
Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. 1. 2010

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje:
- program rokovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná súhlasí:
- s prenájmom telocvične pri ZŠ s MŠ súpisné číslo 419 na

dobu neurčitú, ktorej vlastníkom je obec Predajná.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:
- Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení - Marta Dudová,

Božena Šulková, Marian Kazár pripraviť návrh na vyradenie
nepotrebného majetku obce do najbližšieho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva,

- starostku obce na základe záporného stanoviska Lesného
závodu Slovenská Ľupča, vypracovať nový návrh miestnej
komunikácie cez parcelu KN-C č. 136/1, aby zodpoveda-
la návrhu Lesov Slovenskej republiky,

- riaditeľa ZŠ s MŠ Predajná predkladať nájomné zmluvy o
prenájme telocvične Obecnému úradu obce Predajná jeden-
krát za dva mesiace,

- starostku obce na základe výsledku dotazníkovej ankety oslo-
viť firmy na vypracovanie projektovej dokumentácie na vý-
stavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd a firmy na po-
danie žiadosti na eurofondy.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na vedomie:
- žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ v Predajnej na prenájom telocvi-

čne,
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009,
- informácie starostky obce o výsledkoch dotazníkovej ankety

na vypracovanie Projektovej dokumentácie na kanalizáciu a
čističku odpadových vôd v obci,

- informáciu starostky obce o schválení žiadosti Úradom prá-
ce Brezno na vykonávanie absolventskej praxi, ktorú vykoná-
va Zuzana Šarinová od 1. 3. do 30. 5. 2010,

- písomnú odpoveď Regionálnej veterinárnej a potravinárnej
správy v Banskej Bystrici o vrátení podnetu na zhabanie psov
p. A. Múkovej.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 24. 3. 2010

 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje :
- program zasadnutia,
- vstup obce Predajná do Spoločnej úradovne v obci Beňuš vo

výkone štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny a
povoľovania výrubu drevín,

- rozpočet obce Predajná na rok 2010,
- rozpočet ZŠ s MŠ v Predajnej na rok 2010,
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. Q a to termíny

- 29.4.2010, 27.5.2010,  24.6.2010,
- nájom pozemku parcely KN-C č. 2350 obce Podbrezová o

výmere 2975 m? pre žiadateľa  p. Pavla Porubského, bytom
Podbrezová, Lopej na obdobie 2010 – 2014,

Keď nájdete kvet
Keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje,
keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete,
zaneste ho svojej mamke;
poteší sa iste
a bude mať také oči
ako nebo čisté.

               E. Čepčeková
 
Druhá májová nedeľa patrí azda medzi najkrajšie dni
v roku, pretože ju  oslavujeme ako Deň matiek. Slová
básnikov vyjadrujú všetok cit, lásku a celoživotnú starost-
livosť matky o svoje dieťa. Dieťa ju prijíma inštinktívne,
ale vie ju aj vrátiť.

 
Kultúrna komisia pri OZ v Predajnej

Vás pozýva
do Spoločenského domu v Predajnej

 

16. mája 2010 o 16,00 hod.
 

na príjemné posedenie s kultúrnym programom
venovaným všetkým mamičkám,  starým mamám

i prastarým mamám a všetkým občanom.
 

Príďte a oslávte svoj sviatok spolu s nami!
 

 
 
 

- vypracovanie Projektovej dokumentácie na výstavbu kanali-
zácie a čističky odpadových vôd pre obce Predajná, Jasenie,
Nemecká a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
uvedené stavby,

- založenie vodárenskej spoločnosti v obciach Predajná, Jase-
nie, Nemecká.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná súhlasí:
 - s odpredajom parcely KN-C č.136/6 vyhotovený geometric-

kým plánom č. 00634808- 268/2009 pre Andreja  Celéra,
bytom Predajná, ulica Zábrežná 195, ktorej vlastníkom sú
Lesy Slovenskej republiky.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná poveruje:
  - p. Ľuboša Ofúkaného, p. MarekaMurína a p.Ľuboša Kohúti-

ka vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol v
zmysle zákona 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi za
účelom preverenia a dodržia-vania povinností na úseku ochra-
ny pred požiarmi u FO, právnických osôb  podnikajúcich FO,

  - vedúci kontrolnej skupiny p. Ľuboš Ofúkaný,
  - členovia kontrolnej skupiny Marek Murín a Ľuboš Kohútik.

                Pokračovanie na str. 2
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Predkladanie dokladov na vybavenie prvého občianskeho preukazu

Pokračovanie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného roz-

počtu obce na roky 2011-2013 a k návrhu rozpočtu na r. 2010,
- informácie starostky obce o schválení žiadostí o platbu  Mi-

nisterstva výstavby  a organizácie rozvoja Slovenskej republi-
ky na rekonštrukciu stavby Základnej školy vo výške
401 945 €  ako oprávnený výdavok,

- žiadosť Petra Hlásnika, bytom Predajná, Podhrádok 457 o
odkúpenie parcely KN-C č.300/5 - zastavanú plochu vo vý-
mere 301 m2,

- správy o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve na  I.Q 2010.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná žiada:
- starostku obce Predajná o vypracovanie Geometrického plá-

nu na pozemkovom vlastníctve obce a to parcela KN-C č.1186/
1, ostatná plocha o výmere 83 m? a KN-C č.1186/2 o výme-
re  863 m? pre vypísanie obchodnej verejnej súťaže,

- starostku obce Predajná o vypracovanie Geometrického plá-
nu pod miestnu komunikáciu na parcele KN-C č.136/1, kto-
rej vlastníkom sú Lesy Slovenskej republiky,

- starostku obce o výkon právnych krokov na zistenie zániku

spoluvlastníctva pozemkov pozemkovoknižnej vložke č.181,
č.182 k. ú., Predajná (urbár) a v prípade neoprávneného  odob-
ratia  domáhať sa vlastníckeho práva k predmetným pozem-
kom všetkými právnymi prostriedkami.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná zamieta:
- odpredaj parcely KN-C č.136/7 vyhotovený Geometrickým plá-

nom č.00634808-268/2009 pre p. Andreja Celéra, bytom Pre-
dajná, ulica Zábrežná 195 z dôvodu nesúladu s územným plá-
nom obce Predajná, ktorý bol schválený dňa 7. 2. 2008,  pôvod-
nú parcelu KN-C č.136/1, z ktorej bola vytvorená vyššie uvede-
ným Geometrickým plánom parcela KN-C č. 136/7 podľa
územného plánu obce Predajná určená pre verejnú zeleň.

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná konštatuje, že svoju čin-
nosť začala nová redakčná rada Predajnianskych zvestí v zlože-
ní: Mgr. Lucia Košíková - šefredaktorka, členovia - Božena Šul-
ková, Anna Čunderlíková, Natália Holková, Stanislava Michal-
ková, Lucia Smitková.
Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z posledného
obecného zastupiteľstva boli splnené okrem vyradenia nepo-
trebného majetku obce.      Tatiana Čontofalská, starostka obce

Základné informácie
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slo-
venskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne obči-
anstvo Slovenskej a ďalšie údaje uvedené v občianskom
preukaze podľa zákona. Občiansky preukaz je povinný mať
každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustano-
vuje inak.
Údaje v občianskom preukaze -   meno, priezvisko, rodné
priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum a miesto
narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana,
ktorému bol vydaný občiansky preukaz (ďalej len „drži-
teľ“), dátum vydania a dátum skončenia platnosti občian-
skeho preukazu, miesto vydania a strojovo čitateľné úda-
je, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov
v strojovo čitateľnej zóne. Občiansky preukaz obsahuje
zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa,
ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku
držiteľa v ľubovoľnom poradí. Občiansky preukaz neob-
sahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.
Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá
a) pri dovŕšení pätnásteho roku veku,
b) po nadobudnutí  štátneho občianstva, ak nemal ešte
vydaný občiansky preukaz,
c) po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz.
O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1
písm. a) je povinný požiadať rodič občana alebo opatrov-
ník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa

zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, oso-
ba, ktorá má záujem stať  sa pestúnom a má dieťa dočas-
ne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo štatutárny
orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu
o nariadení ochrannej výchovy najskôr 90 dní a najneskôr
30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Dôležitá informácia z Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Brezne

   Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 224/2006 o občian-
skych preukazoch v znení neskorších predpisov sa prvý ob-
čiansky preukaz vydá občanovi po dovŕšení 15 rokov. Ob-
čan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vy-
danie prvého občianskeho preukazu je povinný predložiť
potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným or-
gánom. Potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán
zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slo-
venskej republiky (REGOB) údaje o aktuálnom pobyte ob-
čana.
Oznámenie pre REGOB sa zasiela na príslušné okresné
riaditeľstvo PZ iba v prípade, ak u občana nastala zmena v
hlásení trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a ohla-
sovňa nemôže túto zmenu zaznamenať priamym vstupom
do registra obyvateľov Slovenskej republiky. Ak občan zme-
nu trvalého pobytu nehlásil a požaduje iba vydanie prvého
občianskeho preukazu, vydá mu pracovníčka ohlasovne,
ktorá nie je pripojená priamo na register obyvateľov Sloven-
skej republiky potvrdenie o trvalom pobyte.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24. 3. 2010



   S príchodom jari sa aj v našej škole za-
čal prebúdzať život. Už pred dvoma me-
siacmi ho oživili naši budúci prváci, kto-
rých sa  prišlo zapísať dvadsaťjeden. 
Musíme rátať ale s tým, že trom, štyrom
bude školská dochádzka odložená. Nasle-
doval Monitor 2010, teda celoštátne tes-
tovanie žiakov deviatych ročníkov. Výsled-
ky za našu školu sú také, že z materin-
ského jazyka, teda SLJ bola úspešnosť
61,43 % a z matematiky 61,25 %. Celoslo-
venský priemer bude uverejnený až po18.
4. 2010, takže porovnať budeme môcť 
našich žiakov až po tomto termíne.

    V tomto čase prebieha aj zápis detí do
MŠ. Dúfame, že po niekoľkých rokoch
budeme môcť uspokojiť všetkých rodičov,
ktorí majú záujem o prijatie detí do MŠ
za predpokladu, že dieťa dovŕšilo 3 roky
veku. Chceme zdôrazniť, že nám je úprim-
ne ľúto, ak sme tak v nedávnej minulosti
urobiť nemohli. Verte, bolo to z objektív-
nych príčin v snahe dodržať platné vyhláš-
ky a usmernenia.

    V dlhších jarných dňoch by som chcel
upriamiť pozornosť aj na využívanie voľ-
ného času našich žiakov. Okrem záujmo-
vých krúžkov – futbalového (v Jasení), air-
softového, rybárskeho, florbalového, biat-
lonového, ŠkD, krúžku Bocianik (zastre-
šuje CVČ Brusno), ako aj ZUŠ Valaská -
detašované pracovisko v našej škole by ži-
aci vo väčšej miere mali využívať aj špor-
toviská v areáli školy. Tenisové kurty
v najbližšom období pripravíme k použí-
vaniu. Bezplatne poskytujeme tenisové
rakety a loptičky, takže pozývame všet-
kých záujemcov o tento šport.

  Poslednou zmenou v uplynulom obdo-
bí je zmena predsedu rady školy. Novou
predsedníčkou je pani Gabriela Krajčiová.

    Všetky otázky a problémy radi vyrieši-
me za Vašej aktívnej účasti. Preto nevá-
hajte, príďte osobne so všetkým, čo Vás
trápi. Je to možné kedykoľvek v pracovných
dňoch v čase od 7,30 hod. do 14,30 hod.
                                      Sme tu pre Vás.
               Mgr. Peter Roštár, riaditeľ školy

   28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých
pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa
národov – Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg
svojou učiteľskou činnosťou sa zaradil medzi
významné osobnosti v dejinách. Bol jedným z prvých
bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez
rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Žiadal
psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakovi. Bol
hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka
lepším. V jeho ideách pokračujú učitelia i dnes. Doba, ktorú prežívajú,
školstvu príliš nepraje, ale záleží im na tom, aby pripravili do života
vzdelaných ľudí.
   Obradná sieň na obecnom úrade v Predajnej patrila vo štvrtok 25.
marca 2010 pedagógom – učiteľom ZŠ s MŠ Predajná, ktorí sa tu zišli
pri príležitosti Dňa učiteľov. Z 29 pozvaných sa aktu zúčastnilo 24
učiteľov. Milú udalosť sprevádzal pestrý kultúrny program, ktorý pripravili
deti z materskej školy a žiaci základnej školy.
Renata Lányová privítala všetkých prítomných. Starostka obce Tatiana
Čontofalská sa v príhovore poďakovala učiteľom nielen za prípravu mládeže
pre život, ale aj za všestranný rozvoj obce Predajná. Učiteľom, podľa jej
slov, patrí všetka úcta a vďaka. Každodenne vychovávajú deti, žiakov. V
mnohom nahrádzajú rodičov a kamarátov. Sú oporou a architektom
ľudskej individuality.
Po oficiálnej časti nasledoval podpis do pamätnej knihy obce.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
V mesiaci marec 2010 prebehol v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/
2008 Z. z.  o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v intenciách vyhlášky MS SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
zápis detí do materskej školy pre školský rok 2010/11. Zapísaných bolo
8 detí. Všetky deti budú do MŠ prijaté. Po zápise si prišli ešte po prihlášky
rodičia štyroch detí.
V tomto školskom roku pôjde veľa detí do školy, pretože máme jednu
triedu s 21 deťmi, ktoré dovŕšia k 1. septembru 2010 vek 6 rokov. Z toho
niektoré deti budú mať odklad povinnej školskej dochádzky. Deti robili
testy školskej pripravenosti a v súčasnej dobe prebiehajú konzultácie
s rodičmi, ako dopadlo testovanie, či dieťa pôjde k septembru do školy
alebo až budúci školský rok.
Z uvedených dôvodov máme viacej voľných miest na prijatie detí ako
po iné roky.
Pre prijímanie detí do materskej školy boli stanovené nasledovné kritériá
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej   dochádzky.
Ostatné podmienky určené riaditeľom ZŠ s MŠ Predajná a pedagogic-
kou radou zamestnankýň MŠ:
• deti, ktoré k 1. septembru 2010 dovŕšia tri roky veku,
• deti zamestnaných rodičov,
• deti, ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania

a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie.
Ružena Smolová, zást. ZŠ s MŠ pre MŠ



   Pár slovami by som chcela prispieť svojím článkom do obecného časopisu
a zároveň pochváliť organizátorov maškarného plesu, ktorý sa konal vo
februári tohto roku a ktorý bol tentokrát jubilejný. 
Desať rokov uplynie ako voda, ale je to zároveň dlhý čas. A veru bolo vidno,
že za tých desať rokov plesania v Predajnej sa všetko vyšperkovalo, vychytali
sa „muchy“ a tento ročník bol toho dôkazom. Všetko nasvedčovalo tomu, že
i my v našej obci vieme zorganizovať taký ples, za ktorý by sa nemusel nikto
hanbiť. Podľa môjho pohľadu bolo všetko na vysokej úrovni. Či už privítanie
so šampanským, krásne prestreté stoly, výborné jedlo, dokonalá hudba,
nezabudlo sa ani na program, no a očakávaná tombola. To všetko spĺňalo
kritériá kvalitného plesu. Masky boli úžasné, zaslúžia si obdiv a veľkú
pochvalu. No ešte lepšie by bolo, keby sa všetci rozhodli ísť v maskách. Hádam
ich tí najodvážnejší inšpirovali a v budúcom roku sa odvážia aj ostatní.  Zábava
bola výborná, menu bolo fantastické a myslím si, že sa páčilo nielen nám, ale
všetkým, ktorí prišli a zabavili sa.
Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sa všetci cítili príjemne. Ďakujem
za ich šikovné ručičky, ktoré sa starali o naše hladné brušká. Patrí Vám veľká
vďaka!                         Stanislava Michalková

marec
50 rokov

Ľubica Pikulová 
65 rokov

Pavol Babka
Marta Dudová

Zdenka Peťková 
70 rokov

Jozef Budaj
Viera Margetová
Štefan Michalčík

80 rokov
Ján Mamojka 

90 rokov
Mária Košíková

 

 

 

 

apríl

----------------------- Veľkonočný  program -------------------------

marec - apríl

Ján Spevák
Ján Rapčan

50 rokov
Zdenko Hubáček 

60 rokov
Anna Merešová

   Po dlhotrvajúcej zime k nám opäť zavítala jar, ktorá so sebou prináša nielen
dlhšie a teplejšie dni, ale aj prebúdzajúcu sa prírodu a prvé kvietky – snežienky.
Pri tejto príležitosti kultúrna komisia pripravila v dňoch 25. 3. a 26. 3. 2010
výstavku veľkonočných ozdôb v spoločenskom dome spojenú s predajom
výrobkov detí z materskej i základnej školy, ale aj občanov našej obce.
Podujatie sa začalo vo štvrtok slávnostným vystúpením folklórneho súboru
BOCIANIK pod vedením pani učiteľky Maderovej. Potom nasledovalo
vystúpenie žiakov zo Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Predajná, ktoré viedli
pani učiteľka Hrončeková a Povrazníková. Na záver sa divákom predstavili tí
najmenší z materskej školy, ktorí pod dohľadom svojich p. učiteliek S.
Michalkovej a J. Smolovej všetkých prítomných najviac pobavili, potešili aj
rozosmiali. Všetci účinkujúci boli odmenení obrovským potleskom
a sladkosťami.
Po tomto kultúrnom vystúpení si rodičia, starí rodičia, deti a všetci zúčastnení
pozreli výstavku, na ktorej si za symbolické ceny zakúpili aj rôzne ozdoby
a krásne výrobky detí z materskej i základnej školy.
Na druhý deň, t. j. v piatok pokračovala výstavka veľkonočných ozdôb, na
ktorú sa prišli pozrieť „AŽ“ dvaja naši spoluobčania, čo nás veľmi mrzí.

Na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať
všetkým účinkujúcim, ich pani učiteľkám za

trpezlivosť pri nacvičovaní programu
a príprave veľkonočných ozdôb. Ďalej
ďakujem našim občanom, ktorí prispeli
svojimi výšivkami a ozdobami, ale hlavne
kultúrnej komisii pri OZ v Predajnej.
Ešte raz všetkým srdečne ĎAKUJEM.

                                            A. Búdová

Sviatky jari sú tu zas, slávme ten krásny čas!

Maškarný ples



Básnik, folklorista, ľudo-
vovýchovný pracovník
a advokát Juraj
Pejko sa narodil v Predajnej 25. apríla 1816 ako syn
mlynára. Základné vzdelanie získal v rodisku, v Jasení a v Dubovej.
Školské roky mu pokračovali na Gymnáziu v Brezne, potom v
Kremnici, v Banskej Bystrici a v Levoči. Prvý pokus študovať za
právnika v Pešti mu kvôli nedostatku peňazí nevyšiel, vrátil sa domov
a ako osemnásťročný učil sa za mlynára. Bola to skutočná „škola
života“, keďže ako mlynársky tovariš pochodil okolité kraje a krajiny
(Uhorsko, Čechy, Moravu, Horné a Dolné Rakúsko, Chorvátsko a
Sedmohradsko). Po vandrovke ešte dva roky mlynárčil v Predajnej
a potom začal študovať vytúžené právo v Bratislave.
Ako právnik opäť skúšal šťastie mimo domova: v rumunskej Oradei
bol praktikantom v stoličnom úrade, pracoval v Budapešti, ale
najdôležitejšie pre nás je, že v rokoch 1861 až 1866 pôsobil v Brezne
ako slúžny a potom ako súkromný advokát v rodnej Predajnej.
V roku 1846 vydal Juraj Pejko zbierku Sklad rozličných spevov, ktorá
obsahuje prírodnú lyriku, ľúbostné i žartovné básne. Najznámejšia
je jeho pieseň PREDANSKÉ HODINY (Trenčianske hodiny). Do
archívu Matice slovenskej prišla v r. 1937 zásielka 243 rukopisných
básní J. Pejku, ktoré zachoval Alois Lhoták z Predajnej a teraz sú
uschované v archíve Matice Slovenskej.
Zomrel 10. apríla 1893. Na jeho hrobe je napísaný prostý nápis: J.
Pejko, básnik.

Dňa 25. apríla si pripomenieme 194. výročie
narodenia nášho básnika, folkloristu, ľudového
pracovníka a advokáta Juraja Pejku. Touto
básňou, ktorú napísala Anka Miklošková,
venujeme mu tichú spomienku.
 

Pejkove Predanské hodiny

Cestička z ráscestia beží dolu bokom,
kreslí stužôčku ku rodnej dedine.
Na nej slzy túžby, čo ticho kanú okom
sa iskria sťa lúč slnka na vodnej hladine.

Uprostred dediny, kde lipy voňali,
mladý junák Jurko v pieseň verše vkladal.
O ťažkom lúčení tie verše spievali,
lebo milý od milej v neznámo odchádzal.

Jeho pieseň piesní letí sťa gazela,
cestami, lúkami cez slovenské kraje.
V Predajnej ju písal, no rokmi zľudovela,
lebo nad všetky piesne tá pieseň krásna je.

Niečo o knihe
 Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho,
kto nevie čítať.                                                GOLDONI

  Knihy majú pre nás čas. Keď obrátime ich listy,
ponúknu nám neopakovateľné novinky.

Dnešná podoba knihy je výsledkom tisícročného úsilia o uchovávanie
faktov. Pred vynájdením papiera sa v Indii písalo na palmové listy,
Číňania písali na bambusové doštičky. V Babylone mali hlinené
doštičky, do ktorých sa klinové písmo vyrylo. Viac ako štyritisíc rokov
papyrus používali Egypťania. Prešlo veľa času, kým sa vytvorila taká
kniha, aká sa nachádza v dnešnej dobe. Aj dnes musia knihy prejsť
rôznymi úpravami, aby sa mohli vytlačiť a dostať sa k svojim čitateľom
ako nemí učitelia. Ale mnohokrát sa k nim správame ako k nepotreb-
nému papieru.
V našej Obecnej knižnici Predajná máme 3 872 kníh. V roku 2009
bolo zapísaných 61 čitateľov, ktorí si počas roka vypožičali 1 551 kníh.
Do knižnice pribudlo 87 kníh, z čoho 17 kníh bolo darovaných.
Nakúpené boli za 496 €. V mesiaci marci boli na výchovnej akcii deti
z materskej školy a žiaci 5. ročníka Základnej školy s materskou školou
Predajná.
  Aj keď máme internet, myslím si, že kniha je nezničiteľná. Pokiaľ
bude žiť človek, určite nevymizne.                M. Fľašková, knihovníčka

 

Kultúrna komisia pri OZ v Predajnej
ďakuje všetkým, ktorí sa  svojou aktivi-
tou podieľali na priebehu akcie „Výstav-
ka veľkonočných ozdôb“ a najmä obča-
nom, ktorí priniesli veci na výstavku.
Poďakovanie patrí:
Kvetoslave Pindiakovej, Emílii Dru-gáro-
vej, Daniele Merešovej, Emílii Pavlíko-
vej, Zdenke Gálovej, Vlaste Koštialovej,
Danke Jackuliakovej, Anne Košíkovej,
Anne Mikloškovej, Marte Dudovej, Anež-
ke Búdovej, Jakubovi Pavlovskému, Bo-
žene Šulkovej, Márii Molčániovej, Bo-
žene Roháčovej, Márii Pavlečkovej, Kve-
toslave Babjakovej

   Božena Šulková



  Stolnotenisový klub Predajná v spo-luprá-
ci s Obecným úradom Predajná usporiada-
li  27. marca 2010 v telocvični Základnej
školy s materskou školou Predajná XII. roč-
ník stolnotenisového turnaja o Putovný po-
hár starostky obce Predajná pri  príležitosti
65. výročia oslobodenia obce.
  Počas svojho trvania sa turnaj konal
v rôznych formách. V posledných rokoch
sme sa vrátili k pôvodnej ,,dedinskej“ ver-
zii. Súťažilo sa v kategórii súťažných hrá-
čov, v kategórii nesúťažných hráčov a         v
tomto ročníku mali premiéru aj ženy. Tur-
naj mal výbornú športovú a spoločenskú

úroveň, za čo treba poďakovať organizačnému výboru na čele s Pavlom Chro-
mekom, sponzorom a účastníkom turnaja.
Po urputných zápoleniach 27 hráčov a hráčok bolo nasledovné konečné pora-
die: Kategória Ženy: 1. Ľubomíra Čellárová, 2. Marcela Kohútová, 3. Lenka
Chromeková.
Neregistrovaní hráči: 1. Peter Fodor, 2. Voj-
tech Kuracina, 3. Jozef Nezbeda.
Registrovaní hráči: (môžu štartovať súčasní
hráči aj hráči, ktorí u nás niekedy hrali a hráči
majúci s Predajnou nejaké puto.) 1. Peter
Klein, 2. Peter Kordulič, 3. Jozef Baliak.
Turnaj finančne podporili: Obecný úrad Pre-
dajná, Stolnotenisový klub Predajná a MTIP
- Michal Berčík.                    Ing. Ján Bulla

Športová komisia usporiadala turnaj vo florbale
pre dospelých a mládež. Sobotné popoludnie
v telocvični ZŠ v Predajnej patrilo 4 družstvám:
1.družstvo – HC 05 – mládež Predajná,
2.družstvo – Diably – policajti Brezno,
3.družstvo – OLD BOYS – Kramlište – Jasenie,
4.družstvo – Pavúky – mládež Predajná.
   Družstvá odohrali šesť zápasov v búrlivej atmo-
sfére. Všetci súťažiaci hrali s veľkým odhodlaním
a nasadením, rozhodnutí získať čo najviac bodov.
Najzaujímavejší zápas turnaja odohrali družstvá
OLD BOYS a Diablov.
OLD BOYS nakoniec zvíťazilo po ťažkom boji
7 : 6 a stalo sa tak zaslúženým víťazom celého
turnaja. Víťazné družstvo hralo v zložení Peter Bukovec, Marián Bukovec, Maximilián Mistrík, Peter Skaloš, Ján
Weisenbacher, Erik Weisenbacher, Branko Skaloš. Druhé miesto získali Diabli, tretie skončilo HC 05 a štvrté miesto
získalo družstvo Pavúkov. Všetci podali naozaj pekný športový výkon, zápasy boli zaujímavé a napínavé a popri star-
ších si zahrali aj mladší a menej skúsení.
   Nielen víťazi, ale aj porazení si okrem cien odniesli hlavne pekný športový zážitok a už teraz sa všetci spolu tešíme
na ďalší turnaj.                Dezider Smitka, predseda športovej komisie

XII. ročník turnaja v stolnom tenise  Zima na bežkách
  Predajnianski turisti nezaháľali
ani v zime a hneď ako napadlo čo
len trochu snehu, využili sme ho na
bežecké lyžovanie. Niektorí tu po
okolí či autobusom na Skalku či
Oravu, ale povedal by som, že naj-
viac nás lákal Hrb, a teda Ľubie-
tovský Vepor.
   Spomenul by som najaktívnejších:
Laco Dunajský, Milan Pikula, Ivan
Lány, Michal Babiak, Vierka Med-
veďová, Anka Čunderlíková, Miro-
slav Čontofalský, Dezider Smitka,
Laco Hruška, Janko Košík, Zolo
Kňazovický, Jozef Pocklan, Majka
Beraxová, Pavol Beraxa.
   Zimná príroda zapadnutá sne-
hom a vcelku pekné počasie nám
umožnili vychutnať si jej krásu,
obdivovať okolie a vďaka viditeľnos-
ti nielen Nízke Tatry, ale aj tie Vy-
soké Tatry. Najdôležitejšie ale bolo
to, že okrem stretnutia s priateľmi
sme hlavne urobili niečo pre svoje
zdravie a kondičku.

Dezider Smitka,
predseda Turistického klubu v Predajnej

F l o r b a l o v ý   t u r n a j



Turistický klub Predajná
Turistický klub Predajná vás pozýva

dňa 8. mája 2010 na

HVIEZDICHVIEZDICHVIEZDICHVIEZDICHVIEZDICOOOOOVÝ VÝSVÝ VÝSVÝ VÝSVÝ VÝSVÝ VÝSTUPTUPTUPTUPTUP
NNNNNA HRB – ĽUBIETA HRB – ĽUBIETA HRB – ĽUBIETA HRB – ĽUBIETA HRB – ĽUBIETOOOOOVVVVVSKÝ VEPORSKÝ VEPORSKÝ VEPORSKÝ VEPORSKÝ VEPOR
Zraz bude na Hrbe o 12.00 hod.

Všetkých vás srdečne pozývame.

Dezider Smitka, predseda Turistického klubu v Predajnej

   V piatok 16. apríla 2010 sa
uskutočnil už 14. ročník jedi-
nej verejno-prospešnej finan-
čnej zbierky Ligy proti rakovi-
ne DEŇ NARCISOV.  
Už trinásť rokov si ľudia
v mestách a obciach Sloven-
ska jediný  deň v roku pripí-
najú na svoj odev prvý jarný
kvet - žltý narcis. Len v tento
jediný deň vystupuje v úlohe
symbolu nádeje, spolupatrič-
nosti a pomoci všetkým, ktorí
bojujú s rakovinou. Každý,
kto si ho pripne, prejaví svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa
ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu, ako môžu...

Máš slnka farbu, slnka silu,
Jemnosť a nehu, krehkosť vábivú.
Si teplom dietok vyziabnutých,
Nádejou v očkách ich vyhasnutých.
 
Si vzkriesením, čo z narkóz budí
tých vzácnych čo uspali Ťa ľudí.
Mokom si na dne kalicha, čo had ovíja
ten liek zázračný, čo v ňom sa skrýva.

DEŇ NARCISOV

 
Ku Dňu narcisov všetkým, ktorí
prispeli k ich poslaniu, zakúpili si ich
či pripli napísal Ján Fekiač.

Si kvietkom, čo všetkých teší,
kto nosí ťa, viac nezhreší.
Si tichým nervom, čo hýbe telom,
v onkológii si anjelom.
 
Ochranou životov
v chodbách neistých,
žiadaným plotom
pomoci sŕdc čistých.
Zázračne liečiš tumory,
vraciaš otcov, matky
ich drobné bezbranné tvory.

                     V Predajnej 16. 4. 2O1O

V prekrásnom ráne už skoro jarnom
zavítala si sloboda.
A v slovku tomto neznámom, tajnom
oslovila si deti svojho národa.
 
Dedinka naša rudohorská,
čo tíško býva pod Chopkom,
stráži si pamäť, uctieva hrobiská,
zasvätí grunty svojim potomkom.

Pamätným dňom
rodnej obce Predajná je

21. marec 1945

Je to oslobodenie obce
v 2. svetovej vojne.

Týmto dňom sa začala písať
novodobá história našej obce.

 

 

 
Vás, drahých, čo staroba či krivda žitia
prikryla už hlinou,
spomienka naša prebúdza i dnes.
Tou vetou milou, modlitbou tichou
zdravicu posielame Vám v ríšu do Nebies.
 
Nech Pán Sveta Vám vynahradí krivdy,
čo v rodnom kraji život Vám zniesol
a aby pár dietok deň po dni
Vám vďaky kvietok z lásky priniesol.

Básňou nášho občana Jána Fekiača si pripomíname
krásne 65. výročie oslobodenia Predajnej.
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Stojí to za povšimnutie
   Kedysi dávno, už je tomu polstoročia, mojou túžbou bolo stať sa
učiteľkou v materskej škole. Keď prišla chvíľa rozhodnutia, tak na
jemný nátlak učiteľa som zmenila svoje rozhodnutie v poslednej
chvíli. Aj keď moje celoživotné povolanie bolo mojou láskou, po-
čas svojho života som neustále cítila, že mojou druhou láskou by
bola aj práca s malými deťmi.
   Možno preto tak citlivo reagujem na všetko, čo sa deje okolo,
keď vstupujem do chodby materskej školy, do prezliekarne. Pevne
verím, že si to všimne každá mamička, čo prináša svoje dieťatko do
rúk našich spoľahlivých pani učiteliek. Viem, že mnohé mamky sú
dnes pod obrovským nátlakom zo všetkých strán. Sú maximálne
využité v práci a neraz to majú ťažké a zložité aj vo svojich rodi-
nách. Nemajú na nič čas. No ja už mladou mamičkou nie som,
a iste hlavne preto mám viacej času vnímať, čo sa deje okolo nás.
Tak je tomu aj v našej škôlke. Niekedy mi doslovne až dych vyrazí,
keď sa pozorne zadívam na množstvo vystavených prác. Kde len
na tie nápady chodia tie, ktoré svojou mravčou prácou narábajú
s tými maličkými ručičkami. Pokroky vidím aj na svojom vnúčiko-
vi. Začiatok marca nám signalizuje, že tento mesiac je Mesiacom
knihy. Každé dieťa si malo z domu priniesť svoju obľúbenú knihu
do škôlky. Knihy v skupinách rástli  do výšky. Divila som sa, na čo
toľko kníh. Veď to pani učiteľky deťom nestihnú prečítať popri
ostatnej činnosti ani za dva roky. Vraj si ich deti evidujú do počíta-
ča, dostala som odpoveď. Aké to máme dnes šikovné deti! A to
som ešte nevedela, čo s tými knihami ďalej. Jedno ráno som to
zistila. V chodbe na skrinkách stáli ako vojaci v rade prekrásne
návrhy na obaly kníh. Boli vytvorené detskými rukami za pomoci
dospelých Trvalo mi hodnú chvíľu, kým som si to v úžase poobze-
rala. Všimli ste si to, mamičky? Či len to, čo vytvorilo vaše dieťa?
Občas nazriem i do triedy, zamávam deťom na pozdrav a neraz sa
čudujem, že mnohé deti doma nezvládnuteľné sa v skupinách sluš-
ne venujú rôznym činnostiam. Takže už viem, prečo naša škôlka
vyzerá ako malá galéria. Veď tých nápadov k rôznym ročným ob-
dobiam či k iným príležitostiam je neúrekom.
   Týmto príspevkom chcem poďakovať pani Smolovej, zástupkyni
riaditeľa školy pre materskú školu a pani učiteľkám materskej ško-
ly za ich prácu, ktorej len časť my poznáme. Chcem sa ďalej poďa-
kovať aj tým, čo sa nám starajú o čistotu, o vedenie kuchyne

a napokon tetám kuchárkam, ktoré napĺňajú
dobrým jedlom brušká našich malých ne-
zbedníkov v pekných čistých priestoroch.
   My, postarší, sme chodili v päťdesiatych

rokoch do Dadova, ako sme škôlku nazýva-
li vtedy a verte, že na tú dobrú pani uči-
teľku, nám srdcu milú, si ešte aj dnes
pospomíname.              Anka Miklošková

K ucteniu pamiatky mŕtvych v Katýňskom
lese a následnej katastrofe lietadla v Smo-
lensku, kde prišli o život vládni činitelia
Poľska a desiatky iných, napísal jeho náro-
du ako prejav hlbokej sústrasti smútkom zro-
nený Ján Fekiač.
 

 
V ytváram srdcia z poľských sviecí,
prepájam temnou stuhou plameň ich.
V mysli mi tkvejú myšlienky hrôzy,
čo vosk ich zliaty tají v nich.
 
Na plameň hľadím v žiali a strese,
keď zvesti ukrutné vôkol sa roja.
Pohládzam zem mĺkvu v Katýňskom lese,
kde v hroboch šepcú si synovia boja.
 
Nemôžeš narušiť pažiť tej zeme,
aj keď by kvetinu sadiť si smel.
Kde hrob je, nik z nás nevieme,
veď skutok katanský všade tu vrel.
 
Tisíce Vás je ticho tu spiacich,
hviezdy na výložkách chceli sme pohladiť.
Či málo ešte bolo matiek smútiacich,
aby sa rany znova mohli jatriť.
 
Začo si Katyňa, kým prekliatie nesieš,
že po hroboch túžiš a bažíš po krvi.
Keď pamiatku drahých nami uctiť nechceš,
pochovávaš i nás a z nás tisíce prvých.
 
Osirela znova skúšaná zem Poľska.
Čo zráňaná bola v krvi, ohňom, zradou.
Synom, svojím dcéram stále slávna Božská
je národom jeho však rajským domovom.
 
Vence sa splietajú, žiaľ  slzy násobí
pietne ruže, sviece horia, nové hroby zdobia.
Zbožný národ poľský stráca synov, dcéry,
slovanský rod jeho spasil vždy pud viery.

V Predajnej 1O. 4. 2O1O


