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Plavnické
po roku sa k Vám opäť prihová-

ram prostredníctvom novín. Som 
veľmi rád, že Vás opätovne môžem 
informovať o tom, čo sa v obci udia-
lo a čo máme na najbližšie obdobie 
naplánované.

Stalo sa tradíciou, že  na začiat-
ku roka sa koná obecný ples, minulý 
rok sa uskutočnil 6. 2. 2016 v Ľubov-
nianskych kúpeľoch. Nielen tombo-
la, ale aj program bol bohatý a o zába-
vu bolo postarané, myslím si, že spo-
kojnosť bola na všetkých stranách.

Marec sa zapísal do dejín histó-
rie, nielen našej obce, ale celého Slo-
venska tým, že sa konali voľby do 
Národnej rady Slovenskej republi-
ky, kde sme mali možnosť zvoliť nie-
len politickú stranu, ale aj poslancov 
do NR SR, zástupcov kandidátov za 
jednotlivé politické strany. Výsledky 
sú zverejnené na našej obecnej strán-
ke, no môžete si ich prečítať aj v obec-
ných novinách.

Požiadali sme o účelovú dotáciu 
Ministerstva financií SR, ktorá nám 
bola pridelená vo februári 2016 vo 
výške 11 000,- €. Dotáciu sme vy-
užili na opravu telocvične, vymeni-
li sa okná a dvere, realizácia prebehla 
v mesiacoch apríl – máj 2016.

V marci sme podali žiadosť o po-
skytnutie finančných prostriedkov 

na rozvoj výchovy a vzdelávania žia-
kov v oblasti telesnej a športovej vý-
chovy formou dostavby, rekonštruk-
cie alebo výstavby novej telocvične 
a na vybavenie telocvične. Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR nám schválilo čiastku 80 000,- 
€, ktorá sa použije na zastrešenie te-
locvične, realizáciu projektu chceme 
uskutočniť v roku 2017.

Výstavba chodníka – od križovat-
ky smerom na Šambron bola zreali-
zovaná v mesiacoch august – októ-
ber 2016, bližšie informácie si prečí-
tate v samostatnom článku.

Počas celého roka sa konali prí-
pravné práce na územné rozhodnu-
tie protipovodňovej ochrany – suchý 
polder na potoku Šambronka.

V júni 2016 sa nám ozval rodák 
z Plavnice, bývajúci v Českej repub-
like Ján Plavnický,  jeho list si môžete 
prečítať aj na našej obecnej stránke. 
Svojimi spomienkami nám pomohol 
pri spracovaní monografie obce Plav-
nica, kde sme nezaháľali ani počas 
roka 2016. Opätovne by som chcel 
poprosiť, ak má niekto fotografie ale-
bo dokumentáciu o premenách obce 
Plavnica, aby nám poskytol informá-
cie na doplnenie monografie. Verím, 
že monografiu sa nám podarí úspeš-
ne ukončiť v roku 2017.

Život v našej obci je bohatý nie-
len  na kultúrne, ale aj športové uda-
losti, cirkevný život, aktívna je aj ZŠ 
s MŠ, aj naši dobrovoľní hasiči majú 
za sebou úspešný rok a nezabudni-
me spomenúť, ani našich dôchod-
cov. O všetkých aktivitách si môže-
te podrobnejšie prečítať v jednotli-
vých článkoch.

Prechodom na digitálne vysiela-
nie nám kabelovka spôsobovala počas 
uplynulého roka dosť veľké problé-
my. Častým problémom je aj zmena 
frekvencií jednotlivých televíznych 
staníc, ktoré si vyžadujú neustálu 
aktualizáciu alebo znovu naladenie 
televíznych kanálov. Všetkým chcem 
poďakovať za trpezlivosť pri odstra-
ňovaní porúch a zároveň chcem po-
prosiť, ak by ste mali problém s nie-
ktorými kanálmi, aby ste si skúsili o 
znovu naladenie svojich televíznych 
prijímačov, alebo sa obráťte s prosbou 
na vašich známych. Samozrejme po-
ruchy môžete hlásiť naďalej na obec-
nom úrade.

S blížiacim sa koncom roka sme 
dokúpili vianočné ozdoby, a preto 
mohla byť naša obec počas vianoč-
ného obdobia viac ozdobená.

Koncom roka sme z prostriedkov 
„Fondu na starostlivosť o dreviny“ 
zakúpili malotraktor (38 000,- €) 

s príslušenstvom (nakladač, vo-
zík, mulčovač, drvič komunál-
neho odpadu, postrekovač, roz-
metadlo, mulčovač so zberom) 
v hodnote 28 000,-  €. 

Niekoľkoročnou tradíciou 
sa stalo, že pozývame obyvate-
ľov našej obce pri príležitosti ich 
životného jubilea na slávnost-
ný akt, vykonávaný na obec-
nom úrade. Som veľmi rád, že 
program sme obohatili o vystú-
penie detičiek materskej školy, 
pri ktorom pookrejú srdcia, po-
hladia vrásky a stáva sa, že aj 
slzička dojatia sa kotúľa po tvári. 

Poslanci obecného zastupi-
teľstva sa vlani zišli 6-krát, na 
zasadnutiach schválili 72 uzne-
sení, všetky zápisnice a uzne-
senia sú v zmysle platnej le-
gislatívy zverejnené na obec-
nej stránke.

Dovoľte mi, popriať Vám do 
ďalšieho obdobia pevné zdravie, 
veľa radostných chvíľ v kru-
hu svojich najbližších, veľa po-
hody a vzájomného porozume-
nia, nech slza smútku obchá-
dza všetkých j.

Rastislav Grich
starosta obce

Vážení spoluobčania,
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06. 02. 2016 sa uskutoč-
nil v priestoroch hotela Sorea 
v Ľubovnianských kúpeľoch 
III. reprezentačný ples obce 
Plavnica. Počas celej noci hrala 
prítomným do tanca Ľudová 
hudba Stanislava Baláža z Ra-
slavíc – niekoľkonásobní drži-
telia ceny „Laureát hudobné-
ho folklóru“. V rámci kvalitné-
ho programu sa nám predsta-

III. Reprezentačný ples obce
vil Ján Kočiš, majster sveta vo 
vystúpení na špeciálnom bi-
cykli – trial show. Tento mla-
dý chlapec predviedol na svo-
jom bicykli neskutočné  kreá-
cie, ktoré sme sledovali so za-
tajeným dychom. 

Tanečný klub TILIA z Li-
pan, dvojnásobný majster Slo-
venska v latinsko – americ-
kých tancoch, potešil oko di-

váka nádherným tancom mla-
dých párov v štandardných 
tancoch a v latinsko-americ-
kých tancoch. Za pozretie ur-
čite stálo aj vystúpenie brušnej 
tanečnice z Ukrajiny a detské-
ho tanečného súboru Triumph 
Dance Family, taktiež z Ukra-
jiny. 

Tí, ktorí sa prišli zabaviť, 
a bolo ich presne 100, si ne-

nechali ujsť ani tombolu, kto-
rá je z roka na rok početnejšia 
a vždy plná kvalitných spot-
rebičov, náradia, darčekových 
poukážok a pod.   

Touto cestou by sme chce-
li opätovne poďakovať spon-
zorom a všetkým, ktorí sa po-
dieľajú na príprave tak krásne-
ho večera a tešíme sa na ďalšie 
ročníky obecného plesu. 

V mesiacoch august – októ-
ber 2016 sa zrealizovala výstav-
ba chodníka v časti obce od súp. 
č. 138 až po súp. č. 431, smer 
Šambron.  Obrubníky a podklad 
pod chodník vybudovala firma 
Ing. Milan Štupák – IVS, zvyšné 
práce už urobila obec vo vlast-
nej réžii. Celkové náklady na 
výstavbu chodníka predstavo-
vali cca 31 000 €. Súbežne s vý-
stavbou chodníka prebiehala 
rekonštrukcia havarijných úse-
kov ciest II. a III. triedy Prešov-
ského samosprávneho kraja po 
zimnej údržbe. V danom úseku 
bola cesta rekonštruovaná v dĺž-
ke 1 200 m. Skutočné náklady 
na rekonštrukciu predstavova-
li 140 000 €.  

Počas realizácie výstavby 

boli obyvatelia v spomínanej 
časti obce obmedzovaní prístu-
pom k svojim rodinným do-
mom,  preto by sme im chceli 
poďakovať za trpezlivosť, zho-
vievavosť a pomoc. 

Opätovne chceme poprosiť 
všetkých občanov, aby nielen 
nový chodník, ale všetky chod-
níky v obci slúžili hlavne na ten 
účel, na aký boli vybudované, 
t. j. bezpečnosť chodcov – bez-
pečnosť nás všetkých. 

Na chodníku nie je možné 
parkovať automobily a tí, kto-
rým sa bránička otvára do chod-
níka, nech ju nechávajú počas 
dňa zatvorenú, alebo nech si 
prerobia otváranie bráničky do 
vnútornej časti. 

Žiadame všetkých obyva-

Výstavba chodníka
- smer Šambron

teľov, aby chodníky boli bez 
akýchkoľvek prekážok pre 
chodcov, boli udržiavané v čis-
tote, aby nedošlo k situácii, že 
mamičky s kočiarmi musia cho-

diť po ceste. Je pekné že sa stará-
te aj o zeleň pri chodníku, no je 
potrebné zvážiť, či niekedy nie 
je prekážkou pre chodcov. 

Za pochopenie ďakujeme. 
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Dobrovoľní hasiči z obce 
Plavnica mali ku kon-
cu roka 2016 spolu 70 
členov. Úlohou hasičs-
kej organizácie je, aby 
vynikala nielen počtom 
členov, ale hlavne pri 
plnení plánovaných 
úloh, pri mimoriadnych 
udalostiach na pomoc 
občanom obce. 

Už tretí rok sa úspešne rozví-
ja spolupráca s hasičmi z Poľskej 
republiky.  V januári 2016 sa zú-
častnili súťaže v Poľsku naši mla-
dí hasiči, kde dosiahli dobré vý-
sledky. Na oplátku sa v novem-
bri poľské družstvo mladých 
hasičov zúčastnilo našej halo-
vej súťaže v Plavnici. Zástupco-
via hasičov sa zúčastnili na VČS 
(výročná členská schôdza) v Br-
zezne 09. 04. 2016, taktiež sa zú-
častnili na slávnosti zaradenia 
poľského družstva OSP Brzezna 
do ich záchranného systému 
a spoločná bola aj oslava  sviat-
ku patróna hasičov, sv. Floriá-
na, ktorá sa konala v Poľsku, 07. 
05. 2016, slávnostným nástupom 
na sv. omši a spoločným pose-
dením. Dotácia z prostriedkov 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky  vo výške 

Dobrovoľný hasičský zbor v Plavnici
2 000 € bola využitá na doplne-
nie hasičskej výzbroje a s pomo-
cou obecného úradu bolo zakú-
pených aj osem nových vychádz-
kových uniforiem. 

Okresné kolo previerky hasič-
ských družstiev prinieslo našim 
starším hasičom 11. miesto. Tak-
tiež sa zúčastnili pohárových sú-
ťaži v Šambrone a v Sulíne, kde 
dosiahli slušné výsledky a viac 
praktických skúseností pri prá-
ci s požiarnou technikou. Mladí 
hasiči súťažili v auguste v Jara-
bine, kde získali 1. miesto. V no-
vembri sa v Plavnici organizoval 
16. ročník okresnej halovej súťa-
že mladých hasičov. Naše diev-
čatá boli v súčte časov jednotli-
vých disciplín najlepšie zo všet-
kých družstiev okresu a okrem 
pohára za 1. miesto v kategórii 
dievčat získali aj putovný pohár 
starostu obce, ktorý ostal natrva-
lo doma.  V priebehu šestnástich 
rokov sme do našej vitríny získa-
li druhý pohár. Družstvá chlap-
cov aj dievčat sa zúčastnili aj na 
halovej súťaži v Bardejove, kde 
dosiahli pekné výsledky a získa-
li nové skúsenosti. 

Dobrovoľní hasiči zasahovali 
počas celého roka trikrát. Najskôr 
to bolo pri požiari v drevenici Au-
gustína Bernáta, neskôr pri požia-
ri suchej trávy v obci Hajtovka a 
v mestskej časti SL - Podsadek. 

Obecné zastupiteľstvo na 
svojom 10.zasadnutí, ktoré sa 
konalo 8.6.2016 schválilo udele-
nie ocenenia – plakety a vecnej 
ceny za pozoruhodný čin pri 
požiari rodinného domu č. 197 
v ktorom žil p. Augustín Ber-
nát. V krátkosti Vám priblíži-
me priebeh tejto tragickej uda-
losti – zo dňa 26. 01. 2016.

Požiar spozoroval Peter Var-
ga, ktorý ihneď zmobilizoval 
tých, čo boli nablízku, a to sta-
rostu obce Rastislava Gricha, 
Stanislava Chovanca a Jána 
Fröhlicha, ktorí začali okam-
žite konať. Neodkladne boli 
volané záchranné zložky. Po 
prekonaní prvých prekážok, 
uzamknutej bránky, vchodo-
vých dverí, okien a otvorení 
uzamknutých dvier do pred-
nej izby bolo potrebné vyniesť 

Plaketa za hrdinský čin
na majetku. 

Je potrebné zdôrazniť, že 
menovaní páni v tejto zložitej 
situácii nezaváhali,  ani chvíľ-
ku neuvažovali o tom, že môžu 
ohroziť seba a svoje zdravie,  
ale prioritou pre nich bolo za-
chrániť človeka. 

Hodnotu tohto činu neznižu-
je ani skutočnosť, že p. Augustín 
Bernát po následných zdravot-
ných komplikáciách aj napriek 
maximálnemu úsiliu zdravot-
níkov 28. 01. 2016 zomrel. 

Ľudí, akými sú Peter Varga, 
Stanislav Chovanec, Ján Fröh-
lich a Rastislav Grich  si musí-
me vážiť, oceňovať a ich činy 
zaznamenávať ako výnimočné 
udalosti v živote obce.  Preto im 
bolo v mene obecného zastupi-
teľstva udelené ocenenie – pla-
keta za hrdinský čin. 

bezvládne telo Augustína Ber-
náta zo zadymenej a horiacej 
miestnosti. Po viacerých poku-
soch, kde bezprostredne hro-
zilo, že niekto zo zasahujúcich 
môže zostať v dyme a plame-
ňoch, sa podarilo telo vytiah-

nuť mimo priestor ohrozenia, 
poskytnúť mu prvú predlekár-
sku pomoc a odovzdať ho pro-
fesionálnym záchranárom. Po 
príchode dobrovoľných a pro-
fesionálnych hasičov sa dokon-
čila likvidácia požiaru a záchra-
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Cirkev

Duchovný 
život
v našej obci

Ôsmy eRko ples v našej far-
nosti sa konal 23. januára a nie-
sol sa v tajomnom duchu. Sú-
časťou plesových rób 130-tich 
účastníkov bola totiž aj škrabo-
ška. O skvelý program, tombo-
lu, výzdobu a občerstvenie sa 
postarali animátori. Nechýbali 
obľúbené eRko tance, či vyhlá-
senie kráľa a kráľovnej plesu 
a ich následný kráľovský tanec. 

V sobotu 27. februára 2016 
sa pri sv. omši v kostole sv. 
Antona Paduánskeho v Koši-
ciach uskutočnil obrad prijatia 
medzi kandidátov na posvät-
ný rád. Medzi kandidátmi na 
prijatie diakonátu a presbyte-
rátu nechýbal ani náš Dominik 
Plavnický. Piati bohoslovci pre-
javili túžbu stať sa kňazmi, vy-
jadrili súhlas a chcenie vytrvať 
na ceste za Pánom. Kandidatú-
rou urobili dôležitý krok k blí-
žiacej sa diakonskej vysviacke. 

Slávnosť 1. svätého prijíma-
nia sa uskutočnila hneď v prvý 
májový deň. 24 detí prijalo po 
prvýkrát Pána Ježiša do svoj-
ho srdca pod spôsobom chle-
ba a vína. Detičky sa na tento 
výnimočný deň pripravova-
li dlhodobou účasťou na det-
ských svätých omšiach a ho-
dinách náboženstva so s. M. 
Zbigniewou. V máji sa tak-
tiež konala tradičná posviacka 
áut.  Prosili sme Všemohúce-
ho Boha, aby daroval všetkým 
cestujúcim pokojnú a bezpečnú 
cestu a ochraňoval nás od všet-
kého zlého. 

10. júna sa konala v Dóme 
sv. Alžbety v Košiciach diakon-
ská vysviacka, pri ktorej náš bo-
hoslovec Dominik Plavnický 
prijal 1. stupeň sviatosti posvät-
ného stavu. Hlavným celebran-
tom a zároveň svätiteľom bol 
Mons. Alojz Tkáč, emeritný ko-
šický arcibiskup. Dominik, ako 
diakon pôsobí v Prešove. 

V dňoch 25. 07. 2016 – 31. 
07.2016 sa skupinka mladých 
ľudí z Plavnice zúčastnila sve-
tových dní mládeže v Kra-
kowe. Témou svetových dní 
bolo blahoslavenstvo: „Blaho-
slavení milosrdní, lebo oni do-
siahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 
7).  Plavničania boli ubytova-
ní v dedinke Skotniki, neďa-

leko Krakowa – chlapci v ško-
le, dievčatá v rodinách. Den-
ne prešli veľa kilometrov. Slo-
venský program sa konal kaž-
dý deň v mestečku Skawina. 
Zahŕňal sv. omše, divadelné 
a hudobné predstavenia, chvá-
ly, prednášky, rôzne aktivity. 
Mládež mohla navštíviť ob-
chodíky a rehoľnú kaviareň. 
Samotný program so Sv. ot-
com Františkom sa odohrával 
v centre Krakowa, kde sa kaž-
dodenne stretávalo obrovské 
množstvo mladých ľudí z celé-
ho sveta. Atmosféra bola pria-
teľská, pokojná, ľudia sa spo-
ločne rozprávali, fotili, vymie-
ňali si suveníry, davovo spieva-
li piesne... Svetové dni mláde-
že zostali pre našu mládež zá-
žitkom na celý život. 

V septembri sa v našej obci 
konali ľudové misie. Popri bo-
hatom programe pre detí, mlá-
dež i starších si našli misionári 
čas navštíviť aj chorých a sprí-
jemniť im  chvíle za dverami 
ich príbytkov. 

Slávnosť poďakovania za 
úrodu mala opäť čaro a ho-
nosnosť vďaka rukám našich 
dôchodcov, ktorí sa postarali 
o výzdobu kostola z  vypesto-

Na slávnosť Panny Márie Bohoro-
dičky k nám opäť po roku zavítali 
veriaci z Chmeľnice, ktorí spolu 
s vdp. Jozefom Palenčárom, dnes 
už bývalým duchovným otcom 
obce Chmeľnica, zaspievali vianoč-
né piesne, koledy, a tak spríjemnili 
všetkým prítomným vianočné 
sviatky.

Dominik Plavnický - 
vysvätený za diakona

Gospelová kapela My Way
Jasličková pobožnosť 
„Vinšujem Vám“

Jasličková pobožnosť
 „Chudobný kráľ“
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07. 08. 2016 sa na parkovisku 
pred Kostolom Sedembolestnej 
Panny Márie uskutočnila už po 
piatykrát akcia s názvom: DEŇ 
RODINY. 

Deň rodiny 2016 odštartoval 
svätou omšou, úvodnou hym-
nou a spoločným obedom, kde 
sa podával guľáš.

O 12:30 hod. už účinkova-
li deti z folklórneho krúžku zá-
kladnej školy, nasledovali psí-
kovia Dreams a Arsi a Šermia-
ri Sarus.

Folklórna spevácka skupina 
Plavnica a Maradaš rozospievala 
prítomných divákov a pri pred-
náške otca Mariána Kuffu sme už 
okrem Plavničanov mohli v „hľa-
disku“ vidieť aj množstvo hostí z 
okolitých dedín a miest.

Nasledovalo vystúpenie fol-
klórneho súboru Ľubovňan, 
hneď po ňom nás potešil svojim 
spevom a hrou na klavír sympa-
tický Marián Čekovský.

Netrpezlivci sa dočkali vytú-
ženej, bohatej tomboly a čereš-

vaných plodov rastlín, ovocia, 
zeleniny, obilnín...

Na 10-tom výročí konsekrá-
cie farského kostola Sedembo-
lestnej Panny Márie (4. novem-
ber 2016) sa zúčastnilo okrem 
emeritného košického arcibis-
kupa J. E. Mons. Alojza Tkáča 
viacero kňazov, medzi ktorý-
mi nechýbali ani plavnickí ro-
dáci – vdp. Miroslav Kyšeľa, 
vdp. Peter Kyšeľa a vdp. Jaro-
slav Rindoš SJ. Počas slávnosti 
poďakoval vdp. Peter Ružbar-
ský všetkým, ktorí sa podieľa-
li na výstavbe nášho kostola 
a tým, ktorí sa o kostol stara-
jú. Ďakujeme Bohu, že nám dal 
milosť, že práve naša generácia 
sa mohla podieľať na výstavbe 
chrámu a prosíme ho, aby sme 
sa v ňom v hojnom počte mohli 
stretávať na oslavu Trojjediné-
ho Boha. 

Aj tento rok zavítal do na-
šej obce Svätý Mikuláš, vypo-
čul si básničky a pesničky od 
najmenších a na oplátku ich 
obdaroval skvelými sladkos-
ťami. Zároveň spoločne s deť-
mi rozsvietil vianočný strom-
ček, ktorý nás s novou vianoč-
nou výzdobou okúzlil vianoč-

ným čarom.  
V prvý sviatok vianočný nás 

všetkých Folklórna spevácka 
skupina Plavnica pozvala na 
ich vianočný koncert, na kto-
rom spoločne s ľudovou hud-
bou Maradaš z Lipan oficiálne 
predstavili ich nové CD s ná-
zvom „Plesajte všetci ľudia“. 
CD s vianočnými koledami je 
stále v predaji. Bližšie infor-
mácie získate u PaedDr. Ma-
reka Ševčíka, Plavnica č. d. 59, 

tel. číslo: 0904 932 000. 
Deti sa nám predstavili vo 

vianočnej akadémii pod dohľa-
dom s. M. Zbigniewy,  v kto-
rej zobrazili príbeh narodenia 
Ježiška netradičným spôso-
bom a v pobožnosti „Vinšujem 
Vám“ pod dohľadom D. Štupá-
kovej a Mgr. Ing. B. Fabiano-
vej zaspievali vianočné koledy 
a potešili aj vinšami.  

V medzivianočnom období 
bolo požehnané druhé „dielo“ 

gospelovej kapely My Way. CD 
s názvom „Iba s Tebou“ bolo 
požehnané počas svätej omše 
a je k dispozícii na: 

1. iTunes
2. Google Play
3. Vo farskom kostole 
4. Na koncertoch kapely

Kúpou CD podporujete 
fungovanie a napredovanie 
kapely. 

ničkou na torte bolo vystúpenie 
našej plavnickej gospelovej ka-
pely My Way.

Okrem vyššie uvedené-
ho bolo pre deti pripravených 
množstvo workshopov, skáka-
cí hrad, trampolína, šmýkačka, 
jazda na koni, jazda na štvorkol-
ke, dobová kuchyňa a pre adre-
nalínových nadšencov aj fantas-
tický pohľad zo 40 metrovej výš-
ky na celú Plavnicu j.

Počas celého dňa sme „od-
bicyklovali“ 470 EUR na rekon-

štrukciu detského oddelenia ne-
mocnice v Starej Ľubovni.

O tom, že to bola opäť raz vy-
darená akcia svedčí aj to, že na 
parkovisku pred kostolom sa 
stretlo približne 1 500 ľudí.

Projekt finančne podporil 
Prešovský samosprávny kraj, 
Obec Plavnica a rímskokatolícky 
farský úrad v Plavnici. Taktiež by 
sme touto cestou chceli poďako-
vať dvadsiatim dobrovoľníkom, 
ktorí sa postarali o to, že všetko 
fungovalo tak, ako malo j.

Deň rodiny 2016

Plavničania na Svetových
 dňoch mládeže
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Školstvo

Začiatok roka patril nádej-
ným lyžiarom, ktorí strávili týž-
deň v lyžiarskom stredisku Jas-
ná. Siedmaci zažili nezabudnu-
teľnú lyžovačku v pohorí Níz-
ke Tatry. Ich pedagógovia, p.uč. 
Olejár a p.uč. Solecký reprezento-
vali školu na celoslovenskej akcii 
Horehronie pre školy, kde stáli na 
stupni víťazov. Tretiaci a štvrtáci 
sa zúčastnili plaveckého výcviku 
v máji a v októbri. Cieľom tohto 
výcviku bolo eliminovať strach z 
vody, naučiť plávať všetkých zú-
častnených, prípadne zdokona-
liť už čiastočné plavecké schop-
nosti žiakov. 

Výborné výsledky dosiahli 
žiaci v umeleckom prednese. Ví-
ťazstvo okúsili na okresných ko-
lách súťaží: Hviezdoslavov Ku-
bín, Šaliansky Maťko pod vede-
ním p. uč. Imrichovej a M. Vy-
parinovej. V krajskom kole nás 
reprezentovala Katarína Chme-
liarová.

Na literárnom krúžku kladie 
p.uč. Imrichová dôraz na rozvoj 
literárnej tvorivosti prostredníc-
tvom vlastnej literárnej tvorby. 
Naši žiaci získali 30 ocenení na ce-
loslovenských súťažiach (Odkaz 
Karolíny Brustleovej, Literárny 
Kežmarok, O cenu slovenského 
učeného tovarišstva, Bola raz jed-
na škola, Dúha, Galéria talentov, 
Petržalské súzvuky Ferka Urbán-
ka, Slovensko očami detí, Literár-
ne Jasenie, Literárna jar Ondreja 
Čiliaka) a krásne 3. miesto získa-
la Júlia Platková v medzinárod-
nej súťaži Sen o Karpatoch. Me-
dzi najúspešnejšie literátky pat-
ria Júlia Platková, Lívia Hudáko-
vá, Vanesa Knapiková a Katarína 
Kyšeľová.   Niektoré literárne die-
la sme vypálili do drevených la-
vičiek pred školou, ktoré sa nám 
podarilo získať z projektu Nadá-
cie VÚB. Za svojimi žiakmi ne-

zaostáva ani pani učiteľka, kto-
rej vlastná literárna tvorba získa-
va úspechy. 

V rámci hodín anglického ja-
zyka v 8. ročníku prebieha podľa 
preberanej učebnice, ale aj iných 
aktivít spolupráca s českou ško-
lou v Kostelci nad Orlicí v rámci 
medzinárodnej spolupráce škôl 
v rámci EÚ Etwinning.

Keď spomíname projekt, ne-
smieme zabudnúť ani na detské 
ihrisko, ktoré sme 7. júna 2016 
prestrihnutím pásky starostom 
obce Rastislavom Grichom a zá-
stupcom Nadácie SPP Ing. Sta-
nislavom Ducárom deťom odo-
vzdali do užívania. Výstavba 
detského ihriska bola realizova-
ná za finančnej podpory Nadá-
cie SPP. Detské ihrisko má per-
spektívu využívania na oddych 
poobede, na hodinách telesnej 
výchovy, ako altánok na vyučo-
vanie prírodovedných predme-
tov a krúžkov. Realizácia ihriska 
nie je len investíciou do športu či 
oddychu, ale je najmä dobrou in-
vestíciou pre naše deti. Preto ve-
ríme, že ihrisko si budeme chrá-
niť, aby mali kde naše deti aktív-
ne tráviť voľný čas.

Ďalšie krásne úspechy zís-
kavajú žiaci pod vedením p.uč. 
Fröhlichovej vo výtvarných sú-
ťažiach. Pochváliť sa môžeme ich 
úspechmi nielen v rámci okresu, 
kraja, Slovenska, ale aj na medzi-
národných súťažiach, kde v súťa-
ži Lidice získali Michaela Kyše-
lová a Radoslava Janická čestné 
uznanie a Jakub Vančo dosiahol 
1. miesto v medzinárodnej súťa-
ži Vianočná pohľadnica. Žiaci sa 
osobne zúčastnili aj vyhodnote-
nia niektorých celoslovenských 
súťaží, napr. v Bratislave – v TV 
LUX- Obrázky milosrdenstva 
(Petra Urbanová, Alica Knapíko-
vá, Samuel Hriceňák, p. uč. Frőh-

Základná škola 
s materskou školou
Naša škola je živý organizmus. Pracuje, hýbe sa, 
dýcha, raduje sa i smúti, derie sa vpred, bojuje 
o svoje miesto v spoločnosti. Je večne mladá, žije 
džavotom a smiechom detí, stále sa v nej niečo 
deje. Naši žiaci okrem výchovno-vzdelávacieho 
procesu zažívajú aj úspechy v rôznych aktivitách 
a akciách organizovaných školou i mimo nej. 

Krúžok paličkovania - 
spolupráca s dôchodcami

Vianočná besiedka - 
Traja nezbedníci z neba

Vystúpenie - Deň Matiek

Šachisti

Hudobná výchova
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lichová získala od akadem. ma-
liarky K. Bőhmovej – vedúcej po-
roty obraz ako poďakovanie  za 
kreatívne vedenie žiakov), Tajom-
stvo úsmevu blahoslavenej Zden-
ky (Tadeáš Ševčík, Zuzana Fröhli-
chová, Petra Urbanová, Soňa Ju-
rašovská, Alica Knapíková), Bola 
raz jedna škola, Som nenormálne 
fér (kolektív žiakov), Hovorme 
o jedle (Alica Knapíková, Timo-
tej Székely). Ďalšie celoslovenské 
výtvarné súťaže, v ktorých sme 
dosiahli popredné miesta, boli  
Anjel Vianoc, Mikitova Terňa a 
Dúha. Akadem. maliarke K. Bőh-
movej učarovali práce našich žia-
kov, a preto nás počas roka obda-
rovala  výtvarným materiálom, 
aby podporila našich mladých 
výtvarníkov.

Žiaci sa úspešne s popredným 
umiestnením zúčastnili aj vedo-
mostných okresných súťaží ako 
Pytagoriáda  (p. uč. Dinisová, Si-
korjaková), Geografická olympi-
áda (p. uč. Matulík),  Olympiá-
da z AJ (p. uč. Imrichová), Biblic-
ká olympiáda (sr. 
Zbigniewa a vdp. 
Krajňák) a Mate-
matická olympi-
áda. V krajskom 
kole Geografickej 
olympiády pod 
vedením p. uč. 
Matulíka získal 
Ondrej Fedorko 
4. miesto a na Bib-
lickej olympiáde 
pod vedením sr. 
Zbigniewy získa-
lo naše družstvo 
tiež 4. miesto. Mi-
chal Vančo sa stal úspešným rie-
šiteľom v celoslovenskom koren-
špondenčnom seminári v mate-
matickej súťaži Pikomat. Žiaci sa 
zúčastnili aj matematickej súťaže 
v Sabinove – Sabinovský mamut 
(A. Sikorjaková) a medzinárod-
nej súťaže Matematický klokan.

Darilo sa aj malým spevákom. 
V okresnej prehliadke detského 
hudobného folklóru získali So-
fia a Ester Karaffové strieborné 
pásmo. Na akordeóne ich dopre-
vádzal Ondrej Pavlik. Vo Vŕbovej 
píšťalke získal Pavol Székely 1. 
miesto – žiakov pripravovala p. 
uč Karaffová. Nesmieme zabud-
núť ani na športovcov pod vede-
ním p.uč. Olejára, p.uč. Solecké-
ho a p.uč. Fröhlicha. Zúčastnili 
sme sa okresných súťaží: basket-
bal, florbal, malý futbal, viacerých 
kôl známej súťaže ZLND futsal a 
basketbal, atletika, Jednota Coop 
malý futbal, cezpoľný beh a vý-
stup na horu Marmon. Darilo sa 

aj šachistom. Pod taktovkou p.zá-
st. Pavlika, vo vianočnom turnaji 
o kráľa šachu získali Michaela 
Kyšelová 1. miesto a Nikolas Ry-
bovič 2. miesto. Nikolas sa záro-
veň stal majstrom okresu v ša-
chu. V 1. ročníku branného dňa 
získalo naše družstvo chlapcom 
2. miesto.

Snažíme sa výchovne vplý-
vať aj na žiakov, mali sme rôzne 
tematické týždne: Týždeň pre-
vencie proti patologickým ja-
vom, Týždeň zdravého život-

ného štýlu, Týždeň 
Zeme, kedy mlad-
ší žiaci vysadili pred 
školou stromček. Za-
bezpečili sme rôzne 
odborné prednášky 
(boj proti fašizmu, 
anorexia a bulímia, 
prevencia obezity, 
Dospievam alebo ži-
vot plný zmien, Na 
štarte k mužnosti). 
Polícia SR prednáša-
la žiakom dopravnú 
výchovu v programe 
Správaj sa normálne 

a v apríli zažili žiaci na vlastnej 
koži, ako sa hľadajú drogy pomo-
cou policajných psov. Tiež si vy-
počuli prednášku o trestnopráv-
nej zodpovednosti, o šikanova-
ní, gamblérstve  a kyberšikano-
vaní. Výchovné programy zau-
jali všetkých žiakov. Pozvali sme 
spisovateľa, ktorý žiakom pred-
stavil Holokaust a environmen-
tálnu výchovu zaujímavým spô-
sobom. Tiež sa predstavili Zálesá-
ci o ochrane životného prostredia 
a prežitia v lese, Mladý džentl-
men a mladá dáma. Pozvali sme 
dobrovoľníkov z rôznych európ-
skych krajín, ktorí nám vo svo-
jom jazyku predstavili svoje kra-
jiny v rámci Dňa dobrovoľníkov. 
Svoju prácu nám predstavili misi-
onári - páter Gabriel a páter Félix.

Druháci zažili  multikultúrnu 
výchovu v praxi. Jeden celý deň 
pobudla v ich triede Gaia z Fran-
cúzska, ktorej starí rodičia pochá-
dzajú z Plavnice. Gaia s druháčik-

mi písala, čítala, dokonca napísala 
aj test z matematiky. Zažila veľkú 
prestávku, obed v školskej jedálni 
i poobedňajšiu školskú družinu. 

Triedime plasty a sklo, v zbe-
re papiera sme nazbierali 12008,5 
kg a tým sme zachránili 171 stro-
mov. Peniažky zo zberu sme da-
rovali rodine dvojčiat Tarasovi-
čových, ktorí potrebovali peniaž-
ky na operáciu detičiek. Najlep-
ší zberači boli za odmenu na vý-
lete v Červenom Kláštore. Upra-
tujeme okolie školy, aby sme sa 
tu my i vy lepšie cítili. Zapoji-
li sme sa do charitatívnych akcií 
Deň narcisov a Na bicykli deťom. 
V súťaži Recykluj a vyhraj, v kto-
rej zbierame Sabi viečka, získala 
Radka Janická, ako najlepšia zbe-
račka  školy - tablet.

Pochváliť sa môžeme aj našimi 
piatakmi. V celoslovenskom tes-
tovaní piatakov Testovanie 5-2016 
dosiahli naši žiaci nadpriemer 
a za odmenu navštívili divadlo J. 
Záborského v Prešove, žiaci 2. – 
4. roč. Solivar a festival animova-
ných filmov Bibiana. Nesklama-
li ani minuloroční deviataci, kto-
rí boli v celoslovenskom testo-
vaní Testovanie 9-2016 tiež nad-
priemerní. 

To, že najstarší žiaci majú or-
ganizačné schopnosti, zisťujeme 
pri Školskom plese, ktorí deviata-
ci sami už nie-
koľko rokov 
organizujú. 
Výsledkom je 
výborná zába-
va, ktorú de-
viataci pripra-
vujú pre svo-
jich mladších 
kamarátov.

Vychovávateľky v ŠKD okrem 
„družiny“ organizujú v škole aj 
rôzne podujatia. Pani vychová-
vateľka Štupáková v rámci pod-
pory čítania zapojila žiakov do 
celoslovenskej akcie Čítajme si, 
zorganizovala Noc s Anderse-
nom, Karneval, Mikulášsky beh, 
Mikulášsku a Valentínsku poš-
tu a pod jej taktovkou vzniká ča-

sopis Očko. Tiež má na starosti 
Školský parlament. Deti sa zapá-
jajú aj do rôznych súťaží, kolek-
tív detí ŠKD získal čestné uzna-
nie v celoslovenskej súťaži Euró-
pa v škole s multimediálnou prá-
cou. V okresnom kole získala oce-
nenie aj p.Štupáková.  Každoroč-
ne pripravujú tiež pekné výrob-
ky pre budúcich prváčikov. Pani 
vychovávateľky Štupáková a 
Galajdová tiež podporujú klad-
ný vzťah ku knihám a pravidel-
ne navštevujú Čitáreň.

Spolupracujeme s materskou 
školou (rovesnícke učenie, náv-
števa ŠKD, Tvoríme z prírodnín, 
kamarátska prechádzka, návšte-
va predškolákov v 1. roč., diva-
delné predstavenie) a s Jednotou 
dôchodcov, ktorí žiakom pripra-
vili tvorivé dielne pred Veľkou 
nocou. Spoločne maľovali kra-
slice a plietli korbáče. Členovia 
Jednoty dôchodcov – p. Murc-
ková, p. Frőhlichová a p. Štupá-
ková – viedli krúžok paličkova-
nia. Okrem toho nám aj ostatní 
členovia Jednoty dôchodcov po-
máhali  pri zabezpečovaní pomô-
cok na jednotlivé tvorivé aktivity. 

V rámci krúžku a hodín hu-
dobnej výchovy sa žiaci učia 
hrať aj na zobcových flautách – 
ich prvé vystúpenie sa uskutoč-
nilo v rámci vianočného vystú-
penia Traja nezbedníci z neba. 
Ba niektoré žiačky začínajú hrať 
aj v chrámovom zbore.

Pre mamky sme si pripravili 
program ku Dňu matiek s oddy-
chovou zónou pre všetky mamič-
ky (make-up, maľovanie nechtov, 
meranie tlaku, hry, tvorivé dielne, 
Zumba a iné tance, ktoré inšpiro-
vali p.uč. E. Vyparinovú k založe-
niu krúžku od septembra 2016). 
Pre rodičov a priateľov školy na-
cvičili učitelia so žiakmi vianoč-
né vystúpenie Traja nezbedníci 

z neba spo-
jené s pre-
dajnou bur-
zou. Rodi-
čia a širo-
ká verejnosť 
mohli tiež 
nahliadnuť 
do výchov-
no-vzdeláva-

cieho procesu v Deň otvorených 
dverí, ktorý bol spojený s pasova-
ním prvákov. S ozvučením všet-
kých školských vystúpení nám 
pomáha p. uč. Štupák.

Vždy dvakrát do roka sa naša 
škola skrášli papierovým „mej-

Polícia SR - 
dopravná výchova

Jakub Vančo - 1. 
miesto - Vianočná 
pohľadnica

Literárna 
lavička

pokračovanie
na ďalšej strane
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kapom.“ Šikovné ruky p.uč. Šen-
šelovej vedia nádherne vyzdo-
biť okná školy, ktoré lahodia oku 
všetkým okoloidúcim. Roky po-
máhala s výzdobou aj p.uč. Za-
vodjančíková. Po 38-ich rokoch 
náročnej, no krásnej práce za ka-
tedrou pani učiteľka odišla do za-
slúženého dôchodku. Nikto ne-
spočíta, koľkokrát sa postavila 
pred žiakov, koľkokrát otvorila 
triednu knihu, či opravila diktát. 

Jej rukami prešlo množstvo žia-
kov, ktorých pripravila na stred-
né školy, a ktorým jemne vtisla 
lásku ku knihe.

9.11. 2016 nás nečakane za-
siahla krutá správa. Navždy nás 
opustila naša kolegyňa a pani uči-
teľka Mária Kopčáková. Odišla 
nám, a čo je najbolestnejšie – bez 
rozlúčenia. Stratili sme kolegyňu, 
priateľku a učiteľku, ktorá v na-
šej škole pôsobila 31 rokov. Školu 

v Plavnici poznala dokonale, pre-
tože v nej získavala svoje poznat-
ky ako šikovná a obľúbená žiač-
ka. Aj to je život... nevie, kde by 
to bolo najvhodnejšie... Žiakom 
dala veľmi veľa, svedčili o tom aj 
ich poďakovania pri kondolenč-
nej nástenke. Každý strom je po-
znať po ovocí – vtedy sa naplno 
ukázalo ovocie jej práce a života. 
Svedčili o tom aj kytičky previa-
zané bielou stuhou na rozlúčku, 

ktoré si žiaci sami pripravili.
Reprezentanti obce a školy, 

tak ako po minulé roky, v akcii 
„Desiata so starostom“ sa stretli 
v budove klubu Jednoty dôchod-
cov, kde si z rúk pána starostu 
prevzali pamätné listy. Pri chut-
nom občerstvení, ktoré pripravi-
li dôchodkyne, sa 27 žiakov po-
rozprávalo s pánom starostom, 
pochválili sa svojimi úspechmi 
a prezradili plány do budúcna.

Materská škola je podob-
ne ako základná ško-

la mimoriadne aktívna a tvo-
rivá. Detičky v materskej ško-
le toho zažili minulý rok skutoč-
ne veľa. Spomedzi všetkých ak-
tivít spomenieme aspoň tie naj-
zaujímavejšie, ktoré ako s od-
stupom času vidíme, zanechali 
v našich deťoch trvalé spomien-
ky j. Nezabudnuteľnými chví-
ľami v škôlke bol napr.  farebný 
týždeň, ktorý bol plný farieb, zá-
bavy, budovania vzťahov, pria-
teľstiev a hodnôt. Taktiež nemož-
no zabudnúť na  zimnú olympiá-
du, karneval, divadelné predsta-
venie Škaredé káčatko, návštevu 
obecného úradu či školskej kniž-
nice. Deti si spoločne s pani uči-
teľkami upiekli veľkonočného ba-
rančeka a nechýbali ani vianočné 
medovníčky. Boli sa pozrieť na 
hodine matematiky v základnej 
škole, privítali ujov policajtov, ale 
aj včelára. Zúčastnili sa na týždni 
so zvieratkami, na besede o lieči-
vých rastlinách, tvorili krásne ob-
rázky z prírodnín, ktoré zakonči-
li ochutnávkou ovocia a zeleniny 
zo „zdravého košíka“. So svojimi 
starými rodičmi si pozreli vystú-
penie uja Ľuba, ale aj divadelné 
predstavenie Zlatá priadka, kto-

ré im odprezentovalo Divadlo 
Cililing.  Nezabudli ani na svo-
je milované mamičky a oteckov. 
Počas dňa otcov, ktorý sa niesol 
v duchu športu sa ockovia spolu 
so svojimi detičkami striedali pri 
jednotlivých stanovištiach, skáka-
li vo vreci, pretekali s fúrikom, há-
dzali loptou do koša... Popolud-
nie plné pohybu a dobrej nálady 
ukončili spoločným posedením. 

63 detičiek oslávilo svoj naj-
krajší sviatok – deň detí v Ľu-
bovnianskom skanzéne. Hra-
vou formou, zbieraním píšťaliek 
na jednotlivých stanovištiach, si 
prezreli národopisnú expozíciu 
v prírode. Po vstupe do skanzé-
nu sa usadili v drevenom kostolí-

ku, kde zaujato počúvali rozpráv-
ku, postupne navštívili starú ško-
lu, gazdovský dvor plný zvierat 
a starý mlyn, kde získali vodu ži-
vota a diplom za úspešné zvlád-
nutie všetkých úloh v skanzéne. 

18 predškolákov sa počas roka 
zúčastňovalo krúžku anglického 
jazyka, ktorý vedie kvalifikova-
ná lektorka Miroslava Pospíšilo-
vá. Na krúžku náboženskej vý-
chovy sa o rozvoj duchovných 
hodnôt stará s. Zdenka a deťom 
sa poskytuje taktiež odborná lo-
gopedická starostlivosť pod vede-
ním Mgr. Viktórie Filičkovej pria-
mo v priestoroch MŠ. 

Kalendárny rok v materskej 
škole ukončili vianočnou besied-

kou. Priblížili si kresťanský zmy-
sel sviatkov a pokračovali spoloč-
ným „štedrým obedom“. Vyše 50 
detí si v tento deň zasadlo k spo-
ločnému stolu, zaspievalo vianoč-
né koledy a ochutnalo symbolic-
ky vianočnú oblátku, bobáľky, 
kapustnicu a samozrejme nechý-
bala rybka a zemiaky. Ovocie 
a koláčiky od láskavých rodičov 
tvorili sladký dezert po obede. Po 
sviatočnom obede zazvonil zvon-
ček a veľké ticho bolo predzves-
ťou chvíľky prekvapenia a rados-
ti z nájdených darčekov – nových 
hračiek pod vianočným strom-
čekom. Tie veru dlho zabalené 
nevydržali j. Deti sa hrali, spie-
vali, radovali... 

Za dosiahnutými výsledkami 
sa skrýva množstvo poctivej prá-
ce žiakov, učiteľov, ale aj ostat-
ných zamestnancov školy, kto-
rí žijú školou, navzájom sa pod-
porujú a tak vytvárajú priaznivé 
podmienky pre dosiahnutie spo-
ločného cieľa. Chceme sa poďako-
vať všetkým, ktorí nás podporujú 
a pomáhajú nám ten cieľ získať.

„Budúcnosť patrí tým, ktorí ve-
ria v krásu svojich snov.“ 

 Eleanor Roosevelt

Zdravie v košíku
Rozlúčka 
s predškolákmi

Jubilanti 2016
Vianoce 2016 -
„Štedrý obed“

Mikuláš v MŠ 
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Členovia Jednoty 
dôchodcov na Slo-
vensku - základnej 
organizácii v Plavnici 
nezaháľali ani v roku 
2016. Dostatok energie 
a dobre zdravie boli 
základom pre všetky 
aktivity, ktoré uskutoč-
nili nie len v klube, ale aj 
v škole a v obci.  

Na začiatku roka sa 17 čle-
nov zúčastnilo na rekondič-
nom pobyte v Štóse, kde sa zre-
generovali. V spolupráci s ma-
terskou a základnou školou si 
odovzdávali skúsenosti so žiak-
mi pri maľovaní vajíčok, kde 
využívali rôzne techniky. Kra-
slice využili pri zdobení veľko-
nočného vajíčka pred kostolom 
Sedembolestnej Panny Márie 
a pri umiestnení veľkonočného 
zajaca na bicykli, na autobuso-

vej zastávke. Počas celého roka 
sa starali o úpravu kvetinové-
ho záhonu na parkovisku a pri 
misijnom kríži, kde vysadili si-
rôtky a iné kvetiny. V októbri 
sa postarali o výzdobu kostola 
k sláveniu dožiniek. Nápomoc-
ní boli aj pri vianočnom volej-
balovom a futsalovom turnaji, 
kde predviedli svoje kuchárske 
umenie a navarili 520 ks pirôh.

7. mája navštívili dôchodco-
via Bránu Božieho Milosrden-
stva Staré Hory a pokračova-
li v ceste do Rakúska - Kittsee 
do fabriky na výrobu čokolá-
dy. Navštívili aj televíziu LUX 
počas dňa otvorených dverí 
a zároveň sa zapojili do súťaže 
o najlepšiu nátierku. Naša člen-
ka p. Helena Grichová získala 
3. miesto za vynikajúcu krabiu 
nátierku. Božena Fröhlichová 
sa za veľkej podpory ostatných 
členov klubu zúčastnila v Starej 
Ľubovni na akcii Babička okre-
su. Pod vedením Anny Kyšeľo-

vej sa vybrané členky zúčastni-
li otvorenia sezóny v kúpeľoch 
Vyšné Ružbachy, kde prítom-
ných potešili spevom starých 
plavnických piesní. Na okres-
ných športových hrách, ktoré 
sa v roku 2016 konali v Jarabi-
ne, sa naša organizácia umiest-
nila na 8. mieste.  

Za dobrú spoluprácu sa dô-
chodcom poďakoval starosta 
obce a pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším im podaroval ku-
chynský robot. Odmenou pre 
dôchodcov za ich pomoc je aj 
postupné zariaďovanie miest-
nosti v ktorej sa stretávajú. 

Pribúdajúce roky vôbec nie 
sú dôvodom na nostalgiu a naj-
mä nie u našich dôchodcov, 
ktorí sa aktívne zapájajú do dia-
nia v obci, do výchovy našich 
detí a vnúčat. Jeseň ich života 
je krásna, lebo obzretie späť na 
ich dielo plné tvorivosti a neu-
tíchajúceho elánu nás nabáda 
k optimizmu. 

Činnosť JDS - ZO Plavnica

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky rozhodnutím 
č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky a určil termín ich konania na 
sobotu, 5. marca 2016.

Výsledky  hlasovania vo voleb-
nom okrsku č. 1, Obec Plavnica, 
vo voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky:

VOĽBY 
DO NÁRODNEJ 
RADY SR

Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov:
1220

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní: 
778

Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa §24: 
771

Počet voličov, ktorí zaslali 
návratnú obálku z cudziny: 
7

Počet platných 
odovzdaných hlasov: 
748

AKO VOLILI V PLAVNICI
Volebná účasť: 63,77 %

SMER-SD

KDH

OĽANO-NOVA

ĽS NS

SNS

SIEŤ

SAS

SME RODINA

263 hlasov

145 hlasov

93 hlasov

64 hlasov

61 hlasov

43 hlasov

32 hlasov

26 hlasov
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Šport

V minuloročnej sezóne sa vo-
lejbalistom VK Plavnica  v Dra-
ganna volejbalová liga mix dari-
lo. Počas celej sezóny si tím svo-
jimi skvelými výkonmi udržal 
v tabuľke popredné miesta. Po 
poslednom 18. kole sa Plavni-
ca nachádzala na prvom mieste. 

V semifinále narazili na kva-
litného súpera VKM Juniori. Vo 
vyrovnanom súboji dokázala 
Plavnica  svojim obetavým vý-
konom zdolať tím Juniorov – 3:1. 

Vo finále si zmerali sily s tí-
mom OZP-IPA POLICIA, s kto-
rým zvádzali počas celej sezó-
ny boje o prvenstvo v tabuľke.  
Začiatok finálového zápasu bol 
ako z rozprávky.  Plavničania 
si svojou presnou hrou dokáza-
li vytvoriť sľubný náskok 2:0 na 
sety. No súper svoju hru výraz-

ne zlepšil a rýchlo hru vyrovnal. 
V tajbrejku si VK Plavnica neub-
ránila 8 bodový náskok a Plavni-
ca napokon prehrala. Finále: VK 
Plavnica - OZP-IPA POLICIA 2:3

V tohtoročne j  sezóne 
2016/2017  obohatili volejbalo-
vé družstvo dve posily. Mladá 
talentovaná  nahrávačka Darina 
Barnovská, bývalá hráčka VKM 
Stará Ľubovňa  a skúsený volej-
balista Martin Brajerčík, ktorý je 

taktiež bývalým hráčom VKM 
Stará Ľubovňa. 

Nová sezóna sa nesie v du-
chu vyrovnaných zápasov, keď-
že kvalita ligy z roka na rok rastie. 
Volejbalisti si svojimi stabilnými 
výkonmi udržiavajú popredné 
tabuľkové pozície. Tím VK Plav-
nica sa po 13. kole nachádza na 
3. mieste. 

Dlhoročnou tradíciou obce 
Plavnica je aj Vianočný volejba-

lový turnaj o pohár starostu obce, 
kde nemôže chýbať domáci tím. 
Tento rok sa zúčastnilo turnaja 8 
mužstiev rozdelených do dvoch 
skupín. Plavnický tím si po ne-
úspešnom semifinále napra-
vil trpkú chuť prehry v zápase 
o tretie miesto s tímom Hrabuši-
ce. Zápas doviedli do úspešného 
konca a volejbalisti spolu s fanú-
šikmi sa tešili zo zaslúženého tre-
tieho miesta.  (A. Štupáková)

VK Plavnica

Na trávniku treťoligového 
mužstva FK Družstevník Plav-
nica sa prvýkrát v histórii pred-
stavil klub z najvyššej súťaže. Zá-
pas Slovenského pohára, do kto-
rého sa Plavnica prihlásila prvý-
krát bol pre hráčov, funkcioná-
rov a v neposlednom rade i fa-
núšikov klubu veľkým sviatkom. 
Papierové predpoklady hovori-
li v prospech hostí cestujúcich na 
našu pôdu s jasným zámerom 
postúpiť. Ružomberok, ako maj-
ster Slovenska a víťaz Slovenské-
ho pohára z roku 2006 si u nás 
našiel výborne pripravené ihris-
ko, krásnu atmosféru a početnú 
divácku kulisu (1 100 divákov). 

Stretnutie sa odohralo v uto-
rok 9. augusta s výkopom o 17. 
hodine. Prvý gól padol v 34. mi-
núte, kedy otvoril skóre Michal 
Faško. V závere prvého polča-
su ešte zvýšil náskok hostí Peter 
Gal Andrezly. Hneď po zmene 
strán zahrával Ružomberok po-
kutový kop, ktorý premenil Mi-
chal Faško a ten istý hráč rozvl-
nil sieť aj v 58. minúte, kedy zvý-
šil skóre na rozdiel štyroch gó-
lov a skompletizoval svoj hat-
trick. O osem minút neskôr sa 
o slovo prihlásil domáci Ján Ti-

náth a znížil na 1:4. Ruža zare-
agovala na gól vo svojej sieti v 
77. minúte gólom Štefana Gere-
ca a po dvoch minútach uzav-
rel Tomáš Ďubek na konečných 
1:6. Zverenci trénera Norberta 
Hrnčára po víťazstve v Plavni-
ci postúpili do tretieho kola naj-
vyššej pohárovej súťaže, kde si 
zmerali sily s Partizánom Barde-
jov. (Zápas sa skončil remízou 
0:0, po penaltovom rozstrele 3:4 

Plavnica zažila futbalový sviatok

PRIVÍTALA RUŽOMBEROK

vyhral MFK Ružomberok 0:1)
Napriek hladko vyzerajúcej 

prehre priniesol duel mnoho 
zaujímavých momentov, o kto-
ré sa pričinili aj naši hráči. Ru-
žomberčania boli milo prekva-
pení, ako Plavnica tento zápas 
organizačne zvládla a pochva-
ľovali si fantastických fanúši-
kov.  Ak by si mali vybrať ešte 
jeden pohárový zápas, určite by 
si vybrali Plavnicu. 

Tento zápas bol pre nás vý-
nimočný. Bol poctou a oboha-
tením o skúsenosti, ktoré ur-
čite využijeme pri ďalších fut-
balových zápasoch. Bol splne-
ným snom pre všetkých býva-
lých futbalistov, ktorí s hrčou 
krku a potiacimi sa rukami se-
deli na tribúnach... bol satisfak-
ciou pre tých, ktorí roky nezišt-
ne pomáhajú plavnickému fut-
balu... ĎAKUJEME!   
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Obec Plavnica organizovala aj po-
čas tohtoročných vianočných sviat-
kov futsalový a volejbalový turnaj o 
pohár starostu obce. Devätnásty roč-
ník vianočného futsalového turnaja 
sa odohral 26. 12. 2016. O pohár sta-
rostu obce súťažilo 12 mužstiev. Z ví-
ťazstva sa radovalo BOTAFOGO. Na 
druhom mieste bol tím NESTVILLE 
a na treťom mieste sa umiestilo muž-
stvo FK Plavnica.  

Touto cestou by sme chceli po-
ďakovať organizátorom, dobrovoľ-
níkom, kuchárom, pomocníkom... 
skrátka všetkým, ktorí sa rok čo rok 
zapríčiňujú o to, že vianočné turnaje 
v Plavnici sa tešia veľkej popularite a 
prestížnosti j.

Najmladší  hráči hrajú for-
mou turnajov. Pred jarnou čas-
ťou sú v tabuľke na druhom 
mieste.  Najlepším strelcom 
skupiny A, kde prípravka hrá je 
náš Tomáš Barkoci. Tento hráč, 
spolu s Michalom Fröhlichom 

a Rastislavom Magerom majú 
odohraté všetky zápasy. 

Žiaci U13 ukončili jesennú 
časť tejto sezóny zo štrnástich 
tímov na druhom mieste. Naj-
lepším strelcom súťaže je Plav-
ničan – Sebastián Vojtek s 26 

gólmi. Tretím najlepším strel-
com je opäť Plavničan – Jakub 
Liščinský s 21 gólmi. Žiaci U15 
sú pred jarnou časťou aktuálnej 
sezóny zo štrnástich 
tímov na piatom 
mieste. Počas celej 
jesene predvádzali 
veľmi krásnu a pô-
vabnú hru so strele-
nými 59 gólmi. Me-
dzi našich najlep-
ších strelcov v tejto 
kategórii patrí Ma-
túš Kyšeľa a Sebastián Rybo-
vič. Títo žiaci sa v lete  okrem 
iného zúčastnili aj turnaja: 
Memoriál Milana Gomoľáka 

v mládežníkom futbale, ktorý 
sa konal v Čirči. Získali krás-
ne druhé miesto  a okrem ví-
ťazstva si náš Samuel Hambor-

ský odniesol diplom za 
najlepšieho hráča. 

Jarnú časť sezóny 
2016/2017 začnú star-
ší dorastenci U19 z de-
siateho miesta.

V roku 2016 schvá-
lilo obecné zastupiteľ-
stvo z rozpočtu obce 
príspevok na podpo-

ru mládeže, ktorý bol využitý 
na športové oblečenie pre všet-
ky mládežnícke tímy FK Druž-
stevník Plavnica. 

A mužstvo FK Družstevník 
Plavnica – dospelí ukončilo se-
zónu 2015/2016 na jedenástom 
mieste a pred začínajúcou jarnou 
časťou sezóny 2016/2017 je muž-
stvo na trinástej priečke tabuľky. 

Po 4,5 roka sa A mužstvo roz-
lúčilo s trénerom Mariánom So-
lotrukom, ktorý odišiel z kádra 
kvôli pracovným povinnostiam.  
Na lavičke ho nahradí muž, kto-
rý má za sebou úspešnú hráčku 
kariéru. V minulosti obliekal dres 

Futbalový klub FK Družstevník Plavnica sa skladá z týchto tímov:
FK  Družstevník Plavnica (MUŽI) - III. liga východ dospelí

FK Družstevník Plavnica U11 - Prípravka - skupina A (tréneri: Peter Sklenári, Vladimír Fröhlich)

FK Družstevník Plavnica U13 - II. liga - MŽ - U13 - skupina C (tréner: Michal Mláka)

FK Družstevník Plavnica  U15 - II. liga - SŽ - U15 - skupina C (tréner: Peter Vresilovič)

FK Družstevník Plavnica U19 - III.liga - SD - U19 - skupina Š (tréneri: Rastislav Rybovič, Matej Maček)

Petržalky či Sen-
ca – Ondrej De-
siatnik.  

Predstavitelia 
klubu i samotní 
hráči ďakujú za 
podporu počas 
zápasov a do jar-
nej časti si želajú 
lepšie výsledky. 
S podporou fanú-
šikov to pôjde ur-
čite ľahšie!  

Mládežnícky futbal

Naše „Á-čko“

ROZPIS ZÁPASOV 

TIPOS III. liga východ dospelí 
2016/2017

18. kolo 25. marec 2017 Svit - Plavnica

19. kolo 2. apríl 2017 V. Opátske - Plavnica

20. kolo 9. apríl 2017 Plavnica - Stropkov

21. kolo 15. apríl 2017 Vranov - Plavnica

22. kolo 23. apríl 2017 Plavnica - Trebišov

23. kolo 30. apríl 2017 Sabinov - Plavnica

24. kolo  7. máj 2016 Plavnica - B. Nová Ves

25. kolo 14. máj 2016 V. Revištia - Plavnica

26. kolo 21. máj 2017 Plavnica - Giraltovce

27. kolo 28. máj 2017 Veľký Horeš - Plavnica

28. kolo 4. máj 2016 Plavnica - Svidník

29. kolo 11. máj 2016 Snina - Plavnica

30. kolo 18. máj 2016 Plavnica - Prešov B

Vianočný turnaj
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Informácie pre občanov

Z rannej rosy, 
spektra farieb, 
z vône krehkých 

ruží, prišlo na svet niečo 
krásne, po čom človek túži. 
Vitaj teda, medzi nami ute-
šené dieťa, nech na Teba 
iba dobré sudby  žitia letia. 
Nech Ti Pán Boh požehná-
va všetky žitia roky a buď 
šťastné v svete krásnom 
mnohé dlhé roky. 

Laura Vojteková
Sára Sekelská
Štefan Sklenárik
Stella Rindošová
Lea Kmečová
Peter Rindoš
Michal Chmeliar
Sandra Kasenčáková
Daniel Vyrostek
Matej Nemec
Juraj Varga

Mária Knapíková - 348
Paulína Ženčuchová - 324
Helena Vančová - 325
Jozef Grich  - 228
František Vojtek - 379
Jozef Pristač – 301
František Štupák - 335
František Štupák - 58
Paulína Štupáková - 282
Mária Chovancová - 195

Osirel dom 
aj dvor, 
zrkadlá 

prikryl čierny flór, 
v korunách starých 
jabloní zmĺkol vtá-
čí nežný chór. Vy-
slovujeme úprimnú 
sústrasť. 

N arodili s
a

Radoslav Nemec
Michal Hnat
Alexandra Vojteková
Nikolas Chovanec
Agáta Pekár-Hudák
Júlia Hamborská
Jakub Čuba
Kristián Sekelský
Laura Šidlovská
Sára Čubová

N
avzdy nás opustili

ˇ
HLÁSENIE PORÚCH

MAJTE VŽDY PORUKE

052 / 43 216 91
Poruchy a havárie pitnej vody

0800 123 332
Bezplatné tel. č. 24-hodinovej  poruchovej služby

0850 111 727
Poruchová linka - Plyn

052 / 42 611 11
0905 302 061
Reklamácia vývozu smetnej nádoby 

  PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

  VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

  SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.

  EKOS spol. s r.o.

20. 1. 2017
17. 2. 2017
10. 3. 2017
18. 4. 2017
3. 5. 2017

23. 6. 2017
21. 7. 2017
11. 8. 2017
8. 9. 2017

20. 10. 2017
24. 11. 2017

18. 1. 2017
1. 3. 2017

24. 5. 2017
20. 7. 2017
6. 9. 2017

22. 11. 2017 

5. 5. 2017
20. 10. 2017

- odvoz 
k hasičskej 

zbrojnici 
vo vlastnej 

réžii
- možnosť 

vyzdvihnutia 
vriec na obec-

nom úrade

žlté
PLAST

TE
RM

ÍN
 O

D
BE

RU

zelené
SKLO

sivé
KOVOVÉ 
OBALY

červené
NEBEZPEČNÝ 

ODPAD

Termíny vývozu separovaného zberu 
druhotných surovín - rok 2017

Obec Plavnica Vám ponúka možnosť bez-
platne prijímať dôležité oznamy obce pro-
stredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, 
podľa vlastného výberu. Zaregistrujte svo-

je telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na stránke: starosta@
plavnica.sk, alebo osobne na obecnom úrade.

Bezplatné prijímanie oznamov z obce


