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Pár slov ku Dňu učiteľov
Vážení učitelia, vážení nepedagogickí zamestnanci, dovoľte, aby som Vám pri príležitosti
Dňa učiteľov, ktorý sme si pripomenuli 28. marca poďakovala za vašu prácu a obetavosť.
Učiteľ, slovo o ktorom sa právom hovorí, že nie je povolaním, ale poslaním. A práve dnes
je to poslanie z vašej strany naplňané doslova. Školské zariadenia sú zatvorené a obdobie,
v ktorom sa nachádzame Vás núti prijímať nové výzvy. Dnes učíte naše deti modernými
komunikačnými prostriedkami, a to cez facebook, massenger edupage, jednoducho využívate všetko čo môžete. Veľmi si to vážim a patrí vám veľké ďakujem.
Poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí taktiež pracujú v obmedzených podmienkach, dezinfikujú všetky priestory
školského zariadenia pre naše deti, aby sa mohli čoskoro
vrátiť do svojej materskej a základnej školy.
Želám Vám mnoho dobrých pocitov z práce, ktorá Vám
dodáva toľko síl, že dokážete štedro rozdávať slová a
skutky. Veľká vďaka, učitelia.
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

23. marca 2020 ste vyhlásili mimoriadnu situáciu v lokalite „Pod Hôrkami.“ Čo predchádzalo tomuto Vášmu rozhodnutiu?
Laickým okom sme v okolí jednej z environmentálnych záťaží zistili značné priesaky.
Požiadala som teda o vykonanie odbornej obhliadky, ktorej cieľom bolo posúdiť stav
hladiny gudronovej jamy. Odborníci z firmy
ENVIGEO a HES-COMGEO zistili, že stav
hladiny gudronovej jamy je vysoký a v niektorých častiach sa situácia blíži ku kritickému
bodu. V prípade pokračovania zrážok hrozilo
nebezpečenstvo preliatia cez korunu hrádze.
Odborníci sa zhodli na tom, že je nevyhnutné
odčerpanie kvapaliny z povrchu nádrže Predajná I. V súlade s ich odporúčaním som dala
vypracovať návrh, akým spôsobom by bolo
možné odčerpať kvapalinu z gudronovej jamy.
Na základe odborne spracovaného dokumentu
s názvom Návrh technického riešenia zníženia
úrovne kvapaliny environmentálnej záťaže
Predajná – skládka Predajná I. som zvolala
krízový štáb a následne vydala príkaz na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorý bol aktuálne zverejnený na našej webovej stránke
a uverejňujeme ho aj v tomto čísle novín.

Časový horizont tohto riešenia by bol v rozsahu niekoľkých mesiacov. Zneškodnilo by sa
2000 m3 kvapaliny za pomerne vysokú sumu
(74.600€).
V druhom návrhu išlo o čiastočné prečerpanie
požadovaného objemu mimo nádrž Predajná
I., ktorá ohrozuje okolie kritickou výškou
hladiny, do nádrže Predajná II. Je podstatné
povedať, že priestor nádrže (gudronovej jamy)
Predajná II. umožňuje prečerpať potrebné
množstvo z prvej gudronovej jamy. Ak sa
odčerpá 1700 m3 z prvej gudronovej jamy,
hladina druhej sa zvýši o 17 cm. Taký je predpoklad. Podmienkou tohto riešenia je ešte
utesnenie kaverny nachádzajúcej sa tesne nad
úrovňou hladiny druhej gudronovej jamy.
Utesnenie bude možné zrealizovať ílovým
materiálom, ktorý v kontakte s vlhkosťou výrazne zväčšuje svoj objem a je odolný voči
chemickým vplyvom gudronov. Celé toto
riešenie, pre ktoré som sa aj rozhodla, po sedení s krízovým štábom obec vyjde na 22.000€.
Už teraz je v teréne postavené čerpadlo, ktoré
prečerpáva kvapalinu. V horizonte dvadsiatich
dní, by malo dôjsť k zníženiu hladiny v problematickej gudronovej jame, v skládke Predajná I. Geofyzik ešte v priebehu týchto dní
urobí merania priesakov, aby sme vedeli
podniknúť ďalšie kroky na ich zabezpečenie.
Za tieto merania musí bude obec samozrejme
zaplatiť, čím sa pôvodná čiastka navýši.

Akým spôsobom je možné znížiť hladinu
v problematickej gudronovej jame?
K dispozícii som mala dva návrhy riešení.
Prvým z nich bol postupný odvoz kontaminovanej kvapaliny do čistiarne odpadových vôd v priestore bývalej Petrochemy, a.s.

Spomínate ďalšie kroky, čiže toto riešenie
nepovažujete za trvalé?
Ak sa vplyvom dažďa zvýši vodná hladina,
dôjde k tej istej situácii a celý proces
odčerpávania sa bude musieť zopakovať.
Pokračovanie na str. 2

na slovíčko,
pani starostka...

Vážení spoluobčania !

oslovujem vás v tejto ťažkej dobe, ktorá stojí pred nami a bude trvať určite do leta, ak
nie dlhšie. Opakovane dostávate na webe
obce všetky dostupné informácie k problematike koronavírusu a budeme ich priebežne aktualizovať.
Pre vážnosť situácie chcem zdôrazniť, že
vybudovanie fyzickej bariéry je jedna z
ciest, aby sme vírus nešírili. Vybudovanie
takejto bariéry však neznamená izoláciu
myšlienok, naopak, musíme sa duševne
všetci spojiť a akoukoľvek činnosťou, či už
modlitbou, dobrým slovom, vzájomnou úctou alebo dobrovoľníckou aktivitou, a navzájom si pomôcť. Už naši predkovia sa v
morovej prísahe takto spojili a zvíťazili,
chce to ochotu pomáhať si a disciplínu...
Apelujem na občanov v karanténe - karanténa nie je rekreácia a v karanténe je zodpovedné sedieť naozaj doma. Ak občanovi
v karanténe treba niečo nakúpiť, môže kontaktovať obecný úrad, potrebné potraviny
či lieky Vám prinesieme domov.
Pri ukončovaní PN-ky u karantény tiež netreba chodiť na za lekárom, stačí zatelefonovať a lekár Vás bude inštruovať, ako ďalej.
Prosíme seniorov, aby dodržiavali predajný
čas v obchodoch a hlavne nosili rúška.
Nezabudnite, seniori, že donášku potravín
a liekov Vám môžeme zabezpečiť, stačí
kontaktovať obecný úrad.
Predpis liekov prosíme riešiť telefonicky na
pevnú linku MUDr. Zlevského 048/6192528.
Upozorňujeme občanov, ktorí majú zdravotné karty doma, aby si ich - pri objednávaní liekov - pripravili pre potrebu overenia
doporučení od špecialistov.
Pri teplote nad 38°C a suchom kašli s bolesťami svalov a kĺbov, kontaktujte telefonicky
lekára, a rovnako aj pri kontakte s osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
Nezabúdajme nielen na umývanie rúk, to
by malo byť dostatočne dlhé. Dĺžku umývania stačí jednoducho odspievať, napríklad
si dajte 3x po sebe „Živió, živió, živió“ a
máte odmeraný čas na umývanie rúk. Netreba zabúdať ani na problém pravidelnej
očisty kľučiek na dverách, hlavne vchody a
dvere do WC, a to najlepšie roztokom koncentrovaného alkoholu. Rovnako hygienici
odporúčajú splachovanie toaliet so zavretým vekom kvôli mikrokvapkám. Rúška si
meňte prosím denne a treba ich buď vyvariť
alebo preprať a následne prežehliť.
Vážení občania, je to len na nás, ako
zvládneme spoločne tieto časy. Aj keď zavrieme dvere, môžeme spoločne otvoriť
duše a odhaliť ľudskosť v každom z nás.
S úctou Ing. Tatiana Čontofalská,
		starostka obce

Zvesti pre občanov
na slovíčko,
pani starostka...
Treba si uvedomiť, že toto riešenie nepredstavuje zníženie koncentrácie alebo množstva
znečisťujúcej látky v prostredí. Je však krokom, ktorým sa zníži riziko úniku znečistenia
do prostredia. Trvalým riešením bude sanácia
oboch skládok, čo bude možné zrealizovať až
po verejnom obstarávaní, ktoré je v rukách
Ministerstva životného prostredia SR, a ktoré
ho postúpilo na Úrad pre verejné obstarávanie
po vznesení pripomienok uchádzačmi. Pán
minister Budaj ma telefonicky kontaktoval

o svoje zdravie, ako aj o zdravie svojich blízkych. Preto i z tohto miesta vyzývam všetkých
občanov, aby na verejnosti nosili ochranné
rúška, aby dodržiavali všetky preventívne opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR a po

Komunitné centrum Predajná

a ubezpečil, že v danej veci sa bude prioritne
konať. Dovtedy bude obec musieť znášať
všetky náklady a výdavky, ktoré súvisia so
zabezpečovacími prácami pri gudronoch.

návrate zo zahraničia určite dodržali povinnú 14-dňovú karanténu. Buďme ohľaduplní
i k našim seniorom!
Rešpektujme ich možnosť nakupovania v našich potravinách v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Obec Predajná rozbehla systém pomoci pre
nich, ako aj pre ďalších občanov. Zabezpečujeme nákup potravín, drogérie, liekov.
Stručný manuál o tom, čo obec poskytuje
a ako nás kontaktovať, uvádzame aj v tomto
čísle Predajnianskych zvestí.

nej, spoločenskej či inej povahy. Ako majú
občania postupovať v prípade, že potrebujú
zorganizovať pohrebný či svadobný obrad?
Pohrebný obrad možno zrealizovať za predpokladu dodržania opatrení na minimalizovanie možného šírenia vírusu. Ak je to možné,
odporúča sa obrady organizovať v exteriéroch
pre skupiny s čo najmenším počtom osôb. Obradu sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú
v karanténe, resp. osoby s príznakmi respiračného infekčného ochorenia. Medzi stojacimi alebo sediacimi osobami je potrebné dodržiavať min. 1,5 m a treba sa zdržať podávania
rúk a dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať,
kýchať do vreckovky...). Pri svadobnom obrade je tiež potrebné minimalizovať počet ľudí
iba na mladomanželov, svedkov, rodičov
a oddávajúcich.
Tradične sa Vás v tejto rubrike pýtame i na
stav rozbehnutých projektov. Ako to s projektmi vyzerá? Ktoré sú ukončené, a ktoré
sú ešte v procese realizácie?
Komunitné centrum je už dokončené. Požiadali sme o kolaudáciu. Budeme musieť ešte
zapojiť plynovú pec, dokončiť mini kuchynku,
ktorú vyrába pán Kochan z Jasenia. Projekt
Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ
Predajná má svoje dve tretiny realizácie za sebou – špeciálne učebne v základnej škole prešli drobnými stavebnými úpravami, sú vybavené novým nábytkom a čakáme už len na
dodanie moderných didaktických pomôcok.
Tam ešte beží kontrola verejného obstarávania. Projekt Wi-fi pre Teba je rozbehnutý. Na
Ministerstvo životného prostredia sme predložili aj projekt vodozádržných opatrení. Žiaľ,
tento projekt nám nebol schválený. O dotácie
sa určite budeme uchádzať v druhom kole. Za
zmienku stojí i to, že sme kúpili nové betónové
koše a rozmiestnili ich v cintoríne.
V dohľadnej dobe nainštalujeme na námestí
svetelný informačný systém pre peších s názvami miestnych lokalít v obci (Obecný úrad,
Kalvária, Pošta,...)

Marec sa v našej obci niesol v znamení hroziacej environmentálnej havárie. Paralelne
s touto hrozbou sa v spoločnosti šíri i hrozba
ochorenia COVID-19. Vláda vydala systém
preventívnych opatrení. Jedným z nich je dnes
už i povinnosť nosiť rúška. Vieme, že v našej
Vážení občania, želám Vám, aby ste túto
obci dostal rúško každý. Kto ich pre nás ušil?
náročnú situáciu zvládli v zdraví. Verím, že
Je pravda, že každý obyvateľ našej obce dos- Verejnou vyhláškou UVZ SR zo dňa 9. 3. zodpovedným dodržiavaním epidemiologictal textilné rúško, ktoré v boji s týmto vírusom 2020 sa všetkým fyzickým i právnickým o- kých opatrení nedáme šancu vírusu.
predstavuje pomerne účinný spôsob ochrany. sobám zakázalo organizovať a usporadú- Ďakujeme za rozhovor starostke obce Predajná
Materiál na výrobu (látku, gumičky, nite) obec vať hromadné podujatia športovej, kultúr- 		
Ing. Tatiane Čontofalskej.
promptne zabezpečila a oslovila kon-krétne žienky. Moje
Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ
osobné poďakovanie za ich
ušitie patrí šikovným ženám
– pani Oľge Kubišovej, Jane
Kazárovej, Milene Pavlovskej, Zuzane Michalčíkovej,
Petre Múkovej, Eve Mamojkovej, Lenke Kleskeňovej,
Anne Havranovej a Anne
Fašangovej. Ich šikovnosť
a ochota pomôcť prispeli
k zvýšeniu ochrany zdravia
nás všetkých. ĎAKUJEME!
Nové koše na cintoríne
Našou povinnosťou v týchto zložitých časoch je dbať

Zvesti pre občanov

PRÍKAZ STAROSTKY OBCE

č. 01/2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie
V lokalite „Pod Hôrkami“ na skládke gudronov – Predajná I v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov a topenia sa snehu došlo k podmočeniu hrádze a k zdvihnutiu úrovne
kontaminovanej vody. Vzhľadom na nerovný povrch koruny hrádze, vznikla reálna
hrozba preliatia kontaminovanej vody cez korunu hrádze, a tým by došlo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia a majetku občanov v k.ú. Predajná.
Zároveň dochádza k vytekaniu kontaminovanej vody k južnému a východnému
násypu hrádze. Situácia bola konzultovaná s odborníkmi firmy ENVIGEO a.s. Banská Bystrica a firmy THES-COMGEO s.r.o. Banská Bystrica, ktorí pripravili návrh
technického riešenia zníženia úrovne kvapaliny environmentálnej záťaže BR/015/
Predajná – skládka PO Predajná I.
Na základe uvedených skutočností v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov
A)
VYHLASUJEM
dňa 23.marca 2020 o 10.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Predajná v lokalite „Pod Hôrkami“ – skládka gudronov – Predajná I.
B)
PRIKAZUJEM
1. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby na ohrozenom území obce Predajná.
Termín splnenia: 23.marca 2020 – ihneď.
Zodpovedá: Ing. Kňazovická Mariana
2. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie
v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradnej tabuli v obci Predajná.
Termín splnenia: 23.marca 2020 .
Zodpovedá: Lányová Renáta
3. Denný monitoring skládky gudronov Predajná I.
Termín splnenia: od 23.marca 2020 do odvolania mimoriadnej situácie
Zodpovedá: Živický Anton
4. Zamedziť prístup ku skládke gudronov Predajná I.
Termín splnenia: 23.marca 2020.
Zodpovedá: Živický Anton
5. Informovať hromadné informačné prostriedky a miestne oznamovacie prostriedky o aktuálnom stave mimoriadnej udalosti. Informácie neposkytovať nepovolaným osobám.
Termín splnenia: od 23.marca 2020 do odvolania mimoriadnej situácie
Zodpovedá: Ing. Čontofalská Tatiana
6. Zabezpečiť informačný tok systému civilnej ochrany v súlade s Vyhláškou MV
SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany formou poskytovania pravidelných alebo nepravidelných informácií v určených termínoch,
forme a obsahu.
Termín splnenia: od 23.marca 2020 do odvolania mimoriadnej situácie
Zodpovedá: Ing. Čontofalská Tatiana
C)
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa: 23.marca 2020
2. Doručenie príkazu dotknutým organizáciám a to: KS ISZ Banská Bystrica, OÚ
Brezno odbor KR, OÚ Brezno odbor starostlivosti o ŽP, Firma ENVIGEO a.s.,
Kynceľová Banská Bystrica a kontrolu plnenia jeho ustanovení zabezpečí Renáta Lányová – tajomník krízového štábu obce Predajná.
3. Príkaz je vyhotovený v 5 rovnopisoch. Jeden rovnopis príkazu je uložený na
sekretariáte krízového štábu obce Predajná, ostatné podľa rozdeľovníka budú
neodkladne doručené e-mailovou poštou štatutárnym zástupcom dotknutých organizácií. 								
									
V Predajnej dňa 23.marca 2020		
Ing. Tatiana Čontofalská
		
starostka obce

Doručovanie
rozhodnutí
dane z nehnuteľností
a dane za psa

Vážení občania, oznamujeme vám, že po
Veľkej noci od 14. 4. 2020 bude obecná
doručovateľka, pani Olinka Kubišová
doručovať po jednotlivých uliciach rozhodnutia na daň z nehnuteľností a daň
za psa na rok 2020.
Vyzývame občanov, aby zachovali všetky
pravidlá, ktoré platia v dnešnom mimoriadnom stave. To znamená, že je potrebné, aby ten, ktorý bude preberať rozhodnutie, mal na tvári rúško, na rukách jednorazové rukavice a vlastné pero, ktorým
podpíše prevzatie doporučeného listu.
Roznášať sa začne po Veľkej noci a to nasledovne:
14. 4. 2020 (utorok) - ulica Kalvárska
15. 4. 2020 (streda) - ulica Farská
16. 4. 2020 (štvrtok) - ulica Bečov, Borgondia
17. 4. 2020 (piatok) - ulica Zabečov, Zábrežná
20. 4. 2020 (pondelok) - ulica Školská
21.,22. a 23. 4. 2020 (utorok - štvrtok)
- Podhrádok (rodinné domy v čase od 8
hod.-10 hod., bytovky v čase od 15 hod.
– 17 hod.)
24.4.2020 (piatok) - ulica Kramlište
Doručovateľka bude doručovať každý deň
doobeda v čase od 8 hod. do 10 hod. a poobede v čase od 15 hod. do 17 hod.
Občanom, ktorých doručovateľka nezastihne doma, nechá odkaz v poštovej
schránke, a títo si môžu prísť poštovú
zásielku vyzdvihnúť na Obecný úrad
obce Predajná, každú stredu v čase od
14. hod. do 16. hod. pri dodržaní ochranných opatrení, a to: pred vstupom do kancelárie: dezinfekcia rúk, vstup len s rúškom.
Zároveň vyzývame všetkých platiteľov dane, hlavne seniorov, aby tieto
poplatky nechodili uhrádzať na obecný úrad do pokladne, ale aby ich
uhradili cez internetbanking.
V prípade, že takúto možnosť nemáte, požiadajte svojich rodinných príslušníkov, aby to urobili za vás.

Zvesti pre občanov
Opatrenia Obce Predajná pre občanov nad 65 rokov – seniorov, slabých,
osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe

Nákup a dovoz potravín a drogérie, donáška liekov
1. Nákup, dovoz a rozvoz potravín
a drogérie

Obec Predajná bude pre občanov nad
65 rokov, teda seniorov, ktorí sú slabí,
osamelí, imobilní, odkázaní na pomoc
druhých a pre občanov v karanténe
vykonávať službu: nákup, rozvoz potravín. Služba bude poskytovaná podľa
týchto pravidiel:
Nákup do 30 €, a to na základné potraviny (chlieb, maslo, ostatné mliečne
výrobky, zelenina, ovocie, drogéria a
krmivo pre zvieratá.)
Všetky požiadavky volajte na obecný
úrad - utorok od 9.00 hod. do 11.00 hod.

a štvrtok od 9.00 hod. do 11.00 hod.
na tel. číslo 048/ 6192119.
Následne na druhý deň od prijatia
požiadavky sa budú nákupy pracovníkmi
obce distribuovať. Ak bude požiadaviek
menej, budú sa nákupy realizovať ihneď
v deň nahlásenia požiadavky.
K požiadavke uveďte svoje meno, adresu a telefonický kontakt.

2. Donáška liekov

Obec Predajná bude pre občanov nad
65 rokov, teda seniorov, ktorí sú slabí,
osamelí, imobilní, odkázaní na pomoc
druhých a ľudí v karanténe zabezpečovať
donášku nevyhnutných liekov.

Ako postupovať: Ak potrebujete lieky,
volajte svojho obvodného lekára a požiadajte ho o vystavenie elektronického
receptu. Následne volajte na obecný úrad
a my Vám lieky vyzdvihneme a rozvezieme. Oznámte meno, adresu, telefón a rodné číslo.
Prosím, nezneužívajte našu službu!
Vážení spoluobčania,
prosím, pomáhajme si navzájom!
Nosme všetci rúška, je to v dnešnej situácii absolútne prirodzené, nevyhnutné a povinné!				
Ing. Tatiana Čontofalská
		
starostka obce
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Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1. Zostaňte doma, nechoďte do práce, školy ani na verejné priestranstvá. V prípade potreby nákupu alebo
inej požiadajte ľudí vo vašom okolí, aby išli za vás. Ak musíte ísť von, vyhnite sa používaniu akéhokoľvek
druhu verejnej dopravy alebo taxíkov. Vždy použite rúško na tvár.
2. Starostlivo sledujte svoj zdravotný stav a príznaky. Príznaky nájdete na webe www.korona.gov.sk Ak sa vaše
príznaky zhoršia, okamžite kontaktujte svojho lekára.
3. Oddýchnite si a pite dostatok tekutín.
4. Ak ste objednaný k lekárovi, telefonicky ho informujte, že máte alebo môžete mať COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. K lekárovi nechoďte.
5. V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte alebo môžete
mať COVID-19.
6. Zakryte si ústa rúškom alebo odevom, keď kýchate alebo kašlete. Nepoužívajte samotné ruky, pretože sa
dotýkajú mnohých povrchov.
7. Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou najmenej 20 sekúnd viackrát za deň alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom najmenej 60% alkoholu.
8. Ak je to možné, zostaňte v samostatnej miestnosti a mimo dosahu ostatných ľudí vo vašej domácnosti. Mali by ste
tiež používať samostatnú kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.
9. Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí s inými ľuďmi vo vašej domácnosti, ako sú riad, uteráky a posteľná bielizeň.
10. Vyčistite všetky povrchy, ktorých sa často dotýkate, ako napríklad stoly a kľučky. Používajte domáce dezinfekčné
prostriedky na dané povrchy.
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COVID-19
OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA
Kto je vo väčšom riziku?
Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z
krajín, kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to:
 Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:
ochorenie srdca,
cukrovka,
pľúcna choroba,
chronické ochorenia so znížením imunity.

Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému zdravotnému problému
vystavený väčšiemu riziku plynúcemu z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia
COVID-19, je mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky na zníženie
rizika nákazy:
 Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené
vládou alebo krízovým štábom.
 Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí
aspoň 2 metre. Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od
chorých, obmedzte úzky kontakt a umývajte si často ruky.
 Davom sa vyhýbajte čo najviac.
 Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
 Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby
ste znížili riziko nákazy.
Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

Majte po ruke zásoby

 Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnutných vecí.
 V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte sa na svojho lekára
a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné prostredníctvom e-receptu, vašich
potrebných liekov. Tie by ste mali mať k dispozícii v prípade, že vo vašom okolí
dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy budete potrebovať dlhší čas zostať
doma (predpoklad 2 týždne).
 Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu horúčky a iných príznakov)
a zdravotnícke potreby (servítky, atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť z COVID-19
zotaviť doma.
 Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý čas
pripravení zostať doma (predpoklad 2 týždne). 					

Dodržujte každodenné bezpečnostné opatrenia

 Často si umývajte ruky.
 Umývajte si často ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä
po fúkaní nosa, kašľaní, kýchaní, alebo po čase strávenom na verejnosti.
 Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný dezinfekčný prostriedok, ktorý
obsahuje najmenej 60% alkoholu.
 Ak je to možné, nedotýkajte sa často používaných povrchov na verejnosti - tlačidlá
výťahu, kľučky dverí, zábradlia, podávania rúk s ľuďmi atď. Ak sa niečoho musíte
dotknúť, zakryte si ruku alebo prst servítkou, prípadne rukávom.
 Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.
 Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, očí či úst.
 Vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili baktérie: vykonávajte bežné
čistenie povrchov, ktorých sa často dotýkate (napríklad: stoly, vypínače, kľučky,
toalety, vodovodné batérie, drezy a mobilné telefóny).
 Vyhnite sa davom, najmä v zle vetraných priestoroch. V prípade, že sú v dave chorí
ľudia, riziko nákazy prudko rastie.
 Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.

POZOR, ZMENY!
Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v obvodnej ambulancii v Predajnej
v súvislosti s pandémiou koronavírusu od 16. 3. 2020
V zmysle odborných metodických
pokynov dochádza k nasledujúcim
zmenám:
a) Vstup do čakárne je možný len po
predchádzajúcej telefonickej konzultácii s lekárom alebo zdravotnou
sestrou.
b) Vstup do čakárne majú len pacienti
s akútnym ochorením (napr. silné
krvácanie, kŕče, obličková alebo
žlčníková kolika, atď.).
c) Vstup do čakárne majú zakázaný
všetci pacienti s ochorením dýchacích ciest a pacienti, ktorí žiadajú
predpis liekov. Lieky budeme predpisovať len na základe telefonátov, esemesiek, e-mailov. Riešenie
ochorení dýchacích ciest sa bude
konať telefonickými konzultáciami podľa nariadenia RÚVZ.
Lekár po rozhovore s pacientom
rozhodne, či sa mu pošle elektronický recept s antibiotikami alebo
ho odošle špeciálnou sanitkou na
infekčné oddelenie.
d) Až do odvolania sa rušia odbery krvi
v rámci prevent. a disp. prehliadok.
e) Do čakárne je možné pustiť maximálne dvoch pacientov, potom bude
prebiehať dezinfekcia priestorov.
f) Pacienti, ktorí sa vracajú zo zahraničia, musia podstúpiť 14-dňovú karanténu – aj ich rodinná príslušníci.
Títo takisto nesmú vojsť do čakárne!
Svetová zdravotnícka organizácia
WHO prosí všetkých pacientov:
„Nechoďte do žiadnej ambulancie
ani do nemocnice. S lekármi komunikujte len telefonicky.“
Všetkým chcem zaželať veľa síl a zdravia, aby sme úspešne prekonali toto
ťažké obdobie. 				

MUDr. Peter Zlevský,
obvodný lekár
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FARSKÉ OZNAMY NA VEĽKONOČNÉ SVIATKY
Drahí farníci, Slovenskí biskupi rozhodli, vzhľadom na pokračujúci zákaz
zhromažďovania a trvanie opatrení, o
neslávení verejných bohoslužieb, a
to až do odvolania. Aj o tom, že Veľká
noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.
Preto som sa rozhodol, že vami už zapísané úmysly odslúžiť súkromne. Kto
by chcel sa duchovne pripojiť k modlitbe, tak sv. omšu slúžim každý deň
ráno okolo 7:30 hod. (výnimkou sú
Veľkonočné sviatky, viď. tabuľku).
Úmysly budem vypisovať vo farských
oznamoch. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o
telefonický kontakt na farský úrad aspoň dva dni pred dátumom úmyslu. (tel.č. 048/6192133 alebo
0907494857)
Úmysly ktoré boli vami nahlásené v období od 10. 3. - 4. 4. budem zapisovať v oznamoch vo voľné dni.
Úmysly na dva týždne sú nasledovné:
Kvetná nedeľa 5.4.
9:00 Za Ružencové Bratstvo
			
v Predajnej a Jasení
Streda Veľkého týždňa 8.4. Za † Máriu a Eduarda
Zelený štvrtok 9.4.
18:00 Poďakovanie za dar
			sviatosti kňazstva a Eucharistie
Veľký piatok 10.4. 15:00 Obrady Veľkého piatku
Biela sobota 11.4. 19:30 Za farníkov
Veľkonočná nedeľa 12.4. 9:00(úmysel z Jasenia) Za † Máriu 		
			
Beraxovú a manžela Štefana
Veľkonočný pondelok 13.4. 9:00(úmysel z Jasenia) Za † manžela
			Jána Kučeru
Streda 15.4.		
Na úmysel rodiny
Piatok 17.4.		
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
			Kňazovickú, Ondrušovú a Longauerovú
Sobota 18.4.		
(úmysel z Jasenia) Za † Jána Speváka
			
10. výr. a syna Ivanka
Nedeľa Božieho milosrdenstva 19.4. Za † Vojtecha Kňazovického

zy, pozývame veriacich k tomu, aby
spoločné žehnanie jedál v tomto roku
nahradila modlitba požehnania v rodine, ktorú môže vykonať otec alebo matka.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa
Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto
hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o
rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?
Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať
dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.
Modlitba
Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu
nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk
tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo
k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.
S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...,
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária... Pod Tvoju ochranu...
Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred
nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v
jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka i Márii i svätému Jozefovi.

 Ponúkam rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“. Praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa v rodine: https://zastolom.sk/
pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho Podľa usmernenia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu svia- tyzdna-v-rodine-darcek-na-stiahnutie/
tostí, farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného trojdnia
vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pri-  Českí a moravskí biskupi vyzvali svojich veriacich, aby na Biečom nech oznámia veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, lu sobotu - po zotmení - zapálili za oknami svojich domovov
aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch (viď. ho- sviečku, prípadne vystavili obraz Ježiša Krista. Povzbudzujem k
tejto výzve aj Vás, farníkov z Predajnej a Jasenia.
diny v tabuľke).
 Drahí farníci, v tomto čase kde nie sú dovolené bohoslužby v
kostole, farnosť ostala bez príjmov. Biskupský úrad odporučil aby
sme prijali opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie následkov. Dovolil taktiež aby sme zverejnili číslo účtu farnosti a
poprosili veriacich k podpore. Takže drahí farníci, kto ma vôľu a
možnosť podporiť svojím milodarom farnosť Predajná podávam
číslo účtu: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000
 Počas prenosov sv. omší povzbudzujem k duchovnému svä- 7989 4915. Ďakujem za Vašu podporu.
tému prijímaniu. Modlitby vo farských oznamoch na 5. pôstnu
nedeľu.
Všetkým farníkom a hosťom prajem nábožné prežitie
 Modlitba požehnania veľkonočného jedla
Veľkého týždňa a taktiež prajem radostné prežitie
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po
veľkonočných sviatkov, nech v našich dušiach vládne pokoj
skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľaa radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána.
dom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej náka Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v stredu 8.4. od 17:00-18:00
hod a vo Veľký piatok 10.4. po obradoch od 16:00-18:00 hod.
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola aby
dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle nariadení hlavného
hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.)

Čo nové v našej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,
16. marca 2020 bol prerušený vyučovací
proces aj v našej základnej škole. To, čo
sme si občas tajne a zúfalo želali – ostať
aspoň týždeň doma, sa nám teraz niekoľkonásobne splnilo. Škoda, že vyplnenie
tohto nášho želania nemá sladkú chuť oddychu a prázdnin, ale trpkú príchuť preventívnych opatrení spojených so šíriacim
sa ochorením COVID-19.
Napriek tomu, že so vzniknutou situáciou nik z nás nerátal, budeme musieť vyučovací proces zabezpečiť aj v týchto zmenených a náročných podmienkach. Už v
priebehu prvého týždňa ste Vy, rodičia
žiakov prvého stupňa, komunikovali s
kolegyňami, pomáhali svojim deťom s
úlohami, zadaniami, učili ich a kontrolovali ich prípravu. Ďakujem Vám za takýto
prístup. Bez pomoci z Vašej strany by to
nešlo. Verím, že i väčšina našich zodpovedných druhostupňových žiakov si k
úlohám sadla a vypracovala ich.
Ako som i v liste rodičom uvádzala, od
pondelka 30. 3.2020 komunikujeme hlavne so žiakmi 2. stupňa v dopoludňajších
hodinách. Keďže ich v jeden deň učí viacero vyučujúcich, budeme postupovať podľa
rozvrhu. Verím, že si nájdeme vhodnú cestu, ako im sprostredkovať učivo. Je naším
želaním a predpokladám, že v tejto chvíli i
želaním väčšiny rodičov a možno aj niektorých žiakov , aby sme sa čo najskôr
vrátili do školských lavíc a zažívali klasický pracovný školský deň. Ale musíme vy-

držať a spoločne preklenúť toto obdobie!
Nový minister školstva, vedy, výskumu a
športu však na tlačovej besede dňa
24. marca 2020 verejnosť informoval, že
školy ostanú zatvorené až do odvolania.
Tento školský rok sa zrušilo testovanie deviatakov z matematiky a zo slovenského
jazyka a literatúry.
Prihlášky na stredné školy je potrebné
podať do 15. mája 2020. Potvrdenie od
lekára o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Zákonných zástupcov žiakov 9.
ročníka budeme včas kontaktovať.
Zápis do 1. triedy sa bude konať po 15.
apríli 2020 elektronickou formou bez
prítomnosti detí (na webovej školy nájdete elektronickú prihlášku, ktorú stačí vyplniť). V prípade, že nemáte možnosť
elektronicky komunikovať, môžete prísť
zapísať Vaše dieťa do školy osobne (po telefonickom dohodnutí si stretnutia) s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení najneskôr do 30. apríla 2020. Ak zákonný zástupca požiada o
odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie príslušného
zariadenie výchovného poradenstva a
prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa pri zápise nebude
vyžadovať. Zákonný zástupca doručí tieto
odporúčania dodatočne, najneskôr do
štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

doloží vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do
vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
základnej školy, najneskôr do 15.06.2020.
Zápis do materskej školy ostáva v máji.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa aj v
tomto prípade bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Budeme preferovať
elektronický spôsob podania žiadosti, ale
nevylučujeme ani možnosť osobného
stretnutia po telefonickej dohode za prísneho dodržania preventívnych opatrení.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa
nebude vyžadovať. Ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté
len na adaptačný pobyt.
Na našej webovej stránke budeme v dostatočnom časovom predstihu zverejňovať pokyny a usmernenia k jednotlivým
udalostiam.
Nasledujúce dni budú vypäté a zložité, ale
verím, že sa nám novú výzvu podarí
zvládnuť, že dokážeme spolu komunikovať a pomáhať si. Prajem Vám, aby ste si
zachovali psychickú pohodu, pozitívne
myslenie a pevné zdravie. Mojím osobným želaním je, aby sme sa s Vami, s Vašimi deťmi a našimi žiakmi čoskoro stretli,
a to nielen v digitálnom priestore.
Na záver uvádzam kontakty: zspredajna@gmail.com, tel.č.: 0908 570 786.
Mgr. Michaela Vaníková, RŠ

PREHĽAD VEĽKONOČNÝCH PRENOSOV v TV LUX
KVETNÁ NEDEĽA 5. 4.
11:00 Svätá omša z Vatikánu
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00
Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos
z Národnej baziliky v Šaštíne
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.
9:30
Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina
v Bratislave)
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu)
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady
(priamy prenos zo Svätej zeme)
VEĽKÝ PIATOK 10. 4.
15:00
Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina
v Bratislave)
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)
21:00
Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu)

Predajnianske zvesti

BIELA SOBOTA 11. 4.
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu)
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4.
9:30
Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave
11:00 Svätá omša z Vatikánu
12:00 Urbi et Orbi - priamy prenos z Vatikánu
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00
Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos
z Národnej baziliky v Šaštíne
VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4.
7:00
svätá omša z kaplnky TV LUX
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu)
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX
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Športové zvesti

Oznam o fungovaní nemocničných
ambulancií od 6. apríla 2020
NsP Brezno, n.o. oznamuje svojim pacientom, že vzhľadom na vážny, ale
nekritický vývoj pandemickej situácie
spojenej s koronavírusom s účinnosťou
od pondelka6. apríla 2020 znovu dáva do
obmedzenej prevádzky niektoré svoje
ambulancie, ktorých činnosť bola dočasne
pozastavená:
- anesteziologická ambulancia		
zostáva zatvorená
- interná ambulancia			
ordinuje sa v utorok a vo štvrtok
- nefrologická ambulancia
ordinuje sa v pondelok a vo štvrtok
- endokrinologická ambulancia		
ordinuje sa v pondelok a v stredu
- geriatrická ambulancia			
ordinuje sa v utorok
- cievna ambulancia			
ordinuje sa v utorok a vo štvrtok
(dočasná zmena ordinačných hodín len
počas mimoriadnej situácie)
- kardiologická ambulancia, 4. posch.
ordinuje sa v piatok
- urologická ambulancia			
ordinuje sa v pondelok, v stredu 		
(do 15.00 hod.), vo štvrtok
- gastroenterologická ambulancia		
zostáva zatvorená

Pacienti na uvedených ambulanciách
budú vyšetrení len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na ambulancii – po objednaní sa, v čase od 07:00
hod. do 12:00 hod.
Ošetrovať sa naďalej budú len akútne
stavy po predchádzajúcej telefonickej
konzultácii.
Predpisy liekov a zdravotníckych pomôcok budú naďalej vykonávané formou e-receptu, bez osobnej prítomnosti
pacienta.
Každému pacientovi pri vstupe do polikliniky bude meraná teplota a spísaná
anamnéza. V prípade zachytenia pacientov so zvýšenou teplotou, títo
nebudú môcť byť vyšetrení na ambulanciách, ale budú manažovaní v súlade
s pokynmi personálu pre triáž pacientov. Tieto pokyny a usmernenia platia
len dočasne, počas mimoriadnej situácie – núdzový stav.
Triáž pacientov nefrologickej ambulancie
a meranie teploty bude vykonávaná na
vrátnici NsP,n.o.
Žiadame všetkých pacientov, aby tieto
pokyny rešpektovali.
V prípade, že sa začnú vytvárať väčšie
skupiny pacientov v čakárňach ambulancií, budeme musieť ich činnosť opätovne pozastaviť.
Ing. Jaroslav Mačejovský

- neurologická ambulancia, 3. posch.
zostáva zatvorená
Činnosť a prevádzka ostatných ambulancií
ostáva nezmenená!

Oznam
Vzhľadom na preventívne opatrenia vyhlásené vládou v súvislosti so šírením
koronavírusu sa 14. marca 2020 nekonalo avizované verejné zhromaždenie za
účelom informovania verejnosti o obnove katastrálneho operátu.
Požiadali sme preto firmu IKG, s.r.o. a ZOG, s.r.o. Bratislava, aby nás písomne
o problematike informovala. Do uzávierky novín nám písomné stanovisko nebolo
doručené. Na osobnom stretnutí s pani starostkou zástupcovia firiem informovali
o priebehu prác. Meračské práce budú závisieť od aktuálneho priebehu a vývoja
situácie okolo koronavírusu. O začatí meračských prác budú obyvatelia informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.

Čo robiť,
ak ste chorý

?

Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi
Ak si myslíte, že ste boli vystavený
ochoreniu COVID-19 a objavila sa
horúčka a príznaky ako kašeľ alebo
ťažkosti s dýchaním, kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára.
Kroky, ktoré môžu zabrániť šíreniu
COVID-19, ak ste chorý:
Ak máte ochorenie COVID-19 alebo
máte podozrenie, že ste nakazený vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19,
postupujte podľa krokov uvedených
nižšie, aby ste zabránili šíreniu choroby
na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom
okolí.
 Zostaňte doma s výnimku lekárskej starostlivosti!
 Ľudia, ktorí majú mierne ochorenie
COVID-19, majú byť počas choroby izolovaní doma, mali by zamedziť činnosť mimo svojho domu.
 Vyhýbajte sa verejným priestranstvám!
 Vyhýbajte sa mestskej hromadnej
doprave!

Užitočné kontakty:
MUDr. Zlevský Peter 		
0908045709
Predpis liekov žiadajte na telefónnom
čísle 048/6192528 (telefonáty preberá
zdravotná sestra) alebo e-mailom: peterzlevsky@centrum.sk.
Konzultácie o zdravotnom stave poskytujeme na telefónnom čísle 0908
045 709. Na tomto čísle nežiadajte
predpis liekov! Do odvolania ordinujeme len v Predajnej!
MUDr. Zlevská Eva			
048/617 15 20
MUDr. Kubiš Vojtech
048/618 24 44
Lekáreň Podbrezová			
048/6111233
Lekáreň Brusno 		
048/419 42 82
SAD Zvolen využíva grafikon prázdnin.

