ročník 23 3/2022

Voľby do orgánov
samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť
a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa konajú v sobotu 29. októbra 2022
od 7:00 do 20:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má
občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý
má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ
obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže
byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Obecné zastupiteľstvo v Predajnej na zasadnutí dňa 23. 6. 2022 podľa § 166 zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 315, 316 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude mať celkovo 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom   volebnom
obvode utvorenom pre celú obec. Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie je vymenovaný
starostkou obce Predajná Ing. Igor Foltín, bytom Predajná, Školská 411/49, tel.č. 0911 272
773, e-mail: icko.foltin@gmail.com.
Kandidatúra  na poslanca vyžaduje vyplnenie
tlačív.
Nezávislý kandidát na poslanca vypĺňa:
- kandidátnu listinu nezávislého kandidáta pre
voľby do OZ,
- vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do OZ,
- podpisovú listinu nezávislého kandidáta pre
voľby do OZ - podľa počtu obyvateľov v
našej obci je potrebné získať minimálne100
podpisov na podporu kandidatúry od občanov s trvalým pobytom v obci. Podpisová listina musí byť vypísaná presne ako je uvedené
v záhlaví podpisovej listiny – dodržať poradie
- meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý
pobyt a podpis.
Nezávislý kandidát kandidátnu listinu, vyhlá-

Pozitívne zistenia z gudrónových jám
Na základ výsledkov meraní, pozorovaní a obhliadok Vodohospodárska výstavba, štátny podnik a jej odbor technicko–bezpečnostný dohľad  v správe z júla 2022 konštatuje,
že skládka Predajná I je v havarijnom stave. Momentálne vďaka zníženiu hladiny v
nádrži osadením čističky odpadových vôd a jej prevádzky nehrozí bezprostredné riziko
preliatia koruny hrádze. Keďže hrádza nemá žiaden bezpečnostný priepad, v budúcnosti môže byť bezpečnosť ohrozená opätovným vzostupom hladiny nádrží. Skládka
Predajná II je bezpečná.  Zároveň Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave
pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR rieši geologickú úlohu, a to realizáciu
prieskumných a monitorovacích vrtov, ručných sond, odber vzoriek zemín, odber vzoriek pôdneho vzduchu, geofyzikálne merania. Ide o komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy v lokalite skládok a zhodnotenie rizika na ľudské zdravie a životné
prostredie.  Predpokladaná doba riešenia úlohy sa pohybuje v rokoch 2022 – 2023. Výsledky budú  spracované po skončení úlohy v záverečnej správe, kde bude určený ďalší
postup nakladania so skládkami.
Tatiana Čontofalská

senie a podpisovú listinu doručí zapisovateľovi, t.j. Ing. Foltínovi Igorovi, v termíne do
30. 8. 2022.
Kandidátovi nominovanému  za politickú stranu pripraví podklady politická strana.
Kandidát na poslanca môže zároveň kandidovať aj na starostu obce.
Kandidatúra  na starostu obce vyžaduje vyplnenie tlačív.
Nezávislý kandidát na starostu obce vypĺňa:
- kandidátnu listinu nezávislého kandidáta pre
voľby do OZ,
- vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do OZ,
- podpisovú listinu nezávislého kandidáta pre
voľby do OZ - podľa počtu obyvateľov v
našej obci je potrebné získať minimálne100
podpisov na podporu kandidatúry od obča-

nov s trvalým pobytom v obci. Podpisová listina musí byť vypísaná presne ako je uvedené
v záhlaví podpisovej listiny – dodržať poradie
- meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý
pobyt a podpis.
Nezávislý kandidát kandidátnu listinu, vyhlásenie a podpisovú listinu doručí zapisovateľovi, t.j. Ing. Foltínovi Igorovi, v termíne do
30. 8. 2022.
Kandidátovi na starostu obce nominovanému
za politickú stranu pripraví podklady politická
strana.
Všetky vzory  tlačív sú zverejnené na https://
www.obecpredajna.sk/region/predajna/
home.nsf/page/Komunalne_volby_a_volby_VUC_2022?OpenDocument&TableR
ow=1.1.1.1#1.1.1.
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Zisťovanie

o vzdelávaní dospelých
aj v Predajnej
Slovenská republika sa prostredníctvom
Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých
(AES), ktoré v tomto roku vykonajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až
69 rokov vo vybraných domácnostiach.
Jeho cieľom je získať informácie o celoživotnom vzdelávaní v rámci obyvateľov
Európskej únie. Výsledky zo štatistického zisťovania budú kľúčovým zdrojom
údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva
a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné
vzdelávanie v krajinách EÚ. Zároveň aj
porovnanie a analýzu stavu vo vzdelávaní
populácie na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok
2022 vybraných viac ako 292 obcí, medzi
nimi aj naša Obec Predajná. Do zisťovania
je zaradených 5000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla
do 30. novembra 2022.
V tomto období budú vybrané domácnosti v našej obci oslovené listom a navštívi
ich zamestnanec Štatistického úradu SR
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je
povinný preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky informácie
a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre
potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej
republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri
svojej práci dozvedia.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese http://
www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č.
048/4323287.
Štatistický úrad SR.

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú
dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie,
energie, stravu a pod.
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:
• osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
• opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do
31.08.2022,
• fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do
30.09.2022,
• seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú
činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.
Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových konZvesti pre občanov
taktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/
socialneveci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Strašiak na železnici v Predajnej
bude minulosťou
Na písomný podnet starostky obce Predajná z roku 2021 Železnice SR začali s
úpravou a čistením zastávky pri  železnici, ktorá dlhé roky strašila nielen občanov
Predajnej, ale aj cestujúcich vlakov prechádzajúcich popri
nej. Veríme, že dlhoročný strašiak, ktorý
bol obývaný aj bezdomovcami, nadobudne novú podobu
a prispeje k vyššej
kultúre cestovania.
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Nelegálna skládka

Na náklady obce bola vyčistená plocha pri bývalom štátnom majetku, kde sa uskladňuje
BRKO (konáre, drevený odpad). Avšak niektorí z občanov vyčistenú plochu  pochopili
ako výzvu na vytvorenie divokej skládky so stavebným a dreveným odpadom, pneumatikami a odpadom z áut, ktorú navyše
podpálili. Bolo to nevyhnutné?

Oznam o zverejnení
Okresný úrad Brezno, pozemkový a
lesný odbor, pozemkové oddelenie,
ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znení neskorších
predpisov v zmysle § 10 ods. 4 zákona
o pozemkových úpravách zverejňuje
návrh všeobecných zásad funkčného
usporiadania   územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Predajná.
Zverejnené:
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=40&odb
or=11&sekcia=uradna-tabula#popis

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly,
ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov:
1. Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť,
2. Stláčaním odpadu pomôžeme efektívnemu zberu,
3. So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje,
4. Nestlačený odpad zaberá veľa miesta a kontajner
či vrece sa oveľa skôr naplní,
5. Ďalší odpad sa už doň nezmestí,
6. Zberové spoločnosti zbytočne odvážajú vzduch.

www.triedime.sk - www.envipak.sk - www.vezmisi.ma
1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich
do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí
zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená
a nápojovým kartónom oranžová farba.
4. Napovie vám aj označenie na obale.
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
1. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
2. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
3. Obal označený zelenou šípkou patrí do triedeného
zberu.

ODPAD JE POTREBNÉ AJ STLÁČAŤ
Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Rovnako dôležité ako triedenie je aj stlačenie odpadu. Nestláčanie odpadov má viacero negatívnych dôsledkov. Z tohto dôvodu
uverejňujeme v našich novinách plagát „Len stlačený odpad je dobrý odpad.“ Veríme, že správnym prístupom k odpadu ušetrí
obec i občan. A preto STLÁČAJTE!!!
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Blahozeláme
ˇ
Aj keď skromné je naše prianie,
z úprimného srdca pochádza,
nech pevné je vždy Vaše zdravie,
nech Vás šťastie a láska
životom sprevádza...
Všetko najlepšie, milí jubilanti,
k Vášmu životnému jubileu
dovŕšenému
v prvých šiestich mesiacoch
roka 2022!

Hlasujte za Komunitnú záhradku prianí
Milí občania!
V priebehu mesiaca apríl sme sa zapojili do Grantovej výzvy nadácie TESCO a PONTIS. Za cieľ nášho projektu sme zvolili vybudovanie „Komunitnej záhradky prianí,“ o
ktorú sa môžu starať všetci občania spoločne a spoločne vytvoriť jej čaro. A prečo práve „Komunitná záhradka prianí?“ Pri sadení každej jednej rastlinky alebo semiačka si
môžete priať niečo krásne pre seba alebo svojich blízkych a o toto prianie sa pravidelne
starať.
Komunitnou záhradkou chceme poskytnúť priestor, ktorý bude rásť vďaka šikovnosti
Vašich rúk a zároveň budeme spoločne užívať aj vypestované plody.  Komunitná záhradka bude k dispozícii aj základnej a materskej škole na edukatívne účely.   Projekt
„Komunitná záhradka prianí“ bol vybratý medzi tri najlepšie regionálne projekty, ktoré
môžu získať finančnú podporu 300€, 600€ až 1300€. O tom rozhodnú počty vyzbieraných hlasovacích žetónov.
V období od 11. júla do 7. augusta 2022 bude prebiehať zbierka žetónov priamo
v predajniach TESCO. Žetóny dostanú zákazníci pri nákupe v TESCU. Vyberiete si,
koho podporíte práve Vaším žetónom a vhodíte ho do boxu. Projekt s najvyšším počtom vyzbieraných žetónov získa 1300€.
Prosíme Vás o zahlasovanie za náš projekt „Komunitnej záhradky prianí,“ aby sme
mohli spoločne vybudovať niečo nové, čo ešte v obci nemáme. Ďakujeme!
		

					

Ingrid Horváthová

Letný tábor v Komunitnom centre
Vážení rodičia!
Leto je už tu a kopa zážitkov pred nami. Vieme, aké je niekedy
náročné zabezpečiť deťom efektívne voľný čas a pritom byť v práci. Preto sme sa v Komunitnom centre Predajná v spolupráci s
Obecným úradom v Predajnej rozhodli, že Vám ponúkneme denný letný tábor pre žiakov ZŠ.
Viac informácií k dennému táboru nájdete priamo v prihláške,
ktorú otvoríte na tomto linku: https://forms.gle/iRDXNKznuvs4naHXA
Tiež by sme Vás radi informovali, že počas letných prázdnin sa
budú v komunitnom centre realizovať rôzne aktivity pre deti i
rodičov. Viac informácií o aktivitách budeme zverejňovať na FB
stránke Komunitné centrum Predajná.
Tešíme sa na spoločné zážitky a užitočne strávený voľný čas s Vašimi deťmi počas letných prázdnin.
Ingrid Horváthová

Z histórie obce

Z histórie obceListujúc v starých matrikách stretneme sa s menami viacerých našich rodákov, ktorí sa zaslúžili o hospodársky,
kultúrny a duchovný rast ľudu. Mnohí z nich úplne vymizli z pamäti nasledujúcich generácií.
Pri hlbšom načretí do zoznamu rodákov a významných občanov
Predajnej nájdeme i meno doktora teológie Jozefa Villigera, ktorý
sa narodil v našej obci v roku 1789. V roku 1802 bol vysvätený za kňaza. Ďalším  štúdiom získal doktorát teológie a pôsobil
ako profesor v Pešti. Neskôr prednášal teológiu v nitrianskom
seminári v rokoch 1826 až 1844 bol jeho
riaditeľom. Pretože bol mimoriadne vzdela- PREDAJNIANSKE ZVESTI
ným mužom, opäť začal zastávať významné - dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námestie
miesto v Pešti, kde si ho vážili nielen cir- Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail: obecpredajna@gmail.com.
kevní hodnostári, ale aj osobnosti laického Redakčná rada: Mgr. Michaela Vaníková, Ing. Mária Boberová, Eva Pocklanová. Redakcia sídli na
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sveta vtedajšieho Uhorska. Zomrel 29. janu- obecnom
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ára1869 v Pešti.
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Aktívne a atraktívne leto členov ZO JDS Predajná
Členovia a členky Jednoty dôchodcov v Predajnej majú množstvo zážitkov zo spoločných akcií. V lovení dobrodružstiev neprestávajú
ani v lete. Slnečné júlové dni boli ako stvorené na návštevu benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Zlákali ich aj aktivity
pripravené na Deň stromu, ktorý sa už tradične konal v Lesníckom skanzene vo Vydrove pri Čiernom Balogu. Ponúkame fotografickú
ochutnávku z oboch akcií.

Čo nové v našej škole

Moja vysnívaná stredná škola

30. júna 2022 sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022.
Žiakom sa začali prázdniny, zamestnancom školy dovolenkové obdobie. Desať mesiacov práce je za nami. Žiaci dostali za
svoje študijné výkony vysvedčenie. Niektorí odchádzali na prázdniny spokojní, iní menej. 81 žiakov prospelo s vyznamenaním
(52,25%), 38 žiakov prospelo veľmi dobre (24,52%), 29 žiakov
prospelo (18,71%), 4 neprospeli (2,58%) a 3 budú v auguste
komisionálne preskúšaní (1,94%). Traja žiaci dostali pochvalu
triednym učiteľom a 38 žiakom bola udelená pochvala riaditeľom školy s knižnou odmenou. Veríme, že ocenení žiaci budú
inšpiráciou pre ostatných. V závere školského roka sme sa rozlúčili aj s našimi absolventmi, žiakmi 9. ročníka. 21 mladých ľudí
vykročilo v ústrety stredoškolskému životu. Nelúčila sa s nimi
len školská rodina a triedny učiteľ Maximilián Mistrík. 24. júna
2022 ich slávnostne prijala v obradnej sieni Obecného úradu v
Predajnej starostka obce – Ing. Tatiana Čontofalská. Ich cesta
základnou školou je oficiálne ukončená. Želáme im úspešné vykročenie do študentského života a šťastie na dobrých ľudí.
Školský rok sme síce slávnostne ukončili posledný júnový deň,
ale jeho oficiálny koniec je spojený s 31. augustom. Výchovnovzdelávací proces prebieha do konca júla v materskej škole. Prvý
júlový týždeň sa v základnej škole ešte niesol v znamení školského klubu a adaptačných dní pre predškolákov.
V závere školského roka prebehlo aj výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Predajnej. V tejto súvislosti by som rada poďakovala našim žiakom, kolegom i priateľom školy za vyjadrenie podpory a priazne. Veľmi si vážim
dôveru, ktorá mi
bola preukázaná.
Je pre mňa cťou i
záväzkom zároveň.
Využime teda letné
dni na relax, aby
sme nový školský
rok privítali oddýchnutí, nabití inšpiráciami a pozitívnou energiou. Krásne leto prajem!
Michaela Vaníková

Každý z nás prešiel rozhodovaním, kam pôjde na strednú školu a
čo bude robiť po nej. Mnohí určite poznáte, že vybrať si to pravé
orechové, nie je úplne najľahšie. Preto sme sa v komunitnom centre rozhodli usporiadať pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka
základnej školy workshop na tému Moja vysnívaná stredná škola.
Počas už troch zorganizovaných modulov sa mladí žiaci venovali
témam sebapoznávania, spoznávaniu typov kariéry, spoznávaniu
vlastných silných stránok a ich využitia v budúcom študijnom a
pracovnom živote. Popri tom zažili viacero tvorivých aktivít, počas
ktorých zistili, ako vedia pracovať v tíme, ako si vedia manažovať
tímové aktivity a tým spoznávať seba v tíme ako jednotlivca a zároveň tímového hráča. V júli pokračujeme ďalej.
Počas workshopu sa žiakom dobrovoľnícky venuje Kariérna poradkyňa, ICF certifikovaná koučka a mentorka, soft skills lektorka Ing. Martina Harazinová, PhD. MBA. PCC (ICF) PKcS, čím
jej touto cestou ďakujeme.
Ingrid Horváthová

Príbehy spod jablone

Naša šikovná pani učiteľka Alexandra Vilhanová Vaníková opäť
prekvapila milým darčekom a hlavne veľkým úspechom. Spolu so
svojou maminou Táničkou Vilhanovou vydali spoločne prekrásnu detskú knižku “Príbehy spod jablone.” Čitatelia si v nej  môžu
prečítať príbehy o rodine JEŽKOVCOV. V našej škôlke sme sa
rozhodli, že   spoločne  pokrstíme tento literárny počin. A čím?  
Ničím iným ako sladkými farebnými lentilkami. Ďakujeme pani
učiteľke Saške,  že sme mohli byť  súčasťou tejto radostnej chvíle a
tešíme sa na ďalšie príbehy PIPI, SEBJANKA a ich rodičov JEŽKOVCOV. Srdečne gratulujeme!
Emma Bernáthová

Čo nové v našej škole

DEŇ DETÍ v našej škôlke

1.júna sme oslávili v našej škôlke Deň detí. Už od rána sme mali
všetci dobrú náladu a tešili sme sa, čo nás v tento deň čaká. Na
ihrisku na deti už netrpezlivo čakali hasiči z Predajnej. Deťom
porozprávali o svojej práci a tiež im poukazovali veci, ktoré pri
svojej práci potrebujú. Ukázali im hasičské auto a pustili sirénu.
Najväčšiu radosť mali deti z koníkov Maxa a Lili. Všetci sme
sa na nich povozili, a ako poďakovanie sme si pre ne pripravili
zeleninovo-ovocné balíčky. Nakoniec si deti ešte zasúťažili a na
záver ich čakala sladká odmena a medaila k MDD.
Alexandra Vaníková

Koncoročný výlet škôlkarov

Koniec roka si nevieme predstaviť bez parádneho koncoročného výletu. Tento rok sme si vybrali Hotel Vŕšky v Závadke nad
Hronom. Deti mali obrovskú radosť z cesty autobusom, ale keď
zistili, čo ich čaká v Závadke, radosť bola ešte väčšia. Privítali ich
maskoti Levík a Marshall z Labkovej Patroly. Spoločne s animátormi si zatancovali, zasúťažili a zaskákali na nafukovacom hrade. Potom ich čakala
jazda na koníkovi Lukáškovi a na záver hľadanie
sladkého pokladu v lese. Deti mali kopec zážitkov
a úsmev na ich tvárach bol dostačujúcim poďakovaním.
Náš koncoročný výlet sme si naplno užili.
Alexandra Vaníková
Našim deťom, ich rodičom a všetkým
priaznivcom našej škôlky prajeme krásne
letné prázdniny plné zábavy a radosti.
V priebehu školského roka sme zažili
množstvo skvelých zážitkov. Ďakujeme za
ne aj rodičom a priateľom materskej školy,
ktorí prišli, pomohli, inšpirovali...
Na všetkých sa tešíme v septembri!

Memoriál PETRA ROŠTÁRA
18. júna 2022 sa konal 6. ročník volejbalového turnaja, ktorý nesie
názov po bývalom riaditeľovi základnej školy pánovi Petrovi Roštárovi, Memoriál Petra Roštára. Tento rok je zároveň 10. výročím jeho
smrti. Športovým volejbalovým sviatkom sme mu aspoň takto symbolicky prejavili úctu a uvedomili si pominuteľnosť a krehkosť bytia.
Celú akciu zorganizovala  dcéra Alenka Roštárová spolu so svojím
manželom Martinom  Bukovcom. Na antukových ihriskách odohrali zápasy volejbalisti zo šiestich tímov. Tri tímy nominovala Predajná, dva tímy hrali za  Brezno a jeden za  Nemeckú. Slnečná a horúca
sobota, perfektné výkony športovcov i priateľská atmosféra charakterizovali aj tento ročník turnaja. Na 1. mieste sa umiestnil tím AVK
Predajná. Na 2. mieste volejbalový tím z Brezna. 3. miesto  vybojoval
tím pána učiteľa Mistríka, ktorý svojou hrou potešil priaznivcov
školy. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!
					
Michaela Vaníková

Zvesti pre občanov

SLUŠNOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ
V reštaurácii
Návšteva reštaurácie je pre niekoho rutinnou záležitosťou, no niekto sa do reštaurácie vyberie len pri slávnostných príležitostiach. Pre všetkých ale platia tie isté
pravidlá slušného správania. Ak sa chceme naučiť pravidlám slušného správania v
reštaurácii, je dobré si špecifikovať „vzťahy“ v takýchto zariadeniach. Rozlišujeme
tri typy vzťahov:
• vzťah medzi hosťom a obsluhujúcim,
• vzťah medzi hosťami, ktorí sa navzájom
poznajú,
• vzťah medzi hosťami neznámymi.
Príchod
Pri vstupe do reštaurácie vždy vchádza
prvý pán. Ak ide o väčšiu spoločnosť, idú
za pánom všetky dámy a za nimi potom
ostatní muži. Spoločensky menej významná osoba /muž, alebo niekto mladší/
je povinná starať sa o osobu spoločensky
významnejšiu. To platí po celý čas pobytu
v reštaurácii.
V šatni - muž pomôže vyzliecť kabát žene
a postará sa o jeho uloženie. Ak s ním ide
viac žien, pomôže len tej najstaršej (najváženejšej), ostatné nečakajú a postarajú sa
o seba samy. Do samotného lokálu nikdy
nevstupujú muž so ženou do seba zavesení. Muž nájde miesto pri stole a po partnerku sa vráti.
Pri sadaní k stolu muž odsunie stoličku
od stola, a potom ju prisunie späť tak, aby
si žena mohla sadnúť. V prípade, že k stolu uvádza čašník, preberá túto povinnosť
on vo svojej funkcii zástupcu hostiteľa.
Pri stole - je samozrejmosťou, že spoločnosť pri stole sa venuje sama sebe. Prejavom nezdvorilosti je, ak sa niekto baví s
okoloidúcimi známymi, alebo dáva prednosť pozorovaniu ostatných hostí a pod.
Právom hosťa je v pokoji si vybrať z jedálneho a nápojového lístka. Objednáva vždy
muž (osoba spoločensky menej významná, ak je hostiteľom napríklad muž starší
ako jeho hostia, teda osoba spoločensky
významnejšia).
Ak na jedálnom lístku v drahšej reštaurácii objavíte niektoré termíny, ktorým
nerozumiete, kľudne sa spýtajte čašníka,
o aké jedlo ide.
Nápoje - ak si objednáme víno vo fľaši,
čašník ju prinesie k stolu zatvorenú, tu ju
otvorí a naleje do pohára hostiteľa. Ten
ochutná a víno pokývnutím hlavy schváli.
Potom čašník naleje dáme, prípadne ďalším osobám pri stole. Dolievanie (len do

prázdnych pohárov) býva tiež starosťou
jeho alebo starosťou muža - hostiteľa. Nedopitý pohár, býva znamením, že hosť si
ďalšie doliatie neželá.
Niektoré základné zásady
Plátený obrúsok patrí na kolená.
Servítku papierovú nechávame voľne po
ľavej strane a použijeme ju vždy na utretie
úst pred pitím.
Použitá servítka sa odkladá na tanier, alebo mimo taniera, nie do popolníka.
Šalát jeme vidličkou ľavou rukou,
Kompóty jeme lyžičkou pravou rukou,
kôstky dávame na tanierik pod miskou.
Chlieb nehryzieme, ale odlamujeme a
jeme ľavou rukou.
Omáčka sa nevytiera, tanier neolizuje,
šťava z kompótu a nálev zo šalátu sa nedopíjajú. Nôž sa používa na len na krájanie a
nikdy sa neolizuje!
Príbory - počas
jedla sa dávajú krížom s rúčkami k
príslušnej
ruke
(vidlička vľavo, nôž
vpravo).
Príbory
uložené súbežne s
oboma rúčkami na
pravú stranu sú pre
čašníka znamením,
že sme už dojedli,
aj keď sme ešte neskonzumovali všetko.
Platenie - Pred
príchodom do reštaurácie by malo
byť všetkým zúčastneným jasné,
či ide o pozvanie
alebo o priateľské
stretnutie, keď si
každý platí sám za
seba. Počas takého
posedenia pri káve,
alebo spoločnom
obede v pracovný
deň by ženy nemali
čakať, že muž (kolega, známy) bude za
ne platiť. Jeho povinnosťou je postarať sa o ženu, ako už
bolo povedané, ale

v takomto prípade je v úlohe kolegu, nie
gavaliera. To by si mali uvedomiť najmä
mladé dievčatá, ktoré niekedy od svojich
spolužiakov a kamarátov čakajú, že za ne
zaplatia a nerešpektujú to, že oni sú v rovnakej finančnej situácii - teda závislí na
rodičoch. Skladanie sa na účet v prítomnosti čašníka je absolútne nevhodné.
Prepitné - nie je urážkou, ale vyjadrením
spokojnosti hosťa. Najvhodnejšou formou
jeho podania je nechať si vrátiť po zaplatení účtu drobné a späť na tanierik dať
prepitné vo výške, akú uznáme za vhodné.
Ak sa platí bez tanierika, potom je lepšie
položiť prepitné pred čašníka na stôl, než
zaokrúhľovať účet na vyššiu sumu. Zvyčajná výška by mala byť približne 5-10 %
účtu  sumy.
Pri odchode z reštaurácie - platí opačné
poradie ako pri príchode. Muž pomôže
dáme pri vstávaní od stola  a púšťa dámu
prvú do dverí, pridrží jej ich, v šatni jej
pomôže do kabáta.
Spracovala: PhDr. Blažena Sanitrová,
Zdroj: Dagmar Brázdová
Pravidlá spoločenského správania,
čo sa patrí a čo nie.

Gulášmajster 2022
14. ročník
sprievodné podujatie Dní obce Predajná

Súťaž bude prebiehať v sobotu 6.8.2022
v čase od 8:00 hod. do 12:30 hod.
v areáli Spoločenského Domu
12:30 hod. odovzdanie súťažných vzoriek gulášov
13:00 hod. vyhodnotenie a odovzdávanie cien.
Podmienky súťaže:
• prihlásiť sa môžu 1 – 3 členné družstvá, z toho
jeden člen družstva musí byť občan, prípadne
rodák z Predajnej
• prihlasovanie od 18.7.2022-27.7.2022 na Obecnom
úrade osobne alebo na tel. čísle: 048/619 21 19
• súťažiaci si zabezpečia:   vlastný ,,vercajch“ , t.j.
kotlík, koreniny, suroviny, chlieb, drevo, altánok
• organizátor zabezpečí: misky a lyžice (po 20ks),
zemiaky (5 kg) a dobrú náladu
• súťaž nie je určená pre profesionálnych kuchárov

			Tešíme sa na Vás!

