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Už  po dvanásty raz  sa občania obce Pre-
dajná mohli zabaviť, ale aj pospomínať a 
niečomu sa priučiť na podujatiach pri-
pravených  pre deti i dospelých v rámci 
osláv v Predajnej. Počasie bolo nádher-
né, a tak všetko, čo organizátori pripra-
vili, sa perfektne vydarilo.
Piatok bol venovaný deťom, ale aj mlá-
deži, pretože podujatia tohto dňa boli pri-
pravované práve pre nich. V programe sa 
predstavil Majster sveta z roku 2011 Ján 
Kočiš so svojou Trial Show. Najmenších 
pobavil šašo Adyno. Deti boli nadšené, 
smiali sa a zabávali spolu s ním. Každé 
dieťa sa potešilo farebnému ornamentu, 
ktoré maľovala teta Klaudia na tvár či ra-
meno. Deti mali možnosť svoju tvorivosť a 
zručnosť prejaviť v detskom kútiku. Zho-
tovili si loďku, obrázok kuriatka či servít-
kovou technikou ozdobili predmety. Svoje 
fyzické schopnosti si deti mohli  vyskúšať 
pri realizácii jednoduchých športových 
disciplín a vyskakovaním v nafukovacom 
hrade. Keďže slniečko riadne pripekalo, 
účastníci piatkového popoludnia sa mohli 
schladiť    pod vodnou hmlovou bránou, 
ktorú na Námestie J. Pejka pripravili hasi-
či, chutným sladkým melónom od Ľuboša 
Kohútika či studenými nanukmi. Atmo-
sféru dotváral šikovný verklikár. Hral na 
starom hudobnom nástroji – flašinete. 
Bylinkárky návštevníkov pohostili  teplý-
mi a studenými nápojmi pripravenými z 
byliniek. 
Na Kalvárskej ulici boli pripravené ukážky  

3.- 5. august 2018
Dni obce Predajná

tradičných remesiel. Malo tu zas-
túpenie čipkárstvo, šperkárstvo, 
kolárstvo, košikárstvo, kováčstvo, 

mlynárstvo.  Návštevníkom sme pripome-
nuli i zabudnuté   tradície, ku ktorým patrí 
páranie peria, výroba mydla, tkanie, via-
zanie zo zvyškov látok, bylinky a čaje, pra-
nie na rumpli, rezanie sena. Veľkí i malí 
vo dvore u Snopkov obdivovali doma tka-
né pokrovce, mohli si vyskúšať i samotné 
tkanie na krosnách. Deti si mohli pohladiť 
domáce zvieratká a pozrieť si, ako vyzerali 
staré traktory. Komu sa nelenilo, mohol 
navštíviť expozíciu starého mlyna, kde sa 
v minulosti mlelo obilie na múku. Expozí-
ciou návštevníkov previedol Ondrej Čip-
ka. Tie deti, ktoré získali na svoj štartovací 
lístok 11 pečiatok, dostali chutný nápoj a 
lízanku. Hasiči predviedli divákom spô-
sob použitia  protipovodňového vozíka.
                                   Pokračovanie na str. 2 
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Pokračovanie
Zlatým klincom piatkového popoludnia 
bol koncert skupiny Kabát-REVIVAL. 
Skupina prilákala a pobavila mládež, ale aj 
dospelých od nás i z okolia. O tom, že sa  
vystúpenie páčilo, svedčil mohutný aplauz. 
Myslíme si, že program sa našim najmen-
ším páčil, aj keď vieme,  že každému sa vy-
hovieť nedá. Za prípravou akcie sa skrýva 
veľa drobnej práce, premýšľania, organi-
zovania. 
Druhý deň začal zavčasu. Už o pol šiestej 
sa schádzali súťažiaci so svojimi kotlíkmi, 
aby si zabezpečili najlepšie miesto na sú-
ťaž vo varení guľáša. O ôsmej hodine sa 
v areáli Spoločenského domu už šírila do 
ovzdušia omamná vôňa. Atmosféru sprí-
jemňovala ľudová hudba. Počas varenia 
guľášov prebiehali aj rôzne súťaže. Každá 
súťaž bola hneď vyhodnotená a odmenená. 
Súťaž v pití piva: 1. F. Havran, 2. Macík, 
3. Pavlovský.
Súťaž v pílení dreva – hmotnosť 200 g:    
Muži: 1. M. Hôrčik, 2. M. Kohútik, 3. Čer-
nák, Ženy: Jana Zemková, Miriam Bera-
xova, Marta Veselovská 
Beh s fúrikom:1. Zboranová, Pavlovský   
2. Dúbravská, Ramaj, 3. Havranová, Cipík.
Do súťaže Guľášmajster 2018 sa zapo-
jilo 23 družstiev. Titul obhájili minulo-
roční víťazi - družstvo  Železiar v zložení:  
Miroslav Beraxa, Martin Lány, Ján Švarc. 
Druhé miesto získalo družstvo nováčika v 
súťaži  A JE TO - Jozef Hronček s rodinou 
a tretie miesto Miroslav Čonka,Vojtech 
Kalický

Športová komisia zorganizovala už tradič-
nú súťaž o najsilnejšieho muža a najsil-
nejšiu ženu. Súťažilo sa v troch disciplí-
nach, hod kľuchtou, beh s bandaskami a 
pretláčanie rukou. 
Najsilnejšie ženy: 
1. Mirka Beraxová, 2. Diana Zboranová,   
3. Lucia Stieranková
Najsilnejší muži: 1. Martin Švidraň 2. Pe-
ter Núter, 3. Maroš Maličký. 
Po súťažiach vystúpila skupina PROG-
RES a po nej sa vo futbalovom zápase 
starších pánov stretlo družstvo  Predaj-
nej proti Jaseniu.  Výsledok stretnutia bol  
3:1 pre Jasenie.  Po futbalovom zážitku 
prítomných zabavila folklórna skupina 
Debnár z Ľubietovej. 
Po nej vystúpili účastník súťaže Superstar 
Peter Bažík. Jeho vystúpenie sa páčilo 
hlavne tinedžerom, ktorí čakali aj na jeho 
autogram. Do skorého rána hrala do tanca 
skupina ZBM a DJ Mimo. O desiatej ho-
dine večer hasiči odpálili ohňostroj. 
V sobotu boli pripravené pre návštevní-
kov aj sprievodné akcie. Počas popolud-

M. Goral, J. Bakša,  L. Goralová, J. Šatarová,     
V. Vaníková, L. Živická, zamestnanci obec-
ného úradu - A. Živický, O. Kubišová, ob-
čania – K. Tokárová, Mgr. Ľ. Gattingerová, 
J. Šulko, J. Hronček, M. Jobek, Ing. Kor-
tán, Michal Kortán, Jakub Kortán, Matej 
Kortán, Mgr. V. Morová,  O. Čipka, M. Pi-
kula, I. Lány, S. Kohút, P. Fodor, zamest-
nanci ZŠ s MŠ – Mgr. M. Vaníková,        
Mgr. K. Šagátová, Mgr. Šandoryová,      
Mgr. Mistrík, R. Eremiášová, M. Ďurico-
vá, žiačky ZŠ - Sonička, Mária, Veronika, 
Hanka, Natália, Paťka, aktivační pracov-
níci – I. Goralová, O. Sojaková, M. Gynič, 
P. Predajňa, V. Medveďová a ich pomocní-
ci S. Peťková, S. Makovič a M. Dunajský.           
ĎAKUJEME!
Naše poďakovanie patrí aj sponzorom. 
Sú to: obec Predajná, VÚC Banská Bystri-
ca, Ivan Čuma, Jozef Nociar, Ľuboš Kohú-
tik, Michal Berčík, Inga Dunajská, Július 
Švantner so synom, Peter Cibuľa, Ivan 
Švarc, Ondrej Demeter, SK Catering, s.r.o. 
- predajňa FRESH – p. Ondriáš, Jaroslav 
Michalčík, stavebná firma z Poľska, J. Fe-
kiač, ŽP Gastroservis, M. Veselovská, I. 
Kohútiková, V. Medveďová, poľovnícke 
združenie, Pizzéria – A. Vašina, manželia 
Nagyovci, D. Bartová,  ĎAKUJEME! 
           B. Šulková

Vážení občania, 

budeme radi, keď nám vaše postrehy, 
rady či nápady poviete, napíšete. Aj na 
základe nich sa dajú pripraviť ďalšie 
vydarené akcie. 

Dni obce 
Predajná

nia si mohli pozrieť výstavu s názvom Ši-
kovné ruky našich občanov a zabudnuté 
remeslá v priestoroch základnej školy. So 
šikovnosťou svojich rúk sa s verejnosťou 
podelili Veronika Masaryková (obrazy a 
fotografie), Veronika Kršteníková (obra-
zy), Pavol Luptovčiak (skice), Ján Fekiač 
(obrazy z dreva), Juraj Kňazovický (ob-
razy z dreva), Ivan Sliačan (drevorezba), 
Ľubomír Kršteník (nože a opasky), Dušan 
Peťko (zvonce), Ľubomíra Srnková (obra-
zy – výšivky), Ing. Václav Kortán (zbierka 
artefaktov z minulosti), Anna Felbabová 
(výšivky), Margita Beraxová (výšivky), 
Mária Bučková (výšivky), Evka Pockla-
nová (dekoratívne výrobky), Denný sta-
cionár IMPULZ (výrobky z rôznych ma-
teriálov).  Je príjemné zistenie, že autori 
vystavovaných diel sú šikovní, skromní a  
maximálne tvoriví   obyvatelia Predajnej.
Počas celého dňa sa návštevníci Dní obce 
mohli osviežiť chladenými nealkoholický-
mi nápojmi či do nálady zakúpiť alkohol, 
pochutnať si na opekaných klobáskach,  
grilovaných kurencoch a jahňacine, trdel-
níkoch, sladkostiach či langošoch. Tí naj-
menší sa povozili na kolotočoch, zaskákali 
si v skákacom hrade. Jedným slovom – pre 
každého bolo pripravené niečo. Myslím 
si,  že aj druhý deň osláv bol výborný. Veľa 
ľudí a veselá zábava až do rána.
Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu a podieľali sa na organizač-
nom zabezpečení Dní obce Predajná 
2018. Sú to: starostka obce Predajná               
Ing. T. Čontofalská, členovia kultúrnej komisie 
– B. Šulková,  E. Pocklanová, A. Miklošková, 
A. Búdová,  A. Giertlová, Mgr. J. Rusnáková, 
M. Dudová,  poslanci OZ – M. Veselovská,      
Ing. J. Kohútová,  D. Smitka, 
J. Črep, Ing. P. Štefek, P. Ha-
zuchová, členovia športovej 
komisie – V. Medveďová,       
M. Laššák, členovia MO Jed-
noty dôchodcov – Ing. M. Bo-
berová, Š. Macko, K. Vejmel-
ková,  J. Beraxová, J. Beraxa, 
V. Pocklanová, Z. Peťková,   
A. Čunderlíková, M. Rečlová,             
A. Košíková, výborní kuchári 
obecného guľáša – V. Kuraci-
na a P. Pavlovský, hasiči –  Ľ. 
Ofúkaný,  B. Skaloš, M. Rap-
čan,   R. Mereš,    A. Lofaj,     
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NÁVŠTEVA RUŽOMBERKU  
A STRETNUTIE S MINULOSŤOU

JEDNOTA DôchODcOV NA SLOVENSKU - Základná organizácia Predajná
Výbor ZO JDS Predajná zorganizoval       
14. júna výlet pre svojich členov do Ru-
žomberka. Ráno sme sa stretli na námestí 
a s obavou sme pozerali na oblohu, lebo v 
ten deň bolo zamračené a predpoveď po-
časia nebola práve najlepšia. Do Ružom-
berka sme prišli o jedenástej hodine. Au-
tobus nás doviezol pred Galériu Ľudovíta 
Fullu.  V Galérii už nás čakala sprievodky-
ňa, ktorá nás previedla, oboznámila nás o 
živote a diele nášho významného sloven-
ského maliara. Pri prehliadke jeho obra-
zov, v ktorých prevládali jasné farby,  sme 
si pripomenuli rozprávky, ktoré ilustroval. 
Najväčšie ocenenie - zlatú medailu dostal 
za tapisériu vyrobenú podľa obrazu Pieseň 
a práca.
Po prehliadke naša cesta viedla do Vlko-
línca, ktorý je miestnou časťou Ružomber-
ka. Je to podhorská osada, ktorá je pamiat-
kovou rezerváciou ľudovej architektúry a v 
roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu sve-
tového dedičstva UNESCO. Prezreli sme 
si drevené zrubové domy aj s pôvodným 

zariadením, hospodárske objekty  a dre-
vený Betlehem. V centre obce stojí muro-
vaný Kostol Navštívenia Panny Márie a 
murovaná škola, tiež drevená zvonica a 
studňa, ktoré sú vybudované tradičnou 
technikou a pokryté šindľom ako všetky 
pôvodné strechy domov a hospodárskych 
budov. 
Po prechádzke malebným prostredím sme 
už unavení a hladní zamierili do Koliby 
Bodega na neskorý, ale výdatný obed.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Sta-
rých Horách, kde nás čakal v Kostole Nav-
štívenia Panny Márie pán kaplán a poroz-

prával nám o jeho histórii a v ňom umiest-
nených pamiatkach.  S týmto pútnickým 
miestom sme sa rozlúčili zaspievaním 
mariánskej piesne a požehnaním od pána 
kaplána.
Spokojní so všetkým, čo sme za celý deň 
videli a prežili, posadali sme si do autobu-
su /Schniererbus/ a viezli sa domov. Výlet 
sa vydaril vďaka organizačným schopnos-
tiam pani predsedníčky Ing. Boberovej, 
ktorá v predstihu zabezpečila všetky po-
trebné záležitosti. Obavy z počasia boli 
zbytočné, pretože sme nezmokli a nebola 
ani horúčava, čo nám vyhovovalo pri ab-
solvovaní prehliadok.  Už teraz sa tešíme 
na ďalšie akcie a výlety.                                                                                                             
                                          Margita Beraxová
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Pred niekoľkými týždňami v Banskej Bys-
trici odovzdala ministerka vnútra protipo-
vodňové vozíky ďalším obciam nášho kraja.
V rámci „dolného“ hasičského okrsku 
DHZO okresu Brezno si vozíky prevza-
li obce Jasenie, Predajná a Dolná Lehota  
(obci Nemecká bol vozík pridelený  už v 
prvej vlne). Vozík je vybavený protipovo-
dňovými bariérami, náradím, čerpadlami, 
elektrocentrálou a osvetľovacou rampou.
Keďže pri povodni je predpoklad koordi-
novanej spolupráce viacerých hasičských 
družstiev a techniky susediacich obcí, ve-
lenie okrsku rozhodlo o vyskúšaní spolu-
práce zasahujúcich pri vytváraní protipo-
vodňových opatrení.
V nedeľu 22. júla od trinástej hodiny sa 
23 členov DHZO obcí okrsku zišlo v sále 
Spoločenského domu v Predajnej, kde 
si pozreli inštruktážne video o použití a 
práci s vozíkom.Potom sa presunuli pria-
mo do terénu, kde si  na Kalvárskej ulici 
ostrým praktickým výcvikom  vyskúšali 
agregáty aj vytvorenie protipovodňových 
bariér. Precvičili si ich rozvinutie, rôzne 
spôsoby naplnenia, spojenie do jedného 
celku, odvzdušnenie a nakoniec aj vypus-

tenie vody a opätovné zbalenie a priprave-
nie na zásah. 
Touto cestou sa chcem v mene velenia 
okrsku poďakovať dobrovoľným hasičom, 
ktorí obetovali nedeľné poludnie a prišli 
na výcvik v duchu zvyšovania si znalostí 

pre pomoc občanom v núdzi.
Uvedenie do užívania a praktickú ukážku 
ste mali možnosť vidieť v rámci Dní obce 
v piatkovom programe pre deti.

Ľuboš Ofúkaný
Foto:   Zuzana Bystrianska

Dňa 20. júna si ráno členovia ZO JDS pri-
vstali, aby sa o 06:13 hod odviezli rýchli-
kom z Podbrezovej do Košíc.  Vo vlaku nás 
M.Šuhajdová oboznámila s programom 
výletu. Zo železničnej stanice sme sa po-
náhľali na Hlavnú ulicu, kde sme nastúpili 
na vláčik so sprievodcom, ktorý nás infor-
moval o pamiatkach a významných budo-

vách, ktoré sa tu nachádzajú. Hlavná ulica 
je ústredná ulica Košíc. Nachádza sa na 
nej väčšina najvýznamnejších košických 
historických pamiatok. Južný koniec uli-
ce končí na Námestí osloboditeľov, sever-
ný na Námestí Maratónu mieru. Takmer 
celá ulica je pešou zónou. Nachádzajú sa 
tu tri parky.  V  každom z nich je umiest-

NA POVODNE - PRIPRAVENí!

METROPOLA  VÝchODU – KOŠIcE

nená fontána. Najväčšou je tzv. Spievajúca 
fontána /umiestnená medzi dómom a di-
vadlom/. Hlavná ulica bola pôvodne stre-
dovekým námestím a pretekal ňou potok. 
Mali sme možnosť vidieť Štátne divadlo, 
Morový stĺp Panny Márie, Andrášiho  pa-
lác, Arcibiskupský palác, Dóm svätej Alž-
bety, Kostol svätého Martina, Urbanovu 
vežu, Župný dom, Starú radnicu.  
Samozrejme, všetko sa nedá vidieť za pár 
hodín, ktoré sme tu strávili. Ale určite prí-
deme do Košíc znovu. Bol to vydarený a 
krásny deň.                    Anna Čunderlíková
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SNP bolo ozbrojeným vystúpením proti-
fašistického odboja na Slovensku na konci 
2. svetovej vojny a malo zásadný význam 
pri obnove Československa. 
Na jar roku 1944 silnelo na Slovensku 
partizánske hnutie a situácia vyvrcholila 
v auguste príchodom nacistickej armády, 
ktorú povolal prezident Jozef Tiso. 
Povstanie riadila Slovenská národná rada 
a jeho základom bola povstalecká armá-
da vedená Jánom Golianom a Rudolfom 
Viestom a partizánske jednotky. V SNP 
tiež bojovali ruskí, rumunskí, ukrajinskí, 
českí, poľskí, bulharskí, francúzski vojaci 
a partizáni a príslušníci ďalších národov.
V marci 1944 prezident Edvard Beneš z 
londýnskeho exilu poveril dočasným ve-
lením vojenského odboja na Slovensku 
pplk. gšt. Jána Goliana. Golian sa stal ve-
liteľom Vojenského ústredia – ústredné-
ho orgánu príprav povstania v slovenskej 
armáde, ktoré utvorili v apríli v Banskej 
Bystrici.
Vojenské ústredie a ilegálna Slovenská 
národná rada v Čremošnom v okrese 
Turčianske Teplice rokovali 20. júla o spo-
ločnom postupe pri príprave ozbrojeného 
povstania. Za hlavnú ozbrojenú silu pova-
žovali slovenskú armádu. Hovorili aj o po-
trebe skoordinovať povstanie s postupom 
Červenej armády.
Dňa 29. augusta 1944 dopoludnia začali 
nemecké vojská a policajné jednotky ob-
sadzovať Slovenskú republiku. Ján Golian 
vydal slovenskej armáde rozkaz, aby oku-
pantom kládla ozbrojený odpor – začalo 
sa Slovenské národné povstanie. 
Z banskobystrického rozhlasu začal         
30. augusta vysielať Slobodný slovenský 
vysielač. V posledný augustový deň ne-
mecké okupačné vojská odzbrojili Vý-

chodoslovenskú armádu, ktorá mala byť 
kľúčovou zložkou povstania. Slovenská 
národná rada deklarovala 1. septembra 
obnovenie Československa a prevzatie 
moci na Slovensku. 
Na druhý deň Nemci zbombardovali povs-
talecký rozhlas v Banskej Bystrici a do 27. 
októbra sa vysielalo z mobilného vysielača.
Karpatsko-duklianska operácia vojsk 
Červenej armády a 1. čs. armádneho zbo-
ru sa začala 8. septembra. Jednotky 1. čs. 
armádneho zboru prekročili Dukliansky 
priesmyk 6. októbra. Hlavným veliteľom 
povstaleckej armády sa stal generál Rudolf 
Viest, Golian sa stal jeho zástupcom. 
V druhej polovici októbra sa začala veľká 
ofenzíva nemeckých vojsk proti povsta-
niu. Na konci októbra sa povstaleckí čini-
telia presunuli z Banskej Bystrice na Do-
novaly. Nemecká armáda obsadila Banskú 

Bystricu. Generál Viest vydal v posledné 
októbrové dni rozkaz o ústupe do hôr a 
prechode armády na partizánsky spôsob 
boja. Partizáni potom bojovali v horách 
proti nacistom až do mája 1945.
SNP v číslach:
• Trvalo 60 dní
• Zapojilo sa doňho približne 80-tisíc ľudí
• Odhady hovoria o 10- až 15-tisícoch po-

vstaleckých obetí 
• Bojovalo v ňom 33 národov
• Dodnes žije takmer 1400 účastníkov

SLOVENSKé NÁRODNé POVSTANIE 

Polícia opakovane eviduje prípady, kedy rodičia ponechali v 
motorovom vozidle dieťa osamote, bez dozoru dospe-
lej osoby. Neraz sa stalo, že takto ponechané dieťa 
malo zdravotné problémy, dokonca boli zazna-
menané aj prípady úmrtia. 
Takéto konanie môže mať aj trestnoprávne ná-
sledky. 
Podľa právnej kvalifikácie skutku, tú možno určiť 
až na základe konkrétnych skutočností a okolností 
prípadu. Mohlo by však ísť o trestný čin opustenie die-
ťaťa (podľa § 206 Trestného zákona), kde hrozí trest odňatia 
slobody na jeden až päť rokov, a v prípade dieťaťa mladšieho 

ako šesť rokov hrozia tri až desať rokov odňatia slobody. 
Čo sa týka postupu v takýchto prípadoch, je na starost-

livom zvážení každého jednotlivca, ako bude v kon-
krétnom prípade postupovať. Ak je to možné a aj 
situácia to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť 
majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre 
vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS 
službu. 

Ak si občan nevie poradiť sám, odporúčame 
zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je 

okamžite ponúkaná rada o pomoc ako postupovať.
                             plk. Mgr. Kamil Kmeť , riaditeľ OR PZ Brezno

P O L Í C I A  U P O Z O R Ň U J E

Pietny akt položenia kytíc
k pamätníku padlých v Predajnej

pri príležitosti 74. výročia SNP
sa uskutoční 28. augusta 2018.



Pohostinstvá RELAX a U JARA na Ná-
mestí Juraja Pejku v Predajnej už tretí rok 
privítali „gurmánských majstrov,“ ktorí si 
prišli zmerať sily v grilovaní čohokoľvek.
V sobotu 21. júna od obeda sa začala šíriť 
omamná vôňa pečenej jahňaciny, kurčiat, 
diviačieho mäsa, bravčovej cigánskej, ale 
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aj hovädzích steakov. Zúčast-
nené družstvá mali dve a pol 
hodiny na to, aby vytvorili tú 
najlepšiu špecialitu priprave-
nú na grile a spolu s dekora-
tívnou oblohou ju odovzdali 
odbornej porote zloženej z 

troch profesionálnych ku-
chárov - špecialistov. Sú-
bežne prebiehala aj súťaž 
na sociálnej sieti, kde boli 
jednotlivé vzorky uverejne-
né a používatelia mohli 
svojím hlasom rozhodnúť o 
naj-krajšej úprave ponúka-
ného jedla. 
Víťazkami súžaže v grilo-
vaní sa stali mladé gazdin-
ky VeJe (Veronika a Jelka ) a najviac 
hlasov za úpravu získal tanier Miro-
slava Čonku. 
Po súťažnom napätí sa účastníci Grill 
Párty pustili do konzumácie priprave-
ných a ponúkaných dobrôt, ktoré boli aj 
na predaj pre širokú verejnosť. 
Po dobrej večeri a tombole sa rozprúdi-

la veselica so skupinami HOREC, BELY 
ŠERY a POHĽAD ZBLÍZKA, ktoré zabá-
vali účastníkov až do polnoci. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
posnažili a prispeli svojou trochou k 
zdarnému priebehu akcie. O rok dovi-
denia!                                   Ľuboš Ofúkaný 
                                   Foto: Mária Boberová

 

Vôňa grilovaných špecialít



Brigáda v MŠ
Na základe podnetu Rady školy sa v máji 
tohto roku uskutočnila v MŠ brigáda. 
Cieľom brigády bolo namaľovať a opra-
viť hracie komponenty, ktoré sa na dvore 
nachádzajú a inštalovať nové. Nápadov 
na realizáciu bolo plno, no ako to už 
býva, nie všetko sa podarí. V školských 
zariadeniach sme limitovaní prísnym zá-
konom, kde každý prvok musí mať certi-
fikát a musí spĺňať hygienické predpisy.  
Preto bolo nemysliteľné, aby sme sa púš-
ťali do stavby hojdačiek a preliezačiek. 
Chceli sme vybudovať prekážkovú dráhu 
z pneumatík, ale to nám zamietla hygie-
nická kontrola.
Počas upršanej májovej soboty sa nám 
podarilo namaľovať všetky drevené prv-
ky, opraviť hojdacieho koníka, na plot 
vyrobiť a osadiť dve tabule na kreslenie, 
odstrániť staré obrubníky, postaviť dráhu 
pre autíčka a položiť gumenú podlahu do 
domčeka. Podlahu do domčeka financo-
vali rodičia prostredníctvom zbierky v 
MŠ. S materiálom nám pomohli StavMix 
Predajná, Laco Lift Service, pán Barbie-
rik a pán Kuracina ml.  V septembri deti 
poteší na dvore nová prevažovacia hoj-
dačka, na ktorú prispela obec, základná 
škola z vyzbieraných 2% z daní a ma-
terská škola financiami, ktoré dostala za 
zber papiera. Chýbajúce finančné pros-
triedky vyzbierali rodičia medzi sebou.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli 
materiálne, finančne a pracovne.
Dúfam, že deti strávia na svojom škol-
skom dvore pekné chvíle pri hrách s ka-
marátmi a že im všetky veci dlho vydržia 
nepoškodené.                  Ing. M. Virágová
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PONÚKAME TANEČNÉ KURZY
latinskoamerických a štandardných  tancov v Predajnej

Prvá lekcia a zápis
• pre  žiakov  1. stupňa ZŠ sa bude konať  7.9.2018 o 13:00 hod. v telocvični,
• pre žiakov 2. stupňa ZŠ sa bude konať 7.9.2018 o 14:00 hod. v telocvični,
• je určená aj pre páry dospelých, ktorých radi privítame 7. 9. 2018 o 17:30 hod. v spoločenskom dome
• je aj pre ženy - skupina latino,  na ktoré sa tešíme 7. 9. 2018 o 18:30 hod. v spoločenskom dome.

Tešíme sa na všetky vekové kategórie a vidíme sa na tanečnom parkete!

Kontakt: e-mail: meero@centrum.sk             10 lekcií/40€ v dobe trvania cca tri mesiace

Radi tancujete? 

Chcete zažiť niečo nové?

Detský športový krúžok
V septembri sme začali už 2. ročník detskej atletiky v telocvični ZŠ. Tento rok k nám 
chodilo 21 detí vo veku od 3 do 7 rokov. Stretávali sme sa každý štvrtok od 17. do 
18. hodiny. Tréningy boli zamerané na všestrannú športovú prípravu. Deti si osvojili 
základy bežeckej abecedy, gymnastické a balančné cviky, prácu so športovým náradím 
(loptou, hokejkami, tenisovými raketami). Môžeme sa pochváliť, že v júni aj tí najmenší 
zvládli kotrmelec, šplhanie po rebrinách, či hojdanie na kruhoch.
14. júna sme deťom pripravili rozlúčkovú hodinu. Na úvod sme si trochu zašportova-
li, potom každé dieťa dostalo perníkovú medailu a tričko. Nakoniec bola pripravená 
diskotéka a športové stanoviská, kde sa mohli deti dosýtosti vyšantiť. Rodičia priniesli 
malé občerstvenie, čo prišlo malým športovcom vhod. Deti sa síce na prázdniny tešili, 
ale ako sa zhodli, telocvičňa im bude cez leto chýbať.
Na záver by som sa ešte chcela poďakovať ľuďom, bez ktorých by sme nemohli na-
predovať. Ďakujem spolutrénerovi Peťovi Lubeckovi, ktorý tréningy obohacuje nový-
mi, pre deti atraktívnymi cvikmi, rodičom, ktorí nám pomáhajú a pravidelne vodia 
svoje ratolesti na tréningy a obci za finančnú pomoc, vďaka ktorej sme mohli kúpiť ba-
lančnú loptu a prekážky. Uvidíme sa znova v septembri.                             Ing. M. Virágová



Aby sme sa z nevedomosti nedopúšťali 
priestupkov, je dobré vedieť, že:
a) bezproblémovo môžeme používať 

hračky, čiže modely lietadiel s maxi-
málnou vzletovou hmotnosťou nižšou 
alebo rovnou 0,5 kg, ktoré sú  určené a 
navrhnuté výlučne na hranie detí do 
veku 14 rokov (drony sú vo väčšine prí-
padov v tejto kategórii), 

b) let s takouto hračkou možno vykonať 
za nasledovných podmienok:
• do vzdialenosti max. 300 m od riadia-

cej osoby, vo výške nie väčšej ako 30 
m nad zemou,

• horizontálna vzdialenosť od akejkoľ-
vek stavby, osoby, plavidla alebo vo-
zidla musí byť najmenej 100 m,

• nemôžu byť prelietavané husto osíd-
lené oblasti miest, obcí, zhromažde-
nia ľudí, stavieb alebo ochranné pás-
ma, 

c) let dronmi možno vykonať iba takým 
spôsobom, aby nebola ohrozená bez-
pečnosť iných lietadiel, osôb alebo ma-
jetku,

d) s dronmi nie je povolené prenášať bato-
žinu, zásielky, osoby alebo akýkoľvek 
iný náklad,

e) zhadzovanie predmetov dronmi je za-
kázané,

f) s dronmi nie je možné lietať v noci.

Okrem dronov – hračiek rozoznávame 
viacero kategórií bezpilotných lietadiel:
a) autonómne lietadlá,
b) diaľkovo riadené lietadlá – bezpilotné 

lietadlá, ktorého let je riadený pilotom 

z iného miesta ako paluby lietadla, 
c) modely lietadiel – lietadlá bez pilota, 

určené na rekreačné, športové alebo 
súťažné účely.

Pre používateľov dronov týchto kategórií 
vyplývajú zo zákona č. 143/1998 Z.z. o ci-
vilnom letectve (letecký zákon) špecifické 
povinnosti:
a) vykonanie letu autonómnym lietadlom 

vo vzdušnom priestore SR je zakázané, 
b) je potrebné mať povolenie Dopravného 

úradu a registráciu v evidencii lietadiel, 
c) let takýmto lietadlom možno vykonať 

za podmienok: 
• v max.výške 120 m nad zemou, max. 

1 km od osoby, ktorá ho riadi v min. 
50 metrovej vzdialenosti od akejkoľ-
vek osoby, stavby, plavidla alebo vo-
zidla,

• nemôžu byť prelietavané husto osídle-
né oblasti miest, obcí, zhromaždenia 
ľudí, stavieb alebo ochranné pásma, 

• prevádzkovateľ je povinný mať uzat-
vorené poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou lieta-
diel,

• je potrebné viesť si palubný denník,
d) vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo 

fotografie z vtáčej perspektívy (ko-
merčné použitie alebo vlastná potreba) 

je možné iba so súhlasom Ministerstva 
obrany, keďže takáto činnosť je v zmys-
le o ochrane utajovaných skutočností 
považovaná za letecké snímkovanie + 
je potrebné mať povolenie od Doprav-
ného úradu + je potrebné mať vykona-
nú skúšku spôsobilosti na Dopravnom 
úrade + je potrebné mať uzatvorené 
poistenie zodpovednosti za škodu spô-
sobenú  prevádzkou lietadla. 

Priestupky prevádzkovateľov dronov pre-
jednáva Dopravný úrad so sídlom v Žiline.
Sankcie:
a) použitie drona ľahšieho ako 20 kg, bez 

kamery, bez ohlásenia jeho použitia, 
resp. bez zaevidovania na Dopravnom 
úrade – pokuta do výšky 330 €,

b) použitie drona ľahšieho ako 20 kg, bez 
kamery a let bude uskutočnený v časti 
vzdušného priestoru, v ktorej bolo vy-
konanie letu zakázané alebo obmedze-
né – pokuta 330 €,

c) v prípade, že dron použije právnická 
osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
na podnikanie a používa v civilnom le-
tectve výrobky leteckej techniky bez 
overenia ich spôsobilosti – pokuta 16 
600 €,

d) nepovolené fotografovanie a snímko-
vanie – pokuta 1659,70 €.  

Športové zvesti

Výstup 
na Kôprovský štít
Ráno sme sa zišli na Námestí Juraja Pejku, 
bolo nás 50. Autobus nás odviezol na 
Štrbské pleso, odkiaľ sme po skupinkách 
pokračovali na Popradské pleso, Hincovo 
pleso, do Vyšného Kôprovského sedla 
a odtiaľ na Kôprovský štít. Späť sme sa 
vracali po rovnakej trase. Zastavili sme 
sa na Popradskom plese, kde sme sa za 
krásneho počasia občerstvili jedlom a 
dobrým pivkom a zišli sme do Štrbského 
plesa. Túra bola krásna a počasie tiež. 
Všetci turisti boli spokojní.

Dezider Smitka
predseda Turistického klubu Predajná

Zvesti pre občanov

PREDAJNiANSKE ZVESTi 
- dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námes-
tie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail: obecpredajna@stonline.sk. Šéfredaktorka: Mgr. Michaela 
Vaníková. Redakčná p. Božena Šulková, Eva Pocklanová, Anna Čunderlíková, Lucia Smitková, Lucia 
Hrašková.  Redakcia sídli na obecnom úrade. Reg. OÚ BR - EV 3098/09, ISSN 1339-4576 IČO vydavateľa: 
00313751. Dátum vydania periodickej tlače: august 2018

Viete, aké povinnosti vyplývajú  pre používateľov dronov? 


