Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016

Uznesenie č.15/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie bez pripomienok:
a) Správu o hospodárení obce k 31.12.2015
b) Správu o stave pohľadávok za rok 2015
c) Správu o ochrane majetku za rok 2015

Uznesenie č.16/2016
OZ obce Predajná schvaľuje dotáciu v zmysle
VZN č. 3/20019 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce Ondrejovi Čipkovi,
bytom Predajná, ul. Bečov 109, vo výške
3 000 € na projekt Vodný Mlyn – národná kultúrna pamiatka - obnova a rekonštrukcia, a to
na obnovu - výmenu okien
Žiada starostku obce o uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na r. 2016.
Uznesenie č.17/2016
OZ obce Predajná schvaľuje VZN č. 4/2016

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia.
Uznesenie č.18/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie, že Štatistický úrad Slovenskej republiky listom č. 610789/2016 z 8.3.2016 potvrdil priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2015,
ktorá dosiahla 883 €.
konštatuje, že starostka dosiahla v uplynulom
období pri vykonávaní obecnej správy, pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti
štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce dobré výsledky,
rozhodlo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a plato-

71. výročie oslobodenia obce

vých pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov o zvýšení
platu starostke obce Ing. Tatiana Čontofalskej
o 25 % od 1.4.2016 (najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca po schválení rozhodnutia
o zvýšení platu)
Uznesenie č. 19/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie podanie
Ing. Mgr. Marčáka Petra ku kanalizácii na ulici
Farská,
berie na vedomie informáciu Ing. Petra
Štefeka a Dezidera Smitku o vykonanom
opätovnom prieskume názoru občanov na
zmenu tlakovej na gravitačnú kanalizáciu na
ulici Farská a ulici Zábrežná (príloha č.6 zápisnice), ktorá vyplynula z pracovného stretnutia
OZ dňa 2. 3. 2016,
žiada starostku obce zabezpečiť vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu ulíc Farská a Zábrežná a po zameraní
predložiť výsledky na rokovanie Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie zmeny projektovej
dokumentácie,
konštatuje, že na zmenu projektu obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2016 vyčlenilo
finančné prostriedky vo výške 21 100 € .
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na
vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného
rozpočtu na rok 2016-2018 .
Uznesenie č. 21/2016
OZ obce Predajná schvaľuje rozpočet obce na
rok 2016 bez pripomienok v členení:
Bežné príjmy: 		
828 261 €
Bežné výdavky: 		
753 399 €
Výsledok hospodárenia BR: +74 862 €
Kapitálové príjmy:
182 550 €
Kapitálové výdavky:
53 500 €
Výsledok hospodárenia KR: +129 050 €
Finančné operácie príjmové:
119 €
Finančné operácie výdavkové: 201 509 €
Výsledok hospodárenia:
-201 390 €
Predpokladaný celkový výsledok hospodárenia na rok 2016 je prebytok vo výške 2 522 €.

Dňa 21.marca 2016 prišli občania Predajnej na Námestie Juraja Pejku, aby si pripomenuli
toto výročie a vzdali úctu tým, ktorí sa pričinili o našu slobodu.
Pietny akt sa konal pri pamätníku padlých. Starostka obce Ing. Čontofalská spolu so
zástupcami obce a členmi ZO JDS v Predajnej položili k pamätníku veniec na znak
vďaky našim spoluobčanom, ktorí sa príchodu slobody nedožili. Ing. M.Boberová

Uznesenie č. 22/2016
Schvaľuje priamy predaj podľa § 9 ods. 2 písm.
a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovzniknutého pozemku par.
KN – C č. 1041/2 o výmere 6 m2 zastavané
plochy a nádvoria vytvorený geometrickým
plánom č. 31628826-100/2015 overený Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor dňa
9.11.2015. pod č. 484/15 k. ú. Predajná.
Pokračovanie na str. 2

Zvesti pre občanov

Na besede
s predajnianskymi autormi

Sme radi, že sme 14. marca
2016 mohli v priestoroch
našej
školy
privítať
členky a členov miestnej
Jednoty dôchodcov, ktorá
v súčasnosti pracuje pod
vedením Ing. Boberovej.
Pri príležitosti marca –
mesiaca knihy zorganizovali
besedu, na ktorú pozvali
dvoch
predajnianskych
autorov – pani Anku
Mikloškovú a pána Jána
Fekiača a našich žiakov.
Spoločne sme sa započúvali
do prednesu básní v podaní
miestnych autorov. Tvorbe
básní sa venujú už niekoľko
rokov.
Rodáci
načreli
do
svojho
literárneho
archívu a zoznámili nás so
svojou literárnou tvorbou.
Smútok i radosť, obraz
života dediny i obrazy
prírody, to všetko na nás
dýchalo z ich veršov. Dozvedeli sme sa, ako sa rodí báseň. K pôvodnej myšlienke
sa treba vracať, rozvíjať, meniť, dolaďovať, obracať ju až dovtedy, kým nie je autor
spokojný. Teší nás, že pani Miklošková a pán Fekiač prišli medzi nás. Uvedomili sme si,
že umelecké slovo nestráca svoju výpovednú hodnotu. Je fajn, že svoje dielka publikujú
aj v Predajnianskych zvestiach a prednášajú ich pri rôznych príležitostiach spätých
so životom obce. Som hrdá, že aj medzi našimi žiakmi sú takí, ktorí tvoria básne,
príbehy a inklinujú k písaniu. Dali sme im priestor. Na besede predniesli svoje literárne
prvotiny Lucka Bakšová, Ninka Kleskeňová, Kaja Eliášová a Ninka Chomová.
Našim autorom želáme, aby im do zbierky pribudlo ešte veľa umelecky hodnotných
básní a aby nestratili svoj inšpiračný zdroj.
M.Vaníková

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 17. marca 2016
Pokračovanie
Priamy predaj sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera
pozemku, a cena za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž
alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Pozemok sa odpredá Ing. Šúlovskému
Pavlovi, Vinohradnícka 49, 900 91 Limbach, za
kúpnu cenu 120 € (20 €/ m2), s povinnosťou
kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností.
Žiada starostku obce o uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľujúcej časti uznesenia.
OZ obce Predajná schvaľuje priamy nájom
podľa § 9 a § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemky na poľnohospodárske
účely, konkrétne pozemky:
par. KN – C
č. 1136/1 o výmere 23 569 m2
– Trvalé trávne porasty,
č. 278 o výmere 3 483 m2 – Orná pôda,
č. 279/1 o výmere 111 m2 – Orná pôda,
č. 279/2 o výmere 27 m2 – Ostatné plochy,
č. 280 o výmere 81 m2 – Ostatné plochy,
č. 281 o výmere 5 m2 – Trvalé trávne porasty,
zapísané na liste vlastníctva č. 558 k. ú. Predajná, obec Predajná, okres Brezno, ktorých
výlučným vlastníkom je obec Predajná za
nájomné 33 €/ha a 1 rok, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný
pozemok ležal ladom a nájomca sa oň staral
ako riadny hospodár, čím obec nemusí zabezpečovať udržiavania predmetu nájmu, a to nájomcovi Ing. Václavovi Kortánovi, Podhrádok
361, Predajná, na dobu nájmu od 1. 4. – 31. 3.
2021 za podmienok, že sa nájomca zaväzuje
umožniť prenajímateľovi uloženie kanalizačného potrubia v predmete nájmu.
OZ žiada starostku obce o uzavretie nájomnej
zmluvy podľa schvaľujúcej časti uznesenia.
Uznesenie č. 23/2016
OZ obce Predajná schvaľuje vyradenie prebytočného majetku obce - nákladné požiarne
vozidlo AVIA 31, ŠPZ: BR 381AR z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu v zostatkovej
cene 0 €,
doporučuje starostke obce zabezpečiť predaj
požiarneho vozidla AVIA 31, ŠPZ: BR 381AR
za minimálnu cenu 350,00 €.
OZ obce Predajná berie na vedomie Informáciu starostky obce o pietnom akte kladenia
vencov pri pamätníku na námestí, ktorý sa
bude konať 21. 3. 2016 o 16:00 hod.
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Milí dôchodcovia,

Výlet na
Predajniansku
Slatinu

aktivity členov miestnej Jednoty
dôchodcov si môžete pozrieť
na nástenke inštalovanej v obci.
Pripravili sme pre vás obrazový
materiál z akcií, ktoré sme tento
rok zrealizovali. Zároveň sa môžete
oboznámiť s plánom aktivít, ktoré
pre vás pripravujeme. Budeme radi,
keď sa ich zúčastníte a spestríte
si kolobeh všedných dní. Môžete
začať hneď v máji návštevou výstavy
Kvetena v Banskej Bystrici, účasťou na
prednáške o zdraví.

Najmä v súčasnosti ľudia vyhľadávajú „...
nádherné TICHO hôr...“ Príjemný spev
vtákov a šum lístia v lese dotvára atmosféru
harmónie. Prípadná nervózna či apatická
nálada v tomto prostredí odpadáva, človek
sa napĺňa niečím prirodzene dobrým
a zdravým. A to je dôvod, prečo si máme
životné prostredie chrániť.
A môže sa ísť na výlet...
Jednota
dôchodcov
Slovenska
v Predajnej usporiadala turistický
prechod cez Predajniansku slatinu dňa
19.04.2016. Jeho cieľom bolo spoznávať
naše chránené územia. Dôchodcovia sa
zúčastnili v hojnom počte a sprevádzal
ich pán Dezider Smitka.
Predajnianska slatina – prírodná
rezervácia bola vyhlásená ako „štátna
prírodná rezervácia“ za účelom ochrany
mokraďových spoločenstiev s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín
a živočíchov na celkovej výmere 11,35ha. Z uvedenej výmery zaberá 10,27ha močiar
(vodná plocha) porastený jelšovo– vŕbovým slatinovým lesom a 1,08ha sú ostatné lesné
pozemky. Sú tu zastúpené rôzne vývojové štádiá slatinného jelšovo – vrbového lesa od
menších vodných plôch cez rašelinisko, močiare, cez ojedinelé a súvislé zárasty krovín
a stromov, ako aj lúčny porast.
Akcia sa vydarila, počasie nám prialo a výlet sme zakončili „opekačkou pri Hrone“.
Ing. M.Boberová
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Čo nové v našej škole

Na vlastivednej exkurzii v Brezne

V utorok 22.03. si štvrtáci spolu s pani učiteľkou Homolovou
prezreli expozíciu Horehronského múzea venovanú priemyselnej
výrobe v Hronci. Z vystavených smaltovaných predmetov
vyžarovalo čaro minulosti.

Deň vody

Farebný týždeň

Týždeň od 11.04.do 15.04.2016 sa niesol v znamení farieb
a zdravej výživy. K aktuálnej dennej farbe si žiaci priniesli
zdravý potravinový produkt. Najúspešnejšími nositeľmi farieb
boli prváčikovia a žiaci 8.triedy. Víťazné triedy si za odmenu
pochutnali na zdravom ovocí a cereálnej tyčinke.

V utorok 22.3.2016 sme si aj my v našej škole pripomenuli Svetový
deň vody. Pri tejto príležitosti si žiačky 9. ročníka Naďka Lányová
a Terezka Michalčíková spolu s pánom učiteľom Marcelom
Múkom pripravili pre žiakov poučnú prezentáciu doplnenú
rozličnými sprievodnými aktivitami. Prostredníctvom nej sa
žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o vode a hlavne pochopili,
že je to jedna z najdôležitejších látok na svete, ktorú si musíme
vážiť a chrániť. Aktivity boli doplnené aj o ochutnávanie rôznych
druhov vôd, pri čom nás veľmi teší výsledok, že všetkým žiakom
najviac chutila vzorka čistej vody z vodovodu. My na Slovensku
síce máme zatiaľ dostatočnú zásobu pitnej, no napriek tomu ju
nemôžeme brať ako samozrejmosť a musíme ňou šetriť, pretože
vo svete sú krajiny, ktoré trpia jej nedostatkom a vyvažujú ju
zlatom. Považujeme preto za veľmi dôležité si aj prostredníctvom
tohto dňa pripomenúť, aké bohatstvo má naša krajina v podobe
pre niekoho možno „obyčajnej“ pitnej vody.

Matematické súťaže

Aj tento rok sme sa zapojili do najväčšej medzinárodnej
matematickej súťaže Matematický klokanko a Matematický
klokan. Súťaž organizuje spoločnosť EXAM. Za matematické
zadania sa platí. Cenu z časti uhrádza rodič a z časti na ňu
prispeje OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Predajná.
Súťaž je anonymná, odpoveďové hárky označené kódom sú na
vyhodnotenie zaslané do Bratislavy. Výsledky budú zverejnené
na stránke http://matematickyklokan.sk, kde si žiaci od 11.apríla
môžu pozrieť, ako sa im darilo. Taktiež budú zaslané aj do školy.
Každý zúčastnený dostane diplom a tí najlepší budú odmenení aj
vecnými cenami.

Finančná injekcia z ministerstva

Tento rok sme využili aj príspevok z MŠVVaŠ na lyžiarsky výcvik
a školu v prírode. Vo februári sa žiaci 7.a 8.triedy zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále pod vedením lyžiarskych
inštruktorov z radov našich kolegov. Mgr. Mistrík, PaedDr.Múka
a Mgr. Šandoryová sa venovali lyžiarom i nelyžiarom. Perfektne
ich zmotivovali, a tak do konca lyžovačky už všetci účastníci
zdolali lyžiarske svahy.
V termíne od 14. do 18. marca boli v škole v prírode v obci
Heľpa, kde sa im okrem našich kolegýň Mgr. Maderovej, Mgr.
Šandoryovej a p. Skladanej venovali aj animátori z cestovnej
kancelárie Bombovo. Druháci, tretiaci i štvrtáci dodnes zhodne
tvrdia, že bolo jednoducho bombovo J.

Testovanie 9

06. apríla 2016 prebehlo aj v našej škole celoslovenské Testovanie
9. Žiaci 9.triedy písali test z matematiky a test zo slovenského
jazyka a literatúry. Výsledky budú centrálne vyhodnotené
a výsledné percentá z testov zohrajú svoju úlohy v prijímacom
konaní na stredné školy.

Deň narcisov

15. apríla 2016 sme sa zapojili do zbierky organizovanej Ligou
proti rakovine. Na účet tejto organizácie sme poslali 197€.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli.
Horehronské stolnotenisové nádeje
Aj tento rok sa pod taktovkou pána Pôbiša konal turnaj
Horehronské stolnotenisové nádeje v našej telocvični. Zúčastnilo
sa ho 29 žiakov z okresu Brezno. V kategórii žiačok obhájila
prvenstvo z minulého roka Emka Žugecová, žiačka 9.triedy.
Druhé miesto v tejto kategórii tiež obsadila žiačka 9. triedy,
Dianka Zboranová. V kategórii mladší žiaci stál na stupienku
víťazov Branko Skaloš zo 6.triedy a na druhom mieste skončil
Oliver Dobozy, žiak 6.triedy. Sme hrdí na úspechy našich žiakov,
ktorí sa dokázali umiestniť na popredných miestach i napriek
tomu, že netrénujú pod odborným vedením. Gratulujeme!
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Zápis do 1. triedy

Dňa 20. apríla 2016 sa konal zápis do 1. triedy. Na zápis prišlo
deväť predškoláčikov z našej materskej školy a dve detičky
z Materskej školy v Jasení. Budúcim prváčikom sa venovala pani
učiteľka Kohoutová a ich rodičom zase pani učiteľka Homolová
a pani učiteľka Maderová. Pre túto vekovú kategóriu plánujeme
v letných mesiacoch adaptačné dni s budúcou prváckou
triednou pani učiteľkou. A v septembri to už bude definitívne.
Z predškolákov sa stanú žiaci základnej školy. Tešíme sa na
všetkých!

Pripravujeme
Do posledného štvrťroku školského roka 2015/2016 vyrážame
ešte s plánmi a predsavzatiami. V apríli nás čaká zápis do
1.ročníka, aktivity k Dňu Zeme a exkurzia do Viedne. Už po
niekoľkýkrát sa v našej telocvični organizuje stolnotenisový
turnaj Horehronské stolnotenisové nádeje (19.4. 2016) pod
záštitou paralympijského športovca pána Riapoša a pod
taktovkou pán Slavomíra Pôbiša.
V máji v areáli Strelnice Šimáň organizujeme s pánom
Kazárom 2. ročník športového Dvojboja mládeže, na ktorý
pozývame účastníkov z okolitých škôl. Školská akadémia je
naplánovaná na 31.mája 2016 v budove základnej školy.
10.júna 2016 sa stretneme spolu so žiačkami z okresu
Brezno na Priateľskom turnaji vo volejbale dievčat, ktorý
bude predchádzať 1. ročníku Memoriálu Petra Roštára. Aj
tento rok ho organizuje pani Alenka Roštárová a miestni
volejbaloví nadšenci. Slávnostné ukončenie školského roka
a odovzdávanie vysvedčení sa spája s 30.júnom 2016. Na
prázdninové obdobie plánujeme ešte letný tábor a adaptačné
dni. Milí rodičia a priatelia školy, srdečne vás na všetky akcie
pozývame.

Deň Zeme

21. apríla 2016 sa v našej škole konala akcia
venovaná Dňu Zeme. Na tento deň sme mali
naplánované rôzne aktivity. Ich cieľom bolo pomôcť nášmu okoliu.
Prvé dve hodiny sme sa učili podľa rozvrhu. Po veľkej prestávke sme z každej
triedy 2. stupňa vybrali troch „maliarov,“ aby spolu s pánom učiteľom
Turňom pracovali na plagátoch s motívom k Dňu Zeme. V špeciálnej učebni
vládla pri maľovaní pokojná atmosféra. Nikto sa nikde neponáhľal. Kým
talentovaní žiaci kreslili, ostatní žiaci z triedy riešili vedomostný kvíz. Na
10 úloh odpovedala väčšina správne. A potom sme sa už rozbehli do šatní
a do prírody. Piataci ostali v školskom areáli spolu s pani učiteľkou triednou
a lesným pedagógom Mirkom z Brusna. Dozvedeli sa o živote zvierat
v našom okolí a zasúťažili si. Šiestaci spolu s pani učiteľkou Fodorovou išli
vyčistiť lesnú studničku pod horu. Siedmaci s pani učiteľkou Rusnákovou
zbierali odpadky po všetkých uliciach obce. Žiaci ôsmej a deviatej triedy
spolu so svojimi triednymi učiteľmi išli vyčistiť Bublinku.
Po návrate do školy sme si pozreli maľby našich spolužiakov a pokojne
„odcupitali“ domov.
Aďka Longauerová, 7. trieda
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Na jarnej lyžovačke

V marci sa zúčastnili deti Materskej školy z
Predajnej jednodňového lyžiarskeho kurzu
na Táľoch.
Päťročné dievčatká Laura Kuracinová,
Bronka Čipková, Mia Kováčova a Lea Boberová spoločne s trojročným Oliverkom
Boberom bojovali na svahu o najkrajší oblúk a výhru v slalome. Nakoniec všetci malí
lyžiari obsadili zhodne 1. miesto. Zo svahu
si odniesli diplom za snahu a nebojácnosť.
Dúfame, že na budúcu sezónu sa pridajú aj
ďalšie deti zo škôlky a s pomocou vedenia
MŠ a ZŠ sa stane z toho podujatia pravidelná pekná tradícia.

Možno objavíme
talenty, ktoré budú nasledovať slovenské
lyžiarske talenty na svetových pohároch. Veronika Zuzulová dokonca potvrdila účasť na našom kurze hneď po skončení sezóny
2016/17. Ďalší termín bude oznámený na nástenke v materskej škole.
Požičanie výstroje, lyžiarske lístky, doprava mikrobusom, lyžiarsky inštruktor a sladká odmena s diplomom sú iba za detský úsmev
po prejdení poslednej bránky v cieli :-)
Ing. Ondrej Bober

Zvesti pre občanov
V mesiaci apríl si pripomíname:
01.04. Medzinárodný deň vtáctva
Medzinárodný deň zábavy v práci
02.04. Medzinárodný deň detskej knihy
04.04. Medzinárodný deň bez násilia
07.04. Svetový deň zdravia
11.04. Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov
a bojovníkov proti fašizmu
12.04. Svetový deň letectva a kozmonautiky
16.04. Svetový deň hlasu
18.04. Európsky deň za práva pacientov
22.04. Deň Zeme
23.04. Svetový deň kníh a autorských práv
24.04. Sviatok sv.Juraja
25.04. Svetový deň boja proti malárii
26.04. Svetový deň duševného vlastníctva
27.04. Svetový deň vodiacich psov
28.04. Svetový deň bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci
29.04. Medzinárodný deň tanca
30.04. Svetový veterinárny deň
V mesiaci máj si pripomíname:
01.05. Sviatok práce
03.05. Deň Slnka
Svetový deň slobody tlače
04.05. Medzinárodný deň hasičov
08.05. Deň matiek
Svetový deň Červeného kríža
10.05. Svetový deň – pohybom k zdraviu
13.05. Svetový deň tulipánov
15.05. Svetový deň rodiny
18.05. Medzinárodný deň múzeí
20.05. Svetový deň masmédií
24.05. Európsky deň národných parkov
31.05. Deň otvárania studničiek
Európsky deň susedov

Deň matiek
Mamka naša zlatá, mamka, mamička,
Tebe patrí prekrásna kytička.
Nech Ti povie každý lupienok a kvet,
že si, mamička, náš celučičký svet.
Milé mamky, mamy, mamičky, srdečne Vás pozývame dňa 15.mája 2016
do Spoločenského domu v Predajnej
na krátky kultúrny program venovaný práve Vám. Tešíme sa na Vás od
16.00 hodiny.

Jubilanti

Kultúrne zvesti

Juraj Pejko

predajniansky právnik a básnik
200 rokov od narodenia
Prajeme Vám veľa zdravia,
lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj..., aby žiť zato stálo.
Blahoželáme v mesiaci apríl
55 rokov
Viera Meveďová
60 rokov
Júlia Dunajská
65 rokov
Ing. Jozef Molčáni
Vojtech Kuracina
Margita Jobeková
70 rokov
Božena Šulková
Blahoželáme v mesiaci máj
50 rokov
Beata Ďurišová
Ing. Tatiana Čontofalská
55 rokov
Júlia Mišovicová
60 rokov
Katarína Šuhajdová
65 rokov
Ján Markus
70 rokov
Zoltán Mikloško
Helena Foltániová

Opustili nás
Pohaslo slnko, na večnosť išlo spať.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Brigita Snopková - marec
Mária Višnyaiová - apríl
Anastázia Múková - máj

Svoju životnú púť začal aj skončil v apríli. Narodil sa 25.apríla 1816 a zomrel 10. apríla 1893.
Takže 25. apríla uplynie presne 200 rokov od jeho narodenia. Otec Juraja Pejku sa volal Filip
a matka Anna. Juraj začal navštevovať školy vo svojom rodisku, v Jasení a v Dubovej. Po ich
ukončení pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Brezne, potom v Kremnici, v Banskej Bystrici a na
lýceu v Levoči. Na jeseň 1834 odišiel na univerzitu do Pešti študovať právo. 3. októbra 1840 odišiel
do Bratislavy, kde študoval filozofiu a právo. Ako právnický praktikant po krátkom pôsobení vo
Veľkom Varadíne odišiel v r.1848 do Pešti, kde sa po zložení prísahy stal jurátom pri Kráľovskej
súdnej tabuli. Nakoniec zakotvil v rodnej Predajnej, kde si otvoril advokátsku kanceláriu a stal sa „
advokátom chudoby.“ Tu sa venoval aj hospodárskej práci s výchovným cieľom.
Do slovenskej literatúry sa uviedol zbierkou básní „ Sklad rozličních spevou,“ ktorá vyšla v r.1848
v Budíne. Zbierka, napísaná v štúrovskej slovenčine, je rozdelená na verše ľúbostné „ Spevi láski“
a „Spevi Rozličnjeho Ohlasu,“ v ktorých zvelebuje rodné Horehronie a povzbudzuje rodákov do
boja za lepší zajtrajšok. Jeho básne sú vlastne popevky na „ľudovú nôtu,“ preto niektoré z nich aj
zľudoveli /Ešte raz sa obzrieť mám, Medzi dvoma hájmi/. Pesnička „ Predanské hodiny smutno
bijú“ má tri pôvodné nápevy, z ktorých najkrajší sa spieva ako pieseň „Trenčianske hodiny
smutno bijú.“ Okrem „Skladu“ vydal ešte zbierku svojich piesní pod názvom „Hornovidiečan
a Hornovidiečanka“, z ktorej sa nezachoval ani jeden exemplár. Podstatná časť jeho básní zostala
v rukopisoch. V literárnom archíve Matice slovenskej je uložený rukopis obsahujúci 243 básní.
Básne sú usporiadané do 5 oddielov, v ktorých sa prelínajú rôzne témy: ľúbostné, intímne, sociálne,
národnobuditeľské/ vlastenecké/, prírodné. V roku1850 založil hospodársky časopis „Zora Sláwie.“
Časopis učil Horehronie racionálnemu hospodáreniu v ovocinárstve, včelárstvu a chovu rýb.
Aj keď tvorba Juraja Pejku nie je rozsiahla a zostala zabudnutá, predsa má len význam pre hlbšie
pochopenie rozvoja literárnej tvorby v regióne Horehronia. Podobne ako A.Sládkovič, snažil sa
zvelebiť rodné Horehronie, učiac jeho ľud svojimi spevmi o láske k rodnej reči a k národu. Preto sa
zapísal do národného povedomia ako „ pevec Horehronia.“ 		
(zdroj: internet)

Spomienkový večer

Posedenie a literárno-spevácke pásmo pri príležitosti 200. výročia narodenia
básnika a právnika z Predajnej Juraja Pejku zorganizovala kultúrna komisia pri
OcÚ a ZO JDS v Predajnej.
Podujatie sa konalo 22.4.2016. Najprv pani starostka obce Ing. Čontofalská
spolu s členmi JDS položila v miestnom cintoríne na hrob Juraja Pejku kyticu
kvetov a zapálila kahance na znak úcty a jeho spomienku. Akcia pokračovala
v spoločenskom dome, kde sa čítal životopis nášho rodáka, recitovali jeho básne
a spievali piesne, ktoré zložil.
Posedenie sa ukončilo malým občerstvením a piesňami nášho regiónu, ktoré sme
si spoločne všetci zúčastnení zanôtili.
Ing. M.Boberová

Športové zvesti

Turnaj štvorhier v Predajnej

V sobotu 2. 4. 2016 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Predajnej odohral
17. ročník stolnotenisového turnaja, konaný pri príležitosti 71.
výročia oslobodenia obce v 2.svetovej vojne. Už tretí rok súťažíme vo štvorhre. Tá je počas sezóny dosť v tieni dvojhier. To,
že máme aj štvorhru radi, ukazuje záujem o turnaj. Tento rok si
cestu do našej dediny našlo 35 dvojíc (70 hráčov). Okrem zástupcov nášho regiónu, prišli aj hostia z Bratislavského, Nitrianskeho
a Žilinského kraja. Od najnižších okresných súťaží až po 2.ligu.
Počas dňa sa odohralo množstvo kvalitných zápasov. Najviac sa
darilo odchovancom Podkoníc. Dvojica Hrčka –Žaloudek ml.
momentálne v službách Martina, resp. Karlovky počas turnaja neprehrala žiaden zápas a zaslúžene získala putovný pohár
starostky obce. Impozantná bola aj jazda porazených finalistov.
Dvojica Kováč-Kán z Lučatína postupne vyraďovala papierových
favoritov a prekvapujúco sa dostala až do finále, v ktorom prehrali po vyrovnanom zápase. Z našich hráčov sa najviac darilo
dvojici Faško-Michalčík. V kvalitnej konkurencii to stačilo na
9.-10.miesto.
Konečné poradie: 1. Hrčka – Žaloudek ml., Martin - Karlovka;
2. Kán – Kováč, Lučatín; 3. Plecho – Lamper, Podbrezová Brezno; 4. Moravčík – Stano, Východná; 5. Šurka – Pacher, Vyhne; 6. Slabej – Štrbík, Lokomotíva BB.
Na turnaji sa organizačne, materiálne a finančne podieľali:
Obec Predajná, Stk Predajná, ZŠ s MŠ Predajná a Michal Berčík.
P. Chromek
Na prvej foto víťazi turnaja, na druhej slávnostné otvorenie.

Turistický klub Predajná
Turistický klub Predajná
Veľké skaly, hory, kopce,
môže sa k nám pridať, kto chce.
Nových členov my vždy uvítame
a super sa tam zabávame.
Do Tatier radi chodíme,
aj do Poľska zavše nazrieme.
Na Slovensku
sme už veľa hôr zliezli
a nikdy sme sa
vrtuľníkom dolu neodviezli.
Lucka a Ninka, 5.trieda
Otvorenie letnej turistickej sezóny na Predajnianskych
vodopádoch 20. apríla 2016

