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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa
Uznesenie č. 4/2012
OZ obce Predajná konštatuje nasledovné:
Uznesenie č.76/2011 písmeno 18/b – rozpracované a v plnení, stavebná komisia pripraví návrh riešenia.
Uznesenie č. 72/2011 písmeno 18/b – neboli
žiadni záujemcovia o futbal.
Uznesenie č. 5/2012
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra
o kontrolnej činnosti v zmysle §18 ods.1 písmeno e/ zák. č.369/90 Zb. za rok 2011, OZ
vzalo správu na vedomie.
Uznesenie č. 6/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti
Spoločného úradu v Brezne za rok 2011.
Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie
na vedomie bilanciu príjmov a výdavkov za
rok 2011.
Uznesenie č.8/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
sprá-vu o platení dane a poplatkov za rok
2011.
Uznesenie č.9/2012
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
o platení nájmu za hrobové miesta na miestnom cintoríne obce Predajná za rok 2011.
Uznesenie č. 10/2012
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na
rok 2012 a k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2012-2014.
OZ obce Predajná berie na vedomie návrh
viacročného rozpočtu obce na roky 2012-14.
Uznesenie č. 11/2012
OZ berie na vedomie správu starostky obce
o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia
Námestia J. Pejku Predajná.“
Uznesenie č. 12/2012
OZ obce Predajná schvaľuje na základe
výsledkov OVS odpredaj pozemku parcela
KN reg. „C“ č. 300/1, o výmere 227 m2 firme
KOBEX plus s.r.o. v cene 12, 35€ za m2 v
zmysle § 281 až 288 OZ a podľa § 9 ods. 2
písmeno a,b, §9a/ods.1, písmeno a/ zák. č.
138/1991 Zb.
Uznesenie č. 13/2012
OZ obce Predajná berie na vedomie správu
o ochrane majetku obce. OZ žiada starostku
obce pripraviť návrh úpravy Zásad hospodárenia s majetkom obce a zosúladiť čl.
15 bod 2 so skutočným stavom.
Uznesenie č.14/2012
OZ obce Predajná zamieta žiadosť p. Ivana
Šeba, bytom Kramlište Predajná, o prenájom pozemku parcela KN reg. „C“ č. 659 s
odôvodnením, že uvedená parcela slúži na
protipožiarne účely a prenájmom by došlo k
narušeniu susedských vzťahov.
Uznesenie č. 15/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schva-

ľuje v zmysle § 9a ods.2 písmeno b zák.č.
138/1991 o majetku obcí odpredaj pozemku
parcela KN reg. „C“ č. 1971/3 vytvorený GP
č. 26041459-411/2008 zo dňa 13.03.2009 –
p. Anne Holasovej, rod. Michalčíkovej, bytom SNP 182/50 Nemecká a to vo výmere
60 m2 v cene 2,59€ za m2, pričom poplatky
hradí kupujúci.
Uznesenie č. 16/2012
OZ obce Predajná zamieta žiadosť firmy
RANČ u MARIANA s.r.o. Horná Mičiná o
prenájom pôdy s tým, že obec Predajná má
uzatvorenú zmluvu o prenájme pôdy do
31.12.2012 s firmou AGROJAS, s.r.o., ktorá
je t.č. v konkurze. Po dohode so správcom
konkurznej podstaty JUDr. Sivým obec
vypíše VOS.
Uznesenie č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
schvaľuje žiadosť firmy FOREST SERVIS
JN s.r.o. o prenájom nehnuteľnosti s. č. 96
na ul. Bečov nachádzajúcich sa na pozemku
p.č.149 o výmere podlahovej plochy 24,75
m2 v k.ú. obce Predajná na dobu neurčitú za
nájomné vo výške 139,70€ za podmienok, že
prenajímateľ bude platiť preddavok za vodné
stočné vo výške 6,10€ štvrťročne.
OZ obce Predajná žiada starostku obce
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy s
termínom 30. 3. 2012.
Uznesenie č. 18/2012
OZ obce Predajná berie na vedomie informáciu starostky obce, že Obvodný úrad ŽP
v Brezne – oddelenie odpad. hospodárstva
nás výzvou upozornilo na likvidáciu čiernej
skládky zeleného odpadu pri rieke Hron.
Starostka obce preto požiadala OHZ obce
Predajná o likvidáciu predmetnej skládky
spálením pri dodržaní BOZP a zároveň
žiada komisiu výstavby a ŽP pripraviť podklady pre prípravu kompostoviska v k.ú.
obce Predajná a vytipovať výhodné cenové
ponuky na kúpu drviča konárov.
T: Do najbližšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 19/2012
OZ obce Predajná žiada starostku obce
požiadať listom starostu obce Nemecká o
pracovné stretnutie poslancov OZ Predajná
a Nemecká vo veci riešenia spoločného projektu kanalizácie obcí Nemecká, Predajná a
Jasenie.
Termín stretnutia: 16. 4. 2012 o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Nemeckej
Pozvať aj starostov obcí Jasenie a Nemecká.
Uznesenie č. 20/2012
Starostka obce predložila poslancom OZ
na pripomienkovanie návrh VZN obce o
Verejnom poriadku na území obce.
Žiada poslancov OZ o preštudovanie materiálu a pripomienkovanie do najbližšieho
zasadnutia OZ.
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Helena Danišová

Báseň pre mamu
Ľúbim ťa... Potichu.
Už tichšie ani nemôžem.
Rozmýšľam, či o tom vieš...
Vieš?
Tak len do tmy skrývam svoje slová.
A ty? Cinkáš do nej slzami,
keď ťa nevidím.
Čím to je, mami,
že ti kreslím vrásky po tvári?
Viem, už ich ani nerátaš...
A čím to je,
občas túžim odletieť a vôbec necítiť?
Zabudnúť...
Veď to sa nedá, mami.
Aj ty si všetko pamätáš.
A možno si o pár rokov spomenieš
ako som tu stála - a chcela niečo
povedať...
...triasli sa mi kolená....
Možno už vtedy nebudem „tá malá“,
ale vedz, že to, čo vravím, platí navždy...
Tak odpusť, mami, smutno mi je...
Ja neviem ľudskou rečou vyjadriť,
že to, čo vo mne žije, tá rozprávka - si ty.

Pozvánka

Kultúrna komisia v Predajnej
v spolupráci so ZŠ s MŠ Predajná
Vás srdečne pozývajú
na Deň matiek,
ktorý sa uskutoční v máji.
Presný termín bude vyhlásený
miestnym rozhlasom,
keďže v Spoločenskom dome
v Predajnej prebiehajú rekonštrukčné
práce. Tešíme sa na vás!
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Veľká noc
Veľká noc je sviatkom so silným kresťanským
posolstvom. Je však aj sviatkom ktorý vyvoláva
rozpačité reakcie najmä medzi ženami. Faktom ostáva,
že je už za nami. Tento rok sme ju slávili od 5. apríla do 9. apríla.
Zároveň Natálka Holková zisťovala u našich mladých spoluobčanov,
aké tradície dodržiavajú na Veľkú noc a aký priebeh má u nich Veľkonočný
pondelok.
Veľká noc je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc
je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veľkonočný týždeň začína Kvetnou nedeľou. Je
poslednou pôstnou nedeľou. V tento deň si pripomíname vstup Ježiša Krista do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Ľudia vítali Ježiša Krista palmovými ratolesťami.
Kostoly a chrámy sú preto v tento deň vyzdobené kvetmi. V kresťanských chrámoch sa
čítajú pašie. Veriaci sa sústreďujú na tiché rozjímanie, vyznávajú sa zo svojich hriechov
a veria v ich odpustenie. Kňazi svätia halúzky bahniatok, ktoré tak získajú moc ochrániť
dom pred pohromami. Pozorovaním počasia na Kvetnú nedeľu si ľudia vytvorili aj pranostiky s ňou súvisiace. Napríklad platí:
Aká Kvetná nedeľa, taká aj Veľkonočná nedeľa.
Ak je Kvetná nedeľa s belasou oblohou a slnkom, bude dobrá úroda obilia a hrozna.
Zelený štvrtok je pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus
modlil a bol zatknutý vojakmi.
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú smrť Ježiša Krista na kríži na vrchu Golgota.
V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového
rúcha, bez kríža a svietnikov. Zachováva sa pôst. Nejedáva sa mäso.
Na Bielu sobotu bol Ježiš pochovaný v bielej plachte do hrobu. Dôležitým úkonom z
cirkevného hľadiska bolo aj rozväzovanie zvonov a prípravy na oslavu zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. V domácnostiach sa v tento deň venovali príprave obradných jedál. Varili sa
šunka, údené mäso či huspenina. Piekol sa aj baránok z kysnutého cesta. Dievčatá v tento
deň farbili vajíčka a mládenci plietli korbáče.
Na Veľkonočnú nedeľu vstal Ježiš Kristus z mŕtvych. Vzkriesil ho Boh. Jeho vzkriesenie
dáva nádej na večný život.
S Veľkonočným pondelkom sa spájajú typické veľkonočné zvyky ako je oblievanie, šibanie,
maľovanie a rozdávanie veľkonočných vajíčok. Ľudia verili, že korbáč, ktorý si mládenci
na jar pripravili, má životodarnú silu a vyšibaním sa táto sila a zdravie mala preniesť na
dievčatá. Každá vyšibaná dievčina naň priviazala stuhu.
1. Veľkonočné sviatky pre mňa znamenajú, riadenie, pečenie koláčov, vodu, maľovanie
vajíčok a šibačku. Každoročne so svojou starkou maľujeme kraslice a robíme korbáče.
Je to taká naša rodinná tradícia.
2. Veľkonočný pondelok u nás nie je ničím výnimočný. Ráno pripravíme občerstvenie,
čakáme na kúpačov a potom sa chodím prezliekať do suchých vecí minimálne štyrikrát.
Ale je to veľká sranda, lebo na druhý deň, to všetko chlapcom vraciame.
Ivka K.
1. Sviatky som strávil s kamarátmi na chate, robili sme si guľáš, opekali sme si. Cez víkend
sme boli s rodičmi pri tete a babke. Keďže bývajú v Košiciach, boli sme tam do nedele.
Bolo veľmi dobre a hlavne sme si oddýchli od všetkých povinností.
2. Ako každý rok ranné skoré vstávanie sa nevyhlo ani mňa. Poriadne som vykúpal
maminu so sestrou, vyšibal som ich a už som bol len pri spolužiačkach, rodine a susedkách. Takže bola to veľká zábava.
Jakub Š.
1. Počas sviatkov sme boli u babky a dedka na Donovaloch. Boli sme tam tri dni.
Polyžovali sme sa a zabavili v kruhu rodiny. Keď sme prišli domov, tak sme napiekli
dobroty, spravili sme ozdoby a pozerali sme rozprávky a tradičné slovenské filmy, ktoré
máme veľmi radi.
2. Keďže tancujem folklórne tance, nefalšovaná veľkonočná oblievačka je v našom súbore
veľkou tradíciou. Je to veľká sranda, keď sa ,,dovalia“ všetci členovia súboru a už len treba pred nimi utekať a hlavne pred tou ,,ľadovou sprchou.“
Kika Č.

-----Zber šatstva----V dňoch od 11. do 13. apríla 2012 sociálna, športová a kultúrna komisia
v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel zorganizovala
zber obnoseného šatstva. Celkovo sa
do akcie zapojilo 80 obyvateľov Predajnej. Priniesli nepotrebné šatstvo
a zároveň tým pomohli ľuďom, ktorí
sú odkázaní na pomoc druhých.
V neposlednom rade takouto formou likvidácie nepotrebného textilu šetríme aj životné prostredie.
Poďakovanie patrí i členom komisií,
ktorí celú akciu zorganizovali.
Mgr. Jana Rusnáková

Zúčastnili sme sa

Sviatku Božieho milosrdenstva
Dňa 15. apríla 2012 sme sa zúčastnili
sviatku Božieho milosrdenstva v
Smižanoch. Odchod autobusu bol z
Námestia Juraja Pejku o 7.30 hod. Akcie sa zúčastnilo 50 našich občanov.
Vedúcou našej púte bola Zdenka
Peťková. V Smižanoch mali zastúpenie
aj obyvatelia okolitých obcí – Jasenie,
Podbrezová, Mýto pod Ďumbierom,
Brusno,... V Smižanoch nás privítal
pán farár Leonard Lasota. Omšu, ktorá
začala o jedenástej hodine, celebroval
generálny vikár. O tretej hodine vystúpil aj spevokol mládeže zo Smižian.
Celú akciu sme ukončili spoločnou
modlitbou v autobuse.
Úplne na záver treba poďakovať p.
Peťkovej, p. farárovi Piekutovi a nášmu
p. šoférovi Goceliakovi. Všetkým
chcem popriať veľa zdravia a úspechov.
		
Hanka Filipková

VIETE, ŽE...
obec Predajná uložila na skládku “Rohozná” v roku 2011 spolu 305, 71 tony komunálneho
odpadu - na jedného obyvateľa
pripadá cca 220 kg.

ČO NOVÉ
v našej škole

Literárny kvíz

Pri príležitosti marca – mesiaca knihy
pani učiteľka Vaníková Vierka zorganizovala pre žiakov siedmych ročníkov
literárny kvíz. Okrem literárnych otázok
si žiaci zmerali vedomosti z gramatiky. A
tu sú názory siedmakov:
„Literárny kvíz niektorí brali tak, že im
išlo len o víťazstvo. Podľa mňa to nie je
o tom, kto má alebo nemá vyhrať, ale o
tom, kto má viac vedomostí. Inak by to
nebolo priateľské. Celých štyridsať minút
nás skúšali, kto má viac skúseností. Mne
išlo len o zábavu. Ja sa držím hesla: Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Ak si
niekto myslí, že je chyba inde ako v ňom
samom, mýli sa. Môj starký často po vedomostnej súťaž, ktorú spolu pozeráme, hovorí: Sláva víťazom, česť porazeným!“
Samuel Rosík, 7.B
„Dňa 27.marca o 12.00 hod. sa uskutočnil
literárny kvíz, tzv. Slovenský milionár,
medzi žiakmi 7.A a 7.B triedy. Princíp bol
nasledovný. Traja žiaci zo 7.A triedy a traja
žiaci zo 7.B triedy si sadli do lavice. Ťahali
si papiere, na ktorých boli otázky. V trojici sa poradili a vybrali správnu odpoveď.
Na tabuľu sa zapisovali body, ktoré sa
spočítali. Druhá hra bola vcelku taká istá.
Otázky však súviseli s literatúrou. Na konci sa spočítali body. Síce 7.B vyhrala len o
pár bodov, ale my sme boli radi a hrdí na
svoje vedomosti.“
Kaja Kesselová, 7.B

Literárna súťaž

Dňa 13.04.2012 pripravila pani učiteľka
Maderová pre žiakov 1. stupňa zaujímavú súťaž čitateľskej gramotnosti. Žiaci
pracovali s vopred pripraveným textom,
ktorý museli pozorne prečítať a potom
odpovedali na otázky. Vedomosti sa
striedali s praktickými zručnosťami - hádzanie kocky, chytanie lentiliek na slamky,
práca s letákmi, tanečná šou. Dopoludnie sa deťom páčilo, o čom svedčia aj
vzniknuté obrázky v triedach.
Mgr. Iveta Homolová

Deň narcisov -13.apríl

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky organizovanej Ligou proti
rakovine. Vyzbierané
finančné prostriedky
slúžia na podporu
onkologických pacientov. Za našu školu sme
na účet Ligy proti rakovine
odviedli 190 eur. Dúfame, že pomôžu
tým, ktorí to potrebujú a ďakujeme tým,
ktorí prispeli.
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T e s t o v a n i e
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14. marca 2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov. Napätí a mierne
vystresovaní si naši deviataci zasadli do lavíc, aby sa popasovali s testom zo slovenského jazyka a s testom z matematiky. Ich riešenia sa poslali do Bratislavy, kde sa
centrálne spracujú a vyhodnotia. Potrvá ešte nejaký ten týždeň, kým sa výsledok
dostane naspäť k riešiteľom.
Reakcie na texty a úlohy k nim, ktoré boli súčasťou testu zo slovenského jazyka,
však nedali na seba dlho čakať. Ako učiteľ slovenského jazyka musím povedať, že test
bol naozaj náročný. Dokonca už nadobúdam presvedčenie, že v tomto prípade ani
nejde o test z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Mám pocit, že autori zisťujú,
aké všeobecné vedomosti a rozhľad má absolvent základnej školy. Iste, žiak musí
vedieť čítať s porozumením a prečítanému by mal rozumieť. Dôležité je však aj vedieť
vybrať texty, ktoré sú veku a hlavne skúsenostiam blízke žiakom deviateho ročníka.
Nie som presvedčená, že inzerát o prenájme 3,5 izbového bytu a platbe za energie
je textom, ktorým sa bežne zaoberá ktorýkoľvek „násťročný“ mladý človek. Text o
asociácii mladých vedcov (AMAVET) a o súťaži ESI by bol tiež fajn, keby k nemu
autori testu pripravili úlohy s jednoznačnými odpoveďami. A pojem umelecký dynamický opis nemáme zadefinovaný ani v jednej učebnici gramatiky pre základné
školy, dokonca ani počas vysokoškolského štúdia som sa s týmto termínom nestretla. Na základe ponúknutých možností a vlastných skúseností ho viem vydedukovať.
Dokážu však takto dedukovať už aj deviataci s ich diapazónom vedomostí a skúseností? Som presvedčená, že zaradenie ukážky dynamického opisu, akým je recept či
návod na výrobu s adekvátnymi tromi - štyrmi úlohami by bolo viac efektívne ako
ukážka o kondorovi, ktorý sadol na pletivo plota. V prípade, že by zradila pamäť,
určite by žiaci dokázali využiť minimálne vlastnú skúsenosť.
V teste som našla 11 „čisto gramatických úloh“, ktoré vyplývajú z učiva gramatiky
a slohu. Literatúra so svojimi literárnymi pojmami nemala zastúpenie, ak nerátam
úlohu, v ktorej žiaci mali nájsť slovné spojenie vhodné do umeleckej literatúry. Inak,
išlo o spojenie „malá veľká krajina“, ktoré je vlastne oxymoronom. Ani tento pojem
nie je súčasťou školského vzdelávacieho programu základnej školy.
Čo k tomu viac dodať. Mňa test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý bol súčasťou
Testovania 9, úplne sklamal. Z množstva údajov, pojmov, gramatických a pravopisných cvičení, ktoré so žiakmi precvičujem na hodinách slovenského jazyka, bolo
využité minimum.
Ako teda ďalej učiť slovenský jazyk, aby deti zvládli Testovanie 9 pripravované akademikmi? V tejto chvíli naozaj netuším... Veď nakoniec, zistite si, či dokážete čítať s
porozumením aj vy. ( www.nucem.sk)
Mgr.Michaela Vaníková
A ako vnímali Testovanie 9 naši deviataci? Položili sme im tri otázky.
1. Aké pocity si mal/mala ráno pred začatím testovania?
2. Aký máš názor na test zo slovenského jazyka a test z matematiky?
3. Máš pocit, že si úspešne vyriešil/vyriešila test?
1. Bolo mi jedno ako to dopadne :D
2. Matika super ľahká, slovenčina nič moc, zlé články a nejasné odpovede :D
3. Áno, dobrý mám pocit, lebo test dobre dopadol :D
Adam
1. Nebála som sa :) čokoláda bola pre istou zabalená v taške. Deň predtým som mala
trochu divný pocit, že som sa neučila, ale ráno tréma opadla a sústredila som sa
na výkon.
2. Slovenčina bola dosť ťažká, ale napísať sa dala. Matematika bola naopak ľahká.
3. Myslím, že áno. Mám pocit, že pod 80% to nepôjde. Ešte uvidíme, aké výsledky
prídu z Bratislavy:)
					
Sarah
1. Bála som sa, ale bola som rada, že to budem mať za sebou.
2. Matematika bola v pohode, ale slovenčina bola ťažšia.
3. Som spokojná s tým, ako som to napísala.

Natália
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V piatok 2. marca 2012 sme sa
zúčastnili literárnej a prírodovednej
exkurzie v Banskej Bystrici. Zišli sme
sa na námestí Juraja Pejku v Predajnej a o ôsmej sme vyrazili. Všetci
sme boli plní elánu a nadšenia. Cestu autobusom sme si spríjemnili rozhovormi s kamarátmi, smiechom a
niektorí dokonca aj spevom.
Prvá zastávka našej cesty bola obec
Tajov, kde sme navštívili Pamätný
dom Jozefa Gregora Tajovského.
Chvíľu sme čakali na sprievodkyňu,
a potom sa začala samotná prehliadka. Dozvedeli sme sa mnoho vecí
nielen zo života Jozefa Gregora
Tajovského a jeho manželky, ale
aj Jozefa Murgaša, ktorý bol tiež
rodákom z Tajova.
Najprv sme si vypočuli príbeh, ako
vlastne vznikol nápad sprístupniť
tento dom verejnosti. Zaslúžil sa o to
Jozef Šebo. Niekoľko rokov zbieral
predmety, fotografie, informácie,
ktoré by mohol použiť až do dňa,
keď mohol uskutočniť svoj sen.
Tento dom sa považuje za rodný dom
Jozefa Gregora, pretože jeho matka prišla
porodiť svoje dieťa k svojej matke. Dom
pozostáva z piatich miestností. Každá z
nich je niečím zaujímavá.
Minulý rok tu prebiehala rekonštrukcia
a my sme boli prvými návštevníkmi po
úpravách. Vstupná miestnosť je dnes je
venovaná Jozefovi Murgašovi, ktorý vymyslel a skonštruoval mnoho vynálezov.
Jeden z jeho nápadov urobil veľký prevrat v histórii dorozumievania. Bol ním
vynález
bezdrôtovej telegrafie. Jozef
Murgaš sa presadil najmä v Amerike, kde
prežil väčšinu svojho života. Neskôr sa aj
chcel vrátiť do Prahy, ale tá ho sklamala.
Jozef Murgaš nebol len technický typ.
Bol aj nadaným maliarom, milovníkom
prírody a zberateľom motýľov. Mali sme
možnosť vidieť nielen modely patentov, ale aj jeho maľby a dva najväčšie a
najvzácnejšie motýle z jeho zbierky. Kreslil zväčša nejakú starenku a namaľoval aj
svojho obetavého učiteľa, ktorý si všimol,
že je veľmi nadaný.

druhej výtvory jeho brata Eduarda, ktorý
počas vojny prišiel o ruku. Aj napriek
tomu bol veľmi dobrý rezbár.
Najviac nás však zaujalo vysvedčenie.
Všetci sme si ho s radosťou prezreli, lebo

ČO NOVÉ
v našej škole

Ďalej sme sa presunuli do kuchyne, ktorá
pozostávala z dvoch častí. V ľavej časti
bola pec a vysoko umiestnený komín,
vďaka ktorému mohli údiť mäso v pohodlí kuchyne. Dole bol otvor, z ktorého
sa dostávalo teplo aj do druhej miestnosti. Pekávali tam aj chlieb. V pravej
časti nás naša sprievodkyňa oboznámila
s predmetmi, ktoré využívali na výrobu
masla či pretláčanie zemiakov. Videli sme
mažiar, habarku, ktorá bola z vrcholca
vianočného stromčeka, ale aj násadky na
topánky, ktoré používali v zime, aby sa im
lepšie chodilo.
Dostali sme sa do poslednej miestnosti,
ktorá bola obľúbenou miestnosťou jeho
manželky Hany Gregorovej. Bola to veľmi
pekná žena z rodiny vlastniacej dielňu
na vzorky, ktoré sa používali na sukne,
šaty, blúzky... Všetky boli modrej farby
s bielymi vzormi, ktoré by sa dali použiť
aj v súčasnosti. Dievčatá si pri prezeraní
vzorkovnice prišli na svoje. Napísala aj
niekoľko kníh. Bola spoločenský typ.
Tajovský bol skôr introvert. Mali spolu
dcéru Dagmar. Žili oddelene, mali veľa
povahových rozdielov, ale aj napriek
tomu sa nikdy nerozviedli. Nakoniec sme
si vypočuli jeho životopis, ktorý on sám
napísal a pokračovali v
naplánovanej ceste.
Našou ďalšou zastávkou
bola prírodovedná expozícia v Tihányiovskom kaštieli. Žiaci zo
7.A a 7.B mohli vidieť mnoho živočíchov
žijúcich na území Slovenska a my, ôsmaci,
sme boli na premietaní filmu o ekológii.
Po prezretí filmu s nami pani ekologička
viedla diskusiu na túto tému. Mohli sme
vidieť mnoho smutných vecí o tom, ako si
sami vedome ničíme prostredie, v ktorom
žijeme. A mohli by sme mať krásne prostredie plné zelene, rastlín, stromov. My
ho pretvárame na betón, veľké stavby a
zväčša na úrodných pôdach. Je toho oveľa
viac, ale veľmi málo ľudí si pripúšťa, že
treba zmenu.
Neskôr sme sa presunuli do TESCA na
nákupy, čo mnohých potešilo.
12:30 sme opäť nasadli do autobusu a
vracali sme sa domov po pekne prežitom
dni. Počas celej exkurzie svietilo slnko a
bolo príjemne, čo nám ešte viac zlepšilo
náladu.

Boli sme na exkurzii

V druhej miestnosti sme sa už venovali Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Bol
tam napríklad rodokmeň jeho rodiny,
rôzne fotografie, ktoré boli v každej
miestnosti prispôsobené tomu, s čím nás
chceli oboznámiť a dve vitríny. V jednej
bol tradičný ženský odev do kostola a v

nebolo práve najideálnejšie - presne ako
tie naše.
Dozvedeli sme sa aj to, čo zaujalo na
Tajovskom jeho manželku, keď ho po
prvýkrát videla. Boli to noviny, ktoré
držal v ruke. Podľa toho vedela, že je to
vzdelaný a inteligentný muž. Pochádzal z
trinástich detí. Veľa času trávil so svojimi
starými rodičmi, ku ktorým mal vrúcny
vzťah. Poviedka Do konca je zhrnutím
príhod, zážitkov, zážitkov a jeho života s
nimi. Pracoval v banke a z jej prostredia
napísal aj poviedku Mamka Pôstková.
Jeho poviedky boli zväčša pochmúrne.
Poukazovali na chudobu, ťažký život,
problémy ľudí. Poviedka Prvé hodinky
však bola veselá. Sama som čítala jeho
zbierku poviedok a ako čitateľku ma
veľmi zaujali. Boli iné ako poviedky od
iných spisovateľov. V tretej miestnosti
bol vystavený jeho pracovný stôl, písací
stroj, portrét jeho platonickej lásky, ktorou bola dcéra už spomínaného učiteľa.
Zomrela však ako šestnásťročná na vážnu
chorobu. Na nástenke boli aj fotografie z
divadelných hier, ktoré on sám napísal.
Napríklad Ženský zákon, Statky-zmätky...

Sme vďační pani učiteľkám za to, že pre
nás pripravili deň plný zážitkov a pekných chvíľ v posledný vyučovací deň
pred jarnými prázdninami.
Karin Hambálková, 8. ročník

ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Čisté zúbky
Študentka 2. ročníka Slovenskej
zdravotníckej univerzity, fakulty
zdravotníctva v Banskej Bystrici, Miška Ďuricová, zisťovala
v 3.triede našej základnej školy
odlišnosti v návykoch hygieny
ústnej dutiny. Tretiaci vypracovali
anonymný dotazník a potom na
veľkom modeli chrupu predviedli,
ako si umývajú svoje zúbky. Išlo im
to odruky a neprišli pritom ani o
prsty. Model cvakol naprázdno :-)

Veselé zúbky

V materskej škole sme zrealizovali projekt Veselé zúbky, ktorý organizuje
spoločnosť DM DROGERIE MARKET v spolupráci s COLGATE- PALMOLIVE.
Cieľom bolo zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich v ranom detstve techniku čistenia a v neposlednom rade vzdelať v
tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli pomôcť pri vytváraní správnych
návykov.
Deti sa na podujatie veľmi tešili, pozvali si naň aj svojich rodičov. S doktorom
Králičkom a pani učiteľkami si porozprávali, aké sú to veselé zúbky, ako zúbky
rastú, ako sa treba o ne starať, aby mali úsmev bez škaredého kazu a k zubárovi
chodili len na kamarátsku návštevu. Odskúšali si správny postup čistenia zúbkov, nakreslili samostatne, alebo s pomocou rodičov obrázok doktora Králička.
Kto mal obrázok nakreslený, pozrel si rozprávku O kráľovstve zdravých a veselých
zúbkov, ktorá sa deťom veľmi páčila. Pri všetkom asistovali rodičia, aby si aj oni
osvojili, ako majú deti viesť pri čistení zúbkov.
Obrázky doktora Králička spolu s fotodokumentáciou podujatia sme poslali organizátorovi projektu, ktorý by mal deťom poslať balíčky s prekvapením.
O podujatie bol záujem aj zo strany rodičov, čo nás veľmi potešilo.
						
Ružena Smolová
O tom, že medzi deťmi našej školy sa nájdu i mimoriadne talenty s chuťou
vymýšľať a písať krátke rozprávky, svedčí i tento krátky príbeh so zvieracím
motívom, ktorý vymyslela Aďka Longauerová z tretej triedy. Zatiaľ jej ešte
pomáha stará mama. Časom z nej možno vyrastie slávna spisovateľka a všetko
už zvládne sama.

Na dvore

Stretol kohút Jožinko koníka a sťažoval sa
mu:
„Prečo sa nik nechce so mnou hrať?“
„Ty to nevieš?“ spýtal sa ho kôň.
„Nie, netuším. Prečo?“
„No, pozri sa, všetky zvieratká na gazdovstve majú
mená, ktoré sa im rýmujú. Psík Bystrík, kravka
Slávka,
fenka Mahulienka, koza Róza, moja žena kobylka Milka,
ježko Dežko, sviňa Miňa, kocúrik Pazúrik a ja
som
koník
Roník. Už rozumieš? Tvoje meno ti vôbec nepasuje, veď komu sa hovorí ľahko o kohútovi Jožinkovi?
„Tak, čo mám robiť?“ spytuje sa Jožinko.
„Premenuj sa, možno ťa ostatní medzi seba prijmú.“
„No, dobre, ale ako? Keď ku kohútovi či kohútikovi sa nič nehodí.“
„Akože by nie. Ja by som mal nápad. Čo tak kohútik Kikirík?“
„No, pre začiatok by to mohlo byť... A čo vy, deti, viete nájsť ešte nejaké iné
meno pre kohútika?“

Bezpečný internet
7. február 2012 je Medzinárodným dňom
bezpečného internetu. Jeho cieľom je
bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie
online technológií - sociálnych sietí a internetu.
Pani učiteľka Homolová si spolu so
šikovnými piatačkami pripravila prezentáciu o bezpečnom využívaní internetu.
Cieľovou skupinou boli žiaci prvého
stupňa. Porozprávali sa o nástrahách
a rizikách, ktoré súvisia s internetom.
Vírusy, trójske kone, strata identity, virtuálna realita, závislosť na počítačových
hrách, četovanie s neznámymi ľuďmi, na
to všetko musíme byť my - rodičia pripravení. Dôležité je, aby hlavne naše
deti poznali negatívne stránky webového
priestoru a nepodľahli im. A dúfajme, že
si to uvedomujú už aj tí najmladší.
„Včera sme išli na druhú hodinu do špeciálnej
triedy. Tam sme si hovorili o bezpečnom internete. Pozerali sme prezentáciu, ktorú si
pre nás pripravili žiačky piateho ročníka.
Povedali nám, že niektoré hry môžu zavíriť
počítač. Veľmi ma to poučilo. A naučila som
sa, že si na počítači nemôžem robiť, čo chcem.
Musím byť opatrná.“
Veronika Toráňová, 3.ročník
„Prezentácie si pre nás pripravili žiaci piateho
ročníka. Naučili sme sa, že nemáme otvárať
všelijaké stránky, lebo nám môžu zavíriť
počítač. Nemáme pozerať nevhodné stránky.
Nemáme chodiť na facebook a nemáme si
písať s neznámymi ľuďmi.“
Maťko Kňazovický, 3.ročník
„Nemali by sme všetkému veriť, čo je na internete.“
Tomáš Holka, 3.ročník
„Na internete by sme nemali pozerať erotické
obrázky. Nemali by sme otvárať reklamy,
lebo v nich môžu byť vírusy. Cudzím ľuďom
nepíšeme. Nemali by sme dlho sedieť pri
počítači, lebo si môžeme poškodiť zrak. Na
internete nezverejňujeme súkromné informácie.“
Jakub Živor, 3.ročník

Deň vody

Dňa 23.februára 2012 sa členovia brannošportového krúžku pochlapili a už štvrtýkrát
sa zapojili do akcie ku Dňu vody. Zaujímavý
deň zorganizovali pre detičky z našej materskej školy. Celá akcia sa konala v areáli školy.
V šiestich umelo vytvorených studničkách boli
simulované rôzne typy studničiek a rôzne stavy
znečistenia. Úlohou detí bolo tieto studničky
nájsť, vyčistiť smeti, separovať a odobrať vzorku
vody. Tú sme potom skúmali v improvizovanom laboratóriu. Akcie sa zúčastnilo 8 členov
brannošportového krúžku a 35 detí materskej
školy.
Václav Kortán

KULTÚRNE ZVESTI
Vítali
sme jar
Posledný marcový štvrtok sme sa s deťmi

Blahoželáme v mesiaci
marec
50 rokov
Jozef Kordulič
60 rokov
Mária Cibulová
Silvia Kováčová
Gregor Živor
Marián Košík
65 rokov
Peter Vaňo
Jozef Krajčí
85 rokov
František Vaník
92 rokov
Mária Košíková
Anna Lokšová

Blahoželáme v mesiaci
apríl
55 rokov
Anna Němečková
Juraj Kohútik
Eva Turzíková
Peter Soják
Jozef Urban
60 rokov
Eva Predajňová
František Čuma
Ľubomír Fortiak
65 rokov
Anna Sedliaková
70 rokov
Mária Rybárová
75 rokov
Ladislav Bartoš
80 rokov
Margita Nezbedová

z materskej školy a zo školského klubu
stretli v Spoločenskom dome v Predajnej. Krátkym programom, ktorý pripravili pani učiteľky Skladaná, Smolová
a Kleskeňová, sme privítali jar. Básničky,
krátke divadielko, jarné hry, pesnička,
hra na flaute a Jakubova famózna hra na
akordeón spríjemnili štvrtkové popoludnie. Celá akcia bola spojená aj s výstavkou veľkonočných dekorácií, ktoré urobili deti z materskej školy a z 1. stupňa so
svojimi pani učiteľkami. Dúfame, že diváci sa v našej spoločnosti cítili príjemne.
					
Michaela Vaníková
Dňa 29. marca 2012 o 16.hodine sa otvorila pre verejnosť výstavka veľkonočných ozdôb
žiakov Základnej a materskej školy v Predajnej a jednoty dôchodcov z Predajnej spojená aj s predajom.
Krátky úvodný príhovor mala predsedníčka kultúrnej a vzdelávacej komisie pani Božena
Šulková. Detičky z materskej školy sprevádzala hrou na harmoniku pani Ružena Smolová. Vystúpenie žiakov základnej školy zorganizovala pani Skladaná. Peťa Šagátová
a Monika Hrašková predniesli dve básne – Jarná modlitba a Modlitba za snežienku.
Hovorené slovo vystriedala hra Jakuba Kovalčíka na akordeóne. Žiaci školského klubu
si zahrali jarné hry - Daj, Bože, slnka a Skáče žaba i Zlatá brána. Dievčatá i chlapci zo
štvrtej triedy zaspievali pesničku Číže si, šuhajko...
Vystúpenie si prišli pozrieť aj pán farár, pán kaplán a pani zástupkyňa. Záverečné slovo
mala pani Skladaná a pani Šulková, ktoré sa deťom poďakovali za vystúpenie.
							
Hanka Filipková

**** Veľkonočný stôl ****

Základná organizácia jednoty dôchodcov a kultúrna komisia v spolupráci so ZŠ s MŠ v Predajná
pripravila výstavku Veľkonočný stôl.
Výstavku otvorili škôlkári a žiaci jarnými básničkami, pesničkami a veselými scénkami. Kultúrny
program navodili príjemnú predveľkonočnú náladu. Veľkonočné ozdoby boli rozložené na
stoloch a stojanoch. Boli tam hodnotné výšivky našich žien – obrusy, prestierania, nástenky a
tkané dečky. Stoly boli doplnené nápaditými veľkonočnými ozdobami v
sklených pohároch. Jarné vetvičky
boli zdobené maľovanými vajíčkami
robenými rôznymi technikami a
háčkovanými a paličkovanými zvieratkami. Z rôznych obalov, ktoré
by skončili ako odpad, šikovné
ruky našich škôlkárov i žiakov
pod vedením vyučujúcich vdýchli
dušu veľkonočnému potešeniu.
Rôznorodosť výrobkov pútala
pozornosť návštevníkov. Jedna ozdoba krajšia od druhej. Najväčšiu
radosť malým návštevníkom urobila pani Elena Cibuľová, ktorá
uháčkovala množstvo sliepočiek,
kohútikov a kuriatok. Naaranžovala
ich do pestrej zelenej lúky s jarnými
kvietkami. Detské očká žiarili a túžili
sa ich dotknúť a odniesť domov.
Veľkonočné výrobky si mohli
návštevníci zakúpiť. Najväčší záujem bol o vajíčka, ktoré robila Danka
Jackuliaková.
Jednota dôchodcov

ŠPORTOVÉ ZVESTI
Stolnotenisový klub Predajná
Turnaj

V telocvični ZŠ Predajná sa 31.marca 2012
konal už 14. ročník
stolnotenisového turnaja pri príležitosti
výročia oslobodenia
obce.
Súťažilo sa v dvoch
kategóriách - registrovaní a neregistrovaní. V prvej kategórii
súťažilo 15 hráčov.
Boli to hráči, ktorí
u nás v minulosti už
hrali, resp. majú niečo
spoločné s Predajnou.
Suverénnym víťazom sa stal Michal Glejtek z Brezna.
V druhej kategórii súperilo 18 hráčov. Najistejšiu ruku ukázal Peter Fodor. Aj napriek
tomu, že jeho súperi mali tohto roku natrénované viac.
Konečné poradie:
Registrovaní:
1. Michal Glejtek (Mšk Brezno)
2. Pavel Chromek (Stk Predajná)
3. Jozef Otto (Stk Predajná)
Neregistrovaní:
1. Peter Fodor
2. Vladimír Oravec
3. Šimon Živor
Víťazi získali putovné poháre venované starostkou obce a
prví traja vecné ceny.

Súťaže

V sezóne 2011/2012 Stk
Predajná do súťaží OSTZ
B.Bystrica & Brezno prihlásil dve družstvá.
Áčko hralo IV. ligu.
Do súťaže vstupovalo s
najvyššími cieľmi. Zranenie chrbta jednotky Matúša
Špaleka nám v tom spravilo
škrt. Odohrali sme napriek
tomu slušnú sezónu, na konci ktorej sa stretneme s Ľubietovou o konečné tretie
miesto z desiatich účastníkov.
Béčko hralo V. ligu. V priebehu sezóny sa zlepšovali a stále sú v hre o druhé miesto v
súťaži za silným Malachovom. Z hráčov musím vyzdvihnúť Dana Michalčíka, ktorý
odohral svoju prvú súťažnú sezónu. Dosiahol pekné čísla úspešnosti, a ak nepoľaví v
tréningu, čakám u neho v budúcnosti najväčší progres.
O našich výsledkoch sa viac dočítate na:
http://www.pinec.info a http:// stolnytenisbb.webnode.sk/
Pavel Chromek, predseda Stk Predajná

Turistický klub Predajná
Otvorenie letnej turistickej sezóny
Predajná – Čierny diel
Za svoj cieľ sme si vybrali Čierny diel,
ktorý vznikol sopečnou činnosťou. Ráno
o 7.00 hodine sme sa stretli na futbalovom ihrisku v Predajnej. Počasie síce bolo
usmrkané, ale my sme sa odradiť nenechali a vykročili sme smerom na Kalváriu.
Odtiaľ sa už počasie len zlepšovalo a boli
sme radi, že sme sa nakoniec na túru vybrali. Pokračovali sme cez Hrádok nad
Jasenie a dostali sme sa nad obec Ráztoka, kde sme sa všetci na peknej lúke
najedli a oddýchli sme si. Cesta nás ďalej
viedla smerom k vrcholu a my sme mohli
obdivovať prekrásne skalné steny a malé
krátery. Hrebeň Čierneho dielu bol ešte
v snehu. Pomaly sme sa pobrali cez Sviniarku späť domov plný zážitkov a spokojní, že sme urobili niečo aj pre svoje
zdravie.
Dezider Smitka

Nulová odozva
na výzvu
V roku 2011 bola v Predajnianskych zvestiach uverejnená výzva
na prihlásenie sa mladších žiakov
do Futbalového klubu v Predajnej
a vytvorením družstva mladších
žiakov, ktoré by sa mohlo prihlásiť
do súťaže. Je mi skutočne veľmi ľúto,
že napriek mnohým výzvam sa do
konca februára, kedy bol stanovený
termín, neprihlásil nikto. Obnova
futbalu je tak v našej obci stále v
nedohľadne...
Dezider Smitka,
predseda športovej komisie
Predajnianske zvesti - dvojmesačník
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ŠPORTOVÉ ZVESTI
Športové dopoludnie
pre deti
Športová komisia pripravila pre deti
športové dopoludnie plné súťaží a
hier.
Pre škôlkárov sa súťaž pripravila 21.
marca a školáci si zasúťažili 28. marca.
Súťaže sa konali v telocvični základnej
školy, kde si deti vyskúšali prekážkovú
dráhu, hod loptičkou na cieľ a na
diaľku, beh cez telocvičňu, ktorý
sa končil nájdením odmeny. No a
samozrejme nemohla chýbať pre deti
najlákavejšia a najzábavnejšia disciplína – preťahovanie sa lanom.
Deti si užili smiechu a zábavy a nakoniec sme sa všetci spoločne zahrali a zaspievali sme si „Kolo, kolo
mlynské“, ktoré spolu s rozdaním
zaslúžených
odmien
znamenalo
koniec tohto skvelého podujatia.
Spolu s deťmi a tiež ich pani učiteľkami
sa tešíme na ďalšie zábavné športové
podujatia.

Akcia netopiere
Dňa
29.
marca
2012 sa členovia
brannošportového
krúžku, ktorý funguje
v ZŠ Predajná spolu s
vybranými žiakmi ZŠ
Nemecká, zúčastnili
na čistení priestorov letnej kolónie v
kostole v Nemeckej
od
netopierieho
trusu. Akciu zorganizovala Spoločnosť
pre ochranu netopierov na Slovensku,
Katedra biológie a ekológie UMB v B.Bystrici, Správa NAPANT-u a FU Nemecká. Na
začiatku boli chlapci oboznámení so vznikajúcou situáciou a dôležitosťou tejto úlohy,
poučení o bezpečnosti a podmienkach práce. Potom nasledovala prehliadka priestoru
s odborným výkladom, zdôvodnením akcie a pracovnými pokynmi. Úlohou chlapcov
bolo vytvorenie koncovej časti živej reťaze pri odnášaní materiálu. Materiál prenášali
na pomerne veľkú vzdialenosť a napriek tomu, že boli zo zúčastnených najmladší, akciu
veľmi dobre zvládli. Na záver vyzametali aj schodisko a vstupnú časť kostola, z čoho mal
najväčšiu radosť pán farár. Odmenil ich aj koláčikmi.
Na záver p. Bačkor a p. Kuric poďakovali všetkým za prácu.
Václav Kortán

Stolnotenisový turnaj

Dňa 24. marca 2012 sa konal v telocvični v Predajnej stolnotenisový turnaj. Turnaj prebiehal v dobrej nálade. Turnaj sa začal
o pol desiatej. Zúčastnilo sa ho 19
súťažiacich, z toho 11 chlapcov a 8
dievčat. Počas tabuľkových zápasov sa nevyskytli žiadne
problémy . Po týchto zápasoch sa konala prestávka. Po prestávke prišli
na rad pavúkove zápasy,
čiže
kto
prehral zápas, vypadol.
Tu išlo o viac.
Prišiel čas na hlavné –
finálové zápasy. Finále
u starších žiakov bolo
čisto chlapčenské. Proti
sebe nastúpili Jakub
Marčok a Šimon Živor.
Finále sa skončilo za stavu
0:3. Víťazom bol Šimon Živor. 2. miesto získal Jakub Marčok
a na 3. mieste sa umiestnil Samuel Čipčala. U mladších
žiakov to bolo nasledovné: Na 1. mieste sa umiestnil Samuel Hruška, na 2. mieste Petra Šagátová a 3. miesto získala
Dominika Šuhajdová. Na toto podujatie prišlo zastúpenie
z celého Horehronia, či to bolo mužstvo z Nemeckej alebo
dievčatá z Podbrezovej, mužstvá z Polomky, Braväcova a
hlavne z Predajnej.
Turnaj sa niesol sa niesol v športovom duchu, a to je
hlavné. Za turnaj musíme poďakovať hlavne organizátorovi
Slavomírovi Pôbišovi. Tešíme sa na ďalšie športové turnaje.
		
Šimon Živor, 8. ročník

