


b/ OZ  berie na vedomie informáciu starostky
obce o predložení žiadosti na MP a RR o refun-
dáciu platby na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Predaj-
ná vo výške 142 818€. Tieto prostriedky budú
použité na spolufinancovanie projektu „Rekon-
štrukcia Námestia J.Pejku”.
c/OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o podaní návrhu na vklad do KN - zmluvy
č. 799/2010 o odkúpenie objektu MUŠTÁR-
NE v prospech obce.
d/ OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o prípravných prácach na PD kanalizácie
a ČOV obce Predajná firmou ALVEST MONT
Skalka nad Váhom s použitím technológie mem-
bránového čistenia splaškových vôd na spo-
ločnej ČOV Predajná, Jasenie. Pracovná skupi-
na v zložení Pikula, Kazár, Ing. Ramaj, J.Be-
raxa a  starostka obce prerokujú s projektant-
kou  kanalizácie a ČOV Ing. Galvánkovou trasu
a šachty kanalizácie ako podklady potrebné pre
realizačnú PD. Stretnutie sa uskutoční dňa 17.
3. 2011. OZ obce Predajná žiada starostku obce
pokračovať v prípravných a projektových prá-

OZNAM
POHREBNÉ PODPORNÉ
ZDRUŽENIE PREDAJNÁ

Členský príspevok na rok 2011 bude 10,- € pre
všetkých členov PPZ.
Zápisné nových členov od 1. 1. 2011 je
rozdelené podľa veku, a to:
- od 18 do 35 rokov - neplatia zápisné,
- od 35 do 45 rokov - 5,- €
- od 45 do 55 rokov - 10,- €
Členovia prijatí v decembri 2010 sa podľa
Organizačného poriadku PPZ č. 5 písmeno
a/ stávajú členmi od 1. nasledujúceho mesiaca,
tj. od 1. 1. 2011. Pre týchto členov platia už
nové podmienky, tj. zápisné platné od 1. 1.
2011 a kategorizácia vyplácania pohrebných
podpôr! Členovia, ktorí vstúpili do PPZ do
30. 11. 2010 a zomrú po roku 2010 máju nárok
na pohrebnú podporu:
do1 roku členstva nevzniká nárok (s výnim-
kou úmrtia následkom úrazu),
do 5 rokov členstva - 100,- €,
nad 5 rokov členstva - 285,- €

Za ÚVPPZ, Pohrebné podporné ÚSTREDIE
v Betliari, Viliam Grieger predseda

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Predajná, ktoré sa konalo dňa 31. 3. 2011

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Predajná, ktoré sa konalo dňa 24. 2. 2011

UZNESENIE č. 32/2011
OZ konštatuje, že uznesenia z 24. 2. 2011 boli
splnené, okrem uznesenia č. 27 bod 12b/, ktoré je
v plnení a uznesenie č. 28 písmeno g/ stále trvá.
UZNESENIE č. 33/2011
OZ v zmysle zák.č. 314/2001 paragrafu 23 a/
poveruje komisiu v zložení Ľuboš Ofúkaný, Ľu-
boš Kohútik a Marek Murín na vykonávanie
protipožiarnych preventívnych kontrol v termí-
ne od 1. 4. 2011 s platnosťou do 31. 12. 2011.
UZNESENIE č. 34/2011
a/OZ berie na vedomie oznámenie p. Michala
Daxnera, bytom Predajná o vzdaní sa funkcie
veliteľa OHZ Predajná.
b/OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o tom, že na OOHaZZ v Brezne bola
podaná žiadosť na schválenie p. Mareka Murí-
na, bytom Predajná za nového veliteľa OHZ
obce Predajná.
UZNESENIE č. 35/2011
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kon-
trolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a
k návrhu viacročného rozpočtu obce na obdo-
bie 2011-2013.
UZNESENIE č. 36/2011
a/ OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2011,

cach na realizácii PD kanalizácie a ČOV Pre-
dajná.
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce
o vypracovaní GP pre ČOV Predajná, Jasenie.
Povoľovacím orgánom pre vydanie územného
rozhodnutia na stavbu „Kanalizácia a ČOV Pre-
dajná” bude obec Podbrezová, ktorú na zákla-
de žiadosti obce Predajná určil Krajský staveb-
ný úrad v Banskej Bystrici.
e/ OZ  berie na vedomie informáciu starostky
obce o príprave sčítania obyvateľov, domov a
bytov, ktoré sa uskutoční od 13. 5. 2011.
f/ OZ berie na vedomie informáciu starostky
obce o výkone povinnej práce, ktorú v obci vy-
konáva p. Vladimír Trocha v rozsahu 100 ho-
dín.
g/ OZ berie na vedomie, že  Mgr. Lucia Košíko-
vá sa vzdala funkcie šéfredaktorky PREDAJ-
NIANSKYCH ZVESTÍ. Zároveň OZ ukladá
kultúrnej komisii /M. Dudová/ pripraviť návrh
na obsadenie tejto funkcie a zároveň ukladá
pripraviť podklady pre 1.  číslo tohtoročného
vydania v spolupráci s redakčnou radou.

b/ OZ berie na vedomie viacročný rozpočet na
obdobie 2011-2013,
c/OZ schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ v Predajnej 2011.
UZNESENIE č. 37/2011
OZ schvaľuje Smernicu č. 6 o postupe obce pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou verejné-
ho obstarávania s účinnosťou od 1. 4. 2011.
UZNESENIE č. 38/2011
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom
obce s účinnosťou od 1. 4. 2011.
UZNESENIE č. 39/2011
a/ OZ schvaľuje cenu pozemku vytvoreného
GP č. 36041459-258/2008 z parcely KN –C č.
1125/5 a parcely 1133/1 zapísaných na LV č.
1200 o výmere 59m2, ktorá je 32,42 €, s pod-
mienkou, že všetky ostatné poplatky bude hra-
diť kupujúci.
b/ OZ schvaľuje cenu pozemku vytvoreného GP
č.36041459-222/2009 z parcely 1130 zapísanej
na LV č.1200 a to 13,756 s podmienkou, že
všetky ostatné poplatky hradí kupujúci.
UZNESENIE č. 40/2011
OZ  schvaľuje doplnok č. 1 k Zásadám odme-
ňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Predajná a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom.

Poďakovanie za pomoc
Chcem sa poďakovať všetkým spoluobča-
nom, ktorí mi podali pomocnú ruku pri
odstraňovaní následkov veternej smršte na
mojom rodinnom dome na ulici Borgon-
dia a to menovite: pani starostke T. Čon-
tofalskej, Elenke Vančovej, Evke Longaue-
rovej (stavebniny), Ferkovi Hôrčikovi,
Rudolfovi Šuhajdovi, Jaroslavovi Čunder-
líkovi, Pavlovi Bôbovi, Pavlovi Rybárovi,
Igorovi Stierankovi, Jožkovi Medveďovi.
Dobrí ľudia ešte nepomreli.
                    S vďakou Vlasta Koštialová
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V mesiaci máji plánujeme v obci akciu pod
názvom „Hľadáme talenty“. Do akcie sa mô-
žu zapojiť deti, mládež a dospelí s mimoriad-
nym talentom (napr. spev, tanec, maľovanie,
kreslenie, rozprávanie vtipov, imitácia známych
osobností, hra na hudobný nástroj, recitácia
a pod.)
Každý účastník prehliadky bude odmenený
a najlepší vystúpia na oslavách Dňa obce
v auguste. Už vopred sa na vás tešíme.

Pre mamičky bude pripravené pekné nedeľné
podujatie pri príležitosti Dňa matiek 15. mája
o 16. hodine v Spoločenskom dome v Predaj-
nej. Okrem toho, že ich svojim kultúrnym
programom pobavia deti z MŠ a ZŠ, dostane
každá mamička aj malý darček.



POLÍCIA UPOZORŇUJE
    Polícia upozorňuje občanov na páchanú trestnú činnosť
v okrese Brezno, pri ktorej páchatelia podvodne vymámia
finančnú hotovosť od starších občanov, ktorú údajne potrebujú
na opravu motorového vozidla po dopravnej nehode, alebo na
náklady súvisiace s ošetrením  v nemocničnom  zariadení.  Takto
získanú finančnú hotovosť páchatelia nevrátia a použijú ju vo
svoj prospech. Z tohto dôvodu polícia upozorňuje, aby občania
dôsledne zvážili poskytnutie  finančnej hotovosti cudzím
osobám.
    V prípade výskytu uvedenej trestnej činnosti žiadame, aby
občania o trestnej činnosti ihneď  informovali políciu. Informácie
môžu podať na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na
tel. čísle 158.                      pplk. Mgr. Milan Kovalčík, riaditeľ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje
ORHZ v Brezne vzhľadom na nepriaznivý vývoj požiarno bezpečnostnej situácie
v posledných mesiacoch upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať vyhlášku č.

401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na proti-
požiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebi-
ča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a
pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a
vykonávania kontrol. Okrem iného sa v nej hovorí aj o povinnosti čistiť
komíny a dymovody v nasledujúcich časových intervaloch:
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výko-
nom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výko-
nom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné
  palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

NEVYPAĽUJ !!!
S príchodom jarných dní nás opäť slnko
vyláka do záhrad, kde sa musíme popaso-
vať so zvyškami jesennej trávy a lístia, kto-
ré sme nestihli pohrabať.
Už sa stalo takmer národným zvykom, že
najjednoduchšie je škrtnúť zápalkou a
všetku prácu za nás urobí oheň. Áno, oheň
- dobrý sluha, no zlý pán.
Zo skúseností vieme, že vypaľovanie sa
nie raz vymklo z rúk a následky vzniknu-
tého požiaru boli obrovské, ba dokonca
aj tragické.
Touto cestou vás všetkých upozorňujem
ako preventivár obce a zástupca veliteľa
Dobrovoľného obecného hasičského
zboru v Predajnej, aby ste si uvedomili, že
vo chvíli keď škrtnete zápalkou s úmys-
lom vypaľovať trávnatý porast, dopúšťa-
te sa priestupku voči zákonu o ochrane
pred požiarmi, zákonu o ochrane prírody
a požiarnemu poriadku našej obce.
Samozrejme, že mnoho požiarov vzniká
aj pri hre detí so zápalkami, preto aj rodi-
čia - dávajte pozor na svoje deti. Vždy by
ste mali vedieť, kde sú a ako sa hrajú. Ne-
siete za ich konanie plnú zodpovednosť!
Vlani sme zaznamenali 5 prípadov výjaz-
du našej jednotky k takýmto požiarom.
Náklady na zásah znášame v konečnom
dôsledku my všetci z našej spoločnej
pokladnice.
V roku 2011 v spolupráci s okresným ria-
diteľstvom hasičského a záchranného
zboru budú zriadené pochôdzkové
skupiny, vybavené vizuálnymi dokumen-
tačnými prostriedkami /kamera, fotoapa-
rát.../ a prípadné vypaľovanie budú po-
vinné zaznamenať a postúpiť na ďalšie
správne konanie, kde osoba, ktorej bude
takáto činnosť dokázaná, môže byť po-
kutovaná do výšky niekoľko stovák eur.
   Vážení spoluobčania, verím, že túto jar
prežijeme všetci bez dymu a zápachu po
zhoreniskách suchej trávy a bez kvílenia
hasičskej sirény. Prajem vám krásne pre-
žitie jarných dní.              Ľuboš Ofúkaný

   Vážení spoluobčania!
   Po tohtoročnej zime sme skoro ani nezbadali, že prvé jarné
dni klopú na dvere. S príchodom jarných dní sa každoročne v
prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzni-
ku požiarov. Toto obdobie je typické ako jarné upratovanie.
   Jarné mesiace predstavujú čas, keď sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky z
minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku po-
žiarov, ale najmä ich rozšírenia. Každoročne, ale hlavne v jarnom období, je zazname-
naných veľa požiarov na lesných pasienkoch a na stráňach, ku ktorým dochádza
vypaľovaním suchej trávy a porastu. Pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigare-
ta alebo zápalka sú častou príčinou požiarov. Nevypaľujte porasty bylín, kríkov, stro-
mov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu.
V suchých jarných mesiacoch bývajú ohrozené aj naše lesy, ktoré nie sú len nesmier-
nym bohatstvom našej krajiny, ale aj neoceniteľným zdravotným a klimatickým
činiteľom. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Lesný požiar je
nebezpečný hlavne preto, že spravidla sa objaví, až keď je väčšieho rozsahu.
   Jarné upratovanie má svoj osobitný význam v tom, že je to obdobie príprav na
zabezpečenie ochrany úrody a lesov pred požiarmi. Môžeme konštatovať, že hlav-
nými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a
neznalosť platných právnych noriem a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi.
   V tejto súvislosti chceme upozorniť na potrebu dodržiavania povinností vyplýva-
júcich z § 14 zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zák. NR
SR č.199/2009 Z.z., kde práve novela tohto zákona doplnila povinnosti fyzických
osôb o nasledujúcu povinnosť: „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou
lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní” pre fyzické osoby a
to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiaru, t.j. v jarnom a suchom období. Uvedený zákon okrem
iného fyzickým osobám zakazuje:
   Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v
priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Porušenie tohto
zákona je možné v zmysle citovaného zákona postihnúť pokutou vo výške 332 eur.
Vzhľadom na uvedené vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej
trávy pri práci v záhradách a v prírodnom prostredí.
   Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolá-
vaní požiarov v zmysle §§ 46 a 47 zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov.
   Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich
likvidácia je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a
náročná na sily a prostriedky. Žiadame vás preto, vážení spoluobčania, aby ste
svojím ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požia-
rov. Zachovajte krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lesov aj pre ďalšie generácie.



Chceme mať zdravé zúbky
27. januára 2011 prišla medzi žiakov prvého
stupňa budúca pani zubárka Monika. S deťmi
sa porozprávala o tom, prečo je dobré pravi-
delne si umývať zuby a na makete zväčšeného
ľudského chrupu všetkým predviedla správnu
techniku čistenia zubov. Deti si techniku naj-
prv nacvičovali na makete a potom aj každý z
nich predviedol postup dôkladného čistenia
zubov. Pani zubárka potom “zvláštnou” vodič-
kou skontrolovala, či si zúbky očistili správne.
Bola to zaujímavá a poučná prednáška. Už vie-
me, ako na to, aby naše úsmevy nešpatil zubný
kaz.                                Mgr. Alena Žugecová

Konečne sme sa dočkali!!!
   V piatok 10.decembra sme sa zobudili do zasneže-
ného rána. Nás to však neodradilo od dávno napláno-
vanej exkurzie do Planetária v Žiari n/Hronom. Ujo
autobusár, aj napriek snehom zapadnutej ceste, pri-
šiel načas. Nastúpili sme, usadili sme sa a vyrazili sme...
   Cesta ubehla rýchlo. Ani sme sa nenazdali a stáli sme
pred planetáriom. Keďže sme prišli v časovom predsti-
hu, vo vestibule sme sa posilnili desiatami, ktoré nám
nabalili maminy a vydali sme sa za poznávaním.
   Na prvom stanovišti sme trochu vymrzli, ale do-
zvedeli sme sa, čo sa schováva v meteorologickej sta-
nici. Pán meteorológ nám postupne poukazoval, čím
sa meria teplota vzduchu a pôdy, čím sa meria vlh-
kosť a veternosť. Zaujímavé bolo poznanie, ako sa
merajú zrážky.
   Vymrznutí sme sa usalašili do pohodlných kresiel
v premietacej sále. Nad nami sa zobrazila prenádher-
ná nočná obloha. Príjemný hlas nám porozprával o
objektoch, ktoré môžeme pozorovať na nočnej ob-
lohe. Krásny zážitok dopĺňala ezoterická hudba. Táto
časť exkurzie sa nám všetkým páčila najviac.
   Keď sme sa presunuli do ďalšej prednáškovej sály,
najprv sme si pozreli film o planétach, a potom nám
pán astronóm rozprával o tom, čo všetko môžeme
na Slnku pozorovať. Ukázal nám aj prototyp ďale-
kohľadu. Teoreticky sme boli pripravení na praktic-
ké pozorovanie. Veľmi sme sa na to tešili, ale oblač-
nosť nám to nakoniec neumožnila.
   Rozprávanie sme ukončili zvedavými otázkami.
- Môžu sa dve hviezdy spojiť?
- Vydáva vesmír zvuky?
- Prečo Viktor nelieta?
   Pred cestou domov sme neodolali možnosti kúpiť
si nejaké spomienkové predmety. Kúpili sme si po-
hľadnice, záložky a plagáty s vesmírnou tematikou.
   Domov sme sa vrátili v poriadku (vďaka ujovi šo-
férovi Gillovi) a plní zážitkov a príjemného pocitu,
že sme spolu strávili krásny deň. Štvrtáci s p. uč.
Žugecovou a piataci s p.uč. Horvátom.
   A ja dúfam, že ste túto exkurziu nevnímali len ako
únik pred vyučovaním, ale že ste si z nej odniesli
množstvo nových poznatkov!

                                   Pani uč. Alena Žugecová
                                        PS: Správali ste sa ukážkovo!

I. polrok v číslach
31. januára 2011 sme aj my v ZŠ s MŠ Predajná ukončili I. polrok školského roka
2010/2011. Polročná príprava žiakov na vyučovanie priniesla svoje ovocie v podobe
známok na vysvedčení. Niektorí boli spokojní a príjemne prekvapení, iní zase nie.
Pevne verím, že aj neúspech bude mať motivačný charakter a tí, ktorým to teraz
nevyšlo, zatnú zuby a dokážu sebe aj nám, že to s nimi nie je až také vážne.
Naši najmenší učivo zvládli a všetci sedemnásti prváci prospeli. V druhom až devi-
atom ročníku sme mali vynikajúcich žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním. Bolo ich
presne 80. Najviac vyznamenaných žiakov je sústredených v 5. ročníku. O niečo
menej úspešní boli tí, ktorí si na vysvedčení našli hodnotenie - prospel veľmi dobre.
Tých bolo celkom 36. Prospeli 48 žiaci. Najviac žiakov s hodnotením prospel je v 9.
ročníku. Žiaľ, šiesti žiaci neprospeli. Ak chcú prežiť pekné letné prázdniny, je najvyšší
čas začať pracovať a učiť sa. Želám veľa šťastia.                   Mgr. Michaela Vaníková

SVETOVÝ DEŇ VODY
V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody.
Spojené národy tento deň navrhli v rámci Agendy 21 na pojednávaní UNCED
v Rio de Janeiru v Brazílii. Dôvodom je aj skutočnosť, že na svete viac ako miliarda
ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, alebo nemá prístup k vode. Svetový deň vody
je kľúčovým pre zameranie pozornosti aj na identifikáciu problémov týkajúcich
sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti
zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád,
medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na
organizácii osláv Svetového dňa vody.
Aj naša materská škola si každý rok pripomenie tento deň činnosťami, aktivitami
týkajúcimi sa svetového dňa vody.

Dňa 22. 3. 2011 si naši najmenší pripo-
menuli Svetový deň vody s pani ochranár-
kou z Národného parku Nízke Tatry Jan-
kou. Pripravila si pre deti veľmi pekné,
poučné rozprávanie o vode, ktoré spojila
s pútavým zážitkom - vidieť na vlastné oči,
aká môže byť voda, keď je niečím znečis-
tená, aj keď na pohľad sa nám zdá, že je
čistá a neškodná. Deti spoločne robili
pokusy s vodou, čistili studničky od ne-
čistôt, pomáhali žabkám nájsť studničku
s tou najčistejšou vodou. A veru sa im to
aj podarilo. Nakoniec všetkým deťom
ochranárka Janka poďakovala za pomoc,
pochválila našich malých ochranárov
a odmenila ich. Sľúbila, že k nám ešte ur-
čite niekedy zavíta. Už teraz sa na ňu
tešíme. Ďakujeme.                p.učiteľka Stanka

SVETOVÝ DEŇ VODY



   Aj tento raz sa opäť stretli naši predškoláci s našimi prvákmi v rámci spolupráce Materskej
školy so Základnou školou. Prváci so svojou p. učiteľkou Želkou Kohoutovou prišli, aby si
s našimi predškolákmi
postavali krásne veci
z LEGA na tému PRIŠLA
JAR.
   Deti z Materskej školy
sa vždy veľmi tešia, keď sa
majú stretnúť so svojimi
kamarátmi školákmi.
   A nebolo tomu inak ani
tento raz. Z krásnych po-
stavaných legovýrobkov,
zvieratiek, kvetov, stromov
si samozrejme urobili vo
svojej triede lienok peknú
výstavku. Prvákom a pani
učiteľke ďakujeme za náv-
števu a tešíme sa na ďalšie
stretnutie s nimi.

Zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2011/2012

   V mesiaci marec 2011 prebehol zápis detí do
materskej školy. Prijímali sme deti v zmysle  §
59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzde-
laní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej
škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009
Z.z. na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa. Zapísaných bolo 18 detí. Z
toho 2 deti päťročné, 14 detí trojročných a dve
deti dvojročné. Prijaté budú všetky deti päť a
trojročné. Deti dvojročné k 1. 9. 2011 nebudú
prijaté, pretože kapacita MŠ nepostačuje pre
ich prijatie a nemáme v súčasnej dobe vytvore-
né podmienky na ich prijatie. S rodičmi sme sa
dohodli, že ich žiadosti vyhovieme, ak sa uvoľ-
ní miesto počas školského roka.
   Naša materská škola poskytuje výchovu a
vzdelávanie v súlade so  Školským vzdeláva-
cím programom pod názvom „Zvedavý motý-
lik”, ktorý je zameraný na:
- rozvíjanie tvorivosti dieťaťa, vytváranie  tvo-

rivého, humánneho  výchovno-vzdelávacieho
prostredia,

- environmentálnu výchovu,
- rozvoj a ochranu vlastného zdravia.

Cieľom rozvíjania tvorivosti je:
- rozvíjať tvorivosť dieťaťa UP LEGO-DACTA,
- rozvíjať tvorivosť dieťaťa uplatňovaním ne-

tradičných výtvarných techník,
- zakúpiť UP vhodné pre podporu aktivity detí,

experimentovanie, zážitkové učenie,
- PC techniku obnoviť a zamerať na rozvoj

tvorivého myslenia.

Cieľom environmentálnej výchovy je:
- utvárať u detí pozitívny vzťah k prírodnému

i spoločenskému prostrediu,
- prebúdzať environmentálne cítenie, myslenie,
- rozvíjať elementárne ochranárske postoje,

vedomosti a zručnosti,
- poznávať zákonitosti prírody pomocou jed-

noduchých pokusov,
- vnímať krásu a význam prírody a žiť v súlade

s jej zákonitosťami,
- rozširovať spoluprácu s ochranármi, jasky-

niarmi, kynológmi, rybárskym spoločen-
stvom, poľovným spoločenstvom, hospodárs-
kym dvorom pri realizácii besied a exkurzií.

Cieľom rozvoja a ochrany vlastného zdravia je:
- spolupracovať s rodičmi pri realizovaní akcií

pre podporu zdravia detí (aktivity rodičia -
deti - MŠ),

- organizovať týždeň zdravej výživy, ovocné a
zeleninové hostinky,

- realizovať branno-športové dopoludnia,
- pripravovať chodníky zdravia,
- zapájať sa do športových súťaží,
- zorganizovať týždeň zdravia s rôznymi akti-

vitami /kurz prvej pomoci, exkurzia do zdra-
votného strediska/.

Predškoláci spoločne s prvákmi

Ako ten čas rýchlo letí. Akoby včera sme
sa tešili z rozosmiatych tváričiek detí vo
vyzdobenej sále spoločenského domu
v roku 2010. Rok prešiel neuveriteľne
rýchlo a...
...fašiangy sú tu opäť. Čas plesov
a karnevalov. S nimi do ľudských sŕdc,
ale hlavne do detských srdiečok prichá-
dza radosť a šťastie.
Na detskom karnevale v spoločenskom
dome v Predajnej 4. februára bolo tej
radosti neúrekom. Mali ho možnosť vi-
dieť usporiadatelia, starí rodičia a rodičia
detí, ktorí si dali tú námahu, aby sála
spoločenského domu nebola prázdna.
Spočiatku sme mali obavy, blížila sa už

16. hodina a len pomaly sa zlietali prvé lastovičky. Ale bolo to naozaj len spočiatku. Potom
miestnosť takmer naraz zaplnili farebné motýliky, FBI, vodníci, princovia, princezné, kráľ, kro-
kodíl, chrobáčiky, lienka, ježibaby, zajkovia, šaškovia a tak ďalej. Nemožno všetky masky vyme-
novať, lebo ich bolo neuveriteľných 67 a po slávnostnom defilé ich ešte zopár pribudlo.
Zabávač, ujo Ľuboš Ofúkaný, dal každej maske príležitosť predstaviť sa cez mikrofón a každú aj
milo okomentoval. Tety z kultúrnej komisie zasa obdarili každé dieťa balíčkom sladkostí, či
nejakou drobnou hračkou. Na prestretom stole boli pripravené hot dogy so sladkým čajíkom. Ba
prečo práve tu chutia naplnené rožky a čajík najlepšie?
Dobrá zábava pokračovala tancom, a ako to už u detí býva, aj behaním o dušu po sále, lezením
popod stoly, po stoloch, ako koho bavilo, každý prejavoval radosť po svojom a často svoje
ratolesti nestíhali ustriehnuť ani rodičia. Spotené hlávky sformovali vlasy do tých najmodernej-
ších účesov.
U mňa doma som v deň karnevalu budila svojho vnúčika Marka – škôlkara a keď sa mu rozjas-
nili očká, tak ma prekvapil vetou: „Starká, dnes mám šťastný deň!“ Najskôr som nechápala, čo mi
tým chce povedať, veď budenie detí vyzerá rovnako skoro v každej domácnosti. Málokedy
s úsmevom. Opýtala som sa teda: „Prečo?“ A on udivene odpovedal: „A ty nevieš? Veď dnes je
karneval!“ Skryla som potláčaný úsmev za vážnejšiu tvár, aby som sa ho náhodou nedotkla
a nepokazila začiatok jeho šťastného dňa. Ale v srdci som pocítila nesmierne šťastie, že všetko,
čo urobíte pre detskú radosť, stojí za to.
Takto to asi cítili aj mladé mamičky, už bývalé obyvateľky našej obce, Lucka, Zuzka a Zdenka,
keď priviedli v prekrásnych maskách svoje ratolesti. Právom si myslím, že ani ony nezabudli na
karnevaly v telocvični, v spoločenskom dome či v škôlke. Priviedli detičky na začiatku svojho
života tam, kde im radosť rozkolísavala zvony v ich srdiečkach kedysi. Ďalšia mamička Lucka
tiež prišla svojmu synčekovi Kristiánkovi ukázať tú časť jeho šťastia, ktorým ho ona denne
s veľkou láskou zahrňuje. Aj najmenší účastník Petrík, ešte ani nie dvojročný, si s maminkou
Adriankou prišiel po prvýkrát obzrieť, ako vyzerá detská radosť. Dnes mal možno ešte očká
udivené, ale už o krátku chvíľu sa mu rozžiaria a tiež tu nájde časť šťastia zo svojho nadeleného
životného balíčka. Za kultúrnu komisiu Anka Miklošková
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február

Opustili nás

65 rokov
Ondrej Bíreš

Monika Kuracinová
Miroslav Lehoczký

75 rokov
Melánia Citterbergová

Katarína Lagovská
85 rokov

Katarína Cibulová
Margita Roháčová

91 rokov
Júlia Filipková

Janka Pavlovská

50 rokov
Eva Demeterová
Viera Hlásniková

Eva Kalická
Jana Kuracinová

Peter Mesiarik
Anna Rotterová

65 rokov
Anna Hrašková

Eduard Spišiak
Jozef Makovič

   Tak ako býva dobrým zvykom, aj tento rok komisia kultúry,
v spolupráci s obecným úradom a starostkou obce, pripravila
maškarný bál, ktorý sa konal 4. marca v Spoločenskom dome.
Prichádzajúcich hostí privítala a pozdravila naša milá a stále
veselá pani Elenka, pri ktorej si mohli odložiť kabáty a iné
nepotrebné veci.
   Po príchode do sály plesajúcich usádzali šarmantné a vždy
dobre naladené asistentky alebo hostesky. Na úvod sa pred-
stavili rôzne veľmi pekné masky, ktoré boli za svoju námahu
odmenené obrovským potleskom a malou drobnosťou. Kto
mal záujem, mohol si s nimi aj zatancovať.
Pokiaľ sa masky prezliekli, program stále pokračoval vystúpe-
ním detského tanečného páru Zuzky Longauerovej a Mirka
Cibulu v latinsko-amerických tancoch, za čo zožali veľký po-
tlesk i sladkú odmenu. Nuž a potom, ako sa patrí, zaznela zná-
ma znelka, ktorá otvorila v poradí už 11. ročník maškarného
bálu v Predajnej.

Po slávnostnom príhovore starostky obce, prípitku a prvej
večeri začala poriadna a veselá zábava. Programom spre-

vádzal náš známy moderátor Ľuboš, pesničky na počúva-
nie i do tanca hral super DJ Maňo Náter

z Dolnej Lehoty. Pri nád- herných zná-
mych pesničkách sa hostia perfektne zabá-
vali, tancovali, a preplnená sála až takmer
praskala vo švíkoch. Keďže sa veľa vykrúca-
li, tak aj rýchlo vyhladli a okolo polnoci na-
sledovala druhá večera. Medzitým samozrej-
me vynikajúce koláče a káva, ktoré roznášala
super skvelá a veľmi šikovná čašníčka Majka.
Počas bálu bol otvorený aj bufet, kde sa pre-
dávali rôzne alkoholické aj nealko nápoje, čo-
kolády, čipsy a iné. Kto mal záujem, mo-
hol sa občerstviť.
Pri príprave tohto podujatia organizátori
spolu so sponzormi prichystali aj vecné
a potravinové ceny do tomboly, ktoré
boli žrebované a odovzdávané v priebe-
hu večera a o polnoci. Každý účastník
si odniesol peknú cenu.
Potom sa všetci hostia vynikajúco za-
bávali, tancovali a spievali až do rána
bieleho. A tak sa náš nádherný maškar-
ný bál skončil.
Nedá mi, aby som v závere nepoďako-
vala tým, ktorí sa o toto krásne podu-
jatie pričinili.
Moje veľké, srdečné a úprimné ĎA-
KUJEM patrí organizátorom, ktorými sú: členky kultúrnej komi-
sie B. Šulková, M. Dudová, Mgr. J. Rusnáková, Ľ. Ofúkaný, A. Búdová, A. Giertlová, A. Bystrianska,
starostka obce Ing. T. Čontofalská, ďalej výborná kuchárka M. Fekiačová (dušinka), ktorá

s pomocníčkami pripravila veľmi chutné jedlá, o čom svedčili prázdne
taniere plesajúcich.
Srdečná vďaka patrí aj našim milým sponzorom. Sú to: Obecný úrad
Predajná, Kultúrna komisia pri OZ Predajná, I. Nociarová, M. Dunajský,
stolárstvo Kováč, Hospodárske potreby p. Demeter, pohostinstvo
„U Daniela“, kaderníctvo M. Košíková, E. Longauerová, V. Moravčík,
Stavebniny p. Baboľ, K. Tokárová, oprava odevov p. Kazárová, p. Bako-
šová, p. Vančo – Jasenie, V. Kazár, p. Glemba - hostinec „Kasíno“,  Ing.
Lendácky s manželkou, Hasičský zbor Predajná.

                           Anežka Búdová, členka kultúrnej komisie

marec
50 rokov

Martin Demeter
60 rokov

Ján Kováč
Mária Kršteníková

Jozef Longauer
Dušan Michalčík

65 rokov
Anna Miklošková

80 rokov
Alica Kunová

Vojtech Snopko
91 rokov

Mária Košíková

apríl
50 rokov

Viera Medveďová
60 rokov

Margita Jobeková
Vojtech Kuracina

Jozef Molčámi
65 rokov

Božena Šulková
70 rokov

František Peťko
Viera Sanitrová

80 rokov
Emília Hrončeková

85 rokov
Božena Figľušová

90 rokov
Anna Lokšová

Maškarný bál
Na dvere fašiangy klopú,
zvestujú čas vône šišiek,
vareného vína a maškarných bálov.
Vonku za oknom metelica zúri
(doháňajúc to, čo zmeškala)
A v sále, za zvukov hudby,
tisíce párov sa krúti.
Vo víre tanca, úsmevu a bozku,
V pojatí svetla, jasotu a lesku
tancujú masky.
Nikto s nikým nepozná sa
- aspoň znať nedá,
Na tvári ho chráni maska
jeho tajomná.
Zrazu polnoc... fanfáry znejú
a tanečníci defilujú.
Stratil sa tajomný úsmev
a v očiach jas, to závoj
noci a tajomna
 strhol si každý
z nás.
      A. Filipková



2% z dane pre Rodičovské združenie
pri ZŠ s MŠ Predajná

Od roku 2006 funguje pri našej základnej škole občianske zdru-
ženie,  ktorého názov je Rodičovské združenie pri Základnej
škole s materskou školou Predajná.
Kto môže poukázať 2 % z dane?
2%  zo zaplatenej dane môže poukázať  každá  fyzická osoba -
daňovník z daňovej povinnosti za rok 2010. Minimálna výška
v prospech prijímateľa je 3,32 €.
Ako môžete poukázať 2% z dane?
Tlačivo - Vyhlásenie - posielame do každej rodiny prostredníc-
tvom žiakov. Tlačivo Potvrdenie dostanete od zamestnávateľa.
Vyplnené  tlačivá  môžete poslať na daňový úrad podľa bydliska
alebo do školy.
Ako sa využívajú získané financie?
Zakúpili sme slovníky na vyučovanie anglického a nemeckého
jazyka, anglické výukové CD a počítačovú výukovú hru, knihy
do detskej knižnice, kancelárske potreby do každej triedy, spolu-
financujeme korešpondenčný matematický seminár MAKS
a MAKSÍK, Klokan a Klokanko.
Dokedy môžete poukázať 2% z dane?
30. 4. 2011 je posledný termín pre zamestnancov na podanie
Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.
Naše kontaktné údaje sú:
Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou
školou Predajná, Forma: Občianske združenie IČO: 42008077
Adresa: Školská 418, Predajná     Mgr. Žugecová, Mgr. Vaníková M.

Koniec analógovej TV
– priestor pre zmenu v príjme TV signálu

Rok 2011 mimo iných udalostí bude prelomový aj v tom, že bude po-
stupne končiť vysielanie TV signálu v analógovej forme  a bude sa po-
stupne nasadzovať digitálne televízne vysielanie  na celom území Sloven-
ska. Bude to predstavovať  zmenu príjmu TV signálu aj pre niektoré
naše domácnosti. Čo vo všeobecnosti prinesie uvedená zmena?
• Využívam káblovú TV, mám satelit:

- nevzniká potreba zmeny z dôvodu zachovania TV signálu.
• Využívam príjem  TV signálu cez anténu som v pokrytí DVB-T signálu

(digitálny signál):
 - ak mám moderný TV prijímač so zabudovaným DVBT dekóderom
  /SET- box/ -  žiadna zmena,
- ak nemám TV prijímač s  dekóderom – nutná zmena  vybavenia.

Obec Predajná bude z hľadiska digitálneho porytia plne pokrytá, a to
buď z vysielača Kráľova hoľa, alebo z vysielača Laskomer B. Bystrica.
Kedy môžeme očakávať zmenu? Vypnutie analógového vysielača Kráľova
hoľa aj Banská Bystrica je naplánované nasledovne: STV1 a STV2
a Markíza - 31. 8. 2011. Následne v priebehu maximálne 2 týždňov bude
spustené digitálne vysielanie.
Čo musia urobiť občania Predajnej, ktorí majú TV prijímač bez DVBT
dekódera? Vybrať si z týchto troch možností:
• Dokúpiť si DVBT dekóder /SETo box/.
• Urobiť  obchodné rozhodnutie a zakúpiť si nový TV prijímač, ktorý

obsahuje DVBT dekóder.
• Ponechať si pôvodný TV prijímač a objednať si služby niektorej spo-

ločnosti, poskytujúcej káblový príjem.

Odchody autobusov zo zastávky Predajná,OcÚ
Banská Bystrica AS 8 : 24 X 16 : 0 0 X
Banská Bystrica, Rooseveltova nem. 6 : 4 5 X 14 : 4 0 X 17: 21 X
Brezno, Mazorníkovo, SAD 8 : 4 5 b 9 : 2 5 X
Brezno, Mazorníkovo, SAD, cez nem. 6:55X   13:11†
Brezno, Mazorníkovo,sídl. 21 : 15
Brezno, nemocnica 5 : 10 X 5:10a     Brezno, žel.st. cez nem.   17:23X
Brezno, žel.st. 6:04Xu  6:15a  6:28c 7: 0 0 † 8 : 10 X 15 : 2 6 a 17: 07
Hnúšťa, aut.st. 6:04X
Jasenie, RD    16:15u
Nemecká, Dubová, hlavná brána 5:22     7:02c    13:37b
Nemecká, Dubová, pri moste     18:43Xu
Podbrezová, aut. st. 15 26 a     18 06a           Ráztoka  18:43X
Piesok, aut.st. 5 : 2 5 X  Piesok, závod ŽP  13:10X   13:10a

Odchody autobusov  zo zastávky Predajná pri moste, nást.1
Banská Bystrica, AS 5 : 41 c 6 : 0 9 X u 6 : 15 X 6 : 47 X 7: 16 a 7: 41 X
8:07X   8:07a 8 : 3 1 X 8 : 47 X 8 : 51 - 6 9 : 0 8 X f 9 : 0 9 X 9 : 3 6 X
10:05Xr 10:11† 10 : 4 9 c 11:06X 11:38-6 11 : 5 0 X 12 : 2 0 X 12 : 51
13:21c  13:39-6  13:50X 14:21   14:49X 15 : 0 5 15 : 3 5 X 16 : 0 3
16:39a  16:40f1 16 : 5 0 X 17: 2 1 17: 21 N 18 : 2 0 k r 18 : 3 5 - 7 f 2
18:40N 19:26kr  20:50kr
Banská Bystrica, Roosevelt. nem. 5:45X  6:00a   6:58x  7:00x  7:08X
7:35X     10:07X   14:35X  17:50X
Bratislava, AS  4:50bf3 5:20Xr6 7:00xr 7:20af4 11:15f3 11:15f3
12:30r1,4,5    15:15xf5   15:15†k   15:15-6 16:15xr    17:30-7
Brezno, Mazorníkovo, SAD 6:59X     8:48b      9:27X     13:15†
Brezno, Mazorníkovo, sídl. 21:17        Brezno nem. 5 : 15 X 5 : 15 a
Brezno, žel. st. 6:07Xu1      6:30a 7: 0 4 c 8 : 0 2 b 8 : 13 † 15 : 2 8 X
17:10a  17:25X
Brno, ÚAN Zvonařka   5:40r1,2,3,4,5,7
Čierny Balog, Medveďov, stred  6:09    14:09   22:09X
Hnúšťa, aut. st. 6:07X
Jasenie, RD 5:44X    6:32X      6:37a       8:00X      9:27†     11:18X
12:38b    14:40X    14:40a     15:38†     16:38X    16:38a     18:33a
20:28     22:38
Lučatín, horný koniec  14:35X
Dubová, hl. brána   5:47a      5:47X      13:47X      13:47a     21:47X
Nové Mesto nad Váhom, žel. st 12:29NV      Piešťany, AS   5:54X6,7
Podbrezová, aut. st. 6:09u2     8:02bu3   14:09u4   15:28a    18:08a
2 2 : 0 9 X u 3
Predajná, OcÚ 6 : 51 c
Prievidza, aut.st. 17:30 f6
Ráztoka 6:02X    6:35      11:58b     14:35a    22:35
Piesok, aut. st. 5:26X   5:30X     5:35a      13:32     21:23
Piesok, závod ŽP 13:13X    13:13a
Zvolen, AS 6:09X      15:45Xf5

Odchody autobusov  zo zastávky Predajná pri moste, nást.2
Brezno, Mazorníkovo, SAD   7:10X     Brezno Mazorníkovo, sídl. 12:40X
Brezno, žel.st.  1:10-1 6:48X 6:59c 7:10Xu 7:43a    7:50X   7:58X
8:50X     9:16X    9:30a 9:32Xf 9:51 X 10:15X  10:15a  10:30X
10:55X   11:30   11:44Xu1 11:57Xu2 12:05-1,f1  12:12c 12:23Xr
12:23-6  12:23†k 12:25X  12:40Xu3 12:48X 12:48-6 13:38X 13:55X
14:12u4  14:40X  14:51Xf  15:14c  15:29Xu5 15:36f2,1,2,3 15:43X
15:45-6    16:10X   16:23a  16:23X  16:29-6 17:20X  17:39u6 17:55X
17:59au7 18:25r1,4,5 18:31 18:53Nu8 19:30kr 19:45f3 19:50X
20:05Xkr7 20:09Nu3 20:40kr 20:59NV  21:35r1,2,3,4,5,7  21:49f2
22:25Xr 22:40kr
È ierny Balog Dobroè, garáž  11:44X  18:53N  He¾pa obch.dom 20:09N
Hnúš•a, aut. st. 11:15Xr    16:15N     16:41X
Jasenie, RD 10:23x     11:03a     18:26X
Kežmarok, AS 15:36f2,4,5,6 Kokava nad Rimavicou, nám. 18:25f4
Košice, AS 12:45XZf5
Osrblie 11:10X   Polomka, hostinec 11:57X
Polomka, konečná 14:12    17:39 Prešov, AS   7:45f6
Revúca, AS 12:51f1,7
Rimavská Sobota, AS 7:27P   18:35gf7   21:25N     Telgárt, OcÚ 17:59a
Tisovec, nám. 8:13-6     Závadka nad Hronom 15:29X

PREDÁM funkčnú chladničku 150 l. Cena dohodou.
Kontakt: 619 24 24

DARUJEM staršiu sedaciu súpravu vhodnú na chatu.
Kontakt: 0904 405 319

I•N•Z•E•R•C•I•A
X - premáva v pondelok až piatok
a - premáva v sobotu a nedeľu
c - premáva len v dňoch šk. vyučovania
† - premáva v nedeľu

g - premáva denne okrem soboty
k - nepremáva 24.12.,25.12.,24.4.
r - nepremáva 31.12.

Ostatné obmedzenia na zastávke



Turistický klub Predajná
V januári sa turisti stretli na jubilejnej 10. výročnej schôdzi Turistického
klubu v Predajnej, kde sme zhodnotili činnosť nášho klubu nielen
v uplynulej sezóne, ale aj jeho fungovanie počas desiatich rokov od
jeho oficiálneho založenia. Pre účastníkov sme pripravili malé občerst-
venie a zábavu pri hudbe. Za pomoc pri organizácii tejto schôdze sa
chcem poďakovať hlavne Vierke Medveďovej, Anke Čunderlíkovej a Ide
Uhlíkovej, ktoré sa podstatnou mierou podieľali na jej hladkom priebe-
hu a aj všetkým turistom a nadšencom prírody, ktorí sa tejto výročnej
schôdze zúčastnili.
Zimné túry na bežkách
Táto zima bola na sneh slabšia, ale turisti, ktorí majú radi bežky a zimnú
prírodu si našli čas a vystihli vhodné obdobie, a tak sa nám podarilo
zorganizovať niekoľko bežkárskych túr nielen po okolí. Už tradične si
takmer žiadnu zimu nenecháme ujsť túru na Hrb, no nedá mi nespomenúť
aj dedinku Krušetnica na Orave, kde sme si užili nielen snehu
a bežkárskych tratí, ale aj pohodu a príjemných ľudí a celkom schopné
počasie.
Keďže zimná sezóna je už za nami, Turistický klub Predajná sa pripravu-
je na začatie tej letnej. Dúfam, že počasie nám bude naklonené a užijeme
si krásy prírody. Všetkých vás srdečne pozývam na prechádzky prekrás-
nou slovenskou prírodou. Nech nám na turistické chodníky svieti
slniečko!                    Dezider Smitka, predseda Turistického klubu Predajná

Súťaž
Skončili sme v poradí desiatu sezó-
nu súťažného hrania v Predajnej.
Áčko hralo štvtú ligu. Zo začiatku
súťaže sa nám darilo striedavo. Zlom
nastal po návrate Matúša Špaleka
z Írska. Po jeho príchode sme len
vyhrávali, až nás zastavila Riečka, s
ktorou sme sa stretli v priamom súbo-
ji o tretie miesto, ktoré zaručovalo
v play-off relatívne slabšieho súpera. Pre-
hrali sme, skončili štvrtí. Nasledoval
dvojzápas s Lokomotívou BB, ktorá sa
zomkla a bola nad naše sily.
Béčko hralo piatu ligu. Od začiatku pat-
rilo k tomu lepšiemu v súťaži, nejaký čas
sa ocitlo aj na čele tabuľky. Kým ostatní
pridávali, naši trochu poľavili a skončili
po základnej časti na piatom mieste.
Vprvom kole play-off narazili na favorita
a neskoršieho víťaza Podkonice B. Doma
podali bojovný výkon, vyhrali 10:8.
V odvete už ťahali za kratší koniec.

Turnaj
V sobotu 26. marca sme sa už trinásty
krát stretli na tradičnom turnaji, kona-
nom pri príležitosti oslobenia obce. 27
účastníkov súťažilo v dvoch kategóriách:
registrovaní a amatéri.
V hlavnej kategórii si suverénne počínal
Matúš Špalek, ktorý si poradil so všet-
kými hlavnými konkurentmi a zaslúžene
si odniesol putovný pohár venovaný

starostkou obce. Medzi ama-
térmi si podobným spôso-

ŠPORTOVÁ KOMISIA
Športová komisia zorganizovala pre veľký záu-
jem v krátkom čase dve florbalové podujatia.
Prvé bolo určené pre dospelých a mládež, to
druhé zas pre deti.
Turnaj vo florbale pre dospelých prilákal do telo-
cvične ZŠ viac ako 40 účastníkov, ktorí sa
rozdelili do 5 družstiev. Atmosféra bola ako vždy
skvelá, bojovalo sa o každú loptičku a samo-
zrejme víťazi si odniesli vecné ceny. Konečné
poradie: 1. Predajná dospelí, 2. Jasenie Riders,
3. Predajná Lesáci.
Turnaj vo florbale pre deti - zúčastnilo sa ho 32
detí, ktoré odohrali vyrovnané série zápasov.
Každý z účastníkov dostal sladké prekvapenie
a víťazi aj ceny. Konečné poradie: 1. Plejboji,
2. Pokémoni, 3. Hasiči.

   Začiatkom marca sme urobili radosť detičkám
z Materskej školy v Predajnej a len pre nich sme
zorganizovali ŠPORTOVÚ SÚŤAŽ. Konala sa
v telocvični ZŠ. Detičky súťažili na prekážko-
vej dráhe, v behu cez telocvičňu, v hode loptič-
kou na cieľ a do diaľky a v behu pomedzi pre-
kážky. Zlatým klincom programu pre detičky
však rozhodne bola najobľúbenejšia disciplína
zo všetkých, ktorou je už tradične preťahova-
nie sa lanom. Do tejto súťaže sa zapojili aj pani
učiteľky, detičky sa vyšantili, zašportovali si
a samozrejme každé dieťa dostalo za každú sú-
ťaž sladkú odmenu.
   Veľká vďaka patrí pani učiteľkám z MŠ za po-
moc a dozor, pani A. Hruškovej zo športovej
komisie pri organizovaní jednotlivých súťaží
a detičkám za ich poslušnosť a disciplinovanosť.
          Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Kalendár túr na sezónu 2011
7. 5. – Hviezdicový výstup na Hrb

28. 5. – Nízke Tatry: Malužiná - Ohnište
11. 6. – Cyklotúra Predajná - Sihla
25. 6. – Chabenec
23. 7. – Vysoké Tatry: Tatranská magistrála
13. 8. – Baláže - Kalište - Podkonice
27. 8. – Západné Tatry: Juráňova dolina - Bobrovec
17. 9. – Belianske Tatry: Veľké Biele pleso

    -  chata Plesnivec
15. 10.– ukončenie letnej turistickej sezóny - guláš
12. 11.– jesenný výstup na Hrb

bom viedol Noro Babka. Konečné pora-
die: 1. Matúš Špalek, 2. Peter Kordulič,
3. Slavomír Pôbiš. Amatéri: 1. Norbert
Babka, 2. Vojtech Kuracina, 3. Jozef
Slivka. Turnaj finančne podporil hlavne
Ocú Predajná a pridali sa Michal Berčík
a Milan Michalčík.

Na záver
Aj keď to ťahá tých trinásť rokov silné,
skoro nemenné jadro, som rád, že kaž-
dý rok sa niekto nový pridá. Dúfam, že
časom sa prejaví aj práca Leva Kosca
s deťmi a trocha omladneme.
Nakoniec by som chcel poďakovať náš-
mu hlavnému ,,sponzorovi“ teda  všet-
kým, ktorí nám prispeli na činnosť
prostredníctvom 2% z daní.
Základnej škole za poskytnutie priesto-
rov telocvične, ktoré sa vlani vylepšili
o komfortnú teplotu, tohto roku pribudli
sprchy a tak v spojení s našim materiá-
lom, máme jedno z najlepších miest na
hranie v regióne. OcÚ za podporu pri
organizovaní turnajov, ako aj finančnú
podporu.                           Pavel Chromek

Stolnotenisový klub Predajná




