
 
 
 
 
 
 
 

NA SLOVÍČKO, PANI  
STAROSTKA... 
 
Dňa 2. apríla 2009 sa na základe listu 
adresovaného starostke obce konalo 
stretnutie predajnianskej mládeže so 
starostkou obce a poslancami OZ. Aká 
bola účasť na tomto stretnutí a ako toto 
stretnutie dopadlo? 
V mesiaci marec som obdržala list podpísaný „Mlá-
dež Predajná“, kde nám mládež vyčítala, že sa nič 
nerobí. Chceli by florballový krúžok, posilňovňu. 
Hlavne mládež od 14-18 rokov nemá čo robiť, nudí 
sa. List bol ohlasom na článok v Predajnianskych 
zvestiach, kde som napísala, že ma trápi enormný 
nárast užívania drog, alkoholizmu a vandalizmu 
u mládeže.  

Celý list som prečítala na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde sme 
sa s poslancami dohodli na stretnutí s mládežou v školskej jedálni. 
Myslím si, že stretnutie bolo dostatočne spropagované a časovo orga-
nizované tak, aby sa ktokoľvek z mladých mohol s nami prísť poroz-
právať o trávení voľného času v obci. Na mládež sme čakali zbytočne. 
Po trištvrte hodine čakania sa nedostavila ani „noha“. V obci tvorí ve-
kovú kategóriu 14-18 ročných cca 60 ľudí. Kde boli? Nemajú záujem? 
Ak má mládež v Predajnej záujem o športovanie, má viacero možností. 
Môžu hrať futbal, tenis, volejbal na kurtoch, ani florball nie je prob-
lém. Treba len požiadať pána riaditeľa Základnej školy o poskytnutie 
priestorov. Pán riaditeľ je ústretový, s florballom je ochotný pomôcť. 
Športoviská v Základnej škole sú sprístupnené. Tu sa však nemôže zísť 
náhodná partia. Vždy musí niekto zo zúčastnených niesť zodpoved-
nosť za prípadné vzniknuté škody.  
Ak teda je záujem o využívanie telocvične, kurtov, je potrebné, zdô-
razňujem, dohodnúť sa s pánom riaditeľom ZŠ. 
Týmto by som apelovala na mládež, aby sme niečo spolu dokázali, tak 
môžete pomôcť aj tak, že objavíte vhodný grant (veď mnohí surfujete 
po internete) a spoločnými silami vytvoríme projekt a žiadosti na vy-
budovanie fitnes, skatingovej dráhy, ale i iné potrebné objekty. 
Som presvedčená, že problémy mládeže spočívajú hlavne v tom, že 
medzi samotnou mládežou chýbajú obetaví organizátori. Mládež si cez 
nich musí sama dokázať sformulovať svoje záujmy, a hlavne, aktívne 
začať niečo robiť, nie iba čakať na to, čo im kto „dá na tanieri“. 
Je overené, že ak sa sami zapoja napr. do vybavenia športoviska, aj do 
budúcna budú mať úplne iný vzťah k vytvorenej hodnote, pokiaľ ide 
o používanie zariadení, vzájomnú sebakontrolu, atď. 
Mládež ťažko znáša, keď jej starší organizujú voľný čas. Sami však, až 
na malé výnimky, si ho nevedia zorganizovať. 
Navštevovanie pohostinstiev časťou mládeže nie je v tom, že by nema-
la kde športovať, ale je len v ich vlastnom nezáujme o takéto trávenie 
voľného času. 
Myslím si, že v tomto smere by mohli pomôcť aj podnikatelia, ktorí by 
namiesto krčmy a pohostinstva zriadili pre mladých napríklad čajovňu, 
hudobný alebo diskusný klub, kde by sa dalo posedieť v príjemnom 
prostredí a hlavne bez toho, aby niekto mladým spoza každého baro-
vého pultu ponúkol alkohol a cigarety. Škoda, že vidina zisku poráža 
etiku podnikateľa.  

 
 

 PPRREEDDAAJJNNIIAANNSSKKEE ZZVVEESSTTII
Dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti 

                 Ročník 10                                                           2/2009 

Voľby prezidenta  
Slovenskej republiky 

I. kolo 
21. marca 2009 

V obci bol zriadený 1 volebný okrsok, kto-
rý určuje podľa § 3 zákona číslo č.46/1999 
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, staros-
tka obce. Do zoznamu oprávnených voli-
čov bolo zapísaných 1119 voličov. Počet 
platných hlasov odovzdaných pre všetkých 
kandidátov: 510 hlasov. Počet platných 
hlasov odovzdaných pre jednotlivých kan-
didátov: 
1. Bollová Dagmar, PaeDr. – 7 
2. Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. Csc – 304 
3. Martináková Zuzana – 43 
4. Melník Milan, Prof. RNDr., DrSc – 14 
5. Mikloško František RNDr. – 14 
6. Radičová Iveta, Prof. PhDr., PhD – 125 
7. Sidor Milan PhDr. Csc – 3 

II. kolo 
4.apríla 2009 

Do zoznamu oprávnených voličov bolo za-
písaných 1117 voličov. Počet platných hla-
sov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 
575 hlasov. Počet platných hlasov odo-
vzdaných pre kandidátov: 
1. Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. Csc – 408 
2. Radičová Iveta, Prof. PhDr., PhD - 167 



ZVESTI  PRE  OBČANOV 
dokončenie zo strany 1... 
Množstvo podujatí organizuje športová komisia pri obecnom zastupiteľ-
stve, napr. túry po okolí pre deti a mládež, beh ulicami obce, florballový 
turnaj, nezaháľa ani komisia kultúry, ktorá organizuje MDD, súťaže 
Rytmus mladých, Detský milionár. Jedná sa o jednorazové akcie, ktoré sa 
pravidelne opakujú. Taktiež obec s „Faber dance“ zorganizovala výuku 
spoločenských tancov pre deti i mládež, kde poskytujeme zdarma priesto-
ry spoločenského domu a podobne. 
A ešte by som pripomenula: kde bola mládež, keď bolo potrebné v zime 
pripraviť ľad na korčuľovanie. Obec zakúpila drevo, zaplatila vyhotove-
nie mantinelov, aktivační pracovníci pomáhali pri ich osadení v areáli 
školy, zabezpečili sme hasičov z Petrochemy na vytvorenie podkladu pre 
ľad. Ľad však chýbal. Kto ho mal urobiť, poslanci a starostka??? 
Ešte raz apelujem na mládež. Blížia sa letné dvojmesačné prázdniny, čo 
takto niečo zorganizovať. Súťaž, turnaj, napr. uličnú ligu vo futbale, flor-
balle, volejbale alebo cyklokrose. Veď vždy sa na ulici nájde niekto, kto 
by dal dohromady mančaft. Nestačí teda fňukať, ale hlavne priložiť ruku 
k dielu a trošku sa obetovať. S poslancami určite zorganizujeme 
s mladými a pre mladých stretnutie. Dúfam, že sa ho mladí tentoraz zú-
častnia a nebudú znova čakať so založenými rukami. 
Každoročne sa v obci rieši problém s vypaľovaním tráv-
natých porastov a následnom vzniku požiarov. Má obec 
možnosť tento problém riešiť a ako je to s udeľovaním 
sankcií a pokút vinníkom? 
S príchodom jari sa v našej obci, ale aj po celom Slovensku, každoročne 
opakuje „národný šport“ – vypaľovanie trávnych porastov. 
Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v § 14, ods. 2, písm. b) zaka-
zuje fyzickým osobám vypaľovať suché porasty a kríky. 
Je samozrejmé, že ak si občania chcú upratať okolie svojich domov 
a spaľovať suchý odpad zo záhrad (čo síce nie je porušenie tohto zákona), 
tak by to mali urobiť s maximálnou obozretnosťou, pretože za prípadne 
spôsobené vzniknuté škody pri rozšírení požiaru z takéhoto zdroja samo-
zrejme musí občan znášať následky.  
Fyzická osoba má zakázané používať otvorený oheň na takých miestach, 
kde by sa mohol rozšíriť a konať tak, aby pri jeho manipulácii nevznikol 
požiar. Napriek neustálemu upozorňovaniu, nedarí sa občanov presved-
čiť, aby to nerobili. Je na škodu veci, že sa nám nedarí odhaliť pôvodcu 
požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás 
a malá občianska statočnosť. Skúsme spoločne zabrániť tým nenapravi-
teľným, aby ničili prírodu okolo nás. 
Za vypaľovanie suchých porastov môžu občania dostať v blokovom ko-
naní pokutu 33€ a v priestupkovom konaní 497€ (15 000,- Sk). Priestup-
ky prejednávajú v zmysle zákona 314/2001 Z.z. príslušné riaditeľstvá ha-
sičského a záchranného zboru. Ak by ste boli svedkom vypaľovania po-
rastov, tak túto skutočnosť bez váhania treba nahlásiť na políciu na číslo 
telefónu 158. Preto vyzývam všetkých spoluobčanov k účinnej spoluprá-
ci, aby porušovateľ zákona v plnej miere zodpovedal za následky svojho 
ľahkovážneho konania a aby bol výstrahou pre ostatných. 
V obci má byť inštalovaný kamerový systém. Kedy, kde 
a za akým účelom? 
Áno, obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasilo 
zakúpenie zabezpečovacieho kamerového systému, ktorý je spoľahlivou 
prevenciou proti krádežiam, poškodzovaniu majetku, výtržníctvu 
a podobne. Z 23 ponúk bola obecným zastupiteľstvom odsúhlasená firma, 
ktorá inštaláciu kamerového systému uskutoční do konca júna. Celková 
výška nákladov na zabezpečenie kamerového systému je cca 5 311€ (160 
tis. Sk.) Na otázku, kde budú nainštalované kamery by som zatiaľ neod-
povedala, aj keď miesta máme vytipované. Nainštalované budú dve ka-
mery s nočným videním, s 24 – hodinovým monitorovacím zariadením. 
Zámerom je postupná inštalácia kamier na všetky verejne dostupné prie-
stranstvá, kde sa bude dohliadať na verejný poriadok. Výstupy z kamier 
budú využívané pre potreby orgánov policajného zboru a budú vydávané 
na požiadanie týchto orgánov. 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
HASIČSKÉHO 

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
v Brezne v spolupráci 

s Obvodným lesným úradom 
v Brezne v súlade s príslušnými 

ustanoveniami vyhlasuje 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZ-
PEČENSTVA VZNIKU PO-

ŽIARU 
na lesných pozemkoch v územnom 

obvode okresu Brezno 
od 06.04.2009 - do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru je každý povinný dodržiavať zása-
dy protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým 
osobám sa podľa § 14 zákona číslo 314/ 
2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení 
neskorších predpisov na lesných pozem-
koch ZAKAZUJE najmä: a)zakladať alebo 
udržiavať ohne, b)používať otvorený oheň, 
c)fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tle-
júce predmety, d)vypaľovať porasty bylín, 
krov a stromov. Vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s 
ochranou lesa pred požiarmi sú povinní 
najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkova-
ciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliad-
kovaciu činnosť vypracúvať časový harmo-
nogram s určením trasy pochôdzok s uve-
dením konkrétnych časov a miest, kde sa 
má hliadkovacia služba v danom čase na-
chádzať a zabezpečuje jej vhodný systém 
spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpe-
čiť umiestnenie potrebného množstva pro-
tipožiarneho náradia na určenom mieste v 
závislosti od plochy lesných porastov, udr-
žiavať existujúce prejazdové cesty, zvážni-
ce a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje 
bezproblémový príjazd hasičských jedno-
tiek a ich využitie na účinný zásah, prijí-
mať osobitné opatrenia pre priestory pos-
tihnuté kalamitou, zamerané najmä na:  
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšie-

ho horľavého odpadu z blízkosti objektov 
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na za-

bránenie šírenia požiaru 
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti 

lesných ciest a zvážnic pre hasičskú 
techniku  

vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi 
pracovné nástroje, napríklad lesné koleso-
vé traktory, harvestory, traktory a iné vo-
zidlá, ktoré sa používajú na spracovanie 
dreva a zvyškov po ťažbe. 

Pplk. Ing. Ivan Švantner 
Ing. Miroslav Tokár 



ZVESTI  PRE  OBČANOV 
PREDAJNIANSKI HASIČI  
INFORMUJÚ... 
Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom je 
včasné zisťovanie príčin ich vzniku a ich neodkladné odstra-
ňovanie. Štatistika požiarovosti jednoznačne dokazuje, že 
hlavnými príčinami týchto požiarov sú najmä nevedomosť, 
nedbalosť, deti bez dozoru, nesprávna inštalácia a prevádzka 
vykurovacích telies a spotrebičov, nedodržanie najzákladnej-
ších požiarno – bezpečnostných predpisov a pod. 
Z uvedených dôvodov by som chcel vašu pozornosť upriamiť 
na niekoľko základných pravidiel, aby u vás nehorelo: Je dôle-
žité uvedomiť si, že: pri inštalácii vykurovacích telies a spotre-
bičov treba bezpodmienečne dodržať pokyny výrobcu, ak je 
vykurovacím médiom tuhé palivo, musí byť uložené minimál-
ne 800 mm od spotrebiča, ak je vykurovacím médiom plyn je 
zakázaná akákoľvek neoprávnená manipulácia a zásah do 
zariadenia nad rámec obsluhovateľných prvkov pre užívateľa, 
plynové spotrebiče je potrebné dať pravidelne skontrolovať 
odborne spôsobilej osobe, ktorá o prehliadke vydá potvrdenie, 
vlastníci a užívatelia sú povinní umožniť kontrolu a čistenie 
komínov a dymovodov odborne spôsobilou osobou, ktorá 
o prehliadke vydá potvrdenie, je potrebné udržiavať poriadok 
najmä v pivniciach, na povalách a všade tam, kde je nebez-
pečenstvo vzniku požiaru, občan nesmie skladovať materiály 
a predmety tak, aby zatarasil únikové cesty a tým znemožnil 
záchranu osôb alebo prístup k rozvádzačom elektriny, uzáve-
rom plynu či vody, v garáži je povolené v predpísaných oba-
loch skladovať najviac 40L pohonných hmôt pre osobné a 80L 
pre nákladné motorové vozidlo. Vážení spoluobčania, toto je 
len časť zásad a povinností nás všetkých na úseku ochrany 
pred požiarmi. V letných mesiacoch roku 2009 sa na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva budú vykonávať protipo-
žiarne preventívne kontroly objektov vo vlastníctve občanov 
a firiem pôsobiacich na území našej obce. Účelom kontrol ne-
bude stoj čo stoj nájsť závady a vyvodzovať postihy, ale bu-
deme sa snažiť vzájomnou spoluprácou s vami nájdené ne-
dostatky na úseku ochrany pred požiarmi vo vašich domoch 
vyriešiť a bezodkladne odstrániť. Musím však pripomenúť, že 
ak sa naozaj nájde niekto, kto bude ignorovať naše upozorne-
nie a neurobí nápravu nedostatku, budeme nútení toto ozná-
miť ako závažné porušenie predpisov a tento občan sa vystaví 
postihu a riešenia v zmysle platných právnych predpisov. Mu-

síme si uvedomiť, že ide o majetok nás všetkých, pretože oheň nepozná hranice dvorov ani domov a ak budeme všetci dodržiavať 
základné pravidlá protipožiarnej bezpečnosti nedáme ohňu šancu stať sa pánom nad nami. Dovoľte mi pripomenúť, že jednou z 
povinností vlastníka komína je preukázať sa potvrdením o jeho čistení a kontrole. Túto činnosť musí vykonať odborne 
spôsobilá osoba – kominár, ktorý vám toto potvrdenie vystaví. V roku 2008 bola takáto možnosť organizovaná prostredníc-
tvom nahlasovania sa občanov na obecnom úrade, avšak len malá časť z vás využila túto službu. Preto sme sa s vedením obce 
rozhodli dať vám opäť túto možnosť a povinnosť skontrolovať komín. Ako a kedy sa budete môcť prihlásiť sa dozviete prostredníc-
tvom obecného rozhlasu. Cena v roku 2008 bola 200,-Sk (6,64€), za jeden komín, čo nie je až taká veľká suma v pomere so ško-
dami, ktoré zlý stav komína môže spôsobiť. Členmi protipožiarnej preventívnej kontrolnej skupiny obce Predajná sú: Ľ. Ofú-
kaný, V. Múka, Ľ. Kohútik, M. Murín, P. Lukačin, P. Tokarčík, ktorí absolvujú odbornú prípravu a budú poverení 
a menovaní obcou na výkon tejto funkcie. 
Ohlasovne požiarov: HASIČI BREZNO: 112, HASIČI PREDAJNÁ: 0908 165 517                Ľ. Ofúkaný, preventivár obce 

Mládež je nespokojná, 
 OZ to chce riešiť... 

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Predajná zo dňa 26.3.2009 

 
OZ OBCE PREDAJNÁ KONŠTATUJE, že zasadnutia OZ 
sa zúčastňuje 8 poslancov a nezúčastňuje sa p. Jo-
zef Beraxa a nezúčastňujú sa žiadni občania. OZ 
OBCE PREDAJNÁ BERIE NA VEDOMIE: 
správu o plnení uznesení – všetky uznesenia sú 
splnené, správu o činnosti Spoločného stavebného 
úradu za rok 2008, informáciu starostky obce 
o zakúpení troch kontajnerov na sklo, o zberni obu-
vi, o liste predajnianskej mládeže adresovanom 
starostke obce – na základe tohto listu sa uskutoční 
stretnutie starostky obce, poslancov OZ a mládeže 
dňa 2.apríla 2009 o 17.00 hodine v školskej jedálni 
v Predajnej, informáciu starostky obce o priebehu 
zabezpečenia verejného obstarávania na rekon-
štrukciu ZŠ Predajná firmou EURO Idea s.r.o. Ne-
dožery Brezany,  informáciu starostky obce 
o webovej stránke obce Predajná. Doplnenie pod-
kladov do stránky poslancami a jednotlivými pra-
covníkmi OÚ a spoločenských organizácií doplniť 
do 15.5.2009, informáciu predsedu stavebnej ko-
misie p. M. Kazára o vyhodnotení ponúk na zakú-
penie kamerového systému – vybraná bola firma 
KANTECH Brezno OZ obce Predajná schvaľuje: 
Smernicu č.5 o postupe obce Predajná pri zadávaní 
zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obsta-
rávania. Žiadosť Ing. Václava Kortána o prenájom 
pozemku na parcelách KN č. 1136/1, 278, 279/1, 
279/2, 280 a 281 o výmere 2,7276 ha a to na dobu 
5 rokov s jednoročnou výpovednou lehotou, v cene 
20€ ha/rok. OZ obce Predajná ukladá predsedom 
komisií pri OZ predložiť správy o činnosti komisií za 
1.Q.2009 a to do 10.4.2009 Doriešenie žiadosti p. 
O.Čipku o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
a to parcely KN „E“ č.1145/4 o výmere 423 m2 – 
stavebná komisia znovu posúdi uvedenú žiadosť 
a OZ ju bude riešiť na budúcom zasadnutí OZ. 

Obecný úrad informuje ...... 
V priestoroch bývalej zberni prádla na Ulici Bečov č.96 
bude každý štvrtok k dispozícii opravár obuvi, ktorý bu-
de prevádzať opravu obuvi a tašiek  v čase od 10.00 
hod. do 12.30 hod. 
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KULTÚRNE ZVESTI 
Mama - vyznanie 
Vidím prekvapenie v Tvojich očiach a 
krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje. 
Vlastne až teraz si si uvedomila, že už 
nie som ten malý chlapec s rozbitými 
kolenami. Mami, pamätáš...? Je to už 
dávno, keď som otvoril oči a pozrel sa 
na svet, bol biely a strašne veľký. Ma-
mi, dnes som už dospelý a svet je už 
krásny, farebný. 
 Pozerám sa naň aj na Teba. Vlastne si 
sa vôbec  nezmenila, si stále tou ma-
mičkou ako prvýkrát. Azda ti pribudlo 
len pár vrások, mozole na dlaniach a 
tiež jeden dospelý syn. No dnes si tu so 
mnou. Stojím na prahu života, toho 
ozajstného a cítim, ako na mňa dýcha. 
Chcel by som ťa chytiť za ruku, tak ako 
kedysi, keď som bol malý. Vieš, mami, 
trošku sa bojím, bojím sa hlasu, ktorý 
ma priťahuje, je tajomný, je to hlas ži-
vota, mami. Hovoria mi dospelý. Túžil 
som strašne po tom slove, ale dnes, keď 
som tak blízko neho, stále častejšie sa 

obzerám za seba do diaľky, kde je moje 
detstvo. Pamätáš, mami, keď si ma pri-
niesla domov v bielej perinke? Pamätáš 
sa na autíčko, s ktorým som sa tak rád 
hral? Pamätáš sa na moje prvé topá-
nočky? A na môj prvý krok? Vidím eš-
te dnes krásny úsmev, ktorý vyčarilo na 
tvojej tvári moje prvé slovo : „MAMA“ 
A potom jedno ráno si mi dala do ruky 
lízanku, na chrbát zavesila tašku a krá-
čali sme spolu do školy. Tešil som sa 
dovtedy, kým ma od teba neodtrhli, ne-
chápal  som to a chcel som tomu rozu-
mieť. Priniesol som prvú jednotku, 
mami, ako je to dávno? Sú to sekundy, 
hodiny, mesiace a roky plynúceho času. 
Toho času, v ktorom som sa učil žiť. 
Mami, na čo myslíš? Na to, keď som 
prišiel prvýkrát neskoro domov? Viem, 
bola to hlúposť, ale ako ti to vysvetliť? 
Že som chcel prežiť kúsok ozajstného 
večera, večera vo dvojici. Nie, nebolo 
to nič zlé, len ten večer sa tuším spájal 

s prvým bozkom. Mami, s tebou som 
prežil aj bolesť, pri tom všetkom a 
smutnom vidím Teba, mami, ty plačeš? 
Neplač, teš sa, som tu, som mladý a 
som aj starý. Mladý na to, aby som ve-
del, čo je život, starý na to, aby som sa 
pohral so svojím autíčkom. 
Dnes už viem, čo je život. Krásna lúka 
plná kvetov, slnko zohrievajúce svet, 
ľudia, ktorých každodenne stretá-
vam...... 
Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou 
tvárou. Život, to je obrovský strom, pod 
ktorým si môžu oddýchnuť všetci ľu-
dia. Mami, mám ťa veľmi rád a chcem 
ti v tento krásny deň povedať to slovo, 
ďakujem! Ďakujem za cestu k životu, 
po ktorej si ma učila kráčať. Ďakujem 
za pohladenie tvojou rukou. Ďakujem 
za prebdené noci, v ktorých si spolu so 
mnou prežívala bolesť. Ďakujem...... 
Mami, za všetko, ďakujem, za to, čo 
bolo, i za to, čo príde. 

 

Obchodný zástupca firmy 

TRIANGEL 
ponúka 

 
1. NÁKUP TOVARU NA 

SPLÁTKY 
Objednať si môžete: 

a) telefonicky – tovar 
z letákov a všeobecného 
katalógu 

b) osobne – tovar 
z nábytkového katalógu 

2. PÔŽIČKY – pre držiteľov karty 
Triangel (klubovej), alebo strie-
bornej Quatro karty 

- pre nečlenov – SLOVEN-
SKÁ POŽIČOVŇA 

Katalógy si môžete vyzdvihnúť  
zdarma u obchodného zástupcu. 

Adresa: 
Želmíra KOHOUTOVÁ 

Zabečov 166 ( vedľa Stavmixu) 
PREDAJNÁ 

Tel: 0911 286 919 
 

Taktiež je možné objednať si aj to-
var z letáku  

PRVÝ ZÁSIELKOVÝ  
VEĽKOOBCHOD. 

súťaž......Kupón č.1......súťaž 
1. Ako je pomenované námestie v obci Pre-
dajná? 
a) Námestie Juraja Pejku 
b) Námestie Bety Poničanovej 
c) Námestie Vladimíra Perichtu 
2. Aký názov nesie prírodná chránená rezer-
vácia v našej obci? 
a) Súplaz 
b) Kalvária 
c) Predajnianska slatina 
3. Aký významný deň nám pripomína 21. ma-
rec 1945 v našej obci? 
a) Voľba prezidenta Slovenskej republiky 
b) Oslobodenie našej obce v II. svetovej vojne 
c) Založenie futbalového klubu 
 
Správne odpovede zakrúžkujte a nezabudnite napísať vaše me-
no, priezvisko a adresu. 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

....................Občianska inzercia.................... 
Kúpim pozemok v Predajnej na stavbu rodinného domu.  
Tel: 0903 828 197 



Kultúrna komisia pripravuje... 
 

V MESIACI MÁJ 
Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie Čertice 
vo Zvolene. Pripravujeme oslavy ku Dňu Matiek. 
V MESIACI JÚN 
Pripravujeme oslavy ku Dňu detí a výtvarnú súťaž. 

KULTÚRNE ZVESTI 
Kultúrna komisia... 
Aj keď Fašiangy sú dávno za na-
mi, chcem sa k nim aspoň pár slo-
vami vrátiť. Nakoľko  akcie uspo-
riadané kultúrnou komisiou by ne-
boli v tom čase také zaujímavé 
a vydarené, nebyť pomoci našich 
sponzorov.  
Vo februári sme usporiadali už 
9.ROČNÍK MAŠKARNÉHO BÁ-
LU. Aj tento rok bol oň veľký záu-
jem. Dokonca sme nemohli vyho-
vieť všetkým záujemcom z dôvodu 
malej kapacity v SD. Maškarný bál 
mal aj tento rok veľmi dobrú úro-
veň, o čom svedčí aj poďakovanie 
zúčastnených v „Horehroní“. Tohto 
roku sme mali aj 12 krásnych ma-
siek, ktoré dostali aj sladké odme-
ny a každý zúčastnený vyhral aj 
drobnú vecnú odmenu v tombole. 
Veľmi zaujímavou cenou v tombo-
le bola nádherná torta so znakom 
obce a nápisom „Maškarný bál“, 
ktorú do tomboly venovala naša 
stála účastníčka Anka Čunderlíko-
vá. Šťastná výherkyňa sa s ňou 
samozrejme podelila s ostatnými, 
ba čo viac, ušlo sa aj kuchárkam 
v kuchyni. Za dobrú organizáciu 
a priebeh maškarného bálu chcem 

poďakovať: starostke obce, všetkým 
členom kultúrnej komisie, p. Marian-
ke Fekiačovej a nakoniec úprimné 
poďakovanie patrí našim sponzo-
rom. Sú to: p. Tokárová – predajňa 
Borka, p. Nociarová – lacné odevy, 
Gemer nákup – p. Demeterová, p. 
Baboľ, p. Kohútiková, p. Vančo z 
Jasenia, p. Košíková – Kaderníctvo, 
pedikúra Brezno, Anka Čunderlíko-
vá, Obec Predajná, Smer-SD, Urba-
riát Predajná.  
Druhou veľmi vydarenou akciou bolo 
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRI 
ĽUDOVEJ HUDBE z Brezna. Na tej-
to akcii sa zúčastnili prevažne senio-
ri, ale samozrejme nechýbali ani tí 
neskôr narodení. Ani na tejto akcii 
nechýbal prípitok, občerstvenie 
a samozrejme tombola. Nálada bola 
vynikajúca, účastníci posedenia si 
zaspievali aj zatancovali, a tak sa 
nám akcia pretiahla až do jednej ho-
diny po polnoci. Za túto akciu vďaka 
patrí celej kultúrnej komisii, p. sta-
rostke, p. Moravčíkovi a všetkým 
sponzorom, ktorých som menovala 
pri článku o maškarnom bále.  

B. Šulková 
predseda kultúrnej komisie

 
 

JUBILANTI 
 

v mesiaci marec  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Zdenka Fundjová 
Katarína Nezbedová 

Jozef Rotter 
65 rokov 

Anna Belková 
Jozef Kuracina 

Karol Bíreš 
70 rokov 

Juliana Kňazovická 
Oľga Majerová 

80 rokov 
Mária Bučková 

 
 

v mesiaci apríl  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Peter Fekiač 
75 rokov 

Elena Cibulová 
Ján Turňa 

  
Radosť a úsmev aj na  

každý všedný deň, veľa 
šťastia, zdravia a splnený 

aj ten najtajnejší sen. 
 
 

Zlatý sobáš 
Tibor a Anna Sekáčovci 

 
Nech sa Vám i naďalej spolu 

krásne žije! 
Všetko najlepšie k Vášmu  

výročiu sobáša. 
 

9. Maškarný bál v Predajnej- poďakovanie 
Ako sa už stáva zvykom, bol to zas jeden vydarený bál. Niesol sa v dobrej 
nálade, radosť, úsmev a spokojnosť bolo vidieť v tvárach všetkých zúčast-
nených. Krásne vyzdobená sála, vynikajúce menu a dobrá hudba k tomu 
tiež prispeli. Už tradične chodievame na maškarný bál do Predajnej a vždy 
je tu vynikajúce prostredie aj spoločnosť. Pravidelne sa ho zúčastňuje aj 
pani starostka, ktorej ďakujeme za obnovenie tradície maškarných plesov 
v Predajnej. Štedrosť sponzorov prispieva k veľkému očakávaniu, pri žre-
bovaní tomboly. Teší sa každý, lebo cien je vždy dosť a ujde sa každému. 
O polnoci nám dodala energiu veľmi chutná kapustnica a ešte špeciálna 
tombola. Ráno odchádzame všetci spokojní so slovami dovidenia. 
Už teraz chystáme masky na 10. Maškarný bál.  
Veľké ĎAKUJEME všetkým. 

Tibor, Anka, Marcela, Vojtech a Marika. 
Marika Šuhajdová 



ŠKOLSKÉ ZVESTI 
Milí kamaráti! 
Opäť sa Vám prihováram v našom okien-
ku. Jar nám rozkvitá v plnom prúde, sl-
niečko nás láka do prírody, záhradiek, 
viacerí už oprášili bicykle, kolieskové 
korčule, iní sa radšej spoľahnú na svoje 
nôžky na nedeľnej prechádzke. Tak ako 
včielky vyletujú zo svojich úľov, tak aj 
nás to láka von, akoby sme ožili mávnu-
tím čarovného prútika. Určite budete 
súhlasiť so mnou, že je to tak. Aj 
v škôlke sa všetko deje s takým, akoby 
som to povedala, akoby znovuzrodením. 
A doslova. Detičky sú akoby tie včielky, 

ktoré slnko láka von. Spoločne sme 
vili príchod jari, veľkonočné sviatky, 
pripomenuli si Deň narcisov, Svetový 
Deň Zeme, privítali v našej škôlke vzác-
nu návštevu, opäť k nám zavítal pán 

tán, ktorý nám tentokrát prišiel po-
rozprávať o vode, prečo je pre nás 
taká dôležitá pri príležitosti Sveto-
vého Dňa vody, no a na základe tejto 
návštevy nás navštívil aj ujo rybár - 
pán Stanko Vaník, ktorý nám ukázal 
všakovaké veci, ktoré používa na ry-
bačku, ako sa aj rybári starajú o 
rybky, aké rybky nájdeme v našich 
vodách a mnoho zaujímavostí.  A čo 
nevidieť nás čaká aj najmilšia oslava, 
ktorú majú detičky rady- Deň ma-
tiek. Mamičky pozveme na našu be-

siedku do 
skej školy, na kto-
rú sa veľmi teší-
me. Pripravíme si 
pre ne pekné  pes-
ničky, básničky,  
tanček  a určite 
aj nejaké milé pre-
kvapenie. A možno sa 
stretneme aj na 
oslavách ku Dňu ma-
tiek v Spoločenskom 
dome v našej obci 
Predajná. No to by 
bolo asi na teraz 
všetko a ak by ste 

mali na mňa nejaké otázky, alebo nielen 
na mňa, viete kde nás nájdete. A veľmi 
by ma potešilo, keby ste aj vy, milí rodi-
čia, napísali alebo priniesli pár viet, kto-

ré by sme dali do nášho škôlkarského 
okienka, možno už v ďalšom čísle. Mám 
na mysli pár viet o tom, ako ste spokojní 
s aktivitami, rôznymi akciami,  ktoré sa 
robia pre naše ratolesti, prípadne na-
vrhli ešte niečo zaujímavejšie. Možno 
niekomu skôr vyhovuje táto možnosť, 
ako sa vyjadriť mimo rodičovského 
združenia. Ďakujem, že ste mi venovali 
pár minút z vášho času pri čítaní nášho 
okienka. Majte sa krásne. 

S pozdravom  
Vaša pani učiteľka Stanka.  

 
 SLOVO RIADITEĽA 

Vzhľadom k tomu, že na dotazník pre rodičov reagovala už rada 
školy, nebudem ho viac komentovať, myslím si, že bolo pove-
dané to najdôležitejšie. Osobne si myslím, že v takýchto aktivi-
tách treba pokračovať aj v budúcnosti. Isté je však jedno, že 
spätná väzba, ktorú nám mal dať spomenutý dotazník je len pr-
vým krokom poukazujúcim na problémy, ktoré trápia školu. A 
ak trápia školu, mali by aj rodičov, starých rodičov, verejnosť. 
Jednoducho všetkých. Niekedy sme bezradní hlavne v oblasti 
výchovy a vychovanosti našich detí. Za hlavné nedostatky v tej-
to oblasti považujem malú informovanosť nás všetkých o tom, 
čo Vaše deti, naši žiaci robia v mimoškolskom čase: s kým a 
kde trávia voľný čas??? aké programy sledujú v Tv a na CD 
nosičoch??? nepoužívajú alkoholické nápoje ??? nefajčia??? 
nezoznamujú sa s akýmikoľvek drogami??? ako dodržujú 
denný režim dňa, majú dostatok spánku??? majú primera-
nú a pravidelnú  kontrolu??? Sú to len suché otázky, nič ne-
riešiace. Riešením je len ich dôsledná aplikácia do denného ži-
vota. Nepomôže vzájomné obviňovanie a prenášanie zodpoved-
nosti na iných. Všetko musí fungovať predovšetkým v rodine. 
Škola je len podporným prostriedkom výchovy, bez Vás, Vážení 
rodičia, ostaneme naďalej bezradní. My vzdelávajme, Vy za na-
šej spolupráce vychovávajte! Tu niekde je správna cesta. Bolo 
by dobré, aby ste aj Vy – rodičia prostredníctvom týchto novín 
vyjadrili svoje postrehy a názory. Verejná diskusia o problé-
moch by bola asi najvhodnejšia.                                   Mgr. Peter 
Roštár 

riaditeľ školy

Zápis do materskej školy 
V mesiaci marec 2009 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 MŠ SR č. 
306/2008 Z.z. o materskej škole zápis detí do materskej ško-
ly pre školský rok 2009/10. Zapísaných bolo 7 detí. Všetky 
deti budú do MŠ prijaté. Po zápise v priebehu mesiaca apríl 
rodičia troch detí prejavili záujem o ich zapísanie do MŠ. 
K septembru 2009  by malo ísť do školy 16 detí. V dvoch 
triedach materskej školy zostane 30 detí. K zostávajúcim de-
ťom  pripočítame 7 už zapísaných a tri, ktoré majú ešte záu-
jem o zapísanie. Spolu budeme mať 40 detí.  Pre prijímanie 
detí do materskej školy boli stanovené nasledovné kritériá: 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijí-
majú: 1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 2. deti s odlože-
ným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 3. deti 
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 
dochádzky. Ostatné podmienky určené riaditeľom ZŠ 
s MŠ Predajná a pedagogickou radou zamestnankýň 
MŠ: 1. deti, ktoré k 1. septembru 2009 dovŕšia tri roky veku, 
2. deti zamestnaných rodičov, 3. deti, ktorých zákonný zá-
stupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania 
žiadostí na predprimárne vzdelávanie.                         -S.M.- 
 



ZAUJÍMAVOSTI 
Veľakrát sa už hovorilo a aj riešilo, čo s čiernou skládkou, ktorá 
„svietila“ pri Hrone. Na hromady konárov, trávy a lístia sa ešte dalo 
pozrieť a relatívne ich aj akceptovať, ale kopy domového odpadu, 
plastových fliaš, handier a starého oblečenia, tehál, kachličiek, do-
konca záchodová misa, či starý gauč...to už bilo do očí a vzbudzova-
lo odpor. Každý, kto čo i len raz prešiel popri tej kope všetkého mož-

ného, neveriacky pokrútil hla-
vou a dostal chuť sa zvrtnúť na 
päte. Skládka sa na nich škerila 
ako otvorená rana prírody, kto-
rá nielen hnisá, ale aj pekelne 
zapácha.  

21. apríla 2009 
bola táto čierna 
skládka vyčistená 
a  zlikvidovaná. Na 
jej mieste ostala čistá plocha bez 
známky akýchkoľvek odpadkov.  
DOKEDY JEJ TO VYDRŽÍ 
???????????????????????????????????  -L.S.- 

ŠPORTOVÉ ZVESTI 
Turistický klub Predajná 

Každoročne predajnianski turisti otvárajú let-
nú turistickú sezónu túrou a opekačkou. Tento 
rok sme sezónu otvárali túrou na Hradisko. 

Počasie nebolo síce najteplejšie, ale na to, že bol 
koniec marca, bolo celkom fajn. Na ihrisku sa 
nás zišlo 12 a vyrazili sme. Cez Sviniarku sme 
vyšli hore na Hradisko a cestou späť sme sa za-
stavili pri chate a nasledovala opekačka. Do-
mov sme sa vracali v dvoch skupinách, jedna 
šla pôvodnou trasou a teda tadiaľ, kade sme 
prišli a druhá cez Zámostie. Všetci skonštatova-
li, že túra sa nám vydarila a sezónu sme otvori-
li, ako sa patrí. Druhou našou akciou bola túra 
na Dubovské chaty. Keďže chodník bol dosť 
zanedbaný, rozhodli sme sa niečo s tým urobiť 

a túto túru sme spojili s jeho čistením. Keďže po ces-
te sú aj dve studničky, vyčistili a poriadili sme aj tie 
a upravili sme ich okolie. Aj tentokrát sme po ceste 
zbierali odpadky a našlo sa ich v prírode bohužiaľ za 
vrece a igelitovú tašku. 

Na najbližšie obdobie chystáme tieto túry 
a výstupy: 

9. mája všetkých srdečne pozývame na tradičný vý-
stup na Hrb – „Hviezdicový výstup na Ľubietov-
ský Vepor“. Je to obnovená tradícia výstupov na 
Hrb zo všetkých svetových strán. 30. mája sa usku-
toční výstup na Veľký Choč, ktorý je turisticky 
veľmi vyhľadáva-
ným pre vynikajúci 
kruhový výhľad 
z jeho vrcholu. 20. 
júna sa uskutoční 
výstup na Veľký 
Kriváň v Malej 
Fatre. Tento vr-
chol sa nachádza  
na hlavnom hrebe-
ni Krivánskej časti 
Malej Fatry a je výborným vyhliadkovým bodom 
s kruhovým výhľadom. Všetky dôležité informácie sa 
včas dozviete z plagátov a obecného rozhlasu.                            

D. Smitka 
predseda turistického klubu

 

Veľký Choč 

Foto: M.Smitka 

Apríl 2009 

Apríl 2009 

Október 2008 



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
ŠPORTOVÁ KOMISIA 
Turnaj vo florballe pre deti 
Pre deti ZŠ sme pripravili turnaj v obľúbenom 
florballe, ktorého sa zúčastnilo 24 mladších 
i starších chlapcov. Tri družstvá bojovali o každú 
loptičku, zahral si každý s každým a nakoniec 
tesne vyhralo družstvo v zložení M. Beraxa, D. 
Michalčík, J. Kukučka a A. Vašina. Nielen víťazi, 
ale všetci zúčastnení boli odmenení sladkými 
a vecnými cenami. 
Sánkarské preteky 
Druhou dlho plánovanou akciou boli tohto roku 
sánkarské preteky, ktoré sa už tradične konali 
pod horou. Napriek tomu, že po celú zimu sme 
mali nedostatok snehu, podarilo sa nám vystih-
núť týždeň, kedy nasnežilo a mohli sme tieto 

preteky zorganizovať. O ich obľúbenosti svedčí 
aj to, že prišlo nielen 30 detí, ale aj niekoľko 
dospelákov, ktorí si tiež veľmi radi zasúťažili. Deti 
za kriku, povzbudzovania a podpory ostatných 
súťažili v dvoch kolách a jednotlivé časy boli 
naozaj tesné. Konečné poradie u detí:  

1. J. Švantner 
2. Š. Švantner 
3. P. Gajdoš 

Keďže súťažili nielen deti, ale aj dospeláci, vy-
hodnotila sa aj „senior“ kategória a konečné 
výsledky sú nasledovné: 

1. A. Hrušková 
2. M. Smitka 
3. E. Pocklanová 

Po pretekoch bol pre deti pripravený teplý ča-
jík, ktorý nám už tradične navaril Marek Smitka 
a keď sa rozdali ceny, spoločne sme sa od-
dýchnutí a „vysánkovaní“ pobrali domov. 

Turnaj vo florballe pre dospelých 
Pre veľký záujem a aj preto, aby neostali ukrá-
tení ani dospelí, sme usporiadali turnaj vo flor-
balle aj pre nich. 33 hráčov sa rozdelilo do 4 
družstiev. Dve družstvá z Predajnej, a po jed-
nom z Jasenia a Nemeckej spolu odohrali 6 zá-
pasov. Víťazným sa nakoniec stalo družstvo 
z Predajnej v zložení P. Dunajský, P. Kordulič, P. 
Skaloš, M. Mistrík, Ľ. Bartoš, J. Wajsenpacher a P. 
Havran veľmi tesne, len o skóre pred Jasením. 
Víťazi boli už tradične odmenení vecnými ce-
nami.  
 
Chcem sa poďakovať členom športovej komisie 
a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomá-
hal pri organizovaní týchto podujatí, za ochotu 
a čas, ktorý im venovali. 

D. Smitka 
predseda športovej komisie
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Oznam 
 Širokej športovej verejnosti v obci Predajná sa dáva na vedomie, že od 10. mája 2009 bude možnosť 
využívať tenisové kurty, ktoré po vynovení novou antukou a umelými čiarami budú k dispozícii pre všet-
kých, ktorým sa táto hra páči a chcú sa v nej ďalej zdokonaľovať. Pokyny pre ich používanie sú vyvesené 
pri vstupe na ihriská. Tešíme sa na Vás!                                                                                 Mgr. P.Roštár 
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