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Nastal čas horúcich letných dní a v našej obci sa opäť raz konalo
podujatie s názvom Dni obce Predajná. Ako býva zvykom oslavy
sa začali v piatok popoludní, ktoré bolo vyhradené deťom. Bol
pre ne pripravený pestrý program, v ktorom bolo mnoho
súťaží, vystúpení a rozličných atrakcií. Krátko popoludní o 14.00
hod sa program začal vystúpením cyklistickej Trial show. Táto
show mala u detí a dospelých veľký úspech, veď skoro každý
malý chlapec sníva o dosiahnutí podobných zručností na svojom
bicykli. Rodičov a deti upútala aj prezentácia práce policajného
zboru a ukážky práce psovodov. Taktiež naši mladí hasiči opäť
nezaháľali a spestrili slávnostné popoludnie ukážkou svojich
schopnosti a rýchlych reakcií pri likvidácii požiaru. Medzitým si
na ihrisku mohli deti zajazdiť na koníkoch a súčasne už
prebiehala súťaž o najsilnejšieho chlapca a dievča Predajnej.
Výsledky zosumarizoval pán Smitka. Počasie nám prialo a deti sa
s elánom zapájali do rôznych súťaží na ihrisku. Každé dieťa sa
snažilo získať čo najviac súťažných lístkov, za ktoré si mohli
vybrať v stánku rôzne vecné alebo sladké odmeny. Samozrejme
nechýbala teta Klaudia, ktorá opäť pomaľovala naše malé ratolesti, za čo jej veľmi pekne ďakujeme aj v mene nadšených detí.
Škoda len, že deti nezostali na ihrisku aj po skončení súťaží,
pretože bola pre ne pripravená diskotéka a vypúšťanie lampiónov
šťastia. Verím, že našim najmenším sa páčilo a o rok sa zídeme
znova.
Príjemná letná pohoda sa preniesla aj do ďalšieho - sobotňajšieho
dňa, ktorý začínal súťažou vo varení guľášov o najlepšieho
guľášmajstra. Do súťaže sa zapojilo 16 družstiev, ktoré už od
skorého rána chystali všetky pochutiny na guláš. Počas varenia
gulášu prebiehali súťaže v pití piva a súťaž o naj rybára a rybárku.
Najlepším rybárom sa stal Šimon Púchy a najlepšou rybárkou
Ivana Kukučková.
V areáli školy sa konal aj tenisový turnaj o pohár starostky obce,
ktorú organizačne zastrešil p. Milan Laššák. Na prvých troch miestach sa umiestnili dvojice športovcov: Kordulič–Klein (1. miesto), Michalčík – Beraxa (2. miesto), Malček – Medveď (3. miesto).
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Nastal čas obeda a poroty „ochutnávačov“ guláša. Porota
v zložení p. Smitka D., Kuzma S., Kuracina V.Núter, Medveďová
V. mala za úlohu vybrať najchutnejší guláš. Víťazným družstvom
sa stala rodina Havranová. Na 2. mieste skončila rodina Pavlovská a 3. miesto získali členovia Urbariátu.
Počas podujatia sa o dobrú náladu staral p. Ľ. Ofúkaný, ktorý
celú akciu moderoval.
Popoludnie spestril program, v ktorom si mohli prihlásení
účastníci zmerať sily v súťaži o najsilnejšiu ženu a muža Predajnej.
Svojimi piesňami nás prišli potešiť folkloristi za súboru Heľpa.
Tradíciou týchto osláv bol aj futbalový zápas Predajná – Jasenie,
ktorý skončil 2:1.
Počas dňa si návštevníci pochutnávali na guláši, pohári vínka
a grilovaných špecialitách a tu i tam sa stretli a porozprávali so
starými známymi. Taktiež si mohli zakúpiť ručne vyrobené
výrobky od nášho spoluobčana p. Vojtecha Kuracinu. Samozrejmosťou boli aj detské atrakcie, ako skákacia nafukovacia
žirafa, kolotoče a stránky s rôznymi detskými hračkami
a sladkosťami.
Deň sa schyľoval k večeru a my sme už netrpezlivo čakali sa
nášho hosťa - skupinu Kmeťoband, ktorá to roztočila do dobrej
nálady, a tá pokračovala až do skorého rána so skupinou ZBM.
Sobotňajšia zábava pod holým nebom vyvrcholila vypustením
lampiónov šťastia a pekným ohňostrojom. Dôstojným
zakončením osláv bola v nedeľu slávnostná svätá omša, na ktorej
sa zúčastnil spevokol Cambrial Musica z Michalovej.
Dni obce by sa nemohli uskutočniť bez štedrých sponzorov, organizátorov, ktorým patrí naše poďakovanie. Ďakujeme sponzorom: Banskobystrický samosprávny kraj, Obec Predajná, Milan
a Inga Dunajskí, Vladimír Moravčík, Michal Berčík a Ľuboš
Kohútik, Urbariát Predajná, Jozef Nociar , Mária a Arpád Nagyovci, Zuzana Kocúrová, Eva Longauerová – Stavebniny, Viera
Pocklanová, Jaroslav Michalčík, Babol – pohostinstvo Predajná,
Marta Veselovská, Jana Kohútová, Jozef Fekiač, Stanislav Kohút –
poľovníci.
Starostka obce ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli
finančne, vecnými darmi na zdarný priebeh Dní obce Predajná 2015.
Veríme, že sa IX. ročník Dni obce Predajná vydaril a tešíme sa na
stretnutie o rok.
Petra Hazuchová, Marta Veselovská

OSLAVY HASIČOV A URBÁRISTOV V PREDAJNEJ
V sobotu 12. septembra sa Námestie Juraja Pejku v Predajnej odelo do sviatočného rúcha s vyzdobenou hasičskou technikou, aby sa mohlo stať dejiskom dvoch významných udalostí. Osláv 130.výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru a 115. výročia založenia Urbariátu Pozemkového
spoločenstva.
Úderom 14-tej hodiny sa za tónov fanfár žiakov a učiteľa ZUŠ
vo Valaskej pohol sprievod hasičov na čele s vlajkovou čatou a
veliteľom DHZ Jánom Črepom, ktorý po nástupe podal hlásenie
starostke obce Ing. Tatiane Čontofalskej.
Moderátor programu Ľuboš Ofúkaný privítal vzácnych hostí, starostov hasičského okrsku z Jasenia Ing. Miroslavu Pravotiakovú, z
Dolnej Lehoty Vieru Hudíkovú a z Nemeckej Branislava Čižmárika,
riaditeľa OR HaZZb v Brezne Ing. Ivana Švantnera, riaditeľku OV
DPO SR v Brezne Renátu Rusovú, riaditeľku ZŠ s MŠ v Predajnej
Mgr. Michaelu Vaníkovú ako aj zástupcov DHZ okrsku a ostatných
prítomných občanov.
Úvod slávnostného programu patril žiačkam tunajšej ZŠ, ktoré
predniesli báseň rodáčky Anny Mikloškovej „Hasičom k sviatku“
a zahrali na flaute.
Pokračovanie na str.3

ZVESTI PRE OBČANOV
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 22. júna 2015

Uznesenie č. 26/2015
OZ SCHVAĽUJE Bilanciu príjmov a výdavkov
za rok 2014 nasledovne: Bežné rozpočtové
príjmy: 741 352,66€ - plnenie na 100,54%, Bežné
výdavky: 301 164,90€ - plnenie na 96,04%
Rekonštrukcia Námestia J. Pejku bola uhradená z
EUROFONDOV, projekt bol ukončený 1.6.2015.
Materiál tvorí prílohu k zápisnici.
Uznesenie 27/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE Správu ÚIK o inventarizácii majetku a záväzkov obce Predajná k
31.12.2014, kde neboli zistené žiadne rozdiely.
Uznesenie č. 28/2015
a/ OZ SCHVAĽUJE Celoročné hospodárenie
obce a Záverečný účet obce za rok 2014 bez
výhrad. Schodok hospodárenia - rozdiel medzi
príjmami a výdavkami za rok 2014 bol:
41 704,606. Celkový výsledok hospodárenia bol:
20 623,706.
b/ OZ BERIE NA VEDOMIE stav peňažných
prostriedkov na bežnom účte k 18.6.2015, a to vo
výške 50 146,286.
Uznesenie č.29/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE Odborné stanovisko hl.
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2014.
Uznesenie č.30/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE Bilanciu príjmov a
výdavkov k 31.3.2015 nasledovne: Bežné rozpočtové príjmy: 194 431,056, plnenie na 25,75%.
Bežné výdavky: 68 265,066, plnenie na 22,74%.
Materiál tvorí prílohu k zápisnici.
Uznesenie č.31/2015
OZ Predajná BERIE NA VEDOMIE Správu
hlavnej kontrolórky obce k hospodáreniu obce k
31.3.2015
Uznesenie č 32/2015
OZ SÚHLASÍ s vykonaním pozemkových úprav
/komasácia/ k nehnuteľnostiam v k.ú. obce.

Uznesenie č. 33/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE že zo strany p.
starostky obce Ing. Tatiany Contofalskej bola
splnená povinnosť podania majetkového
priznania v zmysle vyššie citovaného zákona.
Uznesenie č.34/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE:
a/ Správu hlavnej kontrolórky o výsledku
následnej finančnej kontroly hospodárenia ZŠ
s MŠ v Predajnej
b/ Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
procesu inventarizácie majetku, záväzkov obce
Predajná za rok 2014 s pripomienkami:
Vykonať kontrolu mzdových nákladov v ZŠ s
MŠ v Predajnej a kontrolu rozdelenia úväzkov
na jednotlivé zložky platu /3 osoby/- plat
učiteľa, plat vychovávateľky a spôsob účtovania.
Uznesenie č.35/2015
OZ SCHVAĽUJE Plán práce hlavnej kontrolórky
obce na Il. polrok 2015 bez výrad.
Uznesenie č.36/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE Správy hlavnej
kontrolórky obce o následnej finančnej kontrole
a ostatnej kontrolnej činnosti za obdobie od 1. 1.
do 30. 5. 2015
SCHVAĽUJE odmenu hlavnej kontrolórke obce
za I. polrok 2015 vo výške 550,006.
Uznesenie č.37/2015
OZ SCHVAĽUJE Projektové zámery obce
Predajná - viď prílohu č.7 k zápisnici - podkrovný
priestor v objekte MŠ v Predajnej.
Uznesenie č.38/2015
OZ SCHVAĽUJE Redakčnú radu v tomto zložení:
p. Božena Šulková, Eva Pocklanová, Anna Čunderlíková, Anna Filipková, Lucia Smitková, Lucia
Hrašková, Mgr. Stanislava Michalková.
ODVOLÁVA sl. Natáliu Holkovú ako členku
redakčnej rady.

Uznesenie č.39/2015
OZ SCHVAĽUJE:
a/ Podľa § 9 ods. 2 písmeno a/ a § 8 písmeno e/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších predpisov zámer predaja novovzniknutého pozemku parcela KN - C č. 4175 o
výmere 73 m2- zastavaná plocha a nádvorie,
vytvoreného geometrickým plánom č.
36639729-75/2015 v k.ú. obce Predajná, za
dohodnutú kúpnu cenu 4,00€ za m2, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
b/vo veci odkúpenia nehnuteľnosti parcely KN-C
č. 1135/5 - ostatná plocha o výmere 4974m2 a
parcely KN-C č. 1136/1 -TTP o výmere
23569m2 žiadateľom p. Ing. Václavom Kortánom sa OZ obce Predajná rozhodlo túto
záležitosť riešiť až po prešetrení a doporučení
stavebnou komisiou obce Predajná, a to na
najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č.40/2015
OZ SCHVAĽUJE Ponuku na mapový portál
GEOSENCE, vo výške 990 € s DPH, je potrebné
informovať sa aj o ďalšom postupe pri realizácii servisu
portálu po uplynutí 1-ročnej servisnej zmluvy.
Uznesenie č.41/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE dodržiavanie Smernice č. 2 vnútornom systéme vybavovania
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti - bez pripomienok
Uznesenie č.42/2015
OZ SCHVAĽUJE predĺženie platnosti Programu
HaSR Mikroregiónu Chopok-Juh na roky 20072013, a to do 31.12.2015.

Pripravujeme na OKTÓBER
Vystúpenie umelcov zo Šlágra
– Mirky a Ondreja
Potančokovcov a posedenie
pri hudbe s občerstvením.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Predajná, ktoré sa konalo dňa 12. augusta 2015

Uznesenie č. 47/2015
OZ SCHVAĽUJE podľa § 9 ods. 2 písmeno a/ a §
8 písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obce v znení neskorších predpisov predaj
novovzniknutého pozemku parcela KN - C č.
4175 o výmere 73m2 nezastavaná plocha a
nádvorie, vytvoreného geometrickým plánom č.
36639729-75/2015 v k.ú. obce Predajná
kupujúcemu Ing. Tomášovi Briedovi bytom
Podbrezová, a to za dohodnutú kúpnu cenu
4,00€ za m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku.
OZ ZAMIETA žiadosť pána Ing. Václava
Kortána, bytom Predajná, Školská 406 k
odkúpeniu parcely KN-C č. 1135/5 ostatná
plocha o výmere 4 974 a KN-C -1136/1TTP o
výmere 23 569 m2 a bude sa týmto zaoberať až po
vybudovaní kanalizácie a SCHVAĽUJE nájomnú
zmluvu predĺžiť.
Uznesenie č. 48/2015
OZ SCHVAĽUJE dodatok č. l k zmluve č.
232/2011 SOU-I OZ o zriadení spoločného
stavebného úradu so sídlom na MsÚ v Brezne.
Uznesenie č. 49/2015
OZ BERIE NA VEDOMIE predložené návrhy
VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a
návrhu VZN č. 4/2015 Trhový poriadok obce.

Uznesenie č. 50/2015
a/ OZ BERIE NA VEDOMIE predloženú petíciu
občanov obce Predajná z ulice Farská,
b/ OZ DOPORUČUJE starostke obce prekonzultovať s projektantom zmenu kanalizácie z
tlakovej na gravitačnú a cenovú kalkuláciu
nového projektu.
Uznesenie č. 51/2015
a/ OZ BERIE NA VEDOMIE informácie
starostky obce o:
• projekte - obnova spoločenského domu zmena palivovej základne,
• projekte - zateplenie budovy MŠ a v súčasnej
dobe je na vyjadrení na OR HZ Brezno,
následne po vyjadrení bude vydané stavebné
povolenie a projekt bude predložený na
EUROFONDY,
• projekte - zberný dvor pri Spoločenskom dome,
• podaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia na MH SR,
• tom, že majiteľom pozemkov pod plánovanou
čističkou odpadových vôd boli zaslané listy s
informáciou o návrhu vysporiadania
predmetných pozemkov a následne bude
vydané osvedčenie o vydržaní týchto
nehnuteľnosti v prospech obce.
b/ OZ SCHVAĽUJE zápisy do kroniky obce za
roky 2012 až 2013.

Pripravujeme na NOVEMBER
Súťaž o najsympatickejšie
dievča a najsympatickejšieho
chlapca Predajnej.
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ZVESTI PRE OBČANOV
OSLAVY HASIČOV A URBÁRISTOV V PREDAJNEJ
Starostka obce vo svojom príhovore
zhodnotila chronologicky činnosť hasičov
a pripomenula, že hasičský zbor v Predajnej je druhým najstarším v okrese,
keďže jeho založenie je zdokumentované
v roku 1885, ale neoficiálne ešte pár rokov predtým. Poukázala na skutočnosť,
že v roku 1928 bola zo zbierky Slovákov
žijúcich v Amerike zadovážená hasičská
zástava, ktorá je symbolom hasičov v Predajnej dodnes.
Na záver poďakovala bývalým členom za
ich obetavú prácu a popriala dnešným
dobrovoľníkom veľa zdaru v ich nezištnom, namáhavom a šľachetnom poslaní.
Na pamiatku 130.výročia pripla na historickú zástavu pamätnú stuhu. O slovo
požiadala aj riaditeľka OV DPO SR v
Brezne, ktorá odovzdala DHZ medailu za
„Príkladnú prácu“ a ocenila hlavne prácu
predchodcov dnešných mladých hasičov.
Na záver sa hasiči pomodlili „Modlitbu
hasiča“ a zaželali si málo požiarov a veľa
úspechov v hasičskom športe.
Oslavy pokračovali pripomenutím si
115.výročia založenia urbáru, kde na úvod
zaznela báseň „Pozdrav o lesu“, ktorú zarecitoval sám autor Ján Fekiač. Slova sa
potom ujal predseda Urbariátu Ing. Milan
Vágner, ktorý zhodnotil a priblížil činnosť
spoločenstva v minulých aj terajších rokoch a požiadal bývalého dlhoročného
funkcionára Jána Fekiača, aby v prejave
odhalil históriu organizovaných prác v
lese, ktorá siaha ešte ďalej do histórie ako
je 115 rokov.
Po oficiálnej časti sa oslavy presunuli
na futbalové ihrisko, kde už rozvoniaval
guľáš, a ako prvý sa v kultúrno-športovej
časti predstavil so svojou hrou na fujare a
spevom Ľubomír Kršteník za plieskania
bičov a po ňom svoje umenie predviedol majster SR vo vábení zveri Daniel
Demeter. Prítomní účastníci osláv si
mohli vyskúšať svoje umenie a zručnosť v
netradičných súťažiach, ako hod kľuchtou
na diaľku, hod polenom na cieľ, rezanie dreva na hmotnosť, beh s hasiacim
prístrojom, alebo si ísť pozrieť výstavku
„Hasiči a urbár včera a dnes“ ,kde mohli
vidieť historické hasičské prilby, prúdnice,
uniformy, pílky, jarmá na voly a ďalšie
zaujímavé exponáty a písomnosti. Umenie bojovať a chuť víťaziť predviedli aj hasiči
ukážkou športového hasičského útoku a
atrakciou hlavne pre deti bolo zapálenie
drevenej hranice a ukážka hasičského
zásahu pomocou cisternového automobilu. Zruční tesári ukázali dnešným
mladým, ako sa dakedy guľatina okresala
sekerami a topormi na hranol. Všetko toto

bolo prepletené humoreskami a krátkymi
žartovnými básničkami Jána Fekiača.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie dua Mirka a Ondrej Potančokovci,
ktorí sú známi z televíznej Šláger parády.

Krátko po zotmení sa na oblohe rozžiaril
nádherný pestrofarebný ohňostroj a zábava pokračovala diskotékou až do rána.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akoukoľvek mierou zapojili do organizovania tohto podujatia a oslávencom
prajeme veľa, veľa ďalších úspešných
desaťročí.
Ľuboš Ofúkaný

Hasiči nielen oslavujú...
Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ v Predajnej si pripomína 130.výročie svojho vzniku,
ale práca hasičov nie je len o slávnostiach, ale o skutočných zásahoch a pomoci.
DHZ má v súčasnosti 20 členov z toho 3 ženy. 9 mužov je školených a odborne spôsobilých vykonávať základné hasičské zásahy a záchranné či pomocné práce podľa potrieb
a požiadaviek starostky obce , občanov, alebo OR HaZZB v Brezne.
V súčasnosti výjazdovú flotilu tvoria dve zásahové vozidlá: AVIA 31 s prenosnou motorovou striekačkou PS-12 a ŠKODA 706 RTHP CAS-25 – TRAMBUS s nádržou na vodu
o objeme 3.500 litrov, čo je pre vytvorenie si predstavy na 17 minút striekania jednou
C prúdnicou, alebo 4 min. striekania z delovej lafety B na cisterne. Obe vozidlá sú síce
už morálne zastarané, ale starostlivosťou a údržbou o ne, ich stále udržiavame v akcieschopnom stave. Do osobnej výstroje nám pribudli profi prilby GALLET, ktoré nám
daroval pán Roman Jost z Zurichu /manžel Terézie Šuhajdovej/ a tri reflexné zásahové
bundy ako dar Urbariátu Predajná. Ďakujeme!
Prehľad zásahovej činnosti za posledných 18 mesiacov :
p.č.

miesto udalosti

dátum

trvanie
6 hod.

hasičov/tech.
6 , CAS-25

nákl.na
zásah*
150 €

1.

požiar stohu sena - Kramlištie

04/14

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

požiar komína ul.Školská
požiar kontajnera pri SD
požiar komína ul.Bečov
požiar les.porastu Dúbravka
požiar kontajnera pri SD
požiar kontajnera pri SD
požiar plast.kontajnera pri pošte
požiar stohu sena Záhumienka

12/14 30 min. 2, A-31 PHP
25€
12/14 30 min. 4, CAS-25
20€
02/15 30 min. 2, A-31 PHP
25€
03/15
1 hod. 4, CAS-25
30€
03/15 30 min. 4, CAS-25
20€
06/15 30 min. 4, CAS-25
20€
08/15 30 min. 4, CAS-25
20€
08/15
3 hod. 5, CAS-25
100€
*pri spotrebe MN 30L/100km a 15L/1MHod.

Tabuľka obsahuje výjazdy DHZ k požiarom s počtom zúčastnených hasičov, doby trvania zásahu a použitá technika s vyčíslením nákladov na PHM, bez akejkoľvek odmeny
pre hasičov.
Okrem toho sme zabezpečovali na príkaz starostky obce polievanie námestia, čistenie
odtokových kanálov na námestí, polievanie ľadovej plochy v zime a asistencie pri kontrolovanom spaľovaní konárov. V školskom roku 2015/16 otvárame aj záujmový krúžok
pre deti „Mladý hasič“. V budúcnosti máme v pláne obnoviť tradíciu stavania turíčnych
briez.
V poslednom období sa nám rozšírili požiare kontajnerov a stohov sena, a je dôvodné podozrenie, že ide o úmyselné podpaľovanie. Upozorňujeme preto, že budeme
ostražití a nekompromisne zakročíme voči takejto osobe s vyvodením všetkých
právnych následkov, pretože dokázané úmyselné podpaľačstvo je klasifikované ako
trestný čin, za čo môže byť takáto osoba odsúdená na finančný trest a dokonca aj na
trest odňatia slobody. Vyzývame aj rodičov, aby mali vždy prehľad kde a čo robia ich
ratolesti.
Ako ste si mohli všimnúť, časté sú požiare sádz komínov. Prevenciou pred ich vznikom
je dôsledné čistenie komínov podľa vyhlášky. Ak sa už sadze v komíne chytia nesmú
sa v žiadnom prípade hasiť vodou, ale práškovým hasiacim prístrojom cez komínové
dvierka. Práškový hasiaci prístroj je vhodný do domácnosti aj na hasenie požiarov
pevných, kvapalných, plynných látok a dokonca aj na hasenie elektrických zariadení
pod prúdom. Cena 6kg práškového prenosného hasiaceho prístroje je cca.max.24€. Je
to investícia, ktorá môže zachrániť milióny, aj životy.
DHZ Predajná vám ho ponúka v inzeráte v tomto čísle.

ZVESTI PRE OBČANOV
Informácia pre občanov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňom 1. júlom 2015 vstúpil do platnosti
zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon upravuje:
a) zriadenie registra adries (ďalej len register),
b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
c) podmienky a postup pri zápise, zmene
a vymazávaní údajov z registra, ako aj pri
oprave údajov zapísaných v registri,
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo
veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra,
e) sankcie za porušenie povinnosti podľa
tohto zákona.
V súvislosti s týmto zákonom bude obec Predajná pripojená na informačný systém registra adries MV SR, ktorý je podmienený
doplňovaním údajov a to: kraj, okres, obec,
časť obce, ulica, súpisné číslo, orientačné
číslo, číslo rozhodnutia, dátum účinnosti,
stav vchodu, obývateľný/neobývateľný, obsahuje byty, adresný bod – priestorový
údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné
číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak
budova nemá určené orientačné číslo a má
určené súpisné číslo.
Podkladom na zameranie adresného bodu je
geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná
budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava
(ďalej len geometrický plán). Na účely
určenia a vyjadrenia polohy budovy, ku
ktorej sa adresný bod zameriava, sa používajú
údaje o jej zameraní z geometrického plánu.
Vyhotovenie zamerania adresného bodu
zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti
o určenie súpisného čísla a orientačného
čísla.
Dňa 1. júla 2015 vstúpila do platnosti
Vyhláška MV SR č.142/2015 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri
adries a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
MV SR po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR podľa § 121 zákona č.
125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje
všeobecne záväzný právny predpis, kde
ustanovuje vzor zamerania adresného bodu
a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu
a geografickej osi ulice v geografickej časti
registra.
Dňa 1. júla 2015 vstúpila do platnosti
Vyhláška MV SR č.141/2015 Z.z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.31/2003
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo
inej protispoločenskej činnosti (ďalej len “protispoločenská činnosť”) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Obec Predajná ako orgán verejnej moci je povinná určiť osobu (ďalej len “zodpovedná osoba”),
ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí
byť prístupný 24 hodín denne.
Obec Predajná dané úlohy zabezpečila oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom prostredníctvom „Smernice o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej
činnosti“ ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti tiež oznamuje, že
zodpovednou osobou je hlavná kontrolórka obce Predajná (§ 11, ods. 3 zákona 307/2014 Z. z.).
Zamestnanci obce môžu podať podnet zodpovednej osobe:
- podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba v označenej obálke „Určené pre zodpovednú osobu – Neotvárať“ na adresu: Hlavná kontrolórka obce Predajná, Nám. Juraja Pejku 67,
976 63 Predajná alebo na e-mail: hlavnakontrolorka1@gmail.com.

OSLAVY HASIČOV A URBÁRISTOV OBJEKTÍVOM

DHZ PREDAJNÁ Vám sprostredkuje :

Prenosný hasiaci prístroj PRÁŠKOVÝ 6KG

vhodný do domácnosti na všestranné použitie
VHODNÝ NA HASENIE POŽIAROV :
• pevných látok /drevo, uhlie, sadze, nábytok .../ „A“
• kvapalných látok /benzín, nafta, riedidlá.../ „B“
• plynných látok /zemný plyn, propán-bután.../ „C“
• elektrických zariadení pod prúdom /TV, PC, variče.../ „E“
Vhodný aj do automobilov pre jeho vysokú účinnosť !
Má manometer na kontrolu funkčnosti !
V cene je zahrnuté : hasiaci prístroj, vešiak, dovoz až k Vám domov v mesiaci
november, potvrdenie o kúpe, zaškolenie, nainštalovanie, piktogram!
Záväzné objednávky zasielajte do 31.10.2015 len SMS správou
na tel.č.: 0915 553 884 v tvare: PHP POCET KUSOV MENO ULICA CISLO DOMU
Príklad SMS: PHP 1 JAN NOVAK BECOV 555

24€

I*N*Z*E*R*C*I*A
Kúpim pozemok alebo časť záhrady v obci Predajná na výstavbu rodinného domu.
Tel. č.: 0902 056 766
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Výročie SNP

Protihluková stena

Dňa 29.augusta sme si pripomenuli 71.výročie
SNP. Slovenské národné povstanie bolo protifašistickým vystúpením Slovákov. Centrom
povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu v noci z 27. na 28.
októbra 1944 porazili. Časť jednotiek prešla
na partizánsky spôsob boja. V boji pokračovali až do oslobodenia na jar 1945. Slovensko sa tak vďaka SNP zaradilo
k víťazným krajinám druhej svetovej vojny.
Presne v deň výročia SNP sa v Banskej Bystrici konali oslavy.
Oslavy začali kladením vencov v pietnej sieni Pamätníka
SNP a pokračovali slávnostným zhromaždením s príhovormi
hostí. Po oficiálnych prejavoch oslavy pokračovali bohatým
kultúrnym programom. Návštevníci si mohli pozrieť vystúpenie Roba Grigorova, Sisy Sklovskej i Cigánskych diablov. Tento rok aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici oslavuje
60.výročie svojho vzniku. Rozhovor s jeho riaditeľom Stanislavom Mičevom popretkávaný kultúrnymi vystúpeniami na
živo odvysielala v deň výročia SNP Slovenská televízia pod
názvom Pamäť v kameni.
Pripomínajme našej mladej generácii, že pred 71 rokmi bojovali naši starí a prastarí otcovia o Slovensko.
-MV-

Dňa 25.6.2015 podala starostka obce Predajná Ing. T. Čontofalská
žiadosť o vybudovanie protihlukovej steny na ceste I/66, ktorú
adresovala Slovenskej správe ciest – Investičná výstavba a správa
ciest, Skuteckého 32, 974 23 B.Bystrica. Uverejňujeme stanovisko
tejto inštitúcie v plnom znení:
„Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest
B.Bystrica na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 25.06.2015
vydáva nasledovné stanovisko:
- ako majetkový správca cesty I/66 a priľahlých mostných objektov
v pláne našich investičných stavieb neuvažujeme s vybudovaním
protihlukových opatrení v predmetnom úseku cesty
- nakoľko nežiaduce účinky hluku z dopravy sú problémom vo
všetkých intravilánových zastavaných častiach, je potrebné
preukázať meraniami hluku nadlimitné hodnoty
- v najbližšom možnom termíne preveríme stav na predmetných
mostných objektoch ID-M6830 ev.č. 66-094: „Most cez Jaseniansky potok a miestnu komunikáciu v obci Predajná“ a IDM4737 ev. č. 66-095: „Most cez miestnu komunikáciu – príjazdná na železnicu – v obci Predajná“ a v rámci pridelenia
finančných prostriedkov zaradíme riešenie odstránenia hluku
z cesty I/66 do plánov investičnej prípravy stavieb.“
Pod stanoviskom je podpísaný Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC
IVSC Banská Bystrica.
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Letný tábor 2015

ČO NOVÉ
v našej škole

Jednou z posledných aktivít školského roka 2014/2015 bol letný denný tábor.
Pripravili sme ho pre našich žiakov od 6 do 10 rokov.
Prvých osem dní prázdnin strávili síce naši žiaci
s pani učiteľkami Maderovou,
Homolovou, Kováčikovou, Oravkinovou a pani
vychovávateľkami Skladanou a Hrončekovou.
Nepohybovali sa však v školskom prostredí.
Výcvik psov v Šalkovej, rozprávkové Habakuky
na Donovaloch, atmosféra ranču na Chvatimechu či kúpanie v bazéne v Banskej Bystrici,
zdravý vzduch breznianskej soľnej jaskyne, ale
aj závan histórie Zvolena otvorili deťom bránu
do čarovného letného sveta prázdnin. 		
				 -MV-

ČO NOVÉ
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v našej škole

Začiatok nového školského roka 2015/2016

2.septembra 2015 sme za účasti pani starostky Ing.
Tatiany Čontofalskej, učiteľského zboru a nepedagogických zamestnancov školy slávnostne otvorili
nový školský rok 2015/2016. Čaká nás 191 pracovných dní, 43 víkendov a 24 dní prázdnin. Dokonca tri dni
pripadnú na štátne sviatky. Jeden deň, Deň ústavy, sme si pripomenuli hneď v úvode školského roka – 1.septembra. Obdobie
letných prázdnin je vymedzené 64 dňami.
Dovtedy nás čaká desať mesiacov práce. Učenie, písanie
domácich úloh či skúšanie. Menej obľúbené činnosti medzi
žiakmi, ale každý z nás si nimi prešiel. Výchovno-vzdelávací
proces však zastrešuje aj školské akcie, exkurzie, kultúrne podujatia, športové súťaže a mnoho iných aktivít, ktoré tiež rozvíjajú osobnosť žiaka. Musím konštatovať, že tých sa naši žiaci
zúčastňujú radi. Dosahujú pekné športové umiestnenia, dokážu
seba i nás odprezentovať na kultúrnych akciách, vedia sa slušne
správať na exkurziách. Verím, že tomu inak nebude ani tento
školský rok.
Novinkou vo výchovno-vzdelávacom procese je zavedenie celoslovenského testovania piatakov Testovanie 5-2015, ktoré sa bude
konať dňa 25.11.2015. Testovanie 9 sa uskutoční dňa 6.4.2016.

Aj tento školský rok je v kompetencii základných škôl. Neprechádza na pôdu stredných škôl. Žiaci 1. a 5. triedy budú vzdelávaní podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu.
Novinkou pre žiakov 2.stupňa je opätovné zavedenie predmetu
technika v 5. triede. Tak ako aj v predchádzajúcej reforme aj
v tejto škola využíva na svoju profiláciu disponibilné hodiny.
Z dvoch disponibilných hodín sme v prvej triede jednu využili
na vyučovanie nového predmetu. Prvýkrát zavádzame výučbu
cudzieho jazyka - anglického jazyka do učebných osnov prvákov.
Jednou hodinou sme im
posilnili vyučovanie telesnej a športovej výchovy. V
piatej triede sme využili
tri disponibilné hodiny
na posilnenie matematiky,
anglického jazyka a telesnej a športovej výchovy. 2., 3. a 4. ročník na
1.stupni a 6.-9.ročník na 2.
stupni sa vzdelávajú podľa
vytvoreného a stále aktuálneho školského vzdelávacieho programu.
Škola je zapojená do
celoslovenského Projektu na rozvoj polytechnickej výchovy. Cez
tento projekt sme získali pomôcky na vyučovanie technickej
výchovy, biológie, fyziky a chémie.
Aj v tomto školskom roku budeme spolupracovať s Obecným
úradom v Predajnej, so ZUŠ so sídlom vo Valaskej, s CPPPaP
so sídlom v Brezne. Chceme aj naďalej pokračovať v spolupráci
s Lesmi SR a s kultúrnymi telesami, ktoré pozývame na pôdu
našej školy.
K 1.septembru zasadlo do školských lavíc našej školy 147 žiakov.
Z toho je 11 prvákov a 16 žiakov 9.ročníka. Súčasťou základnej
školy je aj materská škola, ktorú navštevuje 40 detí. Škola zamestnáva 31 zamestnancov. Nie všetci sú zamestnaní na plný úväzok.
O dianí v našej škole pravidelne informujeme rodičov a priateľov
školy na našej webovej stránke – www.zspredajna.edupage.org,
ako aj v obecných novinách Predajnianske zvesti a samozrejme
sme otvorení osobným stretnutiam a konštruktívnej komunikácii.
Mgr. Vaníková M.

-------------------OZNAM PRE VEREJNOSŤ------------------Riaditeľstvo ZŠ s MŠ so sídlom Školská 418, 976 63 Predajná oznamuje, že vedúca školskej jedálne má úradné
hodiny v utorok v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Posledný deň
vyučovania
pred
prázdninami

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania
po
prázdninách

Jesenné

28.10. 2015

29.10.2015
30.10.2015

02.11.2015

Vianočné

22.12.2015

23.12.2015
07.01.2016

08.01.2016

Polročné

29.01.2016

01.02.2016

02.02.2016

Jarné
Banskobystrický kraj

26.02.2016

29.02.2016
04.03.2016

07.03.2016

Veľkonočné

23.03.2016

24.03.2016
29.03.2016

30.03.2016

Letné

30.06.2016

01.07.2016
02.09.2016

05.09.2016

Prázdniny

Adaptačné dni na konci školského roka boli určené predškolákom. Našim zámerom bolo dosiahnuť, aby sa deti
z materskej školy na školu tešili. Tromi dňami ich previedla
dnes už aktuálna prvácka triedna pani učiteľka Želmíra Kohoutová.
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Život je zložitý, samé prekvapenie.
Ako ho žiť? Žiadny návod nie je.
Šťastie, zdravie, pohodu a šarm,
to je prianie k Vašim narodeninám.

Blahoželáme v mesiaci
september 2015
50 rokov
Arpád Nagy
65 rokov
Milan Babiak
Ján Michalčík
70 rokov
Darina Líšková
október 2015
50 rokov
Ing. Demian Miroslav
Mária Nagyová
Oľga Škantárová
60 rokov
Katarína Košíková
65 rokov
Karol Kleskeň
Oľga Šošová
70 rokov
Anežka Králková
80 rokov
Elena Luptáková
Brigita Snopková
85 rokov
Ing. Juraj Šteňo
90 rokov
Jozef Bakoš

Nech dieťatku sudičky
všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky,
zdravia, šťastia majú.

Narodili sa v júli
Karolínka Babiaková
Hugo Kováč

Nijaký čas tu na zemi
nie je dosť dlhý na
život s tými, ktorých
milujeme...

Opustila nás v septembri
Anna Tokárová

Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
na Kalvárii

Tohtoročná odpustová slávnosť, tak
ako i minulé roky, sa niesla v duchu
pripomenutia si bolestí Panny Márie
spojená s poďakovaním za tohtoročnú
úrodu.
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
ktorú pápež Pius XI. vyhlásil v roku
1927 za hlavnú Patrónku Slovenska, si
celé Slovensko a taktiež naša farnosť
pripomína každoročne 15. septembra.
Vo farnosti je jej zasvätený kostolík na
Kalvárii.Slávnosť sa začala o 10 hod.
pod Kalváriou, kde sa stretli veriaci
z Jasenia a z Predajnej, no bolo vidieť i rodákov a veriacich z blízkych a vzdialených farností. Krížovú
cestu viedol domáci pán kaplán ThDr Adam Valčuk. Počas tejto krížovej cesty sme mohli rozjímať
nad Ježišovým utrpením. Za spevu a modlitieb sa sprievod dostal až na vrchol Kalvárie, kde už
čakali deti a mládež, ktoré viedli krížovú cestu Sedembolestnej Panny Márie. Táto krížová cesta má
sedem zastavení. Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. Mariánski ctitelia
myslia na sedem najznámejších bolestí Božej Matky. Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej predpovedal ťažkú budúcnosť jej Syna a aj to, že jej vlastnú dušu prenikne meč bolesti. Druhýkrát Mária
trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta. Tretiu bolesť prežívala, pri hľadaní svojho syna,
ktorý sa stratil v Jeruzaleme. Štvrtú a piatu bolesť prežívala pri umučení syna, keď sa s ním stretla na
krížovej ceste a keď stála pod krížom. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala
v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu.
Socha Sedembolestnej – Matka drží na kolenách mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža sa vynímala na našej Kalvárii pred obetným stolom, ozdobená kvetmi. Všade okolo boli porozkladané
plody tohtoročnej úrody, za ktoré veriaci ďakovali počas svätej omše.
Odpustová slávnosť pokračovala o 11,00 hod. slávením svätej omše, na ktorej sme privítali
hlavného celebranta, kazateľa, Generálneho riaditeľa rádia LUMEN, Doc. ThDr Juraja Spuchľáka
PhD. Spolu s ním slávil svätú omšu domáci pán farár Th Lic Arkadiusz Piekut. Sviatosť zmierenia
vysluhovali bývalý pán kaplán Mgr. Krzistof Zontek a terajší pán kaplán ThDr Adam Valčuk.
Slávnosť obohatili svojim spevom spevokoly z Jasenia a z Predajnej, ktoré sa kvôli tejto udalosti
spojili a vytvorili jeden zbor.
Za slová povzbudenia a slávenie svätej omše sa na záver poďakovali pozvanému kazateľovi , starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská a starostka obce Jasenie Ing. Miroslava Pravotiaková. Celú slávnosť spríjemnilo a umocnilo i pekné počasie a občerstvenie veriacich po
záverečnom požehnaní.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v tomto roku prispeli k pokojnému a dôstojnému priebehu farského odpustu.
M. Kňazovická

Spomíname
RUDOLF FILIPKO

(18. 8. 1915 – 5. 6. 2006) 100. výročie narodenia
Od r. 1946 pôsobil v našej obci ako učiteľ. Denne prichádzal pred
školské lavice, z ktorých na neho hľadeli dôverčivé tváre detí.
Usmerňoval ich na ceste poznania. Založil v obci štepnicu, kde deti
učil štepiť a rozmnožovať ovocné stromy a starať sa o ne. Učil svojich
žiakov spoznávať krásy prírody, pestoval v nich lásku k prírode. Jeho rukami prešlo
mnoho generácií, ktoré na neho spomínajú s úctou a láskou.
R.Filipko pôsobil v obci v rokoch 1947 – 1953 ako kronikár. Svoju prácu vykonával
zodpovedne a na vysokej úrovni. Študoval staré materiály, získaval poznatky od profesora Mistríka – historika z Bratislavy, spolupracoval so Stredoslovenským múzeom
v Banskej Bystrici. Za prácu kronikára získal mnoho ocenení. So svojimi vedomosťami
z histórie sa podelil s deťmi i občanmi Predajnej na rôznych besedách.
V dôchodkovom veku sa R. Filipko venoval rodine a svojej záľube. Naďalej pestoval
ovocné stromy a zeleninu. Svoje skúsenosti a výsledky pozorovaní prírody zhrnul do
rád, ktorými pomáhal obyvateľom obce.
R. Filipko zomrel vo veku 91 rokov. My, žiaci, na neho aj po rokoch s úctou spomíname.
					
Božka Šulková
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Turistický klub Predajná

Ďumbier Na námestí sa nás zišlo 53 turistov. Bolo krásne slnečné
počasie. Na Trangoške sme vystúpili z autobusu a pokračovali smerom
na chatu M.R.Štefánika pod Ďumbierom. Tu sme sa osviežili, najedli
sme sa a hlavne si oddýchli. Oddýchnutí sme pokračovali na najvyšší
vrchol Nízkych Tatier Ďumbier. Odtiaľ sme išli na Chopok a potom
smerom dole na Srdiečko. Domov sme sa viezli autobusom. Vrátili sme
sa plní krásnych zážitkov.

Chabenec Tradičný výstup na Chabenec sme zorganizovali spolu so

športovou komisiou. Zišlo sa nás 53 turistov. Autobusom sme sa vyviezli do Kyslej a odtiaľ na Baukovu hať. Pokračovali sme na Zámostskú
hoľu a hrebeňom sme pokračovali na Chabenec. Potom sme zišli na
chatu pod Chabencom, kde sme si oddýchli, najedli sme sa a pofotili
si krásy Nízkych Tatier. Vracali sme sa späť do Kyslej a odtiaľ za krásPiatok Dní obce v Predajnej bol určený deťom, ktorých sa na ihrisku neho slnečného počasia, ktoré panovalo celý deň, sme sa spokojní vrátili
zišlo neúrekom. Športová komisia pre ne pripravila súťaž o najsilnejšieho domov.
chlapca a dievča. A tu sú výsledky:
Dievčatá z materskej školy: 1. Koštialová Timka, 2. Čipková Bronka, 3.
Hazuchová Timka. Chlapci z materskej školy: 1. Fortiak Peter, 2.
Pocklan Jožko. Dievčatá zo základnej školy - 1. stupeň: 1. Pavlovská
Paťa, 2. Buchanová Hanka, 3. Buchanová Lenka. Chlapci zo základnej
školy – 1. stupeň: 1. Pršanec Samuel, 2. Pavlovský Sebastián, 3. Havran
Dominik. Dievčatá zo základnej školy - 2. stupeň: 1. Chlepková Dianka,
2. Lacková Ninka, 3. Pavlovská Lucka. Chlapci zo základnej školy – 2.
stupeň: 1. Lehotský Lukáš, 2. Michalčík Jaroslav, 3. Demeter Dominik.
V sobotu športová komisia ako každoročne zorganizovala súťaž o
najsilnejšieho muža a ženu. Tento rok už dvanásty ročník súťaže bol
opäť veľmi silne obsadený. Súťažiaci si nič nedarovali, zanietene a s
nadšením sa bojovalo o každý bod. Samozrejme k celkovej vynikajúcej
atmosfére prispeli opäť skvelí diváci, ktorí dôkladne a hlučne
povzbudzovali všetkých súťažiacich. Súťažilo sa v disciplínach: hod
Slovenský raj Návštevu Slovenského raja sme si zopakovali po dekľuchtou, beh s bandaskami a pretláčanie rukou. Konečné poradie:
siatich rokoch. 45 turistov odviezol autobus na Podlesok a odtiaľ sme
Ženy: 1. Mirka Beraxová, 2. Janka Chlepková 3. Nikola Žabková
pokračovali na Stredné piecky. Táto časť bola pohodová, ale čím sme šli
Muži: 1. Michal Vlček, 2. Stanislav Švidroň, 3. Peter Núter
Predpoludnie športová komisia vyplnila aj novou športovou disciplínou. ďalej, tým bol terén náročnejší. Prechádzali sme cez skalné kaňony po
Bol ňou beh s fúrikom vo dvojiciach. Súťažili vždy muž a žena (žena drevených rebríkoch, no najkrajšia časť túry nás ešte len čakala - železné
viezla chlapa a opačne). Táto disciplína sa stretla s nadšením a tu sú rebríky upevnené na skalných bralách. Všetci sme to však v pohode zvvíťazi: 1. Monika Felbabová – David Chuan, 2. Alexandra Šmídová – ládli. Vzorom nám boli aj naše malé turistky, ktorým sa to veľmi páčilo.
No a na Kláštorisku už bola pohoda. Tu sme sa najedli, oddýchli sme si,
Dušan Búda, 3. Evka Dúbravská – Marek Ramaj
postretávali kamarátov a známych a pomaly za krásneho počasia sme sa
Prvý ročník tejto súťaže sa naozaj vydaril.
pobrali na autobus. No a v autobuse sme už len spomínali, aké je to naše
Dezider Smitka, predseda športovej komisie Slovensko malé, ale veľké vo svojich krásach.
Dezider Smitka, predseda turistického klubu Predajná
OSLAVY HASIČOV A URBÁRISTOV V PREDAJNEJ
Pri príležitosti osláv 130. výročia založenia DHZ a 115. výročia
založenia Urbariátu sa uskutočnilo aj množstvo zábavných súťaží pre
deti aj dospelých. Tu sú ich výsledky:
Hod klátikom na cieľ: 1.Stanislav Kohút, 2. Ivana Kukučková, 3. Milan
Pikula, 4. Monika Havranová. Hod kľuchtou - deti: 1. L. Laššák, 2. N.
Pavlovská, 3. M. Smitková, P. Muziková. Pílenie dreva - chlapi: 1. M.
Kršteník, 2. S. Kohút, J. Halgaš, 3. I. Foltín, 4. J. Črep. Hod polenom - deti:
1. B. Čipková, 2. S. Pavlovský, 3. S. Pršanec, 4. N. Pavlovská. Hod kľuchtou
- muži: 1. O. Bober, 2. J. Halgaš, 3. B. Liskay, L. Laššák, 4. S. Čipka, L.
Rapčan. Hod polenom do diaľky - ženy: 1. M. Havranová, 2. J. Kukučková,
3. K. Čiefová. Beh s hasiacim prístrojom - muži: 1. Bruno Skaloš, 2. Jozef
Halgaš, 3. Ondrej Bober. Beh s hasiacim prístrojom - ženy: 1. Monika
Havranová, 2. Kristína Boberová.

Úspechy v športe

Členovia Klubu biatlonu v Predajnej, ktorý pracuje pod vedením pána Mariána Kazára, podali
výborné športové výkony na Majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone vo vytrvalostných pretekoch.
VIKTOR PAPAJ obsadil 1.miesto, ZUZANA LONGAUEROVÁ skončila na 2. a PATRÍCIA PAPAJOVÁ na 3. mieste. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov!

