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Vážení spoluobčania, 

rada by som sa Vám poďakovala za 
účasť v komunálnych voľbách 2022, v 
ktorých ste využili svoje ústavné právo a 
prišli k volebným urnám  zvoliť si svojich 
zástupcov na roky 2022 – 2026. Svoje 
volebné právo uplatnilo 40,16% opráv-
nených voličov. Teší ma Váš  záujem o 
dianie v našej obci. Napriek tomu, že 
som na pozíciu starostky obce kandido-
vala ako jediná kandidátka, nesmierne 
si vážim každý hlas, ktorým ste mi vy-
jadrili podporu.  Vzhľadom na to, že vo 
funkcii starostky obce budem pôsobiť už 
siedme volebné obdobie, viem, aké úska-
lia a problémy ma čakajú vo funkcii. Byť 
starostom obce nie je výsada, nie je to 
privilégium, ani známka výnimočnosti. 
Je to služba občanovi. Spolu so zvolený-
mi poslancami chceme slúžiť občanom, 
chceme byť ľudskí, tolerantní. Budeme 
sa usilovať vytvárať podmienky dobrého 
spolunažívania, chceme byť nároční v 
prvom rade na seba a potom aj na všet-
ko dianie v obci.
Od volieb ubehlo už niekoľko týždňov a 
kalendárny  rok plný vypätých politic-
kých a spoločenských situácií sa blíži do 
svojho finále. Dvanásty mesiac roka sa 
nesie v znamení adventu, predvianočné-
ho času. Decembrové dni sú iné. Ligota-
vé svetielka, príjemné vianočné melódie, 
vôňa vianočného punču a medovníčkov, 
atmosféra vianočných trhov  - to všet-
ko spôsobuje, že sa nechávame unášať 
vlnou šťastia. Vianoce majú svoje čaro. 
Deti sa tešia na prázdniny a darčeky 
a my dospelí na oddych a stretnutia s 
rodinou a priateľmi. V tejto časti roka 
veríme, že počas Vianoc spomalíme, od-
dýchneme si, užijeme si čaro vianočných 
chvíľ. Atmosféra Vianoc  sa nedá ničím 
nahradiť ani napodobniť. Vianoce vy-
tvárajú príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a 
pozrieť sa do hĺbky svojej duše.
Milí spoluobčania, 
prežite najkrajšie sviatky roka v pokoji, 
porozumení, nech sú vianočné dni napl-
nené prítomnosťou a láskou Vašich blíz-
kych, nech zdravie a radosť sprevádzajú 
Vaše kroky. 
                    S úctou
        Ing.Tatiana Čontofalská
                starostka obce

Ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Predajnej

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom 

rozvoniava oblátka a med. 

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok, 

ale počas všetkých dní 

želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

    Ing. Tatiana Čontofalská
     starostka obce

Komunálne voľby 2022
Výsledky

Komunálnych volieb konaných dňa 
29. 10. 2022 sa zúčastnilo 437 voličov. 
418 bolo platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného 
zastupiteľstva. 334 bolo platných hlaso-
vacích lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu obce. 
Za starostku obce bola zvolená Ing. Ta-
tiana Čontofalská. 
Do obecného zastupiteľstva boli zvo-
lení: 
1. Petra Hazuchová 256 hlasov
2. Ľuboš Kohútik 250 hlasov
3. Miriama Beraxová, Ing. 242 hlasov
4. Milan Srnka, Ing., PhD. 230 hlasov
5. Ľuboš Ofúkaný  228 hlasov
6. Miroslava Virágová, Ing. 215 hlasov
7. Marta Veselovská 209 hlasov

Dňa 22. 11. 2022  sa v sále 
spoločenského domu kona-
lo ustanovujúce zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva 
v Predajnej. Novozvolená 
starostka obce Ing. Tatiana 
Čontofalská zložila sľub do 
rúk predsedovi miestnej 
volebnej komisie Erikovi 
Búdovi, ktorý jej zároveň 
odovzdal insígnie obce. No-
vozvolení siedmi poslanci 
následne zložili sľub do rúk 
starostky obce.  Sľubom sa 
zaviazali, že budú riadne 

plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a 
jej obyvateľov. Starostka sa novozvoleným 
poslancom prihovorila a zaželala im veľa 
zdravia, šťastia, tvorivých nápadov. Vyjad-
rila vieru, že hlavné  úlohy, ktoré na nich 
ako na reprezentantov obce čakajú, sa im 
podarí spoločne splniť. K prioritám radí 
projekt kanalizácie  a ČOV. Predpokla-
dá, že najpálčivejším problémom v obci, 
pre drvivú väčšinu   občanov,  sú zdevas-
tované komunikácie v obci. A na krátke 
objasnenie citujeme priamo z príhovoru 
starostky obce: “Cestné komunikácie  nie 
je možné opraviť jednorázovo a v potreb-
nej kvalite, nakoľko počas celého môjho 
24 ročného pôsobenia vo funkcii staros-
tky obce nebola možnosť získať finančné 
zdroje zo žiadnych, teda zo štátnych a ani  
európskych fondov na ich opravu. A obec 
z vlastných prostriedkov nie je schopná 
realizovať takúto rozsiahlu opravu. 
   Pokračovanie na str. 2 
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 S príchodom Silvestra sa opäť otvárajú 
diskusie o odpaľovaní ohňostrojov a  ich 
pôsobenia na domáce zvieratá a citlivé 
osoby. Pozrime sa čo hovorí zákon:
F1 - detská pyrotechnika, prskavky, včiel-
ky...možno používať celoročne pod dozo-
rom dospelej osoby.
F2 - kompaktné ohňostroje, rímske svie-
ce, petardy s predajom od 18r.
F3 - kompaktné ohňostroje, rímske svie-
ce, petardy s predajom od 21r.
 Používať pyrotechnické výrobky kategó-
rie F2 a F3 možno len v období od 31. de-
cembra príslušného kalendárneho roka 
do 1. januára nasledujúceho kalendárne-
ho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 Používať pyrotechnické výrobky kate-
górie F2 a F3 v období od 2. januára do 
30. decembra príslušného kalendárneho 
roka možno iba s predchádzajúcim súhla-
som obce na základe písomnej žiadosti o 
súhlas na použitie pyrotechnických vý-
robkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa 
predchádzajúcej vety musí byť podaná 
najneskôr desať pracovných dní pred plá-
novaným použitím.
 Porušenie uvedených podmienok môže 
byť pokutované.
 Keďže naša obec nemá usmernenie na 
používanie zábavnej pyrotechniky, musí 
sa každý riadiť znením tohto zákona. 
 Ohňostroj odporúčame odpaľovať 
31.12.2022 v čase od 18:00 hod. do      

2:00 hod. 1.1.2023, a to minimálne 50 
metrov od steny najbližšej obytnej budo-
vy.  Nezabúdajte, že za bezpečnosť a od-
pálenie ohňostroja plne zodpovedá, ten 
kto ho vlastní. Vhodné je tiež susedovcom 
oznámiť čas a zámer odpáliť silvestrovský 
ohňostroj.
 V tento deň sú hlavne v strese naše 
domáce zvieratá a citlivé osoby, preto je 
vhodné ich na to pripraviť. Či už odcho-
dom na nejaké tiché miesto /chata a pod./, 
poprípade ich umiestniť vo vnútri domu 
alebo použiť sedatíva. Je to jedna noc v 
roku, ktorú  musia hlavne chovatelia, ale 
aj rodičia pretrpieť.
 Jedným z možných riešení, keď už nie-
kto chce mať ohňostroj, je zakúpiť si tzv. 
„NO SOUND FIREWORKS“ - „TICHÝ 
OHŇOSTROJ,“ ktorého zvukový efekt 
nie je silnejší ako tlesknutie dlaní. Na in-
ternetových stránkach sú k dispozícii na 
zakúpenie.
 Milovníci ohňostrojov, apelujeme na 
vás, aj na povinnosť dodržiavať bezpeč-
nostné a protipožiarne opatrenia a v prí-
pade vzniku mimoriadnej udalosti bude 
v obci na hasičských tel. číslach v poho-
tovosti posádka hasičov 1+2 pre potrebu 
zásahu. 
 Želáme Vám všetkým odpaľovačom 
ohňostrojov, rodičom, chovateľom... aby 
sme v zdraví a vzájomnom rešpekte pri-
vítali rok 2023.                                           Ľ.O.

SILVESTER A OHŇOSTROJE

ĎAKUJEM...
   Vážení obyvatelia obce Predajná a okolia, milí priatelia, posledná októbrová sobota sa 
naprieč Slovenskom niesla v znamení spojených volieb. S pokorou môžem povedať, že 
som dostal Vašu podporu, Váš hlas, vďaka ktorému som bol zvolený za poslanca kraj-
ského zastupiteľstva BBSK.
   Ďakujem za Vašu účasť vo voľbách. Vážim si každý Váš hlas a za každý úprimne ďa-
kujem. Počet získaných hlasov, a teda prejav Vašej dôvery, ma zaväzuje k zodpovednej a 
svedomitej práci pre Vašu obec a náš kraj. Váš hlas budem potrebovať aj naďalej, pretože 
som pripravený počúvať ho kedykoľvek sa na mňa obrátite. S odhodlaním sa budem 
snažiť podporovať projekty či rozvojové aktivity na zlepšenie nášho/Vášho života v obci, 
okresnom meste Brezno a v Banskobystrickom kraji.
Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám pri tejto príležitosti poprial pokojné a krásne pre-
žité adventné ob-
dobie. Prajem Vám 
požehnané a neza-
budnuteľné veselé 
Vianoce a šťastný 
Nový rok 2023.  
S úctou 

doc. Ing. Martin 
RIDZOŇ, PhD.

Váš poslanec BBSK 

Pokračovanie 
Celková suma na ich  opravu by dosiahla 
výšku cca 500 tisíc eur. Nie je zámerom 
tohto príhovoru, hodnotiť zrealizova-
né investície počas môjho posledného 4 
ročného pôsobenia, ale pokladám si za 
povinnosť dotknúť sa aspoň jednej  veci . 
Očakávajú sa aj nové impulzy pre kultúru 
v obci. Domáca kultúra je občanmi stále 
doceňovaná. V tomto smere by sa mala 
otvoriť aj ZŠ s MŠ, ktorá by v spolupráci 
s kultúrnou komisiou prinášala kvalitné 
programy.“
   Starostka obce si je vedomá, že „mno-
hé úlohy v podstate závisia od finančných 
grantov to však neznamená, že mnohé 
veci si nedokážeme vyriešiť vlastnými si-
lami  a vlastnými prostriedkami. Podobne 
platí aj to, že ak aj sú peniaze, nie všetko sa 
urobí samo.“ (z prejavu k poslancom) 
   Starostke obce i poslancom želáme, nech 
sa im ich ambície podarí v priebehu šty-
roch rokov naplniť a nech obec Predajná 
prekvitá.

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi touto cestou vysloviť moje 
úprimné poďakovanie vedeniu obce 
Predajná, starostke Ing. Tatiane Čon-
tofalskej a členkám bývalej sociálnej 
komisie, Anežke Búdovej a Slávke 
Makkiovej, ako aj  riaditeľke školy 
Mgr. Michaele Vaníkovej a  Mgr. Jan-
ke Kleskeňovej, ktoré či už v máji na 
Deň matiek, alebo v októbri počas 
mesiaca úcty k starším, vždy pripra-
via s deťmi kultúrny program a poc-
tia nás svojou návštevou a darčekmi. 
Osobne si veľmi vážim,  že vždy si 
nájdu chvíľu aj na súkromné osobné 
stretnutie so mnou na kus reči a spo-
mienky. 
Prajem a nielen im, ale aj bývalým ko-
legom a kolegyniam, svojim bývalým 
žiakom a všetkým, ktorí si na mňa 
spomenuli,  ja myslím na nich,  veľa 
pevného zdravia a síl do nového roku 
2023. Buďme všetci zdraví!              
                           Zuzana Povrazníková, 

DDS  Hron - Dubová
bývalá vychovávateľka ŠKD 

v ZŠ s MŠ  Predajná

Ustanovujúce 
zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva 
v Predajnej
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Obradná sieň v Predajnej žiarila detskými úsmevmi...

5. decembra 2022 navštívil našu obec Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a 
anjelikmi. Dvaja anjeli prišli s ním. Jeden zatúlaný anjelik sa však potuloval po námestí 
o niečo skôr.  Bol zvedavý, či deti majú pre Mikuláša pripravenú básničku alebo 
pesničku.  Detičky boli na Mikuláša nachystané a hneď potom, ako rozsvietil vianočný 

stromček, sa s ním pustili do 
debaty. Ich rozžiarené očká 
boli dôkazom toho, že sa na 
neho veľmi tešili. Námestím 
sa niesla vôňa punču i dobrá 
nálada. 

Katarínska zabíjačka 
sa vrátila do Predajnej

Po dvojročnej nútenej prestávke sa pos-
lednú novembrovú sobotu naše námes-
tie opäť zaplnilo ľuďmi, ktorých prilá-
kala vôňa kapustnice, údenín a punču. 
Všetci prišli za účelom nakúpiť si
a ochutnať zabíjačkové špeciality od 
farmárov SHR Nagyová. A veru bolo z 
čoho vyberať. Klobásy, jaternice, slani-
na, šunky, rebierka, huspenina, oškvar-
ky... Kto chcel, mohol aj na mieste 
ochutnať grilovanú klobásu, krkovič-
ku a zabíjačkovú kapustnicu, ktorú 
navaril náš Jaro so svojimi priateľmi. 
Hasiči pripravili punč, ktorého kúpou 
ste prispeli na ich činnosť. Popri mäse 
bola možnosť zakúpiť si aj vianočné 
dekorácie, trubičky a mak. Kto si chcel 
zatipovať a zasúťažiť, mohol si odhad-
núť hmotnosť prasiatka alebo vyhrať 
v tombole. Atmosféru dotvárali mladí 
heligonkári  -  Adam a Adrián - a večer 
v pohostinstve na Katarínskej zábave 
DJ Ivan. Ďakujeme miestnym podni-
kateľom za ceny a príspevky do tipova-
cej súťaže a tomboly.                         Ľ.O.

Jednou z najmilších akcií  je nepochybne uvítanie detí do 
života obce. A práve takéto milé podujatie sa  konalo  v 
priestoroch obradnej siene  Obecného úradu v Predajnej, 
kde spolu s členkami ZPOZu   slávnostne privítala šiestich 
najmenších obyvateľov starostka obce  Ing. T. Čontofalská. 
Zablahoželala rodičom, starým rodičom a detičkám zaželala  
pevné zdravie. Na cestu  životom  ich symbolicky privítali 
recitáciou deti z materskej školy a p. Foltínová. Ľubozvučné 
melódie a piesne odzneli v podaní p. Kňazovickej a p. 
Cibuľovej.  Milými slovami  sa na záver prihovorila p. 
Lányová, matrikárka obce. Rodičia a detičky s rodinnými 
príslušníkmi sa zapísali do pamätnej knihy obce Predajná, 
ktorú  vedie p. M. Molčániová. 
Malým Predajňanom želáme, nech sú zdravé, milované  
svojimi rodičmi.

Vitajte, človiečikovia malí, medzi nami v Predajnej!

Mikuláš v Predajnej

T
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Nedajme ukradnúť 

detský smiech

   Prešlo už trištvrte storočie v mieri na na-
šom krásnom Slovensku. Mala som to šťas-
tie, že som sa narodila v prvom roku mieru. 
Mám zbožné prianie, že jasné slnko bude 
ďalej svietiť nad našou krajinou. 
   Lebo dnes za našimi záhradami číha ne-
násytný zlodej, zlodej detského šťastia a 
veselého detského smiechu. Štipľavo ukrýva 
v kúdoľoch dymu krásne slnko, rozrýva bla-
hodarnú zem, ale nedovolí do nej zasievať 
božské semienka, aby vzklíčili, mali sa k 
životu a obdarovávali ľudí pecňami voňa-
vého chleba. 
   Moje dve staršie sestry za 2. svetovej voj-
ny spoznali strach v detských očiach, kde sa 
ako hlúčiky hrajúcich sa detí na ulici rýchlo 
rozpŕchli domov k mamám, lebo za „záh-
radami“ duneli delá a strašné kovové vtáky 
na oblohe ich zatvárali do pivníc. 
   Všetci vieme, že šťastie je vzácne a veľmi 
krehké. Čo robiť, aby naše deti, vnúčatá, 
pravnúčatá mali naďalej šťastia nadostač? 
V podvečer sychravého odpoludnia som 
kráčala k našej miestnej škole, kde ma ví-
talo množstvo vysvietených okien a štebot 
pobehujúcich detí. Dňa 16.11.2022 bol Deň 
otvorených dverí v tejto škole, a tak som si 
aj ja dovolila ukradnúť z tejto úžasnej at-
mosféry. Potešila ma spokojnosť rodičov a 
v dobrom, pýcha učiteľov, ale hlavne radosť 
šťastných detí. Bolo sa v škole čomu kochať. 
Interiér vynovený! A triedy? Až mi prechá-
dzal zrak. Trieda plná počítačov, detských 
zručností, laboratórií, výzdoba v triedach 
a v ich vybaveniach atď. Na vyzdobených 
stenách chodieb sa pýšili výsledky detskej 
práce i rôznych ocenení, ale aj dôslednosť 
tých, čo rok čo rok odovzdávajú to najlepšie 
zvereným deťom. 
   Na chodbách bola príjemná atmosféra. 
Na bielo prikrytých stoloch bolo množstvo  
výrobkov s vianočnou tematikou, ktoré vy-
tvorili deti, určite aj s pomocou dospelých. 
Stredom chodieb na stolíkoch voňali úžasné 
zákusky, ktoré pripravili šikovné mamičky. 
Priestorom poletovala aróma punčov pre 
dospelých, ale aj pre deti s kúskami rozkrá-
janých pomarančov. 
   Odchádzala som z našej školy v Predajnej 
s dobrým pocitom a v duchu som ďakovala 
všetkým, čo toto podujatie pre nás starších 
a pre naše deti pripravili.
Slávnostnú atmosféru mi dotvoril dlho-
čizný lampiónový sprievod našou ulicou, 
ktorú som s úžasom pozorovala za oknom 
môjho domu.
Radosť detí, neškodné  trblietavé ohníčky 
lampiónov som ticho zaželala aj všetkým 
deťom sveta.                      Anka Miklošková
                 k 17. novembru

11. novembra 2022 presne o 11.11 hod. sa aj tento rok  rozozvučal zvon mieru. Pamiatku 
tých, ktorí položili svoje životy v 1. svetovej vojne, si uctili členovia Jednoty dôchodcov 
v Predajnej. Človek si v súčasnej dobe uvedomuje o niečo intenzívnejšie hodnoty a 
príležitosti spojené so životom v mieri. 

Dňa 25. októbra 2022 sme prežili my star-
ší krásne popoludnie v sále Spoločenské-
ho domu v Predajnej, aby sme sa presved-
čili o tom, že ešte (hoci už máme rôčkov 
viac) niekomu na nás záleží, že nie sme 
tým mladším ľahostajní, že nás majú radi 
a že si nás vážia. Sála praskala vo švíkoch, 
pobehovali okolo nás naši najmenší, ale i 
tí väčší žiaci, aby nám predviedli, čo si pre 
nás pripravili. 
Na začiatku nás privítala a pozdravila 
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, 
ktorá vo svojom milom príhovore poďa-
kovala všetkým nám- seniorom za prácu, 
ktorú sme vykonávali a ešte stále vyko-
návame pre obec a naše rodiny. Popriala 
nám hlavne do ďalších rokov veľa zdravia, 
šťastia, veľa lásky od svojich najbližších. 
Kytičku pre nás žiaci  uvili z pekných a 
vrúcnych slov, z básní, spevu, tanca, ale i 
milou scénkou našich škôlkarov. 

Na záver programu nás obdarovali  vlast-
noručne zhotoveným malým darčekom. 
Program bol veľmi krásny a dojímavý, 
pramenil  z úprimného srdca. V mnohých 
našich očiach sa zaleskli slzy obdivu i vďa-
ky. O tom, že sa vystúpenie dotklo našej 
duše,  svedčí náš  veľký potlesk. 
Za októbrový zážitok chcem za všetkých 
seniorov poďakovať starostke obce, čle-
nom kultúrnej komisie pri obecnom 
úrade, ale hlavne pedagógom – M. Vaní-
kovej, J. Kleskeňovej a D. Šandoryovej,  S. 
Michalkovej a E. Bernáthovej, ktoré prog-
ram pripravili, ako aj pedagógom zo ZUŠ 
Valaská a ich kolegovi, ktorý sa osvedčil 
ako zvukár, pánovi učiteľovi Fačkovi a sa-
mozrejme žiakom, ktorí sa na programe 
podieľali. 
Sme radi, že ste na nás nezabudli, a že nás 
potešíte takým krásnym programom aj v 
budúcnosti.                           Božka Šulková

U P O Z O R N E N I E
Dodávateľ služieb zvozu komunálneho odpadu firma EKOLÓG upozorňuje, že 
KUKA nádoby, v ktorých je vysypaný horúci  popol, nebudú odvezené z dôvodu 
možného vážneho poškodenia zberového vozidla. Ďakujeme za porozumenie!

Október – mesiac úcty k starším

P I E T N Y  A K T
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Posedenie seniorov 
pri hudbe
Dňa 19. októbra 2022 sa seniori z Predaj-
nej rozhodli stráviť pekný večer v reštau-
rácii RELAX pri hudbe. O hudbu na po-
čúvanie, ale i do spevu a tanca, sa postaral 
náš priateľ Pavel Babka. „Kačacie hody“ 
pripravil šéf podniku Jarko Michalčík a 
pridal aj už jeho známe pagáčiky. Koláči-
ky priniesli členky ZO. Takže stoly neboli 
prázdne. K vynikajúcej nálade prispelo aj 
dobré vínko od krčmárky Ivanky. Zatan-
covali sme si, zaspievali aj zaspomínali 
na mladé časy. Zábava bola výborná, ale 
predsedníčka ZO JDS ako na začiatku 
všetkých privítala, tak aj v dohodnutom 
čase ukončila túto vydarenú diskotéku.
                                             Mária Boberová

Predvianočná 
kapustnica
6. decembra 2022 sa členovia Jednoty dô-
chodcov v Predajnej stretli na predvianoč-
nom posedení pri kapustnici a sladkom 
pečive. Mikulášske popoludnie strávili vo 
sviatočnej nálade a príjemných rozhovo-
roch.   Symbolicky tak uzavreli rok plný 
dobrodružných výletov, pestrých aktivít, 
priateľských stretnutí a posedení. Prajeme 
im, nech ten nasledujúci rok je pre nich  
minimálne taký dobrý a úspešný,  akým 
bol tento.                       Michaela Vaníková

V knižnici
Dňa 8. novembra 2022 sa žiaci sied-
meho ročníka zo Základnej školy 
s materskou školou v Predajnej zú-
častnili literárneho pásma venované-
ho básnikovi Jurajovi Pejkovi. Člen-
ky Jednoty dôchodcov Slovenska z 
Predajnej predniesli diela a životopis 
Juraja Pejku. V závere odznela pie-
seň Predanské hodiny. Ďakujeme 
za krásne pripravenú akciu, ktorá 
priblížila význam a pôsobenie Juraja 
Pejku.                        Anita Fodorová

Horehronskí čipkári
Pekné popoludnie sme zažili v Komu-
nitnom centre Predajná 03.11.2022. Zišli 
sme sa na prednáške o histórii čipkárstva 
na Horehroní. Pútavým rozprávaním i 
premietaním dobových fotografií nás 
všetkých zaujal pán PhDr. Martin Lokša, 
ktorý prijal naše pozvanie a prišiel me-
dzi nás – seniorov. Určite živiť sa týmto 
remeslom bolo ťažké už i tým, že muži 
odchádzali od svojich rodín na dlhý čas a 
všetku starostlivosť o rodinu, dom a pole 
nechávali na svoje ženy. Ďakujeme našej 
predsedníčke ZO JDS Predajná Márii Bo-
berovej, že zorganizovala toto stretnutie. 
Na záver sme posedeli v družnej debate 
pri malom občerstvení.
                                         Rozália Fortiaková

SENIORI ĎAKUJÚ
   Výbor ZO JDS ďakuje Ing. T. Čontofalskej – starostke a vedeniu obce Predajná za 
podporu a sponzorstvo našej činnosti v roku 2022. Ďalej ďakuje Mgr. M. Vaníkovej 
– riaditeľke ZŠ s MŠ,  ktorá s našou organizáciou dobre spolupracuje.
   Ďakujeme sponzorom: Ing. M. Vágnerovi  /Urbariát, pozemkové spoločenstvo/,      
I. Kohútikovej /Coop Jednota/. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priesto-
rov na Strelnici a T. Schniererovi za dopravu pri spoznávaní nášho Slovenska.          
   Predsedníčka ďakuje členom výboru za svedomitú prácu a účasť na prípravných 
stretnutiach.
   Dúfame, že naša organizácia sa aj v roku 2023 obohatí o ďalších členov, pretože 
znova plánujeme absolvovať rôznorodé aktivity pre seniorov, ale i ostatných občanov 
obce Predajná.

ZO JDS PREDAJNÁ ďakuje za 2% dane 2021
     Venovali nám ich:  Ing. arch. Bober Ondrej, Buchanová Lenka, Czimonicz Alberty 
Zuzana, Ing. Piatrov Katarína, Púchyová Želmíra, Mgr. Púchy Zuzana, Ing. Púchy 
Šimon, Rečlová Lucia, Šalkovská Anna, Vallová Dominika, Veselovská Marta.
      Ing. M. Boberová, predseda ZO JDS PREDAJNÁ

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Október – mesiac úcty k starším
Staroba by mala byť krásna. Vtedy je človek krásny, keď ho ľudia majú radi. OO JDS 
Brezno a MsO JDS Brezno usporiadali pre seniorov 20. októbra 2022 pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším v reštaurácii Omega slávnostné posedenie. Študenti gymnázia 
z Brezna pripravili pekný kultúrny program. Po slávnostnom príhovore predsedu OO 
JDS Brezno JUDr. Michala Frančáka boli ocenení seniori podľa zásluh a spoločenskej 
angažovanosti. Naša predsedníčka ZO JDS Predajná, Ing. Mária Boberová, získala 
ocenenie – Vyznamenanie II. 
stupňa. Pri príležitosti 30. vý-
ročia založenia ZO JDS Pre-
dajná Ing. Mária Boberová 
prevzala Pozdravný list a pani 
starostke Ing. Tatiane Čonto-
falskej bol udelený Ďakovný 
list. Po slávnostnom prípitku 
a chutnej večeri sa rozprúdila 
zábava. Do tanca nás pozval 
Jožko Tokár. Nálada bola vy-
nikajúca. Všetci sme strávili 
pekné a vydarené popoludnie.          
                    Anna Čunderlíková
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Pasovačka prvákov
Posledné popoludnie pred jesennými prázdninami bolo vyhra-
dené prvákom. Pani učiteľka Želmíra Kohoutová pozvala rodi-
čov prvákov na prvácku  pasovačku. V hlavnej úlohe sa predsta-
vili ich deti, naši prváci. Pán učiteľ Mistrík spolu s pani učiteľka-
mi Kleskeňovou a Šandoryovou  vyzdobili priestor školskej je-
dálne  Ela Kleskeňová, Katka Kováčiková, Nika Kustrová, Nika 
Hrašková., Sarah Tanáčová a Naďka Štulrajterová, dievčatá              
z 9. ročníka, pripravili pre prváčikov úlohy. Prváci  zaspievali 
pieseň, predviedli veselý  tanec na pesničku Mira Jaroša, dokáza-
li, že vedia rozlíšiť väčšie a menšie číslo. Dokázali, že prenikli aj 
do tajov  anglického jazyka a že sú obratní  a zruční. Zistili sme, 
že tento rok  prišli medzi nás šikovné detičky a mohli byť tak 
všetky pasované za žiakov školy. Na záver pasovačky si práci a 
deviatačky zatancovali. Veselí odkráčali v ústrety jesenným práz-
dninám a voľným dňom. 

Tajuplné bytosti a mestská veža
V čase adventu navštívili šies-
taci mysterióznu výstavu in-
štalovanú v Horehronskom 
múzeu v Brezne pod názvom 
Tajuplné bytosti alebo Kto 
po nociach chodí. Tajuplné 
bytosti existovali v minulosti 
v predstavách ľudí. Vyskyto-
vali sa za určitých okolností, 
v určitom čase a na určitom 
mieste. Dominantou výstavy 
boli figuríny, ktoré stvárňujú 
poverové postavy. Žiaci mali 
možnosť vidieť runu, polud-
nicu, moru, vlkolaka, strigu, 
vodníka, hada i zmoka. Figuríny v životnej veľkosti, zaujímavé 
rozprávanie  lektorky a  interaktívne vtiahnutie do deja prispeli 
k atraktivite výstavy. Ukončením rozprávania o tajomných by-
tostiach ešte spoznávanie regiónu neskončilo. Žiaci navštívili 
zrekonštruovanú mestskú vežu, v ktorej ich najviac zaujal byt 
zvonára. Vrelo odporúčame!

Sadíme a skrášľujeme
Vysoké ihličnaté stromy, ktoré rástli v školskom areáli, sme na jar 
2021 odstránili z dôvodu ich zasahovania do drôtov elektrické-
ho napätia. Na vzniknutej ploche sme v lete posadili 8 listnatých 
stromov. Brigády sa v dovolenkovom horúcom dni zúčastnili ko-
legovia z Predajnej. Koncom prázdnin sme sponzorsky získali 2 

vyvýšené záhony, ktoré zrekonštruovali   naši mužskí  kolegovia 
a pani školníčka. V novembri sme spolu s deviatakmi  vysadi-
li kríky. Časť z nich sme posadili aj do vyvýšených záhonov.  S 
výberom, nákupom a rozmiestnením drevín nám pomohla naša 
bývalá žiačka Eliška Hrašková, ktorej i touto formou vyjadruje-
me poďakovanie. 

Športovci
V spolupráci s naším školským digitálnym koordinátorom pra-
cujeme na vytvorení projektu na získanie financií na vybudova-
nie outdoorového ihriska. Do prípravnej fázy sme zapojili žia-
kov, ktorí sa vedení  svojimi rodičmi, presadili v biatlone, hokeji 
i krasokorčuľovaní. Do školy priniesli poriadnu zbierku ocenení. 
Víťazné poháre, medaily i diplomy sú odmenou ich driny, nadše-
nia a odhodlania. Podelili sa o svoj úspech s nami. Z pracovného 
stretnutia vznikli   zaujímavé  fotografie. Nájdete na nich našich 
úspešných športovcov.  Patrí medzi nich Alica Beraxová, Lujza 
Beraxová, Ema Beraxová, Mia Kováčová, Ján Kováč, Emily Kvač-
kajová, Miroslav Virág, Andrej Virág, Sára Figlušová, Daniel Be-
vilaqua i Tomáš Šuhajda. Prajeme im veľa úspechov!

Vedomostné súťaže 
V 1.štvrťroku tohto školského roka sa konali  školské kolá v 
olympiáde z anglického jazyka, z geografie a techniky. Víťazkami 
školského kola v olympiáde z anglického jazyka v dvoch rôznych 
kategóriách boli V. Mičkyová (7.roč.)  a N.A.Kustrová (9.roč.), 
víťazmi školského kola olympiády z techniky boli P.Fodor (9.
roč.), M.Koštial (9.roč.), a B.Beraxová (7.roč.).  Chlapci nás re-
prezentovali na na okresnom kole v Brezne. Víťazmi školského 
kola olympiády z geografie sa stali v troch rôznych kategóriách    
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F. Ondrejkovič (5.roč.), B. Čipková (7.roč.) a N. Hrašková (9.roč.). 
Posledný novembrový deň žiaci 1. stupňa vyriešili úlohy Všetko-
vedka. Žiaci 3. až 8. ročníka boli zapojení do riešenia matematic-
kých úloh Pytagoriády.

Škola ožila
V stredu podvečer sa chodby školy premenili na malú tržnicu 
plnú originálnych vianočných dekorácií, sladkého pečiva a pre-
nikavo voňajúceho punču. Rodičia detí materskej školy a rodičia 
žiakov základnej školy zabezpečili chutné občerstvenie. Žiaci a 
pani učiteľky pripravili na predaj vianočné výrobky nainštalova-
né na dolnej chodbe. Vedúca školskej jedálne navarila punč, kto-
rý ponúkali mamičky. Rodičom, starým rodičom i priateľom ško-
ly,  a samozrejme aj našim žiakom, sme ponúkli možnosť prejsť 
útrobami školskej budovy. Otvorili sme im dvere na  špeciálnych  
učebniach, kde ich čakali kolegovia a zaujímavé aktivity. V učebni 
na vyučovanie biológie a chémie sa napríklad rozoberalo ľudské 
telo, pozorovali sa preparáty cez mikroskop,... V telocvični sa hral 
florbal, v počítačovej učebni sa premietala prezentácia o škole. Po 
prehliadke školy sa vyšlo do predajnianskych ulíc s rozsvietenými 
lampiónmi. 
Teší nás, že školu ovládla príjemná atmosféra, priateľské rozho-
vory i dobrá nálada.  Ďakujeme rodičom, ktorí s nami na akcii 
spolupracovali, zamestnancom školy, ktorí boli kreatívni a skve-
lí, žiakom, ktorí pomáhali. Ďakujeme všetkým, ktorí nás  kú-
pou  vianočných ozdôb a punču finančne podporili. VÁŽIME SI 
VAŠU PRIAZEŇ A ĎAKUJEME! 

 

Podoba ľudskosti
Predvianočný čas je spojený s rozdávaním radosti. Žiakov našej 
školy zapájame aj do charitatívnych aktivít. S krátkym kultúrnym 
programom vystupovali  v DD a DSS Hron v Dubovej (úcta k 
starším) a v DD a DSS Luna (vianočný program). Nezištne pri-
niesli drobné  darčeky a v triedach vytvárali darčekové krabice, 
čím sa zapojili do 5. ročníka celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok.“ A keďže krabíc bolo veľmi veľa, 
časť z nich sme venovali aj klientom DD a DSS Hron. Tým aj v 
októbri žiaci našej školy zakúpili a darovali ponožky.  Veríme, že 
im malé pozornosti  urobia radosť. Žiakom nie je ľahostajný ani 
osud zvieratiek a časť výťažku zo zberu papiera venovali útulku 
Tuláčik.  Aktuálne ešte vyrábajú a píšu vianočné pohľadnice, kto-
ré odošlú osamelým ľuďom z radov seniorov. 

Vianoce na dedine v Predajnej
V piatok 9. decembra 2022 žiaci našej školy v spolupráci s peda-
gógmi zo ZUŠ Valaská odohrali vianočné predstavenie pre oby-
vateľov Predajnej. Pripravili   ho v réžii  riaditeľky ZUŠ Adriány 
Škrváňovej. Na javisku vynikli naši žiaci navštevujúci tanečný  i 
hudobný odbor, ale aj tí, ktorí chceli priložiť ruku k dielu a bez 
umeleckých skúseností sa postavili na scénu  a preniesli nás do 
rokov dávno minulých.  Príprava vianočnej večere v gazdov-
skej rodine, príchod koledníkov, zaspievanie tradičných  kolied,  
priania v podobe vinšov, modlitba v kostole a Tichá noc v záve-
re predstavenia vyčarovali vianočnú atmosféru, vniesli pokoj do 
našich duší a pripomenuli, že  hodnotou nie sú len materiálne 
veci, ale tie, ktoré sú okom neviditeľné.             Michaela Vaníková

Krásne vianočné sviatky,
dni plné pokoja, lásky,
zdravia a splnených prianí
všetkým žiakom, rodičom,
priateľom školy, 
ako aj čitateľom Predajnianskych zvestí 

                                   želá Michaela Vaníková

Kozmo
Prvákom sme v spolupráci s CPPPaP v Brezne a prostredníctvom 
Mgr. Janky Šuníkovej sprístupnili preventívny program  Kozmo 
a jeho dobrodružstvá. Je zameraný proti šikane a násiliu, ako aj 
na vytváranie pozitívnych vzťahov v triede. Deti si kozmonauta 
Kozma i lektorku Janku obľúbili. Odteraz sa aj oni budú dobíjať 
len a len pozitívnou slniečkovou energiou. 
                                                                                Michaela Vaníková
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Konečné poradie - letný biatlon 2022
žiacke kategórie Klub biatlonu Predajná

poradie meno           r. nar.        kategórie    
kat.ročník   
12 7 Kohútová Simona 2014 prípr. žy  2014-2015
19 11 Weisová Alexandra 2014 prípr. žy  2014-2015
4  2 Bevelaqua Daniel 2013 ži A   2012-2013
4  1 Beraxová Alica 2013 žy A  2012-2013
5  2 Ščibranová Nela 2013 žy A  2012-2013
5  3 Kazár Jerguš 2011 ži B   2010-2011
1  1 Kazárová Izabela 2010 žy B  2010-2011
5  2 Bevelaguva Ida 2011 žy B  2010-2011
9  5 Jancová Zuzana 2011 žy B  2010-2011
10 5 Kováčová Mia 2010 žy B  2010-2011
11 6 Simanová Veronika 2010 žy B  2010-2011
28 10 Budovcová Zoja 2011 žy B  2010-2011
39 17 Vegsö Alexandra 2011 žy B  2010-2011
2  1 Kováč Ján 2009 ži C   2008-2009
4  2 Šuhajda Tomáš 2009 ži C   2008-2009
3  2 Dobiaš Nikolaj František 2008 ži C   2008-2009
10 6 Kostelník Kristian 2008 ži C   2008-2009
31 15 Tkačinský Aex 2008 ži C   2008-2009
14 6 Figlušová Sára 2009 žy C  2008-2009
20 9 Beraxová Ema 2008 žy C  2008-2009
23 10 Tajbošová Emily 2008 žy C  2008-2009
25 15 Beraxová Lujza 2009 žy C  2008-2009
26 16 Pecníková Jana 2009 žy C  2008-2009
28 12 Kučeráková Eliška 2008 žy C  2008-2009

 Celkové poradie žiacke kategórie 1. miesto  

Čo sa udialo v našej škôlke
   Milí čitatelia, do našej škôlky Zvedavý motýlik v septembri za-
vítalo 12 nových detičiek. Detičky navštevujú malú triedu Húse-
ničiek, sú veľmi šikovné a rýchlo si na škôlku zvykli. Od začiatku 
školského roka plníme ciele a úlohy v rámci environmentálnej 
výchovy, tvorivej dramatiky, zážitkového učenia a zdravotnej vý-
chovy. 

Október
   Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme do škôlky pozvali 
starých rodičov. Pripravili sme si pre nich krásny program plný 
tanca, spevu, básničiek a divadielka. Deti z veľkej triedy Motý-
likov vystúpili pre starých rodičov aj v Spoločenskom dome v 
Predajnej.

   Motýliky z veľkej triedy sa pravidelne stretávajú s Kozmom v 
rámci moderného preventívneho programu pre MŠ a ZŠ. 

   V rámci zamerania sa na environmentálnu výchovu k nám za-
vítal Majster Vagana, pán Hubert s Jurajom zo Starej Ľubovne. 
Doniesli nám ukázať rôzne zaujímavosti z lesa, parohy zvierat, 
kožu z líšky či jazveca. Hravou formou sa naše detičky naučili 
niečo nové o lese. Najväčší úspech však mala ukážka dravých vtá-
kov. Sokol rároh si sadol odvážnym deťom na hlavu, krásne nám 
aj zaspieval. Plamienku driemavú si detičky mohli pohladiť a po-
zrieť sa do jej veľkých očí. Sokol myšiar prelietaval ponad hlavy 
naozaj rýchlo. Výr skalný nám ukázal, ako vie otočiť hlavu o 180°. 
Nakoniec nám pán Hubert zaklopal na dvere s orlom skalným, 
ukázal nám, do akej šírky dokáže rozprestrieť svoje krídla.  Deti 
ho mohli pohladkať po jemnom perí. 

November
   V našej obci sa konal Lampiónový sprievod, ktorého sa zúčast-
nili aj naši najmladší žiaci. Pri tejto príležitosti základná škola 
otvorila svoje dvere pre všetky zvedavé oči či šikovné ruky. Deti 
si mohli s rodičmi prejsť školu, učebne, vyrobiť si niečo z papie-
ra, či dokonca zelektrizovať vlasy. Pri tejto príležitosti sme si pre 
Vás pripravili vianočné trhy, zo srdca Vám ďakujeme za finančnú 
podporu, ktorú ste nám prejavili kúpou našich výrobkov, chut-
ných koláčikov či punču. Detičky z MŠ sa v hojnom počte zú-
častnili malého okruhu po Školskej a Kalvárskej ulici.  
   Motýliky sa boli zoznámiť s 1.triedou základnej školy. Doniesli 
si odtiaľ kopec zážitkov, niektorí sa už nevedia dočkať školy. 
   Naši škôlkari sa už tešia a pripravujú na Mikuláša a spoločné 
posedenie pod vianočným stromčekom, ktoré nás onedlho čaká. 
Za celý kolektív MŠ Vám prajem príjemné prežitie vianočných 
sviatkov!                                                                    Denisa Babková
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