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Plavnické
po roku sa k Vám opäť pri-

hováram prostredníctvom 
obecných novín. Som veľmi 
rád, že mám možnosť Vás in-
formovať o tom, čo sa v obci 
udialo a čo máme naplánova-
né na najbližšie obdobie. 

 V prvom rade Vám chcem 
úprimne poďakovať za Vašu 
opätovnú dôveru, ktorú ste mi 
prejavili vo voľbách do orgá-
nov samosprávy obcí. 

Vďaka prostriedkom Mi-
nisterstva školstva Sloven-
skej republiky sme komplet-
ne zrekonštruovali telocvičňu 
základnej školy, kde sa vyme-
nila podlaha, podhľad, svetlá, 
radiátory a rozvody vykurova-
nia, ktoré boli značne opotrebe-
né a poškodené. Rekonštruk-
cia bola zrealizovaná z dotácie 
prijatej v roku 2017 vo výške 
104 000 € a z rozpočtu obce sa 
investovalo 19 000 €. Na kom-
pletné zrekonštruovanie telo-
cvične a materskej školy obec-
né zastupiteľstvo schválilo 
úver vo výške 60 000 €, z kto-

rého 35 800 € sa použilo na za-
teplenie telocvične a 24 200 € 
na výmenu okien a dverí v bu-
dove materskej školy. V ma-
terskej škole sa taktiež poda-
rilo vymeniť plynové kotly, 
na ktoré sme dostali dotáciu 
vo výške 10 000 € od Minis-
terstva financií Slovenskej re-
publiky a obec na rekonštruk-
ciu prispela z vlastných  pro-
striedkov sumou 3 450 €.

Prebehla rekonštrukcia bu-
dovy starej školy, kde sa vy-
menili okná a dvere, taktiež 
sa zrekonštruovali aj vnútor-
né priestory budovy, do kto-
rých sa koncom marca presťa-
hovala Slovenská pošta, na-
koľko priestory bývalej budo-
vy pošty sú v nevyhovujúcom 
stave. V budúcnosti plánuje-
me pokračovať v rekonštruk-
cii, a to opravou fasády, nat-
retím strechy a vybudovaním 
príjazdovej cesty s parkovis-
kom, na čo sa vyčlenia finan-
cie z rozpočtu obce. 

V spolupráci s farským 

úradom a ochotnými ľuďmi 
sa vybudoval náučný chod-
ník so zastaveniami krížovej 
cesty od nového kostola až 
po cintorín. Z programu MAS 
Leader sa v tomto roku plánu-
je vybudovať oddychová zóna 
– altánok, lavičky a informačné 
tabule. Na  projekt je schvále-
ných 30 000 €, z rozpočtu obce 
sa už preinvestovalo 15 000 €. 

5. mája sme oslávili 100-
sté výročie od založenia Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v Plavnici. Oslavy začali svä-
tou omšou v Kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie, kto-
rú celebroval Mons. František 
Rábek, ordinár Ozbrojených 
síl a Ozbrojených zborov Slo-
venskej republiky. Počas svä-
tej omše Mons. Rábek posvä-
til zástavu Dobrovoľného ha-
sičského zboru, pamätnú ta-
buľu zomrelým dobrovoľ-
ným hasičom a základný ka-
meň krížovej cesty. Výsad-
bou a údržbou zelene pri no-
vom kostole a športoviskách 

v sume 7 000 € sa nám 
podarilo trošku viac zve-
ľadiť a skrášliť našu obec. 
Obec má schválenú dotá-
ciu od Slovenskej agentú-
ry životného prostredia 
na rozšírenie oddychovej 
zóny o lanovú pyramídu, 
dvojhojdačku a dotáciu 
z Úradu vlády na zakúpe-
nie detskej zostavy. 

Obec bola úspešná vo 
výzve Ministerstva život-
ného prostredia SR a to 
v projekte „Protipovodňo-
vé opatrenia mimo vodné-
ho toku“. Zrealizovalo sa 
odvodňovanie a vydláž-
denie kanálov na dažďo-
vú vodu v štyroch lokali-
tách obce v celkovej výš-
ke 105 910 €, z prostried-
kov poskytnutej dotácie 
vo výške 96 854 € a spolu-
financovaním obce vo výš-
ke 9 056 €. 

Vážení spoluobčania,

pokračovanie
na ďalšej strane
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V lete sa konal druhý ročník 
Denného futbalového kempu, 
o ktorý aj tento rok bol veľký 
záujem a preto sa uskutočnili 
2 turnusy, viac si môžete pre-
čítať v ďalšej časti novín. 

V auguste začali prípra-
vy realizácie projektu „Poly-
funkčný dom pri materskej 
škole“, ktorým sa plánuje roz-
šíriť kapacita stravovacieho 
zariadenia na 200 stravovacích 
miest a zároveň bude slúžiť aj 
pre kultúrno-spoločenské ak-
cie obce, školy a občanov.  

Už tradične sa koncom au-
gusta uskutočnil Deň rodiny. 
Okrem tejto udalosti sa po-
čas celého roka konalo množ-
stvo kultúrno-spoločenských, 
športových a cirkevných ak-
cií. Tradíciou sa stala aj spo-
lupráca s našimi večne mla-
dými seniormi a nezabúda-
me im fandiť pri prezentova-
ní našej obce. 

V októbri sa nám podari-
lo získať dotáciu zo štátne-
ho rozpočtu prostredníctvom 
Ministerstva vnútra SR na re-
konštrukciu požiarnej zbrojni-
ce vo výške 30 000 €. Budova 

zbrojnice je v nevyhovujúcom 
stave a nespĺňa požiadavky 
obce na zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi, a preto v prie-
behu roka sa finančné pro-
striedky zo schválenej dotá-
cie použijú na výmenu vstup-
ných dverí a okien, zateplenie 
budovy, výmenu zdroja tepla, 
opravu toaliet a podlahy. Náš 
dobrovoľný hasičský zbor za-
čal s prípravou areálu určené-
ho pre hasičské súťaže. 

Plánujeme aj rekonštruk-
ciu budovy športového areá-
lu futbalového klubu a vybu-
dovanie zavlažovacieho systé-
mu trávnika, na ktorý máme 
schválený príspevok od Slo-
venského futbalového zväzu 
vo výške 25 000 €. 

 Koncom októbra sa nám po 
dlhoročnom snažení podarilo 
vydať publikáciu o obci pod 
názvom „Plavnica na rozhra-
ní Spiša a Šariša“. Slávnostná 
prezentácia knihy sa konala 
v budove ZŠ a bola obohate-
ná o kultúrny program. 

Začiatok decembra sa už 
tradične niesol v duchu sv. 
Mikuláša, ktorý aj tento rok 
navštívil deti v Kostole Se-
dembolestnej Panny Márie. 
Milou tradíciou sa stalo, že  

pozývame našich jubilan-
tov na obecný  úrad, kde je 
pre nich pripravený program 
a taktiež nezabúdame na na-
šich novorodencov a s rados-
ťou ich vítame do života. Po-
darilo sa nám zakúpiť nové 
vianočné osvetlenie, ktoré ešte 
viac spríjemnilo vianočnú at-
mosféru. 

Tento rok sme už zrealizo-
vali schválené dotácie na do-
plnenie detskej zostavy pri 

„Loďke“. Plánujeme rekon-
štrukciu požiarnej zbrojni-
ce, dobudovanie oddychovo 
– náučného chodníka nový-
mi priepustmi, lavičkami, al-
tánkom a pevne dúfame, že 
aj osvetlením. Taktiež plánu-
jeme rekonštrukciu verejné-
ho osvetlenia v obci, v rámci 
ktorej sa vymenia aj svietidlá 
za LED, už nám ich ostáva vy-
meniť len zopár. Veríme že už 
v priebehu tohto roka, budú 
do domácností plavničanov 
pridelené kompostéry, urče-
né na kompostovanie biolo-
gického odpadu. 

Na záver chcem poďako-
vať Vám všetkým za spoluprá-
cu pri budovaní a zveľaďova-
ní našej obce. Výsledkom náš-
ho spoločného úsilia je spo-
kojnosť nás všetkých a obdiv 
okoloidúcich. 

Vážení občania, dovoľte mi 
pri príležitosti prichádzajú-
cich sviatkov Veľkej noci, Vám 
úprimne zaželať ich pokoj-
né, požehnané prežitie, a po-
čas celého roka pevné zdra-
vie a veľa síl pri zvládaní kaž-
dodenných životných situácií. 

Rastislav Grich
starosta obce

V auguste sa na parkovisku 
pred Kostolom Sedembolest-
nej Panny Márie uskutočnila už 
po siedmykrát akcia s názvom: 
DEŇ RODINY 2018. Program 
sa začal o 10:30 svätou omšou, 
ktorú celebroval Tomáš Gorazd 
Plavnický. Po omši nasledoval 
spoločný obed, už tradične sa 

podával guláš.
Aj napriek chladnému poča-

siu program pokračoval vystúpe-
ním detského folklórneho súboru 
z Plavnice, potom nasledovala zá-
bavná show Uja Ľuba. Deti sa za-
bávali tancom, v publiku vytvori-
li živý vláčik a za odmenu im ujo 
Ľubo pripravil cukríkový dážď. 

Deň rodiny
2018
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Po viac ako trojročnom sna-
žení sa nám podarilo vydať kni-
hu o našej obci „Plavnica: Na 
rozhraní Spiša a Šariša,“ a tak sa 
dňa 18. októbra 2018 v priesto-
roch základnej školy mohla ko-
nať jej slávnostná prezentácia  za 
účasti vzácnych hostí a to: rodáč-
ky JUDr. Jany Laššákovej s man-
želom, autora knihy Mgr. Miro-
slava Knapa, spoluautorky knihy 
RNDr. Marty Artimovej a celého 
kolektívu autorov, rodáka Milana 
Fabiana, vdp. Petra Ružbarského, 
poslancov OZ, súčasných staros-
tov okolitých obcí, bývalých sta-
rostov a pracovníčok obce Plavni-
ca, sponzorov, predsedov miest-
nych organizácií, konateľov spo-
ločností a spoluobčanov obce. 
Podnetom pre napísanie publi-
kácie o obci Plavnica bolo 690. 
výročie prvej písomnej zmienky 
o obci z roku 1325. V kultúrnom 
programe vystúpili deti z ma-
terskej školy a žiačky zo základ-
nej školy so spevom plavnických 
piesní a recitáciou básní od p. Mi-
lana Fabiána. Prítomným sa pri-
hovoril aj rodák p. Milan Fabián, 
ktorý zarecitoval výber zo svojej 

tvorby, riaditeľka školy Mgr. Mi-
riam Vyparinová prečítala list od 
rodáka z Plavnice Ing. Jána Plav-
nického, ktorý dlhé roky býva 
v Českej republike a na záver 
vystúpenia zaspievali dôchod-
covia z JDS ZO v Plavnici. Po 
ukončení  kultúrneho programu 

Pre deti boli počas dňa  pripra-
vené atrakcie: skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, eRko tance, cuk-
rová vata a rôzne súťaže. Veľmi 
zaujímavé bolo vystúpenie so-
koliarov. Zážitkom pre divákov 
bola možnosť podržať si sokola 
na ruke a odfotiť sa s ním.

Ľudové tradície a zvyky nám 

predstavil folklórny súbor Jablo-
nečka. SVEDECTVO – pod tým-
to názvom sa niesla poučná pred-
náška pre celú rodinu.  Súbor JDS 
Plavnica vystúpil s plavnickými 
pesničkami, po nich nasledovala 
ľudová hudba Maradaš. O skve-
lú zábavu sa postarala hudob-
ná skupina Traky. Obecenstvo 

zabavili vtipmi a východniar-
skou zábavou. Zlatým klincom 
programu bola očakávaná tom-
bola, ceny do nej venovali miest-
ni podnikatelia a sponzori. Celo-
denný program uzavrela gospe-
lová kapela eSPé.

Projekt finančne podpori-
li: Prešovský samosprávny kraj, 

bola v jednej z tried pripravená 
prezentácia fotografií z vydanej 
knihy o Plavnici a občerstvenie 
pre hostí. Výtlačky publikácie 
boli doručené  do každej domác-
nosti s trvalým pobytom v obci. 
Zároveň oznamujeme občanom 
s trvalým pobytom v Plavnici, 

Obec Plavnica a miestni podni-
katelia.

Za úspešný priebeh podujatia 
Deň rodiny 2018 patrí veľká vďa-
ka spoluorganizátorom Matúšovi 
Plavnickému a Jakubovi Fedor-
kovi a taktiež všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí sa postarali o orga-
nizáciu celodenného programu.    

Prezentácia publikácie o obci Plavnica

ktorý si ešte nevyzdvihli publi-
káciu „Plavnica na rozhraní Spi-
ša a Šariša“, že si ju môžu prísť 
bezplatne prevziať na sekreta-
riát Obecného úradu v Plavni-
ci v čase úradných hodín. Ďalší 
záujemcovia o knihu si ju môžu 
prísť zakúpiť.
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Členskú základňu koncom 
roka 2018 tvorilo 103 členov 
a z toho 16 žien. Začiatkom 
tohto roka sa naša základňa 
znížila a momentálne sa pýši-
me 99 členmi z toho 13 ženami, 
čím patríme počtom členov na 
druhé miesto v okrese. Dôleži-
té je, aby naša členská základ-
ňa okrem vysokého počtu čle-
nov aj aktívne pôsobila pri pl-
není plánovaných úloh aj pri 
mimoriadnych udalostiach na 
pomoc občanom obce. 

Spolupráca nášho DHZ 
s hasičmi z Poľskej republiky 
sa úspešne rozvíja už piaty rok. 
Navzájom sa navštevujeme 
niekoľkokrát ročne pri príleži-
tosti rôznych súťaží a udalostí.

Hlavným dňom roku 2018 
bol pre nás 5. máj – deň osláv 
100. výročia založenia dob-
rovoľného hasičského zbo-
ru v Plavnici. V slávnostnom 
sprievode so zástavami sme sa 
v tento výnimočný deň presu-
nuli od základnej školy do no-
vého kostola, kde biskup Rá-
bek spoločne s ďalšími kňaz-
mi o 10:00 hod celebroval sv. 
omšu. V závere sv. omše po-
žehnal novú hasičskú zástavu 
DHZ Plavnica a tiež základ-
ný kameň krížovej cesty. Po 
sv. omši nasledoval slávnost-
ný obed a presun do areálu 
ZŠ, kde bol slávnostný nástup. 
Predseda ZO Ing. Štefan Kyše-
la predniesol správu o DHZ 
Plavnica za roky 1918 – 2018, 
čiže založenie, zakladateľov 

a činnosť hasičov za sto ročné 
obdobie. Po prednesení sprá-
vy boli ocenení jednotliví čle-
novia vecnými darmi, medai-
lami, ako aj ďakovnými a pa-
mätnými listami. Ocenení boli 
aj predstavitelia obecného za-

stupiteľstva, ako aj ďalší obča-
nia, ktorí napomáhajú hasičom 
v obci. Celé popoludnie osláv 
prebiehalo posedením pri gulá-
ši, ľudovej hudbe a ukážke ha-
sičskej techniky. Na oslavách sa 
okrem našich hasičov zúčastni-

Rok 2018 bol pre náš dobrovoľný hasičský zbor veľmi významný. Niesol sa výročím 100 rokov od zalo-
ženia DHZ v Plavnici. Prípravy storočnice sa začali už v roku 2016, kedy sa nám podarilo získať relikviu 
sv. Floriána, patróna hasičov a celý rok sa tak niesol v duchu príprav a osláv tohto veľkého jubilea.

Činnosť DHZ v Plavnici
li aj hasiči zo susedných obcí so 
zástavami, ako aj priatelia stra-
žaci z Poľska, ktorí prišli auto-
busom vo veľkom počte. 

V roku 2014 nám bola 
schválená v rámci projektu 
„Návrh celoplošného rozmiest-
nenia síl a prostriedkov hasič-
ských jednotiek na území Slo-
venskej republiky“ - dotácia v 
celkovej výške 8 000 €. Tieto fi-
nančné prostriedky sme použi-
li na vybavenie vozidla, výstro-
je a výzbroje.

Pravidelne vykonávame 
preventívne protipožiarne pre-
hliadky. Prehliadky sa konajú 
postupne po 100 domoch roč-
ne a dopĺňajú sa dohliadkami, 
ak bol objekt nedostupný ale-
bo jeho majiteľ nebol doma. 
Našou úlohou je skontrolovať 
každý objekt raz za 5 rokov, čo 
vyplýva zo zákona.

Naše DHZ sa teší z mnohých 
úspechov na rôznych súťažiach. 
V roku 2018 sa naše družstvá 
mužov a žien zúčastnili súťa-
ží Okresnej hasičskej ligy, kde 
skončili celkovo na druhých 
miestach. Takisto sa zúčastnili 
okresných súťaží, kde muži po-
stúpili na Šarišský pohár, ktorý 
sa konal 11. augusta vo Sveržove 
a obsadili 7. miesto. Naše druž-
stvá sa zúčastnili množstva po-
hárových súťaží a dosahovali 
pekné výsledky. 

Mladí hasiči sa v júni zúčast-
nili na súťaži mladých hasičov 
v Novej Ľubovni, kde v rám-
ci okresu dosiahli 2. miesto 
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a v pohárovej súťaži „Memoriál 
p. Rusiňáka“ obsadili 3. miesto. 
Na súťaži 21. júla v Plavni-
ci obsadili dievčatá 1. miesto 
a chlapci 3. miesto. V halovej 
súťaži v novembri sa naše ši-
kovné dievčatá umiestnili na 
2. a 3. mieste a chlapci na 1. a 7. 
mieste. Takisto sa naši mladí 
hasiči zúčastnili dva krát na sú-
ťaži v Poľskom Brzezne.

Na záver roka hasiči zorga-
nizovali halový futbalový tur-
naj hasičov v plavnickej telo-
cvični ZŠ. Naše družstvá ob-
sadili 2. a 3. miesto. 

 V tomto roku 2019 nás čaká 
rekonštrukcia požiarnej zbroj-
nice, na ktorú nám schválili fi-
nančnú dotáciu. 

Rok 2018 bol a bude pre nás 
pamätným, jednak oslavami 

storočnice, ale aj dosiahnutý-
mi výsledkami.  Na našu čin-
nosť má veľký vplyv aj dob-
rá spolupráca s obecným úra-
dom, so školou a žiakmi – mla-
dými hasičmi, tiež po duchov-
nej stránke s farským úradom, 
za čo patrí všetkým veľká vďa-
ka. Taktiež za dosiahnuté výko-
ny a dobré výsledky ďakujeme 
všetkým členom DHZ.   

Vážení občania, v máji 2018 
nadobudla účinnosť novela zá-
kona č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách, ktorá pre-
súva povinnosť zabezpečenia 
údržby chodníkov na mestá 
a obce. Prosíme občanov o zho-
vievavosť pri údržbe chodníkov, 
ciest a parkovísk. Žiadame vlast-
níkov motorových vozidiel, aby 
neparkovali vozidlá na miest-
nych komunikáciách, nakoľko 
znemožňujú ich údržbu. Záro-
veň prosíme Vás, občanov o po-
moc a spoluprácu pri údržbe 
chodníkov a kanálov pred svo-
jím rodinným domom alebo by-
tovkou v rámci svojich možnos-
tí, aj keď to už nie je vaša povin-
nosť. Ďakujeme.

Údržba chodníkov

Dňa 10. novembra 2018 sa v priesto-
roch obecného úradu v Plavnici konali 
voľby do samosprávy obce. V týchto 
voľbách si občania Plavnice volili sta-
rostu obce na nové volebné obdobie 
2018 – 2022 a poslancov obecného 
zastupiteľstva. K volebným urnám 
prišlo 865 voličov, z toho bol počet 
platných odovzdaných hlasovacích 
lístkov pre voľbu starostu 855 a pre 
voľbu poslancov obecného zastupi-
teľstva 858 hlasovacích lístkov.

Na prvom ustanovujúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva sa novozvo-
lený starosta Rastislav Grich vzdal 
poslaneckého mandátu, a tak jeho 
miesto zaujal prvý náhradník Ing. Lu-
káš Faber s počtom hlasov 251. 

VOĽBY DO
SAMOSPRÁVY OBCE

Za starostu obce bol 
zvolený Rastislav Grich
Rastislav Grich

Mgr. Tomáš Pristáč

František Sakmár

588  hlasov

259  hlasov

8  hlasov

Za poslancov obecného 
zastupiteľstva boli zvolení:
Mgr. Pavol Chmeliar 455  hlasov
Rastislav Grich 413  hlasov
MUDr. Jaroslav Fedorko 412  hlasov
PhDr. Ľubomír Štupák 315  hlasov
Martin Žoldák 309  hlasov
Jozef Diňa 288  hlasov
Peter Vančo 286  hlasov
Ján Solecký 260  hlasov
Ján Fröhlich 257  hlasov
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Cirkev

Nový rok 2018 sme v našej far-
nosti začali už tradičným eRKo 
plesom. Ten sa uskutočnil 27. ja-
nuára v budove školskej telocvič-
ne a odštartoval v skvelej nálade. 
Prípravy na tento ročník boli obo-
hatené oprášením starých krojov, 
škrobením rukávov, či zapleta-
ním vrkočov. Celý tento večer sa 
niesol v ľudovej téme. Všetko sr-
šalo pestrými farbami, krásnymi 
kvetmi a ľudovými vzormi. Sede-
nie za stolmi a celý ples obrátený 
„naopak“ boli tiež veľkým pre-
kvapením. Hostí sme vítali chle-
bom a soľou, ako sa patrí. Ples 
sme otvorili už tradične modlit-
bou, po ktorej nasledoval špeci-
álny tanec animátorov takisto na 
ľudovú nôtu. Tancovalo sa celý 
večer, nechýbali ani eRko tan-
ce a špeciálnym prekvapením 
bola živá hudba v podaní kape-
ly Imrichband. Deti čakal samo-
zrejme skvelý program: scén-
ka, v ktorej vyhrala pravá láska 
nad bohatstvom, či rôzne súťaž-
né disciplíny, ako napríklad „do-
jenie kráv“, zapletanie vrkočov, 
či triedenie strukovín. Úsmev na 
tváre detí priniesli aj ceny z tom-
boly a samozrejme aj vyhlásenie 
kráľa a kráľovnej plesu. K 10. vý-
ročiu eRKo plesu nesmela chýbať 
ani torta a aj tá bola špeciálna - zo 

zemiakových placiek. Všetko na 
tomto ročníku bolo výnimočné 
a špeciálne a už teraz sa tešíme 
na ďalší rok!

V sobotu 24. februára sme zor-
ganizovali lyžovačku v Malom 
Lipníku, na ktorej sa zúčastni-
lo asi 40 farníkov. Spoločne sme 
strávili chvíle na lyžiach a sán-
kach a užili si pravé zimné poča-
sie. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizova-
ní tejto lyžovačky.

Obohatení o výnimočné zá-
žitky boli všetci, ktorí koncom 
februára navštívili Svätú Zem. 
Azda každý kresťan živej viery 
nosí v sebe túžbu vidieť a prejsť 
sa nohami po Svätej Zemi a byť 
na miestach, kde sa pred 2-tisíc 
rokmi narodil, žil, konal zázra-
ky, zomrel, vstal z mŕtvych a vy-
stúpil do neba Pán Ježiš. Naša far-
ská púť trvala od 25.2. – 7.3. 2018. 
Počas týchto desiatich vzácnych 
dní sme vďaka vynikajúcemu du-
chovnému sprievodcovi Pátrovi 
Piovi, mali možnosť navštíviť Je-

ruzalem, Betlehem, Jericho, Na-
zaret, Ein Karem, Kafarnaum, 
horu Tábor a horu Blahoslaven-
stiev a iné významné miesta a na 
týchto miestach pocítiť dotyk de-
jín našej spásy. Do našich sŕdc sa 
zapíše moment, keď sme boli pri 
skale, do ktorej bola zasadená 
päta kríža, na ktorom prelial za 
nás Pán Ježiš svoju krv. Tu sme 
mali veľkú výsadu vďaka nášmu 
sprievodcovi - františkánskemu 
kňazovi, zúčastniť sa dvoch pro-
cesií františkánov aj s požehna-
ním. Manželia mali možnosť ob-
noviť si manželské sľuby v Káne 
Galilejskej, na mieste zázraku 
premenenia vody na víno. Počas 
púte sme si obnovili krstné sľuby 
pri rieke Jordán. Silným zážitkom 
bola aj návšteva miest, kde Ježiš 
učil zástupy (Kafarnaum), robil 
zázraky a ustanovil primát Sv. 
Petra. Na našej púti sme nevyne-
chali ani miesto, kde Kristus so 
svojimi apoštolmi jedol veľkonoč-
ného baránka pri Poslednej veče-
ri vo Večeradle. Na tomto mieste 

ustanovil sviatosti kňazstva, Eu-
charistie a zmierenia. Tu sa na-
chádza aj hrobka kráľa Dávida. 
Nezabudnuteľné zážitky sa vpí-
sali do našich sŕdc aj pri návšteve 
Jordánska – Petry, Mŕtveho a Čer-
veného mora. Navštíviť a pozná-
vať tieto výnimočné miesta bolo 
pre každého neopakovateľným 
a hlbokým zážitkom a stalo sa 
nábožensko-duchovným bohat-
stvom na celý život. Preto ďaku-
jeme nášmu sprievodcovi pátrovi 
Piovi a nášmu správcovi farnosti 
otcovi Petrovi.

Piaty máj. Pre niekoho obyčaj-
ná sobota, no pre našich hasičov 
veľmi významný deň. Tento dá-
tum so sebou totiž niesol vyvr-
cholenie dlhých príprav na osla-
vu 100. výročia založenia dobro-
voľného hasičského zboru v Plav-
nici. V tento deň sme chceli nie 
len oslavovať, ale v prvom rade 
poďakovať Bohu za storočnú tra-
díciu a hlavne za Jeho stálu ochra-
nu pri tomto rizikovom povolaní, 
ba dokonca poslaní. Vyznať vďa-

Duchovný život v našej obci

„S Bohom sa nič nestráca, avšak 
  bez neho je všetko stratené“.

Pápež František

„

100. výročie DHZ

Jasličková pobožnosť Odpustová slávnosť
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ku sa teda zišli dobrovoľní i pro-
fesionálni hasiči a hasičky z Plav-
nice, z okolitých obcí a dokonca aj 
hostia z Poľska v našom farskom 
kostole. Po oficiálnom nástupe 
za zvuku sirény sa začala svä-
tá omša, ktorú celebroval Mons. 
František Rábek, ordinár Ozbro-
jených síl a Ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky. Jeho slová 
sa dotkli nejedného z nás. Sláv-
nostnú atmosféru nádherne do-
tváral spev nášho chrámového 
zboru a taktiež tradície v podobe 
našich krásnych krojov. Pred zá-
verečným požehnaním nechýba-
lo ešte posvätenie zástavy DHZ 
Plavnica, posvätenie pamätnej ta-
bule zomrelým dobrovoľným ha-
sičom z Plavnice a taktiež základ-
ného kameňa krížovej cesty. Tou-
to sv. omšou sme tiež v našej far-
nosti oficiálne prijali relikviu svä-
tého Floriána – patróna všetkých 
hasičov a zdravotníkov.

13. mája bola sa v našej far-
nosti konala slávnosť Prvého sv. 
prijímania. 20 detí malo prvý-
krát plnú účasť na sv. omši. Túto 
sv. omšu vysielala v priamom 
prenose TV LUX. Vysielanie sv. 
omše v televízií bolo prvou ce-
nou za účasť v súťaži Pre Klbko, 
do ktorej sa zapojili deti z našej 
základnej školy a v ktorej uspeli. 
Súťažnou témou bolo „Pracujem 
pre TV LUX“. 

V polovici septembra sa 
v Cirkvi slávi sviatok Povýše-
nia Sv. kríža. Keďže kaplnka na 
cintoríne nesie toto patrocínium, 
tak v tento deň 14. septembra sa 
tu slúžila sv. omša, po ktorej bol 
posvätený nový kríž, ktorý je sú-
časťou novej krížovej cesty. Ce-
lebrantom sv. omše bol plavnic-
ký rodák, br. Gracián Peter Van-
čo OFM.

Aj tento rok naša farnosť oslá-
vila Sedembolestnú Pannu Má-
riu ako svoju patrónku. Hlav-
ným celebrantom odpustovej sv. 
omše bol vdp. Marián Bér, riadi-
teľ Klubu priateľov TV LUX. Spo-
lu s ním sv. omšu slávil aj p. farár 

– vdp. Peter Ružbarský, plavnic-
ký rodák – vdp. Eduard Janíček 
a kaplán v košickom UPC – vdp. 
Marcel Jurč. Vo svojom príhovore 
nás otec Marián nabádal k tomu, 
aby sme spolu s našimi bratmi 
a sestrami prežívali svoje a ich 
bolesti. Pozval nás, aby sme kaž-
dý jeden kríž, každú jednu bolesť 
či problém prežívali v zjednotení 
s Pannou Máriou. V závere sv. 
omše o. Marián pozval ľudí, aby 
sa pridali do Klubu priateľov TV 
LUX. A zároveň jedného klubis-
tu z Plavnice odmenil darčekom.

Každoročne sa v našej farnos-
ti koná slávnosť poďakovania za 
úrodu. Z bohatej úrody svojimi 
šikovnými rukami dôchodcovia 
pripravili pestrú ozdobu kosto-
la, za čo im patrí poďakovanie.

30. november je dňom litur-
gickej oslavy sv. Ondreja, apoš-
tola. Sv. omšu z príležitosti sviat-
ku tohto svätca slávil v našej far-
nosti Mons. Marek Forgáč, košic-
ký pomocný biskup. Na sv. omši 
boli prítomní viacerí kňazi z na-
šej arcidiecézy. V závere sv. omše 
otec biskup udelil požehnanie 
s relikviou sv. Ondreja. V tento 
deň boli do našej farnosti zároveň 
na stálo prinesené relikvie sv. Ko-
šických mučeníkov. Keďže 1. de-
cembra sa začal prípravný rok na 
400. výročie ich mučeníckej smrti, 
počas celého nasledujúceho roka 
môžeme v našej farnosti získať pl-
nohodnotné odpustky.

Dávať a nečakať dar. Taký je 
hlavný zmysel sviatku svätého 
Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá 
na 6. decembra. Ani tento rok sv. 
Mikuláš nezabudol na naše deti 
a prišiel do kostola na sv. omšu. 
Všetky deti boli obdarené slad-
kosťami a spoločne so sv. Miku-
lášom rozsvietili vianočný strom-
ček pred kostolom. 

Koncom roka, v nedeľu 30. 12. 
2018 na sviatok Svätej Rodiny sa 
v Plavnici uskutočnila Jasličková 
pobožnosť s témou „Štvrtý kráľ“, 
ktorou sme sa v našej farnosti 
slávnostne rozlúčili s rokom 2018. 

Sv. Mikuláš

Farská púť do Svätej Zeme

Poďakovanie za úrodu

Sviatok sv. Ondreja1. sv. prijímanie
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Školstvo

Začiatok roka sme začali ly-
žiarskym výcvikom, ktorý býva 
zážitkom, na ktorý sa nezabúda 
a ktorého sa zúčastnili žiaci sied-
meho ročníka. Výcvik v lyžiar-
skom stredisku Tále trval jeden 
týždeň a všetci sa v zdraví vrá-
tili do školskej reality. 

Boli sme úspešní v mnohých 
projektových výzvach. Od janu-
ára 2018 sme na 36 mesiacov zís-
kali cez národný projekt z MŠV-
VaŠ SR asistenta učiteľa a od 
marca 2018 špeciálneho peda-
góga, ktorí pomáhajú žiakom 
so ŠVVP. Taktiež nám MŠVVaŠ 

SR pridelilo financie na asisten-
ta učiteľa. 

Plynutie života v čitárni bol 
názov projektu, ktorý prebiehal 
od januára do júna, kedy žiaci 1. 
- 4. roč., deti v ŠKD, ale aj starší 
žiaci pripravovali program pre 
rodičov a starých rodičov. Spo-
ločne si pri čaji čítali z nových 
kníh zakúpených z projektu, 
ktoré sme získali z nadácie Poš-
tovej banky v hodnote 1200 €. 
Aj naďalej sme zapojení v pro-
jekte e-Twinning, kde spolupra-
cujeme so Základnou školou v 
Kostelci nad Orlicí v rámci ho-
dín AJ. Žiaci využívajú doplnko-
vé aktivity ku učebniciam, dopi-
sujú si spolu, poštou si vymieňa-
jú pohľadnice a pod. Táto spolu-
práca je celoročná. 

Každoročný karneval sa ko-
nal vo februári a zúčastnilo sa 
ho mnoho zaujímavých masiek 
ako dobré ježibaby, vodníci, čer-
ti, víly a iné bytosti.

Naši žiaci boli úspešní v mno-
hých súťažiach. V celoslovenskej 
súťaži Všetkovedko bojovali o 
najmúdrejšieho medzi najbys-
trejšími niektorí žiaci 1. – 4. Všet-
kovedkom školy sa s najvyšším 
počtom bodov stala Nela Cho-
vancová. Darilo sa aj olympio-
nikom. V okresnom kole Geo-
grafickej olympiády získal Ju-
raj Sklenárik 2. miesto, úspeš-
nými riešiteľmi sa stali Daniela 
Adamovičová a Radka Rybovi-
čová. Žiakov pripravoval p. uč. 
Matulík. V Dejepisnej olympiá-
de si v okresnom kole 2. miesto 
vybojoval Šimon Pjaták. Postú-
pil do krajského kola, kde sa stal 

úspešným riešiteľom. Žiaka pri-
pravovala p. uč. Vyrosteková. V 
okresnom kole si hlavičky potrá-
pili aj mladí matematici. V Pyta-
goriáde sa úspešnými riešiteľ-
mi stali Lenka Kyšeľová, Michal 
Sklenárik a Ivana Borecká.

Darilo sa aj recitátorom. V 
okresnej súťaži Hviezdoslavov 
Kubín získala Katarína Chme-
liarová 1. miesto a postúpila do 
krajského kola, Karol Chmeliar 
2. miesto, Timotej Vyparina a 
Pavol J. Székely  čestné uznanie. 
V krajskom kole sa Katke poda-
rilo vyrecitovať 3. miesto.

Už tradične pripravujú žia-
ci 9. roč. školský ples pre svo-
jich mladších kamarátov. De-
viataci znova predviedli svo-
je organizačné schopnosti, spo-
lupatričnosť a zodpovedný prí-
stup. Predviedli sa v tom najlep-
šom svetle.

Vo februári sa žiačky So-
fia Karaffová a Kristína Leško-
vá zúčastnili súťaže Spievaj-
že si, spievaj, kde obsadili zla-
té pásmo s postupom na kraj-
skú súťaž v Raslaviciach, kde 
boli zaradené do strieborného 
pásma. Žiačky pripravovala p. 
uč. Karaffová.

V marci sme sa potešili ďal-
ším grantom. Žiadosť o finanč-
ný príspevok pre nápad Nem-
čina s novými učebnicami v 
grantovom programe Nadá-
cia Volkswagen – Projekty za-
mestnancov bola schválená v 
hodnote 1000 € a tiež pre ná-
pad Objavujeme svet elektro-
niky v grantovom programe 
Nadácia SPP Projekt Regióny 

Život 
v našej
škole
Dni plynú jeden po druhom často bez toho, aby 
sme si to uvedomovali. Občas však u každého z nás 
príde čas, keď sa obzrieme späť. Na to, čo sme za-
žili, čo sme dokázali, čo nás posunulo vpred či po-
tešilo. Čo sa týka žiakov, veľká časť ich zážitkov sa 
odohráva práve v kruhu učiteľov a spolužiakov, v 
škole. Aj tento rok bol v našej základnej škole bo-
hatý na zážitky a udalosti.

„Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať“.
Ján Amos Komenský

„

Zápis žiakov
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v hodnote 800 €.
Na podporu čítania už tra-

dične prebehla v škole medziná-
rodná akcia Noc s Andersenom, 
kde 44 detí prespalo v škole a za-
žilo veľa aktivít zameraných na 
čítanie, ale i zábavu.

Olympiády pokračovali aj v 
marci. Na programe bola Bib-
lická olympiáda. Naši žiaci sa 
nedali zahanbiť, uspeli v rím-
skokatolíckom (Alžbeta Fedor-
ková, Alica Jozefíková a Radka 
Rybovičová obsadili 1.miesto a 
postúpili na krajské kolo do Ko-
šíc, kde nakoniec skončili na 10. 
mieste) aj gréckokatolíckom ná-
boženstve (1. miesto s postupom 
do Prešova získalo družstvo v 
zložení – Tomáš Fenďa, Vanesa 
Karaffová a Natália Kovaľová). 

Našim žiakom sa veľmi darí 
aj v športových aktivitách. V 
Novej Ľubovni sa celý rok ko-
nali turnaje školskej hokejbalo-
vej ligy žiakov 1. a 2. ročníka kde 
naši chlapci v apríli uspeli a zís-
kali vytúžené 2. miesto. V máji si 
vybojovali 3. miesto. Tiež sa da-
rilo mladým florbalistom, ktorí 
vyhrali všetky zápasy a postú-
pili do okresného kola. V Starej 
Ľubovni bojovali statočne a do-
mov si odniesli 2. miesto. Aby 
sme mali kde trénovať skok do 
diaľky, v spolupráci so záhrad-
ným centrom sme vybudova-
li rozbehovú dráhu s doskočis-
kom. Projekt sa vydaril vďaka 
grantu z Nadácie ČSOB.

V apríli prebiehali na území 
celého Slovenska zápisy do 1. 
ročníka. Ani my sme neboli vý-
nimkou. Privítali sme 24 detí, 
ktoré nám predviedli, čo všet-
ko už dokážu, ale ešte predtým 

nás v škole poctili svojou náv-
števou ako predškoláci so svoj-
imi p. učiteľkami.

V apríli sa konajú aj rôzne 
zbierky. Zbierali sme papier, Sabi 
viečka a zapojili sme sa aj do ce-
loslovenskej zbierky Deň narci-
sov, kde sa nám podarilo vyzbie-
rať 338,08 €.

Darilo sa aj mladým literátom 
pod vedením p. uč. Imrichovej. V 
celoslovenských súťažiach získa-
li rôzne ocenenia:  Kukučínova li-
terárna Revúca - Júlia Platková a 
Nikola Tarasovičová strieborné 
pásmo a Simona Hetešová bron-
zové pásmo, Literárne Košice L. 
Štiavnického – Lenka Kyšeľová 
2. miesto, Dúha – Simona Hete-
šová 2.miesto, Vanesa Knapiko-
vá čestné uznanie, Odkaz Karo-
líny Brüstleovej – Daniela Ada-

movičová 2. miesto (na fotogra-
fii), Júlia Platková 3. miesto.

Šikovné ruky mali aj prváci, s 
ich víťaznými kresbami sa dosta-
li do televízie Lux a to rovno do 
priameho prenosu. Navyše zís-
kali cenu aj pre celú obec, pretože 
TV Lux prišla až k nám do Plav-
nice, odkiaľ natáčali sv. omšu za 
účasti našich žiakov.

V máji sa konali aj ďalšie kolá 
športových súťaží zo série Zober 
loptu, nie drogy! Škola sa zúčast-
nila okresného kola vo futbale, 
futsale, v malom futbale (2. a 3. 
miesto) a basketbale.

Nadácia Volkswagen vyhlá-
sila podporené projekty v rám-
ci programu „Projekty zamest-
nancov“ kde sme získali grant v 
hodnote 995 €. Zakúpili sme ro-
botické stavebnice, ktoré oboha-

tia vyučovanie techniky.
Aj v tomto roku odovzdal pán 

starosta Rastislav Grich ďakov-
né listy 41 reprezentantom obce 
a školy, ktorí dosiahli významné 
úspechy na predmetových olym-
piádach, či umeleckých a športo-
vých súťažiach. Tradičná sláv-
nostná „Desiata so starostom“ sa 
uskutočnila 27.6. 2018 v budove 
Jednoty dôchodcov Slovenska, 
kde im šikovné tety prichystali 
chutné chlebíčky, domáci bylin-
kový čajík a koláčiky.

Hodiny tikali a žiaci nedoč-
kavo čakali na koniec školského 
roka. Dočkali sa. Vysvedčenie 
sme rozdali, s deviatakmi sme sa 
rozlúčili, ťažká drina sa skončila.

pokračovanie
na ďalšej strane

Lyžiarsky výcvik

Školský karneval
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Dni pomaly, ale isto začínali 
chladnúť. Odrazu bolo treba pre-
vrátiť stránku v kalendári a už na 
dvere zaklopal nový školský rok 
– september. Škola privítala no-
vých žiakov.

Hoci bol len september,  prišla 
nám pozvánka na vyhodnotenie 
medzinárodnej výtvarnej súťa-
že Madamé Humanité. Zo 4500 
prác detí z Európy a Izraela bolo 
odmenených 80, medzi nimi aj 
práce Zdenky Hubovej a Kata-
ríny Rindošovej. Diplomy a me-
daile im v októbri odovzdal vo 
Svidníku prezident Open Society 
of Artists F. T. Turek. Blahoželá-
me dievčatám a tiež p. vychová-
vateľke Viere Štupákovej za ve-
denie žiačok.

Plavnica sa dňa 18. októbra 
pripojila k takmer 70 krajinám 
v projekte Milión detí sa mod-
lí ruženec, kde sa deti zjedno-
tili v modlitbe za pokoj a jed-
notu vo svete, v ktorom je viac 
ako 40 krajín sužovaných pre-
biehajúcim ozbrojeným kon-
fliktom.

Posledný deň pred jesenný-
mi prázdninami je v škole zvy-
kom, že sa u nás koná Deň otvo-
rených dverí, kedy majú rodičia a 
starí rodičia možnosť nahliadnuť 
do vyučovacieho procesu. Záro-
veň sme v tento deň slávnostne 
pasovali prváčikov za ozajstných 
školákov a v niektorých triedach 
sme počúvali spolu s ostatnými 
školami Slovenska online kon-
cert, historický prierez vážnej 
hudby - Príbeh hudby.

Naši žiaci sa s pani učiteľkou 
Fröhlichovou zapojili do výtvar-
nej súťaže Deti pre Sýriu, ktorú 
pri príležitosti Dňa detí vyhlási-
la pápežská nadácia. Dve prvé 

miesta, ktoré boli udelené, pat-
ria Grétke Mlakovej a Maximo-
vi Repkovi. Ceny si prebrali z rúk 
sýrskeho arcibiskupa.

V novembri sme mali na plá-
ne aj exkurzie. Tou prvou bola 
návšteva koncentračného tábo-
ra Osvienčim – Auschwitz, mies-
ta spomienky na obrovskú tra-
gédiu  páchanú na nevinných 
ľuďoch počas II. svetovej vojny. 
Druhou exkurziou bola návšte-
va knižnice v Starej Ľubovni pre 
žiakov 5. ročníka. 

V rámci preventívneho týžd-
ňa nás v škole nečakane navštívi-
li policajti, aby nám ukázali, ako 
ich šikovný policajný pes vyhľa-
dáva drogy či iné látky. Tiež sa 
uskutočnila odborná prednáška 
pre dievčatá 7. ročníka. Čas pre-
mien ohľadom fyzického a psy-
chického dospievania a Učím sa 
učiť odborná prednáška pre žia-
kov 4. roč.

V novembri sa naši žiaci zú-
častnili množstva súťaži. Pr-
vou bolo okresné kolo v speve 
ľudových piesní Vŕbová píšťal-
ka. Hoci sa našim dievčatám 
nepodarilo uspieť, odniesli si 
veľmi pekné umelecké zážit-
ky. Viac sa darilo šachistom. 
Na majstrovstvách okresu zís-
kali Nikolas Rybovič a Michae-
la Kyšelová 1. miesto. Tak ako 
každý rok, aj tento začali sú-
boje Zober loptu, nie drogy. V 
okresnom kole futsalovej súťa-
že získali naši chlapci 1. miesto 
a v basketbale 2. miesto. Moja 
dedina, ako ju vidím ja, bola 
celoslovenská výtvarná súťaž, 
v ktorej získala V. Repková 3. 
miesto. Naše dievčatá boli veľ-
mi úspešné aj v celosloven-
skom kole Vincolypiády, kde 
v tomto roku bolo výnimočne 
veľa družstiev (20). V kategó-
rii do 12 rokov obsadili všetky 

Vincolympiáda

Hokejbal

Vianoce 2018
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 Naši škôlkari sa počas celé-
ho roka zapájajú do rôznych sú-
ťaží, akcií, besied, aktivít a pre-
žívajú veľa nových zážitkov. Za-
čiatkom kalendárneho roka ab-
solvovali odvážne deti z pred-
školskej triedy noc v škôlke. Po-
čas tohto dobrodružstva pod ná-
zvom Noemova archa ich čakal 
v MŠ pestrý program plný hier 
a zábavných aktivít, ktoré výbor-
ne zvládali. Január bol pestrý aj 
na iné zážitky. Koncom mesia-
ca navštívil deti v MŠ poľovník, 
ktorý so sebou priniesol množ-
stvo zaujímavých predmetov sú-
visiacich s jeho záľubou: roh, ďa-
lekohľad, vypchaté lesné zviera-
tá - diviak a sova, kožušiny, pa-
rohy. Deti zaujímali múdre rady 
týkajúce sa starostlivosti o zvie-
ratká a názorné ukážky, ktoré sa 
im veľmi páčili.  

Ani v tomto roku nesmel chý-
bať v MŠ veľký detský karneval 
plný nádherných nápaditých 
masiek, dobrôt, detského smie-
chu a tanca. V mesiaci február sa 
v MŠ už tradične konala Zimná 
olympiáda 2018. Začala sa spe-
vom olympijskej hymny. Počas 
týždňa deti každý deň športova-
li na jednotlivých stanovištiach - 
radostne zdolali sánkovačku, 

turistickú prechádzku s brode-
ním sa v snehu, guľovačku, ma-
nipuláciu s hokejkou a triafanie 
puku do brány aj stavanie sne-
huliaka. V závere týždňa ich ča-
kalo vyhodnotenie so sladkou 
odmenou. 

Do MŠ zavítalo aj divadiel-
ko s rozprávkou Ferdo Mravec. 
Pestré postavičky a výkon her-
cov vyjadrili, aké dôležité je ka-
marátstvo a usilovnosť.

V mesiaci marec sme si pri-

pomenuli svetový Deň vody. Do 
každej triedy pripravili pani uči-
teľky pre detičky pútavé pomôc-
ky, aktivity s vodou a o vode. Vy-
svetlili, prečo je voda súčasťou 
nášho života, ako s ňou zaob-
chádzame, načo ju využívame, 
prečo ju musíme šetriť. Upozor-
nili aj na krutosť a nebezpečen-
stvo pri povodniach a znečisťo-
vanie vody. 

To, že je mesiac marec me-
siacom knihy, si v našej MŠ pri-

tri miesta: 1. miesto Radka Ry-
bovičová s Michaelou Kyšelo-
vou, 2. miesto Ema Kaščáková s 

Klárou Mojcherovou, 3. miesto 
Michaela Rybovičová s Niko-
lou Hnátovou.

Žiaci 5. ročníka po nároč-
nom testovaní T-2018 navštívili 
divadelné predstavenie Červe-
ná čiapočka v DJZ v Prešove. V 
okresnej literárnej súťaži Babka 
a dedko získala Nela Chovanco-
vá hlavnú cenu, ktorú si prevza-
la aj so svojou babkou. V celoslo-
venskej výtvarnej súťaži Anjel 
Vianoc získala Katarína Fröhli-
chová čestné uznanie. Žiaci 3. A 
vyhrali v celoslovenskej výtvar-
nej súťaži spolu s p. uč. Urdovou 
pre školu a obec vzácny prístroj 
– automatický externý defibrilá-
tor a pre svojich kamarátov 1. - 
4. kurz prvej pomoci.

Podarilo sa nám uspieť v 
okresnom Vianočnom turnaji o 
kráľa šachu, kde sme získali via-
cero ocenení: Nela Chovancová 

1. miesto, Michaela Kyšelová 2. 
miesto, Tomáš Kyšela 2. miesto, 
Nikolas Rybovič 2. miesto. Za-
pojili sme sa do pekného celo-
slovenského projektu Vianoč-
ná pošta. Poslali sme pohľad-
nice seniorom, ktorí žijú v do-
movoch dôchodcov. 

Blížil sa koniec roka a s ním 
spojené Vianoce, preto sme si 
pripravili vianočné vystúpenie 
pre rodičov a starých rodičov a 
vianočnú burzu, kde sme pre-
dávali vianočné ozdoby, dar-
čeky a koláčiky.

Ďakujeme Obci Plavnica i spá-
dovým obciam, ktoré finanč-
ne pomáhajú škole a ďakujeme 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomáhajú skvalitňovať 
vzdelávanie našich detí. 

Naši 
škôlkari

„Deti sa učia oveľa 
rýchlejšie ako dospelí,pretože 
sa ešte nenaučili báť“

                                      Robert Kiyosaki

„
pomíname celý rok a nie len 
v tomto období. Pani učiteľky 
rozvíjajú u detí kladný vzťah 
ku knihe počas celého roka. 
Triedy, šatne, chodby sa zmeni-
li na knižnice. Každý deň si de-
tičky vyberali knihu, rozpráv-
ku, báseň či riekanku, s ktorou 
sa oboznámili alebo sa ju nie-
kedy naučili.

pokračovanie
na ďalšej strane

Spievajže si spievaj

Deň veselých zúbkov
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ZO JDS Plavnica bola založe-
ná 18. 1. 2012 a v súčasnosti má 
68 členov. Jej členovia sú kaž-
dý rok aktívni  pri zapájaní sa 
do zveľaďovania a reprezentá-
cie našej obce. Inak tomu nebolo 
ani v roku 2018.

V mesiaci marec naše se-
niorky v spolupráci so ZŠ a MŠ 
v Plavnici maľovali spoločne 
so žiakmi veľkonočné vajíčka. 
Pred Veľkou nocou pomáhali 
s veľkonočnou výzdobou obce, 
a to s umiestnením veľkonočné-
ho vajíčka pred kostolom a veľ-
konočného zajaca pri autobuso-
vej zastávke.

Celoročne sa naši seniori sta-
rali o kvetinové záhony pri Bož-
skom srdci a pri Misijnom kríži.

V mesiaci apríl našu ZO JDS 
v súťaži Babička okresu repre-
zentovala pani Mária Kyšeľová, 
kde vystúpila so svojou vnučkou 
a podrobne predstavila plavnic-
ký kroj. 

Naše členky sa podieľali na 
organizovaní osláv pri príležitos-
tí stého výročia založenia DHZ 
v obci Plavnica, a to tým, že na-
piekli rôzne koláče a varili guláš.

Pravidelne sa naše senior-
ky zúčastňujú Jánskeho posede-
nia v obci Vyšné Ružbachy, kde 
spievajú plavnické piesne.

V mesiaci jún sa pravidelne 
koná súťaž „Okresné športové 
hry,“ ktorá sa  tento rok kona-
la v obci Nižné Ružbachy. Naši 
dôchodcovia si spoločne s ostat-
nými zmerali sily a zabavili sa. 

Pomocnú roku podali aj pri 
upratovaní okolia kaplnky na 
cintoríne, okolia cintorína a upra-
tovania okolia Kostola Sedembo-
lestnej Panny Márie.

V mesiaci júl sa naši seniori 
zúčastnili seniorskej púte do Le-
voče. V rámci kultúrnej činnos-
ti naša spevácka skupina senio-
riek vystúpila na akcii „Deň ro-
diny 2018“ a pri príležitosti pre-
zentácie knihy o obci Plavnica.

V rámci starostlivosti o zdra-
vie sa 10 členov organizácie zú-
častnilo 6 dňového rekondičné-
ho pobytu v Bardejovských kú-
peľoch, 3x navštívili krytú plavá-
reň Vyšné Ružbachy a 1x Aqua-
park Delňa v Prešove.

V októbri pri príležitosti me-
siaca úcty k starším prijal pri-
mátor mesta Stará Ľubovňa dô-
chodcov z celého okresu a me-
dzi nimi nesmeli chýbať ani naši 
seniori, a to: p. Mária Jurašov-
ská a p. Jozef Holodňak, ktorí si 
prebrali aj ocenenia za ich prá-
cu v ZO.

Potrebné je spomenúť aj pra-

Počas Dňa Zeme si deti v MŠ 
prakticky vyskúšali vyčistiť lesný 
potôčik, zbierať a správne triediť 
odpad a za ich statočnú prácu do-
stali medailu.

Máj bol v našej škôlke veľmi 
pestrým mesiacom. Jeho začia-
tok patril Dňu veselých zúbkov. 
Vďaka pestrým fotografiám, kto-
ré sme neskôr zaslali aj do súťaže, 
a na ktorých si deti umývajú zúb-
ky, prezerajú materiály, ako si ich 

správne čistiť, sme vyhrali i ce-
loslovenskú súťaž. Výhrou boli 
praktické darčeky potrebné pri 
správnej starostlivosti o chrup. 
Tiež k nám zavítalo divadlo Por-
tál s rozprávkou Pyšná prin-
cezná. Predstavenie bolo fantas-
tické a detičky si odniesli krásny 
kultúrny zážitok. V máji navští-
vili aj hospodársky dvor a spo-
znali domáce zvieratká. V zau-
jímavej besiedke s miestnou ma-
mičkou sa dozvedeli o správnej 
starostlivosti o novorodeniatko. 
Koncom mesiaca sa detičky po-

obliekali do plavnických ľudo-
vých krojov a prekvapili mamič-
ky a oteckov svojím kvalitným 
programom. Škôlkari mali pre 
svojich rodičov pripravený aj dar-
ček, na záver si všetci pochutná-
vali na koláčiku a inom občerstve-
ní. V máji zažili deti aj netradičný 
deň, a to Deň mlieka, počas kto-
rého sa prostredníctvom pestrých 
aktivít oboznámili odkiaľ mlieko 
pochádza, čo všetko sa z neho vy-
rába a prečo ho pijeme. 

V mesiaci jún prežili deti 
svoj veľký deň. Čakal ich Deň 
detí, ktorý im priniesol výlet 
do Stredovekého vojenského 
tábora v Starej Ľubovni. Celé 
dopoludnie strávili prehliad-
kou vojenských stanov, rôz-
nych vojenských hier, pozoro-
vali, aké zvieratká si vojaci cho-
vali.  Previezli sa aj na koňoch. 
Tieto krásne zážitky si deti ešte 
dlho rozprávali a kreslili. Už 
tradične deti z MŠ vystupovali 
na obecnom úrade kde vystú-
pili s programom pre jubilan-
tov. Na konci školského roka 

spievali predškoláci rozlúčko-
vé piesne a svojím podpisom 
do kroniky a skromným dar-
čekom pre pani učiteľky vyvo-
lali u mnohých slzičky dojatia.

V septembri navštívilo našu 
MŠ divadielko s rozprávkou 
Danka a Janka a v jedno krásne 
jesenné doobedie priblížila de-
ťom plavnický kroj, ľudové zvy-
ky a tradície v obci pani Božena 
Fabianová. V tomto mesiaci deti 
navštívili aj obecný úrad - exkur-
zia,  zbierali  plody jesene, v rám-
ci Mesiaca úcty k starším pripra-
vili krásny program pre svojich 
starých rodičov. 

Záver roka už tradične patrí 
zimným radovánkam, svätému 
Mikulášovi a príprave na jeho 
príchod aj vianočnej besiedke. 
Pred odchodom detí na zimné 
prázdniny sa detičky prezliekli 
za anjelov, ovečky, pastierov, Má-
riu a Jozefa a v krátkej dramatizá-
cii si priblížili podstatu a čaro via-
noc. Potom ich čakal v triede vý-
nimočný spoločný štedrý obed a 
rozbaľovanie darčekov.

videlnú prípravu dožinkovej 
slávnosti v mesiaci september, 
kde z nazbieraných prírodných 
materiálov dôchodkyne vytvori-
li ikebany, kytice ako aj celú vý-
zdobu kostola. Tradíciou sa sta-
lo aj to, že sa postarajú  o dožin-
kové pohostenie tým, že nape-
čú rôzne koláče, ktoré po ukon-
čení ďakovnej sv. omše ponúka-

jú veriacim. 
Ani na konci roka naši se-

niori nezaháľali. Pred Vianoca-
mi napiekli vianočné medovníč-
ky,  ktorými potešili tých, ktorí 
sú odkázaní na pomoc svojich 
najbližších. 

Za pomoc a odovzdávanie 
svojich vedomostí patrí našim 
seniorom obrovské „ďakujem“.

Aktivity našich dôchodcov

Staráme sa 
o zvieratká v zime
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Vianočné turnaje odštartova-
li prvým ročníkom futsalového 
turnaja hasičov v Plavnici, kto-
ré sa konalo 26. decembra. Zú-
častnilo sa ho 16 tímov. Najviac 
sa darilo chlapcom z DHZ Her-
manovce, ktorí vo finále porazi-
li na penalty domácu DHZ Plav-
nica “A”. O tretie miesto sa po-
bili DHZ Plavnica “B” a DHZ 
Chmiňany. Zápas vyhralo 3:1 
naše mužstvo DHZ Plavnica 
“B”. Najlepším hráčom turnaja 
sa stal hráč z nášho A-čka Šimon 
Kasenčák.

Vianočné turnaje o pohár sta-
rostu obce sa uskutočnili od 28. – 
30. decembra 2018 a šlo už o 21. 
ročník.  Prvý deň sa konal turnaj 
U9 a U11, do ktorého sa zapoji-
lo dokopy 10 tímov. Turnaj U9 
vyhral ŠK NOVÁ ĽUBOVŇA, 
Plavnica sa umiestnila na dru-
hom a štvrtom mieste a turnaj 
U11 vyhral tím TJ POĽNOHOS-
PODÁR PLAVEČ a v tomto tur-
naji sa Plavnica taktiež umiestni-
la na druhom a štvrtom mieste. 

Druhý deň vianočných tur-
najov o pohár starostu obce sa ko-
nal 29. decembra a zúčastnili sa 
ho štyri tímy za U13 a štyri tímy 
za U15. V turnaji U13 zvíťazili 
ŠK NOVÁ ĽUBOVŇA a Plavni-
ca sa umiestnila na treťom mies-
te. V turnaji U15 zvíťazil tím ŠK 
NOVÁ ĽUBOVŇA a Plavnica 
sa umiestnila na druhom mieste. 

Posledný deň patril turnaju 
dospelých o pohár starostu 
obce. Tohto turnaja sa zúčast-
nilo osem tímov. Turnaj po vy-
raďovacích kolách napokon vy-
hral tím BOTAFOGO, na dru-
hom mieste sa umiestnil tím 

Vianočné turnaje o pohár starostu obce
ČIDEX TEAM a FK Plavnica 
A sa umiestnil na peknom tre-
ťom mieste. 

Vianočné turnaje o pohár 
starostu obce v Plavnici sa te-
šia veľkej popularite a prestíž-
nosti už niekoľko rokov po sebe. 

Touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkým dobrovoľníkom, 
organizátorom, kuchárom, po-
mocníkom a všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na príprave vianočných 
turnajov. 

Šport

Futsalový 
turnaj hasičov

 U 13 a 15

 FK Plavnica A

Začiatok roka patrí v paragli-
dingu už tradične Majstrovstvám 
sveta v Kolumbii. V januári 2018 
sa náš Peter Vyparina umiestnil 
na týchto majstrovstvách na úžas-
nom 1. mieste.  Výborné výsled-
ky pokračovali aj v apríli v Slo-
vinsku na Soča Valley open, kde 
sa Peter Vyparina umiestnil na 
3. mieste. Šnúra úspechov prvé-
ho polroka pokračovala a v Fatra 
Cup Slovensko 2018 sa Štefan Vy-
parina umiestnil na 1. mieste a Pe-
ter Vyparina na 3. mieste. 

V júli sa konali Majstrovstvá 
Európy v Portugalsku kde sa 
Peter Vyparina umiestnil na 34. 
mieste a Štefan Vyparina na 64. 
mieste. Ďalšou súťažou, na kto-
rej sa Vyparinovci zúčastnili bol 
Paragliding World Cup v Turec-
ku, konkrétne v meste Cameli, 
kde Peter skončil na výbornom 
9. mieste a Štefan na 42. mieste. 

Posledný štvrťrok sa niesol 
opäť vo víťaznom duchu. Ten-
tokrát išlo o súťaže v našej do-
movskej krajine. V Cross coun-
try súťaži, v kategórií open, do-
siahol Peter Vyparina 2. miesto 
a v Cross Country súťaží a ka-
tegórii Slovenské nebo dosiahol 
Peter Vyparina úžasné 1. miesto.

Po menej úspešnom predchá-
dzajúcom roku sa našim paragli-
distom v roku 2018 mimoriadne 
darilo a my im držíme palce aj 
v tom súčasnom!

Paragliding
Výborné
výsledky
našich
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Mládežnícky futbal v Plavnici
Naša prípravka U9 pod ve-

dením trénera Martina Var-
gu súťaží v Oblastnom futba-
lovom zväze, kde sa jej v 
sezóne 2017/2018 darilo 
a umiestnila sa na dru-
hom mieste so štyrmi 
výhrami a dvoma pre-
hrami. 

Prípravka U11 sa 
pod vedením trénera 
Stanislava Hricka umiest-
nila na štvrtom mieste sku-
piny A. Najlepším strelcom 
tímu je Maroš Pčolka, ktorý má 
na konte 21 gólov, za ním nasle-
duje Adam Rešetár, ktorý skóro-
val 8 krát a Matej Krafčík a Ľu-
boš Furtkevič, ktorí dali rovna-

ko po 7 gólov. 
Tím U13 hrá druhú ligu Vý-

chodoslovenského futbalového 
zväzu v skupine B. Naj-
lepším strelcom tímu je 
Alex Hudák s počtom 
gólov 12. Ďalšími vý-
bornými strelcami sú 
Marko Moščovič s 8 
gólmi, Adam Rešetár 
a Samuel Hudák oba-

ja so 7 gólmi na konte. 
Naša U13-stka sa momen-

tálne nachádza na 9-tom 
mieste pod vedením trénera 

Petra Sklenaríka. 
Tím U15 sa pod vedením 

trénera Rastislava Ryboviča 
umiestnil na 13. mieste II. ligy 

VsFZ skupiny B. Najlepším 
strelcom tímu je Sebastián Voj-
tek s počtom gólov 9 a Mária Ky-
seľová s počtom gólov 4. 

Veľmi úspešnú jeseň má za 
sebou naša U19, ktorá sa umiest-
nila v III. lige VsFZ na skvelom 
5. mieste a s prehľadom vyhrala 
8 zápasov. Veľmi úspešným zá-
pasom bol zápas s TJ Šlachtiteľ 
Malý Šariš, ktorý sme privítali 
na domácom ihrisku a zvíťazili 
sme 11:0. Najúspešnejším strel-
com tímu je Erik Rabatin, kto-
rý dal 11 gólov Damian Sova s 
ôsmimi gólmi. 

Našej mládeži držíme pal-
ce aj v nasledujúcej sezóne 
2018/2019.

Mládežnícky 
futbal v Plavnici 
sa skladá 
z nasledujúcich 
tímov:

FK Družstevník Plavnica  U9

FK Družstevník Plavnica U11

FK Družstevník Plavnica U13

FK Družstevník Plavnica U15

FK Družstevník Plavnica U19

Dorast U19

Počas letných prázdnin FK 
Družstevník Plavnica v spolu-
práci s Obcou Plavnica, zorga-
nizovali druhý ročník Denné-
ho futbalového kempu, ktorý sa 
konal v dvoch turnusoch a to júl 
a august. Kemp spolu absolvo-
valo 57 detí vo veku od 7 do 12 
rokov. V priebehu celého týždňa 
sa deti stretávali v čase od ôsmej 
do šestnástej hodiny, aby svoj 
voľný prázdninový čas vyplni-
li športom a zábavou. 

Súčasťou programu bolo aj 
vytvorenie Ligy majstrov, kde 
zúčastnené futbalové talenty 
ukázali svoje zručnosti a súťa-
žili o body v rôznych futbalo-
vých disciplínach. Hodnotení 

boli aj v znalosti futbalovej teó-
rie a v mnohých iných zaujíma-
vých súťažiach. Napínavý boj 
kempovej edície Ligy majstrov 

vrcholil až do posledných chvíľ. 
O konečných bodoch a víťazoch 
sa rozhodovalo v závere kempu. 
Dva týždne denného futbalové-

ho kempu plného futbalu a zába-
vy boli ukončené odovzdávaním 
víťazných pohárov, plagátov 
z kempu a rôznych darčekov. 

Hlavnou myšlienkou resp. 
podstatou celého kempu bolo 
zažiť kopec zábavy a stráviť 
svoj voľný čas pohybom a špor-
tom, čo sa nám podarilo úspeš-
ne naplniť.  

Za spoluprácu touto formou 
ďakujeme Jednote dôchodcov 
v Plavnici, hráčom FK Druž-
stevník Plavnica, RD Plavnica, 
Obci Plavnica a všetkým ostat-
ným, ktorí sa podieľali na prípra-
ve denného futbalového kempu 
v roku 2018. Tešíme sa na Vás 
aj o rok! 

Denný futbalový kemp 2018
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Teší nás, že aj v tejto sezóne sa môžeme pý-
šiť Kristiánom Tináthom, ktorý sa opätovne 
umiestil na priečke 12-stich najlepších strel-
cov Východoslovenského futbalového zväzu.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať tré-
nerovi Jurajovi Mihalčínovi za jeho pôsobenie 
v klube a novému trénerovi Jozefovi Semančí-
koví zaželať množstvo úspechov do novej se-
zóny 2018/2019. 

Na záver chceme poďakovať Obci Plavnica, 
sponzorom, všetkým hráčom, trénerom, uspo-
riadateľom, fanúšikom a všetkým ostatným, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali futba-
lovému klubu v sezóne 2017/2018. 

FK Družstevník Plavnica si v sezóne 2017/2018 prešlo pomerne náročnou sezónou, ktorá sa vyznačovala 
mnohými pádmi, no nechýbali ani víťazstvá. V októbri nastala zmena na trénerskom poste. Tréner Ju-

raj Mihalčín odovzdal svoju funkciu 
Jozefovi Semančíkovi, ktorého debut 
na plavnickej lavičke bol výborný. 
Víťazstvom proti Spišskej Novej Vsi 
sa Plavnica odrazila od posledného 
miesta v tabuľke a momentálne sa 
nachádza na 12. mieste. 

Naše „Á-čko“
18. kolo 24. marec FK Družstevník Plavnica - MŠK Tesla Stropkov
19. kolo 31. marec FK Družstevník Plavnica - Amatérsky Športový Klub Maria Huta
20. kolo 7. apríl TJ Veľké Revištia - FK Družstevník Plavnica
21. kolo 14. apríl FK Družstevník Plavnica - 1. FC TATRAN Prešov B
22. kolo 21. apríl ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves - FK Družstevník Plavnica
23. kolo 28. apríl FK Družstevník Plavnica - MFK Slovan Giraltovce
24. kolo 5. máj FK Humenné - FK Družstevník Plavnica
25. kolo 12. máj FK Družstevník Plavnica - Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves
26. kolo 19. máj MFK Vranov nad Topľou - FK Družstevník Plavnica
27. kolo  26. máj FK Družstevník Plavnica - FC Košice
28. kolo 2. jún MFK Snina - FK Družstevník Plavnica 
29. kolo 9. jún FK Družstevník Plavnica - FK POKROK SEZ Krompachy
30. kolo 16. jún 1.FK Svidník - FK Družstevník Plavnica 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD DOSPELÍ SEZÓNA 2018/2019 - ROZPIS ZÁPASOV
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Informácie pre občanov

Nesmelým bozkom
začala rozprávka,
skončila sa úsmevom

 malého dieťatka.
 To nie je rozprávka,
 to je už život sám,
 nech veľa šťastia 
 a radosti prinesie vám.

Dominik Grich
Daniel Jaržembovský
Ema Pčolková
Mário Štupák
Ráchel Kyšeľová
Jakub Varga
Laura Spišiaková

Slavomír Baláž a Mgr. Lucia Badáňová
Tomáš Mindek a Ivana Rusnáčková
Pavol Jediný a Barbora Štupáková
Ivan Pištej a Mgr. Mária Janíčková
Igor Ivanko a Stanislava Šestáková
Pavol Kyšeľa a Kristína Šefčíková
Matúš Plavnický a Simona Fedorková
Alexander Rindoš a Lucia Grinčová
Jozef Lapšanský a Edita Lompartová
Ján Foltin a Dana Vasilíková

Až nastane
ten slávnostný čas 
a zaznie svadobná melódia, 

 Vaše sľuby splynú 
 v jeden hlas a je z nich
 dokonalá harmónia. 
 Blahoželáme.

Čas ubieha a nevráti,
čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky

   v srdciach zostávajú. 
   Vyslovujeme 
   úprimnú sústrasť.

Vladimír Hamborský
Terézia Rybovičová
Štefan Janický
Agnesa Plavnická
Paulína Chmeliarová
Karol Chovanec
Stanislav Fröhlich
Andrej Paraňa

N arodili s
a

U
zavreli manzelstvoˇ

                   N avzdy nás op
ust

ili

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 
a separovaného zberu druhotných surovín

  PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

  VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

  SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.

  EKOS spol. s r.o.

Vážení občania, Obec Plavnica Vám ponúka možnosť bez-
platne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS 
a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu. Označ-
te, ktoré správy máte záujem odoberať a zaregistrujte svoje 
telefónne číslo alebo emailovú adresu na 
stránke: http://sms-info.eu/spravy/odosie-
latel/plavnica. Alternatívne nám môžete 
svoju požiadavku na odber správ nahlásiť 
aj na emailovú adresu starosta@plavnica.sk, prípadne osob-
ne na sekretariáte obecného úradu v Plavnici.

Bezplatné prijímanie oznamov z obce

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Mária Bittnerová
Tomáš Rindoš
Jakub Baláž
Nella Rindošová
Anna Uhlárová
Charlotte Girgošková
Ema Rindošová

Mária Moščovičová
Katarína Pavlíková
František Štupák
Tomáš Šesták
Júlia Hopková
Jozef Hamborský
Mária HamborskáTE
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20
19

PLAST
ŽLTÉ VRECIA

SKLO
ZELENÉ VRECIA

PAPIER 
MODRÉ VRECIA

KOVOVÉ
OBALY

ČERVENÉ VRECIA

18. január

15. marec
26. apríl

14. jún
19. júl

16. august

11. október

6. december

16. január

20. marec

17. júl

19. september

20 november

24. september

15. november


