ročník 21 3/2020

na slovíčko,
pani starostka...
Aktuálnou témou samospráv je nakladanie s odpadom. V slovenských obciach začína fungovať program ELWIS.
Bude tento systém evidencie odpadov
fungovať aj v našej obci?
Áno, bude.
Povedzte nám o ňom viac.
Systém ELWIS je prostriedok modernizácie odpadového hospodárstva. Ide o
jednoduchý systém evidencie odpadov,
vďaka ktorému obec získa prehľad o reálnych množstvách produkovaného odpadu
v domácnostiach. Pomôže nám zabezpečiť
spravodlivé financovanie komunálnych
odpadov v domácnostiach. Každý zaplatí
toľko, koľko odpadu vo svojej domácnosti
vyprodukuje.
Akým spôsobom zavediete systém
ELWIS konkrétne do našej obce?
Poverené osoby označia zbernú nádobu
QR kódom. Na zber komunálneho odpadu sa budú využívať súčasné nádoby. V
deň zberu občania vyložia zbernú nádobu
pred bránu. Poloprázdnu nádobu nebudú
vykladať. Vyložia ju až pri nasledujúcom
zbere. Evidenciu nádob vykonajú pracovníci našej obce. Smetiari vyprázdnia
len zberné nádoby označené QR kódom.
Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii odpadov v jednotlivých domácnostiach a ostatných subjektoch. Každá
domácnosť zaplatí za odpad toľko, koľko
vyprodukuje.
A čo bude so separovaním?
Naďalej sa separujú plasty, kovy a tetrapaky. Vrecia si každá domácnosť označí
svojím QR kódom. Tento odpad odporúčame zošliapnuť, zmestí sa ho do vreca
viac. Papier sa naďalej bude vymieňať za
hygienické potreby. Na bioodpad sú určené kompostéry. Tie sú už distribuované do
domácností. Do zvyšných domácností ich
zakúpi obec z vlastných zdrojov.
Kedy plánujete spustiť tento nový spôsob evidencie odpadu?
Od 1. augusta 2020. V roku 2021 budeme vyhodnocovať a v roku 2022 by občan
mohol pocítiť výsledok vlastného hospodárenia s odpadom.
Katastrálny odbor Okresného úradu v
Brezne bude vykonávať nové mapovanie
v katastrálnom území našej obce. Akým
spôsobom sa bude mapovanie realizovať?

Zástupcovia obce (Ing. T. Čontofalská,
Ing. M. Kňazovická ) a geodeti z firmy
IGK s.r.o. Bratislava budú zisťovať a overovať trvalé označenie lomových bodov
vlastníckych hraníc pozemkov alebo hraníc pozemkov v správe iných oprávnených
osôb. Trvalým označením sa rozumie
označenie hraničným znakom. Môže to
byť kamenný medzník, betónový stĺp
alebo železná rúrka vyplnená betónom a
spojená so zemou betónom.
Akým spôsobom sa občan dozvie, kedy
sa bude vykonávať meranie na jeho parcele?
Mapa meračských prác s číslom parcely
a dátumom merania bude zverejnená na
úradnej tabuli v obci a na webovej stránke
obce. Vlastník dostane písomné predvolanie na zúčastnenie sa konania miestneho
prešetrovania údajov katastra nehnuteľností. Ak sa miestneho konania nebude

môcť z vážnych dôvodov zúčastniť, môže
písomne splnomocniť svojho zástupcu.
Splonomocnenie nie je potrebné úradne
overiť.
Našu obec mala poctiť svojou návštevou
prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na jej
príchod bolo všetko pripravené. Aký bol
cieľ jej cesty?
Pani prezidentka prejavila záujem o environmentálne záťaže v našej obci. Jej program bol presne určený na minúty. Privítanie bolo naplánované na Námestí Juraja
Pejku. Zakúpili sme pre ňu dar, dodržali
sme všetky bezpečnostné pravidlá určené jej protokolistami, skrášlili námestie.
Mala som pripravený odborný výklad o
gudrónoch. Verím, že návštevu Predajnej
si v blízkej budúcnosti ešte zaradí do svojho programu.
Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme leto
plné oddychu a zážitkov.

Rozlúčka s deviatakmi
29. júna 2020 prijala žiakov 9. ročníka v obradnej sieni Obecného úradu v Predajnej
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská. Rozlúčila sa s nimi emotívnymi slovami. Do
života im popriala šťastie. Veríme, že z nich vyrastú slušní a zodpovední dospelí.

Miestne oznamy

• Od 6. 4. 2020 je zatvorená predajňa COOP Jednoty pri škole.
• Krajčírstvo p. Kazárovej je zrušené.

Ku kompostovaniu

Občania, ktorí nemajú záujem o kompostér, musia podpísať čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou vlastného
kompostovacieho zásobníka. Všetky čestné prehlásenia budú protokolované.

Zvesti pre občanov

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 21. mája 2020
Uznesenie č.117/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ)
berie na vedomie Informáciu hlavnej kontrolórky obce ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 30.1.2020 bez
pripomienok
Uznesenie č.118/2020
OZ berie na vedomie
a) Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok
2019 bez pripomienok
b) Správu hlavnej kontrolórky obce o správe pohľadávok k 31.12.2019 bez pripomienok
c) Správu hlavnej kontrolórky obce o stave dlhu
obce k 31.3.2020 bez pripomienok
Uznesenie č. 119/2020
OZ schvaľuje Smernicu č. 1/2020 o vybavovaní
sťažností
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Schvaľuje
1. Územný plán obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 3
2. Spôsob prerokovania návrhu Územného
plánu obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 3 a
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach
vznesených pri jeho prerokovaní
b) Uznáša sa na VZN č. 3/2020, ktorým sa podľa
zmeny a doplnku č. 3 UPN obce Predajná mení
a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené
záväzné časti Územného plánu obce Predajná
Uznesenie č.121/2020
OZ schvaľuje odpustenie mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom
zariadení v zmysle VZN č. 4/2019 v mesiacoch
apríl, máj – počas mesiacov, v ktorých boli materská škola, školský klub a školská jedáleň zatvorené z dôvodu COVID 19.
Uznesenie č. 122/2020
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. I/2020
Uznesenie č. 123/2020
OZ berie na vedomie Plán zasadnutí OZ na
2. polrok 2020: 25. 6., 27. 8., 22.10., 12.12.
Uznesenie č. 124/2020
OZ berie na vedomie
Informácie starostky obce o činnosti obce počas
COVID 19, konkrétne:
- obec nakúpila látky na rúška pre všetkých občanov, rúška šilo 9 žien z obce, zamestnanci
obce roznášali rúška pre občanov nad 65 rokov,
postupne aj ostatným, obec zabezpečovala donášku potravín a liekov, obec poskytovala informácie o COVID 19 miestnym rozhlasom, na

webovej stránke obce a na úradnej tabuli
- obec nakúpila dezinfekčné prostriedky, germicídny žiarič, rúška, termodetektor, ochranné
štíty, postrekovače, banner, zástenu – náklady
vo výške 1 476,38 €
- z OOCR obec získala germicídny žiarič so
stojanom, 10 ks rúšok s názvom Horehronie,
stojan na dezinfekciu rúk vo výške 233,57 €
- obec vydala Obecné noviny k téme COVID - 19
- po vyhlásení mimoriadnej situácie zasadal krízový štáb obce
- Obecný úrad fungoval v obmedzenom režime
pre občanov, ale na Obecnom úrade sa vykonávali všetky činnosti, ktoré súviseli s chodom
obce, a všetci zamestnanci obce pracovali na
plný pracovný úväzok.
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie
Informácie starostky obce, o priebehu prác na
gudrónových jamách počas vyhlásenia mimoriadnej udalosti, konkrétne:
Príkazom starostky obce bola 23.3.2020 vyhlásená mimoriadna situácia na gudronových jamách
Predajná I, na základe ktorej sa začali vykonávať
záchranné práce firmou ENVIGEO v lokalite
Pod hôrkami, skládka gudrónov – Predajná I.
Zároveň bolo na skládke vykonané odčerpanie
kontaminovanej vody. Počas 16 dní čerpania
bolo odčerpané 1 809 m3 vyčistenej zrážkovej
vody, ktoré boli prečerpané do gudronovej jamy
Predajná II, ktorej hladina sa zdvihla o 20 cm. Na
skládke Predajná II muselo dôjsť k utesneniu kaverny, ktorá bola hlboká cca 2 m, utesnená bola
ilovitým materiálom Betonpress 250 v množstve
3 t. Kaverna bola zasypaná ručne. Prečeprávanie
z Predajná I do Predajná II sa vykonávalo povrchovým čerpadlom a pre pohon čerpadla bola
použitá elektrocentrála. Počas prečerpávania
bolo potrebné zabezpečiť výkonnejšie čerpadlo aj
elektrocentrálu.
Po svahu bolo rozmiestnené potrubie v dĺžke 200
m a bolo ukotvené drevenými kolíkmi. V jamách
boli osadené vodotečné laty, ktoré merali množstvo prečerpanej vody v obidvoch skládkach.
Obec ďalej zabezpečila mapovanie priesakov
hrádze, geofyzikálne merania, letecké meračské snímkovanie. Geofyzikálnym meraním bolo
identifikované 3 stupne nasýtenia hrádze kontaminovanými vodami, ktoré upozorňujú na úniky
týchto vôd z telesa hrádze.
Práce boli ukončené 21. 4. 2020 príkazom starostky obce odvolaním mimoriadnej situácie.
Prečerpávaním sa vyriešil akútny problém, a to
preliatie hrádze Predajná I, ale stále je tu nebezpečenstvo cyklického opakovania situácie. Je preto potrebné skládky sanovať. Ak sa so sanásiou
nezačne do roku 2020, bude potrebné udržať hladinu v tomto stave, vykonávať geologický prieskum a spevnenie hrádze.
Dňa 21.5.2020 starostka obce predložila žiadosť
o refundáciu výdavkov na Okresný úrad Brezno,
odbor krízového riadenia na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyčíslená v sume 19 092,43 €.

b) Žiada
Starostku obce o rokovanie s ministrom životného prostredia vo veci ďalšieho postupu pri sanácii
skládok Predajná I a Predajná II
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia k žiadosti Ing.
Zuzany Šlichtovej, rod. Compelovej o kúpu
obecného majetku, časť pozemku z parcely KN
- C447/74 o výmere určenej geometrickým
plánom 46001336-038/19 zo dňa 15. 1. 2020
b) Schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer na
predaj pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, v k. ú. Predajná par. KN – C č. 447/361
o výmere 112 m2, vytvorenú geometrickým
plánom č. 46001336-038/19 zo dňa 15. 1. 2020
z pôvodnej parcely 447/74 o výmere 3491 m2,
zapísanej na LV 485, druh pozemku TTP, žiadateľovi Ing. Zuzane Šlichtovej, rod. Compelovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je malá výmera pozemku a predmetná
časť slúži ako prístupová cesta k rodinnému
domu, a to za kúpnu cenu 20 €/ m2
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie informáciu starostky obce
o plánovanom majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v zmysle geometrického plánu
č. 46001336-054/19 na oddelenie pozemkov
podľa skutočného užívania, parcely KN – C
447/375 až 485 na Školskej ulici formou zámenných zmlúv a kúpnopredajných zmlúv
b) Žiada starostku obce o vypracovanie znaleckého
posudku na pozemky KN – C 447/375 až 485.
Uznesenie č. 128/2020
OZ schvaľuje poplatky za prenájom telocvične
nasledovne:
a) Pre nájomcu s trvalým pobytom v obci: 12 €/1
hodina užívania telocvične.
Suma zahŕňa 2 € na energie (voda, elektrika,
plyn) a 10 € nájomné
b) Pre nájomcu, ktorý nemá trvalý pobyt v obci:
17 €/1 hodina užívania telocvične.
Suma zahŕňa 2€ na energie (voda, elektrika,
plyn), 15 € nájomné
c) Pre Stolnotenisový klub Predajná a OZ Bzučo
nájom vo výške: 2€/1 hodina. Suma zahŕňa 2 €
na energie (voda, elektrika, plyn) a 0 € nájomné.
Uznesenie č. 129/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie informácie starostky obce
o stave investičných projektov v obci, konkrétne:
- Komunitné centrum – 29. 4. 2020 bolo vyhlásené kolaudačné konanie, ktoré bolo prerušené
z dôvodu nakoľko priestory nezodpovedali požiadavkám ustanoveným v zákone č. 355/2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z. n. p., podľa ktorého v miestnostiach na
osobnú hygienu chýbalo odvetrávanie.
Pokračovanie na str.3
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 21. mája 2020
Pokračovanie
Ďalšie komplikácie nastali s vonkajším hydrantom, ktorý je nefunkčný a v zmysle vyjadrenia
STVPS BB plní funkciu odvzdušňovacieho a
odkaľovacieho zariadenia a neplní protipožiarnu funkciu. Na základe týchto pripomienok
bolo kolaudačné konanie prerušené a predmetné nedostatky sú v riešení. V prípade neskolaudovania nám hrozia zo strany Riadiaceho
orgánu sankcie a riziko vrátenia poskytnutých
finančných prostriedkov z EÚ.
- Materiálno- technického vybavenia základnej
školy – stavebné práce, nábytok, boli skontrolované riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR a žiadosť o platbu
zo strany obce bola v plnej výške preplatená z
platobnej jednotky (polytechnika, biológia, jazyková učebňa). Súčasťou projektu je aj dodanie
IKT a didaktických pomôcok do jednotlivých
učební – verejné obstarávanie bolo riadiacim
orgánom skontrolované a víťazní uchádzači
boli oslovení k plneniu zmlúv
- Projekt „Wifi pre teba“ – na kontrole na Riadiacom orgáne Úradu vlády SR
- Dopĺňanie projektu Zelené obce – čakáme na
schválenie 16 500 € hodnota
- V obci bol namontovaný svetelný Infostĺp od
firmy ARDS Žilina v hodnote 2 600 €
- Pripravuje sa zabudovanie čerpacej šachty pre
budovu obecného úradu, v hodnote približne
2 000 €, kde sa bude riešiť splašková kanalizácia. Bol vypracovaný zjednodušený projekt
Ing. Lendackým, stavba bola ohlásená na Stavebný úrad Podbrezová, ktorým je pre Obec
Predajná určeným stavebným úradom.
b) Schvaľuje finančné prostriedky vo výške
15 944,50 € (13 287,08 € bez DPH) na žumpu a
nútené vetranie, na kúpu nadzemného hydrantu
vo výške 926,40 €, a vzduchotechniku vo výške
1 490,64 € na stavbe komunitného centra.
Uznesenie č. 130/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie žiadosť ŽP Podbrezová, a. s.
o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, zapísaných na LV 485, parc. KN – E 1141/2,
ostatná plocha o výmere 2 434 m2 a KN – E 1 167,
ostatná plocha o výmere 5 267 m2 za kúpnu cenu
vo výške 0,20 €/m2
b) Neschvaľuje odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, zapísaných na LV 485, parc.
KN – E 1141/2, ostatná plocha o výmere 2 434 m2
a KN – E 1 167, ostatná plocha o výmere 5 267 m2
z dôvodu prebiehajúceho procesu pozemkových
úprav, nakoľko obecné pozemky budú prednostne použité na pokrytie spoločných a verejných
zariadení, ako sú cesty, protierózne opatrenia.
Po ukončení pozemkových úprav bude odpredaj

predmetných pozemkov reálny.
Uznesenie č. 131/2020
OZ berie na vedomie informácie starostky obce
o projekte ELWIS – moderný systém evidencie
odpadov, ktorý meria naplnenosť jednotlivých
nádob z domácnosti a poskytuje obraz o celkovom odpadovom hospodárstve. Systém umožňuje zavedenie motivácie pre najlepšie triediace
rodiny v podobe úľav na poplatkoch za TKO. Do
projektu sa zapojila aj obec Jasenie a uvažuje o
tom aj obec Nemecká. Systém evidencie odpadov
obec plánuje spustiť od 1. 8. 2020, rok 2021 bude
monitorovací rok a úľavy z poplatku za TKO
bude možné uplatniť v roku 2022.
Uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o zámere investora
Mgr. Dávida Marušku a predložení zastavovacej štúdii v rekreačnej osade Breziny na výstavbu rekreačných domov v lokalite Bôrovie. Štúdia navrhuje koncepciu funkčného využitia a
priestorového usporiadania územia ako podklad pre spracovanie úprav Územného plánu
obce, Zmeny a doplnky č. 4.
2. Názor Ing. Arch. Pavla Bugára a Ing. Arch. Milana Kráľa – spracovateľov Územného plánu
obce Predajná o vypracovaní Územného plánu
zóny, ktorý je záväzný na rozdiel od zastavovacej štúdie a určí štruktúru zástavby.
3. Stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá súhlasí s projektom ako príležitosťou k rozvoju cestovného ruchu v obci za
určitých podmienok.
b) Žiada starostku obce prizvať predkladateľa
zastavovacej štúdie Mgr. Dávida Marušku na
najbližšie zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 133/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie žiadosť Filipa Hubáčeka o
zrušenie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemkov na parcelu KN – C 1234/1, TTP
o výmere 6 622 m2, zapísanej na LV 485, s tým
že výpovedná lehota v zmysle zmluvy začína
plynúť od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020. Nájom sa
ruší k 31. 8. 2020
b) Žiada starostku obce o prípravu podkladov
na vyhlásenie OVS na predmetný pozemok do
budúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 134/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie žiadosť p. Renate Zemkovej Špilovej, rod. Kováčovej o kúpu pozemkov
vo vlastníctve obce a to parciel KN-C 619/10,
1135/6 a 1036/3 vytvorených g.p. č. 36041459152/2008 z parciel 1191/14 a 619/1
b) Žiada komisiu výstavby a životného prostredia o stanovisko k predaju predmetných pozemkov do budúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 135/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Berie na vedomie žiadosť Vladimíra Kazára

a Slávky Kazárovej o zmenu Územného plánu
obce, týkajúcu sa parcely KN –E 284/1 v k. ú.
Predajná, ktorú žiadatelia žiadajú zaradiť do
doplnku ÚP ako plochy a pozemky rodinných
domov z dôvodu výstavby rodinného domu.
b) schvaľuje zaradiť predmetnú parcelu do doplnku ÚP ako plochy a pozemky rodinných
domov z dôvodu výstavby rodinného domu, s
podmienkou riešenia prístupovej cesty z obce
Jasenie, uloženia kanalizačného potrubia pre
projekt Aglomerácia Nemecká, Predajná, Jasenie – ČOV na danom pozemku a vytvorenie
prechodu pre peších a cyklistov popri pozemku na ulicu Uhlisko do obci Jasenie.

Stručný prehľad
o obyvateľstve v Predajnej
k 30. 4. 2020
1316
644
672
4
4
15
12

obyvateľov
mužov
žien
narodení
zomreli
prisťahovaní
odsťahovaní

Pozdrav jubilantom
ZPOZ v Predajnej v čase mimoriadnej
situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 nepozýval svojich občanov, ktorí
v prvom polroku tohto roka oslávili svoje
životné jubileum, do priestorov obradnej
siene. Oslávenci svoj sviatok mohli osláviť
nanajvýš s členmi domácnosti. Veríme,
že teraz už nastal ten správny čas, keď si
svoje životné výročie môžu pripomenúť v
kruhu svojej rodiny, najbližších a priateľov. Starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská a členky ZPOZ sa pripájajú a posielajú
blahoželanie.
Tým najkrajším pozdravom,
čo na srdci máme,
tou najmilšou spomienkou
svoje prianie začíname
a k narodeninám prajeme
to, čo je najdrahšie – zdravie,
to, čo človek hľadá – šťastie
a to, čo človek
pri troche porozumenia nájde – lásku.
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Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Predajná

Výročná členská schôdza ZO JDS

Dňa 28. 2. 2020 sa uskutočnila v Spoločenskom dome
Výročná členská schôdza
ZO JDS Predajná. Schôdzu
otvorila pani predsedníčka
Ing. Mária Boberová, privítala zúčastnených členov a
tiež hostí: pani starostku Ing.
Tatianu Čontofalskú, člena výboru OO JDS Brezno
pána Zoltána Sojaka a pani
Mgr. Renátu Liptaiovú, vedúcu denného stacionáru
Impulz v Nemeckej.
Naša členská základňa sa každým rokom rozrastá, ale aj strácame svojich členov, preto
sme si minútou ticha uctili ich pamiatku. Pani predsedníčka zhodnotila našu činnosť
za rok 2019 podľa jednotlivých mesiacov. Konštatovala, že na našich akciách sa zúčastňujú aj nečlenovia. Poďakovala sa účastníkom športových hier, ktorí nás veľmi úspešne
reprezentovali na okresných podujatiach. Počas schôdze boli členovia oboznámení o
hospodárení za rok 2019, o pláne činností na rok 2020 a o rozpočte na rok 2020.
V diskusii sme si vypočuli pochvalné slová od pani starostky za naše aktivity a porozprávala nám o plánovaných akciách v obci. Pán Sojak nás pozdravil v mene výboru OO
JDS a hovoril o význame JDS v rámci nášho štátu. Pani Mgr. Liptaiová porozprávala o
stacionáre Impulz a našich stretnutiach. Pani predsedníčka poďakovala pani starostke
za jej ústretovosť a všetkým sponzorom za ich príspevky, lebo sme mali možnosť zaplatiť členom niektoré vstupenky na našich výletoch. Po ukončení oficiálnej časti nás
prišli spevom pozdraviť „Chlapi
z Dolnej Lehoty.“ Bolo to milé
prekvapenie. O občerstvenie sa
postaral pán Vojtech Kuracina vynikajúcim guľášom, za ktorý mu
všetci ďakujeme. Ďakujeme tiež
členkám, ktoré priniesli zákusky.
Veľká vďaka patrí našej predsedníčke, ktorá každú akciu vždy
dopodrobna naplánuje a zaistí.
Margita Beraxová

HRNČIARSKY BÁL

21. februára členovia ZO JDS Predajná
aj mladší občania navštívili Štátnu operu
v Banskej Bystrici. Videli sme nádhernú
operetu Gejzu Dusíka HRNČIARSKY
BÁL.
Gejza Dusík patrí medzi priekopníkov
slovenskej populárnej hudby a zároveň k
tým skladateľom, ktorí zásadným spôsobom určili vývoj operetného umenia na
Slovensku.
V podmanivej Dusíkovej hudbe je obraz,
ktorý poteší oči, obraz plný pohybu, tanca,
komických, ale aj dramatických situácií.
Naša citlivá a krehká slovenská nátura
pookriala a stislo nám srdce pri piesni
NAJKRAJŠÍ KÚT V ŠÍROM SVETE, ktorá odznela na záver predstavenia. V tejto
operete dominuje láska, a to nielen tá ľudská, ale aj láska k domovu. K domovine, k
rodnému kraju. Na chvíľku sme sa zastavili a mysľou zablúdili k našim koreňom...
Mária Boberová

Opereta „Slečna vdova“

V stredu 17. júna 2020 seniori ZO JDS Predajná ale aj mladší občania po dlhšej dobe opäť prežili pekný kultúrny zážitok v Štátnej
opere Banská Bystrica. Pozreli sme si predstavenie operety „Slečna
vdova“ od banskobystrického rodáka Jána Móryho v hudobnom naštudovaní Jána Prochádzku a v réžii Tomáša Ondřeja Pilařa. Texty
piesní vyhotovil známy herec a režisér prvorepublikových filmov
Oldřich Nový.
Opereta Slečna vdova je komédia – ide o príbeh mladej umelkyne Cherry, ktorá sa chce vymaniť z angažmá kabaretnej tanečnice v
nočnom podniku TABARIN. Opereta obsahuje všetko čo má, najmä
mix lásky a humoru v spleti zápletiek. Vyskytuje sa tu motív lásky
mladej ženy Cherry k Douglasovi. Jej naplnenie musí prejsť rôznymi
peripetiami, ktorých súčasťou je zámena postáv, nedorozumenia či
prekvapenia.
Ďakujeme predsedníčke Ing. Márii Boberovej za zorganizovanie
pekného kultúrneho podujatia.
Magda Rečlová
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Ešte raz o ohňostrojoch…
Na základe problémov spôsobených ohňostrojmi uvádzame ešte raz článok p. Ofúkaného z minuloročných Preajnianskych
zvestí. Zdôrazňujeme podanie písomnej žiadosti najnesskôr 10 pracovných dní vopred.
Poslednú dobu sa začala šíriť sociálnou sieťou diskusia našich občanov o používaní zábavnej pyrotechniky počas rôznych osláv
a podujatí. Touto cestou by som chcel definovať jasné pravidlá, čo hovorí legislatíva o jej používaní, keďže mnohým vadí jej
používanie z dôvodu hlučnosti a vplyvu na spiace deti, alebo stresované domáce zvieratá.
Čo hovorí zákon?
Zákon č. 220/2018 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii platný od
01.08.2018 jasne stanovuje podmienky
predaja a používania zábavnej pyrotechniky. Zábavnú pyrotechniku delíme do štyroch základných skupín:
Skupina F1, ide tzv. detskú pyrotechniku
bez výrazného zvukového efektu (prskavky, včeličky,…). Tento druh pyrotechniky
je možné celoročne používať bez povolenia.
Skupina F2, v tejto kategórii je zaradená
pyrotechnika s hlasným zvukovým efektom. Je stanovená dolná veková hranica
používania - 18 rokov. Tento druh sa používa len so súhlasom obce.
Skupina F3, táto kategória zahŕňa pyrotechniku s výrazným zvukovým efektom.
Dolná veková hranica používania je 21 rokov. Táto pyrotechnika sa tiež používa len
so súhlasom obce.
Skupina F4, ide o profesionálnu pyrotechniku, ktorú je možné používať len osobami so zvláštnym povolením a odbornosťou.
Nás zaujímajú hlavne kategórie F2 a F3.

Používať uvedené pyrotechnické výrobky možno bez ohlásenia a povolenia len
v dňoch 31.12. – 1.1.!!! V období od 2.1.
– 30.12. ich možno používať len po predchádzajúcom podaní žiadosti a vystavení
povolenia od príslušnej obce. Žiadosť je
potrebné podať písomne obci minimálne 10 dní vopred. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, dátum a
miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, ako aj čas použitia
a predpokladaný čas trvania. Obec žiadosť
posúdi a rozhodne o vydaní súhlasu, súhlasu s obmedzením alebo nesúhlasu s konaním ohňostroja. Súhlas je vydávaný na
konkrétny čas a dátum. Z uvedeného jasne
vyplýva, že po splnení všetkých zákonných
podmienok, podaní žiadosti a jej odsúhla-

sení obcou, pyrotechnické výrobky – ohňostroje, sa môžu používať celoročne.
Čo je však dobré vedieť?
Ohňostroj je vhodné odpáliť na bezpečnom mieste v čase do 22. hodiny. Pouvažovať o zakúpení tzv. tichého ohňostroja
s výrazne zníženým zvukovým efektom.
Oznámiť okolitým rodičom malých detí
a chovateľom domácich zvierat – hlavne
psov, že máte povolenie na ohňostroj v danom čase. Dbať na bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.
V súčasnosti má obec zakúpený moderný
oznamovací prostriedok, ktorý vám zašle
obecné správy (nie informácie o predaji)
na váš mobilný telefón prostredníctvom
SMS-ky, a máte prehľad o dôležitých udalostiach bez toho, aby ste museli počuť
obecný rozhlas. Možno sa nájde spôsob,
ako aj takto upozorniť občanov, že obec
vydala na určený dátum a čas povolenie na
ohňostroj. Túto službu si je však potrebné
osobne aktivovať na obecnom úrade.
Určite sa touto problematikou budeme zaoberať! V prípade akýchkoľvek nejasností
ma môžete kontaktovať osobne a rád vám
poradím, aby boli spokojné obidve strany!
			Ľuboš Ofúkaný

Pripomenuli sme si v máji
1. máj –Sviatok práce

vážime a nezabúdame na tých, ktorí ju pre nás vydobyli. Česť paSviatok práce sa oslavuje vo svete od roku 1890. Mnohí z nás si ešte miatke obetí 2. svetovej vojny! Spomíname, nezabúdame!
pamätáme prvomájové oslavy z čias socializmu. Pochody pracujúcich
boli oslavou úspechov socialistického hospodárenia a demonštráciou 10. máj – Deň matiek
sily. Nechýbali transparenty, plagáty, vlajky, výzdoba, príhovory poli- Druhá májová nedeľa patrila tradične všetkým mamám, mamkám,
tických funkcionárov. Dôležitá bola vysoká účasť pracujúcich. V sú- mamičkám. Byť mamou je najkrajšie posolstvo každej ženy. Deň
časnosti oslava sviatku pracujúcich má úplne iný charakter. Sme skôr matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, že ich máme radi
radi, že si od pracovného nasadenia a pracovných výkonov môžeme a vyjadriť im našu vďačnosť. Kytička kvetov, objatie a pusa na líčko
ocenila každá mamina. Drobná pozornosť, láskavé slovo či pomoc v
oddýchnuť a uprednostniť čas strávený s rodinou.
domácnosti potešia každú mamu aj ďalších 364 dní v roku.

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

Druhá svetová vojna je významným míľnikom v novodobej histórii.
Tohto roku si ľudstvo 8. mája pripomenulo 75 rokov od jej ukončenia v Európe. Nacistické Nemecko a jeho nenávistná ideológia bolo
8. 5. 1945 definitívne porazené. Šesť rokov vojnového besnenia sa
uzavrelo. Straty na životoch boli mimoriadne. Každoročne si i v našej
obci pripomíname hrdinstvo tých, ktorým vojna vzala to najcennejšie – vlastný život. Aj keď sme tento rok vynechali pietny akt kladenia
vencov pri pomníku padlých občanov, hodnotu slobody a mieru si

15. máj – Deň rodiny

Verejnosť po celom svete si v tento dátum pripomína Svetový deň
rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN)
v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti
rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou
zamysleli nad rodinnou politikou v danej krajine. „V obci i meste rodina na prvom mieste.“
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NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE!!!
Vážení spoluobčania,
minulý rok došlo k výrazným zmenám v zákone č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody
a krajiny. Tieto zmeny mali priniesť zlepšenie
ochrany prírody, ale priniesli najmä to, že
mnohí z vás sa nevedome a často aj nechtiac
dostávajú do nepríjemnej situácie, keď sa z ich
bežnej činnosti stáva priestupok alebo dokonca trestný čin.
Aby ste sa vyhli takýmto nepríjemnostiam
chcem vás upozorniť na najčastejšie porušenia
tohto zákona. A zároveň vás aj mierne naviesť,
čo vlastne môžete robiť aby, ako sa vraví, zostala ovca celá a vlk sýty.
Najčastejším problémom je použitie auta, motorky alebo iného dopravného prostriedku na
poľných a lesných cestách, lúkach, poliach a v
lese.
Pokiaľ v Predajnej idete autom, motorkou alebo iným dopravným prostriedkom na južný
breh Hrona, vchádzate na územie, kde podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. § 12 platí prvý stupeň
ochrany.
Tu môžete jazdiť len po miestnych a účelových
komunikáciách. Pozor! Problémom na účelových komunikáciách, t.j. poľných a lesných
cestách, je, že ak sú niekde na lúke, poli alebo
v lese vyjazdené koľaje, neznamená to, že tam
môžete jazdiť aj vy. Účelová komunikácia je
cesta, ktorá musí byť zakreslená v katastrálnej
mape.
Pri jazde v prvom stupni ochrany musíte
rešpektovať zákazy, príkazy a obmedzenia
ustanovené vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, po ktorých cesta vedie a
nemôžete vchádzať na trvalé trávnaté porasty,
poľnohospodársku pôdu, lesné pozemky. To
môžete len vtedy, ak ste vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, prípadne
nimi poverenou osobou a vjazd vykonávate za
účelom obhospodarovania a činnosťami s tým
súvisiacimi. Porušenie týchto ustanovení je
klasifikované ako priestupok.
Tip pre členov urbáru a ich rodinných príslušníkov. Pokiaľ máte zo sebou preukaz totožnosti
a potvrdenie, že ste členom urbáru, môžete po
pozemkoch urbáru jazdiť podľa svojej ľubovôle. Ale pozor! Urbár môže od vás požadovať
úhradu prípadných škôd.
Pokiaľ idete autom, motorkou alebo iným dopravným prostriedkom na severný breh Hrona
a vchádzate mimo zastavané územie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., tu platí § 13 t.j. druhý
stupeň ochrany.
Tu môžete jazdiť len po miestnych komunikáciách! A len ak nie sú označené zákazom
vjazdu.
Po účelových komunikáciách môžete jazdiť len

vtedy, ak ste vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, prípadne nimi poverenou
osobou a to len za účelom obhospodarovania a
činnosťami s tým súvisiacimi.
V druhom ochrannom pásme sa dá uplatniť aj
výnimka. Ale tá platí len na základe povolenia
príslušného orgánu ochrany prírody a takéto
vozidlo musí byť viditeľne označené. Podmienky vjazdu a označenie vozidla je vždy určené
v rozhodnutí povoľujúcom výnimku. Pozor!
Povolenie udeľujúce výnimku často stanovuje
aj povinnosť vjazd vozidla do lokality vopred
hlásiť na správu národného parku.
Pri výkone poľovníckeho práva platí výnimka.
Ale treba mať na pamäti, že dotyčný poľovník
musí byť v čase jazdy zapísaný v knihe návštev
poľovného revíru, ktorú vedie hospodár združenia. Vjazd na trvalé trávnaté porasty, poľnohospodársku pôdu, lesné pozemky môže byť
vykonaný len za účelom obhospodarovania
poľovného revíru, ako napríklad dovoz krmovín, údržba chovných zariadení, odvoz ulovenej zvery a podobne.
Pri výkone rybárskeho práva tiež platí výnimka. Rybár má povolený vjazd do rybárskemu
revíru len za účelom obhospodarovania, nap-

ríklad pri organizovaných brigádach ako sú
údržba a čistenie lovných miest, nasádzanie
rýb a podobne.
Pokiaľ by ste si takéto označenie požičali, odkopírovali alebo sami vyrobili, majte na pamäti, že existuje prehľadná evidencia vydaných
povolení a jednotlivé vjazdy sú nahlasované.
Porušenie týchto ustanovení je klasifikované
ako priestupok. Ale ak sa dokáže úmysel, napríklad ak jazdíte po trvalých trávnatých porastoch, poľnohospodárskej pôde alebo lesných
pozemkoch, máte na krku trestný čin.
Majte preto na pamäti, že na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané:
a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na
pozemky za hranicami zastavaného územia
obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže,
továrenského, staničného alebo letištného
priestoru,
b)jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo
samovyvažovacom vozidle na pozemkoch
za hranicami zastavaného územia obce
mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie,
účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
Ing. Václav Kortán

Pripomenuli sme si v júni
1. jún – Medzinárodný deň detí

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho
detí) v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými
otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo
v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať
na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo
viac ako 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od r. 1952.

21. jún – Deň otcov

Tretiu júnovú nedeľu si každoročne pripomíname sviatok všetkých otcov.

Miestna knižnica informuje

Obecná knižnica v Predajnej oznamuje svojim čitateľom, že od 1. júna 2020je
opäť otvorená. K dispozícii sú aj nové knižné tituly.

Otváracie hodiny: Utorok 17.30 – 19.00
Predajnianske zvesti

Piatok 17.30 – 19.00
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Čo nové v našej škole

Čo nové v škole

Od 16. marca 2020 sme prešli na dištančnú formu vzdelávania.
Vzdelávame žiakov zo svojich domovov a žiaci sa vo svojich domovoch za výdatnej pomoci svojich rodičov vzdelávajú. Využívame Edupage, Messeger, Skype, Discord. Našli sme si komunikačné nástroje, ktoré umožňujú byť s našimi žiakmi v spojení.
Dávajúc za pravdu známej schéme, že človek si zvykne na všetko,
novej situácii sme sa prispôsobili. Technológie sa stali našou
každodennou súčasťou. Teší nás, že i rodičia predškolákov, ako
aj nových škôlkarov, využili elektronické prihlášky pri zapísaní
svojich detí do školy a materskej školy.
Naplánované akcie nerealizujeme. Za štandardných podmienok
by sme mali za sebou už vystúpenie ku Dňu matiek, Dvojboj
mládeže v spolupráci s Klubom biatlonu Predajná a pomaly by
sme sa pripravovali na MDD a volejbalové turnaje. Kolegom
spolu so svojimi žiakmi sa predsa podarilo pripomenúť si aspoň
Deň Zeme. Tretiaci, piataci, ôsmaci a deviataci pripravili modrej
planéte darček z prírodného a odpadového materiálu. Tvorili vo
svojich domovoch a záhradách. Počítač tak mnohí vymenili za
čerstvý vzduch. Posilnili si svoju imunitu, načerpali zo slniečka
vitamín D, využili svoju fantáziu a rozvíjali manuálne zručnosti.
Tretiaci dokonca písali našej Zemi listy. V intenzívnom kontakte
so svojimi žiakmi a ich rodičmi je najmä triedna učiteľka prvákov. Pani učiteľka Kohoutová si našla spôsob, ako čo najefektívnejšie precvičiť s tými najmenšími písmenká, čítanie, počítanie,...
Tvoriví žiaci vyšších ročníkov prispievali do letného čísla školského časopisu. Grafickú podobu mu dala pani učiteľka Šandoryová. Jeho elektronickú verziu nájdete na webovej stránke školy.
Zatiaľ čo pedagogickí zamestnanci učili z domu, nepedagogickí
zamestnanci vymaľovali a poriadili priestory v budove telocvične. Išlo o priestory, ktoré neboli zahrnuté v projekte rekonštrukcie telocvične. Skladové priestory tak žiaria čistotou. Vážime si
pomoc rodičov našich žiakov. Srdečne ďakujeme p. Šlapkovi, p.
Lűbeckovi i p. Cibuľovi. Areál školy udržiavajú obidve pani školníčky. S udržiavaním a úpravou tenisových kurtov nám pomáhajú p. Šagát a p. Bukovec.
Momentálne sme vo fáze, keď sa pripravujeme na opätovné otvorenie materskej a základnej školy. Od 1. júna 2020 pokračujeme
vo výchovno-vzdelávacom procese v našich priestoroch. Obnovenie vyučovacieho procesu je realizované na princípe dobrovoľnosti. Nevyhnutné bude dodržiavanie hygienicko-epidemiologických odporúčaní a organizačných podmienok žiakmi,
zamestnancami a rodičmi. Tešíme sa, že školský rok 2019/2020
ukončíme tak, ako sme ho začali – v interakcii s našimi žiakmi.
Mgr. Michaela Vaníková, RŠ

Slávnostné ukončenie
školského roka

Netradičný a neštandardný školský rok 2019/2020 sme ukončili
30.júna 2020 za účasti pani starostky. Žiakom sme rozdali vysvedčenia so známkami za I. polrok a so slovným hodnotením
ich práce za II. polrok. Keďže sa žiaci až do prerušenia vyučovania zapájali do rôznych športových a vedomostných súťaží a reprezentovali nás na rôznych kultúrnych podujatiach, dvadsiatim
siedmich z nich riaditeľka školy udelila pochvalu s knižnou odmenou a ďalším jedenástim udelili pochvalu triedni učitelia. Zo
štandardného správania sa vymykalo správanie len dvoch žiakov.
Vcelku úspešná bilancia v závere školského roka.
Ďakujeme žiakom, že sa v domácom prostredí zodpovedne učili
a pripravovali, zúčastňovali sa online hodín, písali cez Messen-

ger, skypovali,... Ďakujeme aj ich rodičom, že svoji deťom pri
vzdelávaní na diaľku pomohli, doučili ich, usmernili a spolupracovali s nami. A ďakujem aj všetkým kolegom, že sa dokázali
flexibilne novej situácii prispôsobiť a že našli spôsob, ako učiť na
diaľku.
Všetkým kolegom, žiakom, rodičom našich žiakov a priateľom
školy prajem krásne slnečné letné dni a zážitkové prázdniny!
Mgr. Michaela Vaníková

z našej tvorby

Kedy to skončí?
13.marca sme boli naposledy v škole. Z dôvodu šírenia vírusu sa
škola na 2 týždne zatvorila. S taškou plnou úloh a s obrovským
strachom sme prišli so sestrou domov...
Najskôr sme sa tešili, že si doma oddýchneme. No časom nám došlo, že toto sa len tak rýchlo neskončí. Začali sme sledovať všetky
informácie, ktoré sa týkali COVID-19 a po čase sa nám úsmev
stratil.Tento vírus nám všetkým sťažil život. Čo nám pripadalo
úplne normálne a každodenné, už nie je... Nechodím ráno do školy,
mamina nejde do obchodu, tatino prestal chodiť do práce, starých
rodičov som nevidela od februára, nechodím na krúžky, ani sa nestretávam s kamošmi. Zvykáme si na nové veci. Nosíme maminou
ušité rúška a na rukách máme rukavice. Umývame si ruky, na ktorých mám úplne zodratú kožu.
Každý deň počujem to slovo z každej strany. CORONA. Prestala
som to vnímať, pretože by som sa zbláznila. Najhoršie je, že neviem, kedy bude koniec a objaví sa svetlo na konci tunela. Premýšľam, ako sa za niekoľko dní zmenil celý svet. Ako sa ľudia boja
jeden druhého, ako zastal čas. Ľudia sú doma, boja sa o svoje zdravie a svojich blízkych.
Na druhej strane, treba to brať tak, že aspoň naša planéta si oddýchne. A niekto vynájde vakcínu na tento zákerný vírus. Život sa
vráti do starých koľají, začne sa chodiť do práce, ľudia sa nebudú
báť stretnúť sa....
O niekoľko dní budem mať narodeniny a najviac si prajem byť so
svojou rodinou. Nad iným darčekom som ani nepremýšľala. Život
už nikdy nebude taký, ako predtým...
Nezodpovedaných je ešte veľa otázok. Kto „vypustil“ tento vírus? Je
to chemická alebo biologická zbraň? Koľko ľudí musí ešte zomrieť?
Na všetky otázky sa dozvieme odpovede až časom. Ale kedy už
bude koniec? Chcem sa zobudiť a nemať strach z dnešnej situácie.
Nikola Hrašková

Čo nové v našej škole

Tretiaci písali Zemi

Milá Zem!
Dnes sa na celom svete
oslavuje Tvoj sviatok –
Deň Zeme. Viem, že to
s nami všetkými nemáš
ľahké. Chcem Ťa aspoň
pár riadkami potešiť a
prisľúbiť Ti, že budeme k
Tebe ohľaduplnejší. Každý by si to mal uvedomiť
a robiť niečo pre Tvoju
ochranu. Si taká zraniteľná! Prajem si, aby aj moje
deti žili na tejto planéte.
Prajem si, by poznali čistú vodu a zvieratá, ktoré
žijú v našich lesoch. Prajem si, aby mohli dýchať čistý vzduch.
Teraz, keď sme doma, máš aspoň trochu času, aby si si oddýchla
od miliardy ľudí, od smogu z áut a z fabrík. Verím, že keď sa vrátime do škôl a ostatní ľudia k svojim starým životom a povinnostiam, každý z nás si uvedomí, že si nenahraditeľná a začne robiť
niečo pre Teba. Milióny rokov už slúžiš nám a málokto si Ťa váži.
My doma napríklad triedime odpad a zachytávame dažďovú
vodu a tú využívame na polievanie záhrady. Neplytváme s pitnou vodou, máme len jedno auto a aj to sa snažíme využívať čo
najmenej. Už som si zvykla chodiť pešo, je to zdravé. Keď ideme
do prírody, zbierame odpad po neporiadnych ľuďoch. Moji rodičia ma naučili, aby som v prírode už nič nevyhadzovala. Keby
každý na tejto planéte robil aspoň jednu dobrú vec pre Teba, netrápila by si nás klimatickými zmenami a nebáli by sme sa o
svoje životy. Vysielaš nám signály, aby sme sa polepšili. Dúfam,
že Tvoj sviatok si bude ľudstvo pripomínať ešte aspoň tisíc rokov.
Som rada, že žijem na tejto Zemi.
S pozdravom tretiačka Zuzka Hrašková
Milá Zem,
22. apríla si mala svoj sviatok, preto Ti chcem poďakovať. Dávaš
nám vzduch a prírodu. Nesprávame sa k Tebe pekne. Musíme Ťa
viac chrániť. Ja sa snažím triediť odpad. Chodím na bicykli, nie
autom. Dúfam, že Ti takto pomôžem
Mirko Virág
Ahoj, naša planéta Zem,
na začiatku môjho listu sa Ti chcem poďakovať, že si. Bez Teba by
nebol žiadny život na
Zemi. Neboli by stromy,
lesy, rieky, moria, zvieratá a neboli by sme ani
my. A keďže Ti hrozí, že
by si mohla zaniknúť,
musíme sa o Teba starať. Keď pôjdem do prírody, nezabudnem si so
sebou vziať vrecko na
odpadky, ktoré nájdem.
Tiež budem pomáhať
zvieratkám, ktoré to
budú potrebovať. Musíme si Ťa chrániť, aby
si bola taká zdravá ako
my.
Paťo Beránek

z našej tvorby
Bianka Beraxová

Moja drahá mamička
Do ruky kvietok vkladám,
moja drahá mamička.
Keď mi slzy zdobia očká,
pobozkáš ma na líčka.
Keď si smutná a máš žiaľ,
nakreslím ti srdiečko.
Usmeješ sa, povieš:
„Vďaka, ty moje slniečko.“
Si tu pre mňa každý deň,
chceš mi splniť každý sen.
Za všetko ti ďakujem,
básničku ti venujem.

Bianka Beraxová

Sofia Vašová

O mamičke
Ja mám mamu, mamičku,
ktorá mi vždy pohladí tváričku.
Mamka moja, mamulienka
je pre mňa najlepšia na svete.
Najradšej som, keď sme spolu.
Chodím si k nej po objatie
aj po radu.
Ona je láskyplná a milá,
a preto ju mám veľmi rada.
V tento krásny deň
jej na znak vďaky
kytičku lúčnych kvetov venujem.

Ocko, môj hrdina

Dnešok sa začal úplne normálnym ránom. Normálne som vstala,
normálne som sa naraňajkovala, umyla, obliekla a išla som do
školy. Obaja rodičia boli v práci, ale ja som si nato zvykla. A ako
som sa blížila ku škole, pochytila ma nervozita. Keď som bola už
asi 300 metrov od školy, začala som sa triasť a potiť. Cítila som
strašne silné šteklenie v žalúdku. Bolo to hrozné. A keď som bola
už len pár metrov od školy, vybuchla som. Normálne som tam
vybuchla ako taká mína. Veď my máme vystúpenie! Začala som
šalieť. Nedoniesla som si veci! Ani som si ich nevyskúšala! Bola
som v strese. Našťastie som mala čas vrátiť sa domov a vybrať
veci na vystúpenie.
Ako som tak bežala z domu do školy rýchlosťou asi 200 kilometrov za hodinu, spamätala som sa. Druhý stupeň má branné
cvičenie! Všetci čakajú pred školou! Trapas! Na vyučko som dobehla zadným vchodom.
Našťastie sme mali ešte generálku. Zapamätala som si úplne všetko. Teda aspoň som si to myslela. Na vystúpení som nevedela
nič. Nevedela som, kde mám stáť, čo mám robiť, ako sa hýbať!
Skrátka, nevedela som nič! Ale jedno bolo jasné. Mala som trému. A vtedy sa to stalo...Vypadla elektrika. Môj otec nečakane
prestrihol hlavný kábel. Vystúpenie sa skončilo. Bola som svojmu ocinovi veľmi vďačná.
Bronislava Čipková

Ocko

Ocko je pre mňa veľký vzor.
Pomôže mi vždy čím skôr.
Všetko zvládne, opraví.
Ďakujem mu, že je tu,
že sa za mňa postaví.
Nech mu zdravie slúži,
svoj sviatok majú
najlepší muži.

Lukáš Kolenič

Báseň pre ocka
Ocko môj jediný,
máš šedivé vlásky.
Týmto ťa neurážam,
hovorím ti to len z lásky.
Keď sa pozriem na teba,
Snažím sa byť tvoja kópia.
S tebou je veľká zábava,
od teba sa učím
radosť rozdávať.

