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Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo dňa 31. 3. 2014
UZNESENIE č.17/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie výsledky kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ , ktorú previedla
kontrolórka obce.
UZNESENIE č.18/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie
správu kontrolórky obce z kontroly pokladne ZŠ s MŠ v Predajnej k 31. 12. 2013,
bez pripomienok.
UZNESENIE č.19/2014
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e VZN č.
1/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na rok
2014 bez pripomienok.
UZNESENIE č.20/2014
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e VZN č.
2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školského
zariadenia na rok 2014.
UZNESENIE č.21/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a k návrhu
rozpočtu na roky 2015 a 2016.o kontrole
pokladne OÚ bez pripomienok.
UZNESENIE č. 22/2014
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e rozpočet
obce na rok 2014 bez pripomienok.
OZ obce Predajná b e r i e na vedomie návrh rozpočtov obce na roky 2015 a 2016.
UZNESENIE č.23/2014
OZ obce Predajná
a/ b e r i e na vedomie návrh predsedu FK na prerokovanie platu starostky
obce,
b/ r o z h o d l o o plate starostky obce vo
výške 1958,00€ a to v zmysle § 11 ods.4
písmeno i/ Zák.č. 369/90 Zb o obecnom
zriadení a § 4 ods. 2 zák.č. 253/1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014.
UZNESENIE č. 24/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie informáciu starostky obce o projekte aktivačných prác v obci
UZNESENIE č. 25/2014
OZ obce Predajná berie na vedomie
a/ uskutočnenie zberu šatstva v období od
7. 4. do 15. 4. 2014, podľa rozvrhu,

b/postup riešenia pri odpredaji pozemkov
Ing. V. Kortánovi,
c/ informáciu o plánovanom zraze Jednoty dôchodcov – turistov na okresnej
úrovni , ktorý sa bude konať v Predajnej
v termíne 4.9.2014 alebo 9.9.2014,
d/ informáciu starostky obce o návrhu
na výmenu pouličného osvetlenia na
úsporný LED systém.
OZ obce Predajná zároveň žiada starostku obce o pokračovanie v hľadaní aj
iných možných alternatív riešenia úspory
verejného osvetlenia.
OZ obce Predajná nesúhlasí so zámerom
Slovenských železníc o zrušenie železničnej zastávky v obci Predajná k mesiacu
december 2014.
OZ obce Predajná s c h v a ľ u j e kúpnu
zmluvu na zakúpenie bagrovej lyžice pre
nakladač UND 51 v cene 200,00€.

Aprílové pranostiky
Po zašpliechanom apríli príde rozkvitnutý
máj a suchý jún.
Mokrý apríl - bohatá žatva.
Suchý apríl – škodlivý, mokrý apríl - osožný.
Dobrý apríl, zlý máj.
Aprílové hrmenie - daždivý rok.
Keď pred dňom svätého Juraja (24. apríla)
hrmí, bude dobrá úroda.
Dážď na svätého Juraja, znamená dobré leto.
Keď sa havran na deň svätého Juraja v
húštinách vie schovať, bude dobrá úroda.
Keď na Veľkú noc prší, leto bude suché.
Keď na deň sv. Ireny (6. apríla) je vlhký
čas, úroda bude skromná.
Jasná kvetná nedeľa - dobrý rok, daždivá
kvetná nedeľa - zlý rok.
Keď sa na kvetnú nedeľu spustí dážď,
každú nedeľu bude pršať.
Veľkopiatkový dážď je požehnaním.		
		
(Zdroj: internet)

Hlavná kontrolórka obce Predajná Ing. Miroslava Vaisová

Hospodárenie obce Predajná k 31. 3. 2014
1. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2014
Rozpočet obce Predajná na rok 2014 bol schválený uznesením OZ ako prebytkový.
Predpokladá objem bežných príjmov vo výške 728 154 € a bežných výdavkov vo výške
715708 €.
Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 30 418 € a kapitálové výdavky boli
rozpočtované vo výške 7 352 €.
Rozpočet finančných operácií predpokladá príjmy vo výške 323 € a výdavky vo výške
43 103 €.
Finančné operácie nie sú v zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a neovplyvňujú výsledok rozpočtového
hospodárenia obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Plnenie bežných príjmov celkom k 31.3.2014 je na 26,49 % a pozostávajú z daňových
príjmov vo výške 95 053,03 € (plnenie na 27,23 %), nedaňových príjmov vo výške 15
231,24 € (plnenie na 24,57 %) a grantov a tranferov vo výške 82 593,20 € (plnenie na
26,05 %). Plnenie bežných príjmov je približne o 1,49 % vyššie ako obvyklé plnenie
príjmov za prvé tri mesiace. Vyššie plnenie je spôsobené poukázaním podielových daní
za sledované obdobie troch mesiacov vo výške 88 910,46 € (ročný predpoklad 315 127
€), čo je 28,21 % - né plnenie.
Kapitálové príjmy zatiaľ neboli naplnené, nakoľko sa neuskutočnil žiadny predaj
pozemkov vo vlastníctve obce.
Plnenie bežných výdavkov celkom k 31.3.2014 je na 19,30 %, čo predstavuje nižšie
plnenie o cca 5,7 % ako obvyklé plnenie za sledované obdobie január-marec 2014. Bežné
výdavky obce zahŕňajú mzdové a prevádzkové výdavky. Výdavky obce boli vo výške 64
762,14 €, čo predstavuje plnenie na 22,21 %. Obec za prvé tri mesiace ušetrila najmä
na prevádzkových výdavkoch. Výdavky školy boli vo výške 73 394,06 €, čo predstavuje
17,30 % -né plnenie.
Pokračovanie na str. 2
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Z histórie obce
Tak ako dieťa dostáva meno od rodičov
tak dostala meno aj Predajná. Odvodzuje
sa z latinského slova „predium“ v prenájme. Prastaré listiny však hovoria, že sa stáročiami menil: napr. na darovacej listine –
bulle – od Bellu IV. z 25. 08. 1284 pomenúva chotár našej obce menom Predynich. V
dokumentoch z roku 1358 je to Prydenya
a v roku 1424 Predania. Druhá stará listina hovorí, že pánovi Ľupčianskeho zámku sa najlepšie poľovalo v údolí potoka a
aby sa bohatstvo lesov a potokov nebodaj
nezmocnil iný pán dal zemepán na brehu
potoka postaviť hájovňu a nasťahoval do
nej hájnika. Toto miesto pán často navštevoval a preto dovolil sluhom postaviť si
pred hájovňou halúpky. Tak vznikla osada
menom Predhájňa, z toho neskôr vniklo
Predajná.
Obec Predajná mala aj vo svojich historických časoch svoj Erb. Odkedy sa začal
používať, nie je známe, ale na základe historickej pečate obce na zachovanej písomnosti z roku 1856 je nesporné, že pečať je
oveľa staršia a podľa tvaru je možné zaradiť
ju do 17. Storočia. Erb, pečať a vlajka patria medzi základné symboly obce a predstavujú trojicu najznámejších nie identifikačných symbolov. Erb obce Predajná má
v novodobom ponímaní túto podobu: Zo
spodu okraja červeného štítu vyrastá zlatá trojruža s tromi rozkvitnutými kvetmi
a dvomi pukmi na zlatej listnatej stopke.
Trojruža v našom erbe je symbolom lásky,
mladosti, vyjadruje kresťanskú symboliku
– úplnosť rodiny.

Hospodárenie obce Predajná k 31. 3. 2014
Kapitálové výdavky obec nerozpočtovala, rozpočtované boli len kapitálové výdavky
školy vo výške 7 352 € a k 31.3.2014 neboli uskutočnené žiadne kapitálové investície.
2. Zostatok finančných prostriedkov v Pokladnici a na bankových účtoch
Podľa „Hlavnej knihy k 31.3.2014“ obec eviduje zostatok finančných prostriedkov na
týchto účtoch:
- 211-00 Pokladnica: zostatok +2 600,38 €,
Spolu účet 211 Pokladnica 2 600,38 €
- 221-01 Základný bežný účet: zostatok +20 016,48 €,
- 221-02 Dotačný bežný účet I.: zostatok +11,77 €,
- 221-03 Dotačný bežný účet II.: zostatok 2 041,47 €,
- 221-04 Dotačný bežný účet III.: zostatok +13,23 €,
- 221-05 BU rezervný fond: zostatok +2 887,72 €,
- 221-06 BU sociálny fond: zostatok +214,51 €,
- 221-07 BU účelový fond: zostatok +322,76 €,
- 221-08 Dotačný Námestie: zostatok +35,50 €.
Spolu účet 221 BU: 25 543,44 €
3. Celkový dlh obce
Obec má uzatvorenú zmluvu o termínovanom úvere s Prima Bankou a. s. vo výške 65
347,44 €, čo predstavuje 16,32 % z príjmov obce za rok 2013 (zo 400 387,59 €). Zo sumy
65 347,44 € bola obci v apríli 2014 vyplatená DPH zo štátneho rozpočtu vo výške 15
681,90 €, z EÚ bude obci vyplatený návratný finančný príspevok v priebehu roku 2014
vo výške 32 232,71 €, a zvyšnú sumu 17 432,83 € bude obec splácať banke v mesačných
splátkach, ktoré zatiaľ nie sú vyčíslené.
Tabuľka: Plnenie rozpočtu k 31.3.2014
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
K 31.3.2014

%
plnenia

Príjmy

728 154

728 154

192 877,47

26,49

Výdavky obce

291 538

291 538

64 762,14

22,21

Výdavky ZŠ s MŠ

424 170

424 170

73 394,06

17,30

Výdavky súčet obec+škola

715 708

715 708

138 156,20

19,30

Výsledok hospodárenia

+12 446

+ 12 446

+54 721,27

-

30 418

30 418

0

-

0

0

0

-

7 352

7 352

0

-

+23 066

+23 066

0

-

323

323

322,62

99,88

43 103

43 103

869,49

2,02

-42 780

-42 780

-546,87

-

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia
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Moje zážitky

Som šťastný človek. Hoci mám len 14 rokov, zažila som toho dosť. Ani neviem, kde mám začať. Väčšina mojich zážitkov bola perfektná. Na
konte mám však aj tie s trpkou príchuťou.
Začnem zážitkom, ktorý považujem za najlepší zo všetkých. Keď som mala približne desať
rokov, dostala som sa prvýkrát do Rakúska. Boli
sme pozvaní na svadbu mojej tety. Bol to neopísateľný pocit. Bola som prvýkrát tak ďaleko od
dediny, v ktorej som vyrastala. Neskutočne sa
mi tam páčilo. Bolo to cez zimu a v Rakúsku je
zima naozaj úžasná. Nie ako na Slovensku. Aj
tu býva veľa snehu, ale v Rakúsku je ho o dosť
viac. Kopce sú väčšie. Zimná rozprávka. Lyžiarsku návštevu pri tete sme absolvovali ešte
niekoľkokrát. A keď sa narodil jej malý synček,
začala som k nej chodievať aj počas letných
prázdnin. Naučila som sa tam mnoho nových
vecí. Tiež som sa tam naučila aj pár slovíčok a
viet po nemecky. Chodievali sme na výlety na
rôzne miesta. Po dvoch týždňoch nastal čas
vrátiť sa naspäť na Slovensko.
Aj tu to bolo super. Rodičia nás s bratom brávali
na kúpaliská a chodievali sme aj na dlhé prechádzky. Prešiel celý školský rok a prišli ďalšie
letné prázdniny. A nasledovala opäť cesta do
očarujúceho Rakúska. Tentokrát som tam strávila celý mesiac spolu so svojím bratrancom.
Zažili sme toho viac, ako keď som bola sama.
Napríklad naháňali sme sa po dvore s vodnými pištoľami a oblievali sme sa vodou. Chodili
sme aj na kúpalisko, navštívili zábavný park.
Očarila nás aj zoologická záhrada so svojimi
obyvateľmi v Amsterdame. No aj toto skončilo.
Musela som sa vrátiť na Slovensko. Moji rodičia
sa rozviedli a ja, brat a mama sme sa odsťahovali k maminým rodičom. Odvtedy do Rakúska
nechodím.
Napriek tomu mám šťastie, že mám perfektnú
maminu. Záleží jej na nás chce, aby sme boli
šťastní. Splnila nám toho veľa a ešte aj plní. Vďaka nej zbieram nové zážitky. A nevadí, že nemajú vôňu Rakúska. Veď taká zoologická záhrada
v Bratislave je tiež úžasná.
Moje zážitky neprežívam len s rodinou. Som
obklopená kamarátkami, s ktorými chodím
pravidelne von. Len s Betkou, Sisou a Vanesskou môžem zažiť toľko zábavy. Smejeme sa aj
na tých najväčších blbostiach. No a ešte mám
mnoho zážitkov s mojimi sesternicami. S nimi
sú tiež dni, keď sa vôbec nenudím. Je pravda,
že sa občas hádame, ale to len vtedy, keď si už
naozaj lezieme na nervy, a keď na nás dolieha
ponorková choroba. Úplná hrôza nastane vtedy,
keď sa medzi nás primieša môj brat.
Viem, život nie je a nebude vždy rozprávkou so šťastnými príbehmi. Dúfam, že ma čaká
ešte veľa príbehov a zážitkov. Možno nebudú
všetky krásne a zábavné, no aj tie majú svoj význam a svoje miesto v živote každého z nás.
Klaudia Stieranková, 8.ročník

Predaj veľkonočných výrobkov

Dňa 14. 4. 2014 sme my, ôsmačky, mali za úlohu predávať veľkonočné výrobky,
ktoré vyrábali žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi v dostatočnom časovom
predstihu.
Predaj sa začal o desiatej hodine na námestí. Podporilo nás veľa ľudí. Počasie nám
veľmi neprialo, ale stálo to zato. Naše výrobky išli „na dračku.“ Predávali sme veľké
pestré vence, farebné vajíčka na špajdlách, vajcia z vlny, vence z vajíčok a drobné
veľkonočné dekorácie. Výber bol naozaj veľmi pestrý. Cena výrobkov nebola veľmi
vysoká, ale podporilo nás veľa ľudí. Podarilo sa nám vyzbierať 104€. Unavené, ale
s dobrým pocitom sme sa okolo tretej pobrali domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a podporili našu školu! :-)
					 Dianka Liskayová, Kristínka Demeterová

ČO NOVÉ
v našej škole

Marec v škole
KLOKAN A KLOKANKO
24. marca sa odvážne hlavičky pustili do
zdolávania súťaže „Matematický Klokanko.“
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ako komu čítanie ide. Všetci nás prekvapili, hlavne niektorí prváci, ktorí sa s písmenkami ešte len začali ,,pasovať.“ Nakoniec sme vyskúšali pozornosť čitateľov a aj
poslucháčov v minikvíze, kde odpovedali
na otázky, ktoré sa týkali textu. Nie všetci
boli pozorní, ale odpovede v spolupráci
so svojimi staršími kamarátmi zvládli výborne. Nakoniec sme spoločne nakreslili
ilustrácie k prečítanému textu a tešili sa
z pekne využitého času.
Marec sa niesol aj v znamení testovania
deviatakov. 12.marca 2014 prešli deviataci
prvou väčšou skúškou. Boli rozdelení do
troch skupín, v ktorých na ich prácu dohliadali administrátori a externý dozor.
Disciplinovane a svedomito vypracovali
úlohy zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky. Všetci veríme, že výsledky
dopadnú čo najlepšie.

Apríl v škole

BURZA KNÍH
10. marca sme si spoločne pripomenuli,
prečo sa vlastne hovorí tomuto mesiacu
„Marec mesiac knihy.“ Pri tejto príležitosti sme už po druhýkrát usporiadali Burzu
kníh, ktorú hodnotíme ako úspešnejšiu
než minulý rok. Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto príjemnej akcie zapojili a čitateľom nových
kníh prajeme krásne zážitky v knižnom
svete.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
ČERT A KÁČA
4.apríla k nám zavítali mladí divadelníci
s predstavením Čert a Káča. Ich predstavenie bolo plné humoru a zábavy. Veselá
nálada nám pretrvala až do konca vyučovania.

DEŇ VODY V NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 21. 3. 2014 sa uskutočnil v našej škole
Deň o vode. Žiaci z 8. ročníka si pripravili pre druhý stupeň prezentácie a testy
o vode. Postupne sa každý premiestnil do
triedy a svoje vedomosti potvrdili v teste.
Naši ôsmaci sa rozhodli vyčistiť studničku. Keď si zahrali volejbal a oddýchli si na
chate Kata, išli spokojní naspäť do školy.
Deviataci rozdelení do dvoch skupín sa
šli prejsť k strelnici a k Bublinke. A pekný
deň o vode bol za nami.

ČÍTALI SME AJ V ŠKD
Žiaci školského klubu okrem iných činností, ktorým sa venujú, si pripravili čítanie v rámci akcie ,,Marec mesiac knihy.“
Poukázali na to, aké dôležité sú knihy,
hlavne v dnešnej dobe počítačov. Prečítali
sme si úryvok z rozprávky a sledovali sme,

LITERÁRNY KVÍZ
20. marca si žiaci 5. a 6. ročníka zmerali
vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili tri trojčlenné družstvá z
každej triedy. Súťaž bola vyrovnaná. Aj po
predlžovaní mali družstvá rovnaký počet
bodov. Nakoniec rozhodla otázka z anglického jazyka. Tesne, ale naozaj veľmi
tesne, vyhrali šiestaci. Sláva víťazom, česť
porazeným!

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
NA 1. STUPNI
V dnešný pekný, slnečný deň (8.4.) sa
žiaci 1. stupňa v rámci akcie – ZDRAVÝ
ŽIVOTNÝ ŠTÝL, pustili do futbalového súboja. Zápasili štyri družstvá, ktoré
bojovali zo všetkých síl. Doudieraní od
lopty, ale s dobrým pocitom z hry, si žiaci nielen zašportovali, ale i vyskúšali hrať
kolektívne a podľa pravidiel
EXKURZIA
V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI
Dňa 8.apríla sa šiestaci a ôsmaci spolu s
pánom učiteľom Mistríkom a Múkom zúčastnili exkurzie. Navštívili Demänovskú
jaskyňu. Príjemný zážitok z cesty a množstvo schodov si určite zapamätajú :-)
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Deň, keď sú slová zbytočné
Pred 18 rokmi odštartovala Liga proti rakovine projekt s názvom Deň narcisov. Finančné
prostriedky, ktoré sa vyzbierali minulý rok v rámci celého Slovenska, boli investované
do 4 oblastí:
a) Na podporu klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových
techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, ako aj na podporu hospicovej
starostlivosti v celkovej výške 337 560,63€.
b) Na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny v celkovej
sume 224 612,64€.
c) Na projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva v sume
255 592,74€.
d) Suma vo výške 25 100,00€ bola ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb a na
podporu činnosti v organizačných zložkách.
Tento rok pripadol Deň narcisov na 11. apríla. Žltý kvietok ako symbol nádeje pre tých,
ktorí zápasia s rozšírenou chorobou dnešnej civilizácie, si zakúpili žiaci ZŠ, rodičia v MŠ
a prispeli aj obyvatelia Predajnej. Na adresu Ligy proti rakovine SR - na Pobočku
v Banskej Bystrici sme zaslali 200 eur.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!
Do verejnej finančnej zbierky Deň
narcisov je možné prispieť v termíne od
31.marca do 18. apríla aj zaslaním SMS
s ľubovoľným textom na číslo 848
v hodnote 2 eurá v sieti všetkých
mobilných operátorov.
(Informácie použité v článku sú z informačného letáku Ligy proti rakovine
distribuovaného do škôl.)
-MV-

******Deň Zeme ******

Zemi je venovaný deň, ktorý sa spája s 22.
aprílom. V škole si každoročne plánujeme
aj realizujeme aktivity venované našej
modrej planéte. Inak tomu nebude ani
tento rok. Naplánovali sme spoluprácu
s lesnými pedagógmi, zamestnancami
lesného závodu Slovenská Ľupča.
Didaktickými hrami, pobytom v prírode
a rozprávaním o význame a lesa určite
zaujmú našich žiakov z prvého stupňa.
Tí starší pôjdu do terénu a vyčistia
predajnianske lokality od hrubých
odpadkov a nečistôt. Je dôležité, aby
sme boli my, dospelí, príkladom našich
detí. Triedenie odpadu, kompostovanie
či nevytváranie čiernych skládok patrí k
súčasným trendom v prístupe k životnému
prostrediu.
-MV-

ČO NOVÉ
v našej škole
Z TVORBY

Kocúr a myši

Doma máme jedného kocúra. Je celý
čierny. Dlho nemal meno. Vždy sme naň
volali ,,náááácccc“ a on prišiel. Tak vzniklo
jeho meno Nácko.
Za štyri roky sme si všetci naň zvykli. Náš
Nácko je veľmi komunikatívny. Je mu
s nami veľmi dobre. Najradšej má starkého
a mamu. Našu lásku dokonale využíva.
Keď leží na rohožke, vždy ho musíme
prekračovať. Pri svojich potulkách stratil
predné zúbky. Starký ho ľutuje a krája
mu salámku na kocky. Vie sa veľmi dobre
štverať po stromoch. Ľahko vyskočí cez
plot, ale keď vidí, že je niekto na blízku,
tak čaká, aby mu otvoril bráničku. Starký
to s kŕmením tak prehnal, že je už tučný
ako guľa. Jedného dňa, keď sme z udiarne
zberali klobásy, zistili sme, že nám ich
niekto obhryzkal. Nácko sa často zdržiaval
pri udiarni a striehol. Mysleli sme si, že
mu voňajú klobásky. Ale nebolo to tak. On
jediný zistil, že do udiarne chodia malé
zlodejky-myšky. Nemohli sme ho tam dať,
lebo aj Nácko má rád klobásky. Starký tam
dal pasce a za niekoľko dní sa postupne
začali chytať. Aby Nácko nezostal smutný,
tak mu ich starký začal jednu za druhou
dávať. To ste mali vidieť tú mačaciu radosť!
Tešil sa ako malé mačiatko s klbkom.
Keď sme mu ju chceli zobrať, chránil si
ju ako najcennejšiu trofej. Vyhadzoval si
ju labkami, skákal okolo nej...a nakoniec
„ham“ a už bola v ňom.
Takto starký s kocúrom vychytali myši
v udiarni a klobásky boli zachránené.
Nácko si tiež prišiel na svoje. Starký mu za
odmenu dal ešte malý bonus – klobásku.
Vratko Pravotiak, 5. ročník

Medzinárodný deň detskej knihy
Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967. Je spojený s 2.aprílom
a korešponduje s narodením známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
V súčasnom svete počítačov, mobilov či tabletov je čítanie knihy ojedinelým javom.
Rozprávky, príbehy pre deti a mládež či beletriu pre dospelých vytláčajú sociálne
siete i rýchlo získané informácie z internetu. Myslenie a tvorivosť sú na ústupe.
Na vzostupe je naopak konzumný spôsob života a jeho neskutočná rýchlosť. Zastavme
sa teda na chvíľku, aj keď je už po 2. apríli. Prečítajme našim najmenším rozprávku,
porozprávajme sa o nej. Nasmerujme do rúk našich tínedžerov knihu, ktorú „zhltnú“
na jeden dúšok. Aspoň na chvíľu nahradia virtuálny svet počítačov svetom svojej
fantázie. Určite neoľutujú...Treba len začať.
-MV-

ZVESTI PRE OBČANOV
Stolnotenisový turnaj v Predajnej
V sobotu 29. 3. 2014 sa v telocvični ZŠ
Predajná odohral 15. ročník stolnotenisového turnaja O pohár starostky obce
konanom pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce.
Súťažilo sa v štvorhrách. Prihlásilo sa 23
dvojíc z oddielov od 1.ligy až po 6.ligu, od
Nitry cez Zvolen až po Revúcu. Samozrejme najväčšie zastúpenie mali hráči nášho
regiónu Banská Bystrica a Brezno. Po zoznamovacích zápasoch v skupinách, pokračovali všetky dvojice vo vyraďovacom
systéme na dve prehry, ktorý určil konečné poradie.
Konečné poradie:
1. Kovács- Bartalský (Zvolen)
2. Plecho- Glejtek (Revúca- Rial)
3. Kováč - Kán (Lučatín)
4. Mihál - Zigo (Brezno)
5. Chrien- Slašťan (Riečka)
6. Stračár - Pupík (Nitra 08)
Turnaj prebiehal v slušnej atmosfére. Nemuseli sme riešiť žiadne konflikty a zápasy
o konečné umiestnenia mali aj adekvátnu
športovú úroveň. Všetci zúčastnení si
dobre zahrali. Chválili aj pohostinnosť domácich usporiadateľov, a tak nič nebráni
tomu, aby sme si to o rok zopakovali.
		
Pavel Chromek

Ospravedlnenie
V prvom čísle Predajnianskych zvestí
sme nesprávne uviedli januárovým
jubilantom ich vek a pridali sme
im päť rokov života. Za vzniknutú
chybu sa pánovi Ivanovi Šebovi,
pani Viere Tištianovej, pani Márii
Hôrčikovej, pani Edite Malčekovej
a pánovi Miroslavovi Kršteníkovi
ospravedlňujeme a želáme im veľa

...aj mladí plesali...

Na slová chvály nikdy nie je neskoro...
Koncom januára sme na zasadnutí komisie kultúry spolu so starostkou obce dostali
nezvyčajnú žiadosť o prenájom priestorov spoločenského domu. Dvaja mladí ľudia sa
prišli opýtať na podmienky usporiadania mládežníckeho plesu. Po uvážení sme sa rozhodli ich žiadosti vyhovieť a stanovili sme im jasné pravidlá, s ktorými usporiadatelia
Paťka Dúbravská a Maťo Trnovský súhlasili.
Posledný februárový deň sa v kuchyni vypekalo, varilo, prestierali sa stoly, zdobila sa
sála, aby účastníci prvého plesu juniorov boli nadmieru spokojní.
Hodinu pred začiatkom sa začali schádzať mladé páriky, ako aj sólo hostia. Dievčatá ako z módneho časopisu. Na výzore si dali naozaj záležať. Profesionálne účesy,
neskutočne nádherné róby, dokonalé „mejkapy“ dodávali vážnosť a eleganciu celému
podujatiu. Ani chalani nezaostávali. Niektorí si dokonca na túto príležitosť kúpili úplne
nové obleky. Po úvodnom slove usporiadateľov, prípitku a po večeri sa začala zábava
vo veľkom štýle. Plesajúcim do tanca hrala skupina ZBM pod vedením Mirka Dúbravského a úžasnú atmosféru dotvorila aj tombola, v ktorej okrem darčekových košov,
zemiakov a spomienkových predmetov mohli vyhrať aj ski pasy
na lyžovačku.
Celá spoločnosť sa zabávala do rána bieleho a so svitom ranného slnka
sa spokojní, vytancovaní a vyplesaní pobrali domov. Milým
gestom bolo, že takmer každý, kto odchádzal, sa prišiel rozlúčiť a poďakovať personálu, kuchárkam a členom kultúrnej komisie za pripravený večer.
Z pohľadu nás starších musím ako člen kultúrnej komisie a poslanec OZ priznať, že sme sa aj trocha báli, ako to
všetko dopadne, či sa mládež dokáže slušne a spoločensky zabávať!? Ale musím priznať, že naše obavy boli
zbytočné. Vyše 50 mladých ľudí nám ukázalo, že aj
dnešná mládež sa dokáže predviesť v dobrom svetle,
pretože počas akcie sme nezaznamenali ani jeden
problém. Sám viem posúdiť, aké je ťažké niečo zorganizovať, a preto skláňam hlavu a vzdávam
hold odvážnym usporiadateľom, ako aj všetkým hosťom a účastníkom mládežníckeho
plesu. O rok máte dvere otvorené.... Ja osobne
vám dávam „1000 lajkov.“
Ľuboš Ofúkaný

Za kultúrou...

V sobotu 5.4.2014 sme sa zúčastnili kultúrneho predstavenia Franza Lehára Cigánska
láska v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Neodradil nás ani dážď, ktorý nás sprevádzal
cestou do Banskej Bystrice. Štátna opera bola plná. Operetu o vášnivej láske k cigánskemu
muzikantovi si prišlo pozrieť naozaj veľa ľudí. Bolo príjemné zistiť, že ľudia aj v dnešnej
dobe majú záujem o kultúru. Predstavenie sa nám páčilo, spevácke a herecké výkony
boli pozoruhodné. Môžeme len odporúčať.....
Mgr. Jana Rusnáková

šťastia v živote.
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Dlhý oválny stôl a za ním gobelín s motívom korunovácie Panny Márie upútali pozornosť každého z pútnikov Modlitebného dňa Panny Márie, „matky všetkých národov“
v Mestskej športovej hale v Nitre dňa 15.marca 2014. Hlavnou časťou programu bola
prednáška s videoprojekciou na tému „Zornica novej evanjelizácie,“ktorá sa počúvala
so zatajeným dychom. Bohatý program sa skončil svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup. Na záver nasledovalo Zasvätenie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie,
kedy sa nám naskytol nádherný pohľad na športovú halu, ktorú zaplnili pútnici s horiacimi sviečkami vo svojich rukách.
Pokoj v duši, radosť v srdci. Takto sa po návrate cítim ja. Myslím, že nie som sama.
Ďakujem pánovi kaplánovi Krištofovi Zontekovi a Zdenke Peťkovej za krásne chvíle,
ktoré pripravili pútnikom.
Hanka Filipková

