
1.8.2014 piatok  
areál Spoločenského domu 
a areál Základnej školy 

13.00 h  
Otvorenie detského kultúrno  - športového dňa
13.00 h   
Vystúpenie Sokoliarskej skupiny 
svätého Bavona z Banskej Štiavnice
14.00 h   
Ukážka požiarneho útoku detských  členov OHZ 
Predajná                                  
14.30 h   
Súťaž o najsilnejšieho chlapca a najsilnejšie 
dievča Predajnej
15.00 h   
Tenisový turnaj vo štvorhre o Putovný pohár 
starostky obce 
15.00 h   
Maľovanie detí na tvár tetou Klaudiou,vozenie 
na štvorkolke ujom Tónom 
15.00 h   
Rodinná súťaž ,, Poďte s nami súťažiť“  - súťaže 
rodičov, starých rodičov s deťmi (súťaž o naj-
pomalší bicykel a iné prekvapenia  )
19.00 h   
Detská diskotéka, spojená s vypúšťaním baló-
nov šťastia 
Počas celého dňa bude otvorený bufet na ihrisku 
pri spoločenskom dome a deti môžu využiť detské 
nafukovacie atrakcie 

2.8.2007 sobota   
Námestie Juraja Pejku 
a areál spoločenského domu

8.00 h   
Súťaž vo varení kotlíkového guľáša
9.00 h   
Finále tenisového turnaja vo štvorhre o Putovný 
pohár starostky obce 
10.00 h    
Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 
730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
na Námestí J. Pejku       
10.00 h   
Slávnostný sprievod obcou 
Otvorenie  slávnosti hercom Jurajom Sarvašom 
Slávnostný príhovor starostky obce
10.30 h     
Slávnostná svätá omša na Námestí J. Pejku 
spojená s vystúpením speváckeho cirkevného 
zboru Benedictus z Heľpy 
11.30 h     
Otvorenie výstavy ,,Minulosť a súčasnosť obce 
Predajná“ v priestoroch základnej školy
12.00 h   
Súťaž o najsilnejšieho muža a najsilnejšiu ženu 
Predajnej
14.00 h   
Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového 
guľáša a udelenie titulu ,,Najlepší gulášmajster 
2014“   

14.00 h     
Krátky kultúrny program žiakov základnej školy               
14.30 h   
Vyhodnotenie súťaže Najsilnejší muž 
a najsilnejšia žena Predajnej 2014 
Vyhodnotenie súťaže tenisového turnaja 
vo štvorhre o Putovný pohár starostky obce 
15.00 h  
Vystúpenie folklornej hudobnej skupiny „Veselí 
chlapci z Horehronia“
17.00 h  
Vystúpenie hudobnej dvojice  Mirka a Ondrej 
zo Śláger parády 
19.00 h 
Spoločenská zábava v hudobnom doprovode 
skupiny ZBM     
0.00 h  
Slávnostný ohňostroj             

Počas celého dňa bude  možnosť občerstviť sa        
v bufetoch, k dispozícii budú drobní predajcovia, 
remeselníci, atrakcie 

3.8 nedeľa

17.00 h    
Divadelné predstavenie  v spoločenskom  dome

PROGRAM

Srdecne vás všetkých  
                     pozývame!
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