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Na slovíčko, pani starostka...
PREČO OBEC ZVÝŠILA MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2010?
Na odôvodnenie prečo, treba pripomenúť základné
údaje: v roku 2009 obec (teda my všetci) vyprodukovala
408 ton komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov (z kuka nádob, kontajnerov). Ďalej sme
vyseparovali: sklo - 7,41 ton, plasty - 2,91 ton. Náklady
na separáciu sa nezahŕňajú do miestneho poplatku.
V roku 2008 obec vyprodukovala 403 ton komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov a v roku
2007 to bolo 308 ton.
Podľa §39ods.6 zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z.
činnosti spojené s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho
poplatku, podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 582/
2004 Z.z. , ktorý uvádza: ,,Sadzba poplatku podľa
§78 ods.1 písm. b, je pri nezavedenom množstvovom
zbere najmenej 0,0066 eura za osobu kaledárny deň
a najviac 0,1095 eura za osobu kalendárny deň).
Výnos miestneho poplatku (teda to, čo od občana
vyberieme) sa použije výlučne na úhradu nákladov
spojených s nákladmi s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
Náklady na komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v roku 2009:
- odvoz odpadu:
16 846,96 eur (507 531,50 Sk)
- uloženie a likvidácia odpadu na skládku Sekológ
Brezno - Rohozná: 14 439,27 eur ( 434 997,44 Sk )
- náklady spolu : 31 286,23 eur ( 942 528,94 Sk )
Do nákladov neboli zarátané finančné prostriedky na

likvidáciu čiernych skládok, ktoré v minulom roku boli
vo výške 2 208,13 eur (66 522,12 Sk), náklady na SIPO
(inkaso), cez ktoré platia občania miestny poplatok
mesačne, v 10-tich splátkach a náklady na separáciu a
úľavy občanov znáša obec vo svojom rozpočte.
Obecné zastupiteľstvo na základe týchto skutočností
dňa 11.12.2009 na svojom zasadnutí schválilo zvýšenie
miestneho poplatku na sumu 21,80 eur (656,75 Sk)
na osobu a kalendárny rok.
Na osobu a kalendárny deň tento poplatok činí 0,0598
eura (1,80 Sk osobu/deň).
V roku 2008 miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad bol vo výške 18,10 eur
(545,28 Sk) na osobu a kalendárny rok. Na osobu a
kalendárny deň tento poplatok činil 0,0496 eur (1,50
Sk osobu/deň).
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 z 11.12. 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Predajná
č.3/2008 z 12.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
12.12.2009 a zvesené 4.1.2010, teda v 15-dňovej lehote,
bez pripomienok občanov.
Všetky účtovné doklady o odvoze a
likvidácii odpadu sú k nahliadnutiu
na Obecnom úrade obce Predajná.
Zažili ste niečo, o čo sa chcete podeliť s ostatnými občanmi?
Evidencia o vyprodukovaných odTrápi vás v obci niečo, na čo by ste chceli upozorniť verejne?
padoch je predkladaná každoročne
Pokiaľ máte záujem, podeľte sa s nami o vaše zážitky, postrehy,
na Obvodnom úrade ŽP Brezno.
pripomienky a my vám ich radi uverejníme.
Pre porovnanie uvádzam výšku
miestnych poplatkov za komunálne
Čo treba urobiť?
odpady a drobné stavebné odpady
Stačí, keď prinesiete svoj príspevok na obecný úrad,
pre rok 2010 v susedných obciach:
alebo ho pošlete e-mailom na niektorú z adries, uvedených v tiráži.
Obec Jasenie.......20 eur/osobu/rok
redakčná rada
Obec Nemecká....18 eur/osobu/rok

Vo februári v obci prebehla petícia na zastavenie poplatku za stočné. Na obecný úrad ju doručil p. Vlastimír
Tištian. Nakoľko obec Predajná nie je príslušná petíciu vybaviť, pretože vlastníkom kanalizácie je Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica a prevádzkovateľom Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a. s. Banská Bystrica, obec postúpila petíciu v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 85/1993 o petičnom
práve na horeuvedenú spoločnosť. Plné znenie ich odpovede uverejňujeme pre informáciu občanov.
Vážená pani starostka,
listom č. 98/201 On zo dňa 12. 2. 2010 ste
nám postúpili petíciu občanov obce
Predajná za zrušenie úhrady za stočné, z
dôvodu, že kanalizácia, do ktorej sú
napojení nie je napojená na ČOV. K predloženej petícii uvádzame:
V zmysle Zákona číslo 442/2002 o
verejných vodovodoch a kanalizáciách §
24 bod 4) „Odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou je splnené vtokom
odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie“
a § 28 odst. 6 „Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné“.
V obci Predajná evidujeme zaradenie
kanalizácie do prevádzkovania vodárenskou spoločnosťou od 12. 8. 1971. Jedná
sa o odvádzanie odpadových vôd a vôd z
povrchového odtoku cez kanalizáciu, bez

čistenia odpadových vôd, s priamym
vyústením do Jasenského potoka. Za
vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku v zmysle zákona platí
vodárenská spoločnosť správcovi toku
Povodiu Hrona Banská Bystrica odplaty.
Odplaty sú určené štátom z dôvodu zaťaženia toku odpadovými vodami. K celkovým
nákladom na verejnú kanalizáciu okrem jej
odpisov a odplát je potrebné zahrnúť aj
náklady spojené s odberom vzoriek a ich
vyhodnocovaním, náklady spojené s prevádzkovou činnosťou a údržbou kanalizácie. Vychádzajúc z porovnania údajov
o fakturácii stočného za rok 2009 za celú
obec a poplatkov, ktoré za vypúšťanie
odpadových vôd zaplatila StVPS a.s.
Povodiu Hrona možno konštatovať, že v
tomto prípade je spoločnosť v strate,
pričom neboli do porovnania započítané
ostatné náklady. Z uvedeného vyplýva, že
celkové náklady na prevádzkovanie kanali-

zácii v obci Predajná niekoľkonásobne
prevyšujú platby za stočné od producentov odpadových vôd.
Čo sa týka konštatovania, že susedné obce,
ktoré nie sú napojené na ČOV neplatia
stočné uvádzame, že v evidencii StVPS,
a.s., závodu Banská Bystrica sa nenachádzajú v prevádzke kanalizácie, ktoré by
neboli spoplatnené. Pripomíname, že ak
sa jedná o obce, v ktorých sú kanalizácie
bez ČOV v prevádzke obecných úradov a
neplatia poplatky za stočné, je možné, že
porušujú zákony SR v oblasti ŽP a to
vypúšťaním odpadových vôd do tokov.
Z uvedených dôvodov zamietame túto
petíciu ako neopodstatnenú a pokiaľ verejnú kanalizáciu prevádzkuje naša spoločnosť, patrí jej stočné v zmysle príslušných
ustanovení Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Ing. Mária Vicianová
riaditeľka obchodného úseku

Na slovíčko, pani starostka...
AKÝ JE VÝSLEDOK DOTAZNÍKA NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE A NA PRIPOJENIE
OBČANOV NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU A
ČISTIČKU ODPADOVÝCH VOD V OBCI ?
Prieskum sa robil na zhodných dotazníkoch v obciach Predajná, Jasenie, Nemecká, kde sme chceli
zistiť, či občania majú záujem o to, aby sa v obciach
vybudovala verejná kanalizácia a čistička odpadových
vôd a či občania pripoja svoju domácnosť po realizácii
na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Nakoľko Európska hospodárska smernica stanovila
uplatňovať systém kanalizačných aglomerácií, bolo a
je opodstatnené spájanie viacerých obcí do aglomerácie. Vzhľadom na geograficko-demografický charakter územia bola schválená aglomerácia obcí Nemecká,
Predajná, Jasenie. V rámci Regionálneho operačného
programu Ministerstva životného prostredia SR bude
vyhlásená výzva na vybudovanie kanalizácie a ČOV v
rámci aglomerácie, kedže chceme využiť čerpanie
finančných prostriedkov z eurofondov, bolo nutné
tento prieskum urobiť v obci Predajná.

Dotazníky boli rozdané po uliciach do každého
rodinného domu, kde sa kanalizácia nenechádza.
Rozdaných bolo 181 kusov dotazníkov, vrátilo sa nám
121 kusov.
Z dotazníka vyplynulo nasledovné:
Za vypracovanie projektovej dokumentácie na
verejnú kanalizáciu za obec a ČOV bolo 100 rodinných domov.
Za pripojenie na novovybudovanú kanalizáciu 100
rodinných domov.
Proti vypracovaniu projektovej dokumentácie na
verejnú kanalizáciu a ČOV za obec bolo 14 rodinných
domov a nepripojilo by sa na vybudovanú verejnú
kanalizáciu a ČOV 7 rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná na svojom
zasadnutí dňa 25.1.2010 zobralo kladný výsledok
ankety na vedomie a požiadalo ma o oslovenie firiem
na vypracovanie projektovej dokumentácie na verejnú
kanalizáciu a čističku odpadových vôd a firiem na
vypracovanie žiadosti na eurofondy.
Momentálne prebiehajú rokovania s firmami, ktoré
majú spôsobilosť na vypracovanie projektovej dokumentácie. O výsledku rokovaní vás budem informovať
v najbližšom vydaní Predajnianských zvestí.

UPOZORNENIE
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou
- časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby - podnikateľov a
občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
Každý občan alebo podnikateľ,
ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá
oheň na miestach, kde by sa mohol
rozšíriť, porušuje zákon o ochrane
pred požiarmi. Fyzickej osobe môže
byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur/10.000,Sk/ a právnickej osobe alebo fyzickej
osobe - podnikateľovi až do výšky 16
596,- eur/ 500.000,- Sk/.
Právnická alebo fyzická osoba podnikateľ môže spaľovať horľavé
látky na voľnom priestranstve len
na základe písomného súhlasu, ktorý vydá Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Každý fajčiar si musí uvedomiť, že
odhodením ohorku z cigarety môže
spôsobiť v suchej tráve v jarnom
období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s
obrovskými materiálnymi škodami.
Pri výletoch v prírode musí každý
rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň,
tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti
voľnému šíreniu ohňa.
Rodičia by nemali zabúdať na
zodpovednosť za konanie svojich
detí, hrajúcich sa v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.
Fyzická osoba, právnická osoba a

fyzická osoba - podnikateľ sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy
a plniť príkazy a pokyny týkajúce
sa ochrany pred požiarmi.
Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný
a) budovať na lesných pozemkoch
na vyznačených miestach len
ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie
zákazu zakladania ohňa mimo
zabezpečených ohnísk,
b) spracúvať mapové podklady, do
ktorých vyznačí všetky dôležité
údaje z hľadiska ochrany pred
požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
c) zabezpečovať v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru
hliadkovaciu činnosť,
d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.
Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný:
a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe

bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom
vhodného druhu s hmotnosťou
náplne aspoň 5 kg,
c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a
zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
d) vytvárať rozčleňovacie pásy a
prieseky v lese.
Likvidácia lesných požiarov je
spojená s obrovskými finančnými
nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu
hmyzu, plazov, drobného vtáctva a
zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Brezne chce
požiadať všetkých občanov, aby tak
ako každý rok na jar, nemenili našu
krásnu prírodu na spálenisko.

Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež
porušuje zákon o ochrane
pred požiarmi.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V Predajnianskych zvestiach prebehla v roku 2009 Vedomostná súťaž o našej obci. Zapojilo sa o nej 40
súťažiacich. Dňa 6. januára 2010, pri príležitosti sviatku Troch kráľov sa uskutočnilo v spoločenskom
dome žrebovanie. Zo správnych odpovedí pán Macko vyžreboval výhercov:

1. cena: nebohý p. Milan POCKLAN, 2. cena: p. Soňa KALICKÁ, 3. cena: p. Tomáš SZAKÁCS
Výhercom blahoželáme a na záver sa chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ako aj sponzorom, ktorí túto
súťaž podporili: p. Claudia Tokárová - Borka, p. Ján Demeter - hospodárske potreby, p. Jaroslav Báboľ pohostinstvo Relax, p. Pavol Kupec - stolárstvo.
Súťaž pripravili: Anna Čunderlíková, Dezider Smitka

Z činnosti komisie školstva, kultúry a vzdelávania
Nový rok 2010
sme privítali na Námestí
J. Pejku, kde členovia kultúrnej
komisie a komisie výstavby podávali prítomným občanom vianočný punč, ktorý ich zahrial
pri očakávaní Nového roku. Čakanie im rezkými melódiami
spríjemňovali aj bratia Čonkovci. Presne o polnoci privítal
Nový rok pekný ohňostroj a prítomným sa prihovorila starostka obce Ing. Tatiana
Čontofalská.
Sviatok Troch kráľov sme spoločne, okrem účasti na
svätej omši, oslávili aj veselo, v spoločenskom dome,
kde nám sviatočné popoludnie spríjemnil folklórny
krúžok Chlapi z Dolnej Lehoty, pod vedením harmonikára Petra Ťažkého.
Po ich kultúrnom vystúpení si prítomní občania spolu
s účinkujúcimi pri občerstvení a pekných piesňach

s harmonikou posedeli
do neskorých večerných hodín. Toto podujatie sa všetkým tak zapáčilo, že si harmonikára objednali aj na ďalšie podujatie - Pochovávanie basy. Po Troch kráľoch nastal čas
veselosti a zábavy - Fašiangy. V rámci nich sme
pripravili niekoľko podujatí:
- Detský karneval,
- Jubilejný 10. ročník maškarného bálu v Predajnej,
- 1. ročník pochovávania basy.

Maškarný bál:
S jeho prípravou a zháňaním sponzorov začala komisia už v januári. Dátum bol určený na 12. februára. Samozrejme, záujemcov bolo veľa, pretože tento bál si už
za desať rokov vybudoval peknú tradíciu.
Začal sa presne o 19. hodine. Otvorili ho
členovia komisie B. Šulková a Ľ. Ofúkaný.
Plesovú atmosféru hneď na začiatku navodili tancujúce páry z tanečnej školy
J. Fábera - Zuzka Kňazovická, Violka Kazárová, Mirko Cibula a Majko Kňazovický. Zatancovali štandardné a latinskoamerické tance. Bolo to veľmi krásne
a milé, a tak ich prítomní odmenili veľkým potleskom. Potom nasledoval príchod masiek, ktorých bolo celkom
štrnásť. Ich kostýmy účastníkov plesu rozosmiali a pobavili. Hneď nato
slávnostným prípitkom ples otvorila starostka obce.
No a potom už nasledovala chutná
večera a zábava až do rána, počas ktorej bola aj
tradičná tombola. Každý účastník si okrem tomboly odniesol aj podkovu pre šťastie s nápisom 10. ročník
maškarného bálu. O polnoci nechýbala tradičná kapustnica. O dobrú hudbu sa postaral Marián Auxt z Hronca.

Z činnosti komisie školstva, kultúry a vzdelávania
Druhé krásne a vydarené podujatie bolo 16. februára

Pochovávanie basy
Zúčastnili sa ho prevažne starší občania, ktorým
sa veľmi páčilo. Začalo sa tiež slávnostným otvorením, slávnostným prípitkom
a chutnou večerou. A potom
už naslediovala bujará zábava, ktorá trvala až do polnoci. Do tanca hrala kapela
Jána Michalčíka a Ing. Pavla Rusnánka a prestávky vypĺňal harmonikár z Dolnej
Lehoty Peter Ťažký. O 23.30
prítomných prekvapili obecní hasiči na čele s Ľ. Ofúkaným, ktorí za sprievodu plačiek prišli do sály s obrovskou basou, ktorej vystrojili
poslednú rozlúčku. Nechý-

bal ani „pán farár“, ktorý celé podujatie sprevádzal, ani „miništrant“, ktorý vyberal „do zvončeka“. Výbuchy smiechu a veselosti boli odmenou za dobre pripravený program.
Pretože toto podujatie bolo veľmi vydarené,
rozhodli sme sa urobiť z neho každoročnú tradíciu.

7. marca vystúpil v SD divadelný súbor z Medzibrodu s predstavením “TANEC NAD PLAČOM”.
Podujatia, ktoré som spomínala mali vysokú úroveň. Stála za nimi hŕba nadšencov, ochotných ľudí a sponzorov,
ktorí sa na nich podieľali. Preto sa im chcem touto cestou úprimne poďakovať. Sú to: členovia kultúrnej komisie
A. Miklošková, Ľ. Ofúkaný, M. Dudová, Jana Rusnáková, A. Giertlová, B. Šulková, M. Fekiačová, E. Bystrianska,
A. Búdová; členovia hasičského zboru: bratia Ivan a Miro Čonkovci, Martin Goral; Ivana a Lenka Goralové,
Marek Murín, Želmíra Púchyová, Iveta Trnovská, Ivana Kukučková a samozrejme, starostka obce Ing. Tatiana
Čontofalská.
Ďakujem aj naším sponzorom, ktorí nám vecnými cenami prispeli do tomboly. Sú to: obec Predajná, starostka
obce, rozličný tovar Borka, hospodárske potreby J. Demeter, pohostinstvo „U Daniela“, lacné odevy I. Nociarová,
spracovanie dreva - p. Nociar, potraviny „Relax“ - p. Baboľ, oprava odevov - J. Kazárová, kaderníctvo M. Košíková, STAVMIX p. Longauerová, Iveta Kohútiková, A. Čunderlíková, D. Smitka, Ž. Daxnerová,
pohostinstvo p. Berčík, SHR - p. Vančo, ohňostroj p. Kindernay, Ing. M. Kňazovická, DHZ Predajná (hasiči),
Miroslav Čontofalský, ZO SMER - SD. Ešte raz všetkým vrelá vďaka!
Okrem uvedených akcií členovia kultúrnej komisie ochotne pomohli pri organizovaní a priebehu
kresťanského plesu, ktorý sa konal 6.2.2010 v SD Predajná.
Z pripravovaných podujatí:
25. marca vystúpia v spoločenskom dome s kultúrnym programom deti z MŠ, ZŠ a súboru Bocianik, pri príležitosti
otvorenia veľkonočnej výstavky, do ktorej sa môžu zapojiť okrem žiakov aj občania našej obce.
preds. kultúrnej komisie, B. Šulková

Oslava Troch kráľov očami našej občianky
Sviatok Troch kráľov sme si v našej obci ako každý rok pripomenuli v kostole, ktorý je Trom kráľom zasvätený
a potom aj na oslave, ktorá sa konala v spoločenskom dome od 16.30. Mala dobrý priebeh a zaspievali sme si
ľudové pesničky, ktoré hral na harmonike Peter Ťažký. Za tento pekný večer treba poďakovať kultúrnej komisii
pod vedením B. Šulkovej a našej pani starostke Ing. Tatiane Čontofalskej.
A. Filipková

január
50 rokov
Juraj Kňazovický
60 rokov
Elena Mistríková
Ján Štefančík
Marcela Vaňová
65 rokov
Mária Molčániová
75 rokov
Eliška Fekiačová
Mária Filipková
80 rokov
Pavel Ledňa
Margita Michalčíková
Mária Spišiaková
Mária Špilová
85 rokov
Anna Šimková

február
50 rokov
Miroslav Kupec
Milan Kuracina
65 rokov
Kazimír Halaj
Milan Vaš
70 rokov
Mária Predajňová
90 rokov
Júlia Filipková

Bianka Beraxová

Kultúrna komisia nezabudla v čase fašiangovom ani na tých najmenších. Pripravila aj pre nich krásne
a veselé podujatie - detský karneval.
Dňa 29. januára v popoludňajších
hodinách sa do spoločenského
domu v sprievode svojich rodičov
alebo starých rodičov nahrnuli
detičky v rôznych karnevalových
kostýmoch. Boli tu víly, Rybana,
Nšo-či, Batman, vodník, strašiak,
Popoluška i rôzne zvieratká
a ešte mnoho iných.
Po krátkom predstavení do mikrofónu sa moderátorovi Ľubošovi každá maska predstavila a vybrala si
zaslúžený darček. Bolo ich veru neúrekom.
Potom nasledovala veselá a družná zábava počas ktorej
všetci dostali chutný čajík a keksík. Do tanca im hral
„dídžo“ Ľuboš.
Bolo to krásne a milé podujatie o čom svedčili rozžiarené očká detí a dobrá nálada a spokojnosť všetkých prítomných.
B.Š., Foto: J. Kuracina

Obecná štatistika
Milan Pocklan
Peter Turzík
Marcela Kiššová
Jozef Žabka
Elena Michalčíková
Oľga Majerová

K 31. 12. 2009
mala naša obec

1369 obyvateľov
Od 1. 1. 2010
sa narodili:
zomreli:
prisťahovali:
odsťahovali:

1
6
8
9

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
Olinkou MAJEROVOU, rod. Mutišovou z Predajnej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí
aj zboru pre občianske záležitosti, OcÚ a spevokolu v Predajnej.
smútiaca rodina

ŠPORTOVÁ KOMISIA
V januári sme pre deti pripravili už
tradičný FLORBALOVÝ TURNAJ. Zúčastnilo sa ho 18 detí, ktoré sme rozdelili do troch družstiev.
Každé družstvo odohralo po 4 zápasy a po tvrdom boji sa víťazmi
stalo družstvo v zložení: Jakub Bučko, Matej Pavlovský, Július Švantner, Šimon Švantner. Atmosféra

bola ako vždy vynikajúca a
deti sa zabavili a zašportovali si.
Február nás potešil chladnejším počasím, sniežik sa
neroztopil, a tak sme mohli
usporiadať SÁNKARSKÉ
PRETEKY. Pod horou sa
zišlo 36 detí a rodičov a keďže aj
počasie nám vyšlo, preteky sa mohli začať. Každý súťažiaci mal dve
jazdy a výsledky sú takéto:
Mladšie deti:
1.miesto - Jarko Laššák,
2. miesto - Dominik Havran,
3. miesto - Matej Hruška
Staršie deti:
1. miesto - Monika Havranová,

Prebudená Hviezda
Tíško sní vločka
na družkách drieme
túži poznať krásu
svit Rodnej Zeme.

Pristaví sa v chvíli
upresní smer cesty
neváha a spúšťa
zásah v terči presný.

Pomôž, Hospodin náš
nariaď mocným druhom
nech mrak ma odnesie
v stave samodruhom.

Rodinný náklad svoj
prehodí cez plece
a prchá čím ďalej
k svetlu žitia sviece.

Sen hviezdny pochopil
Boh Slnka vetra
a jedna od sestier
spať k Nebu vzlietla.

Únava ju morí
ešte raz zacieliť!
Plod mamku pobáda:
Nemôžeš ma zradiť!

Zbohom buď Zem moja
za šťastím letím
do Zeme rozprávok
do vílích Svätýň.

Vydrž pokladík môj
prinesiem Ťa k cieľu!
Povijem víťazným
vencom Synka vôľu.

Víchor už nevládze
ona ďalej beží
na trati jej vrždí
polárny sneh svieži.

S prejavom úcty k víťazstvu ducha
i tela venuje skromnej spoluobčianke Anastasii Kuzminovej k získaniu
zlatej a striebornej medaily pre Slovensko vo Vancouveri na Olympiáde
v biatlone v r. 2010.
Ján Fekiač, Predajná 14.2.2010

2. miesto - Róbert Kišš,
3. miesto - Lucia Hrušková
Rodičia:
1. miesto - Vierka Laššáková,
2. miesto - Májka Majerová,
3. miesto - Alenka Havranová
Po pretekoch sa deti zišli na chate,
kde okrem cien dostali aj teplý čajík.
Dezider Smitka,
predseda športovej komisie

Turistický klub Predajná
Ako predprípravu na začiatok tohtoročnej sezóny
sme sa vo februári vybrali
na bežkách na Hrb. Zišli
sme sa jedenásti a na chatu sme sa vybrali dvomi
trasami. Bolo pekné počasie a výborná viditeľnosť,
ktorá nám umožnila vychutnať si pohľad nielen na Nízke Tatry, ale v plnej kráse sa nám ukázali aj Vysoké
Tatry. Už teraz sa tešíme na otváraciu akciu sezóny 2010,
ktorou bude „opekačka na Kačke“.
Dezider Smitka,
predseda Turistického klubu v Predajnej

Kalendár túr na rok 2010
17. 4. 2010 - otvorenie letnej turistickej sezóny
- opekačka na Kačke
8. 5. 2010 - tradičný jarný výstup na Hrb „Hviezdicový výstup na Ľubietovský Vepor“
19. 6. 2010 - Terchová - Veľký Kriváň (BUS)
3. 7. 2010 - Chabenec (BUS)
31. 7. 2010 - Štrbské Pleso - Solisko (BUS)
14. 8. 2010 - Cyklotúra - Lúčky - Hronec - Predajná
28. 8. 2010 - Západné Tatry - Salatín (BUS)
25. 9. 2010 - Donovaly - Jasenianska Kyslá (BUS)
16. 10. 2010 - ukončenie letnej turistickej sezóny - guláš
6. 11. 2010 - jesenný výstup na Hrb

Srdečne Vás pozývame!

Je zimný rez vhodný pre všetky ovocné dreviny?
Treba hneď na začiatku povedať,
že tento termín rezu nie je vhodný pre všetky ovocné dreviny
(druhy). Zimný rez sa používa
hlavne vo veľkovýrobe, lebo
umožňuje využiť voľnú mechanizáciu a pracovné sily v čase,
keď je menej práce na iných úsekoch.
Na zimný rez môžu veľmi negatívne reagovať najmä stromy
kôstkovín: broskýň, marhúľ, ringlôt, sliviek a mirabeliek.
Rezné rany týchto ovocných stromov môžu nielen namrznúť,
ale hrozí aj ich infekcia závažnou hubovou chorobou a bakteriózou (baktériová rakovina). V našich podmienkach sú
hlavnou príčinou glejotokov, rakoviny, odumierania kôry (preliačiny, praskliny, odlupovanie), postupného chradnutia a
čiastočného alebo úplného hynutia konárov a stromov.
Príznaky infekcie sú veľmi podobné a vzájomne sa prekrývajú. Zákerné sú preto, lebo ich sporulácia a infekcia prebiehajú v období vegetačného pokoja, keď sú stromy menej odolné. Ochorenie podporujú mierne zimy a daždivé počasie.

MAREC:
Veľkonočný program spojený s výstavkou
veľkonočných ozdôb v SD, s odpredajom
výrobkov detí z MŠ a ZŠ ako i občanov 26. 3.
Florbal pre deti - turnaj
Návšteva opery v Banskej Bystrici
Stolnotenisový turnaj o Pohár starostky
obce pri príležitosti oslobodenia obce
APRÍL:
Turnaj vo florbale pre dospelých telocvičňa ZŠ
Večer venovaný spomienkam na Juraja
Pejku - 30. 4. v SD
MÁJ:
Májové športové popoludnie pre deti
a mládež
Deň matiek – kultúrny program v SD
-16. 5.
Majstrovstvá okresu Slov. poľovnícky
zväz - malokalibrovka, brokovnica Strelnica Predajná - 29. 5.
JÚN:
Oslavy Dňa detí – Rozprávkový les –
areál biatlonu - 5. 6.

Okrem neošetrených rán môžu byť vstupnou bránou nákazy
aj mrazové trhliny, jazvy po listových stopkách, mechanické
poškodenie kôrových pletív a rany po ľadovci.
Ovocné dreviny sa proti týmto patogénom stávajú odolnejšie
až s nástupom vegetácie.
Významným preventívnym opatrením, okrem presunu termínu rezu na predjarné, jarné a letné obdobie, je včasné vyrezanie miest s glejotokom a nekróziami kôry a následné zatretie
rán stromovým balzamom alebo latexovou farbou s prídavkom Kuprikolu 50 (2%) alebo iného fungicídu.
Ani jadroviny (jablone, hrušky) by sme nemali rezať pri teplotách pod -3 stupne Celzia a pri sychravom, daždivom počasí. Preto ich odporúčam rezať až v predjarí (bezprostredne
pred pučaním). Kôstkoviny odporúčam rezať pred začiatkom
pučania a v období vegetácie.
Zimný rez pomerne dobre znášajú: ríbezle, egreše, černice a
maliny. Detailný rez černíc, malín a egrešov je najlepšie urobiť neskôr - v období, keď sú už dobre viditeľné prípadné
zimné poškodenia.
Ing. Ján Chamko

Deň otcov – súťaže detí s otcami
Turistická túra pre deti
Verejné strelecké preteky - malikalibrovka,
brokovnica, pištoľ, samopal - 26. 6.
JÚL:
9. ročník výstupu na Chabenec
Zájazd na kúpalisko v Kováčovej
Zájazd na nákupy do Poľska - 14. 7.
Zájazd do Bojníc pre deti s rodičmi - 23. 7.
Futbalový turnaj starých pánov
Slovenský Viessmann pohár v letnom
biatlone - cros všetky vekové kategorie - cros
3. - 4. 7.
Verejné strelecké preteky pištoľ WCF
combat 17. 7.
AUGUST:
Oslavy „Dni obce“ – súťaž vo varení
kotlíkového guláša, súťaže detí a rodičov,
kultúrne vystúpenie hostí, Ľudová veselica
(areál pri SD) - 6. - 8. 8.
Letný biatlon –Memoriál hrdinov SNP
1. 8.
SEPTEMBER:
Vedomostná súťaž ,,Detský milionár“
- 24. 9.

Spomienkový večer venovaný rodáčke,
herečke Bete Poničanovej v SD - 30. 9.
Súťaž o najsilnejšieho chlapca a najsilnejšie dievča Predajnej
Cyklistické preteky pre deti
OKTÓBER:
Mesiac úcty k starším – posedenie
spojené s kultúrnym programom pre
seniorov v SD - 24. 10.
Súťaž v púšťaní šarkanov
Návšteva opery v Banskej Bystrici
NOVEMBER:
8. ročník súťaže pre deti a mládež
„Rytmus mladých“- 12. 11.
Nauč sa a tancuj HIP-HOP – ukážky
tanca pre mládež
Predvianočné športové popoludnie pre
deti a mládež
DECEMBER:
Privítajme Sv. Mikuláša – Námestie
J. Pejku – 6. 12.
Vianočné kultúrne vystúpenie detí
základnej školy a ZUŠ v SD „Šťastie,
zdravie, pokoj svätý, vinšujeme Vám....“
Vianočný turnaj pre dospelých vo florbale
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