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Posvätenie anjela

Od 2. októbra 2016 drží nad obyvateľmi
Predajnej ochranné krídla anjel strážca.
Slávnostný akt posvätenia anjela pripravila pre občanov Predajnej pani starostka            
Ing. Čontofalská. Vo svojom prejave poďakovala sponzorovi, ktorý nechce byť menovaný, za finančný dar. Práve vďaka nemu
bolo možné dať vyhotoviť anjela umeleckému rezbárovi v Hronci.
Anjela posvätil priamo po nedeľnej omši
pán farár Piekut. Súčasťou slávnostného aktu   boli aj žiačky z 9. triedy, Dianka
Chlepková  a Bianka Vaníková. Umeleckým
slovom a hrou na flaute podčiarkli čaro
chvíle, keď starostka obce Predajná symbolicky odovzdala anjela jej obyvateľom.
V príjemnej umeleckej nálade sa pokračovalo aj o 15.00 hodine, kedy na Námestí Juraja Pejku vystúpilo hudobné teleso pod taktovkou pána Janka Jenču.
Náš anjel stojí tu na námestí,
oddnes sa stáva strážcom našich krokov.
V pravej ruke s láskou, v ľavej s nádejou.
Veríme, že nám bude pomáhať žiť,
môžeme sa k nemu kedykoľvek pomodliť.
Bude náš tichý spoločník, priateľ,
ktorý vie počúvať.
Nič nebude chcieť, nič nebude žiadať.
Len pevne veríme, že bude
na našu pozemskú púť dohliadať.
Mgr. Vaníková

Poďakovanie

za prípravu a organizáciu Dní obce
Poďakovanie za prípravu a organizáciu
Dní obce patrí:
• starostke obce Ing. Čontofalskej Tatiane,
• zamestnancom a aktivačným pracovníkom obce,
• členom kultúrnej, športovej a sociálnej
komisie,
• riaditeľstvu ZŠ s MŠ,
• členom jednoty dôchodcov,
• poslancom OZ, ako aj ďalším, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich
perfektnom priebehu.
Osobitné poďakovanie patrí sponzorom.
kultúrna komisia
Sponzorsky sa na Dňoch obce podieľali:
Banskobystrický samosprávny kraj, firma KOBEX a jej predstaviteľ p. Beneš,
PROFAX Nemecká, obec Predajná,
p. Milan Dunajský, p. Peter Cibuľa,
p. Jozef Koštial, p. Erik Kováč, p. Michal
Berčík, p. Ľubomír Kohútik, p. Ivetka
Kohútiková, p. Baboľ, p. J. Demeter –
Gemer nákup, p. Ivan Vančo, p. Klaudia
Tokárová, p. Milan Laššák, p. Jozef
Fekiač, p. Marta Veselovská, p. Jaroslav
Michalčík.                               ĎAKUJEME!
   Ing. Čontofalská, starostka obce

Kultúrna komisia obce
pripravuje
a zároveň svojich obyvateľov
srdečne pozýva na:
Kultúrne popoludnie pre seniorov
pri príležitosti mesiaca októbra,
mesiaca úcty  k starším.
Zábavný program

Na skle maľované

v ktorom vystúpi aj náš rodák
Juraj Haviar.
23. október 2016 o 17.00 hod.
Spoločenský dom

Kačacie hody,

ktoré organizuje spolu
s Jednotou dôchodcov v Predajnej.
Môžete sa tešiť aj na tombolu!
11. november 2016 o 17.00 hod.
Spoločenský dom

Lampiónový sprievod

pre veľkých a malých.
17. november 2016 o 17.00
Ulice Predajnej
so športovým večerom v telocvični ZŠ
s MŠ Predajná a malým občerstvením

Zvesti pre občanov

OSLAVY 72.VÝROČIA SNP

29. august je štátnym
sviatkom Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným
vystúpením Slovákov v
doterajšej histórii. Mnohí
pamätníci, ako aj priami
účastníci revolučných dní,
sú dôkazom, že v tomto
boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť slobodu
a právo na život.
Tak ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku aj u nás si  naši občania pripomenuli 72. výročie Slovenského národného povstania.
    Pri tejto príležitosti členovia ZO JDS Predajná navštívili 20. augusta 2016 areál pamätníka           
II. čs. paradesantnej brigády na Krpáčove. Táto brigáda bola vyslaná na pomoc SNP a toto miesto
sa stalo centrom regionálnych osláv 72. výročia SNP na Horehroní. Na oslavu zavítalo viac ako
päťsto účastníkov a stovka účinkujúcich. Poslanec NR SR R. Baláž, predseda SZPB P. Sečkár,
predstavitelia miestnej štátnej správy, predstavitelia regionálneho združenia miest a obcí, starostovia okolitých obcí, ale aj významní hostia z rôznych kútov Slovenska si pamiatku obetí SNP
uctili položením vencov a kytíc kvetov k pamätníku.
K mnohým slávnostným príhovorom sa pridala aj starostka obce Predajná – predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria – Ing. T. Čontofalská.
   Pani starostka, zástupcovia obce, členovia ZO JDS Predajná vzdali úctu tým, ktorí hrdinsky
padli v boji SNP aj pri pomníku v Predajnej a pri pamätníku v Nemeckej.
„KIEŽ MRAKY SLNKO NIKDY NEZAKRYJÚ, I TÍ, ČO V BOJI PADLI, ŽIJÚ.“      M. Boberová

Víťazi vo varení guľášov

Už tradičnej súťaže vo varení guláša
sa zúčastnilo tento rok 14 družstiev.
Porota vybrala 3 najchutnejšie guľáše, do
ktorých ingrediencie namiešali: 1. miesto
„Fagani“ – p. Ľ. Kršteník a M. Kršteník,
2. miesto „Železiari“ – p. P. Beraxa, p. M.
Lány, 3. miesto „Luptíci“ – p. Ľuptovčiak
s rodinou.

Predajná

v Mýte pod Ďumbierom

   Posledný júlový víkend sa v Mýte pod Ďumbierom niesol v duchu koncertov, hudobných a
tanečných vystúpení a samozrejme dobrého
jedla. Organizátorom druhého ročníka HOREHRONSKÉHO GURMÁNFESTU bol Klaster Horehronie.
   30. júla 2016 niektorí občania Predajnej zavítali do tejto obce. V tento deň svoje umenie
predviedli známi, aj menej známi profesionálni kuchári, ale aj amatéri. Návštevníkom počas
podujatia varili reštaurácie z Horehronia. Mal
V sobotu 19. júna 2016 sa v Čiernom Balogu konala okresná súťaž dobrovoľných
tu zastúpenie Hotel Partizán Tále, Hotel Stuphasičských družstiev, na ktorej sa zúčastnilo aj družstvo mužov z Predajnej. Súťaž ka, Salaš Zbojská, Mýto.  Svoje kuchárske umepozostávala z hasičského útoku, testových otázok, hasičskej štafety a preboru jednotlivca. nie predstavili aj niektoré obce z okolia – BysPo prvýkrát sme na okresnej súťaži použili nový stroj, ktorý sme dostali v novembri trá, Jasenie, Predajná.
2015. Družstvo mužov v silnej konkurencii obsadilo z 36 zúčastnených družstiev krásne Našu obec prezentovala starostka Ing. T. Čon6. miesto, a to si musíme priznať, že sme mali aj rezervy... Preto mi dovoľte poďakovať tofalská a „stánky.“ Degustačné porcie našej
sa za vzornú reprezentáciu našej obce hasičom: J. Črepovi, J. Bučkovi, J. Halgašovi,                  špeciality podávali zdarma Ing. Boberová M.,
J. Bakšovi, T. Szakacsovi, M. Rapčanovi, B. Skalošovi, I. Čonkovi, J. Pavlovskému, ale i Beraxová M. a Búdová A.  Pridali aj slivkový
našim priaznivcom, ktorí nelenili a prišli nás povzbudiť až na Čierny Balog. V prvom koláč upečený pani Beraxovou. Výbornú prerade nášmu „maskotovi“ Tomáškovi Šuhajdovi s otcom Tomášom, Ľ. Rapčanovi,               dajniansku špecialitu uvarila Božka Šulková.
Veru nič sa nezvýšilo. Chutilo všetkým. Ďalší
Ľ. Vašovi, M. Pavlovskému a všetkým ostatným, ktorí nám držali palce doma.
stánok ponúkal krásne cifrované medové per                                                                  S hrdosťou a vďakou Ľ.Ofúkaný – vedúci družstva
níčky pani Molčániovej a med „vyrobený“
včielkami manželov Čontofalských. Unikátnu
výstavku ručne vyrobených nožov a zvoncov
pripravili Ľ. Kršteník a  D. Peťko. Pán Kršetník
k dobrej nálade pridal hru na fujare a ľudový
spev. Z dreva vyrezávané praktické a umelecké
výrobky ponúkali manželia Kuracinovci.
Na festivale okrem rôznych špecialít a občerstvenia nechýbal bohatý kultúrny program.
Vystúpeniami potešili folklórne súbory Klások, Decká zo Skoronic, Tančekovo, Urpín i
tanečníci z CreDance. Takmer štyritisíc návštevníkov potešilo aj majstrovstvo kynológov,
detské atrakcie, rôzne súťaže a jarmok tradičných remesiel.
Počasie nám prialo, slnko hrialo, opäť sa tešíme o rok na tretí ročník festivalu kultúry, hudby a tanca, aj kultúry tradičnej slovenskej kuchyne.                                         Ing. M. Boberová

HASIČI NESKLAMALI

Zvesti pre občanov
Boli pripravené tri turistické trasy odstupňované podľa náročnosti. Videli sme krásy a
pamätihodnosti obce Osrblie. Z Predajnej sa tejto akcie zúčastnilo 17 seniorov. Po absolvovaní turistickej trasy sme si posedeli pri guľáši a viedli debaty s priateľmi, ktorých
sme tu postretávali. K dobrej nálade prispela aj muzika a krásny slnečný deň. Za účasť
na XVI. ročníku každý predseda ZO JDS prevzal pamätný list.
Daniel Kianica na záver zhodnotil priebeh podujatia a oficiálne XVI. ročník okresného
zrazu turistov ukončil.
Veríme, že budeme mať možnosť stretnúť sa spolu s ostatnými priateľmi o rok na ďalšom turistickom zraze, a to napriek starostiam, životným a zdravotným prekážkam. Už
teraz sa tešíme!
            Ing. M. Boberová

OSRBLIE

V prekrásnom prostredí areálu Národ-ného biatlonového centra v Osrblí sa konal
14. septembra 2016 XVI. ročník okresného zrazu turistov seniorov.              
V areáli sa pohybovalo okolo 500 účastníkov, hostí, usporiadateľov.
Po slávnostných príhovoroch tajomníka
ZO JDS Osrblie Antona Mojžiša a   starostu obce Osrblie Petra Simana. Daniel
Kianica oficiálne otvoril XVI. ročník okresného zrazu turistov seniorov.

Skupina „pivkárov“ sa zmenšuje
Niekedy dávno som robila anketu pre
pivárske spoločnosti na Slovensku. Jedna
z otázok tejto ankety znela: Ktoré pivo
najčastejšie kupujete? Väčšina odpovedí
respondentov z Predajnej bola: Gazda.
Nebolo to preto, že by ho ľúbili, ale preto,
že bolo najlacnejšie. Vytvorili známu skupinu „pivkárov.“ Takmer v každej okolitej
dedine nájdeme takúto skupinku ľudí v
blízkosti obchodov, ktoré sú otvorené od
skorého rána.
Aj v Predajnej už roky takáto skupinka
existuje. Niekto ich rád vidí, niekomu
vadia a niekto ich priam nenávidí. Podľa
mňa je to voči nim neľudské. Každý človek si do istej miery môže robiť, čo chce,
avšak musí sa pohybovať v medziach
zákona. Tí tolerantnejší občania ich nazývajú „Lipkári.“ Pomenovanie vzniklo
preto, lebo väčšinou stoja pod lipou, ktorá
ich chráni od pohľadov z námestia, často
aj od kvapiek dažďa a výhodou je, že sa
dá o ňu oprieť. Sú radi, že sa znova ráno
stretnú. Mne je sympatické, že každému,
kto ide okolo, sa pozdravia a prihovoria.
Pripomenuli mi, že dedina žije, že nie je

pustá, ako napríklad neďaleká Dubová.
Kto „zažil“ Dubovú za čias slávy podniku, nikdy sa necítil sám. Námestie či vchod
do fabriky boli plné ľudí a áut. Ľudia cítili,
že tu pulzuje život. Dnes je Dubová ako
vyprahnutá púšť. Ledva nájdeš napoludnie
človeka, ktorého sa chceš spýtať, kde býva
tvoj priateľ či priateľka. Aj tu postávali v
minulosti skupinky „pivkárov,“ ktorí mnohokrát hovorili aj o vážnych veciach, zabudli na ľútosť a hnev a oči sa im smiali.
Dokázali si urobiť srandu aj zo seba. Preto
neodsudzujem našich „pivkárov.“ Buďme
radi, že sú! Nad všetkým privrime prísne
oko a povedzme si, že sú naši. Aj ten náš
kraj s nimi žije a je ich rodným. Aj naša
lipa sa im prihovára, je na nich dobrá.
Do skupinky „pivkárov“ patril aj Jarko Beraxa, prímením Kabička. Prímenie
zdedil po rodičoch, lebo Beraxovcov bolo
v Predajnej viac. Býval sám, a preto mal
túto skupinku ľudí rád. Mal rád ich chute i
vôňu. Oni mali radi jeho. Vzájomná pomoc
bola samozrejmosťou. V posledný večer
neprijal ponúkanú pomoc priateľov, že ho
odprevadia domov. A toto rozhodnutie sa

mu stalo osudným. Vtedy aj lipou prešla
zimnica, zacítila blížiacu sa smrť jedného
zo svojich priateľov.
Jeden, druhý krok a Jaro zmenil miesto
svojho života. Osud nebol k nemu milostivý, ani k jeho priateľstvám. Neviem, či
niekomu ublížil. Ak áno, odpustite mu,
lebo zajtra už môže byť neskoro. Bol našim žiakom, mne neublížil, skôr pomohol.
Nosil mi paličky do fazule, pýtal sa ma na
zdravie, a preto mu prajem skoré stretnutie s Paľom a nech mu je zem slovenská
ľahká, ľahšia, ako bol jeho život.
Pre mňa je to miesto pod lipou odvtedy
nie miestom radosti a života, ale miestom
bolesti a smútku, lebo mi odišiel žiak,
mladý priateľ, ktorý so svojou partiou dokazoval, že Predajná je miestom dobrých
ľudí, ale aj tých s nevyužitým potenciálom
ľudskosti. Myslím, že aj tí, ktorí „pivkárov“ nemajú radi, prestanú so sebectvom,
svojvôľou a deštruktívnou nadvládou,
často i s klamstvami, lebo oni nezaniknú,
len sa budú zmenšovať.
Mgr. Michalčíková

Čo nové v našej škole

Na začiatku školského roku 2016/2017

Dňa 5. septembra 2016 sme za daždivého počasia slávnostne otvorili školský rok 2016/2017 v priestoroch budovy základnej školy. Asi viacerým z nás  sa zdalo, že mesiac september pricválal
akosi prirýchlo. Prirýchlo    vystriedal najkrajšie, najteplejšie a
najbezstarostnejšie   mesiace v roku. Nepomohlo ani to, že oba
letné mesiace mali po 31 dní. September nepočkal. Priniesol
nám začiatok  nového školského roka a s ním aj množstvo práce,
úloh či domácich povinností.
V Základnej škole s materskou školou v Predajnej aj v školskom
roku 2016/2017 máme 2 triedy v materskej škole a 9 tried v základnej škole.
Triednictvo v MŠ sa mení po pol roku. V malej triede (Húseničky)  sú triednymi učiteľkami A. Vaníková a Mgr. Ľ. Gattingerová.
Vo veľkej triede (Motýliky) sú triednymi učiteľkami R. Smolová
a Mgr. S. Michalková.
Jeseň sa blíži, škola volá!
Zvonec zvoní a ja bežím do školy.
Naučím sa čítať, písať, aj obrázky maľovať.
S kamarátmi cez prestávku budeme sa pekne hrať.
Našej pani učiteľke pekné kvietky prinesiem,
na desiatu, aj na obed všetko pekne vždycky zjem.
Po obede do družiny, úlohy si napíšem,
a keď prídem potom domov, mamke s niečím pomôžem.
		

Bianka Beraxová s maminkou, 1. ročník

Vo výchovno-vzdelávacom
Triednictvo v ZŠ
procese postupujeme podľa
Školského
vzdelávacieho
1.trieda Mgr. K.Šagátová
programu – ISCED 1(3. a 4.
2.trieda Mgr. Ž.Kohoutová
ročník) a ISCED 2 (7. - 9.
3.trieda Mgr. I.Homolová
ročník) a podľa Inovovaného
4.trieda Mgr. I.Maderová
školského
vzdelávacieho
5.trieda Mgr. D.Šandoryová
programu – ISCED 1 (1. a 2.
6.trieda M.Kováčiková
ročník) a ISCED 2 (5. a 6.
7.trieda Mgr. A.Fodorová
ročník). Aj tento školský rok
8.trieda Mgr.J.Rusnáková
budú žiaci 5.ročníka (23. 11.
9.trieda Mgr. Mistrík
2016) a 9. ročníka (5. 4. 2017)
Bez triednictva ostali
celoslovensky testovaní. ZáMgr. J.Kleskeňová,
roveň žiakov 4., 6., 8. a 9. triePaedDr. Múka, Mgr. Turňa
dy zapájame aj do testovania
a Th.Lic Piekut.
KOMPARO. Na školský rok
sme naplánovali aktivity, ktoré vyplývajú z Pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok, z cieľov našej školy, ako aj
z prierezových tém a trendov v školstve.
K 15. 9. 2016 sme do EDUZBERU uvádzali 147 žiakov. 11 žiakov
je v 1. triede a 17 žiakov navštevuje posledný ročník základnej
školy. 10 žiakov k nám prišlo do 5. triedy z obce Jasenie. Vyučovanie v tomto školskom roku bude končiť 30. 6. 2017.
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
potešíme sa aj osobnej návšteve a otvorenej komunikácii.
                                  Mgr. M.Vaníková

Fakty o separovaní
    V prírode to, čo človek pomenoval odpadom,
neexistuje. V dobách lovcov - zberačov to boli
kosti z ulovených zvierat či zvyšky jedál, príroda
si s tým vedela poradiť. Postupne, ako sa vyvíjala
ľudská spoločnosť, narastalo aj množstvo
odpadov.
V 60. rokoch 20. storočia nastal nekontrolovateľný nárast odpadov. Jedným z dôvodov bol
začiatok veľkovýroby a používania plastov. V súčasnosti
sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo
nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr
vyhodíme.
    Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne
predpisy, ktoré vyplývajú z jeho členstva v nej.  To znamená, že
mestá a obce od roku 2010 sú povinné separovať papier, sklo,
plasty a kovy.
    Slováci triedia málo. Z celkového odpadu putuje len asi 6 %
na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až
76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika
radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.   Zákon
o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je
určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy.

Ako je to v našej škole?

Aj my sa už niekoľko rokov  zapájame do separovania a triedenia
plastov, papiera, použitých batérií, oleja z kuchyne, tetrapakov,
bioodpadu. Na školskom políčku kompostujeme.
Na prvom poschodí školy sa nachádzajú kontajnery na plasty a
papier.

DO ŽLTÉHO KONTAJNERA NA PLASTY
PATRIA:
stlačené PET fľaše, plastové obaly z potravín,
kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie,   igelit,
mikroténové vrecká, obaly z CD, plechovky od
nápojov, polystyrén.                                  
Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a
ich objem zmenšiť na minimum.
Nepatria sem: hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást,
nebezpečných látok, zeminy a farieb.
DO MODRÉHO KONTAJNERA NA PAPIER PATRIA:
noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, letáky, plagáty,
obálky, pohľadnice, výkresy krepový papier.
Nepatria sem: silne znečistený či mastný papier, papier s
hliníkovou fóliou, voskovaný papier, mokrý papier.
Ďalej pokračujeme v zbere použitých batérií, ktorých sme za
minulý rok odovzdali až 18 kg.
Pani školníčke sa odovzdávajú   aj umyté a zviazané tetrapaky,  
ako aj použitý olej z kuchyne zliaty do plastovej fľaše.
Zvyšky desiaty sa nepovaľujú na školskom dvore, ale patria do
nádoby pre bioodpad.
Sklo a kovy sa na škole nezbierajú z bezpečnostných dôvodov.
Viac informácií o správnom triedení nájdete na webových
stránkach: www.triedime.sk, www.triedenieodpadu.sk,
www.separujodpad.sk, www.envipak.sk, www.zelenybod.sk                                                                                                      
Zdroj: internet, IH

Čo nové v našej škole

Európsky deň jazykov

Do Európskeho dňa jazykov 2016 sa v našej škole zapojili žiaci
druhého stupňa. Pani učiteľka Kováčiková priniesla zbierku cudzojazyčných kníh, ktoré si žiaci poprezerali a skúšali uhádnuť, z
ktorej krajiny pochádzajú. V piatom, šiestom a ôsmom ročníku
oslávili jazykovú rozmanitosť tvorbou plagátu, kde sa zamerali
na 15 rôznych európskych krajín a ich jazyk.     Mgr. Šandoryová

V Nemeckej

Dňa 23.9.2016 sme sa vybrali na exkurziu do Nemeckej. V múzeu nás privítala pani, ktorá nám porozprávala o 2.svetovej vojne.
Pustila nám pravdivý, ale smutný film. Prezreli sme si exponáty a
vybrali sme sa k pamätníku, ktorý je symbolom utrpenia a obetí
vojnového besnenia.                             Dianka Chlepková, 9.trieda

Zvesti pre občanov

NIEČO NOVÉ
PRE SENIOROV

   Po krásnom slnečnom mariánskom sviatku a piatkovej noci plnej
mesačného splnu sme sa v sobotu zobudili do pochmúrneho dňa.
Ťažké mraky len-len udržali svoje veľké kvapky vody, ktoré aj tak
onedlho začali padať na vyprahnutú zem. Bolo to v podstate fajn,
lebo už niekoľko dní trvala neznesiteľná horúčava. Kvietky už strácali
svoju krásu i silu a poľnohospodári možno aj hlavu.
   Seniorom v Predajnej tiež príval dažďa spočiatku nevyhovoval. Na
sobotu 17.09.2016 bolo naplánované stretnutie seniorov z Predajnej i
z blízkeho okolia. Seniorov z Ráztoky, Nemeckej i Jasenia pravdepodobne odradil dážď, lebo všetko sa malo konať v areáli spoločenského
domu. K dispozícii sme však dostali priestory spoločenského domu.
Stretli sa tu tí, ktorí sa nezľakli nepriaznivého počasia a prišli.
    Sobotné dopoludnie bolo zamerané na kultúrno-športové akcie.
Postaral sa o to poslanec za Banskobystrický samosprávny kraj Mgr.
Slavomír Pôbiš, ktoré nám toto podujatie navrhol na Dňoch obce
Predajná. Priviedol si aj posilu, Mgr. Daniela Struhára z Gymnázia J.
Chalupku v Brezne. Prišli mu pomôcť aj jeho študenti – Adam Lány a
Igor Maličký. Pôvodne sa predpokladalo, že seniorov príde veľa.
   Prítomných privítala pani starostka obce Predajná Ing. T. Čontofalská a predsedkyňa Jednoty dôchodcov v Predajnej Ing. M. Boberová.
Začali sme kultúrou. Na začiatku pár básní z vlastnej tvorby Jána Fe-

kiača a Anky Mikloškovej. Náladu vylepšil aj pán Ľ.Kršteník hrou
na fujare, ľudovými pesničkami a vtipmi. Potom sa začalo súťažiť.
Vytvorili sa štyri družstvá. V prvej časti súťaže sa hádzalo šípkami,
loptičkou medzi kolky a hrala sa stolová spoločenská hra. Po absolvovaní prvého kola sme si posedeli pri dobrej káve a ešte lepšej štrúdli.
Bolo v nej maku ako maku a v orechovej orechov až-až.
   Druhé kolo bolo zamerané na spoločenské hry ako  človeče, nehnevaj sa, domino, šach, pexeso a hra v karty. Aby sme si trocha
ponaťahovali skrehnuté údy, tak sme triafali loptičky do florbalovej
bránky. Záverom súťaže bol vedomostný kvíz. Všetko sa vyhodnocovalo. Vyhralo družstvo pána Fekiača. Výdatne mu sekundovala pani
A.Košíková,  E.Drugárová a A. Vaššová. Boli odmenení najkrajším
zlato-červeným pohárom víťaza. Ostatným sa ušli menšie, tiež zlatočervené a každé družstvo získalo aj fľašu šampanského. Pri pekných
pesničkách J.Fekiača, tiež z vlastnej tvorby a pesničkách Ľ.Kršteníka
sa pomaly naše stretnutie chýlilo ku koncu. Na záver sme si pochutili
na výbornej kapustnici s údeným mäsom a na slanom pečive. Naši
hostia z Podbrezovej a z Brezna boli oboznámení s faktom, že pieseň
Trenčianske hodiny je naša. Napísal ju náš básnik Juraj Pejko a máme
to potvrdené z Matice slovenskej. Na záver  sme si s chuťou tú našu
pieseň Predanské hodiny zaspievali.                          Anka Miklošková

ˇ
Spolocenská
kronika

Kultúrne zvesti

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je
prevádzkovateľ oprávnený spracúvať
a zverejňovať osobné údaje len so
súhlasom dotknutej osoby. Na základe
uvedeného nebude Obec Predajná
uverejňovať v obecných novinách
žiadne takéto údaje. Týka sa to aj
údajov o narodení, jubilantoch a úmrtí.

Jubilantom:

Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Vám lásku, čo spája ľudí.
Nech slza smútku Vám oči nezakalí,
nech úsmev šťastia Vám žiari na tvári.

Rodičom
a narodeným detičkám:

Prajeme Vám, aby dieťatko
prinieslo do Vašej rodiny
veľa lásky, smiechu a nehy.
Nech s ním prežívate veľa radostí
a šťastných chvíľ.
Nech je zdravé a rastie ako z vody!
Nech je pre Vás
tým najväčším pokladom na svete.

Pamiatke zosnulým:

Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.

Seniori recitujú

Dňa 27. septembra 2016 sa v                      
Michalovej konal 1. ročník okresnej prehliadky v prednese poézie a
prózy pod názvom Seniori recitujú. Poslaním a cieľom prehliadky bolo vytvorenie
priestoru na vzájomnú prezentáciu umeleckého prednesu a podporovanie a rozvíjanie
aktivít seniorov. Výber textu bol ľubovoľný – poézia, próza, vlastná tvorba.
   Súťažiacich bolo osemnásť. Porota mala neľahkú úlohu, pretože všetky prezentácie
boli krásne. Členovia poroty hodnotili vhodnosť výberu, tvorivosť a osobný prístup recitátora, pôsobivosť prednesu na poslucháča. Prítomných privítala starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková a Mgr. Ján Dianiš, predseda ZO JDS Michalová. Predsedom poroty bol herec z Tisovca Ján Valentík. Najlepšie umiestnenie v umeleckom
prednese dosiahli p. Fašková Viera z Valaskej, p. Kurajdová Viera z Pohronskej Polhory
a p. Miklošková Anna z Predajnej. Všetkým súťažiacim boli odovzdané diplomy.
   Toto milé podujatie ukončil Mgr. Daniel Kianica. Blahoželáme členke našej UO JDS
Predajná Anke Mikloškovej za vynikajúce umiestnenie                       Ing. M. Boberová

V opere

v Banskej Bystrici
Dňa 24. septembra 2016 ZO JDS
Predajná zorganizovala kultúrne
podujatie pre svojich členov,
ale i ostatných obyvateľov obce.              
Všetky miesta v autobuse boli
obsadené, samozrejme aj v opere.
Navštívili sme Štátnu operu v
Banskej Bystrici a muzikálové
predstavenie  MY FAIR LADY.
Muzikál nadchol všetkých
divákov. Tešíme sa, že občania
Predajnej majú o kultúru záujem.                                                                                      
               Výbor ZO JDS Predajná

Športové zvesti

Športová komisia pri OZ Predajná
bilancuje

Sivý vrch

V priebehu roka sme pripravili:
1. Športový deň pre škôlkarov v telocvični ZŠ (37 detí)
2. Športové dopoludnie pre deti (39 detí)
3. Aerobik ženy (13 žien)
4. Medzinárodný deň detí
5. Túru a opekačku pre deti, ich rodičov a starých rodičov pod horou v   
     Predajnej (30 detí)
6. Florbal pre mládež v telocvični ZŠ (25 detí)
7. Výstup na Chabenec pre všetky vekové kategórie
8. Dni obce Predajná – športová komisia tiež vyplnila program
na Dňoch obce – piatok – program pre deti a mládež v areáli ZŠ v
Predajnej. Program pripravili telocvikári ZŠ Predajná spolu s členmi
športovej komisie.

Detská olympiáda

Dni obce Predajná sme my školáci začali olympijskými súťažami.
Zaujímavé na tom bolo, že v ten istý deň začala aj olympiáda v Riu.
Slniečko sa na nás po celý deň usmievalo, tak hor sa na zdolávanie
prekážok. Mali sme šesť disciplín. Prvá súťaž bola skok do výšky. Nikdy
sme na telesnej do výšky neskákali, a tak som musela najprv odkukať,
ako sa to skáče.   Celkom mi to išlo a medzi dievčatami som bola
druhá. Bola to celkom sranda. Potom nasledoval skok do diaľky. To mi
ide aj v škole a medzi dievčatami som bola najlepšia. Hod granátom
mi nešiel najlepšie, robila som, čo som mohla.    No čo už, vojak zo
mňa nebude. Ani hokejistka zo mňa nebude, lebo florbalkou som nič
netrafila. Ale  málokto sa trafil. Siláčka nie som, hneď ma pretlačili pri
pretláčaní rukou. Najlepšie pre mňa bol prekážkový beh. Rada behám,
skáčem, štverám sa, a tak som trielila do cieľa cez prekážky rýchlo ako
srnka. Medzi dievčatami som bola najrýchlejšia. Celkovo som medzi
dievčatami skončila druhá. Medailu som dostala od Moniky Havranovej
reprezentantky Slovenska vo futbale.
Ja som sa takejto súťaže zúčastnila prvýkrát a veľmi sa mi to páčilo. Už
sa teším o rok. Dúfam, že tiež niečo vyhrám a ak nie, aspoň sa zabavím.
Evka Srnková, 5.trieda
Výsledky detskej olympiády:
Mladší žiaci: 1. Samuel Pršanec, 2. Sebastián Sylvester, 3. Dominik
Havran
Staršie žiačky: 1. Paťa Pavlovská, 2. Evka Srnková, 3. Natália Pavlovská
Starší žiaci: 1. Andrej Martinec, 2. Matej Hôrčik, 3. Dominik Demeter
Olympijské nádeje: Šúlovská Natália, Pocklan Jožko, Šúlovská Mária
Najväčšia olympijská nádej: Andrej Martinec
Poľsko - slovenská hranica

Babia hora

Turistický klub Predajná

a jeho doterajšia činnosť v roku 2016
1. Otvorenie letnej turistickej sezóny – na čistení chodníka k
Predajnianskym vodopádom a opekačke sa zúčastnilo 20
turistov, ktorí urobili kus poriadnej práce a aj počasie vyšlo,
takže sezónu sme otvorili ako sa patrí.
2. Tradičný jarný výstup na Hrb – Hviezdicový výstup na
Ľubietovský Vepor. Zišlo sa nás 53, počasie opäť skvelé.
3. Výstup na Kráľovu hoľu cez Martalúzku, zišli sme do Šumiaca,
kde sme navštívili múzeum u zvonkára.  Bol to krásny a poučný
zážitok pre všetkých 49 turistov.
4. Chabenec – výstup cez Zámostskú hoľu do Magurky a odtiaľ
späť hore na útulňu Ďurková. V krásnom počasí si túru užilo
42 turistov.
5. Oravské Beskydy – Babia hora – vyšli sme z poľskej strany, kde
na nás čakali upravené chodníky a prekrásne počasie. Bolo na
čo pozerať a bolo čo obdivovať.
6. Západné Tatry – Sivý vrch – trasa viedla od horárne na Bielu
skalu, Sivý vrch, Pálenicu, Predný Salatín a do Zverovky.
Počasie nám opäť prialo, 51 turistov malo ozaj čo obdivovať.
Dezider Smitka, predseda TKP
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Športové zvesti

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V LETNOM BIATLONE
Dňa 3. a 4. septembra 2016 sa na strelnici Šimáň v Predajnej konali Majstrovstvá Slovenska
v letnom biatlone. Usporiadateľom a organizátorom bol Klub biatlonu Predajná. V sobotu boli na programe dňa rýchlostné preteky v
nasledovných kategóriách: dorastenci 16-17r.,
dorastenky 16 – 17r., dorastenci 18 – 19r., dorastenky 18 – 19r., juniori 20 – 21 r., j uniorky
20 – 21 r., ženy 22 – 39 r., ženy 40 r. a staršie,
muži 22 – 39 r., muži 40 – 49 r., muži 50 r. a
starší. Reprezentanti týchto kategórií štartovali
o 11. 00 hod.
Rodák z Predajnej Matej Kazár (VSC DU BB)  
štartoval v kategórii muži 22 – 39 r. Rýchlostné preteky vyhral. Na 2.mieste v tejto kategórii skončil Martin Otčenáš (VSC DU BB)  a na        
3. mieste Tomáš Hasilla (VSC DU BB).
Výsledky v ostatných kategóriách:
Dorastenci 16-17r.: 1. Lukáš Ottinger (ŽP Šport
Podbrezová), 2. Viktor Slezák (Valaská - Osrblie), 3. Tomáš Sklenárik (ŽP Šport Podbrezová).
Dorastenky 16 – 17r.: 1. Zuzana Remeňová (ŽP
Šport Podbrezová), 2. Mária Remeňová (ŽP
Šport Podbrezová), 3. Júlia Machyniaková (Valaská – Osrblie).
Dorastenci 18 – 19r: 1. Áron Herneczky (Honved Zalka), 2. Matej Baloga (Foxteam PO),         
3. Samuel Závalec (Vyhne).
Dorastenky 18 – 19r, 1. Veronika Machyniaková (Valaská – Osrblie), 2. Laura Chovanová
(MŠK Liptovský Hrádok), 3. Barborka Balogová (BSK Prešov).
Juniori 20 – 21 r: 1. Filip Kramla (Valaská
– Osrblie), 2. Radoslav Kubaliak (Valaská –
Osrblie), 3. Martin Francl (ŠKP BB).
Juniorky 20-21 r.: 1. Anna Netíková (MŠK
Brezno), 2. Katarína Husárová (Vyhne),

Ženy 22-39 r.: 1. Fialková Paulína (VSC DU
BB), 2. Poliaková Terézia (VSC DU BB), 3. Fialková Ivona (VSC DU BB).
Ženy 40 r. a staršie: 1. Kubacká Viera (Predajná), 2. Kaliská Katarína (Harmanec).
Muži 40-49 r.: 1. Imrich Slavomír (Markušovce), 2. Horniak Pavol (Predajná), 3. Trizna Viliam (Predajná).
Muži 50 r. a starší: 1. Murdzik Ján (Medzi-laborce), 2. Hudeček Karol (Levice), 3. Kic Michal (Predajná).
V rýchlostných pretekoch o 14.00 hod. štartovali aj žiaci vo veku od 10 do 15 r. rozdelení do
šiestich kategórií. V kategórii žiačky 10-11 r.
obsadila 2. miesto Ella Demianová, piatačka z
našej školy. V nedeľu sa konali preteky s hromadným štartom.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
Dorastenci 16-17 r.: 1. Ottinger Lukáš (ŽP
Šport Podbrezová), 2. Slezák Viktor (Valaská Osrblie), 3. Kostelník Viliam  (KBT Spiš).
Dorastenky 16 – 17 r.: 1. Remeňová Zuzana (ŽP
Šport Podbrezová), 2. Machajová Sára (ŠK Meteor DK). 3. Remeňová Mária (ŽP Šport Podbrezová).
Dorastenci 18-19 r.: 1. Baloga Matej  (Fox team
PO), 2. Závalec Samuel (Vyhne), 3. Lepeň Matej  (Vyhne).
Dorastenky 18-19 r.: 1. Machyniaková Veronika  (Valaská – Osrblie), 2. Balogová Barborka  
(BŠK Prešov), 3. Maxová Michaela (Breza).
Juniori 20-21 r.: 1.m. Kubaliak Radoslav  (Valaská – Osrblie), 2. Francl Martin (ŠKP BB),      
3.  Kramla Filip (Valaská – Osrblie).
Juniorky 20-21 r.: 1. Netíková Anna (MŠK
Brezno), 2. Husárová Katarína (Vyhne).
Ženy 22-39 r.: 1. Fialková Paulína   (VSC DU

BB), 2. Fialková Ivona (VSC DU BB), 3. Poliaková Terézia  (VSC DU BB).
Ženy 40 r. a staršie: 1. Kubacká Viera  (Predajná), 2. Kaliská Katarína (Harmanec).
Muži 22-39 r.: 1. Kubaliak Michal   (VSC DU
BB), 2. Kazár Matej  (VSC DU), 3. Lonský Henrich (ŠKP BB)
Muži 40-49 r.: 1. Imrich Slavomír  (Markušovce), 2. Baloga Štefan  (BŠK Prešov), 3. Horniak
Pavol (Predajná)
Muži 50 r. a starší: 1. Murdzik Ján (Medzilaborce), 2. Hudeček Karol   (Levice), 3. Berčík Ján  
(Čierny Balog).
V pretekoch s hromadným štartom štartovali aj
žiaci od 10 do 15 rokov v šiestich kategóriách.  
Ella Demainová aj v týchto pretekoch obsadila
vo svojej kategórii 2.miesto.
Elle Demianovej i Matejovi Kazárovi srdečne
gratulujeme a prajeme ešte veľa športových
úspechov! Za kvalitnú prípravu tratí a perfektnú organizáciu pretekov patrí poďakovanie
Marianovi Kazárovi, členom Klubu biatlon,
ako aj dobrovoľníkom z radov rodičov, ktorých
deti sa venujú biatlonu.          Mgr. M. Vaníková

Dni obce Predajná
– sobota

Členovia športovej komisie tiež vyplnili
program na Dňoch obce v sobotu
doobeda, keď sa varil guláš. Vytvorili sme
tímy dvojíc zo súťažiacich vo varení gulášu.
Súťaž spočívala v tom, že muž viezol na čas
ženu vo fúriku do cieľa.
Poradie:
1. Pavlovská – Črep
2. Havranová – Havran
3. Figľušová – Babka
Najstarším účastníkom bola pani
Lagovská, ktorá súťažila spolu so synom.
Poobede bola už tradične zaradená do
programu súťaž o Najsilnejšieho muža a
ženu. Súťažilo sa v hode kľuchtou, v behu
s bandaskami a v pretláčaní rukou. Body
za umiestnenie v jednotlivých disciplínach
sa spočítali a konečné poradie bolo
nasledovné:
Muži:
1. Martin Švidraň
2. Matúš Beraxa
3. Ľubo Lipničan
Ženy:
1. Mirka Beraxová
2. Monika Havranová
3. Želka Kohoutová
Tenisový turnaj, ktorý sa odohrával v
areáli základnej školy,   vyhrala dvojica
Daniel Michalčík a Slavomír Pôbiš.

