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Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali, rok
uplynul a ja sa k Vám opäť
prihováram. V krátkosti Vás
chcem poinformovať o tom, čo
sme stihli v prechádzajúcom
roku spraviť a čo sme naplánovali na tento rok.
Každý kto mal chuť a možnosť sa v januári prišiel zabaviť
na IV. reprezentačný ples obce
Plavnica, ktorý sa už tradične
konal v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Program
bol opäť pestrý a bohatý, nechýbala ani tombola so zaujímavými vecnými cenami a samozrejme aj o rytmus do tanca bolo
postarané. S poľutovaním musím povedať, že s finančných
dôvodov sa obecný ples v roku
2018 nekonal.
Menšou rekonštrukciou
kotolne ZŠ sa vytvorili nové
priestory pre nepedagogických
zamestnancov – šatne. Zrealizovala sa aj rekonštrukcia telocvične – zastrešenie, na ktoré nám vlani Ministerstvo školstva, vedy a výskumu schválilo čiastku 80 tis. €. Z vlastných prostriedkov sa financovalo zateplenie telocvične vo
výške 35 800,- €, ktoré ešte nie
je ukončené. Predpokladaný

termín ukončenia zateplenia
je jar 2018. Terénnymi úpravami okolia za základnou školou sa urobilo futbalové ihrisko pre žiakov.
Začiatkom roka sa nám podarilo zrekonštruovať obradnú
miestnosť, v ktorej každoročne
privítame občanov pri príležitosti ich životného jubileá. Rok
2017 bol výnimočný tým, že
sme po niekoľkých rokoch obnovili akt privítania detí do života, v ktorom chceme pokračovať aj v budúcnosti. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na
snúbencov, ktorých sobášime,
aby vykročili spoločne na svojej ceste životom.
Nový koberec sa položil na
prístupovú cestu k rodinným
domom a k poľovníckej chate.
Urobila sa aj údržba bočných
ulíc opravou výtlkov. Vyšší
územný celok sa finančne postaral o nový koberec na ceste od nového kostola, smerom
na Údol. Z vlastných prostriedkov sa nám podarilo zrealizovať spevnenú plochu pre cestu
a predĺžili sme chodník k IBV
pod Gostavzom.
V lete sa nám podarilo v spolupráci s farským úradom zre-

konštruovať Kaplnku Povýšenia svätého kríža na cintoríne. Farský úrad zabezpečil výmenu strešnej krytiny a obec
zrealizovala stavebné úpravy
kaplnky a oporného prístrešku
pri kaplnke s vyasfaltovaním.
V niektorých častiach cintorína boli zrezané tuje, z dôvodu
koreňového narušenia chodníkov a pomníkov. Odvodnili sme cintorín a zároveň sa odvodnila pôvodná cesta bývalého hlavného vstupu na cintorín.
Verejné osvetlenie sme nielen zmodernizovali, ale aj rozšírili v časti obci pri Táborisku.
V rámci ochrany majetku
a osôb sme zakúpili ďalšie tri
kamery.
Zakúpili sme nový rozhlasový modul „Florián“, ktorý troška uľahčuje prácu pri hlásení
oznamov. Tí, ktorí neodoberajú sms-kou informácie a majú
záujem, stále sa môžu prihlásiť
na jej odber, bližšie informácie
sú na zadnej strane novín.
Pred ČOV bolo nevyhnutné umiestniť zariadenie na záchyt vecí, ktoré do kanalizácie
nepatria a týmto by som Vás
chcel opätovne požiadať, aby
ste sa nezbavovali komunál-

neho odpadu z domácnosti tak, že ho spláchnete cez
WC do kanalizácie. Najväčší problém spôsobujú: vlhčené utierky, plienky, rôzne handry a tkaniny. Ďalej by sa nemali splachovať
potraviny – šupky od zeleniny, ovocia, organický odpad, tuky a kuchynský odpad. Splachovaním uvedeného odpadu sa v kanalizačných prípojkách chovajú hlodavce (potkany), ktoré sa zdržujú v blízkosti domov. Spláchnutím uvedených odpadov sa upcháva kanalizácia a tak vznikajú zbytočné náklady na
jej údržbu.
Začala sa rekonštrukcia
budovy starej školy, kde sa
vymenili okná a dvere na
celej budove a časť vnútorných priestorov sa rekonštruuje pre potreby Slovenskej pošty.
Ako vidíte v obci sa
veľa rekonštruuje, skrášľuje a preto bolo potrebné zakúpiť motorové vozidlo Renault Master - vyklápač.
pokračovanie
na ďalšej strane

2

Plavnické noviny

Pri všetkých týchto rekonštrukciách a údržbových prácach nemôžeme zabudnúť na
kultúrnospoločenské, športové a cirkevné akcie, ako je Deň
rodiny, volejbalové a futsalové
turnaje, súťaže DHZ, futbalové
zápasy, nezabúdame, ani na našich seniorov a fandíme im pri
prezentovaní našej obce.
Počas letných prázdnin sa
konal prvý ročník futbalového
kempu, viac informácií si môžete prečítať v samostatnom
článku.
Naša organizácia dobrovoľných hasičov oslávi tento rok
storočnicu od svojho založenia
a týmto Vás pozývajú na svoje
oslavy, ktoré sa uskutočnia 5.
mája 2018.
Deň rodiny plánujeme na 26.
augusta 2018, týmto Vás všetkých srdečne pozývame. Verím, že na uvedenú akciu príj-

marec 2018

mu pozvanie aj vzácni hostia.
Dúfam, že čerešničkou na torte bude vydanie a odprezentovanie knihy o Plavnici.
K uvedeným udalostiam
Vám bližšie informácie poskytneme v časovom predstihu
pred ich uskutočnením.
Vlani sme požiadali Environmentálny fond o dotáciu
a podarilo sa nám s ich finančnou pomocou rozšíriť oddychovú zónu o ďalšie štyri fit stroje.
4. novembra 2017 sa konali
voľby do orgánov samosprávnych krajov, kde sme si z 12tich kandidátov mohli vybrať
predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov
PSK, výsledky volieb sú zverejnené na obecnej stránke, ale
taktiež vnútri aktuálnych novín.
S poľutovaním musím oznámiť, že neustálym zvyšovaním
licenčných poplatkov televízie
JOJ a Markíza sme boli donú-

tení zvýšiť ročný poplatok za
káblovú televíziu na 35,- €
Koncom roka v spolupráci
s pánom farárom Ružbarským
a miestnymi podnikateľmi sme
zakúpili betlehem v životnej
veľkosti, ktorý bol umiestnený
pred Kostolom Sedembolestnej
Panny Márie.
V krátkosti spomeniem, že
na tento rok plánujeme zrenovovať zeleň na cintoríne, okolo nového kostola, chystáme
rozšírenie detského ihriska pri
loďke, zakúpenie zostavy na
Funduš a samozrejme k tomu
patrí aj úprava zelene v okolí.
V spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Plavnici a s miestnymi podnikateľmi
plánujeme tento rok začať s výstavbou oddychovo-náučného
chodníka, pre chodcov a taktiež aj pre cyklistov. Chodník
zároveň bude slúžiť pre účely
pobožnosti Krížovej cesty. Plánujeme rekonštrukciu požiar-

IV. Reprezentačný ples obce

V sobotu 14. januára 2017
sa konal IV. reprezentačný ples
obce Plavnica. Už tradične sa
všetci plesajúci zišli v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch
a po krátkom príhovore starostu obce zaznel sálou úvodný valčík, ktorý roztancoval všetkých
prítomných. Hudobná skupina
GENERÁCIA z Orlova sa postarala o dobrú náladu a skvelé tempo počas celého plesu až
do skorého rána. Prestávku medzi tanečnými kolami vyplnil
komediálne ladený program
kúzelníka Wolfa, ktorý predvádzal modernú javiskovú zábavu. To najlepšie z modernej
mágie realizoval aj za pomoci náhodne vybraných účastníkov plesu Martina Jurašovského, Jožka Vančíka a medzi nimi

nechýbal ani starosta obce. j
Vystúpenie tanečnej skupiny POLE DIVA bolo inšpiráciou pre ženy a potešením pre
oko muža. Tanečná skupina sa
predstavila tancom pole dance,
ktorého korene siahajú hlboko
do histórie ľudstva. Je to umenie
tanca na tyči, ktorý v sebe spája prvky tanca a fitness. V rytme
tanca, v opojení smiechu a hudby sme zabudli na každodennosť a nechali sme sa uniesť
príjemnou atmosférou krásneho večera.
Zlatým klincom večera bola
bohatá tombola so zaujímavými cenami, ktorých hodnota činila 2 200 EUR. Ďakujeme všetkým sponzorom a prítomným,
že tento ples bol opäť o niečo
lepší ako tie predošlé! j

nej zbrojnice, rozšírenie šatní
na futbalovom ihrisku, na ktoré už máme schválenú dotáciu
vo výške 25 tis. eur. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu
nám schválilo dotáciu na rekonštrukciu telocvične, t.j. na
podlahu, osvetlenie a podhľad.
Momentálne pripravujeme
podklady k žiadosti o dotáciu
na vytvorenie zberného dvora.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom, či dobrou radou, podaním pomocnej ruky, prispeli k rozvoju našej obce a verím,
že podobná spolupráca bude aj
naďalej pokračovať.
Vážení občania, prajem Vám
všetko dobre v tomto roku,
nech Vám šťastie, zdravie a láska zostane nablízku, anjeli nech
Vaše cesty chránia a problémy
nech sa Vás stránia. j
Rastislav Grich,
starosta obce
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Upozornenie
pre majiteľov
a držiteľov psov

Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor v Plavnici sa počas roka
2017 rozrástol. K 70- tim členom pribudli ďalší členovia a tak na konci roka 2017 je ich rovná stovka.
Dôležitou úlohou je, aby
naša hasičská organizácia
aktívne pôsobila pri plnení
plánovaných úloh, bola nápomocná občanom obce pri
mimoriadnych udalostiach.
Spolupráca s hasičmi z Poľskej republiky pokračuje už
štvrtý rok, spoločne sa stretávajú pri súťažiach nielen
na Slovensku, ale aj v Poľsku. Už tradične oslavovali spoločne sviatok patróna
hasičov sv. Floriána 6. mája
2017 sv. omšou v Poľsku a ani
teraz nechýbal slávnostný nástup a spoločné posedenie. Počas roka 2017 sa hasiči zúčastnili na viacerých hasičských súťažiach. Začiatkom februára 2017
si mladí hasiči účasťou na súťaži v Poľsku preverili svoju rýchlosť a zručnosť. 13. augusta boli
úspešní na súťaži v Jarabine,
kde obsadili druhé miesto. Ešte
úspešnejšími boli na okrskovej
súťaži v Malom Lipníku, kde

sa umiestnili na prvom mieste
v kategóriách muži, ženy a dorast. Na Okresnej hasičskej súťaži
v Čirči muži skončili na 7. mieste,
ženy na 3. mieste, dorastenci na
5. mieste a dorastenky sa umiestnili na 2. mieste. V júli sa konal
I. ročník súťaže o Pohár starostu
Obce Plavnica. Zúčastnilo sa jej
22 družstiev, z toho 6 ženských
a 16 mužských. Súťaž bola na
vysokej úrovni, žiaľ našim hasičom sa veľmi nedarilo a celkovo

skončili na 11. mieste. V jednotlivých kategóriách, t.j. ženy skončili na 5. mieste a muži obsadili
9. miesto. Zúčastnili sa aj v súťaži o pohár v Hniezdnom,
Sulíne, Veľkom Lipníku
a v Šambrone. V telocvični ZŠ v Plavnici sa v novembri konala Okresná
halová súťaž mladých hasičov, zúčastnilo sa jej 26
tímov, na ktorej naši žiaci obhájili 1. a 2. miesto
v kategórii chlapcov a 6.
miesto v kategórii dievčat. Dve družstvá boli aj
na halovej súťaži v Bardejove, kde skončili na 8.
a 9. mieste. K týmto súťažným
výsledkom prispievajú aj taktické cvičenia a tréningy, ktoré hasiči pravidelne absolvujú počas
celého roka. Na činnosť DHZ
má vplyv aj dobrá spolupráca
so základnou školou a s Obecným úradom v Plavnici. Počas celého roka 2017 zasahovali dobrovoľní hasiči trikrát. Za
dosiahnuté výkony a dobré výsledky ďakujeme všetkým členom DHZ.

Vážení občania – majitelia
a držitelia psov, žiadam Vás
o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných
priestoroch a príbytkoch, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie
všetkých okoloidúcich občanov,
deti, mamičky s kočíkmi. Upozorňujem Vás, že v zmysle zákona
NR SR č. 282/2002 Z.z. v platnom
znení, je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby,
ktorá psa vedie, zakázaný! V prípade, že v súvislosti
s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách
nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady
majiteľov a držiteľov psov.
Ďakujem za pochopenie a verím, že spoločne prispejeme
ku kvalitnejšiemu životu v našej obci.
REKLAMA

Miestny cintorín
„Ten, kto v skrýši
Najvyššieho prebýva,
v tieni Všemohúceho
odpočívať bude.“

V auguste 2017 sme začali
s evidenciou hrobových miest
v súlade so zákonom č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien. Na základe tejto evidencie budeme tento rok
uzatvárať nájomné zmluvy na
hrobové miesta, ktoré sa uzatvoria na 10 rokov. Poplatok za
jedno hrobové miesto je vo výške 1,- € na rok. Po spracovaní nájomných zmlúv budú postupne
nájomcovia vyzvaní k podpisu
zmluvy, preto touto cestou Vás

chceme poprosiť o spoluprácu.
Žiadame občanov, aby pred
realizáciou novej hrobky prišli na obecný úrad v Plavnici

sa informovať o voľnom mieste na cintoríne a zároveň získali súhlas na jej realizáciu, taktiež je potrebné oznámiť realizá-

ciu novej hrobky na starom hrobe. Uvedené údaje potrebujeme
z dôvodu aktualizácií evidencie
hrobových miest.
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Cirkev

Duchovný
život
v našej
obci
Nový rok 2017 sme začali 1. januára popoludní
Jasličkovou pobožnosťou s názvom „Chudobný
kráľ“. Po zvestovaní Panne
Márii sme sa pozreli aj na
chvíle v živote Cirkvi, kedy
aj v dnešnej dobe Boh
posiela svojich poslov,
aby zachránili ľudí a upozorňovali na zlo vo svete.
A preto okrem tradičného
príbehu z Betlehema boli
aj tri netradičné scénky
- Fatimské deti, Matka
Tereza a pápež František,
ktorí upozorňujú na chudobných dnes. Takmer 50
detí a mladých nacvičili
tento príbeh a všetkým
ho pekne odovzdali.
Tento rok sa 4. februára  v našej farnosti konal už deviaty
eRko ples. Spolu sa ho zúčastnilo okolo 80 detí, čo je o tretinu menej ako vlani, no nič to
nemenilo na tom, že sa skvelo zabavili. Pre deti bol pripravený program v podobe scénky animátorov, súťaží a bohatej tomboly. Nechýbalo ani tradičné vyhlásenie kráľa a kráľovnej eRko plesu. Všetci si odniesli domov veľa skvelých zážitkov, úsmevov a veľa z nás aj
boľavé nohy. Už teraz sa tešíme
na budúci rok, pretože nás čaká
okrúhly 10. ročník, ktorý veríme,
že bude ešte výnimočnejší ako
predchádzajúcich 9 ročníkov.
Obohatení o výnimočné zážitky boli všetci, ktorí začiatkom
marca navštívili zem zasľúbenú
- Svätú Zem. Počas týchto dní
sa ako pútnici dotkli mnohých
miest, ktoré sú späté so životom
patriarchov, prorokov, apoštolov, no najmä Ježiša Krista a Panny Márie. Udalosti, ktoré pozna-

Primičná sv. omša Tomáša
Gorazda Plavnického O.Praem
li z Biblie, zrazu získali nový rozmer, stali sa skutočnejšími. Počas púte toho videli mnoho ako
napríklad: Jeruzalem s krásnou
panorámou na staré mesto, Olivovú horu, Getsemany, baziliku
Agónie, baziliku Božieho hrobu s Kalváriou, Večeradlo, dom
Annáša a Kajfáša, Múr nárekov
a iné vzácne miesta. Okrem Jeruzalema navštívili Betlehem,
Jaskyňu mlieka, Horu Blahoslavenstiev, Horu Tábor, Nazaret,
Kánu Galilejskú, Genezaretské
jazero s miestom zázračného
rozmnoženia chlebov a miesto
primátu sv. Petra, Kafarnaum,
Magdalu, Horu Karmel, Jericho,
mestečko Ain Karem a iné. Každé miesto sa hlboko zapísalo do
našich sŕdc.
Naše poďakovanie patrí aj
otcovi Antonovi Solčianskemu,

ktorý bol sprievodcom s množstvom geografických, biblických
a historických informácií a zaujímavostí, ale predovšetkým bol
sprievodcom duchovným, ktorý nám pomáhal na všetkých
týchto miestach stretnúť Krista
a otvoriť mu svoje srdce. Spolu
s ním sme ako spoločenstvo slávili každodennú sv. omšu, obnovu manželských sľubov v Káne
Galilejskej, obnovu krstných sľubov pri rieke Jordán, či krížovú
cestu v uliciach Jeruzalema. Spoločne s pútnikmi sa modlil v judskej púšti pri návšteve monastyru východných mníchov a potom pozorovali krásy púšte, na
ktorej strávil Ježiš Kristus 40 dní,
uvedomujúc si slová žalmu 23:
„Pán je môj Pastier...“
Veríme, že všetky prežité
chvíle zapísané v našich srd-

Otvorenie a požehnanie skautskej klubovne

ciach prispejú k obnove nás samých aj celej našej farnosti. Preto ďakujeme nášmu správcovi farnosti otcovi Petrovi, ako aj
všetkým, ktorí túto púť pripravili a zorganizovali.
14. mája 2017 sa konala slávnosť 1. svätého prijímania. 23
detí prijalo Pána Ježiša do svojho srdca pod spôsobom chleba
prvýkrát. Na tento deň ich pripravovala sestra M. Zbigniewa.
Po štyroch rokoch 20. mája
2017 bola v našom farskom kostole vyslúžená sviatosť birmovania 85 birmovancom. Celebrantom sv. omše bol Mons. Alojz
Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Svätú omšu koncelebrovali p. farár, vicerektor kňazského seminára vdp. Andrej
Kačmár, p. Rajmund, p. Gracián Peter Vančo, vdp. Pavol
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Fedorko, p. farár z Plavča –
vdp. Jozef Smetanka a náš diakon dp. Dominik Plavnický.
Vo svojej kázni o. arcibiskup
mladých vyzval, aby sa zúčastňovali na liturgickom slávení v kostole najmä v nedele, ale aj počas týždňa.
Po homílii si kandidáti na
sviatosť kresťanskej dospelosti obnovili krstné sľuby a jednotlivo so svojimi birmovnými rodičmi pristúpili k o. arcibiskupovi, ktorý im krizmou pomazal čelo a vyslúžil
im sviatosť birmovania. Počas
9-mesačnej prípravy sa birmovancom venovali na stretnutiach animátori. Na náukách
spoločne preberali pravdy
viery a jednotlivé body Katechizmu Katolíckej cirkvi.
Nech im ich námahu dobrý
Pán Boh odplatí.
Po 9 rokoch farnosť Plavnica opäť zažila výnimočný deň
- kňazskej vysviacky a primícií.
Dominik Plavnický sa stal kňazom, aby ohlasoval Božie slovo,
vysluhoval sviatosti a bol svedkom evanjelia v dnešnom svete.
V sobotu 11. júna 2017 prijal diakon Košickej arcidiecézy 2. stupeň sviatosti kňazstva (presbyterát). Svätiteľom bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Liturgiu koncelebrovali dekani, kanonici, principáli
novokňazov a desiatky kňazov
z celej arcidiecézy. Na záver sv.
omše novokňaz udelil o. arcibiskupovi a všetkým veriacim svoje
novokňazské požehnanie.
Dominik svoju primičnú sv.
omšu slávil v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na slávnosť
Najsvätejšej Trojice. Sv. omšu
celebrovali kňazi, ktorí niekedy v Plavnici pôsobili, plavnickí rodáci a kňazi, ktorí Dominika formovali v seminári. Pred
začiatkom sv. omše Dominik
poprosil o rodičovské požehnanie na kňazskú cestu. Potom
p. farár Peter Ružbarský požehnal nové liturgické rúcho, ktoré
si novokňaz obliekol. Homíliu
predniesol niekdajší plavnický
farár vdp. Michal Marčák. Dominikovým prvým kaplánskym
miestom bude Stropkov.
Po roku do našej farnosti zavítali pátri františkáni – p.
Gabriel a p. Anton. Prišli k nám,
aby nás povzbudili vo viere
a prostredníctvom sv. omší, homílii či sviatosti zmierenia nás
priviedli bližšie k Bohu.
pokračovanie
na ďalšej strane
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Primičná sv. omša
Dominika Plavnického
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Slávnostnú sv. omšu na slávnosť našej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, celebroval
p. Anton, ktorý nám v homílii
objasnil úctu k Sedembolestnej
a zároveň nás vyzval, aby sme
vždy prišli k Panne Márii, ktorá
je našou Matkou a zverili jej všetky svoje bolesti a radosti.
Pán Boh zaplať patrí pátrom
františkánom za ich námahu

marec 2018

a čas, ktorý strávili v našej farnosti. Zverujeme ich do našich
modlitieb a pod ochranu Sedembolestnej.
Každoročne sa koná slávnosť
poďakovania za úrodu. Z bohatej úrody svojimi šikovnými rukami dôchodcovia pripravili pestrú ozdobu kostola, za čo im patrí
poďakovanie.
Po druhýkrát sa naša farnosť
radovala z kňazského povolania Tomáša Gorazda Plavnické-

ho O.Praem, ktorý 21. októbra
2017 prijal kňazské vysvätenie
od královohradeckého biskupa.
Svoju primičnú sv. omšu odslúžil 28. októbra 2017 v svojej rodnej obci v Hromoši.
Ani tento rok Svätý Mikuláš
nezabudol na naše detičky, prišiel do kostola Sedembolestnej
Panny Márie. Odvážne deti zaspievali pesničky a zarecitovali
básničky. Všetky deti boli obdarované sladkosťami a spoločne

Poďakovanie za úrodu

so sv. Mikulášom rozsvietili vianočný stromček pred kostolom.
V nedeľu 31.decembra 2017
bolo v našej farnosti otvorenie
a požehnanie novej skautskej
klubovne. Po troch rokoch pôsobenia skautingu v našej obci
sa skauti dočkali vlastnej miestnosti na stretávanie sa. Nová
skautská klubovňa sa nachádza za farou v bývalej hospodárskej budove, ktorá prešla rekonštrukciou. Veľká vďaka patrí
farnosti, obci a taktiež sponzorom, ktorí rekonštrukciu financovali. Klubovňu požehnal vrbovský farár a skaut Andrej Legutký, ktorý v krátkom príhovore ozrejmil hodnoty skautingu a vyzdvihol význam stretávania sa. V rámci programu boli
šiesti skauti ocenení rádom ľalií
za oddanosť skautským hodnotám a za pomoc a snahu pri oprave klubovne. Akcie sa zúčastnili aj rodičia skautov, pre ktorých
bol pripravený program a malé
pohostenie.
Skauti tak začínajú nový rok
s novým nasadením a s plánmi
na ďalšie aktivity a akcie.

Kultúrna akcia „Deň rodiny 2017“
V auguste sa začal šiesty ročník DŇA RODINY tradične svätou omšou v miestnom Kostole Sedembolestnej Panny Márie, po ktorej nasledoval spoločný obed,
kde si každý mohol pochutnať na chutnom guľáši.
V bohatom kultúrnom
programe sa prezentovali deti
z materskej školy a žiaci základnej školy. Program spestrili svojím vystúpením aj hostia
z iných obcí a miest, ako napríklad kúzelník Maers, otec

Michal Zamkovský, dievčenská spevácka skupina Vinok,
manželia Kňažkovci, folklórny súbor Vrchovina či saxofonista Patrik Žiga. Vystúpenie
niektorých hostí malo aj náučný charakter.

Zlatým klincom programu
bola vytúžená tombola o 19:00
hodine. Celodenný program
uzavrela gospelová kapela Timothy.
Pre deti bolo pripravených
množstvo workshopov, skákací hrad, trampolína, šmýkačka,
jazda na koni, aquazorbing.
Počas celého dňa mali možnosť deti všetkých vekových
kategórií na jednotlivých stanoviskách získať body za spl-

nené úlohy. Najúspešnejšie
deti boli odmenené.
Projekt finančne podporil
Prešovský samosprávny kraj,
viacero miestnych sponzorov,
Rímskokatolícky farský úrad
v Plavnici a Obec Plavnica. Počas samotného dňa sa o hlavnú organizáciu staral Matúš
Plavnický a asi tridsiatka dobrovoľníkov, ktorým touto cestou ďakujeme za prípravu a organizáciu úspešnej akcie.
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marec 2018

7

Školstvo
Tomáš Janovic spisovateľ

Základná škola
s materskou školou
„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť,
človeka do života a do sveta pripraviť“.
(Ľudovít Štúr)

Naša škola sa snaží dávať svojim žiakom cez učiteľov
a vychovávateľov základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo a vytvorilo. Žije intenzívnym
plnením svojho poslania a je plná života veselých
detí. I týchto veselých prváčikov sme v októbri 2017
slávnostne pasovali za žiakov našej školy v rámci Dňa
otvorených dverí, kedy mali rodičia a starí rodičia možnosť nazrieť do vyučovacieho procesu.
V priebehu roka 2017 sme
uskutočnili množstvo školských a mimoškolských aktivít a projektov zameraných
na podporu zdravia, zdravého životného štýlu, prevenciu
sociálno-patologických javov,
rozvoja čitateľskej gramotnosti
a rôznych iných aktivít.
V rámci reprezentácie školy sa dosiahli pozoruhodné
výsledky (olympiáda, literárne, recitačné, výtvarné, biblické, športové a šachové súťaže) v okresných, krajských,
celoslovenských súťažiach i na
medzinárodnej súťaži, čo je dôkaz toho, že práca vyučujúcich
bola systematická, pravidelná,
prístup odborný a adekvátny.
Žiaci úspešne reprezentovali školu a obec a šírili ich dobré meno.

Snažíme sa vytvárať aktivity v rámci prevencie šikanovania, kriminality, drogo-

Pasovanie prvákov

vých závislostí, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a extrémizmu. V škole prebehol Týždeň prevencie proti patologickým javom, boj proti fašizmu
a podpory zdravého životného štýlu, v rámci ktorého prebehli rôzne aktivity a prednášky s odborníkmi na rôzne
témy (RÚVZ - Pravda o drogách, Anorexia a bulímia; Holokaust; Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oslobodenie Plavnice a okresu SL;
Polícia SR - Póla radí deťom,
Trestnoprávna zodpovednosť
a šikanovanie, Kyberšikana
a gamblérstvo, Prevencia drogových závislostí).
V roku 2017 sme pokračovali aj v starostlivosti o športovo
nadaných a talentovaných žiakov formou záujmových útvarov vo futbale, florbale a športových hrách, v spolupráci s učiteľmi a trénermi. Žiaci školy sa
úspešne zapájali do športových
súťaží, darilo sa im hlavne v atletike, cezpoľnom behu, loptových hrách, futsale, hokejbale
a šachu. Každoročne sa zapájame do celoslovenskej športovej
akcie ZLND (Zober loptu, nie
drogy - celoročne rôzne športy). Žiaci 3. a 4. roč. sa zúčastnili týždenného plaveckého výcviku v Starej Ľubovni, žiaci 7. roč.
týždenného lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Tále
a žiaci 4. roč. boli týždeň v škole v prírode v penzióne Hradisko, ktoré patrí obci Nemecká.
Na detskom ihrisku môžu žiaci
rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť.
Novinkou bola pre nás Tipsport
hokejová prípravka, do ktorej sa

zapojili žiaci 1. – 4. roč. Cieľom
je poskytnúť deťom možnosť zahrať si hokejbal aj ľadový hokej,
ako atraktívnu alternatívu trávenia voľného času, ako prevenciu
voči závislosti detí na internete,
sociálnych sieťach, detskej kriminalite alebo prostriedok proti obezite. Žiaci trénujú a chodia
na zápasy do Novej Ľubovne,
kde sa stretávajú mladí hokejbalisti z celého okresu. Ďalšou
novinkou je novovytvorený turistický krúžok. Žiaci 9. roč. zorganizovali pre všetkých svojich
kamarátov vydarený športový
deň k MDD.
Nezabúdame ani na mladých umelcov, ponúkli sme im
krúžok paličkovania, literárno-dramatický krúžok, tvorivé
písanie, spevokol, flautu, klasickú gitaru a folklórny krúžok.
Okrem učiteľov, vedú krúžky
aj Peter Sklenárik, Rastislav Rybovič, Božena Fabiánová, Mária Murcková, Anna Štupáková a Agnesa Fröhlichová.
Zapojili sme sa do dobročinnej akcie Na bicykli deťom, ktorá je za dobrú vec – pomoc chorým deťom na rakovinu. Vynikajúca je aj spolupráca s obecným úradom v Plavnici a okolitými obecnými úradmi, z ktorých žiaci navštevujú našu školu. Obce tiež prispievajú dotáciami pre žiakov na rôzne akcie, za čo im patrí veľké ďakujem. Vďaka rímskokatolíckemu
farskému úradu môžeme každoročne zahájiť a ukončiť školský rok v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.
pokračovanie
na ďalšej strane
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Nesmieme zabudnúť ani
na pomoc a spoluprácu s kvetinárstvom Katarínka. Tohto
roku zorganizovalo kvetinárstvo výtvarnú súťaž, ktorá bola
vyhodnotená v ZŠ. Vyhodnotenie bolo spojené s koncertom speváčky Dáše Kostovčík.
Zorganizovali sme týždeň
zdravej výživy s ochutnávkou jedál a Deň mlieka, zapojili sme sa do celoslovenskej týždennej akcie Hovorme o jedle,
kde Michaela Kyšelová znova
získala hlavnú cenu. Cieľom
súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní
detí a mládeže o potravinách
a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. V školskej jedálni nám pani kuchárky pripravujú čoraz častejšie rozmanité
ovocné, zeleninové a miešané
šaláty. V škole prebehli odborné prednášky z RÚVZ v Starej
Ľubovni v rámci prierezovej
témy Ochrana života a zdravia – Zdravý životný štýl a tiež
prednáška Ústne zdravie.
U žiakov rozvíjame aj environmentálne cítenie. Vedieme
žiakov k tomu, že aj človek je
súčasťou prírody a ak ju zničí,
zahubí sám seba. Tak ako bolo
zvykom po iné roky, aj tento
rok sme zorganizovali zber papiera. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 9650 kg. V škole
separujeme odpad, na chodbách máme vrecia na plasty
a v každej triede je škatuľa na
papier. Zorganizovali sme aktivity ku Dňu Zeme a pravi-
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Lyžiarsky výcvik
delne upratujeme v okolí školy. Zapojili sme sa do recyklácie viečok Sabi.
Nezabúdame ani na rozvoj
kultúrneho cítenia žiakov, žiaci 5. roč. navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
kde videli hru Buratino. Každoročne pripravujeme pre žiakov rôzne aktivity na rozvoj
čitateľskej gramotnosti žiakov
a podujatia na podporu čítania. Jedným z nich je aj Noc
s Andersenom, kedy majú
žiaci možnosť prespať v škole. Celý večer sa nesie v znamení kníh a rôznych súťaží.
Zúčastňujeme sa projektu Záložka do knihy, kde si vymieňame vlastnoručne vyrobené záložky do kníh a projektu Čítajme si, kedy prebieha
v rôznych triedach celoden-

né čítanie kníh. Našu knižnicu sa snažíme dopĺňať o nové
knižné tituly a teší nás záujem našich žiakov o čítanie
kníh. Dosvedčujú to aj výpožičky, ako aj záujem o čítanie si kníh cez utorkové veľké prestávky, na ktoré sa žiaci môžu zapísať. Každoročne
organizujeme v spolupráci
s MŠ aj medzigeneračné čítanie, kedy školáci čítajú škôlkarom rozprávky pred spaním.
Zúčastnili sme sa aj informačnej prehliadky v Ľubovnianskej knižnici, spojenej s tvorivými dielňami a výstavou,
ako i návštevou galérie. Recitačnými súťažami približujeme žiakom krásu hovoreného slova, ktorú v nich chceme
rozvíjať a pripraviť ich na primeraný jazykový prejav do ži-

vota, ktorým môžu svojich poslucháčov zaujať. V žiakoch sa
snažíme podporovať aj lásku
k starším, svedčia o tom tvorivé veľkonočné dielne realizované s Jednotou dôchodcov v našej obci, tradičné vystúpenia
pre dedkov a babky, ako i projekt Vianočná pošta, ktorého
sme sa v decembri zúčastnili.
Žiaci na hodinách SJ vyrábali vianočné pohľadnice a tak
chceli urobiť radosť pred Vianocami neznámym starkým
v domovoch dôchodcov na
Slovensku. Dali sme vytlačiť
aj vianočné pohľadnice, ktoré
si žiaci na hodinách výtvarnej výchovy sami namaľovali.
Škola zorganizovala rôzne výlety po Slovensku – hrady, zámky a kaštiele. 18. mája
2017 sme sa vybrali na pozná-

Poznávací výlet Bratislava - Vieden
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vací výlet spojený s prehliadkou Bratislavy a Viedne. Bez
problémov sme zvládli únavnú cestu naprieč Slovenskom
a plní očakávaní a dobrej nálady sme začali v medzinárodnom dome umenia pre deti,
v BIBIANE, kde nás oslovila
výstava Emócie a Okohra. Po
prehliadke historickej Bratislavy a po prenocovaní v Jelke sme sa presunuli do Viedne, kde nám učaroval prepychový a veľmi rozľahlý zámok
Schönbrunn s prekrásnymi záhradami, v ktorom žila cisárovná Sissi. Najväčší zážitok
sme mali v Time travel, kde
sme zažili hodinu strávenú interaktívnou prehliadkou histórie Viedne od morovej epidémie až po druhú svetovú vojnu cez hudbu, strašidelný nálet v bunkri, hovoriace figuríny a 5D kino. Nezabudli sme
ani na majestátny Dóm sv. Štefana. Krásne spomienky nám
zostanú na celý život. V máji
sa 50 našich žiakov (reprezentanti školy, najlepší v zbere papiera a Sabi viečok) zúčastnilo
koncertu populárnych hviezd
D. Mirgovej, C. Buckingham
a Adama Ďuricu v Košiciach.
Žiaci 4. - 9. roč. si na koncerte
zaspievali spolu s ďalšími deťmi z celého Prešovského a Košického kraja. Steel Arena praskala vo švíkoch, deti tancovali, spievali. Verím, že každé
z nich si ešte doma pospevovalo „Neľutujem“ a že to mysleli úprimne. Vyhrali sme poukaz na nákup potravín v hodnote 1000,- eur.
Žiaci 9. roč. zorganizovali valentínsky ples pre svojich
kamarátov. Z iných podujatí
spomenieme vianočné vystúpenie, vianočnú burzu a už
tradičné vianočné súťaženie –
medzitriedny florbalový turnaj a súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu.
V rámci upevňovania cudzích jazykov sme uskutočnili besedu s dobrovoľníčkou z Nemecka, ktorá pracovala v CVČ. Z ďalekej Kanady nám prišli valentínske pozdravy a nemčinu sme si precvičili aj na exkurzii vo Viedni.
Na hodinách AJ tiež prebiehali rôzne aktivity - žiaci vyrábali
pohľadnice, ktoré v rámci projektu eTwinning zaslali svojej partnerskej škole v Kostelci nad Orlicí v Česku, prebiehalo dopisovanie si s českými
rovesníkmi, ako i tvorba rôz-

nych prezentácií na zaujímavé témy, ktoré si navzájom
preposielali.
Máme za sebou úspešný
rok, čo sa týka aj grantov. Vybojovali sme si financie v týchto projektoch:
Nadácia ČSOB – grantový
program pre municipality –
„Chceme skákať do diaľky“.
Vďaka nadácii vybudujeme na
jar 2018 rozbehovú dráhu s doskočiskom na skok do diaľky,
ktoré bude v poobedňajších
hodinách využívané ako pieskovisko pre deti v školskom
klube. Využijeme priestranstvo za detským ihriskom. Veríme, že vďaka tomuto projektu vzbudíme u žiakov záujem
aj o atletiku.
Nadácia Poštovej banky –
Zamestnanecký projekt „Plynutie života v čitárni“. Deti,
rodičia a starí rodičia budú
spoločne pracovať na rôznych aktivitách v popoludňajších hodinách od januára
do júna 2018, ktoré budú doprevádzané malými hudobníkmi na flaute a gitare v čitárni základnej školy, v ktorej sa vytvorí priestor na budovanie čitateľských zručností. Najmladší žiaci okúsia prvé
dotyky s knihou. Je naším cieľom, aby čitáreň bola priestorom, kde sa všetci cítia dobre,
miestom oddychu aj po náročných vyučovacích predmetoch, miestom tvorivých inšpirácií pre citlivé, tvorivé duše.
Nadácia nám poskytne financie na zakúpenie nových kníh
a odborných slovníkov do našej Čitárne.
Nadácia Reiffeisen – Gesto
pre mesto - „Aby tradície a remeslá nevymreli“. Cieľom projektu je zachovať tradície v našej obci - naučiť žiakov remeslo (tkanie), pokiaľ ich to má kto
naučiť. Prostredníctvom praktických činností chceme rozvíjať a zdokonaľovať manuálne zručnosti žiakov a tiež im
ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Krosná, ktoré sme zakúpili, budú učebnou
pomôckou na pracovnom vyučovaní a zároveň ich plánujeme
využívať ako súčasť ergoterapie pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Spolupracujeme s Jednotou dôchodcov na
Slovensku, ktorí už v škole vyučujú žiakov krásu paličkovanej čipky, preto k paličkovaniu môžeme pripojiť aj tkanie.
Zároveň podporíme pozitívne

medziľudské vzťahy.
Nadácia Slovenskej sporiteľne – „Oddychová zóna s literárnymi lavičkami“ Mali
sme detské ihrisko s altánkom,
v ktorom chýbali lavičky. Naším cieľom bolo vybudovať
v ňom lavičky a stôl, kde by
sme sa mohli netradične vzdelávať a oddychovať. No, nechceli sme obyčajné lavičky. Aby
sme nadviazali na tradíciu „literárnych lavičiek“, rozhodli sme sa pokračovať a „altánkové lavičky“ tiež zdobia literárne veršíky našich šikovných žiakov. Spoločnou prácou žiakov, rodičov, starých rodičov, pána kuriča i pani upratovačiek sme splnili tento cieľ.
Tiež sme si skrášlili okolie altánku skalničkami, trvalkami
a okrasnými drevinami. V závere sme osadili aj odpadkové koše. Toto všetko sa podarilo vďaka šikovným rukám nielen nás všetkých, ale aj vďaka
záhradnému centru v Plavnici
a Nadácii SLSP. Takto sa žiakom vytvoril nový priestor na
trávenie výučbového i voľného
času so spolužiakmi.
Po dlhoročnej obetavej práci v októbri 2017 do zaslúženého dôchodku odišla pani uči-
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teľka Šenšelová. Počas svojej
niekoľkoročnej krásnej práce
odovzdávala svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré boli základom pre ďalšie vzdelávanie žiakov, za čo jej patrí poďakovanie.
Za každým úspechom sa
ukrýva množstvo vykonanej
práce žiakov, učiteľov, no i samotných rodičov. Každý v sebe
ukrýva množstvo schopností,
ktoré však musí objaviť a potom
neustálym vzdelávaním rozvíjať.
Paleta zameranie našich súťaží bola nesmierne pestrá a počet úspešných žiakov veľmi vysoký. Vo výtvarných súťažiach
boli naše ocenenia v hojnom
počte. Mimoriadnym úspechom školy bolo čestné uznanie
Viktórie Repkovej za výtvarnú
prácu v medzinárodnej súťaži
Lidice. V celoslovenských výtvarných súťažiach sme mali
úspechy v súťaži Anjel Vianoc
- bol ocenený kolektív tohtoročnej 1. A triedy. Veľmi zaujímavou bola súťaž „Všetko najlepšie, pán Janovic!“ k blížiacim
sa 80. narodeninám tohto básnika, textára a autora rozprávkových kníh.
pokračovanie
na ďalšej strane

Škola v prírode
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Tomáš Janovic si ich diela
prišiel do Elektrárne Piešťany pozrieť osobne na výstave,
ktorá bola súčasťou 34. ročníka festivalu Dni detskej knihy
v Elektrárni Piešťany, kde boli
odovzdané aj ceny finalistom,
z našej školy: Timotej Székely cena časopisu Slniečko, Tamara Grichová – Čestné uznanie,
Lenka Kyšeľová - cena Bibiany. Z celoslovenských súťaží
spomenieme ešte Dúhu (Patrik
Starinský – Čestné uznanie),
Príroda okolo nás (Petra Urbanová – ocenená práca), Vesmír
očami detí (Michaela Kyšelová - 2. miesto, Tatiana Bebková - 3. miesto), Kľúče od zlatého mesta (1. miesto - Melody
Brandová, Michal Sklenárik
a Sofia Karaffová). Na okresnej úrovni sa nám darilo tiež
niekoľkokrát: Vesmír očami
detí (Hlavná cena s postupom
na celoslovenskú súťaž: Kamila Brotvanová, Michaela Kyšelová, Simona Sopková, Tatiana
Bebková, Čestné uznanie - Nikoletta Ševčíková). Za náš pozitívny vzťah k Ľubovnianskemu hradu sme boli ocenení na súťaži Ten starý hrad, čo
na tom kopci stojí. ŠKD si odniesol za multimediálnu prácu krásne 1. miesto (Imrichová
Vanda; Mláková Dorota; Kontrová Johanka; Geciová Natália; Pavlíková Terézia; Ridillová Zuzana; Malastová Tamara)
a Rasťo Magera 3. miesto. Našich 15 žiakov z minuloročnej
4. B a ďalších 20 žiakov získalo v tejto súťaži Čestné uznanie. Júlia Kičurová sa zúčastnila výstavy Expo Flóra v Trenčíne na súťaži v jarnom aranžovaní.
Aj vlastná literárna tvorba
bola v minulom roku našim
žiakom blízka. V rámci celoslovenských súťaží sme si „vypísali“ tieto ocenenia: Výnimočné Vianoce (Katarína Kyšeľová - ocenená práca), Literárny
Kežmarok (Daniela Adamovičová - 2. miesto, Vanesa Knapiková - 3. miesto, Júlia Platková
- 3. miesto), O cenu slovenského učeného tovarišstva (Vanesa Knapiková a Júlia Platková
- čestné uznania), Prvosienky
(Nikola Hnátová - 2. miesto),
Florinova jar (Júlia Platková,
Simona Hetešová – diplom),
Dúha (2.miesto: Lívia Hudáková, 1.miesto: Simona Hetešová,
Čestné uznanie: Vanesa Knapi-
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ková), Čakanky (Júlia Platková - 3. miesto), Galéria talentov
(Júlia Platková - 2. miesto), Literárna Revúca (Júlia Platková
- zlaté pásmo), Kľúče od zlatého mesta (1. miesta - Nikola
Hnátová a Júlia Platková), Literárna Senica Ladislava Novomestského (Júlia Platková
- čestné uznanie). Na okresných súťažiach naše práce tiež
neostali nepovšimnuté: Babka, dedko (Filip Jozefík - hlavná cena). Tak ako vo výtvarnej
časti súťaže Ten starý hrad, čo
na tom kopci stojí sa nám darilo aj v literárnej oblasti: Geci
Samuel - 4. miesto, Júlia Platková - 1. miesto, Cena Ľubovnianskeho múzea, Matej Kontra - špeciálna cena - 1 deň kastelánom na hrade a 6 Čestných
uznaní.
Šport rozhýbal umiestnenia
na viacerých miestach v 1 krajskej (Futsal - Družstvo chlapcov - 3. miesto) a viacerých
okresných súťažiach. Novinkou bola súťaž pre našich najmenších -Hokejbalová prípravka žiakov 1. a 2. roč. (1.
kolo - 4. miesto, 2. kolo - 4.
miesto, 3. kolo - 4. miesto). Ďalej uvedieme Školskú hokejbalovú a hokejovú ligu o čosi
starších žiakov (3. a 4. roč. 1.
zápas (hokej) - 4. miesto, 1.
zápas (hokejbal) - 7. miesto).
Úspechmi bolo aj 2. miesto
v Malom futbale (Mladší žiaci,
starší žiaci - 2. miesto) a Futsale
(Družstvo chlapcov - 1. miesto,
2. miesto). V behu sme si „vybehali“ pekné miesta na súťažiach: Cezpoľný beh (družstvo
chlapcov - 5. miesto, družstvo
dievčat - 4. miesto, Mária Kyseľová - 3. miesto).
Teší nás aj záujem našich

Altánok za základnou školou

žiakov o šach. Svoje zručnosti si žiaci precvičili na dvoch
okresných súťažiach: Majstrovstvá okresu v šachu (Nikolas Rybovič - 1. miesto, Jakub Kyšela - 3. miesto), Vianočný turnaj o kráľa šachu (Nikolas Rybovič - 1. miesto, Michaela Kyšelová - 1. miesto, Alica
Jozefíková - 2. miesto).
Na našej škole máme aj
mnoho recitátorov, a to dokonca nielen v slovenskom jazyku. Z tradičných súťaží spomenieme Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo: Katarína
Chmeliarová - čestné uznanie),
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo: Katarína Chmeliarová - 1. miesto, Timotej Vyparina - 3. miesto), Šaliansky Maťko (okres: Timotej Vyparina 2. miesto, Katarína Chmeliarová - 1. miesto), Šaliansky Maťko (kraj: Katarína Chmeliarová - diplom za mimoriadne intonačne zvládnutý text a čestné uznanie). Ozvláštnením
našich recitačných súťaží bol
Prednes poézie a prózy v NJ
(okres: Timotej Vyparina - 1.
miesto, Soňa Bebková - čestné
uznanie, kraj: Timotej Vyparina - 1. miesto). Žiaci 1.stupňa sa zúčastnili okresnej súťaže Talent najmenších a uspeli
nasledovne: Karol Chmeliar 2. miesto, Miriama Pčolková čestné uznanie.
V celoslovenskej jazykovej súťaži Môj slovník z reality získala Júlia Platková certifikát o účasti.
Nesmieme zabudnúť ani na
našich hudobníkov, ktorým to
tento rok „pekne hralo a spievalo“ na týchto súťažiach: Talent najmenších – (okres Timotej Székely – ČU), Vŕbová

píšťalka – (okres Pavol Székely - 1. miesto, Lenka Plučinská
– ČU, Veronika Lešková - hudobný doprovod).
Geografické a biologické
poznatky si žiaci otestovali na
Geografickej olympiáde, kde
sa zúčastnili okresného (Ondrej Fedorko - 1. miesto, Juraj
Sklenárik - 2. miesto) i krajského kola (Ondrej Fedorko úspešný riešiteľ) a Biologickej
olympiáde (okres Šimon Pjaták - úspešný riešiteľ).
A ako si vypočítame počet
matematických súťaží? Nuž
takto: Matematická olympiáda
(okres Alica Jozefíková - úspešný
riešiteľ, Michal Vančo - úspešný
riešiteľ), Pytagoriáda (okres Lenka Kyšeľová - 1. miesto, Kristián
Štupák - 3. miesto). Ozvláštňujúcou bola medzinárodná súťaž
Matematický klokan - Katarína
Kyšeľová - najlepšie umiestnenie z našej školy).
V náboženských súťažiach
a olympiádach sa nám tiež tradične darí nielen na okresnej
úrovni: Biblická olympiáda
(rímskokatolícke náb.: 1. miesto
- družstvo (Katarína Chmeliarová, Michal Vančo, Ondrej Fedorko; gréckokatolícke náb.:
2. miesto - družstvo: Tomáš
Fenďa, Lenka Plučinská, Vanesa Karaffová; 2. miesto - družstvo: Kristína Lešková, Vivien
Sokolová, Patrik Plučinský; 3.
miesto - družstvo: Pavol Jozafát Székely, Klaudia Kormošová, Ján Petrus), ale i celoslovenskej: Vincolympiáda (1. miesto
- Katarína Kyšeľová a Radka
Rybovičová, 2. miesto - Alžbeta Fedorková a Mária Kyseľová, 3. miesto - Alica Jozefíková
a Michaela Kyšelová).
Starosta obce pozval na
konci roka aktívnych žiakov,
ktorí šíria dobré meno školy
a obce na spoločnú desiatu,
ktorá sa uskutočnila koncom
júna v klube Jednoty dôchodcov Slovenska. Žiaci si okrem
plného bruška odniesli so sebou ďakovné listy s malým
darčekom na pamiatku.
Ďakujeme Obci Plavnica
i spádovým obciam, ktoré finančne pomáhajú škole a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom (materiálne
či osobnou pomocou) pomáhajú skvalitňovať vzdelávanie
našich detí.
„Kto nikdy nebol dieťaťom,
nemôže sa stať dospelým.“
(Ch. Chaplin)
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Aktivity
našich
škôlkárov

Deti z materskej školy sú
celý rok aktívne a zapájajú sa
do rôznych súťaží, akcií a besied, prežívajú veľa nových zážitkov. Január sa začal v materskej škole v znamení zimnej
olympiády, ktorá trvala celý
týždeň. Olympiáda začala spevom olympijskej hymny. Deti
každý deň športovali na jednotlivých stanovištiach - radostne
zdolali sánkovačku, turistickú prechádzku s brodením sa
v snehu, guľovačku, hádzanie
do terča, stavanie snehuliaka,
aj kreslenie do snehu. V závere
týždňa ich čakalo vyhodnotenie so sladkou odmenou. Škôlkarov navštívilo divadielko
z Prešova s rozprávkou : „Neboj sa“, do ktorej sa deti zapájali spevom a tancom. Materská
škola sa zmenila na veľkú rozprávkovú krajinu. Už tradične
sa konal karneval, kde radosť
z tanca, spevu a zábavy prerušilo iba občerstvenie, o ktoré sa
postarali štedrí rodičia detičiek.
Všetky masky boli odmenené
drobným prekvapením.
Zúčastnili sa koncertu J.
Gaľu, kde spoznali aj netradičné hudobné nástroje.
Na veľkonočné sviatky sa
pripravili zdobením veľkonočných vajíčok v spolupráci s klubom dôchodcov. V máji prežili deti netradičný deň a to deň
mlieka - počas ktorého sa oboznámili odkiaľ mlieko pochádza, čo všetko sa z neho vyrába a prečo ho pijeme, naučili sa s dentálnou hygieničkou
ako si majú správne čistiť zúbky a starať sa o ne. Taktiež sa
deti z materskej školy oboznámili aká je správna starostlivosť
o dieťa a počas besiedky kládli
ochotnej mamičke otázky, ktoré sa zrodili v ich zvedavej hlavičke. Každý rok privítajú deti
v materskej škole svojich rodičov a starých rodičov, pre ktorých s nimi pani učiteľky nacvičia milé kultúrne vystúpenie.
Počas dňa detí zažili deň plný
hier, súťaží a hľadali poklad
podľa indícií...
pokračovanie
na ďalšej strane

Karneval

Deň mlieka

Na bicykli deťom

11

12

Plavnické noviny

Aj tento rok sa deti zúčastnili
akcie „Na bicykli deťom“ – privítali cyklistov a deň im spríjemnili tancom a spevom.
V posledných rokoch sa stalo pravidlom, že sa zúčastňujú
na obecnom úrade na slávnosti
pri príležitosti životného jubilea
miestnych dôchodcov, ktorí sú
pozvaní na obecný úrad. Detičky im tento deň spestria spevom,
tancom a rozveselia nevinným
detským úsmevom. Tento rok
bolo vystúpenie detičiek dojímavejšie, pretože sa predviedli
v plavnickom kroji.
Divadielko Slniečko zanechalo krásny kultúrny zážitok v každom detskom srdiečku prostredníctvom predstavenia „Abeceda zdravia“ – o pohybe a zdravej výžive. S ľudovou kultúrou
a tradíciami sa detičky oboznámili na besiedke s pani Boženou
Fabianovou.

Paragliding
V januári 2017 sa naši paraglajdisti už tradične presunuli na tréning do miesta, kde
sa v tomto ročnom období lieta. Majstrovstiev Kolumbie sa
zúčastnilo 130 súťažiacich, tento rok získal prvé miesto Sebastian Ospina (GBR), Štefan Vypa-
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Pripravili si bylinkový záhon,
o ktorý sa dodnes starajú. Prežili poučný deň s dopravným policajtom, jeseň si spestrili púšťaním šarkanov a hrabaním lístia.
Tradíciou sa stalo, že predškoláci navštívia obecný úrad, kde ich
privíta starosta obce.
K záveru roka neodmysliteľne patrí Mikuláš - na ktorého
sa detičky dlho tešili a pripravovali. Po krásnom vystúpení
pripravenom pre sv. Mikuláša
nastalo slávnostne rozsvietenie
stromčeka a čakanie na príchod
Vianoc, ktoré bolo v nasledujúcich dňoch spestrené vianočnými trhmi s množstvom výrobkov a ukončené besiedkou pri
vianočnom stromčeku a spoločnou štedrou večerou, kde si
deti vychutnali vianočnú atmosféru spievaním kolied a vinšmi.
Hračiek od Ježiška nebolo veru
málo, a tak na záver kalendárneho roka bolo potešené nejedno detské srdiečko.

Jubilanti 2017

Dopravná výchova

rina skončil na peknom 3. mieste
a Peter Vyparina obsadil taktiež
pekne 4. miesto. Koncom februára sa konali preteky v Slovinskej Novej Gorici – Winter Cup,
kde sa Štefan Vyparina umiestnil na krásnom 5. mieste. Vyvrcholením sezóny boli Majstrovstvá sveta v Talianskej
Monte Avena,
kde sa našim
súťažiacim
veľmi nedarilo a obsadili
63. miesto Štefan Vyparina
a 93. miesto
patrilo Petrovi Vyparinovi. Môžeme zhodnotiť, že to boli
najhoršie preteky z posledných sezón.
Paraglajdisti
si svoje dobré meno vylepšili v Macedónskom
Kruševe, kde
na Majstrovstvách Čiech
a Maďarska
skončil Peter
Vyparina na
2. mieste.

Poľovnícke
združenie v Plavnici
Zásadná zmena v organizácii poľovníctva v obci nastala v roku 1994 po vzniku samostatného Poľovníckeho združenia Plavnica, ktorého revír pozostáva v podstate z katastra obce.
Dvadsiatka zakladajúcich členov
dokázala okrem pravidelných
chovateľských a ochranných
úloh aj v rekordne krátkom čase
vybudovať stavbu „Poľovnícky
klub“, ktorá slúži nielen poľovníkom, ale aj ostatným obyvateľom obce.
V auguste 2017 poľovnícke
združenie zorganizovalo v areáli poľovníckeho klubu 1. roč-

ník Dňa mladých ochrancov prírody. Cieľom tejto akcie bolo zábavnou a súťažnou formou priblížiť deťom krásy prírody v našej obci, ukázať im aké druhy
stromov a zveri sa v našej prírode nachádzajú, súťažiaci za svoje
výkony a vedomosti získali medailu, diplom a zopár vecných
prekvapení.
Veľmi významnou udalosťou
je slávnosť poľovníkov, ktorá sa
koná pravidelne v októbri pod
názvom Hubertovské slávnosti.
V posledných rokoch pribúda
počet členov poľovníckeho združenia, čo nás veľmi teší.
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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH
KRAJOV 2017
Predseda Národnej rady SR dňa
28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017
Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 a určil termín
ich konania na 04. 11. 2017.
Okrsková volebná
komisia v Plavnici
zistila tieto výsledky:

Činnosť JDS - ZO Plavnica
ZO JDS Plavnica pôsobí
v našej obci od 18. januára
2012. Momentálne už má
64 členov, ktorí sa aktívne
zapájajú každoročne do
zveľaďovania a reprezentácie našej obce.

Seniori pripravili žiakom ZŠ
s MŠ v Plavnici tvorivú dielňu.
V marci začali s prípravou tradičného veľkonočného vajíčka
a zajaca, do ktorej sa zapojili aj
školáci. Dôchodcovia ich naučili
päť nových výtvarných techník
zdobenia kraslíc, tým odovzdali svoje vedomosti, skúsenosti
najmladšej generácii. Niektoré
kraslice zdobili veľkonočné vajce pred Kostolom Sedembolestnej Panny Márie, ďalšie kraslice
doplnili do vedierka veľkonočnému zajacovi, ktorý už tradične bol na autobusovej zastávke.
Seniori celoročne dbali na
úpravu kvetinového záhonu
pri Božskom Srdci a pri misijnom kríži.
V apríli našu obec v súťaži Babička okresu v Starej Ľubovni reprezentovala pani Anna Pristačová. Na súťaži vystúpila spolu
so svojou 10 - ročnou vnučkou
Líviou, ktorá ju doprevádzala
na akordeóne a obe boli dokonale zladené nielen hudobne, ale aj
v nádhernom plavnickom kroji.
V júni sa pravidelne koná súťaž „Okresné športové hry“ ,
tento rok sa uskutočnila v Čirči.
Najúspešnejšou športovkyňou
bola pani Paulína Rybovičová.
Seniori sa zúčastnili Jánskeho posedenia vo Vyšných Ružbachoch, kde oprášili staré plavnické pesničky. Nechýbali ani na
Zamagurských slávnostiach, na
stretnutí Goraľov a taktiež sa zú-

častnili púte do Levoče.
V letných mesiacoch sa zapojili do stráženia poľnohospodárskych kultúr, čím zabraňovali škodám, ktoré spôsobovala lesná zver.
V auguste začali s chystaním prírodných materiálov, prírodnín na prípravu dožinkovej
slávnosti. Postupne z plodín
vytvárali rôzne ikebany, kytice. Tradíciou sa stalo, že seniori sa postarajú aj o dožinkové
pohostenie, napiekli asi 60 druhov kysnutých koláčov, na ktorých si po ďakovnej omši pochutili veriaci.
Na slávnostnom zasadnutí
pri príležitosti založenia Okresnej organizácie JDS v Starej Ľubovni boli vyznamenané dve
členky JDS Anna Štupáková
a Mária Rindošová.
Pomocnú ruku podali seniori
aj pri upratovaní kaplnky a jej
okolia na cintoríne.
V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším prijal primátor mesta Starej Ľubovne dôchodcov z celého okresu a medzi nimi nechýbali ani naši seniori a to: p. Jurašovská, p. Pion-

tek a p. Holodňáková. Na seniorov nezabudli ani žiaci ZŠ s MŠ
v Plavnici, ktorí ich potešili pekným hudobným pásmom a básničkami. Keďže seniori dokážu
pripraviť veľmi chutné pohostenie, starosta im pri príležitosti
ich sviatku podaroval veľký hrniec, ktorý sám nevarí j.
Naši seniori sa zúčastnili 1.
ročníka v súťaži bowlingu v Prešove – Solivare, kde získali krásne 3.miesto.
Seniori nezaháľali ani na konci roka a s elánom sa pustili do
pečenia vianočných medovníkov, aby potešili aj tých, ktorí sú
doma odkázaní na pomoc svojich najbližších. V decembri boli
nápomocný aj pri betleheme,
ktorý bol umiestnený pri kostole.
Všetkým našim seniorom za
ich pomoc, odovzdávanie svojich vedomostí patrí jedno veľké „Ďakujem“.
„Leto už prešlo, prišla jeseň,
do srdca sa nám vkráda tieseň...
Ale vy, nedajte sa!
V jeseni sú plody – krása.
Nech vám aj v jeseni
srdce plesá, jasá.“

Počet voličov zapísaných
v zozname voličov                                                                                              

1 275
Počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na hlasovaní                                                                                              

547
Počet voličov, ktorí
odovzdali obálku

   

547
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby
do zastupiteľstva                     
 	

539
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu samosprávneho kraja         	

527
Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol v obci Plavnica
zvolený PaedDr. Milan Majerský
PhD. s počtom hlasov 279.
Do zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja boli
v obci Plavnica zvolení:
Mgr. Pavol Chmeliar

399 hlasov
Ján Fröhlich

240 hlasov
MUDr. František Orlovský

211 hlasov
Ing. arch. Zita Pleštinská

184 hlasov
Ing. Jozef Kandráč

137 hlasov
MUDr. Peter Bizovský MPH

129 hlasov
Peter Sokol

101 hlasov
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Šport

VK Plavnica

V sezóne 2016/2017 sa volejbalistom VK Plavnica v Okresnej
volejbalovej lige mix mimoriadne darilo. Počas celej sezóny sa
udržiavali v tabuľke na popredných miestach, čím si zabezpečili postup do štvrťfinále. Súperom
v štvrťfinálovom zápase bola SL
Raketa, s ktorým si naši volejbalisti bez problémov poradili.
V semifinále si zahrali s veľmi silným súperom TJ Mier Kamienka. Volejbalový tím sa svojou presnou hrou napokon prebojoval do finále, v ktorom si VK
Plavnica zmerala sily s tímom

VKM Juniori a dobrou hrou s tímovým duchom vybojovali titul.
VK Plavnica sa prvý krát
zúčastnila volejbalového tur-

naja mix vo
Svidníku.
Na Duklianskom pohári
sa stretla slovenská volejbalová špička. Plavničania si viedli
výborne, spomedzi pätnástich tímov sa
umiestnili na
7. mieste.
V Starej
Ľubovni sa konal nultý ročník
Volejbalového turnaja MIX Stará Ľubovňa, na ktorom Plavnica nesmela chýbať. Z desiatich

zúčastnených tímov sa Plavnica
umiestnila na krásnom 3. mieste.
V programe volejbalistov nesmel chýbať ani domáci Vianočný volejbalový turnaj o pohár starostu obce. V roku 2017
sa Okresnej volejbalovej ligy mix
zúčastnilo iba šesť tímov.
Družstvo VK Plavnica získalo
dvoch nových hráčov - Michaelu Bittnerovú, bývalú hráčku TJ
Mier Kamienka a Šimona Vislockého, ktorý k nášmu tímu prestúpil od VKM Stará Ľubovňa.
Volejbalový tím sa svojimi
stabilnými výkonmi udržiava
na popredných miestach v tabuľke. Po 10. kole sa VK Plavnica nachádza na 3. mieste.

ho taktovkou sa celý tento denný kemp organizoval. Aj vďaka vydarenému počasiu prežilo 60 chlapcov týždeň plný nových priateľstiev, zážitkov, radosti z pohybu, skvelo využitého prázdninového času... každý
s krásnou medailou, novým tré-

ningovým dresom a vrecúškom,
podpísaným plagátom od Stana
Šestáka... každé dieťa unavené,
ale šťastné...
Ďakujeme za pozitívne ohlasy a tešíme sa na ďalší ročník
denného kempu, keďže ten prvý
považujeme za ÚSPEŠNÝ. j

Denný futbalový kemp
FK Družstevník Plavnica
v spolupráci s obcou Plavnica
zorganizovali v dňoch 17. 07.
2017 - 21. 07. 2017 denný futbalový kemp. Počas celého týždňa
bol pre 60 detí, prevažne z okresu Stará Ľubovňa (4 deti z USA),
pripravený fantastický program
plný športu, zábavy a súťaží.
Medzi futbalovými tréningami v rámci oddychu mali deti zabezpečený pestrý program. Oddýchli si nielen deti, ale aj organizátori pri prezentovaní činnosti
a zručnosti Polície SR, taktiež sa
im predstavili profesionálni hasiči a svojím vystúpením spestrili program aj sokoliari majstra
Vagana. Na vystúpenia boli po-

zvaní aj obyvatelia obce Plavnica.
V utorok kemp navštívil bývalý slovenský reprezentant
Stanislav Šesták. Vyvrcholením
a zároveň ukončením kempu
bol výlet na futbalový zápas poľskej extraklasy medzi mužstvami Sandecja Nowy Sacz a Arka
Gdinia, kde si všetci užili skvelú atmosféru.
Naše poďakovanie patrí: pohostinstvu Paradis Plavnica,
Pizzerii M. Žoldáka Plavnica,
Polícii SR - Stará Ľubovňa, Hasičom SR - Stará Ľubovňa, Sokoliarom majstra Vagana, mládežníckym trénerom FK Družstevník Plavnica, obci Plavnica a najmä Stanovi Hrickovi, pod ktoré-

Vianočné turnaje o pohár starostu obce
Jubilejný 20. ročník futsalového turnaja o pohár starostu obce sa konal 29. decembra 2017. Súťaží za zúčastnilo
12 mužstiev. Na prvom mieste
sa umiestnil tím BOTAFOGO,
druhú priečku obsadil Tatran

Prešov a tretiu priečku získalo
mužstvo FK Plavnica, na štvrtom mieste skončil Čidex.
Vianočný volejbalový turnaj
sa konal na ďalší deň, t.j. 30. decembra 2017. O pohár starostu
obce zabojovalo 8 tímov rozde-

lených do dvoch skupín. Víťazom turnaja sa stali Gumkáči,
hneď za nimi sa umiestnil tím
Retro Spiš, tretie miesto obsadil Aktívny život, štvrtá priečka v tabuľke patrí tímu Polícia.
Vianočné turnaje o pohár

starostu Obce Plavnica sa tešia
veľkej popularite a prestížnosti, preto ďakujeme dobrovoľníkom - organizátorom, kuchárom, pomocníkom a všetkým,
ktorí sa podieľajú na príprave
a organizácií turnajov.
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„Á-čko“

ROZPIS ZÁPASOV

TIPOS III. liga východ dospelí
2017/2018
18. kolo

(Ne) 18. marec 2018

Plavnica - V. Revištia

19. kolo

(So) 24. marec 2018

Stropkov - Plavnica

20. kolo

(Ne) 01. apríl 2018

Plavnica - Prešov B

21. kolo

(Ne) 08. apríl 2018

Krompachy - Plavnica

22. kolo

(Ne) 15. apríl 2018

Plavnica - Š. Michaľany

23. kolo

(So) 21. apríl 2018

Lipany - Plavnica

24. kolo

(Ne) 29. apríl 2018

Plavnica - Vyš. Opátske

25. kolo

(Ne) 06. máj 2018

Snina - Plavnica

26. kolo

(Ne) 13. máj 2018

Plavnica - Svit

27. kolo

(So) 26. máj 2018

Vranov n/T - Plavnica

29. kolo

(Ne) 03. jún 2018

Rožňava - Plavnica

30. kolo

(Ne) 10. jún 2018

Giraltovce - Plavnica

31. kolo

(Ne) 17. jún 2018

Plavnica - B. Nová Ves

FK Družstevník Plavnica - muži sa v sezóne 2016/2017 umiestnili na siedmom
mieste. Od leta 2017 nastala zmena trénera. Ondrej Desiatnik odovzdal funkciu
trénera Róbertovi Petrušovi. Mužstvo pokračovalo v dobrých výsledkoch aj v jesennej časti. Momentálne zimujeme na peknom štvrtom mieste.

Tešia nás úspechy niektorých
hráčov, hlavne tých, ktorí postúpili do výberu regiónov tretích
líg Slovenska - za región východ
nastúpil náš brankár Maroš Beňo
a zastúpenie sme mali aj v najlepšej 11- tke VsFZ, nášho útočníka Kristiána Tinátha.
Touto cestou sa chceme poďakovať trénerovi Ondrejovi Desiatnikovi za pôsobenie v jarnej časti.
Taktiež ukončil svoju hráčsku kariéru v III. lige Ján Fröhlich, ktorý počas piatich rokov
v našom klube odohral úctyhodných 137 zápasov, za čo mu patrí
veľká vďaka.
Na záver chceme poďakovať
Obci Plavnica, sponzorom, všetkým hráčom, trénerom, usporiadateľom, fanúšikom a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali futbalovému klubu v sezóne 2016/2017.

Mládežnícky futbal v Plavnici napreduje

Naše najmladšie futbalové naši chlapci obsadili prvé miesto.
nádeje pripravkári U11 v sezóne Vo futbalovej sezóne 2016/2017
2016/2017 hrajú turnajovým sys- sa mladší žiaci U13 umiestnili na
témom s klubmi Novej
Ľubovne a Jakubanmi.
Najlepšími strelcami prípravky sú Tomáš Barkoci
s 13 gólmi, Michal Fröhlich a Marko Moščovič
majú rovnako po 9 gólov.
Príjemným spestrením zimnej prípravy pre
naše mládežnícke mužstvá U13 a U15 bol turnaj
v Spišskej Belej.
Vo februári 2017 sa konal v Plavnici turnaj o pohár predsedu FK Plavnica
Starší žiaci U15
kategórie U13, v ktorom

15

8. mieste II. ligy skupiny C. Najlepšími strelcami sú Jakub Liščinský s 29 gólmi a Sebastián Vojtek

má na svojom konte 28 gólov.
Starší žiaci U15 vybojovali
v tohtoročnej futbalovej sezóne
4. miesto II. ligy skupiny
C. Medzi najlepších strelcov tejto kategórie rovnako ako minulý, tak aj tento rok, patria Sebastián
Rybovič s 20 gólmi a Matúš Kyšeľa nastrieľal 19
gólov.
Dorastenci U19
skončili na dvanástom
mieste III. ligy Šariš.
Sebastián Sýkora s 20
gólmi sa stal najlepším
strelcom mužstva.
Držíme našej mládeži
palce, aj v súčasnej sezóne.
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Informácie pre občanov
Termíny vývozu separovaného zberu
druhotných surovín - rok 2018
žlté
PLAST

zelené
SKLO

V

VOO, NO

i

sa

20. 07. 2018
17. 08. 2018
14. 09. 2018
19. 10. 2018
23. 11. 2018
05. 12. 2018

17. 01. 2018
22. 03. 2018
23. 05. 2018
17. 07. 2018
12. 09. 2018
13. 11. 2018

18. 05. 2018
26. 10. 2018

ZMENA: Od 1. januára 2018 sa bude vykonávať zber tetrapakov súčasne s plastmi v žltých vreciach a žltých nádobách. Obaly z tetrapakov je
potrebné PREPLÁCHNUŤ!

Bezplatné prijímanie oznamov z obce

PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

052 / 43 216 91
Poruchy a havárie pitnej vody
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

0800 123 332
Bezplatné tel. č. 24-hodinovej poruchovej služby
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.

N

ech osud v živote
vašom vám cestu
ružami krášli, aby
ste týmto sobášom ľudské šťastie
našli. Nech ruže kvitnú vám na
ceste, ktorou chcete ísť, lebo milovať je krásne ,no umenie je žiť.

u s t il i

Poruchová linka - Plyn

052 / 42 611 11
0905 302 061
Reklamácia vývozu smetnej nádoby
a separovaného zberu druhotných surovín
MAJTE VŽDY PORUKE

Plavnické noviny vydáva Obecný úrad, 065 45 Plavnica 121
Tel. kontakt: 052 42 83 881, fax: 052 42 83 882
www.plavnica.sk

anz
ˇelst v o

Petr Velek & Martina Šidlovská
Peter Kruk & Júlia Rybovičová
Ing. Michal Hrežďovič & JUDr. Petra Štupáková
Dávid Vančo & Simona Kerpčárová
Jozef Čuba & Lenka Tomčáková
Miroslav Svisták & Lucia Kyšelová
Peter Vyrostek & Jana Chovancová
Bc. Lukáš Murcko & Mária Jurinová
Michal Pavelčík & Monika Frankovská
Igor Garstka & Lucia Akuratná
Jozef Vojtek & Lucia Boguská
Ján Vida & Jana Maščuchová
Štefan Jeleň & Michaela Valeková
Tomáš Rybovič & Juliána Dronzeková
Mgr. František Kyšeľa & Dominika Dvorščáková
Matúš Macko & Mária Sekelská
Tomáš Dzadík & Mgr. Veronika Dojčan Husárová
František Rindoš & Dominika Fedorková
Stanislav Hricko & Mgr. Lucia Fedáková

0850 111 727
EKOS spol. s r.o.

Marko Špes
Bianka Ševčíková
Timea Repková
Žaneta Chovancová
Noel Chovanec
Mateo Rindoš
Aneta Macková
Jakub Moščovič
Eliáš Fedorko
Jakub Hnat

m

HLÁSENIE PORÚCH

Jakub Štupák
Tomáš Štupák
Sebastián Štupák
Sebastián Hrežďovič
Michal Mlaka
Zara Chovancová
Silvia Mišová
Izabela Zigová
Adam Pristač
Dávid Plavnický
Samuel Maček

U z a v r eli

Obec Plavnica Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ,
podľa vlastného výberu. Zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na stránke: starosta@
plavnica.sk, alebo osobne na obecnom úrade.

N a r o d il

op

TERMÍN ODBERU

19. 01. 2018
16. 02. 2018
16. 03. 2018
12. 04. 2018
04. 05. 2018
22. 06. 2018

itaj, dieťa, medzi nami.
Vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní
mamy, v piesni, ktorú dedíme, ako
staré matky vravia, vtáča naše jediné. Želáme ti šťastia zdravia, na
spevavej pevnine.

N a v z d y n ás
ˇ

Agnesa Fedušová – 109,
Milan Vojtek – 350,
Ján Kyšeľa – 214,
Jozef Nemec – 179,
Štefan Pavlík -274,

Ž

ivot je ako hra, len čo sa
človek rozohrá a spozná
zákon žitia, posledný vozeň, zabliká, oblaky s vetrom letia
a nocou hviezdy padajú...“
Vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Agnesa Cincuľová – 72,
Ing. Miroslav Sekelský – 404,
Anna Bielaková – 262,
Kristína Urbanová – 4

Grafické spracovanie novín: Martin Mrug, matomrug@gmail.com
Textovú časť obecných novín pripravili pracovníci obecného úradu, ZŠ s MŠ
a obecné združenia a kluby. Texty v novinách neprešli jazykovou úpravou.

