOV
Komunálne voľby 2014
Rozhodnutím predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky Pavla Pašku č.
191/2014 boli vyhlásené komunálne voľby. Deň ich konania určil na

15. novembra 2014.
Informácie pre voliča:
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej
miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva
hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov
vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu
mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové
číslo len jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
obecného (mestského alebo miestneho
zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak
najviac u toľkých kandidátov, aký počet
poslancov má byť vo volebnom obvode
zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom
lístku).
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a
jeden hlasovací lístok pre voľby starostu
obce (v meste primátora).
Podávanie kandidátnych listín:
Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)
podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán
a politických hnutí
• nezávislý kandidát
Politická strana, politické hnutie a koalícia
politických strán a politických hnutí do-

ručí kandidátnu listinu prostredníctvom
svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej)
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra
2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej
listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo dňom
volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia
sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení podpísaná 100 občanmi
v obci Predajná.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu
obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu
na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov) - získanie aspoň
stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je
stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek
dokladu o získaní vyššieho vzdelania.
Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podáva kandidátnu listinu osobitne
za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán
a politických hnutí
• nezávislý kandidát
Politická strana, politické hnutie a koalícia
politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom
svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej)
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na
kandidátnej listine.

OZNÁMENIE
o určení poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 15.novembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Predajnej
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 13. augusta 2014 č. 57/2014
určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude mať 9 poslancov, ktorí budú
zvolení v 1 volebnom obvode.

Určenie volebného okrsku
a volebnej miestnosti
V zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov starosta obce na odovzdávanie
hlasovacích lístkov a prvotné sčítanie
hlasov v komunálnych voľbách, ktoré sa
uskutočnia 15. novembra 2014 určuje
volebný okrsok č. 1, ktorého územie je
zhodné s územím obce a určuje volebnú
miestnosť, ktorá sa bude nachádzať
v budove Obecného úradu obce
Predajná, Námestie J. Pejku 67.

Zverejnenie počtu
obyvateľov obce Predajná
Obec Predajná v zmysle § 16 ods. 9
posledná veta zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje
počet obyvateľov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia
15.novembra 2014.
Obec Predajná ku dňu 22. 8. 2014
eviduje 1345 obyvateľov obce
Predajná.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo dňom
volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa
ku kandidátnej listine priloží v jednom
vyhotovení podpísaná 100 občanmi oce
Predajná.

KULTÚRNE ZVESTI
Blahoželáme v mesiaci
júl 2014
50 rokov
Peter Duray
60 rokov
Peter Kubiš
70 rokov
Anna Macková
Elena Sojaková
91 rokov
Anna Bobáková

august 2014
50 rokov
Peter Fodor
Danka Lehocká
Vladimír Letavay
60 rokov
Lýdia Kleskeňová
Ján Šuhajda
80 rokov
Mária Baďová
Vieroslav Čipka
Ján Kováč
85 rokov
Helena Malčeková

		

Narodili sa

Anna Mária Majerová

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás - a my tu nie sme sami.

Opustili nás
v júli
Anna Langová

v auguste
František Hôrčik

Činy ako dar 730-ročnej Predajnej
Za svitu z Čelna hľadím zrána
do hlbín údolia, kde dedinka moja vstáva.
Siluety domkov, vežu chrámu vidím,
čujem srdcia dávnych predkov,
v myšlienkach s nimi sním.

Deväťdesiatpäť rokov je aj ochotníckej práce,
zachráňme toto dedičstvo v hodine dvanástej!
Vteľme sa do rolí hercov a réžie,
nech spev, próza, poézia znova v nás ožije!

Vstáva už stáročia s obmenou času,
raz budí sa z inovatí, v lete s vôňou, farbou kvetu.
Dedinku pretína bystrina, riava,
žriedla studničiek hôľ tak v jednu tepnu spája.

Poskladajme z pamätí nové rodné dielo,
čo by lásku k remeslu, k folklóru zobudilo.
Oprášme staré fišpréty, recepty starých mám,
spletenými pierkami letiek husí
vymastime pod pekár.

Koluje od vekov v kvapôčkach je vzácna,
s nimi aj na duše pradedov spomienka sa vracia.
Ožíva tajomne v domnelých predstavách
z dávnej doby hrdlačenia, poddanstva,
nesmelých detských hrách.

Upečme „slávnostník“ s farebným fondánom,
vyzdobme ho erbovým, predajnianskym ornamentom,
rozdeľme do dejín časti podľa zásluh,
záväzný diel odložiť potomstvám ich mena,
k menu jej zásnub.

Leskne sa na brázde za slnka z čriepku,
smalt z hliny taniera, čo bol na polievku.
Aj hora stáročná na dojmy spomína,
na páre záprahov, stony od capina.

Pre koho z cenností dejín určí sa väčší diel?
Kto polia obrábal, či tomu, čo za národ mrel?
Bol by to spor večný, záleží od doby,
boli to tí istí, pre všetkých sa hodí.

Po rokoch aj lastovíča z diale priletelo,
hľadá kravu, maštaľku, kde sa narodilo.
Nemôže kaluž nájsť, na hniezdo niet blata,
stará cesta hlinastá betónom, asfaltom je zaliata.

Komu dať veniec, „rád“ za úspech dediny?
Len tebe, hold, sláva buď, Bože jediný!
Nechal si dedičstva nám po našich drahých,
požehnaj, ochráň ich aj pre našich mladých!

Cesty šiatrov chýbajú, výkriky čipkárov,
sáry čižiem nelesknú sa, kožené nad hlavou.
Zbožné sú spomienky na veliké diela,
s vďakou s lupienkami kvetov hádžu sa
na Božího tela.

Povznesme myšlienky do skutkov roly hlavnej,
pomôžme dávnym fortieľom ožiť v tej našej
730-ročnej Predajnej!
Vy v našom, už Vašom domove, cíťte sa tu dobre!
Pre spoločnú našu obec všetci niečo robme!

Pretkané sú ako nervy chodbami banských žíl,
mnohé navždy utajené v diaľavách morských míľ.
Kde vlastne rodní ste? Kam odchod, útek spel?
Kde statočný občan náš, život i smrť našiel?

K výročiu 730 rokov založenia a zmienky o Predajnej
napísal jeden z jej rodných - Ján Fekiač

Prikryme dnes slávnostný stôl aj tým do neznáma,
čo ich posledný vzlyk nezačul otec ani mama.
Nahliadnime do Kroniky, kam jej pamäť siaha,
prikryme pre dávnych učiteľov, vedcov,
pastierov, lekárov i posledného kňaza.

ZVESTI PRE OBČANOV
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Bratia a sestry,

určite nepreženieme, ak povieme, že Panna Mária je najviac
požehnaným, dokonca najprivilegovanejším človekom, akého
Pán Boh stvoril. Veď bola vyvolená stať sa matkou jednorodeného
Božieho Syna. Predstavme si, akú radosť prežívala, keď prijímala
Spasiteľa sveta, keď uvažovala nad tým, čo všetko to znamená!
Mária celý život rozjímala nad Božím dielom v jej živote, uchovávala si všetko v srdci a
tešila sa z toho, ako sa napĺňa jeho plán, ktorý jej zjavil.
Mária však poznala aj najhlbšiu ľudskú bolesť. Len niekoľko dní po narodení syna
jej prorok Simeon povedal: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2, 35). Tieto slová
ľahko mohli odradiť Máriu od toho, aby pokorne prijala úlohu, pred ktorú ju postavil
Boh - alebo mohli oslabiť nadšenie, s ktorým pristupovala k svojmu povolaniu.
Mohlo by sa to ľahko stať, ak by Mária nebola ženou hlbokej viery. Mária určite trpela,
ale bola ženou radosti a nádeje, pre ktorú bol dôverný vzťah s Bohom zdrojom potechy
a nádeje, že prežije každú tragédiu.
Máriu voláme Sedembolestnou nielen preto, že prežila rôzne ťažké, bolestné situácie,
ale aj preto, že dokonale spojila svoje srdce so srdcom Boha. Keď videla svojho Syna,
ako trpí pre nenávisť niektorých izraelských náboženských predstaviteľov, keď videla,
ako ho opustili jeho učeníci vo chvíli, keď ich najviac potreboval, keď videla, ako ho
uväznili, mučili a popravili - vo všetkých týchto chvíľach Mária hlboko prežívala bolesť
v Otcovom srdci, ktoré miluje vzdorovitý ľud.
A aj dnes sa trápi kvôli veľkému utrpeniu ľudstva, môžeme len spomenúť Svätú zem,
Irak, Sýriu, Ukrajinu....
Keď Mária stála pod krížom, jej srdce bolo prebodnuté - pretože videla utrpenie nielen
svojho Syna, ale aj celého sveta. Aj dnes, keď prosí v nebi a oroduje u svojho Syna, je
matkou všetkých, ktorí trpia, ktorí sú v núdzi, ktorí sú stratení a ubolení.

Drahí farníci,

rok 2014 je venovaný Sedembolestnej Panne Márii, ktorú pápež Pavol VI vyhlásil za
hlavnú patrónku Slovenska. Dôvodom vyhlásenia je 450. výročie od prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie
za Patrónku Slovenska.
Slovenský biskupi v Dekréte o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie si veľmi
želali, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento rok na prehĺbenie
katolíckej viery a úcty voči našej Matke. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie
tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach
a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako
ku svojmu osobnému Spasiteľovi a Vykupiteľovi.
Povzbudzovali nás veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a
prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad
tajomstvami našej spásy.
Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.
Milovaní, nie je náhoda, že v našej predajnianskej farnosti máme Kalváriu na
ktorej je postavená kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panny Márie. Z histórie vieme,
že pôvodná kaplnka sa začala stavať v roku 1861, dokončená a vysvätená bola 20.
augusta 1873. Následne v časoch komunistického režimu bola zdevastovaná a nanovo
postavená a vysvätená 13. septembra 1992. Je zapísaná do neoficiálneho zoznamu
pútnických miest nadregionálneho významu na Pohroní. Je to pre nás veľké privilégium
a milosť od Boha, že máme takéto miesto v našej farnosti.
Milí farníci, viem, že mnoho ľudí zo Slovenska bude putovať do národnej svätyne
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Ale Vás, ktorí ostanete doma chcem pozvať
a povzbudiť, aby sme sa všetci v tento mariánsky rok zúčastnili na slávnostiach na našej
Kalvárii. Aby sme tam, pred sochou Panny Márie poprosili o jej príhovor u jej Syna
Ježiša Krista, aby vyprosila potrebné milosti a dary pre nás, naše rodiny a našu farnosť.
Slávnosť sa začne 15. septembra (pondelok) o 10:00 hod. Krížovou cestou pri kaplnke
pod Kalváriou. Následne hore bude ešte Krížová cesta Sedembolestnej a okolo 11:00
hod., sa začne slávnostná sv. omša.
				
Všetkých srdečne pozývam.
			
Váš duchovný otec pán farár Arkadiusz Piekut SAC

******Tip na výlet******

Tento rok sa téma letného počasia skloňovala
v našich rozhovoroch hádam častejšie
ako vlani. Nestále počasie, dažde či búrky
znemožnili návštevu kúpalísk, odradili od
výletov do prírody a pokazili deťom prázdniny.
Dôležité bolo neupadať do pochmúrnych nálad
a hľadať náhradný program. Chvalabohu, že
Slovensko sa pýši svojimi hradmi a zámkami.
Tie možno navštíviť aj v daždivom počasí, ba
dokonca aj mimo prázdnin. Na výlet stačí len
voľná sobota či nedeľa.
V priebehu jedného dňa môžete absolvovať
návštevu Smolenického zámku, ktorý patrí
spolu s Bojnickým zámkom k najmladším
hradom na Slovensku. Na mieste pôvodného
strážneho hradu ho začiatkom 20. storočia
začali stavať Pálfiovci ako novodobé rodinné
sídlo v romantickom duchu. V roku 1953
bol zámok odovzdaný SAV. Odvtedy sa stal
reprezentačným miestom a miestom stretnutia
vedcov z celého sveta. Verejnosti je preto
prístupný len v letných mesiacoch – v júli
a v auguste. Prehliadka interiéru trvá cca
pol hodinu. Nie všetky časti zámku sú však
verejnosti sprístupnené.
Celkom blízko Smoleníc sa nachádza jediná
jaskyňa západného Slovenska - jaskyňa
Driny. Celková dĺžka jaskyne je 680 metrov,
sprístupnených je 450 metrov a prehliadka
trvá 35 minút.
Južne od Smoleníc sa nachádza hrad
s najväčšími podzemnými priestormi Červený
Kameň. Prvá zmienka o ňom pochádza
z roku 1240. Postupne patril Turzovcom,
Fugerovcom i Pálfiovcom. Po roku 1945 sa
hrad stal majetkom štátu a bol vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Pre turistov
sú sprístupnené dva okruhy. Prvý okruh
predstavuje prehliadka interiéru a druhým
okruhom je prehliadka podzemných priestorov
a renesančného opevnenia. V podzemných
priestoroch neboli mučiarne. Priestory boli
pôvodne vybudované za účelom uskladnenia
medi z B. Bystrice. Meď tam však nikdy nebola
uskladnená. Priestory tak slúžili ako klasické
pivnice .
A tak návšteva Smolenického zámku a hradu
Červený Kameň či jaskyne Driny môže celkom
elegantne vyplniť jeden deň v čase skorej
jesene.
-MV-

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Zraz turistov - seniorov

Okresná organizácia JDS Brezno organizuje XIV. ročník okresného zrazu turistov
seniorov JDS. Usporiadateľom tohto ročníka je obec Predajná a Základná organizácia
JDS Predajná. Zraz sa uskutoční 11.09.2014 v areáli Spoločenského domu v Predajnej.
Prezentácia účastníkov je od 9.00 hod. do 10.00 hod. Medzi pozvanými hosťami sú
poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja, primátor mesta Brezno a starostovia
Horehronia.
Po slávnostnom otvorení akcie je naplánovaná nenáročná turistika na neďalekú Kalváriu
i do areálu biatlonu. Súčasťou programu bude aj športové zápolenie v tradičných
predajnianskych disciplínach ako je napr. hod kľuchtou či hod mobilom. Vedomosti
o Pohroní si môžu návštevníci rozšíriť na besede s odborníkom na túto časť Slovenska.
A aké by to bolo stretnutie bez občerstvenia? Zapísaní účastníci zrazu, nezabudnite si
priniesť misku a lyžicu na chutný guľáš!

Turistický klub
Výstup na Rozsutec

Poslednú júnovú sobotu sa nás zišlo na námestí 45 turistov. Čakal nás výstup na Rozsutec. V Terchovej sme zišli z autobusu a pokračovali sme tiesňavami, kde nás čakal
zaujímavý výstup po kovových rebríkoch, ktoré sa týčili popri krásnych vodopádoch.
Z Malého Rozsutca boli krásne výhľady po okolitej prírode. Odtiaľ sme pokračovali
do Štefanovej, kde sme sa občerstvili a nastúpili do autobusu a plný krásnych zážitkov
a hlavne s vedomím, že sme niečo urobili pre svoje zdravie sme sa vybrali domov.

Chabenec

Turistický klub spolu so športovou komisiou zorganizovali každoročný výstup na Chabenec. Čakal nás krásny deň, zaplnený autobus nás vyviezol do doliny Kyslá a odtiaľ
sme pokračovali modrou značkou na Struhárske sedlo. Po občerstvení sme pomalým
tempom pokračovali po holi, a keďže sme medzi sebou mali viac nových turistov, ktorí
okolie nepoznali, urobili sme im výklad o tom, čo vidia. Pomaly sme sa dostali do útulne Ďurková a odtiaľ sme pokračovali na Chabenec. Na hrebeni síce fúkal silnejší vietor
a poriadne nás ochladzoval, ale svietilo slniečko a to nás dostatočne hrialo. V útulni sme
sa potom opäť všetci stretli a vybrali sa domov. Veľmi ma teší, že na túto túru chodí čím
ďalej tým viac detí, ktoré majú záujem o pohyb v prírode, na čerstvom vzduchu a zaujímajú sa o to, kde žijeme a prírodu okolo nás.

Poľské Tatry – Červené vrchy

Plný autobus a pekné počasie, presne toto je potrebné k vynikajúcej túre. Štart nás čakal
v Zakopanom – časť Gronik a privítal nás úchvatný pohľad na Vysoké Tatry akurát že
z poľskej strany. Pokračovali sme na Kondracku kopu, tam sme si oddýchli a občerstvili
sa, pretože nás čakalo poriadne stúpanie do Kondrackého sedla. Všetci sme to zvládli aj
napriek poriadnej horúčave. Niektorí vystúpili aj na vrch Giewónt, ktorý je pre Poliakov
to, čo pre Slovákov Kriváň. Odtiaľ sme pokračovali na Halu Kondratowu a odtiaľto sa
už šlo všade dolu kopcom. Pod nami sa vynímala chata a veru sa aj ponáhľali, aby sme
sa tam dostali včas, pretože počasie v horách je nevyspytateľné a z nádherného počasia
sa za malý moment
stalo počasie daždivé. Pred dažďom
sme sa ukryli v chate, a keď vykuklo slniečko, zišli sme do
Zakopaného, kde na
nás už čakal autobus,
ktorý sme po chvíli
hľadania našli. Domov nás čakala dlhá
cesta, ktorú niektorí
prespali, no väčšinou
sa debatilo a spomínalo na zážitky z túry.
Dezider Smitka

Dni obce Predajná

Piatok bol určený deťom, pre ktoré bolo pripravených veľa súťaží. Škrt cez rozpočet nám
však urobil dážď. Aj napriek zlému počasiu
prišlo veľa detičiek, a tak sme pre ne pripravili
v spoločenskom dome súťaž o najsilnejšieho
chlapca a dievča. Pretláčalo sa rukou, skákalo
sa z miesta do diaľky, behalo s fľašou na čas
a samozrejme sa hádzalo s mobilom na cieľ.
Robili sme, čo sme mohli, aby deti boli spokojné a podľa usmiatych a spokojných tváričiek sa
nám to aj podarilo. Zlatým klincom celej súťaže bolo pretláčanie rukou medzi Erikom Weisenbacherom a Emanuelom Dištefánom, ktorý bol napínavý do poslednej chvíle. Samozrejme, že pre nás a pre rodičov bolo víťazom každé dieťa a všetky deti aj boli odmenené. Nakoniec sme niečo pripravili aj pre rodičov, nech
sa nezabávajú len oni na svojich deťoch, ale aj
deti na svojich rodičoch. A veru sa milí rodičia
nedali zahanbiť a behali s fľašou ostošesť. Pri
takejto zábave všetci vyhladli. A tak hranolčeky, ktoré pripravili šikovné pani kuchárky sa
minuli jedna radosť. Nakoniec sme sa spokojní a usmiati pobrali domov.
Sobota patrila ako už tradične dospelákom
a súťaži „O najsilnejšieho muža a ženu.“ Počasie bolo krásne, súťažiacich sa tiež našla celá
kopa a o 12.00 hodine to celé vypuklo. Ako
prvé nastúpili na svoje disciplíny ženy. Začali
vrhom kľuchtou, pokračovali behom s bandaskami naplnenými vodou, dámy mali samozrejme bandasky ľahšie. Chlapi mali veru s čím
utekať do polky futbalového ihriska a späť. Podali úctyhodné výkony. Ale zlatým klincom
programu bolo ako vždy pretláčanie sa rukou.
Na jedinom stole súťažili muži aj ženy. Pravidlá
sme určili, mužov mala na starosti Vierka
Medveďová s Idkou Uhlíkovou, ženy Dežko
Smitka. Diváci povzbudzovali hlasno a nepretržite a tu sú konečné výsledky celej súťaže:
Ženy:
1. miesto - Ivetka Trnovská
2. miesto - Miška Šebová
3. miesto - Monika Felbabová
Muži:
1. miesto - Maroš Maličký
2. miesto - Peter Červenec
3. miesto - Maroš Kováčik
Čo k tomu dodať. Súťaž sa vydarila, ceny sa
rozdali, a tak mi neostáva iné, len sa na záver
poďakovať súťažiacim, divákom a všetkým,
ktorí sa podieľali na vydarenom a bezproblémovom priebehu celej súťaže. Guláš a táto súťaž už k sebe akosi neodmysliteľne patria, a tak
dúfam, že aj o rok sa zase stretneme pri dobrom gulášiku a o putovné poháre a vecné ceny
sa zvedie rovnako urputný boj ako tomu bolo
tento rok.
Dezider Smitka

