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Plavnické

V roku 2014 sa konal I. re-
prezentačný ples obce 

a stal sa tradíciou aj v nasledujú-
cich rokoch. Vo februári 2015 sa 
konalo referendum, kde obča-
nia mali možnosť vyjad-
riť svoj názor na tri otáz-
ky, bližšie informácie sú 
uvedené v článku obec-
ných novín.  Tradíciou 
sa stala podpora akcie  
na bicykli deťom. Let-
nú kultúrnu akciu sme 
pripravili aj s farským 
úradom  pod názvom 
„deň rodiny“. Minulé-
ho roku vzniklo občianske zdru-
ženie MAS – miestna akčná sku-
pina, o ktorej si bližšie informácie 
prečítate v obecných novinách.

Nezabudli sme ani na kultúru 
a šport a naďalej je v pláne pod-
porovať športové súťaže pravi-
delným organizovaním halové-
ho futbalového turnaja o pohár 
starostu obce, halového volejba-
lového turnaja, halovej krajskej 
súťaže mladých hasičov, hasič-
ské súťaže dospelých, hokejové 
turnaje a kultúrne podujatia, ha-
sičské súťaže i organizáciu Jed-
noty dôchodcov v Plavnici a no-
vovzniknutú spevácku skupi-

nu „Folklórna spevácka skupi-
na Plavnica“, ktorá aj za pomoci 
obce vydala dve CD.

  Naša obec sa viditeľne zme-
nila realizáciou viacerých pro-

jektov, ktoré boli 
dotované v rámci 
eurofondov, do-
tácií Ministerstva 
financií, či dotá-
cií Úradu vlády. 
V roku 2015 boli 
zrealizované tieto 
projekty: kamero-
vý systém, tribúna 
na futbalovom ih-

risku, regulácia potoka Jasenok, 
Regenerácia obce 2. Podrobnejšie 
informácie si o jednotlivých pro-
jektoch môžete prečítať v samo-
statných článkoch obecných no-
vín, taktiež sa dozviete o činnosti 
dobrovoľného hasičského zboru, 
ako aj o činnosti Jednoty dôchod-
cov v Plavnici, môžete si prečí-
tať aj zaujímavosti zo ZŠ s MŠ. 
V predchádzajúcom období bola 
realizovaná aj rekonštrukcia ko-
tolne ZŠ, nadstavba ZŠ, podarilo 
sa zrekonštruovať aj obecný úrad, 
zdravotné stredisko, vymenili 
sa okná  kultúrneho domu, pre-
behla aj rekonštrukcia MŠ, roz-

šírila sa vodovodná a elektrická 
sieť a nevyhnutná bola aj rekon-
štrukcia hlavnej kabelovej stani-
ce. Z dôvodu bezpečnosti chod-
cov sa podarilo zrealizovať osvet-
lenie prechodov pre chodcov.

V rokoch 2013 – 2014 sa reali-
zoval výkup pozemkov pre Slo-
venskú správu ciest Bratislava, to 
znamená, že sa začalo s vydaním 
stavebného povolenia pre stavbu 
obchvatu Plavnice. 

Podobne ako vlani, ani tento 
rok nezaháľame a je rozpracova-
ných viacero projektov. Plánuje 
sa výstavba chodníka – od križo-
vatky smerom na Šambron, do-
končenie rekonštrukcie zdravot-
ného strediska a starej školy, kde 
chceme vytvoriť priestory pre 
poštu, začať s opravou telocvič-
ne,  kultúrneho domu , dokon-
čiť areál ZŠ a MŠ športoviskami 
a detskými ihriskami. Obec plá-
nuje aj vybudovanie suchého pol-
dra na potoku Šambronka v časti 
„Barak“. V spolupráci s farským 
úradom chceme vybudovať ná-
učný chodník so zastaveniami 
krížovej cesty, ďalej by sme chce-
li vybudovať cyklistický chodník.

Chcem zdôrazniť, že novi-
ny sú pre informovanosť obča-

nov o tom, čo sa v obci udialo, 
deje a čo chceme realizovať v bu-
dúcnosti, nie každý má možnosť 
prečítať si informácie na interne-
te. Bol by som veľmi rád, keby 
sa nám v spolupráci s občanmi 
podarilo vydať aj knihu – mo-
nografia obce Plavnica pri príle-
žitosti 690. výročia vzniku obce. 
Teším sa na nové nápady a rady 
od Vás, ktorí tu žijete a určite ste 
postrehli, čo sa dá ešte postupne 
zlepšiť a zrealizovať, aby sa nám 
všetkým dobre bývalo. Lebo  ur-
čite je čo zlepšovať a budovať, 
preto Vás prosím a vyzývam aj 
touto cestou k tvorivej spoluprá-
ci a k väčšej angažovanosti.

Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí mi pomáhali  dobrou 
radou, podali pomocnú ruku pri 
rôznych ťažkých situáciách. Mož-
no som zabudol spomenúť aj nie-
čo dôležité, ale určite to nebolo 
úmyselné.

Na záver mi dovoľte popriať 
Vám pevné zdravie, veľa šťastia 
a spokojnosti v kruhu svojej ro-
diny, v pracovnej oblasti a v vzá-
jomnom spolunažívaní občanov.

Rastislav Grich
starosta obce

Vážení 
spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám pri-
hovoril po troška dlhšej prestávke, 
ako som predpokladal. Od posledné-
ho vydania obecných novín už uply-
nulo pár rokov, starostom som už 
tretie volebné obdobie, za čo chcem 
opätovne poďakovať všetkým, ktorí 
mi prejavili priazeň. Starosta je od 
slova starať sa a naozaj počas pôso-
benia  vo funkcii starostu obce, mô-
žem skonštatovať, že zodpovednos-
ti, náročnosti a problémov neubúda, 
skôr pribúda. Potrápila nás sneho-
vá kalamita, ani voda nás nenechala 
na pokoji a v roku 2010 a 2014 sme 
zachraňovali obec pred povodňami, 
boli zaplavené aj rodinné domy. Po-
darilo sa nám zdolať problémy, rôz-
ne ťažkosti a nadobudol som ďalšie 
skúsenosti a vedomosti. 
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Miestna samospráva

Obecné 
zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OZ) 
sa v roku 2015 zišlo spolu 
osemkrát. Spravidla sa OZ 
schádza podľa potreby, mi-
nimálne však každé tri me-
siace a na každom zasadnu-
tí je okrem poslancov prítom-
ná aj kontrolórka obce, staros-
ta obce a zapisovateľka. Pred 
každým zasadnutím obecné-
ho zastupiteľstva sa schádza-
jú členovia obecnej rady, kto-
rí na základe rokovania pred-
kladajú obecnému zastupiteľ-
stvu odporúčania.

Všetky uznesenia OZ, ako 
aj dôležité dokumenty sú zve-
rejňované na úradnej tabuli v 
obci a na internetovej stránke: 
www.plavnica.sk

Okrem zasadnutí OZ sa 
schádzajú aj členovia komisií 
pri riešení otázok v rámci jed-
notlivých oblastí, ktoré je po-
trebné riešiť. Obec Plavnica má 
zvolené tieto komisie: Komisia 
finančná, na ochranu verejné-
ho záujmu a školstva; Komi-
sia stavebná, životného pros-
tredia a na ochranu verejného 
poriadku; Komisia pre kultú-
ru a šport. 

Naši dôchodcovia sa zúčast-
nili jarnej brigády na cintoríne, 
opravili a doplnili 3 m vysoké 
veľkonočné vajíčko, ku ktoré-
mu pribudol aj veľkonočný za-
jac na bicykli, s plným košom 
kraslíc. Vysadili kvety na par-
kovisku pri kríži, podieľali sa na 
stavaní a ozdobovaní turičné-
ho mája a taktiež pripravili do-
žinky v kostole Sedembolestnej 
Panny Márie. 

V mesiacoch október a no-
vember sa aktívne zapájali do re-
konštrukcie budovy pre kultúrne 
účely. Slávnostné otvorenie bu-
dovy sa uskutočnilo 24.11.2015 
a nieslo sa v príjemnej atmosfére. 
Na stretnutí sa predsedníčka JDS 
- ZO Eva Frőhlichová poďakova-
la všetkým, ktorí sa pričinili na 
rekonštrukcií tejto budovy, kto-
rá má slúžiť najmä pre Jednotu 
dôchodcov v Plavnici. 

Naša základná organizácia sa 
zúčastnila na krajských športo-
vých hrách v Prešove, kde skon-
čila na 7. mieste. Prvenstvo sa dô-
chodcovia snažili obhájiť v okres-
ných športových hrách vo Vyš-
ných Ružbachoch, to sa im však 
nepodarilo. Odišli však v dobrej 
nálade, vymenili si skúsenosti 
a stretli sa s dôchodcami z iných 

Činnosť Jednoty dôchodcov

organizácií. 
Členovia Jednoty dôchodcov 

v Plavnici si okrem iného pripra-
vili fašiangovú schôdzu, spoloč-
ne s pánom starostom oslávili 
MDŽ, zúčastnili sa Jánskeho po-
sedenia v Bielom dome vo Vyš-
ných Ružbachoch, či seniorskej 
púte v Levoči. Taktiež si zorga-
nizovali Annabál, opekačku na 
poľovníckej chate a Mikulášske 
posedenie, ktoré sa konalo už 
v zrekonštruovanej budove Jed-
noty dôchodcov. Za zmienku ur-
čite stojí aj návšteva Flóry v Brati-
slave a továrne na výrobu čoko-
lády v Rakúsku. 

Ako sa zmieňujeme v člán-
ku o školskej činnosti ZŠ s MŠ 

v Plavnici, naši dôchodcovia spo-
lupracujú so školou, čomu na-
svedčuje aj pokračovanie počí-
tačového kurzu pre dôchodcov. 
Tí  na oplátku pomáhajú škole 
s vedením krúžkov a učia deti 
paličkovať. 

Príroda je neuveriteľne múd-
ra a riadi sa svojimi zákonitos-
ťami. Každé ročné obdobie má 
svoje krásy a očarúva nás. Aj 
naši dôchodcovia prešli jarou a 
letom svojho života, prišla jeseň. 
Všetko ide tak, ako to v kolobehu 
prírody musí ísť a ako to fungu-
je odjakživa. Nuž, aj jeseň našich 
dôchodcov je naozaj krásna,  za-
pájajú sa do diania v obci a vidí-
me, že toho naozaj nie je málo.  

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Plavnici vznikla v roku 
2012. Jej členovia sa aktívne zapájajú do akcií, ktoré si organizujú 
z vlastnej iniciatívy, a taktiež sa podieľajú aj na zviditeľnení a skrášlení 
našej obce, podobne tomu bolo aj v roku 2015.

MUDr. Jaroslav Fedorko 

Ján Fröhlich            

Ing. Ľubomír Hnat

Mgr. Pavol Chmeliar     

Ing. Štefan Kyšela

JUDr. František Paralič

Bc. Peter Rindoš

PaedDr. Marek Ševčík

Martin Žoldák                     

V novembri 2014 
boli za poslancov 
OZ v Plavnici zvolení: 
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19. 02. sa naši mladí hasiči 
zúčastnili halovej súťaže mla-
dých hasičov v Poľsku v Br-
zezne, kde skončili na 17. mies-
te. Dobre si počínali aj v súťaži 
jednotlivcov. V júni boli mladí 
hasiči na futbalovom turnaji 
v Brzezne.

November – to je pravidel-
né organizovanie okresnej ha-
lovej súťaže mladých hasičov 
v telocvični základnej ško-
ly. Tento rok bol pre nás opäť 
úspešný.  Po minuloročnom ví-
ťazstve chlapcov si to tento rok 
zopakovali a pridali sa k nim 
aj dievčatá. 

V piatok, 20. 11. 2015, odo-
vzdal štátny tajomník minis-

Dobrovoľný hasičský zbor v Plavnici

terstva vnútra Marián Saloň, 
kľúče od novej techniky se-
demdesiatim obciam a mes-
tám na východnom Slovensku.

Pod Spišským hradom si 
protipovodňový vozík vy-
zdvihli aj dobrovoľní hasiči z 
obce Plavnica. Tie boli podľa 
slov štátneho tajomníka pride-
lené do lokalít s najväčším po-
vodňovým rizikom. 

Výbava vozíka zahŕňa kalo-
vé čerpadlo, generátor elektric-
kej energie, osvetľovacie vy-
bavenie, povodňové bariéry, 
elektrické kalové čerpadlo 
s vybavením, plávajúce čer-
padlo a ďalšie náradie potreb-
né pre promtný zásah zložiek

Dobrovoľní hasiči z obce Plavnica majú 
v súčasnosti 66 členov. Počas roka 2015 nepri-
jali ani jedného člena, no rozlúčili sa s dvomi. 
Najstarším, Štefanom Hubom, 20. 04. 2015, 
členom bol od roku 1960 a stále aktívnym 
Karolom Žoldákom, ktorý nás opustil krátko 
po svojej šesťdesiatke. 

Vplyvom prudkej búrky 
a prietrže mračien  došlo v po-
obedňajších hodinách dňa 30. 
5. 2015 k prudkému stúpaniu 
hladiny prítokov potoka Šam-
bronka a následne k ich vybre-
žovaniu. Extrémne množstvo 
zrážok a následný intenzívny 
povrchový odtok vody spôso-
bili zaplavenie  a nánosy ze-
miny na cestu I/68 medzi ob-

cou Plavnica a obcou Hromoš, 
zaplavenie a nánosy na ces-
tu III. triedy smerom na obec 
Údol, zaplavenie a poškode-
nie miestnych komunikácií, 
poškodenie priepustov, za-
plavenie verejných priestran-
stiev, pozemkov,  pivníc a su-
terénov rodinných domov, zo-
suvy pôdy, zaplavenie poľno-
hospodárskej pôdy. Ničivé ná-
sledky tejto „bleskovej povod-
ne“ sa prejavili hneď v prvých 
minútach. Starosta obce vyhlá-
sil o 18.00 hod. dňa 30.5.2015 
pre územie obce III. stupeň 
povodňovej aktivity, zvolal 
krízový štáb obce a spoho-

Povodeň 
udrela
nečakane

tovil  dobrovoľný hasičský 
zbor obce. V priebehu nasle-
dujúcich dní, do 5.6.2015  do-
šlo k poklesu čiastočnej sta-

bilizácii povodňovej situácie 
a preto starosta obce odvolal 
dňa 5.6.2015 o 15:00 hod. III. 
stupeň povodňovej aktivity 
a zároveň k tomuto času vy-
hlásil II. stupeň povodňovej 
aktivity. 

Po vykonaní povodňových 
záchranných prác (oporný 
múr, úprava odvodňovacie-
ho kanálu a cesty na funduši)  
a povodňových zabezpečova-
cích prác a stabilizovaní situá-
cie starosta obce dňa 26. 6. 2015  
odvolal všetky nasadené sily 
a prostriedky a následne od-
volal II. stupeň PA.
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Projekt vybudovania bez-
pečnostné kamerového systé-
mu v obci Plavnica je zameraný 
na elimináciu páchania priestup-
kov, prípadne trestných činov, 
napomáha k ochrane života, 
zdravia a majetku obyvateľov 
a návštevníkov obce, ale aj majet-
ku obecných a štátnych inštitúcií, 
podnikateľských investícií a pod. 

Aj vďaka poskytnutým dotá-
ciám zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky na roky 2014 
(7 000 €)  a 2015 (8 000 €) na za-
bezpečenie úloh prevencie kri-
minality sa nám v roku 2015  po-
darilo v obci nainštalovať 6 ka-
mier, ktoré monitorujú verejne 
prístupné priestranstvá v urče-
ných lokalitách. Kamerový sys-
tém v I. etape (3 kamery) bol 
umiestnený na rázcestí Šambron, 
v centre obce, a pri futbalovom 
ihrisku. Keďže získal pozitívne 
hodnotenie nie len zo strany ve-

rejnosti, ale aj zo strany Okres-
ného riaditeľstva policajného 
zboru v Starej Ľubovni, preto-
že sa už niekoľkokrát aj vďaka 
nemu podarilo objasniť doprav-
né nehody v obci, prípadne lep-
šie identifikovať osoby podozri-
vé z trestných činov, obec vyu-
žila možnosť dotácie zo štátne-
ho rozpočtu Slovenskej repub-
liky a v II. etape rozšírila kame-
rový systém o ďalšie 3 kame-
ry. Tie snímajú vstup a výstup 
do obývanej časti obce zo sme-
ru Údol; oddychovo-športovú 
zónu obce, t. j. altánok, detské 
ihrisko, exteriérové fitnes stro-
je; parkovisko so vstupom na 
miestny cintorín. 

V prípade, že v budúcnos-
ti vznikne lokalita, ktorú bude 
potrebné monitorovať, obec 
doplní ďalšie kamery, ktoré 
budú finančné riešené z roz-
počtu obce. 

Kamerový systém

V septembri 2013 podala 
Obec Plavnica žiadosť o nená-
vratný finančný prostriedok 
v rámci Regionálneho ope-
račného programu na obnovu 
obce s názvom projektu: Rege-
nerácia centrálnej časti Obce 
Plavnica. Po verejných obsta-
rávaniach v r. 2014 sa v r. 2015 
podarilo projekt reálne zreali-
zovať a stavebné dielo v sume 
cca 293 000 € k 30. 06. 2015 
odovzdať. 

Projekt bol zameraný na 
komplexnú rekonštrukciu 
miestnych komunikácii, chod-
níkov, sadovú úpravu, verejné 

osvetlenie chodníkov a lávku 
pre peších. Zároveň bola rie-
šená bezbariérovosť prestupov 
chodníkov, čím sa uľahčil po-
hyb hendikepovaným osobám. 

Predmetné územie rekon-
štrukcie a jeho vytypované čas-
ti boli vo väčšine na konci svo-
jej životnosti a nespĺňali poža-
dované parametre z hľadiska 
príslušných technických no-
riem, resp. neboli vôbec dobu-
dované. Vďaka realizácií pro-
jektu sa obec opäť zatraktívni-
la nie len pre domáce obyva-
teľstvo ale aj pre návštevníkov 
obce i regiónu. 

Projekty zrealizované v roku 2015

Regenerácia centrálnej
časti obce

V roku 2015 bola obci Plav-
nica poskytnutá dotácia na 
podporu programu Úradu vlá-
dy Slovenskej republiky s ná-
zvom Podpora  rozvoja špor-

Výstavba futbalovej tribúny
tu v sume 20 000 EUR.  Tieto 
finančné prostriedky boli vy-
naložené na projekt: Výstavba 
futbalovej tribúny v areáli fut-
balového ihriska. 

Žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok na projekt: 
Plavnica - protipovodňové 
opatrenia potoka Jasenok bola 
poslaná ešte v januári 2011. 
Skutočne zrealizovať sa nám 
ho podarilo až v roku 2015. Cie-
ľom bolo upraviť koryto potoka 
Jasenok – zregulovať ho,  zre-
konštruovať 2 priepusty a tým 
dosiahnuť potrebnú úroveň 
ochrany obce a jej obyvateľov 
pred povodňami. Stav koryta 
nevyhovoval prietoku 100 roč-

Protipovodňové opatrenia 
potoka Jasenok

nej vody. Počas letných búrok 
z dôvodu zanesenia koryta ná-
nosmi dochádzalo pravidelne, 
min. raz ročne, k vyliatiu poto-
ka a k zaplaveniu pozemkov 
rodinných domov, hospodár-
skych budov a ostatných tech-
nických a spoločných zaria-
dení.  Zrealizovaním projek-
tu, kde cena stavebného diala 
predstavovala cca 254 000 € by 
sme mali zamedziť vytváraniu 
škôd a podporiť trvalo – udrža-
teľný rozvoj obce. 
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Cirkev

Už sa stalo tradíciou, že hnu-
tie kresťanských spoločenstiev – 
eRko organizuje každoročne ples 
pre deti všetkých vekových ka-
tegórií. V roku 2015 organizáto-
ri, na čele s Paťkou Pružinskou, 
pripravili pre 115 malých taneč-
níkov už 7. eRko ples v telocvič-
ni základnej školy. Táto akcia je 
deťmi veľmi vyhľadávaná a ob-
ľúbená aj kvôli bohatej tombole, 
nádherným eRko - tancom, vždy 
originálnym a poučným progra-
mom, či typickej foto-stene, ktorá 
sa tentokrát niesla v disco štýle. 

V piatu veľkonočnú nedeľu 
sa v našej farnosti uskutočnilo 
požehnanie motorových vozi-
diel. V modlitbách veriaci prosi-
li za všetkých vodičov a za ochra-

nu na cestách.
Počas druhého májového ví-

kendu sa vo farnosti uskutočni-
la slávnosť Prvého svätého prijí-
mania. 24 detí prijalo po prvýkrát 
do svojho srdca Ježiša v podobe 
chleba a vína. Do slávnostnej sv. 
omše sa deti zapojili čítaním Bo-
žieho slova, prinášaní obetných 
darov či svojim spevom. Prvopri-
jímajúce deti sa následne so svo-
jimi rodičmi a SM Zbigniewou 
zúčastnili výletu v Prešove. Boli 
sa pozrieť vo výrobni hostií, kto-
rú majú na starosti rehoľné sestry 
z Kongregácie Jesu, ďalej navští-
vili židovskú synagógu, gréc-
kokatolícku katedrálu kde mali 
možnosť uvidieť kópiu Turínske-
ho plátna a saleziánske centrum. 

22. a 23. mája putovali veria-
ci z obce Plavnica do Budapešti. 
Navštívili Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie, Národnú galériu, 
Dóm sv. Štefana a Kaplnku sv. 
Jána Pavla II.,  či paulínsky kos-
tol, v ktorom slávili sv. omšu. 
Taktiež sa stretli s rodáčkou SM 
Andreou, ktorá pôsobí v buda-
peštianskom kláštore.  

Koncom júna sa naši mi-
ništranti zúčastnili futbalové-
ho turnaja vo Forbasoch. Do-
mov si doniesli pohár za krás-
ne 2. miesto. 

21. júla 2015 k nám zavítal 
kardinál Jozef Tomko, emeritný 
prefekt Kongregácie pre evanje-
lizáciu národov, ktorý udelil ve-
riacim farnosti Apoštolské po-
žehnanie pápeža Františka. 

Sestra Mária Zdenka Monika 
Ernstová, ktorá pôsobí v Plavnici 
od r. 2014,  skladala v sobotu, 8. 
augusta 2015 svoje doživotné re-
hoľné sľuby, ktorými sa navždy 
zasvätila Bohu v Kongregácii 
Sestier Služobníčok Najsvätejšej 
Panny Márie Nepoškvrnenej po-
čatej. Skladala ich do rúk Gene-
rálnej predstavenej Matky Márie 
Józefy Leyk a v prítomnosti zá-
stupcu Cirkvi, J. E. Mons. Alojza 
Tkáča, emeritného arcibiskupa 
Košickej arcidiecézy. Na svätej 
omši boli prítomní okrem počet-
ného množstva veriacich aj via-
cerí kňazi a 25 sestričiek zo Slo-
venska, Čiech a Poľska. 

Duchovný 
život
v našej obci
Plavničania odjakživa žijú aktívnym cirkev-
ným životom o čom svedčí aj množstvo aktivít 
v roku 2015.

pokračovanie
na ďalšej strane
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Celodenný program sa začal 
svätou omšou vo farskom kosto-
le. Na obed, kedy bol pripravený 
guľáš, sa nádherne vyčasilo a vy-
stúpenie detí zo ZŠ s MŠ v Plav-
nici sa už konalo na tribúne.  Pre-
šovské bábkové divadlo – Ba-
badlo s rozprávkou  „Ako baba 
Pačmaga ženícha zháňala“  rozo-
smialo nejedného diváka. Ďalej 
nasledovalo vystúpenie folklór-
nej speváckej skupiny Plavnica, 

prednáška saleziánskeho kňaza 
Antona Červeňa a vystúpenie 
Ľudovej hudby Stanislava Balá-
ža. Príslušníci policajného zboru 
predstavili účastníkom svojich 

Deň rodiny
Už po štvrtýkrát sa 
v našej obci konala 
akcia s názvom: DEŇ 
RODINY. V roku 2015 
sa na parkovisku pred 
kostolom Sedembo-
lestnej Panny Márie 
stretlo okolo 1 000 ľudí, 
čo len svedčí o tom, že 
táto akcia je z roka na 
rok atraktívnejšia.  

psíkov, autá a zbrane. Po boha-
tej tombole prišli na rad gospe-
lové kapely F6 a The Elements.

Počas celého dňa si mohli deti 
zajazdiť na koni či štvorkolke, za-

skákať na skákacom hrade alebo 
sa odfotiť s maskotmi šmolkov. 
Pre hladné žalúdky boli v ponu-
ke langoše, cukrová vata, zmrz-
lina, rôzne druhy sušeného ovo-
cia a orechov, atď. Tento deň bol 
skrátka nezabudnuteľný. Bol 
miestom priateľských stretnutí 
a oddychu pre celé rodiny. 

Folklórna spevácka skupina 
Plavnica predstavila na dni ro-
diny svoje CD: „Ešči sebe po-
radzim“ so sedemnástimi ľu-
dovými piesňami. CD je stále 
v predaji. Bližšie informácie zís-
kate u PaedDr. Mareka Ševčíka, 
Plavnica č. d. 59, tel. číslo: 0904 
932 000.

V polovici septembra, na 
sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska, sme 
slávili odpustovú slávnosť. Po-
zvanie celebrovať tohtoročnú od-
pustovú sv. omšu prijal CSILic. 
Jozef Kováčik, programový ria-
diteľ TV LUX. 

DOŽINKY - slávnosť po-
ďakovania za úrodu mala svo-
je čaro a honosnosť najmä vďa-
ka dôchodcom. Tí sa postara-
li o nádhernú výzdobu kostola 
z plodov, ktoré doma vypesto-
vali. Taktiež upiekli kysnuté ko-
láče, pagáče, pľundrové koláče, 
záviny, domáci chlieb... Takými-
to dobrotami núkali ľudí vychá-
dzajúcich z kostola, zo slávnost-
nej ďakovnej svätej omše. 

27. a 28. novembra sa ve-
riaci z Plavnice zúčastnili púte 
do Krakowa. Navštívili zámok 
Wawel, Sanktuárium Božie-
ho milosrdenstva, kde v slo-
venskej kaplnke vdp. Ružbar-
ský odslúžil sv. omšu a veria-
ci si prezreli Sanktuárium sv. 
Jána Pavla II. 

Počas vianočných sviatkov si 
pre občanov Plavnice pripravili 
deti dve jasličkové pobožnosti. 
Prvá, pod vedením B. Fabianovej 
a D. Štupákovej, bola vo folkór-

nom duchu. Deti, oblečené v kro-
joch, zaspievali Ježiškovi krásne 
koledy a potešili ho aj milými 
vinšami. Ďalšia jasličková pobož-
nosť s názvom „Dieťa milosrden-
stva“, ktorá bola pripravená pod 
vedením SM Zbigniewy, znázor-
ňovala príbeh Narodenia Ježiša 
Krista prostredníctvom štyroch 
súrodencov, ktorí išli prosiť ma-
lého Ježiška o zdravie pre svoju 
ťažko chorú mamičku. 

 Po jasličkovej pobožnosti za-
čal putovať po našej farnosti ob-
raz Božieho milosrdenstva, keď-
že rok 2016 je vyhlásený za Svä-
tý rok MILOSRDENSTVA.
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Školstvo

Siedmaci sa už dlhé roky zú-
častňujú lyžiarskeho výcviku. 
V januári 2015 sa ho zúčastnili 
po prvýkrát v Nízkych Tatrách, 
v lokalite Chopok – Kosodrevi-
na. Žiaci 3. a 4. ročníka sa pra-
videlne zúčastňujú  plaveckého 
výcviku v Starej Ľubovni.

Naši žiaci sa úspešne zúčast-
nili výtvarných, recitačných, ma-
tematických (Pytagoriáda), ša-
chových, literárnych, spevác-
kych súťaží, bodovali aj v olym-
piádach (geografická, biblic-
ká, SJ, AJ, M), v atletike a behu. 
V krajských súťažiach nás re-
prezentovali v roku 2015 v geo-
grafickej a biblickej olympiáde, 
v šachu, v OXDOG Florbal ZŠ 
Cup 2015  a taktiež vo výtvar-
ných súťažiach. 

Nezaostali ani v celosloven-
ských súťažiach. Najväčšie úspe-
chy dosiahli dievčatá Vane-
sa Knapiková, Júlia Platková, 
Zuzana a Katarína Chmeliaro-
ve, Lívia Furtkevičová a Lívia 
Hudáková v literárnych súťa-
žiach Petržalské súzvuky Ferka 
Urbánka, Slovensko očami detí, 
Medzriadky, O cenu slovenské-
ho učeného tovarišstva, O cenu 
Dominika Tatarku, Literárny 
Kežmarok, Dúha, Odkaz Karo-
líny Brustleovej a  Galéria talen-
tov, kde sa umiestnili na popred-
ných miestach.

Za zmienku stoja aj úspechy 
v celoslovenských výtvarných 
súťažiach. Bianca Dicová bola 
ocenená v súťaži Vesmír oča-
mi detí. Cenu za kolekciu s ná-
zvom Anjel lásky získali Zuza-
na a Soňa Jurašovske, Simona 
Sopková, Tomáš Kyšela, Petra a 
Natálka Urbanove a Alexandra 

bovni, obce Plavnica a ZŠ s MŠ 
v Plavnici pretavila do spoloč-
ného cieľa, ktorým bolo eloko-
vané pracovisko tanečného od-
boru. Mladí tanečníci sa dočkali 
slávnostného otvorenia tanečnej 
sály, zatiaľ jedinej pobočky ta-
nečného odboru v okrese. Tanec 
je krásny koníček a dať deťom 
možnosť využiť svoj potenciál 
využili všetci naplno. Veľká vďa-
ka patrí firme KL-CONSTRUCT, 
s.r.o., ktorá sponzorsky zhoto-
vila madlá, aby tanečníci mohli 
trénovať ako profesionáli. 

Škola organizuje tiež  rôz-
ne prednášky a besedy. Minu-
lý rok v nej prednášali odbor-
níci na témy: Ako sa učiť, Bolesť 
šikanovania, Prevencia drogo-
vých závislostí, Pravda o dro-
gách. O svojom živote prišiel po-
rozprávať misionár Pavol Noga, 
o živote v Hondurase a doprav-
nú výchovu vyučujú v 5. roční-
koch policajti v rámci projektu 
Správaj sa normálne.

Škola a škôlka podporujú aj 
cudzie jazyky. Žiakom základ-
nej školy porozprávali dobro-
voľníčky, ktoré pracujú v CVČ 
v Starej Ľubovni o sebe a o svo-
jich krajinách – o Chorvátku 
a Rakúsku. Beseda prebiehala 
v anglickom a nemeckom jazy-
ku. Listy našich žiakov čítali aj 
žiaci v ďalekej Kanade, s ktorý-
mi si písali listy v anglickom ja-
zyku. Starší žiaci si cez projekt 
v rámci eTwinning-u s partner-
skou školou v Kostelci nad Or-
licí vymieňali pohľadnice v an-
gličtine. Pohľadnice tiež písa-
li chlapcovi zo škótskeho ostro-
va. Na jeho škole je totiž jedi-
ným žiakom, telesnú výchovu 
trávi prechádzaním sa po ma-
lom ostrove, a keďže nemá po-
čas týždňa doma súrodencov a 
otec rybár je skoro celý rok na 
mori, býva len s mamou. As-
poň takto mu chceli naši žiaci 
spríjemniť vianočné chvíle. Eu-
rópsky deň jazykov si žiaci pri-
pomenuli písaním poézie v an-
glickom jazyku, čo sa im podľa 
slov riaditeľky školy Mgr. Mi-
riam Vyparinovej podarilo. 

Základná škola s materskou školou
ZŠ s MŠ v Plavnici 
okrem výchovno-vz-
delávacieho procesu 
organizuje v škole aj 
rôzne akcie, besedy, 
výchovné koncerty, 
záujmové krúžky, 
súťaže... Tie najza-
ujímavejšie sa Vám 
pokúsime predstaviť.

Vargová  v súťaži Anjel Vianoc.
V celoslovenskej súťaži Bo-

cian biely - prezentácia a foto-
grafia – získali žiaci 1., 2. a 3. 
miesto z 2 754 prác (Katarína 
Chmeliarová, Nikola Hnátová, 
Emília Hudáková a Alžbeta Fe-
dorková).

V súťaži  Hovorme o jedle 
získali Natália Urbanová, Mi-
chaela Kyšelová a Júlia Kičúro-
vá  hlavné ceny, ktoré im osob-
ne  odovzdal predseda Sloven-
skej poľnohospodárskej a potra-
vinárskej  komory Ing. Milan Se-
mančík. Z viac ako 1 600 výkre-

sov z celého Slovenska oceni-
li 10 detí, z toho 3 ceny získali 
naše žiačky. 

V závere školského roka 
2014/2015 privítal starosta obce, 
Rastislav Grich, tých najlepších 
žiakov školy na obecnom úrade, 
poďakoval im za reprezentáciu 
obce a odovzdal ďakovné listy. 
Akcia s názvom „Desiata so sta-
rostom obce“ sa tak stala peknou 
tradíciou s ktorou chceme v bu-
dúcnosti  pokračovať. 

13.11. 2015 sa po niekoľkome-
sačných prípravách spolupráca 
ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľu-

pokračovanie
na ďalšej strane

Lyžiarsky kurz

Tanečná sála

Súťaž: Hovorme o jedle
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Ani materská škola v anglič-
tine nestagnuje, preto sa v roku 
2015 18 predškolákov raz týž-
denne zúčastňovalo 45 minúto-
vého krúžku v anglickom jazy-
ku pod vedením kvalifikovanej 
lektorky. 

Aby škola podporila čítanie, 
zapojila sa do celoslovenské-
ho projektu Čítajme si, v rám-
ci ktorého sa slovenské deti po-
kúsili o prekonanie minuloroč-
ného rekordu v najpočetnejšom 
detskom čitateľskom maratóne. 
V rámci spolupráce s miestnou 
knižnicou zorganizovali učiteľ-
ky materskej školy jej návštevu, 
kde deti získali prvé informá-
cie o možnostiach vypožičania 
si kníh  a oboznámili sa s ponu-
kou miestnej knižnice. V rámci 
Rovesníckeho učenia so žiakmi 
základnej školy zorganizovala 
materská škola akcie ako: „Ces-
ta nie je ihrisko, Deň jablka, číta-
nie rozprávok deťom MŠ žiakmi 
zo ZŠ. 

V škole dokonca niektorí aj 
spali. A to vtedy, keď mal veľ-
ký spisovateľ Andersen výro-
čie narodenia. V rámci celosve-
tovej akcie Noc s Andersenom  
v našej škole spalo, čítalo a za-
bávalo sa 35 detí od 4. – 7. roč. 
Noc v škôlke spojenú s pestrým 
programom zažili prvýkrát aj 
deti materskej školy, včielky – 
predškoláci. 

Myslíme aj na naše lesy, v 
zbere papiera sa škole podarilo  
nazbierať 9929 kg = 142 zachrá-
nených stromov.

Každoročne sa žiaci podie-
ľajú na vyčistení okolia školy 
a škôlky a aby si skrášlili okolie 
a mali sa kde hrať. V jeseni sa 
ZŠ s MŠ podarilo získať finan-
cie cez projekt SPP -  Detské ih-
risko, s ktorým sa začne hneď na 
jar. Projekt škola získala aj vďa-
ka Vám, odhodlaným občanom, 
ktorí ste sa zapojili do hlasova-
nia a nebáli ste sa osloviť aj svo-
jich známych.

V areáli materskej školy bolo 
uvedené do prevádzky nové 
pieskovisko, v školskej jedálni 
a v kuchyni sa vymenili okná 
(dotácia z ministerstva financií 
na rok 2015 vo výške 8 000 €), 
svojpomocne učiteľky vymaľo-
vali steny chodieb, tried a ste-
nu spálne zdobí krásne die-
lo z rozprávky o Snehulienke. 
Deti materskej školy sa začiat-
kom roka 2015 zúčastnili Škol-
skej zimnej olympiády. Privíta-
li Dorku z Fidorkova s veselými 
pesničkami a spoločne si nacvi-
čili rôzne ukazovačky a choreo-

grafie, či uja Ľuba, známeho za-
bávača, ktorý im pripravil krás-
nu detskú párty. Poverená pra-
covníčka z RÚVZ v Starej Ľu-
bovni prišla deti do MŠ poučiť 
o správnych hygienických ná-
vykoch a zaujímavá bola aj be-
seda so skautom o starostlivosti 
a kŕmení vtáčikov. Okrem vyš-
šie spomenutého sa v priesto-
roch materskej školy zriadila aj 
digitálna herňa. 

V školskom roku 2015/2016 
sme rozšírili spoločný školský 
obvod ZŠ s MŠ v Plavnici o ďal-
šie dediny, Malý Lipník, Maty-
sová, Legnava, Starina, Sulín. 
Veríme, že sa u nás žiaci z tých-
to škôl naučia veľa nových po-
znatkov a budeme sa snažiť, aby 
sa u nás dobre cítili.

Rodičia a široká verejnosť 
môže nahliadnuť do školy po-
čas Dňa otvorených dverí, môžu 
si pozrieť vianočné vystúpenie 
a tiež program pre mamičky na 
Deň matiek, či program pre sta-
rých rodičov. Žiaci sú častokrát 
aj sami aktívni, na hodinách Vý-
chova umením si sami zorga-
nizovali, nacvičili a predstavi-
li spolužiakom a rodičom diva-
delné predstavenie Peter Kľúčik. 
V rámci národného projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva 
žiaci vytvorili náučné videá s ná-
zvom Tri kostoly. 

O akciách v škole si môže-
te prečítať v školskom časopise 
Očko. Pekná je spolupráca s na-
šimi dôchodcami. Aj minulý rok 
mali záujem naučiť sa praco-
vať s počítačmi a zároveň škole 
nezištne pomáhajú s vedením 
krúžkov, keď pripravili deťom 
pomôcky na paličkovanie a učia 
ich paličkovať.

Na Vianoce získala mater-
ská škola od sponzorov krás-
ny obnos peňazí, konkrétne 920 
EUR, ktoré boli využité na ná-
kup hračiek a didaktických po-
môcok. Taktiež bolo zakúpené 
detské ihrisko Jungle Gym Vil-
la, ktoré bude od jari súčasťou 
školského dvora a ponúkne de-
ťom veľa možností hier. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľajú na výchove a vzdelá-
vaní Vašich – našich šikovných 
ratolestí. Ďakujeme všetkým uči-
teľom, dobrovoľníkom, obyvate-
ľom Plavnice, všetkým organizá-
ciám, všetkým, ktorí sa podieľa-
jú na zveľaďovaní a zviditeľňo-
vaní školy, pretože ako pove-
dal don Bosco „Boh bohato po-
žehnáva tých, ktorí pracujú pre 
dobro detí.“  

Súťaž: Čítajme si

Vianočné vystúpenie 
detí ZŠ s MŠ Plavnica

Žiaci v Kanade

Akcia v MŠ: Cesta nie je ihrisko
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Prezident 
Slovenskej 
republiky, 
Andrej Kiska 
rozhodnutím č. 
320/2014 Z. z., na 
základe petície občanov prijatej 
27. augusta 2014 vyhlásil referen-
dum a určil deň jeho konania na 
sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení 
občania rozhodli o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa man-
želstvom nemohlo nazývať žiad-
ne iné spolužitie osôb okrem zväz-
ku medzi jedným mužom a jed-
nou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvo-
jenie (adopcia) detí a ich následná 
výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy ne-
mohli vyžadovať účasť detí na vyu-
čovaní v oblasti sexuálneho správa-
nia či eutanázie, ak ich rodičia ale-
bo deti samé nesúhlasia s obsahom 
vyučovania?

Výsledky referenda 
v obci Plavnica:

n Počet oprávnených obča-
nov zapísaných v okrsku do zo-
znamu na hlasovanie: 1225

n Počet oprávnených obča-
nov, ktorým sa vydali hlasova-
cie lístky: 627

n Počet odovzdaných hlaso-
vacích lístkov: 627

n Počet odovzdaných plat-
ných hlasovacích lístkov: 624

n Počet odovzdaných neplat-
ných hlasovacích lístkov: 3

Referendum 
2015

31. 01. 2015 sa v hoteli Sorea 
v Ľubovnianskych kúpeľoch ko-
nal II. Reprezentačný ples obce 
Plavnica.  Spočiatku to  vyzeralo 
tak, že sa bude niesť v komornej 
atmosfére, len pri sviečkach. Veľ-
ká snehová nádielka totiž spô-
sobila výpadok prúdu takmer 
v celom Ľubovnianskom okre-
se a ešte pol hodinu pred otvo-

rením plesu bola všade tma. Sta-
rosta obce, Rastislav Grich, krát-
ko po 18:00 hod. otvoril II. repre-
zentačný ples obce už za hudob-
ného doprovodu skupiny Atle-
tic  a na úvodný valčík tancovali 
takmer všetci zo 128 prítomných. 
V rámci programu mali svoje vy-
stúpenie žiačky ZŠ s MŠ Plavni-
ca a pozvanie prijala aj hudob-

II. reprezentačný ples obce

Na bicykli deťom

ná skupina Kollárovci z Kolač-
kova. Atmosféra v sále bola sku-
točne veselá a hudba utíchla len 
pri losovaní tomboly, kde na sú-
ťažiacich čakalo 36 skvelých cien. 

Veríme, že ďalšie ročníky ple-
su, ktorý organizuje obec Plavni-
ca budú aspoň tak úspešné, aký-
mi boli I. a II. reprezentačný ples 
obce Plavnica.  

Na bicykli deťom je charita-
tívny projekt, ktorého cieľom je 
ukázať ľuďom, že bojovať s ra-
kovinou sa oplatí. Keďže bicyk-
lovanie patrí medzi obľúbený 
šport mnohých Slovákov, tým-
to symbolickým spôsobom chcú 
organizátori zapojiť verejnosť do 
boja proti predsudkom, že rako-
vina je choroba smrteľná a sta-
novenie tejto diagnózy znamená 
pre pacienta stav konečný.

Medzinárodná cyklotúra sa 

v r. 2015 konala už 6. krát, v ob-
dobí od 06. do 13 júna. Vychádza 
z iniciatívy občianského združe-
nia Deťom pre život, ktorého za-
kladateľmi sú manželia Bílikovci. 

Trasa cyklotúry bola dlhá 1 
057 kilometrov a prechádzala 
237 mestami a obcami. V tretej 
etape, ktorá prebiehala 08. 06. 
2015 sa cyklomaratónci už tra-
dične zastavili aj v obci Plavni-
ca, kde ich privítali nie len žia-
ci ZŠ s MŠ v Plavnici.  Domáci 

chlieb, šišky, zeleninový šalát, 
sladký čaj... týmto všetkým sme 
pohostili  cyklistov a tak ako je 
zvykom, k tomuto charitatívne-
mu projektu prispela obec ako aj 
škola finančnou čiastkou. Tento 
rok sa organizátorom podarilo 
vyzbierať úžasnú sumu 47 750 
EUR, ktorá putuje na rekondič-
né a regeneračné pobyty pre on-
kologicky choré deti a taktiež na 
materiálne vybavenie oddelenia 
detskej onkológie. 

1. otázkaPočet hlasov
“ÁNO“

610 4
Počet hlasov

“NIE“

3. otázka
Počet hlasov
“ÁNO“

600 16
Počet hlasov

“NIE“

2. otázka

Počet hlasov
“ÁNO“

606 10
Počet hlasov

“NIE“

Referendum o rodine, kto-
ré iniciovala Aliancia za rodi-
nu, bolo neplatné. K hlasova-
cím urnám prišlo len 21,41 per-
centa oprávnených voličov.
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Dlhoroční reprezentan-
ti Slovenskej republiky v pa-
raglidingu, Peter  a Štefan Vy-
parinovci, dosahovali aj v roku 
2015 vynikajúce výsledky na 
domácich, ako aj na medziná-
rodných súťažiach. 

Členovia občianskeho zdru-

ženia Perfectfly-paragliding 
klub Plavnica, sú dlhoročný-
mi reprezentantami SR v pa-
raglidingu a  okrem účasti na 
rôznych súťažiach, organizu-
jú každoročne kurzy lietania 
pre pokročilých aj začínajú-
cich pilotov.  Na svojej strán-

Peter Vyparina 2015: 

1. miesto - Otvorené 
majstrovstvá Kolumbie 
1. miesto - Otvorené 
majstrovstvá CZ+PL+SK  
Krushevo (Macedónsko)
1. miesto v rebríčku sloven-
ských pilotov za rok 2015

Štefan Vyparina 2015:

6. miesto -  Soča Valley 
open V Slovinsku
7. miesto -  vysoko prestížne 
preteky v Slovinskom 
Tolmine – Serial Cup
2. miesto v rebríčku 
slovenských pilotov 2015

ke: http://www.aparaglidin-
gskola.sk/ ponúkajú bratia 
Vyparinovci okrem možnosti 
prihlásenia sa na kurzy aj pa-
raglidingovú výstroj a taktiež 
sa delia o svoje zážitky a foto-
grafie z ciest za lietaním. V au-
guste tohto roku sa rozhodne 

o nominácii tohoto športu na 
Olympijské hry v Japonskom 
Tokiu v r. 2020 a to by bolo 
pre bratov Vyparinovcov na-
ozajstnou výzvou,  keďže už 
roky patria do užšej svetovej 
špičky v tomto športe.

Úspechy našich paraglidistov

VK Plavnica je súčasťou Dra-
ganna volejbalová liga mix už 
štyri roky. Počas pôsobenia vo-
lejbalového klubu sa na palu-
bovke vystriedalo niekoľko hrá-
čov. Oporou družstva sú od po-
čiatku zakladateľ a kapitán tímu 
Peter Štupák, hrajúci tréner Jo-
zef Senko a  nahrávačka Janka 
Moščovičová. 

Terajšia zostava tímu: Janka 
Moščovičová, Adela Štupáková, 
Monika Krajgerová, Peter Štu-
pák, Jozef Senko, Filip Truska, 
Marek Kseňak, Jakub Greizin-
ger, Radko Gábor, Marián Solec-
ký, Erik Krajger, Timotej Joštiak. 

Sezóna 2012/2013 a sezóna 
2013/2014 boli pre tím VK Plav-
nica veľmi úspešné. Prvý rok 
skončili na 2. mieste, kedy  po 
nervydrásajúcom finále okúsili 
trpkosť prehry. V druhej sezóne 
sa našim volejbalistom opäť po-
darilo prebojovať do finále, kde 
boli už úspešní. Celý volejbalo-
vý klub spolu s úžasným fanclu-
bom sa tešili z titulu.   

M i n u l o r o č n á  s e z ó n a 
2014/2015 bola pre volejbalový 
klub nie celkom úspešná. Hlav-
ným cieľom volejbalistov bolo 

dostať sa do play-off. Napriek 
ich snahe sa im to nepodarilo. 
V postupe do play-off bol ich 
najväčším súperom Elektro Ali-
ca s ktorým po celý rok zvádza-
li boj o 6. miesto. Plavničanom 
sa tento boj nepodarilo vyhrať 
a sezónu ukončili na 7. Mieste.  

Nová sezóna 2015/2016 pri-
niesla so sebou aj dve nové posi-
ly. Marek Kseňak a Jakub Grei-
zinger, odchovanci VKM Stará 
Ľubovňa, zvýšili kvalitu druž-
stva VK Plavnica a to sa začalo 
odrážať aj na výsledkoch. Volej-
balisti od začiatku tejto sezóny 
podávali skvelé výkony, o čom 
svedčí  aj tabuľkové umiestne-
nie na konci roka 2015, keď po 
7. kole sa Plavnica nachádza na 
skvelom 1. mieste. 

Volejbalový klub sa zúčast-
ňuje aj rôznych turnajov. Pre 
každého hráča je však najdôle-
žitejší vianočný turnaj, ktorý sa 
hrá v telocvični ZŠ v Plavnici. 
Turnaja na sklonku roka 2015 
sa zúčastnilo osem tímov. Na 
prvom mieste sa po napínavom 
finále umiestnila OZP-IPA Polí-
cia, keď vo finále zdolali Hrabu-
šice. Domáci tím vybojoval tre-
tie miesto.

Volejbalový klub PLAVNICA
1.  VK Plavnica 8 7 1 22 7 692 619 3 4 0 0 1 0 21

2.  Gumkáči 6 5 1 17 5 522 424 3 2 0 1 0 0 16

3.  OZP-IPA Polícia 6 5 1 16 4 479 378 4 1 0 0 1 0 15

4.  Mier Kamienka 7 4 3 13 15 586 604 0 2 2 0 1 2 10

5.  VKM Juniori 7 4 3 14 14 590 622 1 1 2 0 2 1 10

6.  Memorium 7 2 5 13 15 612 606 2 0 0 3 1 1 9

7.  VKM Žiaci 7 2 5 7 18 500 580 0 1 1 0 1 4 5

8.  SL Raketa 7 1 6 7 19 517 597 0 1 0 1 2 3 4

9.  Elektro Alica 7 1 6 8 20 593 661 0 0 1 1 3 2 3

   p.z. v. p. v. p. v. p. 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3

         zápasy                   sety                  lopty                       výsledky v setoch
družstvo  b.

Tabuľka po 8. kole

Šport
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Osemnásty ročník vianočného futbalového turnaja 
sa odohral 27. 12. 2015. O pohár starostu obce súťaži-
lo 12 mužstiev. Z víťazstva sa radovalo mužstvo: Bela-
sá Šľachta, ktoré vo finále porazilo mužstvo Botafogo 
(viď fotografia). Na treťom miesto skončil tím Young 
Boys. Pohár Jána Fröhlicha - pre najlepšie hráča tur-
naja získal Filip Vojtek. 

Vianočný turnaj sa teší veľkej priazni u divákov 
aj u samotných hráčov, o čom svedčí aj účasť býva-
lých či súčasných reprezentantov Slovenska vo fut-
sale a futbale. 

Futbalový klub FK Druž-
stevník Plavnica sa 

v roku 2015 rozrástol o prí-
pravku (U11). Najmladších 
žiakov trénujú Peter Sklená-
rik a Vladimír Fröhlich. Spo-
ločne sa zúčastňujú rôznych 
turnajov na Slovensku a v Poľ-
sku. Zverenci Michala Mláku 
a Rastislava Ryboviča – mlad-
ší žiaci (U13) už hrajú II. ligu.

Druhú ligu hrajú aj starší žiaci (U15), ktorých trénuje Peter 
Vresilovič. Tí skončili v sezóne 2014/2015 na krásnom tre-

ťom mieste.
Starší žiaci dorast (U19) skončili v III. lige v predchádzajúcej se-
zóne taktiež na treťom mieste. Tréningy majú pod vedením Ma-

teja Mačeka a Jozefa Hricka. 

Na sklonku 
roka  2015 

vyhlásil Východo-
slovenský futbalový 
zväz svoju jedenást-
ku roka III. ligy. Toto 
ocenenie si po tretí-
krát za sebou prevzal 
aj náš hráč a kapitán 
Jano Fröhlich. 

A mužstvo FK Družstevník Plavnica - do-
spelí ukončilo  sezónu 2014/2015  na 11. 

mieste. Napriek tomu, že v domácich zápasoch 
to mužstvu niekedy nešlo podľa očakávania, tre-
ba povedať, že zotrvať v tejto príťažlivej lige sa im 
podarilo bez väčších problémov. Ján Fröhlich odo-
hral v spomínanej sezóne na ihrisku 2700 minút, 
teda všetky zápasy. Podobný úspech sa podaril už 
len ďalším dvom hráčom z III. ligy východ.

Po jesennej časti sezóny 2015/2016 stoja zverenci Mariána Solotruka v tabuľke tak-
tiež na 11. mieste. Podobne ako v predchádzajúcej sezóne mužstvo nazbieralo viac bo-
dov u súperov, než na svojom vlastnom trávniku. Hoci je oko domáceho diváka často 
kritické, predstavitelia klubu by chceli aj touto cestou poďakovať za podporu a priazeň 
fanúšikom, ktorí prichádzajú na zápasy a fandia mužstvu. Taktiež patrí veľké ĎAKU-
JEM samotným hráčom. Trénovať trikrát týždenne popri zamestnaní a v nedeľu nastú-
piť na zápas s odhodlaním a túžbou po víťazstve je obrazom skutočného športovca, po 
ktorom túži každý klub. 

Vianočný turnaj o pohár starostu obce

17. kolo 13. 3. 2016 14:30 Plavnica - Pušovce
18. kolo 19. 3. 2016 15:00 Lipany - Plavnica
19. kolo 27. 3. 2016 15:00 Futura - Plavnica (vo Svidníku)
20. kolo 03. 4. 2016 15:30 Plavnica - Vranov nad Topľou
21. kolo 10. 4. 2016 15:30 Prešov B - Plavnica
22. kolo 17. 4. 2016 16:00 Plavnica - Stropkov
23. kolo 24. 4. 2016 10:30 Krásna - Plavnica
24. kolo 01. 5. 2016 16:30 Plavnica - Bardejovská N. Ves
25. kolo 08. 5. 2016 16:30 Trebišov - Plavnica
26. kolo 15. 5. 2016 16:30 Plavnica - Veľké Revištia
27. kolo 21. 5. 2016 19:30 Moldava nad Bodvou - Plavnica
28. kolo 29. 5. 2016 17:00 Plavnica - Giraltovce
29. kolo 05. 6. 2016 17:00 Vyšné Opátske - Plavnica
30. kolo 12. 6. 2016 17:00 Plavnica - Snina

Rozpis zápasov TIPOS III. ligy východ dospelí 2015/2016
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Kabelovka už aj v digitálnej forme
 Približne v polovici roka 2015 sme spustili vysielanie niekto-

rých programov kabelovej televízie už aj v digitálnej forme. Uží-
vateľom, ktorí majú televízne prijímače v HD kvalite a naďalej 
využívajú len analógový obraz odporúčame spustiť na svojich 
televíznych prijímačoch automatické digitálne ladenie, kde bude 
pásmo DVB-T nahradené pásmom DVB-C. 

Kvetinárstvo KATARÍNKA
 Od 05. 05. 2015 je v obci Plavnica otvorené kvetinárstvo Ka-

tarínka, so sídlom Plavnica 217 – budova starej školy, vedľa 
cukrárne Vanilla. 

Viac info: Kvetinárstvo KATARÍNKA – Facebook 

Vážení občania!
 Z príležitosti 690. výročia založenia obce Plavnica sme v roku 

2015 začali spracovávať monografiu obce – Plavnica v premenách 
času.  V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o fotogra-
fie obce z histórie i zo súčasnosti. Privítame momentky zo všed-
ných dní aj z rôznych akcií, ktoré sa v obci konali, fotografie osôb, 
prírody, budov, ktoré zmenil čas a pod. 

 Fotografie chceme  použiť na doplnenie grafickej časti mono-
grafie obce Plavnica.

 Fotografie môžete zasielať e-mailom: starosta@obecplavnica.
sk alebo osobne na sekretariáte obecného úradu v Plavnici. Všet-
ky originály vrátime! ĎAKUJEME! 

SMS - info
 Obec Plavnica Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dô-

ležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových 
správ, podľa vlastného výberu.

 Označte, ktoré správy máte záujem odoberať a zaregistruj-
te svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke: http://
sms-info.eu/spravy/odosielatel/plavnica

  Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ 
nahlásiť aj na emailovú adresu starosta@obecplavnica.sk, prípad-
ne osobne na sekretariáte obecného úradu v Plavnici. 

Blahoželáme a spomíname
Narodili sa:  

Nikol Ševčiková, Matthew Gočik, Sofia Jasenčáková, Liliana 
Dlugošová, Bibiána Vojteková, Viktória Vančová, Adam Varga, 
Milan Repka, Barbora Grichová, Marko Kyšeľa, Teodor Zigo, Ma-
ximilián Čuba, Michal Plavnický, Teodózia Jozefíková, Sára Ma-
čeková, Janka Vyrosteková, Ján Chovanec, Vanesa Pavlišinová, 
Melánia Krajňáková, Eliška Karchová, Emma Drabišinová, Ma-
rián Solecký, Oliver Varga

Navždy nás opustili: 
Katarína Chmeliarová – 23, Štefan Huba – 293, Paulína Fabia-

nová – 182, Róbert Nemec – 179, Ján Vojtek – 380, Štefan Kyšeľa 
– 18, Anna Fedorková – 101, Anna Pristačová – 322, Justína Van-
čová – 300, Jozef Štupák – 48, Karol Žoldák – 25, Štefánia Fabia-
nová – 108, Anna Štupáková – 168, Valentín Fedorko – 236, Kris-
tína Paraličová – 98, Milan Fröhlich - 382

Občianske združenie s ná-
zvom MAS „Horný Šariš – Min-
čol“ je dobrovoľné, verejnopro-
spešné, mimovládne, nepolitic-
ké, nezávislé združenie fyzic-
kých a právnických osôb, ktoré 
zabezpečujú svoju činnosť napĺ-
ňaním cieľov a predmetu v ce-
listvom území tvorenom geo-
graficky ohraničenými a suse-
diacimi katastrálnymi územia-
mi obcí: Pusté Pole, Kyjov, Ša-
rišské Jastrabie, Ďurková, Vislan-
ka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Rus-
ká Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, 
Šambron, Plavnica. 

Združenie je partnerstvo sub-
jektov verejnej správy, podnika-
teľských a nepodnikateľských 
subjektov a občanov pôsobiacich 
alebo sídliacich na vymedzenom 

území s cieľom zostaviť, realizo-
vať, riadiť, monitorovať a hodno-
tiť stratégiu rozvoja územia.

V roku 2015 sa obec Plavni-
ca, v zastúpení starostom obce 
Rastislavom Grichom, zúčast-
nila niekoľkých stretnutí ohľa-
dom monitorovania územia 
MAS, aby bolo čo najlepšie pri-
pravené na prípravu a imple-
mentáciu stratégie miestneho 
rozvoja CLLD na obdobie 2014 
- 2020. V rámci spomenutej stra-
tégie Obec Plavnica požiadala 
o budovanie náučných chodní-
kov s prístreškami, cykloturis-
tických chodníkov, ich napojenie 
na náučné chodníky; výstavbu 
vyhliadkových veží; výstavbu 
a rekonštrukciu športovísk a det-
ských ihrísk, amfiteátra. 

Informácie pre občanov

Občianske združenie MAS 
„Horný Šariš – Minčol“

22. 1. 2016
19. 2. 2016
11. 3. 2016
22. 4 .2016
27 .5. 2016
24. 6. 2016
22. 7. 2016
12. 8. 2016
09. 9. 2016

21. 10. 2016
25. 11. 2016

20. 1. 2016
2. 3. 2016

25. 5. 2016
20. 7. 2016
5. 9. 2016

23. 11. 2016

14. 4. 2016
20. 10. 2016
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Termíny vývozu separovaného zberu 
druhotných surovín - rok 2016
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