
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 

 
 
 
 
 

Dôležité informácie                 
k prebiehajúcej epidémii 

COVID-19 
 

Čítajte na strane 9 

Číslo 1/2020 
MAREC 2020 

DOLINIANSKE 
ZVESTI 

Obecné noviny Stredné Plachtince  •  Štvrťročník  •  Nepredajné 

Noví funkcionári cirkevného zboru 



1/2020 
DOLINIANSKE 

ZVESTI 
- 2 - 

OBSAH OBECNÝCH NOVÍN  

3 Ochutnávka zabíjačkových špecialít 

3 Rekonštrukcia detského ihriska 

4 Život v cirkevnom zbore 

6 Voľby do NR SR 

6 Občianske združenie Hont revital 

6 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

6 Maľovanie priestorov materskej školy 

7 Recyklácia odpadu 

Milí čitatelia,  
 

dnes už po 3 krát držíte vo svojich rukách naše 
„Dolinianske zvesti“. Od posledného vydania, ktoré 
vyšlo pred Vianocami sa toho udialo opäť veľa. 

Naše tretie vydanie obecných novín vychádza v čase, 
keď nielen na Slovensku, ale v celej Európe a vo svete sa 
šíri epidémia vírusu COVID-19 (koronavírus). Preto sme 
sa rozhodli pre Vás mimoriadne v tomto čísle zhrnúť 
všetky dôležité informácie, ktoré by ste určite mali 
vedieť. 

V tomto čísle sa budete môcť dočítať o „Ochutnávke 
zabíjačkových špecialít“ alebo o zmenách v materskej 
škôlke.  Taktiež Vašu pozornosť určite zaujme súhrn 
aktivít v cirkevnom zbore a jeho najnovšie novinky. V 
obsahu tohto vydania sme pre Vás pripravili aj 
informácie ohľadom triedenia a separácie odpadu a 
taktiež sa nám podarilo aj fotograficky zaznamenať 
zimnú panorámu našej obce. 

9 Informácie k opatreniam COVID-19 

11 Zimná krajina obce 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU 

Obec Stredné Plachtince v súvislosti s aktuálnou 
situáciou ohľadom koronavírusu sa rozhodla z 
preventívnych dôvodov až do odvolania ZRUŠIŤ všetky 
kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré boli 
naplánované. Vyučovanie žiakov v miestnej materskej 
škole ako aj základnej škole bude zatiaľ prebiehať bez 
obmedzení. 
 
Zároveň oznamujeme občanom, že na základe 
rozhodnutia predsedníctva ECAV na Slovensku boli 
taktiež zrušené všetky podujatia miestneho cirkevného 
zboru ako aj Novohradského seniorátu do odvolania 
vrátane večerných modlitieb a nedeľných bohoslužieb. 
 
Situáciu budeme priebežne monitorovať a v prípade že si 
to situácia bude vyžadovať, pristúpime aj k ďalším 
opatreniam.  

Všetky dôležité informácie a opatrenia                     
s aktuálnou situáciou ohľadom COVID-19 (koronavírus) 

môžete sledovať na oficiálnych stránkach obce 

www.stredneplachtince.sk 
alebo aj na Facebookovej stránke obce. 

OCHRANNÉ RÚŠKA 

Ochranné rúško slúži ako pomôcka zabraňujúca prieniku 
prachu a baktérií do organizmu cez dýchacie cesty. Je 
vhodné na ochranu zdravia pred škodlivými aerosólmi, 
prachovými časticami a baktériami, ktoré sa nachádzajú 
v ovzduší. Rúško na tvár slúži ako pomôcka, ktorá 
vytvára bariéru medzi dýchacími cestami a okolím. 

V súvislosti s nedostatkom ochranných rúšok  sa 
vedenie obce Stredné Plachtince rozhodlo, že pre 
najkritickejšiu a najviac ohrozenú skupinu obyvateľov 
nechá ušiť v rámci svojej réžie niekoľko desiatok 
ochranných rúšok pre starších obyvateľov. 

Tieto ochranné rúška sa budú distribuovať občanom v 
najbližších dňoch prostredníctvom pracovníkov 
obecného úradu. 

Štefan BENKO Autor článku 

Štefan BENKO 
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OCHUTNÁVKA  
ZABÍJAČKOVÝCH ŠPECIALÍT 

Už tradične sa v priestoroch kultúrneho domu v Stredných 
Plachtinciach uskutočnilo dňa 22. februára 2020 
podujatie „Ochutnávka zabíjačkových špecialít“. Pán 
starosta Štefan Benko spoločne s poslancami obecného 
zastupiteľstva pripravili za pomoci pracovníkov obecného 
úradu a dobrovoľníkov „chutné“ podujatie. 

Od rána páni mäsiari pracovali na tradičných špecialitách 
ako sú hurky, klobásy, obarová slaninka či výborná 
zabíjačková kaša. Ich práca im išla priam od ruky a už od 
15-tej hodiny mohli prví občania tohto podujatia ochutnať 
pripravené špeciality. O kvalite a výbornom spracovaní 
produktov svedčili na konci prázdne taniere a výborné 
hodnotenia zo strany občanov.  

Podujatie sa považuje sa úspešné a preto sa starosta obce 
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva tešia na 
budúci ročník. Zároveň všetkých občanov pozývajú na 
ďalšie obecné podujatia, ktoré sa uskutočnia v tomto roku. 

V závere by sme radi poďakovali všetkým, ktorí pomáhali 
pri príprave tohto podujatia či už na strane kuchárskeho 
majstrovstva ako aj technického zabezpečenia 
bezproblémového priebehu počas celého dňa. 

REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO IHRISKA 

Ako sme Vás informovali už v minulom čísle obecných 
novín, v areáli materskej školy pribudli pre našich 
najmenších zaujímavé vonkajšie doplnky na hranie. Ich 
realizácia osadenia bola uskutočnená ešte koncom 
minulého roka. Na začiatku nového roka 2020 prebiehali 
technické práce, ktorých cieľom bolo zabezpečiť priestory 
detského ihriska ohľadom bezpečnosti. Z tohto dôvodu boli 
na základe súhlasu životného prostredia spílené 3 stromy, 
ktorých stav bol už nevyhovujúci a mohol ohroziť 
návštevníkov detského ihriska.  

Taktiež sa priestory detského ihriska museli na základe 
platnej legislatívy upraviť plochy na hranie podľa 
aktuálnych noriem. Tieto činnosť boli koordinované tak, 
aby naši najmenší mali k dispozícii nové a moderné 
priestory na hranie v čo najkratšom čase a pri prvých 
jarných lúčoch, aby mohli tieto priestory naplno využívať. 
Pevne veríme, že tieto nové priestory sa našim najmenším, 
ako aj ich rodičom a návštevníkom ihriska budú páčiť a čo 
najviac ich využijú na príjemne strávené chvíle. 

Žaneta MIHÁĽOVÁ Autor článku 
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ŽIVOT V CIRKEVNOM ZBORE 

Vždy mám rád ten pocit keď po zime ráno začnú vonku 
spievať vtáčiky a oznamovať príchod jari. Akosi sa človeku 
ľahšie dýcha, lepšie myslí a teší sa už na všetky jarné práce 
a stretnutia s ľuďmi. 

Vianoce v našom cirkevnom zbore 

V našom cirkevnom zbore sme mali pestré Vianoce. Krátko 
pred nimi sme vo 4. nedeľu adventnú mali oferu  pre 
Prešov- ľudí postihnutých výbuchom plynu. Prišli ste 
mnohí, za čo vám patrí srdečná vďaka a náš cirkevný zbor 
odoslal do celoslovenskej zbierky 470 Eur. Spolu za celú 
Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku sme zaslali na 
spomínaný účel 55 226, 50 Eur. Dúfame, že aj tieto 
peniaze pomôžu ľuďom v Prešove aspoň trochu zmierniť 
ich náročnú situáciu. 

Cez vianočné sviatky sme mali v našich kostoloch 2 
vystúpenia. V Horných Plachtinciach na Štedrý večer 
spieval spevokol SION. V Stredných Plachtinciach 
vystupovali deti z detskej besiedky. Na 1. a 2. sviatok 
vianočný sa potom prisluhovala sviatosť večere Pánovej v 
oboch našich kostoloch. 

Po novom roku sme mali zborové presbyterstvo. Toto v 
rámci jubilejného roku 2020, kedy slávime 410. výročie 
nášho cirkevného zboru, sa uznieslo na konaní jubilejnej 
konfirmácie. Jubilejná konfirmácia sa uskutoční 19. 4. 
2020 a kazateľom na službách Božích bude Mgr. Ján 
Hroboň- biskup Západného dištriktu ECAV. 

Zároveň na jeseň tohto roku pripravujeme 2. ročník 
nášho Zborového dňa- pri 410. výročí nášho cirkevného 
zboru.  

Zborový konvent, ktorý sa konal 16. 2. 2020 zvolil aj 
nových funkcionárov na ďalšie 3-ročné obdobie. Stali 
sa nimi: Anička Chrapková, Danka Bánová, Žanetka 
Miháľová, Juraj Pavlov a Ing. Radomír Kollár. 
Odchádzajúci funkcionári- Mária Zdechovanová, Mária 
Stieranková a Milan Mikuš – darovali pre cirkevný zbor 
nové oltárne rúcho. 

V posledný februárový deň sme v rámci detskej 
besiedky usporiadali karneval pre naše deti. 
Zúčastnilo sa ho 15 detí v maskách – a víťazmi na 
ňom sa stali všetci zúčastnení. Ďakujeme srdečne aj 
rodičom detí, ktorí priniesli koláče a sladkosti pre naše 
deti.  

Čo nás čaká ďalej... 

A čo nás čaká do budúcnosti okrem už spomínaných 
akcií? Tento rok  budeme asfaltovať farský dvor až k 
Múzeu Samuela Godru. Prispel nám na to Úrad vlády 
SR. Projekt zostavil pán starosta Štefan Benko za čo mu 
vyslovujeme aj tu poďakovanie od cirkevného zboru. 
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V pôste nám budú naši konfirmandi čítať starozmluvné 
texty v rámci služieb Božích. No a radi by sme oslovili ľudí, 
ktorí radi spievajú k nácviku piesní k Veľkej noci a jubilejnej 
konfirmácii.  

Do pozornosti dávam ešte jednu vec. Začiatkom marca 
bola opravená a zrekonštruovaná telocvičňa v ZŠ Dolné 
Plachtince. Už 4. rok tam vediem športový krúžok detí. 
Naskytá sa teda možnosť lepšieho športového vyžitia aj v 
našom blízkom okolí. Je to myslím si dobrá správa pre deti, 
mládež, ale aj všetkých športu chtivých. 

Toľko v krátkosti z noviniek v našom cirkevnom zbore. 
Rozpis služieb Božích počas pôstneho obdobia bude 
súčasťou tohto čísla časopisu.  

No a zakončujem tieto správy ešte jednou veľmi pozitívnou 
novinkou:  
Od 1. 3. 2020 bola spustená oficiálna stránka nášho 
plachtinského cirkevného zboru. Ak si do googla naťukáte: 
www.czecavstredneplachtince.sk – otvorí sa vám táto 
naša internetová stránka. Za jej existenciu a spustenie 
srdečne ďakujeme Bc. Jankovi Ondrejkovmu z Horných 
Plachtiniec, ktorý je jej zostavovateľom a správcom. Na 
tejto stránke budú vždy aktualizované informácie o konaní 
služieb Božích i ďalších aktivitách. A dočítate sa na nej aj 
veci z histórie zboru, kostolov, múzea či nášho spevokolu. 

Všetkých vás srdečne pozdravujeme a tešíme sa na všetky 
osobné stretnutia s vami. 

Mgr. Jaroslav ĎURIŠ Autor článku 

V tomto pôstnom období budeme mávať aj večerné služby 
Božie- každý štvrtok o 17:30h. v kostole v Horných 
Plachtinciach. Nájdite si hodinku času na pôstne večerné 
stíšenie a príďte spolu aj so svojimi blízkymi. 

V pôste nám budú naši konfirmandi čítať starozmluvné 
texty v rámci služieb Božích. No a radi by sme oslovili ľudí, 
ktorí radi spievajú k nácviku piesní k Veľkej noci a jubilejnej 
konfirmácii.  
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 
dňa 29. februára 2020 aj u nás v obci v priestoroch 
miestneho kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach. 

Tak ako na celom Slovensku, tak aj u nás od 7,00 hod. ráno 
do 22,00 hod. večer mohli občania starší ako 18 rokov s 
trvalým pobytom v obci alebo s voličským preukazom 
uskutočniť volebný akt. 

Celkovo bolo odovzdaných 233 platných hlasov. 

Výsledok hlasovania v obci 

ZDROJ: https://volbysr.sk/sk/data02.html  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
HONT REVITAL 

V našej obci od začiatku minulého roka pôsobí aj 
občianskej združenie Hont revital. Ide o združenie, ktorého 
cieľom je prispieť k rozvoju obce Stredné Plachtince ako aj 
regiónu.  

Politický subjekt 
Percentuálny 

podiel 
Počet hlasov 

SMER – SD 29,03 % 81 

OĽANO 22,22 % 62 

ĽSNS 15,77 % 44 

SME RODINA 6,45 % 18 

SaS 4,65 % 13 

ZA ĽUDÍ 4,30 % 12 

VLASŤ 3,94 % 11 

Koalícia PS a SPOLU 3,22 % 9 

Dobrá voľba 2,50 % 7 

MOST-HÍD 1,79 % 5 

SNS 1,79 % 5 

SĽS 1,43 % 4 

Slovenská liga 1,07 % 3 

Socialisti.sk 0,71 % 2 

MKÖ-MKS 0,71 % 2 

KDH 0,35 % 1 

Predsedom občianskeho združenia je pán Štefan Benko a 
členmi sú viacerí občania obce Stredné Plachtince.  V 
prípade, že máte záujem podporiť činnosť tohto 
občianskeho združenia a napomôcť tak k rozvoju obce, 
môžete tak urobiť prostredníctvom odovzdania 2% z 
Vašich daní. Vopred Vám ďakujeme. 

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH 
ZARIADENÍ NA OBECNOM ÚRADE 

Tak ako sme Vás už v milom čísle informovali, v 
priestoroch obecného úradu v Stredných Plachtinciach 
prebiehala rekonštrukcia sociálnych zariadení. Celková 
suma rekonštrukcie bude vo výške 12 207,48 eur a tento 
projekt bol financovaný Ministerstvom financií SR. Práce 
na týchto sociálnych zariadeniach sú už ukončené a 
odovzdané do užívania. 

Maľovanie priestorov  
materskej školy 

K našej materskej škole sa ešte na chvíľu vrátime. 
Spomínali sme s v tomto čísle rekonštrukciu detského 
ihriska v priestoroch materskej školy. Našim deťom sme 
však spravili aj novoročné prekvapenie v podobe 
vymaľovania denných priestorov, ktoré slúžia na hrania  
ako aj učenia sa. Len pár dní po začiatku vianočných 
prázdnin do škôlky zavítali umelci – maliari.  

Alica Mlynarčíková spolu so Lenkou a Martinom Sitárom 
spoločne za dva dni vytvorili na stene materskej školy 
rozprávkový obraz.  

Štefan BENKO Autor článku 
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RECYKLÁCIA ODPADU 

Pojem recyklácia vo svojom významne znamená proces 
opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
produktov. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, 
redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, 
redukuje množstvo uskladnených odpadov a taktiež 
redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií 
skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov. 

Medzinárodný  
symbol recyklácie. 

Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho 
kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie. 
Recyklovanie je dnes “in” a preto má väčšina z nás doma 
pekné farebné nádoby na separovanie odpadu. Niekto 
separuje len sklo, noviny a PET fľaše a niekto rozoberie aj 
obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko zrecykloval 
osobitne. Štatistiky však hovoria jasne. Slováci triedia 
málo. Ak by sme vysypali na zem priemernú nádobu na 
komunálny odpad a ručne všetko dotriedili, tak by na 
skládku poputovali iba 4%. Všetko ostatné by ešte mohlo 
byť nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované. 

Sklené fľaše sa môžu premeniť na poháre, vázy, alebo 
obaly pre zaváraniny. Pri recyklácii papiera vznikajú nové 
zošity, papierové tašky, puzzle, servítky, kuchynské utierky 
alebo toaletný papier. Aj keď sú jednorazové plienky 
vyrobené z veľkej časti z papiera, do modrého kontajnera 
nepatria. Obsahujú chemické látky a gélovú výplň. Z plastu 
je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, 
ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, 
vankúšov, vetroviek ale i samotné oblečenie. Napríklad na 
výrobu jednej fleecovej bundy postačí 30 PET fliaš.  

Recyklovať nápojové kartóny z mlieka, smotany alebo 
džúsov je možné dokonca dvoma spôsobmi – mokrou 
cestou – rozvlákňovaním papiera pomocou vody a tým 
získavať samotný papier, alebo cestou suchou – sekaním 
na drobné čiastky. 

Recyklácia je prospešná pre nás všetkých. Vďaka nej: 

• sa zmenšuje spotreba surových prírodných zdrojov, 
tzv. primárne zdroje, 

• zmenšuje sa množstvo odpadu ukladaného na 
skládky, 

• redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii 
emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových 
materiálov ich ťažbou, 

• vytvárajú sa nové pracovné miesta. 

Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát, potom je už 
celulózové vlákno príliš krátke a je potrebné dodávať 
primárnu surovinu. Vedeli ste o tom, že sklo a hliník je 
možné recyklovať takmer donekonečna? Tak prečo im 
nedať druhú šancu triedením odpadu? 

OHRYZOK JABLKA 
NIEKOĽKO TÝŽDŇOV 

CIGARETA 
3 MESIACE – 2 ROKY 

NOVINY 
3 - 12 MESIACOV 

ŽUVAČKA 
5 ROKOV 

PNEUMATIKA 
200 – 300 ROKOV 

PLECHOVKA 
20 – 100 ROKOV 

BATÉRIA 
200 – 500 ROKOV 

SKLO 
4000 ROKOV 

Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší 
poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je 
momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu 
na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa 
toho, koľko odpadov vytriedia. 

Hliníkové plechovky poslúžia na výrobu rámu bicykla a tie 
železné zas na výrobu kľúčov alebo náradia. Recykláciou 
nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, 
kancelársky papier, podnosy, tácky, stavebné dosky, 
izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo 
kuchynské či priemyselné utierky. 

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich 
komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 obec platí za 
tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 
46 € za tonu. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu 
úroveň do 40 %, zaplatila poplatok od roku 2019 už len 8 
€ a od roku 2023 už len 31 € za tonu. 

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, 
zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za 
tonu od roku 2023.  

VIAC RECYKLÁCIE = MENŠIE POPLATKY ZA SMETI ! 
NA VÝVOZ VYKLADAJTE LEN PLNÉ ZBERNÉ NÁDOBY ! 
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SKLO 

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA 
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z 
okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný 
dvor), sklenené črepy a pod. 

NEPATRIA SEM 
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, 
zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované 
sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše 
vracajte späť do obchodu. 

PAPIER 

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA 
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné 
letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, 
papierové tašky. V malom množstve aj papier s 
kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier. 

NEPATRIA SEM 
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo 
znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, 
použité plienky a hygienické potreby, alobal, 
celofán a pod. 

PAPIER 

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA 
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše 
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace 
fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, 
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a 
kozmetiky. 

NEPATRIA SEM 
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové 
krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných 
látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod. 

PAPIER 

DO KONTAJNEROV NA ZBER KOVOV PATRIA 
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a 
súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa 
podľa pokynov obce/mesta. 

NEPATRIA SEM 
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, 
napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, 
napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad 
je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do 
zberných dvorov. 

670 hlinených plechoviek 
 = rám na bicykel 

30 pet fliaš 
 = fleecova bunda 

110 ton papiera 
 = 1 hektár lesa 

5 sklenených pohárov 
= 1 váza 
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INFORMÁCIE  
K OPATRENIAM COVID-19 

COVID-19 je ochorenie spôsobené novým typom 
koronavírusu. Prvýkrát bolo identifikované v čínskom 
meste Wuhan v decembri 2019. 
 
Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila tvrdé 
opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.                                 
S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní 
zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v 
prevádzkach okrem: 
 
• predajni potravín, 
• lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, 
• drogérií, 
• pohonných hmôt a palív, 
• novinových stánkov, 
• predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane 

veterinárnych ambulancií, 
• prevádzok telekomunikačných operátorov, 
• prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym 

občerstvením, 
• prevádzok poštových, bankových a poisťovacích 

služieb, 
• prevádzok internetových obchodov (eshopov) a 

donáškových služieb. 
 

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa 
zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach 
verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením.  
 
Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca                       
od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo 
zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených 
ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní. 

Prevencia pred ochorením COVID-19: 
  
• Časté a dôkladné umývanie rúk  
• Nosenie rúška 
• Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 

ktoré po použití zahodíte do koša 
• Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi 

nádchy alebo chrípky, dodržiavanie minimálne metrovej 
vzdialenosti od každého, kto kýcha alebo kašle 

• Vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí 
• Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch 

a pomôcok v domácnosti i na pracovisku 
 
Dodržiavajte hygienické pravidlá v maximálne možnej 
miere, chráňte seba i ostatných. 
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Obecný úrad Stredné Plachtince na základe opatrení Úradu vlády žiada všetkých občanov 
obce, ktorí by mali informáciu ohľadom občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia v posledných 

dňoch a nedodržiavajú 14-dňovú POVINNÚ KARANTÉNU,  
aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad: 

 

telefonicky na čísla: +421 474 830 301, +421 918 389 863 
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Zimná krajina v Stredných Plachtinciach 
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Milí veriaci.  
Na základe rozhodnutia predsedníctva ECAV na Slovensku,  
boli zrušené všetky podujatia miestneho cirkevného zboru,  

ako aj Novohradského seniorátu do odvolania vrátane večerných modlitieb  
a nedeľných bohoslužieb. 

 

Nižšie uvedený zoznam plánovaných podujatí cirkevného zboru 
zatiaľ zverejňujeme, ale v prípade predĺženia dĺžky mimoriadnych opatrení,  

bude taktiež tento program rušený. 
 

O ďalších krokoch a aktivitách Vás budeme informovať na stránke  
www.czecavstredneplachtince.sk alebo na našej cirkevnej Facebookovej stránke. 


