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Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 6. 12. 2013
UZNESENIE č.72/2013
OZ obce Predajná schvaľuje program zasadnutia s doplneným bodom – správa o činnosti
športových organizácií.
UZNESENIE č. 75/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie výsledky
kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ , ktorú previedla kontrolórka obce.
UZNESENIE č. 76/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013 prednesenú riaditeľkou ZŠ s MŠ v Predajnej p. Mgr.
Vaníkovou a to bez pripomienok.
UZNESENIE č. 77./2013
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e VZN č.
4/2013 obce Predajná o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bez pripomienok.
UZNESENIE č. 78/2013
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie informáciu o zmene rozpočtu v rámci právomoci
starostu tak ako je to uvedené v prílohe.
UZNESENIE č. 79/2013
a/ OZ obce Predajná berie na vedomie návrh
na rozpočtové provizórium obce na obdobie
I. Q. 2014, a to do obdobia schválenia rozpočtu obce na rok 2014 v zmysle § 11 zák. č.
523/2004.
b/ OZ obce Predajná schvaľuje zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce na rok 2014
bez programovej štruktúry.
UZNESENIE č. 80/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 bez pripomienok.
UZNESENIE č. 81/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 bez pripomienok.
UZNESENIE č. 82/2013
a/ OZ obce Predajná s c h v a ľ u je zámer čerpania finančného úveru obce Predajná na investičné projekty na rok 2014 z MAS Chopok Juh.
b/ OZ obce Predajná berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k zámeru čerpania
finančného úveru obce na investičné projekty z MAS Chopok Juh.
c/ OZ obce Predajná žiada starostku, aby
v spolupráci s kontrolórkou obce pripravili
informácie o stave úverových možností obce
Predajná a informáciu o stave k 31.12.2013
zverejnili v najbližšom vydaní Predajnianskych zvestí.
UZNESENIE č. 83/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie správu

hl. kontrolórky obce Predajná o výsledku následnej finančnej kontroly na vybrané druhy
miestnych daní, a to bez pripomienok.
UZNESENIE č. 84/2013
OZ obce Predajná berie na vedomie správu hl.
kontrolórky obce Predajná o výsledku kontroly vedenia pokladne za obdobie od 6/2013 do
11/2013 a zostatku pokladne k 30. 11. 2013 –
bez pripomienok.

UZNESENIE č. 85/2013
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce Predajná o vedení pokladne za obdobie 6/2013 - 11/2013 a jej zostatku k 30. 11.
2013. /bez pripomienok/
UZNESENIE č. 86/2013
OZ na vedomie informáciu hl. kontrolórky
obce o výsledku následnej finančnej kontroly
a/ vyúčtovanie finančných prostriedkov obce
poskytnutých na záujmové vzdelávanie detí
b/ kontrola hospodárenia ZŠ s MŠ v Predajnej
Pokračovanie na str.2
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Veľká noc

la. Každý sa však teší z iného dôvodu. Pre kresťanov je Veľká noc oslavou
zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veľa času veriaci trávia
v modlitbách. Na Veľký piatok sa dodržiava pôst, nepočúva sa hudba, počas dňa by sa
malo oddychovať a venovať duchovnému rozvoju. Na Veľkonočnú nedeľu sa do košíka
vezme pokrm a dá sa v kostole posvätiť. To isté sa spraví aj s vetvičkou bahniatok, ktoré
by sme mali počas roka použiť v čase choroby niektorého z členov rodiny. V niektorých
rodinách sa nedeľný obed začína potom medovým krížikom, ako je tomu aj na Vianoce.
Typickými jedlami na Veľkú noc sú vajíčka, ktoré sa varia natvrdo, zemiakový šalát,
údené mäso a iné údeniny. V mnohých rodinách je to aj vianočka. Na východe sa
robieva hrudka, známy je aj koláč pascha. Nechýbajú rôzne syrové pochúťky, vyrábajú
aj sa aj domáce slané rolády. V niektorých kútoch našej krajiny sa pripravuje aj studená
polievka z kyslého mlieka a chrenu. Na obed sa zvykne pripravovať mäso z mladých
zvierat ako napríklad jahňa alebo zajac.

K radu ďalších vinšovníkov,
aj ja podľa dobrých zvykov,
pripojiť chcem, keď nie inšie,
aspoň svoje skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si vyjdú na svoje.

Príjemne prežitie veľkonočných sviatkov!

V marci venujeme kyticu kvetov ženám a učiteľom
8. marec - Medzinárodný deň žien
Deň úcty, lásky a vďaky všetkým ženám.
28. marec - Medzinárodný deň učiteľov
„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký učiteľ inšpiruje.“

Na začiatku nového roka chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli
svojím názorom, článkom, postrehom do Predajnianskych zvestí. Poďakovanie
patrí aj tým, ktorí sa podieľali na grafickej úprave novín a na ich distribúcii, či už
priamo do vašich domácností alebo na stránku obce.
-MV-

ZVESTI PRE OBČANOV
UZNESENIE č. 87/2013
OZ obce Predajná schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2014.
UZNESENIE č. 88/2013
a/ OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e:
VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.
b/ OZ obce Predajná ž i a d a:
starostku obce o príspevky do Predajnianskych zvestí o zbere odpadu, o celkových nákladoch na odvoz a uskladnenie odpadu.
UZNESENIE č. 89/2013
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e Ústrednú
inventarizačnú komisiu, vyraďovaciu inventarizačnú komisiu a dielčie komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2013,
v takom zložení, ako je to uvedené v bode 19./
tejto zápisnice.
UZNESENIE č. 90/2013
OZ obce Predajná p o v e r u je v zmysle § 23
písmenaa/ zák.č.314/2001 o požiarnej ochrane – komisiu v zložení: Ľuboš Ofúkaný, Jakub
Bakša a Ivan Čonka na vykonanie preventívnych požiarnych kontrol v obci Predajná a to
od 1. 12. 2013 do 30. 6. 2014.
UZNESENIE č. 91/2013
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e plán zasadnutí OZ na rok 2014, tak ako je to uvedené
v prílohe tejto zápisnice.
UZNESENIE č. 92/2013
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e návrh finančnej komisie na udelenie odmien poslancom
OZ a komisiám pracujúcim pri OZ obce Predajná za obdobie II. polroka 2013, a to v zmysle
§ 11 zák.č. 523/2003 o rozpočtových pravidlách.
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu na
odmeny poslancom OZ a komisiám pri OZ za
II.polrok 2013. Konštatuje, že bol vypracovaný
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov
OZ obce Predajná a členov orgánov zriadených
OZ obce Predajná v platnom znení od 31. 3.
2011.
UZNESENIE č. 93/2013
a/ OZ obce Predajná s c h v a ľ u je v zmysle §
99 ods.9 písmeno c/ zák.č. 138/1991 žiadosť
p. Ivana Šeba, bytom Predajná Kramlište
o prenájom pozemku parcela KNC č. 1140/1
a 1140/2 o výmere 946 m2. Prenájom sa predlžuje na rok 2014.
b/ OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e výšku nájmu a to 0,0033€ za m2.
c/ OZ obce Predajná ž i a d a starostku obce
uzatvoriť nájomnú zmluvu na obdobie 1. 1.
2014 - 31. 12. 2014.
UZNESENIE č. 94/2013
a/OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e poriadanie
osláv SILVESTRA 2013.
b/ OZ obce Predajná ž i a d a predsedu kultúrnej komisie p. Šulkovú o prerokovanie zápisov v obecnej kronike za roky 2011 a 2012
s kronikárkou obce.

Hlavná kontrolórka obce Predajná Ing. Miroslava Vaisová

Informatívna správa o stave úverového zaťaženia obce
Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Predajnej č.82/2013 c) zo dňa 16.12.2013 predkladám informatívnu správu o stave úverového zaťaženia obce
Predajná.

z celkovej kúpnej ceny 129 711,86 €. Obec vynaložila na rekonštrukciu obradnej miestnosti 768,01 €
(1 % z celkovej kúpnej ceny), ktoré mala na účte, t. j.
vlastné zdroje a 24 397,85 € (19 % z celkovej kúpnej
ceny), na ktoré si musela požičať od banky. A teda
Obec Predajná realizovala v roku 2009 Rekonštrukvýška úveru obce na rekonštrukciu obradnej miestciu budovy ZŠ s MŠ Predajná a v roku 2013 Rekonnosti je 24 397,85 €.
štrukciu námestia J. Pejku a Rekonštrukciu obradnej
miestnosti. V nasledujúcich tabuľkách je podrobne
Na financovanie projektov „Rekonštrukcie námesspracovaný prehľad financovania jednotlivých protia J. Pejku“ a „Rekonštrukcia obradnej miestnosti“
jektov.
obec požiadala banku o jeden úver v celkovej výške
33 114,73 € (8 716,88 € + 24 397,85 €), čo je celko1. Projekt
vý dlh obce. Predpokladám, že v najbližšom obdoRekonštrukcia
%
V€
bí uzavrie banka s obcou Zmluvu o termínovanom
plnenie
budovy ZŚ s MŠ Predajná
úvere – dlhodobom s dobou splatnosti min. 5 rokov,
Kúpna cena rekonštrukcie 600 287,36 100 %
ktorý bude obec splácať vo výške prib. 600 €/mes.
Dotácia z EÚ
530 496,36 89 %
Celkový dlh obce k 27.1. 2014 poskytnutý bankou
(nenávratný fin. príspevok)
vo forme dlhodobého úveru je 33 115 €.
Vlastné zdroje obce
20 000
3%
Výška úveru obce
49 791
8%
4. Úverové možnosti obce v nasledujúcom období
Z tabuľky č.1 vyplýva, že účasť obce na spolufinancovaní rekonštrukcie budovy ZŠ s MŠ Predajná bola vo
výške 69 791 €, čo je 11 % z celkovej kúpnej ceny 600
287,36 €. Obec vynaložila na rekonštrukciu budovy
20 000 € (3 % z celkovej kúpnej ceny), ktoré mala na
účte, t. j. vlastné zdroje a 49 791 € (8 % z celkovej
kúpnej ceny), na ktoré si musela požičať. Na uvedenú sumu 49 791 € bol obci poskytnutý termínovaný
úver s dobou splatnosti 5 rokov. Obec sumu 49 791
€ splácala v mesačných splátkach, pričom poslednú
splátku vo výške 869,46 € zaplatila v januári 2014. Z
uvedeného vyplýva, že úver na rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ Predajná je splatený a obec nemá žiadne
podlžnosti voči banke.
2. Projekt
Rekonštrukcia námestia J.
%
V€
Pejku v obci Predajná
plnenie
Kúpna cena rekonštrukcie 708 973,73 100 %
Dotácia z EÚ
599 024,12 84 %
(nenávratný fin. príspevok)
Vlastné zdroje obce
101 232,73 14 %
Výška úveru obce
8 716,88
2%

V súlade s § 17 ods.6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p..
obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné
zdroje financovania len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu obce
sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na
základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.

Tabuľka č. 4: Bežné príjmy obce k 31.12.2013
Bežné príjmy k 31.12.2013, z toho: V €
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
319 246,40
Bežné príjmy obec
401 387,59
Spolu
719 633,99
Z tabuľky 2 vyplýva, že účasť obce na spolufinancovaní rekonštrukcie námestia bola vo výške 109
949,61 €, čo je cca 16 % z celkovej kúpnej ceny 708 Z tabuľky č. 4 vyplýva, že celkové bežné príjmy obce
973,73 €. Obec vynaložila na rekonštrukciu námestia sú vo výške 719 633,99 €, z toho príjmy ZŠ s MŠ Pre101 232,735 € (14 % z celkovej kúpnej ceny), ktoré dajná sú vo výške 319 624,40 € a príjmy obce 401
mala na účte, t. j. vlastné zdroje a 8 716,88 € (2 % 387,59 €. Pri posudzovaní úverových možností obce
z celkovej kúpnej ceny), na ktoré si musela požičať som vychádzala len z príjmov obce vo výške 401
od banky. A teda výška úveru obce na rekonštrukciu 387,59 €.
Aby bola splnená podmienka § 17 ods.6 písm. a)
námestia je 8 716,88 €.
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
3. Projekt
územnej samosprávy v z. n. p., celková suma dlhu
obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných
Rekonštrukcia
%
V€
obradnej miestnosti
plnenie príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
60 % z bežných príjmov obce zo sumy 401 387,59 €
Kúpna cena rekonštrukcie 129 711,86 100 %
je 240 832,55 € (60*401 387,56/100). Obec teda môže
Dotácia z EÚ
104 546,00 80 %
požiadať o úver až do výšky 240 832,55 €. Keďže k
(nenávratný fin. príspevok)
31.12.2013 je úver obce vo výške 33 115 €, obec môže
Vlastné zdroje obce
768,01
1%
v roku 2014 požiadať o úver do výšky 207 717 € (240
Výška úveru obce
24 397,85 19 %
832,55-33 115)
Z tabuľky č. 3 vyplýva, že účasť obce na spolufinan- V prípade investičných aktivít obce, obec Predajná
covaní rekonštrukcie obradnej miestnosti Obecného môže v roku 2014 požiadať banku o úver až do výšky
úradu Predajná bola vo výške 25 165,86 €, čo je 20 % cca 207 717 € (240 832,55-33 115=207 717).

ZVESTI PRE OBČANOV
Z histórie obce

List mame
Drahá mama!				
B.Bystrica 6.2.2014
Dávno som Ti chcela napísať. Naposledy na Vianoce. Ustielala som postele
a použila deku, ktorú si „dávala“ len
na Vianoce. Ale ten čas neúprosne beží,
a tak Ti píšem až teraz.
Celý môj život je popretkávaný spomienkami na Teba na Tvoje rady, ktoré si
mi len tak mimochodom hlboko vštepila.
Ach tie Tvoje kysnuté koláče! Tvarožníky, makovníky, buchtlíky a holé koláče!
Hoci, ako si radila, pri domiesení si namáčam ruku v mlieku, mojim koláčom
chýba vyhriata pec a otec, ktorý by sádzal koláče do pece.
Veľakrát som nedbala Tvojich rád, ale
dnes poctivo zberám „šamutlinu“ z hovädzej polievky a varím ju pomaly.
Jasne si pamätám na Tvoju rozžiarenú
tvár pri spomienke, keď Cyrko recitoval
na námestí verše „Matka je nástroj, čo
svetom hýbe...“ a ľudia si udivení šepkali,
že čí je to chlapec.
Keď Ťa prikvačila staroba, boli sme
si navzájom oporou. Bolo tomu tak aj
vtedy, keď nás pred päťdesiatimi rokmi
nečakane opustil otec. Prepáč, ak nebola
som vždy v pohode, ale lietala som medzi
zamestnaním, domácnosťou a chorobami. Ešte raz prepáč, ale snažila som sa,
aby si dokonca mohla pociťovať radosť
z občasného pobytu v Predajnej a nakoniec som zariadila veci tak, ako si si
priala.
Dúfam, že oceníš tento môj list, ktorý je
vzácnou spomienkou na Teba.
					
Tvoja milujúca dcéra Ruženka.

Dialóg

O remeslách

Základné druhy remesiel sa v minulosti rozvíjali takmer v každej obci. Podľa sčítania
ľudu z roku 1869 bol v obci Predajná zaznamenaný vysokí počet majstrov, ktorí sa
venovali čižmárstvu, krajčírstvu a kováčstvu. Okrem nich sa v obci rozvíjalo debnárstvo,
stolárstvo, pekárstvo, pivovarníctvo, kožušníctvo – remeslá, ktoré neboli v každej obci
bežné.
Najpočetnejšia bola skupina čižmárov, keďže vyrobiť obuv, resp. opraviť ju potreboval
každý človek, či už bol chudobný, alebo bohatý. Najviac vyrábanou obuvou boli súkenné
kapce a kožené čižmy. V obci pôsobili piati čižmári. Zastúpenie tu mali aj krajčíri. Boli
traja, čo je vzhľadom na počet obyvateľstva dosť. Obyvatelia mali možnosť využiť služby
debnára, ktorý pochádzal z Ľupče, kožušníka a stolára. V obci fungovali dva mlyny
a jeden pivovar, ktorého majiteľ pochádzal z Čiech. V obci však chýbali kolári, a tak
majitelia záprahov si museli pomôcť sami. Služby remeselníckych majstrov v Predajnej
pravdepodobne využívali obyvatelia z blízkeho okolia – z Jasenia, Nemeckej, Dubovej,
Lopeja či Dolnej Lehoty.
Remeslá sa v Predajnej zachovali až do polovice 20.storočia. Po nástupe komunistickej
strany ako jedinej oficiálne vládnej strany v štáte boli zlikvidovaní všetci malí živnostníci,
vrátane remeselníckych majstrov.
Spracované podľa monografie Predajná

Vážení spoluobčania,
vianočné sviatky sme prežili v spokojnosti, veselo sme privítali nový rok a dni so
všednými starosťami plynú ako voda.
Chcela by som Vás poprosiť o pomoc a porozumenie pri doručovaní pošty. Ešte stále
niektorí spoluobčania nemajú vhodnú poštovú schránku, do ktorej sa dá doručiť
pošta. Zásielka sa tak stratí, lebo ju odfúkne vietor. Je vo vlastnom záujme každého
z nás zabezpečiť si vhodnú schránku, aby sa zásielky nestrácali. Na pošte si môžete
zakúpiť poštovú schránku, ktorá spĺňa všetky parametre doručovania. Pri doručovaní
zásielok sa stretávame s reklamáciami pre adresátov – menovcov a tých, ktorí už dávno
v Predajnej nebývajú. Niektoré zásielky doručujú zamestnanci iných firiem, ktoré
nepatria pod Slovenskú poštu. Často sa však nespokojní adresáti sťažujú na pošte, hoci
zásielku nedoniesla poštárka. Slovenská pošta doručuje svoje zásielky predovšetkým
v dopoludňajších hodinách a zásielky iných firiem sú zväčša doručované v poobedných
a večerných hodinách. Záleží aj na počasí, akú zásielku si ráno nájdete v schránke –
premočenú, znehodnotenú.
Týmto spôsobom si dovolím vyzvať aj majiteľov psov, aby ma ich psy neohrozovali pri
výkone mojej práce. Bolo by vhodné umiestniť schránku na bezpečné miesto, resp. psy
držať v ohrade. Ďakujem za pochopenie!
Vaša poštárka Anna Čunderlíková

Z myšlienok významnej osobnosti

„Dialóg sa rodí z úcty k druhému človeku, z presvedčenia, že ten druhý nám má čo povedať. Predpokladá, že vo svojom srdci
uvoľní miesto pre jeho postoje, jeho názory a návrhy riešenia. Rozhovor medzi dvoma osobami vyžaduje srdečné prijatie druhého
a nie jeho predbežné odsúdenie. Aby sme mohli viesť dialóg, musíme odbúrať obranné mechanizmy, otvoriť dokorán dvere našich
domovov a ponúknuť ľudskú vrelosť.“ (PF- JB)

Prvá pomoc je služba

„Chcel by som, prosím, požiadať všetkých, ktorí majú zodpovedné miesta na ekonomickom, politickom a sociálnom poli, všetkých
mužov a ženy dobrej vôle: buďte ochrancami všetkého vpísaného do prírody, strážcami ľudí, životného prostredia, nedovoľujme
znameniam skazy a smrti, aby sprevádzali putovanie tohto nášho sveta! Avšak, aby sme mohli chrániť, musíme tiež starať sa sami
o seba! Pamätajme na to, že nenávisť, závisť a pýcha špinia život! Chrániť teda znamená bdieť nad svojimi citmi, nad svojím srdcom,
pretože práve odtiaľ vychádzajú dobré a zlé úmysly: teda, ktoré bodujú aj tie, ktoré ničia! Nesmieme mať strach pred dobrom, ba ani
pred nehou!“ (PF- JB)

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Polročná bilancia
Prvý polrok školského roka 2013/2014
je úspešne za nami. Žiakom sme vydali výpis známok. Z celkového počtu 169
žiakov prospelo s vyznamenaním 78
žiakov, prospelo veľmi dobre 49 žiakov
a prospelo 34 žiakov. Neprospeli ôsmi
žiaci. Verím, že do istej miery je polročné hodnotenie pre žiakov motiváciou,
a to v oboch smeroch – udržať si dobré
známky, resp. dosiahnuť lepšiu známku
ako je tá, s ktorou je žiak nespokojný.
Vykročme teda do nového polroku tou
správnou nohou a hlavne so správnou
motiváciou!
-MV-

Zápis do materskej školy

Od 3. marca do 14. marca 2014 prebehol
v Materskej škole Predajná zápis detí do
materskej školy. K 15. marcu sa zapísalo
16 detí. Najviac sa zapísalo tých detí, ktoré
dovŕšia tri roky. Je ich 11. Štvorročné
dieťa sa zapísalo jedno, päťročné deti dve.
Rodičia zapísali aj dve dvojročné deti,
ktoré sa do materskej školy prijímajú
až vtedy, keď je voľná kapacita, a keď sú
pre ich prijatie vytvorené podmienky.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú
podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona
245/2008 Z. z. a vzdelávaní /Školský
zákon/ a to:
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;
• deti s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky;
• deti s dodatočne odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia
prevziať v materskej škole od 7. apríla do
11. apríla 2014 v čase od 8.00 hodiny – do
15.30 hodiny.
Ružena Smolová
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

Testovanie 9

12.marca 20014 sa naši deviataci zúčastnili
celoslovenského testovania. Boli rozdelení
do troch skupín, v ktorých na ich prácu
dohliadali administrátori a externý dozor.
Disciplinovane a svedomito vypracovali
úlohy zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky. Všetci veríme, že výsledky
dopadnú čo najlepšie

Krajské kolo v stolnom tenise

Naši chlapci a naše dievčatá sa zúčastnili
postupového kola v stolnom tenise.
V Kalinove však narazili na veľmi silných
súperov. Boli sme! Videli sme! Skúsili sme!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Prišiel ten deň D. Deň, kedy sa z malého človiečika stáva ŽIAK. Udalosť, pri ktorej si
hlavne rodičia povzdychnú: “ Ach, ako ten čas rýchlo letí!“ Posmelení prítomnosťou
maminky sa dňa 6. februára 2014 prišli do našej Základnej školy v Predajnej zapísať
budúci prváci. Ich počet nás v škole veľmi potešil. Zapísaných bolo spolu 18 žiakov.
Z toho 6 dievčat a 12 chlapcov. Ich šikovnosť a pripravenosť na školskú dochádzku
preverili pani učiteľky pomocou zaujímavých hier a aktivít. Za svoju odvahu, snahu
a usilovnosť si vyslúžili nielen spomienkové predmety, ale i sladkú odmenu. Verím,
že predškoláci prežili milé popoludnie a nebojácne zasadnú do lavíc prvej triedy.
Veľa úspechov v škole im želajú pani učiteľky Mgr. Kohoutová, Mgr. Homolová, Mgr.
Maderová a Mgr. Oravkinová.
Mgr. Oravkinová

DETSKÉ IHRISKO V MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola si v koncepčnom zámere rozvoja stanovila ciele práce. Jedným z cieľov
je podporovať zdravie v škole, zdravý životný štýl a aktívny pohyb. K dosiahnutiu
tohto cieľa bolo do konca roku 2015 vytvoriť deťom priestor pre tvorivú hru, pohodu
a radostný pohyb v MŠ. V rámci splnenia úlohy bol vypracovaný projekt Nadácie
ORANGE „Šanca pre Váš región 2013“ pod názvom „Vonkajšie detské ihrisko
oblečieme do nového šatu“ za účelom získania finančnej podpory na obnovu detského
ihriska. Náš projekt nevyhral , ale potreba revitalizovať zastarané, nebezpečné kovové
preliezačky a šmýkačky za drevené , vyrobené z ekologických materiálov, ktoré spĺňajú
požiadavky EN1176, zostala. Nevzdali sme to a na konci roka 2013 z ušetrených
finančných prostriedkov sme zakúpili drevenú šmykľavku a preliezačku vláčik. Tieto
zostavy by nám mali byť dodané koncom marca začiatkom apríla.
Náš dvor a jeho zariadenie chceme postupne prebudovať na detské ihrisko, ktoré bude
slúžiť na bezpečnú hru našich detí, na skvalitnenie motorických kompetencií či na
rozvíjanie vzájomných vzťahov s rovesníkmi pri uskutočňovaní športových aktivít.
Bude to stáť nemalé finančné prostriedky. Bude preto potrebné, aby sme ho uchovali,
čo najdlhšie. Po skúsenostiach, ktoré máme (voľný pohyb detí a mládeže, ničenie
zariadenia na dvore...), chceme prijať opatrenia, ktoré nám pomôžu zariadenie uchovať
nepokazené. Máme v úmysle určiť pravidlá pre pohyb na ihrisku a stanoviť čas, dokedy
bude možné využívať priestor dvora. Optimálny čas pre školopovinné deti by mohol
byť do 17, 00 hodiny, teda do doby, kým sú v MŠ jej pracovníci. Po sedemnástej hodine
bude v priestore detského ihriska pri materskej škole pohyb cudzích osôb zakázaný.
Chceme určiť služby osobám, ktoré by na poriadok na dvore dohliadali a kontrolovali
zákaz pohybu cudzích osôb po 17,00 hodine.
Dúfame, že sa nám tento cieľ aj s pričinením všetkých, ktorí na náš dvor prídu, podarí
dosiahnuť.
Ružena Smolová, zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

ZVESTI PRE OBČANOV
Talent z ôsmej triedy

Moje veselé zážitky

Druhý zážitok je škôlka,
zo začiatku som tam bola krotká.
Postupne sa to zmenilo
a začala som tam rada chodiť,
už ma nemusela mama
na šmyku vodiť.
Uvedomila som si,
že nemám doma čo robiť.

v našej škole

Hviezdoslavov Kubín

Volá sa Betka Turčanová, navštevuje ôsmy
ročník, je bezprostredná a vtipná a celkom sa
jej darí v písaní básní. Je nápaditá a originálna.
Minulý školský rok zaujala svojou tvorbou
porotu dvoch literárnych súťaží. A už smeruje
do ďalšej s nasledovnou básňou. Držíme palce!
(Na fotografii so svojimi kamoškami v strede).

Ahoj, volám sa Betka,
som taká mladá tetka.
Mám toľko zážitkov,
že neviem ktorým začať.
Asi tým, že ako malé bábo
som začala kráčať.
Zážitok to bol môj prvý,
aspoň mi to tak mama tvrdí.
Čoskoro som ďalšiu novinu zistila,
vraj mladšia sestrička sa narodila.
„Volá sa Mária,“ mama povedala,
niekedy som sa so sestrou aj hnevala.

ČO NOVÉ

Tretí zážitok je škola.
Pre niekoho som tam bola nočná mora.
Na prvom stupni som sa rada bila,
potom som si do seba vstúpila.
S mojou rodinou sme v zahraničí boli,
v Grécku pri Stredozemnom mori.

Odborná porota si, t.j. 26. februára, vypočula prednes poézie a prózy v podaní recitátorov, ktorí postúpili do školského kola
zo svojich tried. Prvé miesta v žiadnej
kategórii neudelila. Na 2. a 3. mieste sa
umiestnili žiaci:
POÉZIA I.kategória: 2. miesto Natália
Turňová, 3. miesto Ela Demianová.
II.kategória: 2. miesto Dianka Chlepková, 3. miesto Adriana Longauerová.
PRÓZA
II.kategória: 2. miesto Marek Hôrčik, 3.
miesto Veronika Toráňová
III.kategória: 2. miesto Dianka Liskayová,
3. miesto Mirko Cibula
Víťazom srdečne gratulujeme!

Ďalším zážitkom bolo prijímanie.
V bielych šatách som sa cítila šialene.
Z Jasenia som išla do Predajnej, aby som
nastúpila do triedy piatej.
Najkrajší zážitok bol,
keď otec povedal: “Staviame dom!“
Mám krásne zážitky.
Aj s kamarátmi chodíme do krčmy,
aj keď sa to nepatrí.
No ešte krajší zážitok bol ten,
že sme začali bývať v novom dome
- presne na Štedrý deň.			
Betka Turčanová, 8.roč.

Školská olympiáda

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. a 8.ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik na Táľoch
v termíne od 10.februára do 14. februára. Vedúcim výcviku bol pán učiteľ Mistrík.

V stredu 26.2.2014 v spolupráci so športovou komisiou, v zastúpení pána Smitku
a pani Liptaiovej si deti školského klubu
zasúťažili v rôznych disciplínach, aby si
zaspomínali na olympiádu v Soči. Malí
olympionici si zmerali sily v rôznych disciplínach. V prekážkovej dráhe ukázali
svoju pohotovosť a obratnosť, svoju rýchlosť predviedli v štafete a nakoniec ukázali šikovnosť v disciplínach s tenisovou
raketou. Nechýbala dobrá nálada, veľa
smiechu a na záver každý dostal sladkú
odmenu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a súťaže.

KULTÚRNE ZVESTI
Blahoželáme v mesiaci
január 2014
60 rokov
Ivan Šebo
Viera Tištianová
65 rokov
Mária Hôrčiková
Miroslav Kršteník
Edita Malčeková
70 rokov
Andrej Celler
75 rokov
Štefan Havran
85 rokov
Július Gajdoš
Ing. Pavol Špila

február 2014

50 rokov
Stanislav Kohút
60 rokov
Pavol Gajdoš
65 rokov
Mária Krajčiová
Viera Pavlovská
70 rokov
Štefan Gajdoš
90 rokov
Blanka Kováčová

marec 2014

50 rokov
Marián Margeta
60 rokov
Jaroslav Beraxa
Jozef Medveď
70 rokov
Anna Belková
Karol Bíreš
75 rokov
Juliana Kňazovická

apríl 2014

50 rokov
Miroslav Beraxa
60 rokov
Blažena Sanitrová
80 rokov
Elena Cibulová
93 rokov
Anna Lokšová

14. Maškarný bál v Predajnej
Slniečko prihrieva a pochmúrne zimné dni odchádzajú nevedno kam, aby nám
o niekoľko mesiacov opäť zaklopali na dvere. Dovtedy však ešte zažijeme mnoho
príjemných a možno aj nepríjemných zážitkov.
Vianoce odišli, za nimi aj Traja králi a prichádza čas, kedy sa rozveselia a pookrejú
ľudské srdcia. Do domácností prichádzajú fašiangy s neodolateľnou vôňou vyprážaných
zlatistých pampúšikov a s nákazlivo veselou náladou. Deti vymýšľajú masky na karneval,
ktorý v našej obci nechýbal ani jeden rok. Jeden karneval v našom spoločenskom
dome je pre deti málo. Králi, princezné, čerti či piráti opäť ožívajú na karnevaloch
v škole či v škôlke. Deti dokážu na kratučký okamih uveriť, že sa stávajú vysnívanými
postavičkami z ríše príbehov. No povedzte, nestojí to za tú námahu nám, dospelým?
A našou odmenou je to najvzácnejšie – šťastné detské tváričky a rozžiarené očká.
Prejde niekoľko dní a začínajú sa ozajstné fašiangy, kedy nesmú chýbať maškarné
bály so zaujímavými maškarami. Na dobrý bál sa treba dobre pripraviť. Ten náš
predajniansky bol už štrnásty. Pár dní pred ním sa nieslo v znamení zhonu a príprav.
Výzdobou sa trblietala sála spoločenského domu. Atmosféru umocnili aj vtipné masky,
s ktorými si dali námahu naše deti zo školy a školskej družiny. V príjemnej atmosfére
sme zabezpečili Ivana Varla so svojou hudbou a Ľuboša Ofúkaného ako skúseného
moderátora. Nesmieme zabudnúť ani na fantastické kocky medovej krémešky, ktoré
napiekla pani Vierka či na kapustnicu s pravou domácou klobásou a údeným domácim
karé od šikovnej gazdinky Ivetky. Zlatým klincom bálu každoročne býva tombola.
U nás máme dokonca dve. V „malej“ každý manželský pár a aj jednotlivec získal jednu
cenu. A v tzv „veľkej tombole“, kde ceny presahujú desiatky eur, vyhráva len niekoľko
šťastlivcov. Tomboly zatraktívnia každý ples či bál.
Tento rok boli našimi sponzormi:1. Manželia Ingrid a Jozef Nociarovci, 2. Firma
Kobex - p. Beneš., 3. Starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská s manželom, 4.
Pľnonákup – p. Demeter, 5. SHR – p.Vančo, 6. SHR – p. Nagyová, 7. Manželia
Ingrid a Milan Dunajský, 8. Oprava odevov – p. Kazárová, 9. Stolárstvo – p. Kováč,
10. Obec Predajná, 11. MUDr. Zlevský, 12. Pošta Predajná – p. Čunderlíková, 13.
Kŕmne zmesi – p. Kohútiková, 14. p. Lányová, 15. Stavebniny – p. Longauerová, 16.
AMA TRADE SLOVAKIA – p. Škantár.
Na záver sa chcem, milí čitatelia, podeliť s vami o milé postrehy z bálu. Každoročnými
účastníkmi našich bálov je istý manželský pár. Manžel nie je už na tom zdravotne
najlepšie. A jeho manželka mi povedala: „Prišla som manželovi urobiť radosť. Veď
ktovie....Čo by sme my bez vašej Predajnej robili? Tešíme sa z roka na rok na vaše
zábavné podujatia. Veď ani na jednom nechýbame. Ďakujem za mňa a za manžela.“
Takéto slová potešia. A neboli jediné.
Pri okienku do kuchyne spoločenského domu sa pristavila mladá, milá pani z Brezna
a hovorí: „Ďakujem vám za všetko. Cítime sa výborne a sme so všetkým spokojní.“
Ja som je nato povedala: „A keď vyhráte ešte jednu z cien veľkej tomboly...“
Len sa neveriacky usmiala a povedala: „Ja som ešte nikdy nič nevyhrala.“
„Treba veriť. Ja som v živote vyhrala jednu peknú výhru, verte aj vy,“ povzbudila som ju.
Pani s úsmevom odkráčala na tanečný parket. Asi o hodinu sa vrátila a povedala, že cenu
získala. „Vyhrala som úžasnú cenu – 2 kg domáceho medu, medovinu a propolisovú
tinktúru!“ A oči jej žiarili šťastím.
Za kultúrnu komisiu sa chcem poďakovať všetkým maskám, hosťom, sponzorom
a každému, kto sa pričinil o to, aby predajniansky bál bol jedinečný. Anna Miklošková

Opustili nás
v marci
Ján Cibula
Ivan Makovič
Ing. Jozef Urban
Miroslav Šuša
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ZVESTI PRE OBČANOV
Príležitosť nadýchnuť sa
Predovšetkým mladšej generácii je sviatok s. Valentína dobre známy. Spája sa s láskou a vyjadrením náklonnosti tomu, koho máme radi. Nie je to však jediná „oficiálna“
príležitosť vyjadriť lásku v chladných februárových dňoch. Možno ste zaregistrovali
nejaký ďalší pohyb v tomto smere.
V mnohých krajinách vo svete sa niekoľko dní, zhruba v polovici februára, už celkom
prirodzene spája s kampaňou – Národný týždeň manželstva (NTM). Na Slovensku
sa táto iniciatíva uskutočnila už po štvrtýkrát - tento rok v termíne od 10.2. do 16.2.
Myšlienkou kampane je podpora hodnôt manželstva ako jedinečného vzťahu, vyzdvihnutie lásky, vernosti a vzájomnej oddanosti. Jej cieľom je ponúknuť príležitosti urobiť
niečo pekné a zmysluplné pre svojho manželského partnera. Často sme takí zamestnaní dôležitými záležitosťami života, že tie najdôležitejšie nevidíme. NTM vytvára priestor pre to, aby sme sa na chvíľu zastavili a vyjadrili svojmu manželovi či manželke,
akým je vzácnym človekom.
Počas Týždňa manželstva prebieha množstvo podujatí, ktoré sú nositeľom tej istej
myšlienky. „Tvoje manželstvo je príliš vzácne na to, aby si ho nechal len tak živoriť, či
dokonca zomierať!“ Nikto nepochybuje o tom, že ak cestujete autom, potrebujete občas
zastaviť na čerpacej stanici, aby ste si doplnili palivo. Avšak aj manželstvo potrebuje občas zájsť do „občerstvovacieho boxu.“ Pre dotankovanie na ďalší úsek spoločnej
cesty si môžete vymyslieť niečo sami dvaja, alebo počas NTM môžete využiť niektorú
už z organizovaných akcií niekde v blízkom okolí. Nemusí to byť drahé ani náročné.
Buďme tvoriví!
TIP: Na začiatok skúsme povedať svojmu manželovi či manželke 3 veci, za ktoré sme
jemu či jej naozaj vďační. A ak to chcete ešte niečím vylepšiť, tak to spojte s dobrou
večerou vo dvojici v príjemnom prostredí. To druhé už niečo stojí. Tá prvá časť je zadarmo – avšak zďaleka nie bezcenná.
Myšlienka, ktorú NTM jednoznačne prezentuje je, že dobré manželstvo sa neprihodí
len tak samé od seba. Na dobrom manželstve potrebujeme pracovať. Osvojovať si určité zručnosti, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť a priblížiť sa svojmu partnerovi.
A určite nie iba raz za rok... veď aj dýchame či jeme častejšie. Niekde však potrebujeme
začať a možno práve Týždeň manželstva je dobrou príležitosťou.
Priatelia, nemusíte čakať celý ďalší rok na NTM 2015, zabezpečme potrebnú dávku kyslíka pre svoje manželstvo skôr, možno už dnes.
					
Vladimír Sochor, koordinátor NTM

!

Chodci, pozor

Novela zákona o cestnej premávke prináša dôležitú zmenu – od nového
roka sú za zníženej viditeľnosti chodci idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky povinní nosiť reflexné prvky aj v obci.
Minulý rok zomrelo na cestách 75 chodcov pri dopravných nehodách, ťažko ranených
bolo 350 a ľahko ranených 560 chodcov. Zo všetkých dopravných nehôd s chodcami
sa štvrtina stala cez deň a tri štvrtiny v noci,“ povedal Viliam Dobiáš, prezident
Slovenského Červeného kríža. Je predpoklad, že používaním reflexných prvkov by sa
počet dopravných nehôd chodcov mohol znížiť o tretinu až polovicu. (zdroj Červený
kríž)
Vážení čitatelia, objasním vám tri roviny môjho ja:
1.
Chodec – chcem sa cítiť bezpečne a byť viditeľný pre vodičov áut.
2.
Vodič – chcem včasne zareagovať na označených chodcov reflexnými prvkami.
3.
Rodič – chcem, aby sa deti boli označené reflexnými prvkami.
Preto vás vyzývam, aby ste pri zníženej viditeľnosti (čo je v zimných mesiacoch aj ranný
presun žiaka do školy či obchodu, ale aj podvečerná návšteva kostola) nosili reflexné
prvky na odeve, a aby ste k tejto povinnosti viedli aj svoje deti. Každému žiakovi našej
základnej školy sme z rodičovského príspevku zakúpili reflexnú pásku. Bezpečnosť je
prvoradá.							
-AŽ-

Svätili sme a oslavovali
sviatok Troch kráľov
Farský kostol v Predajnej je zasvätený Trom
kráľom. Dňa 6.januára 2014 o 10.30 hodine
sa konala slávnostná svätá omša. Na začiatku
omše privítal dôstojný pán farár našej obce
Arek Piekut starostku obce Ing. Čontofalskú a poslancov obecného zastupiteľstva, ako
aj všetkých prítomných občanov. Celú omšu
celebroval správca farnosti Smižany Leonard
Lasota.
Pán farár vo svoje kázni pripomenul deň, keď
Boh svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom Na omši sa požehnala voda, soľ
a krieda. Počas omše spievali členky spevokolu
pekné vianočné piesne. Omšu ukončil a poďakoval zúčastneným veľadôstojný pán farár
Piekut. V popoludňajších hodinách navštevoval príbytky našich občanov spolu s miestnymi
miništrantmi a s deťmi. Pri každej návšteve
napísal kriedou na dvere rok 2014 a začiatočné písmená mien Troch kráľov. O 15.00 hod.
v spoločenskom dome bolo pre našich občanov
pripravené novoročné vystúpenie folklórnej
skupiny z Dolnej Lehoty. Chlapi – Peter Ťažký,
Peter Vraniak, Jozef Beraxa, Ján Bystriansky,
Milan Daxner, Milan Šluch, Stanislav Šteler,
Dušan Čellár, Milan Čelár - zaspievali koledy
a piesne. Na záver zaspievali aj piesne na želanie našich občanov. Vystúpenie sa ukončilo
občerstvením. Zúčastnila sa ho zhruba päťdesiatka našich občanov.
Hanka Filipková

Fašiangové posedenie
a pochovávanie basy
Komisia kultúry v Predajnej zorganizovala pre
našich spoluobčanov fašiangové posedenie
spojené s pochovávaním basy. Symbolickým
pochovaním basy sa skončilo obdobie zábav,
karnevalových sprievodov a bálov a začal sa
štyridsaťdňový pôst. Súčasťou poslednej zábavy bol aj prípitok, večera, tombola a darček.
Večer nám spríjemnila skupina Horec.
		
Hanka Filipková

ZVESTI PRE OBČANOV
Detský karneval
„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia.
Staré dievky plačú, že sa nevyskáču.“

v spoločenskom dome
bili pani vychovávateľky
ná za pomoci žiakov záPavlovského, Peti Šagáprogramu bol pán Ľuboš
valu s balíčkom sladkostí,
komisie pani Božka Šulkoškoly, šikovný Maťo Rapsa vracali domov.			

Tento veršík si niekedy pospevovali naše
mamy i naši otcovia. Fašiangy boli obdobím
zábavy. Dni do veľkej noci boli krátke, večery dlhé, a tak sa vymýšľalo, ako si ich spestriť.
Ľudia sa stretávali na zábavách, karnevaloch,
maškarných plesoch. V preoblečení sa dalo
všeličo povystrájať. Tradícia karnevalu pre
deti má aj v obci Predajná dlhé korene.
Dňa 15.2.2014 o 15.00 hodine vypukla
karnevalová zábava. Miestnosť vyzdoZuzka Hrončeková a Marienka Skladakladnej školy – Rudka Mereša, Jakuba
tovej a Lucie Vrbickej. Moderátorom
Ofúkaný. Každé dieťa odišlo z karnektoré rozdala predsedkyňa kultúrnej
vá. Disco zábavu robil žiak základnej
čan. Deti sa dobre zabavili a natešené
			
Hanka Filipková

Maškarný bál

Dňa 21.2. 2014 sa konal
v Spoločenskom dome
v Predajnej 14. ročník
Maškarného bálu pod záštitou
starostky obce a kultúrnej
komisie. Dobrý tanec a skvelá
zábava, ako aj dobré jedlo
a tombola boli hlavnými
znakmi bálu.
Hanka Filipková

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Futbalové zápasy
ŽP Šport – FK 34 Brusno-Ondrej			
ŠK Partizán Čierny Balog – FK Predajná		
FK 34 Brusno-Ondrej – FK Predajná		
ŽP Šport – ŠK Partizán Čierny Balog		
FK 34 Brusno-Ondrej – ŠK Partizán Čierny Balog
ŽP Šport – FK Predajná				

1:1
2:2
2:4
5:0
8:4
1:4

Umiestnenie v tabuľke
skóre		
body
1. FK Predajná		
10:5		
7
2. ŽP Šport		
7:5		
6
3. FK Brusno		
11:9		
4
4. ŠK Č.Balog		
6:15		
1
Reprezentanti FK Predajná:
Brankári: Marek Cesnak, Samuel Pršanec, Hráči: Branislav
Skaloš, Samuel Demeter, Lukáš Laššák, Jakub Živor, Denis
Zboran, Tomáš Mereš, Dominik Havran, E. Gubčo, F. Kordík
				
-František Komora-

Rýdzozlatá vločka
Srdce budí v Tvojej hrudi
túžbu po víťazstve.
Popri Tebe pocit slávy
nám Slovákom rastie.
V sune lyží v mysli beží
i starosť skvelej matky.
K obave tej, etapy štart
i s cieľom je krátky.
S rodinou tých, zadržuj dych,
čo dobro Ti prajú.
Tak spúšťaj spúšť s ňou je čuť tuš,
pre Teba fanfáry i nám hrajú.
Pud rodiny je jediný,
to zdroj poctivosti je i vášne.
Potôčik sĺz, rodičom z líc
zo šťastia to vidieť je krásne.
Tebe páru, lásku hravú,
opätuj tiež spätne.
Nech v rodine vavrín slávy
nikdy neuvädne.
Venované Anastasii Kuzminovej
a jej zlatej medaile získanej na
OH v Soči v r. 2014.
Jeden z milióna fanúšikov,
Ján Fekiač z Predajnej

************** O H L A S **************
Čas, ten mocný vladár, ktorý ráta dni, hodiny, minúty, sekundy...
Odratúval aj tie do Vianoc a do konca kalendárneho roka. Čas
adventu a Vianoc bol prevoňaný ihličím, medovníkmi, vanilkou,
pohodou, pokojom, blízkymi. V predvianočnom čase kultúrna
komisia obce v spolupráci so základnou školou zorganizovala
krásne podujatie pod názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám..., ktoré sa konalo 19. decembra 2013 v Spoločenskom dome v Predajnej za účasti okolo sedemdesiatky občanov.
Program pozostával z hudobných tónov, kolied a vinšov k Vianociam. Prajem si, aby láska a teplo ľudskej dlane pretrvávali nielen v čase vianočnom, ale po celý rok.
Do roku 2014 chcem popriať všetko dobré našej pani starostke,
pracovníčkam obecného úradu, pedagogickému zboru a všetkým občanom mojej rodnej obce Predajná, ako aj obyvateľom zo
susedných obcí – Jasenia, Ráztoky, Nemeckej a Dubovej.
					 Hanka Filipková

		
V roku		
2014
sa v našej
obci:
		
		

narodilo:
0 detí
zomreli:
4 občania
prihlásilo sa na trvalý pobyt: 11
odhlásilo sa z trvalého pobytu: 5

