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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 22. júna 2017
Uznesenie č. 140/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná berie na
vedomie informácie o splnených uzneseniach z
predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 141/2017
OZ schvaľuje účasť obce Predajná v združení
„Iniciatíva stredné Slovensko“.
Uznesenie č. 142/2017
OZ berie na vedomie správu Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2016.
Uznesenie č. 143/2017
OZ berie na vedomie ústne informácie predsedníčky finančnej komisie a predsedov jednotlivých
komisií o činnosti komisií za I. polrok roku 2017.
Uznesenie č. 144/2017
OZ schvaľuje odmeny členov komisií a poslancov podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií pri OZ.

Uznesenie č. 145/2017
OZ schvaľuje
a/ podľa §9a ods.1. písm. a ods. 9. zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Predajná a to parcelu KN-E
878/2 o výmere 683 m2, druh pozemku TTP,
b/ podmienky VOS,
c/ menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení Ing. Jana Kohútová, Marta Veselovská, Ján Črep, Božena Šulková, Július Ďuriš.
Uznesenie č. 146/2017
OZ berie na vedomie informácie starostky obce:
- o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva SR
cez IROP na projekt Modernizácia technického
vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej,
- o podaní žiadosti na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom
Okresného úradu Banská Bystrica na odstránenie havarijného stavu telocvične s požadovanými dokladmi, a to:
a) vo výške 113511,55 EUR, z toho obec
11351,16 EUR – palubovka, šatne, kanalizácia, elektroinštalácia v telocvični,
b) vo výške 98140, 39 EUR, z toho obec 9814
EUR – palubovka a kanalizácia,
Pokračovanie na str. 2

Obec Predajná pozýva všetky deti na

Stretnutie
s Mikulášom

Za peknú básničku či pesničku
Vám Mikuláš prinesie sladký balíček.
Rozsvietime vianočný stromček.

Námestie Juraja Pejku
6. december 2017 o 17.00 hod.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Denný stacionár z Nemeckej
Jednota dôchodcov z Predajnej
Základná škola s materskou školou
v Predajnej
srdečne pozývajú na

Vianočné trhy

8. december 2017 od 14.00 hod.
Výrobky šikovných členov stacionáru
a tvorivých žiakov si môžete
pozrieť a zakúpiť v základnej škole.

ˇ radosti, veselosti
Cas
Zvon mieru
zaznel aj v Predajnej
Aj tento rok 11. 11. 2017 o 11. hodine a 11. minúte sa symbolicky rozozvučal zvon
mieru v Predajnej. Starostka obce Ing. Čontofalská a členovia Jednoty dôchodcov v
Predajnej si uctili pamiatku padlých v oboch svetových vojnách. Položením kvetín a
zapálením sviečky vzdali hold a úctu tým, ktorí prišli o život počas vojny. Pani starostka sa prihovorila občanom a zamyslela sa nad posolstvom ukrytým vo veršoch na
pomníku. Pred pietnym aktom odzneli v obecnom rozhlase slová pani Rozálie Fortiakovej ako znak úcty k padlým rodákom a text básne Na flámskych poliach predniesla žiačka 7. triedy Kristínka Kákicsová. Je dôležité, aby sa súčasná generácia poučila z minulosti a vyhla sa tak opakovaniu chýb s fatálnymi následkami.
Vaníková

Obec Predajná pozýva na
predvianočné posedenie
pri voňavej kapustnici,
vianočných melódiách
pod taktovkou Pavla Babku
s kultúrnym programom žiakov
základnej školy
15. decembra 2017 o 14. hodine
v Spoločenskom dome

Vyčarujme spolu príjemnú
predvianočnú
atmosféru!

Zvesti pre občanov
Pokračovanie
- o podaní žiadosti na UPSVaR v Brezne o službách zamestnanosti 4 občanov podľa §50 zákona 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti,
- informácie o riešení krádeže 6. 6. 2017 v areáli
strelnice Predajná.
OZ schvaľuje:
1/ navýšenie rozpočtu pre Stolnotenisový klub
Predajná vo výške 300 EUR do konca roka
2017 na nájom telocvične pre ZŠ s MŠ v Predajnej,
2/prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Predajná, a to pozemok KN-C č.1243/1 o výmere 6622 m2, LV 485 k. ú. Predajná nájomcovi Filipovi Hubáčekovi na obdobie 5 rokov za
výšku nájomného 0,003 EUR podľa §9a ods. 9
písm. c zák. 138/91 Zákona o majetku obcí z
dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok ležal ladom.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 28. septembra 2017
Uznesenie č. 147/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
28. 9. 2017 v pozvánke so zmenou zaraďuje do
programu zasadnutia OZ nasledovný bod č.11a/
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj
novovytvoreného pozemku KN-C 1293/5 trvalý
trávny porast.
Uznesenie č. 149/2017
OZ berie na vedomie informácie starostky obce
o splnených uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 22. 6. 2017
Uznesenie č. 150/2017
OZ schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb
obce Predajná na roky 2017 – 2022.
Uznesenie č. 151/2017
OZ berie na vedomie bilanciu príjmov a výdavkov obce Predajná k 30. 6. 2017.
Uznesenie č. 152/2017
OZ berie na vedomie informácie finančnej komisie k zmene rozpočtu k 31. 8. 2017.
OZ schvaľuje úpravu č.1 rozpočtu k 31. 8. 2017
na rok 2017.
Uznesenie č. 153/2017
OZ poveruje v zmysle §23 písm. a/ zákona SNR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Ľ. Ofúkaného, J. Bučku, I. Čonku, J. Črepa a Ing. L. Suju
vykonať preventívne protipožiarne kontroly u fyzických osôb v termíne 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018.
Uznesenie č. 154/2017
OZ schvaľuje plán preventívnych kontrol na roky
2018-2021 u fyzických a právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
Uznesenie č. 155/2017
OZ zrušuje uznesenie č.145/2017 zo dňa

Petícia na podporu Iniciatívy stredné Slovensko

Primátori a starostovia niektorých miest a obcí stredného Slovenska v záujme
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu stredného Slovenska,
odstraňovania regionálnych rozdielov v súlade s Akčným plánom vlády SR pre
zabezpečenie severno-južného prepojenia Slovenskej republiky sa na rokovaní v
B.Bystrici dňa 10. 2. 2017 dohodli, že za účelom spoločného postupu pre dosiahnutie
spoločných cieľov a snáh vytvoria otvorené združenie (ďalej Združenie) právnických
osôb s názvom Iniciatíva stredné Slovensko. Hlavným cieľom Združenia je dosiahnuť
severno-južné prepojenie Slovenskej republiky na trase Trstená – Dolný Kubín
– Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Krupina – Šahy a súvisiace spojenia
Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, Zvolen – Lučenec – Tornaľa.
Do Iniciatívy stredné Slovensko vstupuje aj obec Predajná.
Podporte ju aj vy svojím podpisom na petícii!
27. 6. 2017 z dôvodu vyhlásenia novej verejnej
súťaže.
Uznesenie č. 156/2017
OZ schvaľuje:
1./ vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na predaj novovytvoreného pozemku KN-C
č.1293/5, o výmere 683 m2, trvalé trávne porasty, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 36639729-306/17 zo dňa 23. 8. 2017
overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 11. 9. 2017 pod číslom
421/17 nachádzajúci sa v k.ú. Predajná, obec
Predajná, vedený na liste vlastníctva č. 558,
podľa §9 ods. 2 písm. a) b) a § 9a ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v spojení s §281 až
288 Obchodného zákonníka,
2/ podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré
tvoria prílohu tohto uznesenia.
OZ zriaďuje päťčlennú komisiu pre vyhodnotenie návrhov predložených do obchodnej verejnej
súťaže, ktorá postupuje v súlade s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže. Zloženie komisie –
Ing. J. Kohútová, J. Ďuriš, D. Smitka, Ing. T. Čontofalská, M. Pikula.
OZ žiada starostku obce po vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže postupovať v zmysle obchodnej
verejnej súťaže.
Uznesenie č. 157/2017
OZ berie na vedomie informácie investorov
Ing. Ďuriša, Ing. Púchyho o investičnom zámere
na prípravu územia pre výstavbu bývania v rodinných domoch na území obce Predajná, lokalita Zábrež.
OZ žiada starostku obce o zistenie podmienok
na obstaranie územného plánu pre dané územie
riešeného formou zmien a doplnkov.
OZ berie na vedomie informácie starostky obce
o pripomienkach investora k PD kanalizácia a
ČOV Predajná.
OZ schvaľuje náklady na úpravu projektu kanalizácie Predajná a ČOV Predajná vo výške 1670
EUR na základe podmienok investora Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica a finančný príspevok za informačné tabule
na Kalvárii vo výške 433+133 EUR.

na slovíčko,
pani starostka...
Dňa 4. 11. 2017 sa konali voľby do VÚC.
S akým výsledkom skončili?
V obci Predajná bol pre potreby výkonu
volieb do BBSK zriadený jeden volebný
okrsok. Okrsková volebná komisia bola
9 členná, doplnená o zapisovateľa. Priebeh
volieb bol pokojný, nenarušil ich žiadny
incident, nezaznamenali sme žiadne porušenie volebného moratória.
V obci bolo zapísaných 1 126 voličov. Na
hlasovaní sa zúčastnilo 515 voličov. Pre
voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 493 platných hlasovacích lístkov.
Pre voľby predsedu samosprávneho
kraja bolo odovzdaných 506 platných
hlasovacích lístkov. Volieb sa v obci zúčastnilo 45,74% voličov.
Najúspešnejší kandidáti – poslanci do BBSK
Kandidát

Počet
platných hlasov

1.

Tatiana Čontofalská

300

2.

Tomáš Abel

210

3.

Martin Juhaniak

135

P. č.

I týmto spôsobom by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí využili
svoje hlasovacie právo a svojím hlasom
vyjadrili podporu jednotlivým kandidátom do zastupiteľstva a za predsedu samosprávneho kraja. Ďakujem i svojim
voličom za ich podporu a dôveru. Do
volieb som vstupovala s podporou Smeru,
ale členkou strany Smer nie som. Záujmy
svojich občanov a regiónu budem naďalej zastávať ako politicky nezávislá osoba.
Verím, že komunikácia s novým vedením
Banskobystrického samosprávneho kraja bude korektná a bude prínosom aj pre
našu obec.
Ing. Tatiana Čontofalská

Zvesti pre občanov

Lampiónový
sprievod
Sprievod obcou Predajná so zapálenými lampiónmi organizátori naplánovali
symbolicky na 17. novembra. Tento deň je
Dňom víťazstva za slobodu a demokraciu.
17. november sa viaže hneď s dvoma historicky významnými udalosťami. Prvá je
spojená s rokom 1939. 17. novembra nacisti
v protektoráte Čechy a Morava zavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a
okolo tisícky ich poslali do koncentračných táborov. Študenti vyšli do ulíc vyjadriť
svoju nevôľu s ich postupom. Príslušníci nacistických ozbrojených zložiek však použili strelné zbrane. Študent Karlovej univerzity Ján Opletal následkom postrelenia
podľahol. Na podnet týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii vyhlásený 17. november za Deň študentstva.
Z novodobej a pomerne nedávnej histórie vieme, že oslavy Dňa študentstva v Prahe
a takisto aj v Bratislave prerástli do demonštrácie, ktorou bol vyjadrený nesúhlas s
totalitnou vládou jednej politickej strany. 17. november 1989 tak otvoril dvere demokracii a slobode.
Aktuálna generácia detí, ako aj detí, ktoré sa narodili po roku 1989, nemajú možnosť porovnať na základe vlastných životných skúseností život pred rokom a po roku
1989. Majú svojich učiteľov histórie, hodiny dejepisu, filmové dokumenty a mnoho
ďalších zdrojov. Uvedomujúc si význam a dôležitosť 17. novembra sa pani starostka
Ing. Čontofalská prihovorila účastníkom lampiónového sprievodu priamo na Námestí Juraja Pejku v Predajnej a ponúkla im aj krátky exkurz do minulosti. Zakrátko
po úvodných slovách sa už nad hlavami vznášali lampióny šťastia. Na bezpečnosť dohliadal aj miestny hasičský zbor. Potom sa už veľkí i malí vybrali na pochod ulicami
obce. Sprievodné slovo a príjemné melódie boli v réžii Ľuboša Ofúkaného. Sprievod
končil v areáli školy, kde pani Šagátová a pani Žugecová predávali punč. Škôlkari a
žiaci prvého stupňa sa ešte vybláznili pri športových disciplínach v telocvični, ktoré
pre ne pripravila predsedkyňa rady školy, Ing. Virágová. Kým sa deti venovali pohybovým aktivitám, rodičom vznikol priestor na spoločenskú konverzáciu a mierne
odreagovanie sa od stereotypov bežného dňa. V piatok večer odchádzali z telocvične
so svojimi unavenými deťmi a tie zase aj so sladkým koláčikom a pohárom čaju.
Sloboda má veľa podôb. Veď pred rokom 1989 ani taká sloboda zhromažďovania
nebola samozrejmosťou. Našťastie je rok 2017 a 17. novembra sme sa mohli slobodne
zhromaždiť na Námestí Juraja Pejku a zapojiť sa do lampiónového sprievodu. Jeho
priebeh bol výsledkom spolupráce predstaviteľov obce Predajná, členov kultúrnej
komisie, miestnych hasičov, zamestnancov základnej školy, ako aj rodičov žiakov
školy. Sponzorsky túto aktivitu podporil pán Vratko Strmeň, za čo mu i týmto spôsobom chceme poďakovať.
Michaela Vaníková

Predajná
– dopravné značenie
Dopravné značenie v našej obci je navrhnuté tak, aby bola zabezpečená plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb.z. o pozemných
komunikáciách, STN noriem a ostatných
súvisiacich predpisov. Dopravné značenie bolo prerokované a konzultované s
poslancami na obecnom zastupiteľstve
a členmi stavebnej komisie. Projekt dopravného značenia bol ďalej odsúhlasený
Okresným dopravným inšpektorátom
v Brezne a Okresným úradom Brezno,
odborom cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazka s
nízkou hodnotou §117 zák. č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní.
Osadenie dopravného značenia bolo realizované firmou SATES – Považská Bystrica na miestnych komunikáciách, ako aj na
ceste III. triedy č. 2379.
Projekt bol realizovaný z prostriedkov
Ministerstva financií SR a z rozpočtu
obce. Dopravné značenie bude slúžiť na
vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných
komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti
premávky na pozemných komunikáciách.

Viete, že....
...charita v Jasení je otvorená každú stredu (s výnimkou sviatkov) v čase od 10.00
do 11.00 hod. v priestoroch starého Obecného úradu v Jasení. V tomto čase je možné prísť darovať čisté a použiteľné letné aj
zimné oblečenie, obuv (dámsku, pánsku
aj detskú každej veľkosti), bytový textil,
domáce potreby, menší nábytok, hračky,
dojčenské potreby, pokrovce, paplóny,
vankúše, kočíky, školské pomôcky, drogériový tovar. Darcovia môžu podporiť charitu aj darovaním trvanlivých potravín.
V priestoroch starého obecného úradu je
zriadený šatník pre sociálne slabšie rodiny. Charita v Jasení je otvorená prijať
každého, kto potrebuje sociálnu výpomoc
- v rámci možností z vyzbieraných darov.
Rovnako je tiež možné poskytnúť poradenstvo a rozhovor v ťažkých životných
situáciách. V charite pracujú dobrovoľníci
- vždy sú prítomné dve dobrovoľníčky a k
dispozícii je aj kňaz.
...ak potrebujete pomoc, neváhajte a príďte do našich priestorov!

Zvesti pre občanov
XVII. ročník Okresného
turistického zrazu
seniorov okresu Brezno
Sedemnásty Okresný turistický zraz seniorov breznianskeho okresu sa uskutočnil 14. septembra 2017 v Závadke
nad Hronom. Turistické zrazy seniorov
sa už tradične konajú každý rok v inej
lokalite. Seniori tak majú možnosť oboznámiť sa s historickými pamiatkami a
krásnou prírodou Horehronia.
Ako prvá privítala všetkých účastníkov
podujatia predsedníčka ZO JDS obce
p. Mária Babeľová, pred ktorou otvorenie zrazu spestrila svojím vystúpením
domáca spevácka skupina Nádeje. Starosta obce p. Ján Tešlár vo svojom príhovore oboznámil hostí s históriou i
súčasnosťou Závadky nad Hronom,
ktorá si tento rok pripomína 406 rokov
od prvej písomnej zmienky. Poprial
správnu voľbu trasy a pekný deň.
Okrem pozvaných hostí a organizátorov tohtoročného turistického zrazu
466 turistov – seniorov zaplnilo areál
spoločenského domu. Oficiálne turistický zraz otvoril a prítomných pozdravil Mgr. Daniel Kianica – predseda OO
JDS Brezno a všetkým poprial prežitie
pekného dňa a aby si každý z podujatia
odniesol pekné spomienky. Zaželal im
pekné zážitky a pohodu na turistických
trasách.
Aj tento rok mal zraz seniorov na programe dňa najmä trasy turistických vychádzok. Pani Babeľová informovala
seniorov, ktoré to budú. Turistické trasy
si každý účastník zvolil podľa svojich
fyzických možností. Prvá trasa bola pre
náročnejších, trvala dve hodiny (pamiatky obce a okolie). Druhá trasa
trvala jeden a pol hodiny (oboznámenie sa s dedinou). Po absolvovaní vybranej turistickej trasy si všetci pochu-

Okienko
pre seniorov
tili na dobrom guláši. Posedenie pokračovalo pri káve, čaji a vínku. O dobrú
náladu s hudbou sa postaral p. Ján
Chalupka.
Turistov okresného zrazu seniorov prišiel pozdraviť poslanec NR SR Ján
Mora, Mgr. Slavomír Pôbiš, poslanec
BBSK, Jozef Tokár, poslanec BBSK,
PhDr. Ingrid Poliaková, prednostka
OÚ Brezno, JUDr. Tomáš Ábel, primátor mesta Brezno, predsedkyňa OR
SZZP Brezno p. Anna Húsenicová a
starostovia obcí. Z Braväcova sa zrazu
zúčastnil Ing. Peter Baliak, z Hornej Lehoty Vladimír Bušniak, z obce Jasenie
prišla Ing. Miroslava Pravotiaková,
z
Nemeckej
Branislav Čižmárik,
z Podbrezovej Mgr. Ladislav Karhordó,
z Predajnej
Ing. Tatiana Čontofalská. Nechýbal ani
duchovný otec zo
Závadky nad Hronom Mgr. Marek
Sopko.
Pred
ukončením
podujatia spevácka
skupina zaspievala
nám srdcu milé slovenské pesničky a
predstavili sa aj s
vtipnou
scénkou.
P. Kianica, p. Tešlár
a p. Babeľová odo-

vzdali predsedom zúčastnených ZO
JDS Brezno pamätné listy.
Vďaka patrí organizačnému výboru
(Mgr. Jánovi Dianišovi – podpredseda
OO JDS Brezno a všetkým jej členom),
ľuďom z obce, predsedníčke ZO JDS
p. Babeľovej, starostovi obce p. Tešlárovi a členom ZO JDS Závadka nad Hronom, ktorí toto vydarené podujatie pripravili.
Aj naša ZO JDS Predajná sa zúčastnila
na Okresnom turistickom zraze, kde
sme strávili pekné chvíle s priateľmi.
Cieľ turistického zrazu sme naplnili a
všetci prítomní sa už teraz tešia na budúce športové aktivity a stretnutia seniorov.
Ing. M. Boberová

Zvesti pre občanov

Stretnutie seniorov
v Brezne
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším OO
JDS Brezno usporiadala slávnostné stretnutie zástupcov základných organizácií
JDS z celého okresu. Stretnutie sa konalo
11. 10. 2017 v reštaurácii Omega klub v
Brezne. Po uvítaní vystúpil spevácky súbor Senior MsO Brezno, tanečný súbor pri
Dennom centre Prameň predviedol športový tanec – zumbu. Po kultúrnom programe mal príhovor predseda OO JDS Brezno Daniel Kianica, ktorý privítal zúčastnených a hostí, medzi ktorými bol primátor
mesta Brezno Tomáš Abel, čestný predseda OO JDS Tibor Gilla, poslanci mesta a
VÚC BBSK a tiež starostovia obcí. Po uvítaní zhodnotil podujatia, ktorých sme sa
počas roka zúčastnili. Napokon odovzdal
oceneným pozdravné listy, jubilantom pamätné a ďakovné listy a aj vyznamenania
III., II. a I. stupňa. Naša organizácia dostala pamätný list k 25. výročiu založenia ZO
JDS v Predajnej. Ďakovný list za pomoc a
spoluprácu v prospech rozvoja OO JDS a
v prospech starších občanov dostala sta-

cestou chceme zablahoželať oceneným a
zároveň sa poďakovať pani starostke Ing.
Tatiane Čontofalskej za jej ústretovosť a
pomoc našej ZO JDS v Predajnej. Veľká
vďaka parí zakladajúcim členom tejto organizácie, pretože ich zásluhou sme mohli
osláviť 25. výročie jej trvania.
Margita Beraxová

rostka obce Ing. Tatiana Čontofalská. Ďakovný list za aktívnu činnosť a spoluprácu
v prospech OO JDS a starších občanov
dostala predsedníčka ZO JDS Ing. Mária
Boberová. Vyznamenanie III. stupňa bolo
udelené členke výboru Margite Beraxovej
za aktívnu činnosť a spoluprácu v prospech OO JDS a starších občanov. Touto

Zdravotná prednáška
“Bylinky a mastičky”
Dňa 20. 11. 2017 sme v Spoločenskom dome v Predajnej privítali kúpeľného lektora a bylinkára Karla
Štenbaura (spolupracovníka farmácie
Biomedica Praha). Mali sme možnosť
zúčastniť sa Zdravotnej prednášky O
BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH na
potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka.
Ing. Štenbaur pracuje v českom výskumnom ústave v Prahe a zaoberá
sa vývojom rôznych bioproduktov.
Hlavnou témou prednášky boli byliny – zber, použitie a liečivé účinky.
Prednáška, či beseda prebiehala v
príjemnej atmosfére. Prednášateľ nás
zaujal svojou bezprostrednosťou a
svojimi fundovanými vedomosťami
a skúsenosťami. Vedel odpovedať na
všetky otázky položené publikom.
Dve a pol hodiny bolo primálo času
na vyčerpanie danej témy.
Táto prednáška bola pre všetkých prítomných veľmi zaujímavá a poučná.
ZO JDS Predajná Ing. M. Boberová

ZO JDS v divadle vo Zvolene

Pre veľký záujem našich občanov o kultúru sme opäť zorganizovali návštevu divadla
vo Zvolene. Zmenili sme komediálny žáner a obdivovali sme hercov divadla JGT v
tragédii Mila Urbana z dedinského prostredia Beta, kde si?
Beta predstavuje „tragickú obeť rozpútanej davovej hystérie, ktorá sa vždy znovu,
vždy v odlišných okolnostiach, vždy v iných obmenách opakuje v akejkoľvek krajine,
ak sa čestné, morálne čisté indivíduum postaví proti nečestnej, zdemoralizovanej,
zneľudštenej spoločnosti, ktorej predsudky a predpojatosti môžu mať aj veľmi
moderné, vyspelé ideologické formy.“
Z divadla sme všetci odchádzali spokojní a s pekným umeleckým zážitkom.
Ing. M. Boberová

Čo nové v našej škole
Od začiatku školského roka sme toho stihli už dosť. Hneď 22. septembra sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. Pre nevidiacich sme vyzbierali sumu 125,13€.
26. septembra sme si už tradične na hodinách cudzích jazykov pripomenuli zaujímavými aktivitami Európsky deň jazykov.
2. októbra siedmakov, ôsmakov a deviatakov ohromila sugestívna
výpoveď Samuela Bogára zakladateľa združenia (Ne)závislosť,
ktorého sme pozvali do našej školy v rámci protidrogovej prevencie.
O prvej záchrannej stanici v Zázrivej sa ôsmaci dozvedeli počas
návštevy v Tihányiovskom kaštieli.
Hneď na druhý deň bola pre žiakov 8. a 9. triedy pripravená prednáška pod záštitou zamestnancov Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave s cieľom podporiť možnosť vidieť 3D tlačiareň v
akcii.
Najbližšiu školu technického zamerania Strednú odbornú školu
v Lopeji navštívili žiaci 9. ročníka spolu so svojou triednou učiteľkou. A aký dojem na nich škola urobila?
„V škole nám poukazovali rôzne učebne, dielne a telocvičňu. Mali
veľa moderných pomôcok a niektorí vyučujúci nám predviedli, ako
sa má s nimi zaobchádzať. Po škole nás sprevádzal samotný pán
riaditeľ. Prehliadka školy sa nám veľmi páčila. Možno sa niektorí z
nás rozhodnú pokračovať v ďalšom štúdiu práve na SOŠ v Lopeji.“
Trojčlenné družstvo žiakov 1. stupňa v zložení Janko Kováč, Peťo
Fodor a Oliver Vraniak nás reprezentovali na okresnej akcii Športom proti drogám konanej v Jasení. Chlapci obsadili pekné 2.
miesto. Gratulujeme!
11. októbra žiaci ôsmej a deviatej triedy navštívili múzeum v Podbrezovej.
12. októbra sme prvýkrát slávnostne pasovali prvákov (foto) za
právoplatných žiakov našej školy. Prvácku pasovačku pripravila
pani učiteľka Kohoutová spolu s členmi žiackeho parlamentu. Kráľovská rodina pripravila pre prvákov úlohy, ktoré museli absolvovať, aby sme ich prijali za členov školského cechu predajnianskeho.
Pasovačka sa niesla v príjemnej atmosfére. Na záver si prváčikovia
pochutnali na sladkých koláčikoch, ktoré im upiekli šikovné maminky. Želáme im veľa úspechov v našej škole!

na ovocie a zeleninu z našich sadov. Žiaci sa pri nej dozvedeli o
druhoch ovocia a zeleniny, ako aj o ich význame pre naše telo
a potrebe ich prijímania v strave. Svoje vedomosti si následne
mohli overiť pri súťažnom kvíze a hádaní hádaniek. Na záver
sme si aj zaspievali dve pesničky o ovocí. Druhá beseda, ktorú
sme uskutočnili v piatok 20. 10. 2017, sa niesla v podobnom duchu, len téma bola odlišná. Témou tejto besedy bolo – jedlo a
pohyb a pri tejto príležitosti sme si so žiakmi pohovorili o základných zložkách potravy, o zdraví, zdravom životnom štýle, o
veciach, ktoré nášmu telu prospievajú, ale aj naopak škodia. Na
obidvoch besedách boli žiaci prvého stupňa veľmi disciplinovaní
a aktívni poslucháči, za čo im veľmi pekne ďakujeme a veríme,
že nadobudnuté vedomosti si zapamätajú a budú ich využívať vo
svojom živote.

Exkurzia do Levíc

O tom, že staré príslovie „raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť“
je pravdivé, asi nikto nepochybuje a dovolíme si tvrdiť, že pri
vzdelávaní to platí dvojnásobne. A presne v tomto duchu sa niesla aj naša exkurzia do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.
Exkurzie sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí si z nej odniesli
veľa nových vedomostí a praktických skúseností. V praxi si overili vedomosti z biológie, techniky a aj zákony fyziky. Zaujímavým spestrením bol 9D simulátor, ktorý už pripomínal virtuálnu
realitu. Veríme, že sa žiaci veľa naučili.

Záložka do knihy spája školy

Žiaci 2.-5. ročníka sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája
školy. Veríme, že pestré a nápadité záložky potešia našich kamarátov z Čiech vo Frýdlante nad Ostravicí.

Žiaci 1. stupňa a dievčatá z 2. stupňa sa pesničkami, krátkymi
básničkami a úprimnými vyznaniami poďakovali svojim starým
rodičom za ich láskavé slová, teplé pohladenia i vrúcne objatia.
Vystúpili 22. októbra v spoločenskom dome.

Hovorme o jedle				

V rámci kampane „hovorme o jedle“ pán učiteľ M. Múka spolu
so žiačkou ôsmeho ročníka Ninou Chomovou pripravili poučné
besedy pre žiakov prvého stupňa.
Prvá, ktorá sa uskutočnila v utorok 17. 10. 2017, bola zameraná

Čo nové v našej škole

Vedomostný kvíz

V mesiaci október sme si pripomenuli 150. výročie narodenia
B.S.Timravy, slovenskej prozaičky a dramatičky. V našej škole
sme sa počas celého mesiaca venovali štúdiu jej diel a života.
Žiaci tieto vedomosti zužitkovali na školskom kole kvízu o tejto významnej spisovateľke. Chlapci z deviateho ročníka porazili
ostatné družstvá a preukázali svoju šikovnosť a zdatnosť. Gratulujeme!

brezová. Súčasný podnik vyrástol na tradíciách podbrezovských
hutníkov, ktorí vložili do podniku svoju nádej, svoju prácu, svoj
um a svoje presvedčenie. Súčasťou histórie je aj návšteva K. Gottwalda, kedy došlo k zmene názvu podniku na Švermove železiarne. Súčasťou výkladu bolo aj premietnutie krátkeho filmu. Sme
radi, že sme získali nové poznatky o Železiarňach v Podbrezovej.

Informatická súťaž

Žiakov 3. a 4. triedy sme zapojili do celoslovenskej informatickej
súťaže iBobor.

Výchovný koncert

Výchovného koncertu Labyrint s tematikou zameranou proti šikanovaniu sa vo štvrtok 9. novembra zúčastnili všetci žiaci školy.

Zber papiera

Od októbra prebiehal v našej škole zber papiera. Nazbierali sme
3006 kg. Vyhodnotili sme najlepšie triedy a najlepších jednotlivcov. Najviac kilogramov papiera doniesli prváčikovia. So 736 kilogramami obsadili 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili šiestaci.
Na konte majú 682 kg papiera a 3. miesto obsadili žiaci 4. triedy,
ktorí priniesli 341 kg papiera. Najviac papiera doniesla Evka Srnková (259 kg), na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Vegső (250
kg) a na 3. mieste skončila Natália Turňová (120 kg). Najaktívnejšou triedou boli ôsmaci, ktorí sa všetci zapojili do zberu. Uvedomujeme si, že recyklácia je jedným zo spôsobov, ako chrániť
našu prírodu.

Školský atletický viacboj

Nakoľko je v dnešnej multimediálnej dobe veľmi dôležitou úlohou školy, okrem iného aj viesť deti k športu a zdravému životnému štýlu, rozhodli sme sa aj my v našej škole smerovať deti v
tomto duchu. Práve na základe tejto idei vznikol nápad zrealizovať prvý ročník školského atletického viacboja. Do tohto preteku
bolo zapojených celkovo 30 vybraných žiakov zo 4. až 9. ročníka,
ktorý si zmerali sily vo ôsmich náročných disciplínach, ktoré
preverili ich fyzickú zdatnosť a telesnú kondíciu. V dôsledku regulérnosti súťaže sme sa rozhodli osobitne hodnotiť mladších a
starších žiakov, ako aj dievčatá a chlapcov. Napriek tomu, že to
bol len prvý ročník tejto súťaže, môžeme s ňou vyjadriť spokojnosť a určite sa k nej vrátime aj v budúcom školskom roku. Veľmi
pekne ďakujeme žiakom za ich úsilie, disciplínu a nasadenie, ako
aj organizátorom za plynulý priebeh súťaže a vedenie našich žiakov. Najúspešnejšími spomedzi súťažiacich boli: Ella Demianová
(kategória mladšie žiačky), Oliver Vraniak (kategória mladší žiaci), Vanessa Vraniaková (kategória staršie žiačky), Tomáš Holka
(kategória starší žiaci)

V múzeu v Podbrezovej

Návšteva múzea začala návštevou keltskej miestnosti, v ktorej
boli exponáty z histórie nášho okolia. Boli tam napríklad ušká
z krčahov, hroty oštepov, nákrčníky a iné predmety. Po skončení tejto prehliadky sme išli do miestnosti s mnohými vitrínami.
Dobové dokumenty v nich odkrývajú históriu Železiarní Pod-

Školské okienko pripravili Marcel Múka a Michaela Vaníková

Kultúrne zvesti

Múdre sovy!

Štvrtok 16. novembra sa stal spoločenský
dom dejiskom veľkého vedomostno-športového stretnutia žiakov naše školy. Komisia kultúry a vzdelávania pri OZ Predajná
pripravila podujatie plné otázok a zábavy
pod názvom „Múdre sovy“ na spôsob
známej televíznej súťaže RTVS „Milujem
Slovensko“
Z každej triedy sa súťaže zúčastnili traja
zástupcovia. A veru nechýbali ani diváci,
či už rodičia, žiaci a vychovávateľky školského klubu a spolužiaci súťažiacich.
Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl otázok
o našej obci, škole, prírode, krajine, technike, vesmíre... Moderátori súťaže Evka
Podskľanová a Ľuboš Ofúkaný za asistencie Lauriky Podskľanovej a Martina Rapčana dávali otázky podľa náročnosti pre
jednotlivé triedy a veru nestratili sa ani
tí najmenší prváčikovia, ktorí odpovedali
taktiež veľakrát správne. Po absolvovaní
kôl otázok prišli na rad športové súťaže
ako kolky, hádzanie na cieľ, váženie ryže
na presnosť a nechýbala ani „slepá mapa“

Slovenska na ktorej určovali polohy
miest a krajov.
Najväčším úspechom
bolo ale koleso šťastie, kde aj tí poslední
mali šancu si vytočiť
body a tak zachrániť
svoju triedu pred vypadnutím, Nakoniec
sa vo finále stretli za
druhý stupeň žiaci 6.
ročníka a za prvý stupeň žiaci 3. ročníka,
Vo veľkom súboji zvíťazili a titul „Múdre
sovy“ si odniesli tretiaci: Timeika Hazuchová, Janko Kováč a Radko Bíreš. Víťazi
si odniesli pekne vecné a sladke odmeny,
ale nezabudli sme ani na porazených, pretože všetkým sa ušli sladkosti. Potešením
nás ako organizátorov bola hojná účasť či
na súťažnom poli, ako i v hľadisku, a pocit,
že sme spolu strávili príjemné a náučné
popludnie! O rok sa znova tešíme!		
				Ľ.O.

Športové zvesti
Turistický klub Predajná

Ukončenie letnej turistickej
sezóny – guláš
Dňa 30. 9. 2017 sa na Marekovej chate pod
horou zišiel veľký počet členov Turistického
klubu Predajná. Bola som medzi nimi aj ja.
Počasie bolo nádherné. A nás, deti, to ťahalo len do priľahlého lesíka. Bolo tam húb ako
maku. Hneď po príchode som zacítila vôňu už
uvareného gulášu. Ako sme prichádzali, každý
každého pozdravil. Do obeda sa tam zišli všetci prihlásení. Predseda turistov predniesol príhovor, zhodnotil činnosť za rok 2017, poprial
jubilantom k narodeninám a meninám všetko
najlepšie. Potom nasledoval prípitok a s chuťou sme sa pustili do jedenia. Guláš bol výborný, za čo treba poďakovať kuchárkam Vierke,
Anke, Marike a Idke. Počkali sme, kým nám
vytroví a s plnými bruchami a dobrou náladou
sa mohlo ísť súťažiť. Kapitánmi tímov boli Marika a Robko Bakšovci. Po behu s fľašou, behu
v bombardiakoch, skákaním vo vreci a preťahovaní lanom sa hľadala nepravá stoeurovka
a jej šťastnou nálezkyňou bola Viktorka. Po
súťaži sa ukázalo, že Marikin tím je silnejší, ale
aj tak dostali odmenu všetci súťažiaci. Potom
nasledovala spoločná fotka a tancovačka spojená s príjemnou zábavou, papkaním dobrých
koláčov, čo pripravili naše turistky až do večera. Už sa tešíme na budúci rok.
Lucka Bakšová

Športová komisia - Súťaž v púšťaní šarkanov

Dňa 15.10.2017 sme sa zišli na futbalovom ihrisku a odtiaľ sme kráčali pod Kalváriu,
kde fúkal aj silnejší vietor. Deti s rodičmi, no hlavne so starými rodičmi, sa so šarkanmi
vyšantili a zabehali si. Každý si prišiel na svoje. Deti boli spokojné a každý dostal odmenu. Šarkany mali detičky krásne. Lietali vysoko. Po súťaži sme sa pobrali spokojní domov. Tešili sme sa z krásneho popoludnia. Hrial nás pocit, že niečo sme urobili aj pre
vlastné zdravie, veď deň bol na to ako stvorený.
Dezider Smitka, predseda športovej komisie
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