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Novoročné prosby
Nádej i s prosbou ku hviezdam letí
z kartónových domkov,
strádaní biednych detí.
Kde stromček a pod ním nič nemajú,
kde v ruinách presiaknutých krvou
sa len hrajú.
Pomôž, Dieťa milé, v maštaľke z jaslí.
Pokoj, radosť, útechu týmto zašli.
Utri slzičky z líčok chorých,
sirôtok hladných, nahých, bosých.
Ochráň ich, Bože, ohrej ich láskou.
Buď im s Matkou tvojou azylom i spásou.
Zastav boje, vraždy, sváry!
Vráť dietkam všetkým úsmev na tvári.
Nech farba pleti podstatná nie je.
Veď srdce každého z nás jednako bije.
Oni tie všetky stejnú farbu majú!
Prečo krv rudú, Božiu, po zemi rozlievajú.
Bože, žehnaj nám všetkým bok po boku.
Zavlaž oázy pokoja ľudstvu v novom roku.
Ty pánom si včerajška, dneška i zajtrajška,
pán života a časov, Bože milý,
prosíme ťa vrele,
obdar nás zdravím, pokojom, láskou
dnes i do poslednej
Tebou nám požehnaj chvíle.
Napísal na rozhraní rokov
v prekrásnom vianočnom čase
Ján Fekiač.

VÝZVA
Vážení občania,
ak sa chcete podeliť so svojím názorom
s ostatnými obyvateľmi, chcete niečo
pochváliť alebo naopak kritizovať, uverejniť svoj inzerát, zaujať stanovisko,
napíšte nám na e-mail:
m.vanikova@centrum.sk, resp.
obecpredajna@stonline.sk.

Tešíme sa na spoluprácu!

na slovíčko,
pani starostka...
Začal sa nový kalendárny rok. Väčšina z
nás si s novými začiatkami dáva aj nové
predsavzatia. Opýtali sme sa aj pani starostky Ing. Tatiany Čontofalskej, čo
prinesie rok 2018 obci Predajná, ktoré
projekty a plány rozbieha, čo
je už rozbehnuté a čo treba
dokončiť.
Aké sú vaše pracovné predsavzatia na tento rok, pani
starostka?
Tento rok sa budeme zaoberať zmenami a doplnením
územného plánu obce, ako základného dokumentu rozvoja
územia obce. Na stránke obce
máme zverejnený dokument
vypracovaný Ing. arch. M. Kráľom rovnomenného názvu. V zmysle tohto plánu
máme v úmysle vybudovať tzv. Obecný amfiteáter s javiskom. Chceme zmysluplne využiť priestor pri spoločenskom dome na vybudovanie pódia a posedenia pre občanov.
Celkový vzhľad objektu bude korešpondovať so stavbou tržnice na našom námestí.
Ďalej pripravujeme žiadosť o rozšírenie požiarnej zbrojnice na Ministerstvo vnútra SR
a jej úpravu. Chodcom chceme skvalitniť a
skrátiť cestu, napr. na autobusovú zastávku
na hlavnú cestu, vybudovaním betónových
schodov na Farskej ulici, na ktoré máme
vyčlenené finančné prostriedky v obecnom
rozpočte. Na cintoríne, ktorý máme vo výpožičke od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť
Predajná, do roku 2054, chceme osadiť 3 ks
solárnych svietidiel .
Na Ministerstvo vnútra SR sme už tento
rok stihli podať projekt o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na vybudovanie komunitného centra. Ide o registrované centrum poskytujúce priestor a služby
pre sociálne slabších občanov a rodiny, ako
aj priestor pre spoločné aktivity všetkých
skupín obyvateľstva. Hlavným cieľom tohto projektu je rekonštrukcia existujúceho
objektu na adrese Bečov 96, za účelom
fungovania komunitného centra. Výdavky na projekt sú vyčíslené na 180.468 €.
Prostredníctvom operačného programu
Ľudské zdroje obec požaduje sumu vo výške
171.445€. Zvyšnú sumu by obec dofinancovala z vlastných rozpočtových zdrojov.
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Našou prioritou je aj vybudovanie informačného systému pre peších. Ide o inštaláciu názvov ulíc a objektov pre lepšiu
orientáciu v obci a vyššiu spokojnosť nielen
našich občanov, ale aj návštevníkov obce –
„spokojný občan je skutočný poklad.“
Ďalej sa budeme uchádzať opätovne v
tomto roku o finančné prostriedky z EÚ
na zhodnocovanie problémového biologicky rozložiteľného odpadu a nakladanie s ním,
nakoľko minulý rok sme
neboli pri podaní žiadosti
úspešní.
Nezabúdame ani na naše
gudronové jamy, ktoré nás
trápia už velmi dlho. Stále
sa pripravuje a vyhodnocuje plán a realizácia ich
likvidácie. Na ministerstve životného prostredia
bola zriadená odborná
komisia. Opätovne sa odoberali vzorky a
vyhodnocovalo sa dalšie využitie gudrónov. Čakáme na konečný verdikt, o ktorom budeme občanov ihneď informovať.
Taktiež sme podali žiadosť o nenávratný
finančný príspevok, ešte v minulom roku
v mesiaci apríl, na Slovenskú inovačnú a
energetickú agentúru na zateplenie materskej škôlky pod názvom ,,Obnova obalových konštrukcií materskej škôlky v obci
Predajná, do dnešného dňa sa žiadosť stále
vyhodnocuje. Celková suma požadovaného príspevku je vo výške 146 539,96 eur...
Ďalšiu žiadosť podala obec na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební rôzneho druhu, ešte v júni
minulého roka pre základnú školu pod
názvom ,,Modernizácia technického vybavenia Základnej školy“. Ide o zlepšenie
technického vybavenia, fyzikálnu - chemickú a biologickú učebňu, dovybavenie
jazykovej a polytechnickej učebne, výmena podláh, elektroinštalácie, vymaľovanie
miestností. Do dnešného dňa žiadosť nebola vyhodnotená a čakáme na výsledok.
Celková suma požadovaného príspevku
je vo výške 165 508,73 eur...
V rámci združenia Mikroregiónu Chopok
Juh, ktorej je naša obec členom, sme sa
uchádzali o finančný príspevok na zakúpenie kompostérov pre občanov k rodinným a k bytovým domom. Žiadosť sa taktiež vyhodnocuje. Pokračovanie na str. 2

Zvesti pre občanov
na slovíčko,
pani starostka...
Pokračovanie
Takže na všetky podané projekty čakáme
sú v štádiu konečného hodnotenia.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 22. novembra 2017

Koncom minulého roka sa rozprúdila
medzi občanmi diskusia o význame retardérov nainštalovaných v obci. Pred
zimou boli odstránené. Čo s nimi zamýšľate urobiť opäť v jarnom období?
Našim zámerom bude doriešenie dopravného značenia v obci. Retardéry bolo v
zimnom období na základe požiadavky
Regionálnej správy ciest Banská Bystrica
potrebné zdemontovať pre bezproblémovú zimnú údržbu, nakoľko cesta III.
triedy je práve v správe tejto organizácie.
Retardér nainštalovaný na ceste III. triedy
(pri lesáckych bytovkách) bol umiestnený
na tomto mieste z dôvodu bezpečnosti
detí a občanov, ktorí chodia do miestneho obchodu COOP Jednota a do školy,
keďže tam nebolo možné urobiť priechod
pre chodcov. (Priechod pre chodcov spája
2 chodníky, tak požaduje STN norma –
pozn.). Na jar bude retardér premiestnený
pred obchod Fresh, retardér pred obecným úradom zostane a v časti Kramlište
urobíme prieskum medzi občanmi. Nová
situácia si však vyžaduje opätovné predloženie žiadostí na schválenie na Dopravný
inšpektoriát v Brezne, na Okresný úrad
Brezno Odbor dopravy a pozemných komunikácií a na Banskobystrickú regionálnu správu ciest.
Treba si však uvedomiť, že ak by vodiči boli
ohľaduplní a disciplinovaní a v obci dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, nič z
tohto by sme nemuseli riešiť.

Uznesenie č.160/2017
Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Predajná berie
na vedomie informácie o splnených uzneseniach
z predchádzajúceho zasadnutia OZ

V akom štádiu sa nachádza projekt kanalizácie obce?
Do projektovej dokumentácie musíme
ešte zapracovať pripomienky investora
tak, aby boli v súlade s júnovou novelou
zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, ktorá je smerodajná pri posudzovaní financií z EÚ.
Zatiaľ výzva na predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na aglomerácie nebola ministerstvom životného
prostredia zverejnená. Momentálne Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Banská Bystrica pripravuje zmluvy o budúcich zmluvách, na zriadenie vecného
bremena pre dotknutých občanov, po
ktorých pozemkoch bude ťahané hlavné
kanalizačné potrubie.
Ďakujeme za rozhovor.

Uznesenie č.167/2017
OZ zaraďuje za členov DHZO Predajná do funkcie hasič: Bruna Skaloša a Martina Rapčana,
ktorí absolvovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek podľa vyhl. MV SR č. 611/2006
Z.z. o hasičských jednotkách.

Uznesenie č.161/2017
OZ berie na vedomie informácie predsedu finančnej komisie pri OZ.
OZ žiada predsedov komisíí pri Obecnom zastupiteľstve Predajná pripraviť podklady pre tvorbu
rozpočtu obce na rok 2018.
Uznesenie č.162/2017
OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Predajná za
školský rok 2016/2017 bez pripomienok.
Uznesenie č.163/2017
OZ berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Predajná o
navýšenie fin. prostriedkov na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov z originálnych kompetencií.
Uznesenie č.164/2017
OZ berie na vedomie Informáciu o vývoji poplatku za TKO a výhľad do roku 2018.
Uznesenie č.165/2017
OZ berie na vedomie Informácie starostky obce
o stave projektu kanalizácia a ČOV Predajná.
Uznesenie č.166/2017
1/ OZ berie na vedomie Informáciu komisie na
ochranu vo verejnom záujme, že starostka obce
Predajná v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme pri výkone funkcie
verejných funkcionárov podala oznámenie o
majetkových pomeroch.
2/ OZ konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky.

Uznesenie č.168/2017
1/ OZ schvaľuje Vykonať dokladovú inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2017.
2/ OZ menuje
Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:
Eva Mamojková, Ing. Jana Kohútová, Marta
Veselovská.
Vyraďovaciu inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Štefek, Ján Črep, Petra Hazuchová.
Uznesenie č.169/2017
1/OZ konštatuje, že:
a/ Obecné zastupiteľstvo obce Predajná uznese-

ním č. 156/2017 zo dňa 28. 9. 2017 schválilo
zámer predať novovytvorený pozemok par.
KN-C č.1293/5 o výmere 683m2 TTP, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č.
36639729-306/17 z 23. 8. 2017, úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 11. 9. 2017 pod číslom
421/2017 z pôvodnej parcely KN-E č.878/2
o výmere 683m2, vedený na liste vlastníctva
č.558, k.ú. Predajná, na základe verejnej obchodnej súťaže podľa §9 ods.2 písm.a) b) a
§9a ods.1 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
v spojení s §281 až 288 Obchodného zákonníka a zároveň schválilo podmienky verejnej
obchodnej súťaže.
b/ Obec Predajná v zmysle §9a ods. 2 zákona č.
138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer predať novovytvorený pozemok par. KN-C č.1293/5
o výmere 683m2 TTP, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č.36639729-306/17
z 23. 8. 2017, úradne overený Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa
11. 9. 2017 pod číslom 421/2017 z pôvodnej parcely KN-E č.878/2 o výmere 683m2,
vedený na liste vlastníctva č.558. k.ú. Predajná, na základe verejnej obchodnej súťaže
na úradnej tabuli obce dňa 17. 10. 2017, na
internetovej stránke obce dňa 17. 10. 2017 a
v regionálnej tlači 24. 10. 2017.
c/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli
uverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 15 dní pred uzávierkou na
podávanie návrhov do obchodnej verejnej
súťaže.
2/OZ schvaľuje na základe obchodnej verejnej
súťaže podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka a podľa §9 ods. 2 písm a) a §9aods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku par. KN-C č. 1293/5
o výmere 683m2 TTP, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 36639729-306/17 z
23. 8. 2017, úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 11. 9.
2017 pod číslom 421/2017 z pôvodnej parcely
KN-E č.878/2 o výmere 683m2, vedený na liste
vlastníctva č. 558, k.ú. Predajná, pozemku par.
KN-C č.1293/5 o výmere 683m2 TTP vedený
na liste vlastníctva č. 558, k.ú. Predajná, kupujúcemu Ing. Petrovi Štefekovi a manželke Ing.
Štefánii Štefekovej za kúpnu cenu 546,40 eur
t.j. 0,8.eur/m2, ktorá bola určená na základe
obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č.170/2017
1/ OZ schvaľuje zakúpenie video školenia od firmy Galilleo corporation s.r.o.
2/ OZ berie na vedomie žiadosť p. Evy Longauerovej a p. Petra Babku na zmenu dopravného značenia a zrušenia retardéra pri bytovom
dome č.340.
3/ OZ žiada predsedov komisíí predložiť vyhodnotenie činností jednotlivých komisíí za
2. polrok 2017 v termíne do 11. 12. 2017.
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 14. decembra 2017
Uznesenie č.174/2017
Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Predajná
schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 bez pripomienok.
OZ berie na vedomie Rozpočet obce Predajná
na roky 2019-2020 ako nadväzujúci a orientačný
Uznesenie č.175/2017
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 bez pripomienok.
Uznesenie č.176/2017
OZ schvaľuje VZN č.3/2017, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN obce Predajná č.6/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1/ Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods.1
správca dane znižuje pre:
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,322 € za každý aj začatý meter m2
zastavanej plochy,
2/ pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
u stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisia-

cu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,163 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia,
3/ poplatok za komunálny odpad vo výške 22 € za
osobu a rok. Platba SIPO štvrťročne.
Uznesenie č.177/2017
OZ schvaľuje Zmluvu o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania
stavby: Aglomerácia Nemecká: Jasenie, Predajná,
Nemecká – kanalizácia a ČOV.
Uznesenie č.178/2017
OZ schvaľuje v zmysle §11ods.1 zákona č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach Smernicu o vybavovaní sťažností na Obecnom úrade obce Predajná.
Uznesenie č.179/2017
OZ volí do Komisie na vybavovanie sťažností za
člena komisie: Júliusa Ďuriša.
Uznesenie č.180/2017
OZ schvaľuje spoluprácu pri poskytovaní právnych služieb so spoločnosťou Urbáni § Partners
s.r.o. Banská Bystrica.
Uznesenie č.181/2017
OZ schvaľuje
a/ Obstaranie Územného plánu obce –zmeny a doplnky č.2 Ing. Bugárom v hodnote
1270.00 € v zmysle cenovej ponuky zo dňa
29.11.2017.
b/ Predloženie Žiadosti o NFP s názvom: Komunitné centrum Predajná, v rámci výzvy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kód
Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 predloženie
ŽoNFP, pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja obce a platným

územným plánom obce zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov zabezpečiť
financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
c/ Odmeny členov komisií a poslancov podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií pri OZ
podľa prílohy zápisnice.
OZ berie na vedomie
a/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a Návrh VZN Trhového poriadku. Po doručení súhlasných stanovísk Reg. Úradu verej. zdravotníctva a Reg.
veterinárnej a potravinovej správy starostka
obce predloží návrhy VZN na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
b/ Konsolidovanú výročnú správu obce Predajná
za rok 2016 bez pripomienok.
c/ ústne informácie predsedov jednotlivých komisií o ich činnosti za 2. polrok 2017
d/ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhnutým odmenám a ich súladu so Zásadami
odmeňovania poslancov a komisií pri OZ a ich
súladu s rozpočtom obce
OZ žiada starostku obce a komisiu výstavby, životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve
Predajná prerokovať s projektantom už osadené
dopravné značenie v obci, vyjadriť sa k možnosti doplnenia dopravného značenia na základe
žiadosti p. Evy Longauerovej a p. Petra Babku a
zároveň navrhnúť premiestnenie retardérov pri
výjazde z obce a na Kramlišti.

Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná
My, odchovaní v kuchyniach...

Tak by sme mohli pomenovať spomienky na históriu našej obce,
ktorú nám priblížila naša rodáčka pani Ruženka Huťová /rod.
Simanová/. Svojím pohľadom od detstva po dospelosť nám
porozprávala o vtedajšom živote v Predajnej. O tom, koľko
šikovných remeselníkov, cechmajstrov a iných zaujímavých ľudí
prispelo k šíreniu dobrého mena obyvateľov Predajnej. Historické
údaje striedali rôzne vtipné poznámky o zážitkoch z detstva, a

tak sa do debaty pripájali aj ostatní účastníci milého posedenia.
Tak ako si to my, skôr narodení pamätáme, ľudia mali k sebe
akosi bližšie. Viacej sa stretávali a rozprávali, spolu zdieľali svoje
starosti i radosti. Nebol to život ľahký, ale zároveň bol krásny.
Seniori sa neponáhľali domov, téma prednášky ich veľmi zaujala.
Vďaka Vám, pani Ruženka, za Vašu ochotu prísť medzi nás. Z
Vašich slov bolo vidieť, že ste patrične hrdá na svoju rodnú obec
– Predajnú. Mňa osobne veľmi potešilo, že sme sa zišli v takom
veľkom počte a myslím si, že nikto, kto prišiel, neoľutoval.
Rozália Fortiaková, členka výboru ZO JDS
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Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS POĎAKOVANIE
Dňa 16. januára 2018 bola hodnotiaca členská schôdza základnej organizácie, nakoľko
už ubehlo trojročné volebné obdobie.
Našimi hosťami boli pani starostka - Ing. Tatiana Čontofalská, pani riaditeľka ZŠ s MŠ
- Mgr. Michaela Vaníková, predseda OO JDS Brezno - Mgr. Daniel Kyjanica a člen výboru OO JDS - pán Zoltán Sojak.
Na tejto schôdzi hodnotila predsedníčka pani Ing. Mária Boberová činnosť našej organizácie za uplynulé obdobie a oboznámila prítomných s pracovným plánom na rok
2018.
Za predsedníčku bola opäť zvolená pani Boberová, členovia výboru sú nasledovní: panie Zuzana Albertyová, Margita Beraxová, Rozália Fortiaková, Anna Košíková, Nella
Markusová, Zdenka Peťková a Viera Pocklanová.
Novým členom je pán Vojtech Kuracina. Pani Zdenka
Kazárová zostala čestnou
členkou výboru.
Po oficiálnej časti nasledovalo pohostenie a voľná
zábava, ktorú nám prišiel
rozprúdiť harmonikár pán
Emil Gregor z Brusna.
Margita Beraxová,
členka výboru

Výbor ZO JDS v Predajnej ďakuje vedeniu našej obce Ing. T. Čontofalskej
za podporu a sponzorstvo našich aktivít, B. Šulkovej a kultúrnej komisii,
Mgr. M.Vaníkovej riaditeľke ZŠ s MŠ,
s ktorými sme počas roka spolupracovali.
Ďakujeme všetkým našim sponzorom:
Ing. M.Vágnerovi (Urbariát, pozemkové
spoločenstvo), I. Kohútikovej (Veľkoobchod a výroba), Výboru Coop Jednoty,
OO Smeru-SD, J. Albertymu, M. Majerovej-Fortiakovej, A. Trnovskej, Ž. Púchyovej, D.Vallovej, Ing. Š. Púchymu,
Ing. Arch. O. Boberovi. Tieto finančné
prostriedky boli využité na rôzne činnosti organizácie.
Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici (opekačka).
Predsedníčka ďakuje členkám výboru za vzornú dochádzku na prípravné
schôdze a svedomitú prácu pri uskutočňovaní aktivít ZO, J. Beraxovi za pomoc pri všetkých akciách.
Som presvedčená, že aj naše ďalšie
predstavy a sny svojou aktivitou dosiahneme, za účasti všetkých členov
ZO. Radi medzi nami privítame aj ďalších našich občanov. Veď spoločné akcie utužujú priateľstvá, prinášajú radosť
a aj poučenie.
Prajeme všetkým občanom Predajnej
v roku 2018 veľa zdravia, lásky, porozumenia, všetko dobré a veľa radostných
dní.
Predseda ZO JDS Predajná
Ing. M. Boberová-Bučková

Obecný úrad
oznamuje
Poplatok za komunálny odpad bol
obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12.
2017 schválený pre rok 2018 na 22,00€
za osobu a rok. Poplatok sa bude platiť
štvrťročne, a to prostredníctvom SIPO,
bankou alebo do pokladne na obecnom
úrade. Občan si môže vybrať spôsob
platby. Žiadosť o poskytnutie úľavy si
môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Kto si ju nestihol podať v termíne do
31. januára, úľava mu bude poskytnutá
až za druhý štvrťrok.

Zvesti pre občanov

Zo spomienok
Neodoslaný list
Je po Vianociach, a preto mi prišla na um
trošku ľahšia a humornejšia téma, lebo
únava z vianočných prác sa prejavila aj na
mne. Dobehla ma lenivosť. Prekonala som
ju hneď potom, ako som našla medzi mojimi spomienkami list.
Približne v sedemdesiatych rokoch minulého storočia som dostala triedu, ktorá bola
od tých predchádzajúcich odlišná. Mali sme
v nej Rómku a jedného Róma. Ten už mal
14 rokov, lebo opakoval dva ročníky. Pochádzali z rodín, ktoré boli veľmi poriadne a o
svoje deti sa vzorne starali. Mala som ich
rada, ale predsa mi niekedy vadila ich rómska „bujarosť,“ ktorá sa u chlapcov prejavila
skôr ako u dievčat. Nechceli žiadny návod
ani v učení, ani v správaní a ani v láske. Neuznávali poriadok, príkazy, pravidlá.
Priznajme si, koho by nezaujal vysoký,
štíhly mládenec, aj keď tmavšej pleti. Stalo sa to aj Lucke, ktorej nerobilo problém
vyznať sa zo svojich citov. V tejto triede by
však akýkoľvek náznak príťažlivosti medzi
bielou dievčinou a počerným chlapcom
vyvolal búrku rehotu, poznámok a dlhodobého výsmechu. Ich vzájomnú náklonnosť
som pobadala aj ja. Priznám sa, že som ich
vzťah začala pozorovať. Chcela som vedieť,
ako Lucka vyrieši tento stav, ak sa chce vyhnúť výsmechu triedy.
V piatok sme mávali sloh a témou boli
listy. Učili sme sa, čo má list obsahovať, ako
má byť napísaný, že v ňom nesmie chýbať
oslovenie a pod. Keď už vedeli základné informácie, začali súťažiť o napísanie čo najkrajšieho listu. Chodila som po triede a semtam som okom nazrela, ako sa im darí. V
Luckinom liste som v oslovení uvidela meno
chlapca, ktorý sa jej páčil. Vtedy som pochopila, ako Lucka vyriešila svoje vyznanie.
Pomalinky a potajomky písala prekrásny
list. Vedela, že je od nej starší, ale vraj „neinšpiratívne“ rodinné prostredie ho dostalo
tam, kde je – do bujarého 6. ročníka. Rasťo
nielenže v ňom zakotvil, ale stal sa hovorcom a vodcom chalanov. Pre dievčatá bol
idolom. Lucka ho v liste charakterizovala:
„Rasťo je fajn chalan, ktorý má 14 rokov,
krásnu a čistú snedú pleť, modré guľaté oči
a celkom dobre upravené kučeravé vlasy.
Je vysoký, štíhly a vôbec nie vycivený ako
ostatní chalani z triedy, lebo denne posilňuje v miestnej „činkárni.“ Chcel byť totiž
kriminalistom a vraj tam berú len „vymakaných“ s dobrou „fyzičkou.“ To znamená
riadne svaly, sila, rýchlosť a perfektné hma-

ty. Podľa všetkého by to mal byť „bombový“
chalan. Ale prečo som mu to ešte nepovedala? Odkladám to, lebo mi na ňom začalo
niečo vadiť. Áno, jeho vedomosti sú priam
mizerné! Rozhodne mu musím pomôcť!
Navrhnem mu doučovanie zo slovenčiny,
v nej som dobrá. Prvé doučovanie - krása!
Na druhý deň odmenené známkou tri. Jeho
najlepšia známka doposiaľ.“
„Lucka, máme úspech!“ zvolal Rasťo na
celú triedu. V tom sa ozval hurónsky rehot
a mňa oblial pot. Druhé doučovanie už bolo
menej úspešné a menej romantické. Rasťo naň totiž ruka v ruke prišiel s Aranou,
obecnou kráskou.
„No poďme, lebo o hodinu idem cvičiť!“
Lucke bolo do plaču. Usilovala sa dostať do

pracovnej polohy, nedarilo sa jej to. Záver
doučovania už bol prozaický:
„Čau, stretneme sa zajtra v škole!“
„Aby si vedel, s tebou končím! Uč sa, s kým
chceš,“ ozývalo sa za nimi Luciino zúfalé
volanie. Neskôr ju tieto slová mrzeli.
Takto skončila Luciina pomoc ospevovanému idolovi triedy. Čo sa z neho stane? Kriminalista či kriminálnik? V závere listu ma
ešte Lucia poprosila, aby som ju neprezradila. Veď 13-14 ročné lásky majú svoje dejiny
krvavé a ako voda smutné.
Poskladala som svoje poznámky, vložila
medzi ostatné spomienky a napísala som
Neodoslaný list pre vás a rozmýšľam, ako sa
skončil ich osud a kde asi teraz sú.
Mgr. Michalčíková

Detský karneval
Veselo bolo deťom v Predajnej, keď sa 3. februára zabávali na detskom karnevale.
Deti sa zmenili na princezné, zvieratká, pirátov a krásne motýle. Celé popoludnie
tancovali, pochutnávali si na sladkom čajíku. Občerstvenie pre nich pripravili pani
B. Šulková, A. Miklošková, A. Giertlová, M. Dudová, A. Búdová, Mgr. J. Rusnáková. O hudobnú zábavu sa
nám postaral DJ Ľuboš
Ofúkaný. Každá maska
bola sladko odmenená,
no najkrajšou odmenou
boli rozžiarené detské
očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang
kraci, už še nenavraci!“
Chcela by som sa poďakovať členom kultúrnej
komisie za vyzdobenie a
prípravu detského karnevalu. ĎAKUJEME. E.P.

Čo nové v našej škole

Polročná bilancia
1. polrok školského roka 2017/2018 je za nami. Žiakom
sme dňa 31. januára 2018 rozdali výpisy klasifikácie. Ich
polročné snaženie, prístup k učeniu, výsledky a správanie v
škole je uzavreté. Školu navštevuje 163 žiakov. Z celkového
počtu žiakov 63 žiakov prospelo s vyznamenaním, 33 žiakov
prospelo veľmi dobre, 62 žiakov prospelo, 4 neprospeli a jednej
žiačke riaditeľka nariadila vykonanie komisionálnych skúšok.
Za I. polrok žiaci vymeškali 5 315 hodín. Z celkového počtu
hodín je 10 hodín neospravedlnených. Žiakom bolo udelených
11 pochvál triednym učiteľom, 8 pochvál riaditeľkou školy.
Jednému žiakovi bolo udelené napomenutie triednym
učiteľom, 5 žiakom pokarhanie triednym učiteľom a 6 žiakov
dostalo pokarhanie riaditeľkou školy. Štatistický prehľad
správania uzatvárajú dve znížené známky zo správania.
Počas prvých piatich mesiacov školského roka sme žiakov
zapájali do školských a okresných športových a vedomostných
súťaží. O dosiahnutých výsledkoch priebežne informujeme na
našej webovej stránke, ako aj v Predajnianskych zvestiach. Dňa
22. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 5. ročníka v zmysle Dodatku č.1 k Pedagogickoorganizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testy písalo
45 080 žiakov. V našej základnej škole to bolo 21 žiakov. 21.
marca 2018 čaká externé celoslovenské testovanie aj žiakov
9.ročníka.
Polovica práce je za nami a ďalších päť školských mesiacov
pred nami. Priali by sme si, aby v júnovej bilancii školských
výsledkov figurovali vynikajúce študijné výsledky, aby v nej
bolo čo najmenej pokarhaní a znížených známok zo správania
a veľa pochvál. Každý úspech našich žiakov teší minimálne
trojmo – samotného žiaka, jeho rodiča a nás, učiteľov.

Úspechy biatlonistiek

V dňoch 13. - 14. januára 2018 sa v Osrblí konal VIESSMANN
pohár v biatlone s medzinárodnou účasťou a účasťou žiakov
našej školy. V 1. kole rýchlostných pretekov získala Adélka
Liptaiová vo svojej kategórii 1. miesto a v 2.kole s hromadným
štartom obsadila striebornú priečku. Ella Demianová, žiačka 6.
triedy, obsadila v 1. kole 2. miesto a v pretekoch s hromadným
štartom bola štvrtá. --Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu,
k dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a prajeme,
aby sa im celý rok darilo prekonávať osobné rekordy a stáť na
stupienkoch najlepších.

Okresná súťaž vo volejbale

Zaujímavá beseda

Dňa 26. januára 2018 všetkým žiakom našej školy sprostredkovala
stretnutie so zaujímavými ľuďmi z Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska pani učiteľka Kohoutová. Žiaci sa dozvedeli, ako
komunikovať s ľuďmi so zrakovým postihnutím, do akej miery
im pomáha vodiaci pes a čo všetko dokážu zvládnuť napriek
svojmu postihnutiu.

V utorok 16. januára 2018 sa volejbalové družstvo našich žiačok
v zložení Hanka Lányová, Mária Turčanová, Veronika Toráňová,
Adriana Longauerová, Soňa Cibuľová, Maťka Krajčiová, Klaudia
Čunderlíková, Vanessa Vraniaková a Paťka Pavlovská pod
vedením pána učiteľa Múku zmeralo sily s družstvami z Valaskej
a Brezna. Tréningy a námaha nevyšli navnivoč a dievčatá s
prehľadom porazili súperky. Obsadili krásne 1. miesto. Srdečne
gratulujeme!

Čo nové v našej škole

Na lyžovačke

V dňoch od 9. do 15. januára 2018 sa siedmaci zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v zimnom stredisku Tále. Inštruktormi
lyžovania boli pán učiteľ Múka a pán učiteľ Mistrík.

Lucka Bakšová

Snehuliak
Chcelo to len fantáziu a nehu,
maličký snehuliačik už stojí v snehu.
Dievčatko drobnučké ho postavilo,
kamaráta si z neho urobilo.
Navlieklo kabátik, do ruky konárik.
Na tvár uhlíky, na hlavu hrniec z kuchynky.
Pozri, ako sa sánkujem!
Chodila za ním každý deň.
Nikdy na neho nezabudla,
no zima sa už pomaly končila.
Bál sa snehuliak, že keď vyjde slniečko,
bude musieť navždy opustiť svoje dievčatko.
Rád ho mal,keď pri ňom nebolo, plakával.
Nechcel jej ublížiť, veď vždy bolo šťastné,
Keď odíde, už ju neuvidí.To bolo jasné.
Nevedel si predstaviť jej oči smutné,
každý deň sa neba pýtal, či je to nutné.
Čím slnko viac hrialo,
snehuliak cítil, že niečo sa s ním dialo.
Vedel, že v poriadku už nebude
a za chvíľu už odíde.
Pomaly sa roztápal,
posledný deň nastával.

Poučili sme sa

Dňa 7. februára 2018 sme sa zúčastnili prednášky, ktorú viedli
policajti Okresného riaditeľstva policajného zboru v Brezne.
Porozprávali nám o škodlivých účinkoch návykových látok a o
svojich zážitkoch z práce. Za úspechom každého z nás je zdravý
životný štýl, do ktorého drogy určite nepatria!

Poďakovanie
Vedenie Základnej školy s materskou školou
srdečne ďakuje za sponzorský príspevok rodičom dievčatka
z materskej školy.
Za darované financie bol zakúpený koberec do triedy
štvorročných až šesťročných detí.
ĎAKUJEME!
Zároveň ďakujeme aj rodičom, ktorí pomohli s prenášaním
nábytku a uložením koberca v tejto triede. Pokryl nám
takmer celú plochu triedy. Detičky a pani učiteľky sa odteraz
pohybujú v zdravšom a čistejšom prostredí. Vážime si vašu
pomoc.

Dievčatko poslednýkrát prišlo,
smútok v srdiečku si nieslo.
Snehuliak môj, rada ťa mám,
krížik na toto miesto dám.
Vždy na teba myslieť budem,
nikdy na túto zimu nezabudnem.
Veď na budúci rok znovu ťa vytvorím
a zase sa s tebou zabavím.
No cítila však, že sa to nedá.
Snehuliačik môj, v nebíčku sa dobre maj
a vždy na mňa pamätaj!
Otočilo sa a beží preč,
rúca sa mu celý svet.
Snehuliak už padá na zem,
z posledných síl kričí, nezabudnem!
Už posledná vločka padá,
dievčatko ešte z okna volá,
mala som ťa rada!
To boli naozaj posledné slovíčka,
predtým, ako navždy odletela jeho dušička.

Športové zvesti

Predvianočné športové popoludnie

Športová komisia pripravila pre deti, rodičov a starých rodičov popoludnie plné
hier, zábavy a súťaží. Zišli sme sa v telocvični, kde sme mali pripravené súťaže. Prvá
bola na zahriatie, a to prekážková dráha a potom pokračovali ďalšie hry a súťaže.
Triafanie loptičky do brány, skok z kozy do periny, šmýkanie sa po šikmej lavičke a
pre deti najzaujímavejšia súťaž, preťahovanie sa lanom. Tú majú deti veľmi v obľube,
lebo sa k nim zvyknú pripojiť aj rodičia a je pritom veľa zábavy. No a úplne poslednou
súťažou bol beh pre ceny. A ten si tiež vyskúšali aj dospeláci. Boli sme všetci spokojní.
Niektorým deťom sa domov ani nechcelo ísť. Chcel by som sa poďakovať celej športovej
komisii, hlavne Vierke Medveďovej a Jančimu Črepovi za dobrú prácu pri športových
podujatiach pre deti, dospelých aj mládež. Ďakujem aj vedeniu školy, že nám vyšlo v
ústrety s telocvičnou a tiež pánovi učiteľovi pri florbale.
			

Silvester 2017, privítanie Nového roku 2018

Na námestí Juraja Pejku sa podával punč, do tanca hrala hudba, čas bol dobrý a po
rozdaní punču tí, ktorí prišli, obsadili pohostinstvo U Jara a zábava trvala až do rána.
Chcem poďakovať športovej komisii za prípravu a realizáciu a sponzorom, ktorí túto
akciu podporili – Obecný úrad Predajná, Fresh, Turistický klub Predajná, Pohostinstvo
u Jara.
Zároveň vám chcem do nového roku 2018 popriať šťastie a hlavne zdravie, lebo keď
máme to, máme všetko.

Ukončenie turistickej sezóny 2017

Stretli sme sa na ihrisku a pokračovali smerom do Sviniarky. Túru sme mali naplánovanú
na Čierny diel, ale ten sa ráno zahalil do hmly, tak sme ciel cesty zmenili. Zo Sviniarky
sme pokračovali popod Hradisko do Nemeckej, popri škole na Halgašovo. Odtiaľ
sme prešli do Dubovej nad fabriku, kde sme si pozreli aj protiatómové bunkre. Vierka
cestou dostala nápad, a tak sme všetci šli na návštevu do Domu sociálnych služieb a
ponavštevovali sme všetky tety z Predajnej, ktoré tam teraz žijú. Z našej návštevy sa
veľmi tešili a my sme sa s nimi tiež radi stretli. Takže ukončili sme túru s krásnou
prírodou a s užitočnou návštevou. A prialo nám aj počasie.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Pieseň biatlonu
Zima je krásna, vločka sa vznáša,
zasýpa stopu snežnú.
Lyží sklz lesklý, mušky cieľ presný
navádza devu nežnú.
Rýchlo preč do trate, tempo na to máte,
pred vami víťazstvo hier!
Nech ubieha míľa a terč očkom mihá,
prvenstvo na stupni ber.
Príjemne je v lete doma i vo svete,
stopa už zmizla v snehu.
Za dažďa i búrok dobieha náš trikot,
pretŕha cieľa stuhu.
Rýchlo preč do trate, tempo na to máte,
pred vami víťazstvo hier!
Nech ubieha míľa a terč očkom mihá,
prvenstvo na stupni ber.
V diaľke domovina, mesto či dedina,
úspechy želáme vám.
Rýchlostné preteky, štafety,
rodné ste nám deti,
vavríny prineste nám.
Rýchlo preč do trate, tempo na to máte,
pred vami víťazstvo hier!
Nech ubieha míľa a terč očkom mihá,
prvenstvo na stupni ber.
Mládenci a devy, ste ten náš tím skvelý,
preslávte otcov, matky.
Veď otčina naša, Tatier, Chopku krása,
na Zemi raj je sladký.
V diaľke domovina, mesto či dedina,
úspechy želáme vám.
Rýchlostné preteky, štafety,
odné ste nám deti,
vavríny prineste nám.

Predajnianske zvesti
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Víťazom a pre víťazstvá v biatlone
ako poďakovanie za snahu, námahu
a sebazaprenie športovcom a ich
rodinám.
			Ján Fekiač

