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KABELOVKY

Poplatok 
za komunálny odpad

Rekonštrukcia čističky
odpadových vôd

Milí čitatelia,

>> Z dôvodu zvyšovania licenčných po-
platkov sa zvyšuje ročný poplatok. str. 5

>> Zvýšenie miestneho poplatku bolo ne-
vyhnutné hlavne z dôvodu, že náklady za 
vývoz odpadu sú vyššie ako príjem z výbe-
ru poplatkov a aj z dôvodu zvyšovania cien 
za služby od nášho dodávateľa. str. 10

>> Na základe finančnej dotácie z Envi-
ronmentálneho fondu v sume 170 000 € 
sa nám podarilo zrekonštruovať stroj-
notechnologickú časť čističky odpado-
vých vôd. str. 10

do rúk sa Vám dostalo v poradí už piate 
vydanie Plavnických novín, s novým dizaj-
nom. Dočítate sa v ňom o zaujímavostiach 
z našej obce, ktoré sa udiali za posledný 
rok a verte, že ich bolo dosť. Tento ročník 
našich novín dostávate do svojich rúk po 
novom vo farebnom prevedení a aj preto 
veríme, že zážitok z neho bude ešte inten-
zívnejší. Prajeme Vám príjemné čítanie. 

UPÚTAVKY

ZAUJÍMAVOSTI
POČET OBYVATEĽOV

(k 31.12.2019) NADMORSKÁ VÝŠKAROZLOHA1 636 19,61 km2 530 m.n.m.

str. 4



Obec musí prosperovať! 
Spokojnosť občanov 
je na prvom mieste

Vážení spoluobčania,
uplynul rok a ja sa k Vám opäť prihováram, teší ma, že Vás môžem 

informovať o tom, čo sa v obci udialo a čo by sme chceli zrealizovať 
počas tohto roka. 

V úvode by som sa rád poďakoval našim občanom, ktorí začali 
zodpovednejšie separovať svoj odpad. Aj vďaka Vám, sa nám v porov-
naní s rokom 2018 podarilo zvýšiť percento vytriedenia komunálne-
ho odpadu z 18,01% na 32,21% v roku 2019. Toto zvýšené percento se-
parovania nielenže zlepšuje obraz o našej obci, no zároveň nám dáva 
priestor do budúcna na určité výhody. Separujme preto zodpoved-
ne aj naďalej, prispejeme nielen k skvalitneniu životného prostredia, 
v ktorom žijeme, ale pomôže to aj našim peňaženkám. 

Vďaka združeniu finančných prostriedkov spoločne s obcami 
Vislanka, Čirč a Malý Lipník sa nám v auguste podarilo zakúpiť pre-
nosné pódium s  hliníkovým zastrešením. Naše spolufinancovanie 
predstavovalo sumu približne 3 700 €. Vďaka tejto investícií sme ob-
starali pódium, ktoré naša obec využije na kultúrne podujatia ako je 
napríklad Deň rodiny. 

V lete sme na základe úspešného projektu „Kompostovanie v mi-
kroregióne Minčol“ a z prostriedkov „Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia“ a spolufinancovaniu zo zdrojov EÚ rozdali 
do každej domácností, ktorá o to požiadala, kompostér. Viac o tomto 
projekte a kompostovaní sa dočítate v samostatnom článku.  

„Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry 
v obci Plavnica“ bol projekt, ktorý sa nám podarilo zrealizovať vďaka 
finančným prostriedkom zo Slovenského futbalového zväzu. Tí nám 
prispeli sumou 25 000 €. Vybudoval sa závlahový systém, zrekon-
štruovala sa vnútorná tribúna a dobudovala sa vonkajšia tribúna na 
futbalovom ihrisku. Celkové náklady na projekt boli okolo 36 000 €.

V  druhej polovici roka sa nám vďaka finančnej dotácie z  Envi-
ronmentálneho fondu v  sume 170  000 € podarilo zrekonštruovať 
strojnotechnologickú časť čističky odpadových vôd. Rekonštrukcia 
bola nevyhnutná vzhľadom na opotrebenie pôvodnej čističky z roku 
1999. Viac o tomto projekte sa dočítate v samostatnom článku novín. 

Významným projektom bolo zateplenie materskej školy „Zvý-
šenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v Plavnici“.  To 
prebiehalo na jeseň minulého roka. Finančné prostriedky sme získa-
li z Environmentálneho fondu v sume 100 000 €. Obec prispela zo 
svojho rozpočtu sumou 34 000 €. Tento rok plánujeme dokončiť fa-
sádu škôlky, chodníky a balkón.

Už tradične sa konal aj Deň rodiny, počasie sa nám síce nevydarilo, 
čo však nepokazilo náladu ani kultúrny zážitok všetkých, ktorí sa ho 
zúčastnili. Okrem tejto udalosti sa počas celého roka konalo množ-
stvo kultúrno-spoločenských akcií, ktoré boli organizované školou, 
cirkvou, dôchodcami, dobrovoľným hasičským zborom a taktiež na-
šim športovým klubom. 

V našej farnosti sa vybudovala nová kaplnka zasvätená Ruženco-
vej Panne Márií, ktorá bola v októbri posvätená pomocným košic-
kým biskupom Mons. Marekom Forgáčom. Významnou udalosťou 
pre veriacich bolo aj umiestnenie relikvie sv. Vincenta de Paul v na-
šom kostole. 

Tradíciou sa stala aj spolupráca s našimi večne mladými seniormi, 
ďakujeme im za všetky aktivity, ktorými pomáhajú obci, ako brigády, 
či učenie paličkovania v škole a nezabúdame im fandiť pri prezento-
vaní našej obce. Pred vianocami naše seniorky napiekli medovníčky, 
ktorými potešili tých, ktorí sú odkázaní na pomoc svojich najbližších, 
a to chorých a imobilných, za toto gesto im patrí veľká vďaka.

V  tomto roku sa už začalo s rekonštrukciou budovy Jednoty 
dôchodcov Slovenska ZO Plavnica aj vďaka finančným prostriedkom 
z Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 10 000 €. Po re-
konštrukcii bude budova funkčnejšie slúžiť nielen našim dôchod-
com, ale aj občanom na rôzne kultúrne účely.

V blízkej dobe sa začne s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice, na 
ktorú už máme dotáciu v sume 30 000 € z Ministerstva vnútra SR 
a z rozpočtu obce je vyčlenená spoluúčasť 12 800 €. 

Podali sme dva projekty na Ministerstve životného prostredia Slo-
venskej republiky - „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku“ 
a „Rozšírenie vodovodnej siete v časti obce Funduš“ a čakáme na ich 
vyhodnotenie.

Taktiež máme schválený projekt „Rozšírenie kľúčových kompe-
tencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“ od Ministerstva pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR prostredníctvom, ktorého sa vybuduje v  na-
šej základnej škole jazyková učebňa na výučbu slovenského jazyka 
a cudzích jazykov, prírodovedná učebňa fyziky, prírodovedná učebňa 
biochémie, polytechnická učebňa a učebňa IKT. Celý tento projekt 
bude vo výške viac než 113 000 €. Momentálne prebieha verejné ob-
starávanie. 

Po dlhoročnej snahe sa začala realizácia „plavnického obchvatu“. 
Realizácia stavby sa plánuje na tri roky. Počas tejto doby môže na-
stať zvýšený pohyb nákladných áut a techniky cez našu obec.  Prosí-
me občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas realizácie stavby, aby 
sme sa tak po desiatkach rokoch dočkali vybudovania obchvatu, kto-
rý významne odbremení našu obec, ako aj celý región a zároveň skva-
litní životné prostredie občanov.

Máme za sebou ďalší rok úspešne zrealizovaných projektov, na 
pláne sú ďalšie, ktoré prispejú k  skvalitneniu života v  našej obci, 
k spokojnosti nás obyvateľov obce. Chcem sa poďakovať Vám všet-
kým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli, či prispeli k zveľaďo-
vaniu našej obce. Vďaka snahe nás všetkých žijeme v obci, na ktorú 
môžeme byť hrdí.

Vážení občania, dúfam, že sa nám podarí spoločnými silami 
a v zdraví zvládnuť ťažké obdobie, ktoré súvisí s COVID-19.  

Rastislav Grich, 
starosta obce

„
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V roku 2019 sme okrem družstva mužov, 
ktorí súťažili v Sabinovskej lige, mohli zosta-
viť aj družstvo žien, družstvá dorastencov 
a  dorasteniek, ktoré nás reprezentovali na 
okrskovej, okresnej a dorastenci aj na kraj-
skej súťaži pripravenosti požiarnych druž-
stiev. 

K jednému zaslúžilému členovi DPO SR, 
p. Fröhlichovi Jánovi, pribudol Rudolf Kraj-
ger, a v tomto roku dostane najvyššie vyzna-
menanie dobrovoľných hasičov aj Ing. Štefan 
Kyšela. 

Spolupráca s hasičmi (stražakmi) z Poľskej 
republiky sa úspešne rozvíja už 6 rokov. V ja-
nuári, sme sa zúčastnili VČS v Brzezne, oni 
nám to oplatili návštevou 17. 02. 2019.

V  polovici januára sa naši žiači zúčast-
nili halovej súťaže v Poľsku, kde v kategórii 
„chlapci“ obsadili 2. miesto. Tiež žiaci z Brze-
zna (2 družstvá) sa zúčastnili v novembri na-
šej halovej súťaže mladých hasičov. 

Spolu sme oslávili aj sviatok sv. Floriána, 
nášho patróna, a to 04. 05. 2019. Ráno sme sa 
zúčastnili na sv. omši v Plavnici, popoludní 
na sv. omši v Poľskej republike. 

V roku 2014 bol Vládou SR schválený „Ná-
vrh celoplošného rozmiestnenia síl a prost-
riedkov hasičských jednotiek na území Slo-
venskej republiky“. Podľa tohto návrhu sa 
dá získať po splnení určitých podmienok od 
štátu dotácia na techniku, školenia, výstroj 
a výzbroj z prostriedkov DPO SR. V roku 2019 
sme dostali dotáciu 3 000 €, ktoré boli čerpa-
né na doplnenie techniky, výstroja a výzbro-
ja. V Plavnici sme zorganizovali 7. kolo Hasič-
skej ligy a to konkrétne 17. 08. 2019. Po tejto 
súťaži pokračovala „Nočná pohárová súťaž“ 
o pohár starostu obce – 3. ročník. Muži ob-
sadili 4. miesto s časom 16,79 s a ženy skonči-
li na 6. mieste.

Ďalšie naše družstvá sa v máji zúčastnili 
okrskovej súťaže konanej v Malom Lipníku, 
kde družstvá žien, dorastencov aj dorasteniek 
postúpili na okresnú súťaž. Tá sa konala 09. 
06. v Hniezdnom a družstvo dorastencov po-
stúpilo na krajskú súťaž do obce Drienov, kde  
27. 06. 2019 obsadili 8. miesto.

Členovia DHZ v Plavnici svojimi aktivita-
mi pomáhajú aj pri náboženských akciách. 
V apríli  sme vykonali stráž pri Božom hro-
be, po prvýkrát v novom kostole a v októbri 

bola posviacka kaplnky Ružencovej Panny 
Márie pri dome smerom na Údol, ktorej sme 
sa taktiež zúčastnili. Naši členovia asistovali 
aj pri návšteve Putovnej relikvie sv. Vincen-
ta de Paul. 

V novembri sme organizovali 19. ročník 

>> Ing. ŠTEFAN KYŠELA  -  PREDSEDA DHZ

„Dôležité je, aby 
naša hasičská orga-
nizácia bola veľká 
nielen do počtu čle-
nov, ale aby aktívne 
pôsobila pri plnení 
plánovaných úloh, 
tiež pri mimoriad-
nych udalostiach na 
pomoc občanom 
obce“.  

Správa o činnosti nášho DHZ
Rok 2019 bol pre našu hasičskú or-
ganizáciu ďalším po oslave sto-
ročnice, v ktorom sa rozšírila naša 
členská základňa a tiež aktivi-
ty v hasičských športoch. Členskú 
základňu ku dnešnému dňu tvorí 
114 členov, z toho 19 žien.

halovej súťaže mladých hasičov, na ktorej sa 
zúčastnili aj mladí hasiči z družobného Brze-
zna. Družstvá dievčat obsadili prvé dve mie-
sta, chlapci druhé a desiate miesto. Najlep-
ší čas však dosiahli chlapci z Malého Lipníka 
a na jeden rok získali putovný pohár starostu 
obce. 

Na záver roka, 26. 12., naši hasiči organizo-
vali 2. ročník halovej futbalovej súťaže v telo-
cvični, ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev a naši 
obsadili 4. miesto. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa 
z objektívnych dôvodov presunula na za-
čiatok roka 2020. Aj my, hasiči, môžeme 
brigádnicky pomôcť pri jej oprave a skul-
túrnení priestorov zbrojnice.  

Za pomoc a  podporu našej organizá-
cie sa chceme poďakovať nášmu duchovné-
mu otcovi Petrovi Ružbarskému, starostovi 
Rastislavovi Grichovi, Martinovi Žoldákovi,  
Rudolgovi Krajgerovi, Matúšovi Kyšeľovi, 
Františkovi Krajgerovi za organizovanie jed-
notlivých akcií. Takisto vodičom hasičského 
auta, fotografovi Lukášovi Faberovi a  Vám 
všetkým, ktorí ste sa zapojili do práce v ZO, 
ako aj všetkým členom našej dobrovoľnej ha-
sičskej organizácie. 
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Nová cesta bude mať dĺžku 5,7 km, 
bude viesť mimo obec Plavnica a za-
čne pred križovatkou na Ľubovnian-
ske kúpele v k. ú. Chmeľnica, tam zabo-
čí vľavo, vyhne sa teda problémovému 
úseku tzv. „Plavnického kopca“, pokra-
čovať bude mostom cez rieku Poprad 
a potom súvisle so železničnou traťou 
druhým mostom, ďalej bude prechádzať 

Dočkali sme sa! 
Obchvat Plavnice bude 
mať prínos pre región 
aj pre našu obec

katastrálnym územím Plavnica medzi 
obcou a traťou. Mimoúrovňová križo-
vatka je naplánovaná pri železničnom 
priecestí smerom na Údol, cesta bude 
pokračovať ďalším mostom cez potok 
Šambronka, popod futbalové ihrisko 
a pri kaplnke sa napojí na terajšiu ces-
tu I/68 smerom na Prešov. Celkový po-
čet mostných objektov je šesť. Zároveň 

bude vybudovaná aj protihlučná barié-
ra v úseku od vlakovej stanice až po fut-
balové ihrisko.

Finančné prostriedky na tento pro-
jekt sú vyhradené z Operačného progra-
mu Integrovaná infraštruktúra, ktorý má 
pod palcom Ministerstvo dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky. Predpokla-
daná hodnota tejto zákazky je vo výške 

>> OBEC PLAVNICA

Po viac ako 30-tich rokoch máme na dosah realizáciu „plavnického obchva-
tu“, ktorý nás Plavničanov teší určite najviac. Odklonenie dopravy mimo 
obec, ktorou podľa štatistík prejde denne viac ako 6 200 osobných no hlav-
ne nákladných automobilov, by znamenalo koniec hlučnosti, otrasov, pra-
chu, prasklín na múroch rodinných domov a výfukových plynov spôsobe-
ných tranzitnou dopravou, ale predovšetkým väčšiu bezpečnosť. 

ZDROJ: GEODETICCA
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>> V roku 2006 sa začalo riešiť územné konanie.

>> V roku 2008 bolo schválené územné konanie ako aj vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

>> V roku 2010 prebehli ďalšie rokovania ohľadom projektovej dokumentácie pre umiestnenie 
          stavby, výsledkom čoho bola zmena určitých cestných objektov. Po týchto jednaniach sa v roku 2011
          vydalo zmenené rozhodnutie o umiestnení stavby. 

>> Najväčší posun nastal v rokoch 2012 – 2014 a to výkupom a vysporiadaním pozemkov. 

>> V roku 2016 bolo vydané stavebné povolenie na objekty v trvalom zábere stavby. Koncom roka
          začalo prebiehať posudzovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá mala preukázať dopravné, 
          ekonomické a environmentálne najvýhodnejšie riešenia stavby. Táto štúdia bola  nevyhnutná 
          pre financovanie z operačného programu integrovaná infraštruktúra a financovanie 
          zo štátneho rozpočtu.

>> Taktiež prebiehala aj petícia občanov za urýchlenú realizáciu stavby, pod ktorú sa podpísalo viac 
          než 7 800 osôb, za čo im pekne ďakujeme. Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo výsledok
          vybavenia petície č. 18/2016 ako nevyhodnotenú a to z dôvodu, že prípravne práce na začatie 
          stavby idú podľa plánu, t. j. po vypracovaní štúdie začne Slovenská správa ciest vysporiadavať 
          dočasný záber stavby.

>> V roku 2017 bola dokončená predmetná štúdia a začal sa vysporiadavať dočasný záber stavby,
          následne bolo vydané stavebné povolenie na vyvolané investície, ktoré sa nachádzajú 
          v dočasnom zábere stavby. 

>> V prvej polovici roka 2019 bol vyhlásený tender na verejné obstarávanie a koncom roka 
          bol známy víťaz – Eurovia a Doprastav.  

>> Po kontrole úradu pre verejné obstarávanie a podpísaním zmluvy o dielo, mohla Slovenská 
          správa ciest dňa 27. 02. 2020 odovzdať stavenisko.

Časová postupnosť projektu:

cca 34 miliónov eur. 
Realizácia stavby sa plánuje na tri roky. 

Počas tejto doby môže nastať zvýšený po-
hyb nákladných áut a techniky cez našu 
obec.  Prosíme občanov o zhovievavosť 
a trpezlivosť počas realizácie stavby, aby 
sme sa tak po desiatkach rokoch dočkali 
vybudovania obchvatu, ktorý významne 
odbremení našu obec, ako aj celý región a 

zároveň skvalitní životné prostredie ob-
čanov.

V mene starostu obce a občanov týmto 
ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o začatie výstavby, 
Slovenskej správe ciest Košice, pod vede-
ním Ing. Jozefa Fabiana, Ministerstvu do-
pravy SR a v neposlednom rade našim ob-
čanom a rodákom.

OZNAM: 
Kabelovka, spol. s r. o.

Oznamujeme občanom, ktorí sú pri-
pojení na obecnú káblovú televíziu, že 
z dôvodu zvyšovania licenčných po-
platkov sa zvyšuje ročný poplatok na 
sumu 40€.

Nelegálne 
skládky odpadu

Jedným z veľkých problémov na celom 
Slovensku sú nelegálne skládky odpadov. 
Naša obec nie je žiaľ žiadnou výnimkou. Aj 
u nás sa nachádzajú tzv. čierne skládky od-
padov. Smutné na tom je, že ich vytvárajú 
práve niektorí občania našej obce. Nielen-
že sú estetickou škvrnou našej obce, ale ľu-
dia si asi neuvedomujú nebezpečenstvo a 
hrozbu, ktorú predstavujú. Skládky odpa-
dov znečisťujú životné prostredie, povr-
chové i podzemné vody a narúšajú estetic-
ký vzhľad pozemkov, na ktorých vznikajú. 
Každý obyvateľ obce je povinný nakladať s 
odpadmi v zmysle Všeobecne záväzné-
ho nariadenie obce Plavnica o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými sta-
vebnými odpadmi na území obce Plavni-
ca č. 5/2016. Nemalým zaťažením pre ži-
votné prostredie a zdravie ľudí je aj pálenie 
bioodpadu na záhradách a v domácnos-
tiach. Hlavne v jesenných a jarných mesia-
coch, kedy je celá dedina potiahnutá dymo-
vým oblakom. Tento dym je produktom 
nedokonalého spaľovania. Obsahuje škod-
livé plyny, hlavne oxid uhoľnatý, dechtové 
látky a jedny z najnebezpečnejších látok – 
rakovinotvorné dioxíny. Aj preto prosíme 
občanov aby sa voči svojmu vytvorenému 
odpadu začali správať zodpovednejšie.

Upozornenie 
pre držiteľov voľne 
pohybujúcich sa psov 

Na základe neustálych a opakujúcich sa 
sťažností občanov na voľný pohyb psov v 
našej obci, žiadame všetkých majiteľov a 
držiteľov psov na území obce, aby si riad-
ne zabezpečili svojich psov vo svojich prí-
bytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb 
po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpeč-
nosť a zdravie občanov obce. Každá osoba, 
ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je 
povinná predchádzať tomu, aby jeho pes 
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval člo-
veka, respektíve spôsoboval škodu na ma-
jetku. Preto Vás, vážení občania – majitelia 
a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne 
zabezpečenie svojich psov vo svojich chov-
ných priestoroch, nakoľko voľný pohyb psa 
je zakázaný na verejných priestranstvách 
na celom území obce. Vodiť psa na miesta 
so zákazom voľného pohybu možno len na 
vôdzke, bezpečne upevnenej na obojku ale-
bo prsnom postroji. 

ZDROJ: GEODETICCA
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Hneď po vianočných prázd-
ninách si Ján Petrus zmeral sily 
v  olympiáde v  anglickom jazy-
ku a  v  okresnom kole skončil na 
peknom 3. mieste. Pri pamätní-
ku pred školou sme si pripomenuli  
74. výročie oslobodenia obce a pamiatku 
padlých hrdinov. Pred polročnými prázd-
ninami sme si užili karneval, počas ktorého 
sa žiaci 1.- 4.  ročníka a ich učitelia zmeni-
li na nepoznanie.

Vo februári sa konali dve okresné vedo-
mostné súťaže, v ktorých bodovali aj naši 
žiaci. V  geografickej olympiáde sa darilo 
Jurajovi Sklenárikovi – 2. miesto, Danie-
le Adamovičovej – 3. miesto, Petre Urba-
novej – 3. miesto a Jánovi Petrusovi, ktorý 
sa stal úspešným riešiteľom. V dejepisnej 
olympiáde nenašiel premožiteľa Šimon 
Pjaták a stal sa jasným víťazom.

V škole okrem iného fungoval aj turis-
tický krúžok, v  ktorom žiaci spoznávali 
krásy okresu a blízkeho okolia, napríklad 
boli na návšteve ľadového dómu na Hre-
bienku.

Zorganizovali sme odborné prednášky 
a tematické dni. Žiaci 9. ročníka mali mož-
nosť otestovať sa a zistiť to správne povo-
lanie do budúcna. Dievčatá sa zúčastnili 
majstrovstiev okresu v basketbale. Šikovní 
deviataci zorganizovali Valentínsky ples 
pre všetkých svojich kamarátov a  zvlád-
li to na 1.

Súťaže a besedy pokračovali aj v marci. 
Zúčastnili sme sa na vyhodnotení okres-
nej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 

kde Patrik Starin-
ský získal hlavnú cenu a  postup 
na celoslovenské kolo. Ani špor-

tovci nezaháľali, p. uč. Olejár pripra-
vil chlapcov a dievčatá na okresné kolo 

zmiešaných družstiev vo futsale. Chlap-
com sa darilo aj v krajskom kole, kde si vy-
bojovali 3. miesto. Najmladší žiaci absol-
vovali pravidelné tréningy na hokejových 
štadiónoch v Kežmarku, Levoči a Poprade.

Marec, mesiac knihy, patrí vždy recitá-
torom. Na okresnej súťaži Hviezdoslavov 
Kubín sa darilo Karolovi Chmeliarovi, kto-
rý si vyrecitoval 2. miesto. Už sa stáva tra-
díciou, že v  marci počas medzinárodnej 
akcie Noc s Andersenom prespávajú žiaci 
v škole. Hlavnou témou je vždy kniha, na 
počesť najznámejšieho rozprávkara H. CH. 
Andersena. V  marci pokračovali aj vedo-
mostné súťaže. Zúčastnili sme sa okresnej 
súťaže družstiev – Medzníky 2. sv. vojny, 
matematického Klokana, biblickej olym-
piády (gréckokatolícke i  rímskokatolícke 
náboženstvo). V  pytagoriáde uspel Karol 
Chmeliar, ktorý sa umiestnil na 2. mies-
te. Úspešnými riešiteľmi tejto matematic-
kej súťaže sa stali Nela Chovancová, Oliver 
Solecký, Tomáš Feňďa a Ján Petrus.

Ani bláznivý apríl sa nezaprel rôzny-
mi aktivitami a súťažami. Kľúče od zlaté-
ho mesta je celoslovenská výtvarná súťaž 
a naša Lucia Štupáková v nej získala naj-

>> Mgr. MIRIAM VYPARINOVÁ

Škola 
   nie je len strašiakom, 
   kde sa iba učí a vzdeláva, 
   dejú sa tu aj rôzne 
   zaujímavé veci

Čas letí ako vták. Nezosadne, 
nezastaví. Znova sme o rok 
starší. Uvedomujeme si, ako 
rýchlo plynie čas. Minuloroč-
ní deviataci sú už na stred-
ných školách a z predškolákov 
sa stali prváci. Jedným z po-
zitív našej školy je, že sa v nej 
vždy niečo deje. Tou prvou je, 
vždy po nástupe do školy v ob-
dobí január, lyžiarsky výcvik. 
Žiaci 7. ročníka na celý týždeň 
(niektorí možno po prvýkrát) 
odídu z domu na „koniec sve-
ta“, ubytovaní bez signálu, 
aby sa počas piatich dní nauči-
li lyžovať alebo zdokonalili svo-
je lyžiarske schopnosti.
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vyššie ocenenie. Zúčastnili sme sa okres-
ného kola matematickej olympiády, kraj-
ského kola geografickej a dejepisnej 
olympiády. V  okresnom kole biologickej 
olympiády uspela Timea Bebková, ktorá si 
vybojovala 2. miesto. Deti ŠKD získali čest-
né uznanie v medzinárodnej výtvarnej sú-
ťaži My sa nevieme sťažovať nahlas. Vanda 
Imrichová si bola osobne prevziať cenu za 
2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži 
Čitateľský oriešok. Aj náš školský časopis 
získal ocenenie. V  súťaži školských časo-
pisov Košického a Prešovského kraja Pero-
hryz sme získali čestné uznanie. Vymýšľali 
sme aktivity na Deň Zeme, v rámci ktoré-
ho sme si upratali okolie školy. Cezpoľní 
žiaci pomáhali s  upratovaním vo svojich 
obciach. Nuž a  nakoniec sme v  apríli za-
písali do 1. ročníka 21 šikovných predško-
lákov.

Mesiac máj nám tiež priniesol zaujíma-
vé podujatia. Konali sa postupové kolá vo 
florbale dievčat a chlapcov. Darilo sa obom 
tímom, v okresnom kole získali 3. miesto. 
V malom futbale získali dievčatá v okres-
nom kole 2. miesto a  chlapci 3. miesto. 
V atletike sa podarilo vybojovať Liane Kur-
cinovej v  behu na 60m pekné 3. miesto. 
V  literárnych súťažiach sa darilo Olívii 
Bagóovej. V  celoslovenských súťažiach 
Dúha a Literárne Košice Jána Štiavnického 
získala čestné uznanie. Zapojili sme sa do 
celoslovenského skúšobného testovania 
žiakov 4. a 8. roč. matematiky, slovenské-
ho jazyka a  čitateľskej gramotnosti. Kon-
com mája si žiaci pripravili rôzne aktivi-
ty pre svojich rodičov, kde sme spoločne 
oslávili Deň matiek a otcov.

Nezabúdame ani na prírodu a recyklu-
jeme. Zbierali sme papier a viečka z výrob-

kov SABI. Najlepší „zberači“ sa zúčastnili 
koncertu populárnej hudby Školfest v Ko-
šiciach. Pápežské misijné diela je oblast-
ná biblická súťaž, na ktorej sa zúčastnili 
aj naše dievčatá a to hneď s veľkým úspe-
chom. Katarína Kyšelová, Katarína Chme-
liarová a Nikola Hnatová získali ako druž-
stvo 1. miesto a Alžbeta Fedorková, Radka 
Rybovičová a  Alica Jozefíková 2. miesto. 
Koncom mája sa začali organizovať škol-
ské výlety. Žiaci videli veľa zaujímavého, 
niektorí znova objavili svoje detstvo v Tat-
ranskej Lomnici v Dobrej hračke.

Jún, to nie je len naháňanie a  opravo-
vanie známok a  znamenie blížiacich sa 
prázdnin. Znova sa predviedli šikovní de-
viataci. Hoci celé dni pršalo, bez prob-
lémov zorganizovali MDD pre všetkých 
žiakov v triedach a chodbách školy. Ich or-
ganizačné schopnosti im môžeme závi-
dieť.

Naši žiaci prezentovali svoje schop-
nosti aj na ďalších športových súťažiach. 
V  okresnom kole starších žiakov získa-
li chlapci 2. miesto a naši najmladší žiaci 
1. a 2. ročníka získali v kontrolnom turnaji 
v hokejbale 4. miesto. Pri účelových cviče-
niach si žiaci precvičili svoje zručnosti pri 
prvej pomoci, poznávaní rastlín, obozná-
mili sa s  prácou colného úradu, hasičmi 
i policajtmi.

Učitelia ZUŠ, pobočky J. Melkoviča zo 
Starej Ľubovne zorganizovali pre našich 
žiakov a deti MŠ koncert. Predviedli sa ši-
kovní hudobníci a  tanečníci. Žiaci 4. roč. 
sa na týždeň presunuli do školy v príro-
de v  penzióne Hradisko, v  miestnej čas-
ti obce Nemecká. Zažili tak týždeň plný 

>>>
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dobrodružstiev a zábavy. Koncom júna sa 
stretli reprezentanti školy a  obce so sta-
rostom, ktorý im odovzdal pamätný list za 
ich šikovnosť a múdrosť.

Školský rok sa skončil, rozlúčili sme sa 
s našimi deviatakmi a tešili sme sa na dni 
plné oddychu, aby sme sa po dvoch mesia-
coch znova stretli.

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. 
Prečarúva celý svet. Vonku sa ochladilo, 
listy sa začali sfarbovať a to je znamenie, 
že sa znova začína september. Začali sme 
slávnostnou sv. omšou. Tento prvý školský 
deň bol výnimočný pre prváčikov, ktorí sa 
do školy veľmi tešili. Do školy nastúpilo 
274 žiakov, z toho traja žiaci plnia povinnú 
školskú dochádzku v zahraničí. Dvojhodi-
nového výstupu na horu Marmon sa zú-
častnili žiaci 7. – 9. roč., ktorý je zviazaný 
s historickou udalosťou 2. sv. vojny a hlav-
ne so SNP. Pri pomníku sme sa stretli so 
žiakmi z celého okresu. September patrí 
každoročne plaveckému výcviku. Žiaci 
3. a 4. roč. spolu s inštruktormi plaveckej 
školy prekonávajú odvahu a strach z vody, 
aby na konci týždňa predviedli svoje pla-
vecké schopnosti. Koncom septembra sme 
si aktivitami pripomenuli Európsky deň 
jazykov a  Svetový deň mlieka v  školách. 
Objednali sme odborné prednášky ohľa-
dom dospievania v rámci výchovy k man-
želstvu a rodičovstvu pre dievčatá a chlap-
cov 7. ročníka.

Aj v októbri pokračovali rôzne aktivity 
a súťaže. Usporiadali sme školské kolo Vŕ-
bová píšťalka v speve ľudových piesní, zú-
častnili sme sa okresného kola biblickej 
súťaže Vincolympiáda, usporiadali sme 
účelové cvičenia, fotografovanie portré-
tov, Deň otvorených dverí, kde ste mohli 
nahliadnuť do tried a  videli sme filmové 
predstavenie Kto je ďalší.

Krásu paličkovanej čipky odovzdávajú na 
krúžku Paličkovania našim žiačkam dobro-
voľníčky z  Klubu jednoty dôchodcov pani 
Murcková, Fröhlichová a pani Štupáková.

Začiatkom novembra sa darilo žiakom 

v krajskom kole Vincolympiády, kde pozbie-
rali všetky umiestnenia: 1. miesto Miriama 
Pčolková a Zdenka Hubová, 2. miesto Nela 
Chovancová a Dorota Mlaková, 3. miesto Jo-
hanka Kontrová a Pavol Fedorko, starší žiaci: 
1. miesto Alžbeta Fedorková a Radka Rybo-
vičová, 2. miesto Michaela Rybovičová a Ka-
tarína Kyšeľová, 3. miesto Ema Kaščáková 
a Klára Mojcherová. Uspeli aj v celosloven-
skom kole. 2.miesto získali Nela Chovancová 
a Dorota Mlaková, 3. miesto Zdenka Hubová 
a Miriama Pčolková, 2. miesto Ema Kaščáko-

vá a Klára Mojcherová.
Žiaci 9. ročníka zažili tematický deň za-

meraný na voľbu povolania a robili aj tes-
ty Proforient, ktoré im majú napomôcť pri 
profesijnej orientácii. Žiaci 3., 4., 5., 6. a 8. 
ročníka, sa potrápili s  logickými úlohami 
a čitateľskou gramotnosťou v  medziná-
rodnej internetovej súťaži iBobor. 100% 
úspešnosť dosiahli Maxim Repka, Kiara 
Lapšanská, Kristián Krajňák, Filip Bogus-
ký, Tomáš Šofranko, Patrik Žemba,  35 žia-
kov sa stalo úspešnými riešiteľmi. Žiaci 4. 
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ročníka sa zúčastnili exkurzie a zažili tak 
netradičné učenie v  Planetáriu a  Soliva-
re v Prešove. Lenka Plučinská si vyspieva-
la čestné uznanie v okresnom kole Vŕbová 
píšťalka v speve ľudových piesní. Uskutoč-
nili sme školské kolo v olympiáde v SJ, žia-
ci 8. s 9. roč. si vyskúšali Komparo (skúšob-
né testovanie) a žiaci 5. roč. sa zúčastnili 
celoslovenského testovania T5-2019 v  M 
a  SJ. Po náročnom testovaní si dopriali 
malý výlet, kde videli divadelné predstave-
nie Červená čiapočka v DJZ v Prešove. Da-

rilo sa aj mladým šachistom. Na majstrov-
stvách okresu v šachu zabojovali Michaela 
Kyšelová 1. miesto a  Nikolas Rybovič 2. 
miesto. Matematici z  9. roč. sa zúčastni-
li celoslovenskej súťaže Náboj junior v Po-
prade. V rámci týždňa prevencie – týždňa 
boja proti patologickým javom sa v  ško-
le uskutočnili odborné prednášky s  poli-
cajtom na tému drogy, šikanovanie a ob-
chodovanie s  ľuďmi. Koncom novembra 
sa začali medzitriedne športové zápasy 
vo florbale a basketbale, ktoré vyvrcholi-

li v decembri súbojom učiteľov a žiakov 9. 
roč. v basketbale. Žiaci zorganizovali všet-
ko sami. Pripravili si oznamy, zorganizo-
vali zápasy, mali pripravené transparen-
ty a nakoniec všetko patrične vyhodnotili.

Žiaci 6. A boli na exkurzii v  skanze-
ne v Starej Ľubovni, kde zažili hodinu de-
jepisu názorne. Vyskúšali si zvyky našich 
starých rodičov, piekli oblátky, liali olo-
vo. Rehoľná sestra Zbigniewa usporiada-
la školské kolo biblickej olympiády. Víťazi 
nás budú reprezentovať v okresnom kole. 
Aj koncom decembra sa konali rôzne sú-
ťaže. Babka, dedko je okresná literárna sú-
ťaž. Hlavnú cenu získala Tamara Malasto-
vá, ktorá písala prácu o  svojom dedkovi. 
Júlia Kičurová, Zuzana Ridillová a  Bian-
ka Repková získali ceny v  medzinárod-
nej výtvarnej súťaži Madame Humanité. 
1. miesto vo vianočnom turnaji o kráľa ša-
chu, kde kráľom šachu sa stal Nikolas Ry-
bovič, 1. miesto získala Michaela Kyšelo-
vá, 2. miesto si vybojoval Dávid Šafr a  3. 
miesto získala Nela Chovancová. V  celo-
slovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 
získala 3. miesto Aneta Stolárová a cenu za 
kolekciu získali Martina Urbanová, Šimon 
Kovaľ a Miroslava Bednarčíková.

Posledné dni pred prázdninami nám 
skrášlili rôzne vianočné vystúpenia, mi-
kulášsky beh, tajomné Lucie, vianočná 
burza, či BURZA – Predám, Kúpim, Daru-
jem. Turisti sa stretli s Mikulášom v Sta-
rej Ľubovni v lesoparku, kde zažili príjem-
ne strávenú sobotu. Vo vianočnej pošte 
mali možnosť žiaci napísať vyznania pre 
svojich kamarátov a učiteľov. Žiaci ZUŠ 
sa nám predstavili na vianočnom koncer-
te, kde predviedli svoj veľký talent. Záver 
roka sa nekontrolovateľne priblížil a  my 
sme mohli už iba bilancovať, že bol tak, 
ako aj iné roky veľmi úspešný. Zavŕšili sme 
ho vianočným programom, v ktorom sme 
si pripomenuli, že slovo, ktoré vychádza 
zo srdca, má obrovskú zázračnú moc. Pra-
jem Vám, aby bol darom, z ktorého nikdy 
neubúda.
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Poplatok za komunálny
odpad – dôvody 
zvyšovania poplatku

Ročný miestny poplatok za vývoz ko-
munálneho odpadu sa oproti roku 2019 
(15,33€/osoba/rok) na základe uznesenia 
Obecného zastupiteľstva zvýšil na sumu 
18,66€/osoba/rok. Zvýšenie miestneho 
poplatku bolo nevyhnutné hlavne z dôvo-
du, že náklady za vývoz odpadu sú vyššie 
ako príjem z výberu poplatkov a aj z dôvo-
du zvyšovania cien za služby od nášho do-
dávateľa. 

Kniha o našej obci
Obec disponuje ešte niekoľkými vý-

tlačkami publikácie Plavnica: Na rozhra-
ní Spiša a Šariša. V prípade záujmu sa dá 
zakúpiť na sekretariáte Obecného úradu 
v  Plavnici, v  čase úradných hodín. Cena 
tejto publikácie je 20 €. 

Praglidingové 
úspechy našich

Vážime si úspechy našich rodákov a pre-
to by sme radi vyzdvihli ich úspechy a umie-
stnenia v roku 2019. Podľa rebríčka hodno-
tenia pilotov paraglidingu zo Slovenska sa 
Peter Vyparina umiestnil na druhom mies-
te, v svetovom hľadáčiku sa nachádza na 13. 
miestne. Štefan Vyparina sa nachádza na 
treťom mieste a vo svete na 51. Držíme im 
palce aby nás aj naďalej takto skvele repre-
zentovali a aby sa im darilo!

Na základe finančnej dotácie z  Envi-
ronmentálneho fondu v sume 170 000 € 
sa nám podarilo zrekonštruovať strojno-
technologickú časť čističky odpadových 
vôd. Pôvodná čistička bola v  prevádz-
ke od roku 1999. Do súčasného obdobia 
jej prevádzkovania došlo k  výraznému 
technickému a opotrebeniu celej strojno-
technologickej časti, v dôsledku čoho do-
šlo k  celkovej nedostatočnej prevádzko-
vej spoľahlivosti chodu čističky ako aj k 
jej nestabilite. Rozšírením a  zrekonštru-
ovaním čističky odpadových vôd sa pris-
pelo k lepšiemu riadeniu a  kontrole na-

Rekonštrukcia čističky odpadových vôd

Deň rodiny sa začal o 10:30 hod. svätou 
omšou. Po omši sa podával už tradične gu-
láš. Program sa začal o 13-stej hodine vy-
stúpením detí z Materskej školy v Plavnici, 
pokračoval predstavením ŠaŠa Kraka z Ig-
lova, magickou kúzelnou fyzikou, ktorá 
zaujala všetky vekové kategórie, nasledo-
vali folklórne vystúpenia Jednoty dôchod-

Kultúrne podujatie
„Deň rodiny“
Dňa 21. 07. 2019 sa na parkovis-
ku pred Kostolom Sedembolest-
nej Panny Márie uskutočnila už 
po ôsmykrát akcia s názvom: DEŇ 
RODINY 2019. 

cov Plavnica a  folklórneho súboru Strop-
kovčan. Pestrý program pokračoval, aj 
napriek daždivému počasiu, ktorí ho spre-
vádzal, aj podvečer a to svedectvom rodi-
ny Cochovej a vystúpením ľudovej hudby 
Stropkoviani. Zlatým klincom programu 
bola pestrá tombola, do ktorej ceny veno-
vali miestni podnikatelia a  sponzori. Ce-
lodenný program uzavrelo vystúpenie 
kapely Lamačské chvály. Pre deti boli po-
čas celého dňa pripravené rôzne atrakcie, 
ako skákací hrad, jazda na koni, trampolí-
na, krava na dojenie, jazda na štvorkolke, 
výstava veteránov, ukážka hasičov, rôzne 
súťaže a workshopy. 

Za úspešný priebeh podujatia Deň rodi-
ny 2019 ďakujeme organizátorom a dobro-
voľníkom, ktorí sa postarali o organizáciu 
celodenného programu.

>> OBEC PLAVNICA

kladania s odpadovými vodami a tým sa 
aj výrazne prispelo k  zníženiu celkovej 
environmentálnej záťaže životného pro-
stredia. Prínosom je ochrana životného 
prostredia, ochrana okolitých vodných 
tokov a tým aj lepšie a čistejšie prostredie 
pre život v  regióne. Spolufinancovanie 
obce predstavovalo sumu 8 900 € a sko-
laudovaná bola 27. februára tohto roku. 

Schválenie tejto dotácie, nás veľmi po-
tešilo, keďže bola nevyhnutnou a v opač-
nom prípade by sme ju museli financovať 
z  úveru. Touto cestou prosíme občanov, 
a do budúcna budeme aj vyzývať osobit-

Pohostinstvo Paradis 
v Plavnici ponúka 
denné menu

Vybrať si môžete z polievok, z viace-
rých druhov hlavného jedla a chutného 
zákusku. Počas pracovných dní, vždy od 
11-stej do 14-stej hodiny. Denné menu k 
dispozícií na webovej stránke a facebooku 
Pohostinstva Paradis.  
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Rekonštrukcia čističky odpadových vôd
ne listom domácnosti, ktoré sú napojené 
na čističku odpadových vôd, aby nepou-
žívali splaškovú kanalizáciu ako dažďovú, 
t. j. nesmú byť do nej napojené dažďové 
vody – okapy rodinných domov a prísta-
vieb, vody z  vypúšťania bazénov, chla-
diace vody, žumpové vody a  taktiež od-
vodnenie pozemku, teda dažďová voda 
z  povrchového odvodu verejnej kanali-
zácie. Taktiež nám veľké problémy spô-
sobujú navlhčené vreckovky, plienky, 
hygienické vložky, tampóny, handry a po-
dobné textílie, ktoré tam nepatria, prosí-
me Vás teda aby ste ich tam nehádzali.

Začiatkom jari sa naši seniori zúčastnili 
brigády pri úprave novopostavenej Krížovej 
cesty a  pred Veľkou nocou postavili Veľko-
nočné vajíčko pred kostolom Sedembolest-
nej Panny Márie spolu s ďalšou veľkonočnou 
výzdobou. Celoročne sa tiež starajú a zveľa-
ďujú kvetinové záhony pri Božskom srdci 
a pri Misijnom kríži.

Mesiac apríl už neodmysliteľne patrí prí-
prave na súťaž a  samotnej súťaži Babička 
okresu. V roku 2019 nás na súťaži reprezen-
tovala pani Terézia Starinská spolu so svo-
jou vnučkou, kde predstavili plavnický kroj 
a prezentovali plavnické zvyky. 

Jánske posedenie v  obci Vyšné Ružba-
chy sa koná pravidelne v mesiaci jún a naši 
seniori sú jeho každoročnou súčasťou. Pre-
zentujú sa tu spievaním plavnických pies-
ní, inak tomu nebolo ani v uplynulom roku. 
V  júni sa taktiež konajú „Okresné športo-
vé hry seniorov“. V minulom roku sa konali 
v obci Hniezdne, kde si naši seniori spoloč-
ne s ostatnými zmerali svoje sily a zabavili sa. 

Seniori sa každoročne v  mesiaci júl zú-
častňujú aj seniorskej púte do Levoče. Naša 
spevácka skupina vystúpila aj v rámci akcie 
„Deň rodiny 2019“. V spolupráci s JDS Šam-
bron bol zorganizovaný výlet do skanze-
nu v Pribylinej a návšteva atrakcie a jaskyne 
v Liptovskom Jáne. 

V rámci starostlivosti o zdravie sa 17 čle-

>> JEDNOTA DÔCHODCOV ZO PLAVNICA

Aktívni členovia Jednoty dôchodcov
Členovia Jednoty dôchodcov v Plav-
nici sa pravidelne každý rok aktív-
ne zapájajú do zveľaďovania obce 
a jej reprezentácie na rôznych podu-
jatiach. Koncom roka 2019 členskú 
základňu JDS tvorilo 69 členov.

nov JDS zúčastnilo 6 dňového rekondičného 
pobytu v  Bardejovských Kúpeľoch a  4-krát 
navštívili skrytú plaváreň vo Vyšných Ruž-
bachoch. V  mesiaci október pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším, primátor mesta Sta-
rá Ľubovňa prijal dôchodcov z celého okresu. 
Medzi nimi nechýbali ani naši seniori, a to: 
Anna Kyšeľová, Katarína Janická, Mária Se-
kelská a Vincent Kyšeľa. 

Dôchodcovia pravidelne pripravujú do-
žinkovú slávnosť v  mesiaci september. Se-
niorky z nazbieraného prírodného materiá-
lu vytvárajú ikebany a celú výzdobu kostola. 
Tradíciou je, že sa postarajú o dožinkové po-
hostenie tým, že napečú rôzne koláče, ktoré 
ponúkajú veriacim po ukončení ďakovnej sv. 
omše. Pred Vianocami naše seniorky napiek-
li medovníčky, ktorými potešili tých, ktorí sú 
odkázaní na pomoc svojich najbližších, a to 
chorých a  imobilných. Za všetky ich aktivi-
ty a pomoc obci im patrí veľké „Ďakujeme!“.



SPRAVODAJSTVO12 Plavnické noviny
www.plavnica.sk

MAREC 2020  -  ROČNÍK: 5  -  NEPREDAJNÉ

Materská škola v našej obci aj 
v roku 2019 pripravila pre deti 
množstvo aktivít, besied, súťa-
ží a akcií. Hneď v prvom mesiaci 
v roku navštívil škôlku ujo poľov-
ník, ktorý priblížil deťom tajom-
stvá zimnej prírody. Vysvetlil, ako 
správne  a čím prikrmovať zvierat-
ká v zime. Deťom ukázal aj vzácne 
trofeje, kožušinu z vlka, jelenie pa-
rohy, diviačie kly a predviedol de-
ťom aj vábenie zvierat pomocou 
vábničiek.

Počasie prialo aj zimnej olympiáde. 
Škôlkari využili pohybovo každý deň na-
plno. Každá trieda absolvovala turistickú 
vychádzku, bobovanie, šmýkanie na klzá-
koch, triafanie do terča a streľbu pukom 
do brány. Malí športovci boli odmenení 
medailou a sladkou odmenou.

Vo februári sa škôlka zmenila na jeden 
veľký bál – fašiangový karneval. Deti všet-
kých troch tried sa mohli v  nádherných 
a  nápaditých maskách vytancovať a  vy-
šantiť. Nechýbalo štedré pohostenie, ktoré 
deťom prichystali rodičia v  spolupráci 
s učiteľkami. 

V marci sa v materskej škole upriami-
la pozornosť na knihu a jej význam. Deti si 
mohli priniesť tú svoju – najobľúbenejšiu 
a predstaviť ju kamarátom v triede. Jeden 
z marcových dní patril aj spoločnej aktivi-
te s názvom ,, Poviem ti básničku“. Odváž-
ne deti zarecitovali básne a riekanky a tým 

potešili nielen učiteľky, ale aj svojich ka-
marátov.

V rámci rovesníckeho učenia boli pred-
školáci na návšteve v 1 . ročníku, kde videli, 
zažili a boli zapojení do naozajstného vy-
učovania.  Veľký deň bol pre nich 10. ap-
ríl. Konal sa totiž zápis do 1. ročníka, kde 
všetci predviedli to, čo sa naučili, a doká-
zali tak, že sú pripravení na vstup do zá-
kladnej školy. 

Tému ,,Na hospodárskom dvore“ 
ozvláštnila deťom návšteva RD v  Plavni-
ci. Takýmto zážitkovým učením priamo 
medzi zvieratkami spoznali a  videli jed-
notlivé zvieratá nielen na obrázku, ale aj 
naživo. Spoznali tiež význam chovu do-
mácich – úžitkových zvierat.

V  jeden krásny májový deň navští-
vil deti v  škôlke ujo včelár, ktorý pred-
stavil pomôcky správneho včelára. Dal 
im ochutnať sladký včelí med a  predvie-
dol výrobu jednoduchých voskových svie-
čok. Deti sa do výroby sviečok zapojili pod 
jeho vedením. Počas tohto mesiaca navští-
vila deti aj mamička s bábätkom. Ukázala, 
ako je potrebné sa o malé bábätko starať. 
Koniec tohto mesiaca spestrili deti všedný 
deň svojim rodičom. Potešili ich krásnym 
a veselým programom, na ktorý sa usilov-
ne pripravovali. Pre rodičov z lásky vytvo-
rili aj malý darček. 

Už tradične, prvý júnový týždeň pat-
rí v materskej škole zábave a oslave ,,Dňa 
detí“. V  doprovode učiteliek a  niektorých 
rodičov navštívili deti Ľubovniansky skan-
zen. Mohli sa  tak na krátky čas preniesť do 
pútavého príbehu o Katke. Výlet sa podaril 
a  splnil očakávania všetkých nás. V  tom-
to mesiaci sa najstarší predškoláci lúči-

li s  materskou školou a  svoje tablo sláv-
nostne odniesli do obchodu. Na obecnom 
úrade sa zišli jubilanti – dôchodcovia. Deti 
im túto peknú chvíľu spríjemnili básňami, 
piesňami a krátkym tančekom. 

V  priebehu tohto školského roka na-
vštívilo škôlku niekoľko divadielok, ktoré 
deťom zábavnou formou predstavili via-
cero rozprávok. Napríklad: Príbeh o Lien-
ke, Príbeh o deťoch, ktoré poslúchali svo-
jich rodičov, a tiež aj známu rozprávku o 
Danke a Janke. O zábavu sa postaral aj Ujo 
Ľubo, pri ktorom sa deti roztancovali a aj 
si zaspievali známe piesne z jeho reperto-
ára.

Nový školský rok zahájilo divadiel-
ko ,,Čarovná muzika“, pri ktorej deti mali 
možnosť poznať ,,čarovnú moc“ niek-
torých hudobných nástrojov. Pri príleži-
tosti mesiaca ,,Úcty k  starším“ pripravi-
li učiteľky s  deťmi krátke vystúpenie pre 
starých rodičov. Deti sa tešili aj z návšte-
vy ,,Sokoliarov majstra Vagana“. Tí pred-
viedli deťom pôsobivé vystúpenie so ži-
vými dravcami. Nad hlavami deti prelietal 
sokol. So zavretými očami a  zatajeným 
dychom vnímali tichý prelet malej sovy. 
Veľkým zážitkom bola aj možnosť dotknúť 
sa živého dravca – orla skalného. 

Kalendárny rok 2019 patril už tradič-
ne návšteve sv. Mikuláša, ktorého priví-
tali deti krásnym programom. Tesne pred 
vianočným prázdninami vystúpili na via-
nočnej besiedke predškoláci s vystúpením 
,,Luskáčik“.  V triede ich čakal výnimočný 
spoločný ,,štedrý obed“ a taktiež  si našli aj  
prekvapenie  pod stromčekom. Vďaka via-
nočnej burze a štedrým rodičom sa mohli 
tešiť z nových edukačných hračiek. 

Slniečka, sovičky a lienky
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                                   Ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte 
telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na 
odbere biologického materiálu.

                                  Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Ak vychádzate 
z domu noste prosím rúško, prípadne aj rukavice. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. 
Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. 

PREVENCIA

COVID-19
INFORMÁCIE

K oronavírus je akútny re-
spiračný syndróm, spô-
sobujúci ochorenie CO-

VID-19, patrí medzi kvapôčkovú 
infekciu. Ochorenie sa prejavuje na-
jmä kašľom, dýchavičnosťou, horúč-
kou, zápalom pľúc, bolesťou svalov, 
hlavy, únavou a v prí-
pade komplikácií môže 
skončiť úmrtím. In-
kubačný čas je 2 až 14 
dní. Je potvrdený pre-
nos z človeka na člove-
ka, preto je veľmi dôležité dodržiavať 
preventívne opatrenia, nosiť rúško 
a rukavice, sledovať svoj zdravotný 
stav, obmedziť kontakty s inými oso-
bami, nenavštevovať hromadné po-
dujatia, neprijímať a nechodiť na ná-
vštevy, necestovať.

Povinná karanténa
S účinnosťou od 13. 03. 2020 od 07:00 hod.  

hlavný hygienik SR vyhlásil opatrenia týka-
júce sa osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia, 
z akejkoľvek krajiny. Pre týchto občanov platí 
povinná 14 dňová domáca izolácia, resp. ka-
ranténa. Týmto občanom sa taktiež nariaďu-
je, aby svoj príchod zo zahraničia nahlásili aj 
svojmu obvodnému lekárovi. 

Izolácia platí aj pre osoby žijúce v spoloč-
nej domácnosti s osobou, ktorá sa zo zahra-
ničia vrátila. Výnimkou je tzv. viacgeneračné 
bývanie, to znamená ak osoba prichádzajú-
ca zo zahraničia má samostatný vchod a ne-
prichádza do kontaktu s ostatnými členmi 
rodiny, môže ostať doma. Ak nie a nechcete, 
aby v karanténe boli aj ostatní členovia rodi-
ny, využite možnosť iného bývania. Kto ne-
chce ísť do domácej izolácie, aby neohrozil 
členov svojej domácnosti, môže sa obrátiť 
na tiesňovú linku 112, kde mu poskytnú mož-
nosť ísť do najbližšieho účelového zariadenia 

ministerstva vnútra. Takéto karanténne sta-
nice sú v Gabčíkove, na Donovaloch a v Lip-
tovskom Jáne.

Taktiež žiadame občanov, ktorí sú v  ka-
ranténe, aby svoju bránku, či poštovú schrán-
ku označili nápisom karanténa, aby ste tak 
ochránili pracovníkov pošty.

Obec Plavnica vo verejnom záujme žia-
dala týchto občanov, ktorí sa vrátili zo za-
hraničia, aby svoj príchod nahlásili na obec-
ný úrad. Ku koncu marca sa takto nahlásilo 
do 50 občanov. Týmto sa chceme poďakovať 
každému zodpovednému občanovi, ktorý sa 

nahlásil a dodržiava karanténu a všetky pre-
ventívne opatrenia. Treba si uvedomiť, že je 
to v záujme nás všetkých. 

Tieto opatrenia platia aj naďalej a  pre-
to prosíme každého občana, ktorý sa vrá-
ti zo zahraničia, aby sa nahlásil na obecnom 
úrade mailom (obecplavnica@gmail.com), 
alebo telefonicky (052/42 83 881 alebo 0917 
366 145 – aj sms). Upozorňujeme, že tento 

zoznam osôb nebude nikde 
zverejnený. 

Na našej webovej strán-
ke a facebooku obce si môže-
te prečítať množstvo opatre-
ní a rád ako prežiť karanténu 
a ako sa čo najlepšie ochrániť 
pred týmto ochorením.

Obec Plavnica koncom marca rozdáva-
la seniorom resp. občanom, starším ako 60 
rokov ochranné rúška. Tieto rúška, sú dvoj-
vrstvové, dajú sa prať, vyžehliť a opätovne 
používať. 

Prosíme občanov o  spolupatričnosť, tí 
ktorí máte možnosť našiť si ochranné rúška 
a viete o občanoch, ktorí rúška nemajú a po-
trebujú pomoc, pomôžte im. V týchto časoch 
je veľmi dôležité aby sme boli všetci zodpo-
vední nielen voči sebe, ale aj voči ostatným, 
pomáhali si, dodržiavali preventívne opatre-
nia, nariadenú karanténu a osobnú hygienu. 
Aj takto môžeme spoločne prekonať víruso-
vé ochorenie.

SYMPTÓMY

Vyhýbajte sa kontaktu 
s ľuďmi, ktorí sú chorí.

Zakrývajte si nos 
a ústa keď kašlete, 

alebo kýchate 
servítkou a tú následne 

zahoďte do koša. 

Nedotýkajte sa svojích 
očí, nosa a úst. 

Pravidelne čistite a 
dezinfikujte objek-
ty, ktorých sa často 

dotýkate. 

Ostaňte doma, ak sa 
cítite chorí, v prípade 
potreby kontaktujte 

svojho lekára. 

Často si umývajte ruky 
s mydlom a teplou 

vodou najmenej 
po dobu 20 sekúnd. 



V lete sa v našej obci, občanom, ktorí o to požiadali, do 
bezplatného nájmu odovzdávali kompostéry. Tie obec na-
dobudla z  prostriedkov nenávratného finančného príspe-
vku. Projekt „Kompostovanie v mikroregióne Minčol“ je fi-
nancovaný a realizovaný v  rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia a spolufinancovaný zo zdro-
jov EÚ – z Kohézneho fondu. Kompostovanie je prírode naj-
bližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami, ktorým 
môžu rozkladajúce sa mikroorganizmy vytvoriť kvalitný hu-
mus. Pôde tak vrátime to, čo sme jej pri pestovaní plodín od-
čerpali.

Viac o správnom kompostovaní sa dočítate aj v príručke – 
Ako správne kompostovať, ktorá je dostupná na webovej strán-
ke našej obce, na informačnej tabuli a taktiež ju obdržal každý, 
komu bol kompostér na základe žiadosti pridelený. 
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ÚSPEŠNÝ 
PROJEKT 

„Kompostovanie
v mikroregióne

Minčol“

§ Kompostér by nemal byť v blízkosti zdroja pitnej vody ani 
        v záplavovom území.

§ Pre zlepšenie prístupu mikroorganizmov a pôdnych organizmov 
        ku kompostovanému materiálu je potrebné zabezpečiť priamy
        kontakt so zemou.

§ Pre vaše pohodlie a efektivitu odporúčame, aby nebol vzdialený 
        od zdroja biologického odpadu a prístup k nemu bol pohodlný aj 
        za daždivého počasia.

§ Nemal by byť vystavený celodennému priamemu slnku, lepší je 
        polotieň niekde pod stromom alebo miesto kde viete, že počas
        dňa slnko nesvieti.

§ Okolo kompostéra si nechajte dostatočný priestor na možnosť 
        manipulácie s náradím a následné vyberanie kompostu.

KAM UMIESTNIŤ KOMPOSTÉR?

> Čo patrí do kompostéra:

> Čo nepatrí do kompostu:

Do kvalitného kompostu môžete pridať skoro všetky organické 
odpady z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodej-
šia zmes materiálov. 

1. Všetok záhradný odpad ako: tráva, lístie, seno, slama, burina, piliny, 
drevná štiepka, hlina, odrezky z viniča, vychladnutý popol a uhlie 
z dreva. 

2. Kuchynský odpad: káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny z 
vajec, bioodpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové 
plody), papierové vreckovky, podrvené orechové škrupiny atď. Zvyšky 
varených jedál sa odporúča dávať len v malých množstvách. Zmiešaj-
te ich s väčším množstvom suchého materiálu. 

3. Do kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat (POZOR: 
psie a mačacie výkaly nesmú ísť do kompostu - znehodnotili by ho).

Zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny 
z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, trus 
mäsožravých zvierat. 



T riedenie odpadu si v  súčasnom 
svete vyžaduje čoraz väčšiu po-
zornosť, je nevyhnutné aby sme aj 
my prispeli k triedeniu odpadov 

a prispeli tak k čistejšiemu životnému pros-
trediu. Úroveň vytriedenia komunálnych od-
padov za rok 2018 bola v našej obci na úrovni  
iba 18,01 %. Na základe tohto percenta sa ur-
čuje suma nákladov za vývoz a zneškodňo-
vanie odpadu, čím je toto percento nižšie, čo 
odráža mieru triedenia nás občanov, zvyšu-
jú sa náklady na likvidáciu odpadu, čo sa pre-
mietne v cene za komunálny odpad.  Triedenie 
má teda aj finančnú motiváciu – v prípade, 
že nebudeme správne triediť odpad, nákla-
dy na triedený zber bude musieť financovať 
obec a teda my občania. Preto je nevyhnut-
né, aby sme sa všetci zamysleli a začali triediť 
odpad čo najlepšie a najefektívnejšie.

Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel 
recyklovaných zložiek komunálneho odpa-
du a tým šetriť životné prostredie. A Vy ob-
čania, v  tomto zohrávate nezastupiteľnú 
úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako bu-
dete s Vašim odpadom nakladať. Samozrej-
me, ak je to možné, mali by sme sa snažiť 

o predchádzanie vzniku odpadu a  teda vý-
robky opätovne používať, či uprednostňovať 
tie, ktoré neobsahujú veľa obalu. S triedením 
Vám pomôžu aj označenia na obaloch, kto-
ré informujú, z čoho je obal vyrobený. V prí-
pade zálohovaných obalov sa tieto odovzdá-
vajú v predajniach, kde si viete tovar v nich 
zakúpiť.

K miere triedenia komunálneho odpadu 
prispievajú aj kompostéry, v  ktorých mô-
žete kompostovať biologický odpad a kto-
ré boli rozdané do domácností na základe 
projektu „Kompostovanie v  mikroregióne 
Minčol“. O  kompostovaní sa môžete bliž-
šie dočítať v  samostatnom článku týchto 
novín.

V  prípade potreby zlikvidovať menšie 
množstvo odpadu je potrebné sa informovať 
a nahlásiť na obecnom úrade.

Viac informácií o tom ako správne triediť 
odpad nájdete na stránkach - triedenieodpa-
du.sk  a naturpack.sk a letáčiky o tom čo patrí 
do jednotlivých nádob na triedenie odpadu, 
boli doručené do každej domácnosti, prosí-
me občanov aby sa nimi inšpirovali a triedi-
li odpad. 
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>> OBEC PLAVNICA

Trieďme komunálny 
odpad a prispejme 
tak k čistejšiemu 
životnému prostrediu

„Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel recyklova-
ných zložiek komunálneho odpadu a tým šetriť život-
né prostredie. A Vy občania, v tomto zohrávate ne-
zastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako 
budete s Vašim odpadom nakladať.“

„Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komuná-
lneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, elimi-

nuje riziko tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na 
odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šet-
ria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej 
využité v procese recyklácie, znižujú sa nepriaznivé do-
pady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím ob-

čan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.“

AKO SEPAROVAŤ

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET 
fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, 
baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, oba-
ly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov 
a kozmetiky. 

NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové 
krytiny obaly z nebezpečných látok, ako napr. 
motorových olejov, farieb a podobne.

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo 
z okien a dverí, sklenené črepy a podobne.

NEPATRIA SEM
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, 
zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované 
sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše 
vracajte späť do obchodu.

PLASTY
(žltý kontajner, žlté vrece)

SKLO
(zelený kontajner)

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné 
letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové 
obaly, papierové tašky. V malom množstve 
aj papier s kancelárskymi sponkami alebo 
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo 
znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, 
použité plienky a hygienické potreby, alobal, 
celofán a podobne.

PAPIER
(modrý kontajner)
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V prvej polovici roka, v marci, sa v na-
šej farnosti po sv. omši posvätila 
nová krížová cesta, ktorá vedie od 

farského kostola až na cintorín. Keďže privi-
légium požehnávať krížovú cestu patrí reholi 
františkánov, sv. omšu slávil P. Gracián Peter 
Vančo, OFM, rodák z Plavnice. Vo svojej káz-
ni sa zameral na evanjelium 1. pôstnej nedele, 
v ktorom diabol pokúšal Ježiša na púšti. V za-
staveniach krížovej cesty sa môže nájsť každý 
jeden z nás. Je len na nás, aby sme aj my nie-
sli svoj kríž za Kristom a tak spájali naše utr-
penie s Ježišovým utrpením. Posledné zasta-
venie krížovej cesty sa nachádza na cintoríne, 
kde si mnohí myslia, že tu sa život končí. Ale 
pre kresťanov to nie je koniec – je to práve za-
čiatok života vo večnosti.

Počas veľkonočných sviatkov sa už tradič-
ne v našej farnosti požehnávajú veľkonočné 
pokrmy, to nám má pripomínať, že spoločen-
stvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucha-
ristickom stole má pokračovať doma hosti-
nou lásky – agapé. Súčasťou veľkonočných 
slávností bola aj adorácia pri Božom hrobe 
a veľkonočná vigília.

V čase od 5. do 12. mája 2019 farníci z Plavni-
ce prežili požehnaný čas plný pokoja a blízkos-
ti Panny Márie na púti vo Fatime, Santiagu de 
Compostela (hrob sv. Jakuba) a v Lurdoch, kde 
sme si vyprosili, skrze Máriu, pre seba, svo-
je rodiny a farnosť požehnanie. Zároveň sme 
poznali silu modlitby posvätného ruženca 50-
tich perál. Ponorením sa a obmytím lurdskou 
vodou, sme dostali šancu začať žiť nový život.

,,NECHAJTE MALIČKÝCH PRÍSŤ KU 
MNE” - tieto slová boli po roku opäť vyve-
sené na našom chráme, keďže 19. mája sa 34 
detí rozhodlo po prvýkrát prijať Ježiša Krista 
v Eucharistii. Už počas celého roka ich vied-
la s. Zbigniewa na náboženstve v škole a na 
formačných stretnutiach. Deti v sobotu po 
prvýkrát vyznali svoje hriechy vo sviatosti 
zmierania, čím pripravili svoje srdce na prí-
chod toho najvzácnejšieho Hosťa. V nedeľu 

daily Nepoškvrnenej Panny Márie. 7 detí bolo 
prijatých do Anjelského spolku a jedno sa sta-
lo Čakateľom , číže dostalo strednú medailu 
na bielej stužke. Pred prijatím medaily sa deti 
pomodlili svoju modlitbu odovzdania sa Ne-
poškvrnenej. Tešíme sa, že v našej farnosti sa 
šíri úcta k Panne Márii.

V júni sme taktiež oslávili 20. výročie bla-
horečenia bl. Edmunda, ktorého relikvie pri-
budli do našej farnosti pred piatimi rokmi. Bl. 
Edmund Bojanowský bol poľský gróf, ktorý 
mal veľmi rád deti a pre nich založil prvé de-
dinské materské škôlky v Európe a tiež Sest-
ry Služobníčky Nepoškvrnenej Panny Márie, 
ktoré sa o tieto deti mali starať. Nakoľko tie-
to sestry už 18 rokov pôsobia v našej farnos-
ti, tak spolu s nimi sme oslavovali 20 rokov od 
chvíle blahorečenia Edmunda Bojanowské-
ho. 13. júna 1999 vo Warszawe ho blahore-
čil sv. Ján Pavol II. a v našej farnosti v nedeľu 
9. júna 2019 sme si na túto chvíľu spomínali 
pri slávnostnej svätej omši s prosbou o jeho 
svätorečenie.

Tento mesiac (jún) sme v  našej farnosti 
zavŕšili požehnaním áut na parkovisku pred 
kostolom.

Odpustovú slávnostnú sv. omšu k Sedem-
bolestnej Panne Márii v septembri slúžil vdp. 
Ján Knapík, rodák z Pustého Poľa. V príhovore 
k veriacim a v homílii poukázal na kríž, ktorý 
je v živote človeka vždy prítomný. Avšak vy-
zval veriacich, aby vždy prijímali len svoj kríž, 
lebo každý je zodpovedný za seba a za svo-
je vlastné rozhodnutia. Poukázal na defek-
ty, anomálie vo výchove, kde dnešný človek, 
rodina robí chyby. Zároveň ponúkol riešenie 
a povzbudil nás, aby zodpovednosť za svo-
je konanie, nie konanie toho druhého, sme 
zobrali vážne a vyvarovali sa takýchto chýb. 
O. Jánovi ďakujeme za jeho prítomnosť a slo-
vá v homílii a vyprosujeme mu veľa milosti 
do jeho kňazského život a ochranu Sedem-
bolestnej Panny Márie.

Aj tento rok sme v našej farnosti ďakovali 
Bohu za dary zeme a za všetky plodiny, ktoré 
sme mohli vypestovať na našich poliach. Táto 
slávnosť sa spojila so slávnosťou sv. Huber-
ta, patróna poľovníkov. V homílii sa veriacim 
prihovoril o. Jozef Voskár.

V našej farnosti pribudla nová kaplnka 
zasvätená Ružencovej Panne Márii. Kapln-

   V našej 
farnosti

Modlite sa každý 
deň ruženec, 
aby ste vyprosili 
svetu mier!

Panna Mária 
vo Fatime 13. mája  1917

už počas slávnostnej svätej omše prijali Eu-
charistiu a tak mali plnú účasť na svätej omši, 
ktorej sa zúčastnil aj rodák z Hromoša, p. Go-
razd Tomáš Plavnický, O. Praem. Vďaka patrí 
detskému zboru, ktorý hudobne sprevádzal 
svätú omšu. Deťom prajeme, aby čím častej-
šie prijímali Eucharistiu a žili z milostí, ktoré 
nám Kristus dáva v Oltárnej Sviatosti.

V  júni prežívalo Združenie mariánskej 
mládeže (ZMM) v  našej farnosti veľký deň. 
Prišiel k nám p. Tomáš Brezaní CM – národný 
direktor ZMM a odovzdal naším deťom me-
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ka bola posvätená Mons. Marekom Forgá-
čom, pomocným košickým biskupom, 27. 
októbra 2019. Otec biskup Marek nás v ne-
deľnej homílii pri sv. omši povzbudil a pri-
pomenul nám úctu k Ružencovej Panne Má-
rii. Po sv. omši sa otec biskup Marek presunul 
ku kaplnke, aby ju zasvätil Panne Márii a po-
modlil sa spolu s veriacimi modlitbu sv. ru-
ženca.

Koncom novembra 2019 sa veriaci našej 
farnosti zúčastnili farskej púte do Levoče. Po 
príchode absolvovali prehliadku so sprievod-
kyňou v Bazilike sv. Jakuba. Prednáška bola 
taktiež zameraná na Majstra Pavla. Následne 
sa veriaci presunuli do múzea ľudovej tvor-
by a tiež múzea Majstra Pavla z Levoče. Po-
tom sa zúčastnili modlitby sv. ruženca a sv. 
omše na Mariánskej hore. Ďalšou zastávkou 
bola Spišská Sobota, kde prebehla komento-
vaná prehliadka kostola s miestnym kňazom 
(tento kostol navštívila v roku 2008 aj kráľov-
ná Alžbeta). V sobotu sa veriaci zúčastnili sv. 
omše v Novej Lesnej a absolvovali prechádzku 
na Hrebienok, kde si pozreli ľadový dom.

V dňoch 5. a 6. decembra bol v našej far-
nosti relikviár sv. Vincenta de Paul, ktorý pu-
tuje po Slovensku a Česku. Časť jeho tela (časť 
kľúčnej kosti a časť srdca) bola umiestnená 
v hrudi tejto plastiky. Tieto ostatky si moh-
li uctiť veriaci a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu 
prostredníctvom osoby sv. Vincenta. Mno-
hé sprievodné aktivity sprítomnili jeho život, 
charizmu a jeho vzťah v Bohu a k chudob-
ným. Zároveň veriaci majú možnosť v na-
šom kostole kedykoľvek si uctiť relikvie toh-
to svätca, lebo jeho ostatky sa nachádzajú v 
skrinke pri svätostánku na stálo.

Naši eRkári aj tento rok zapojili do Dob-
rej noviny. Na sviatok sv. Štefana päť skupi-
niek malých koledníkov prešlo celú dedinu, 
aby zvestovali radostnú zvesť. Po náročnom 
dni sa im podarilo vyzbierať krásne peniaze, 
ktoré poputujú na sever Kene, kde v spolu-
práci s Katolickou diecézou Lodwar pomôžu 
obyvateľom Turkany.

Na sviatok Svätej Rodiny (29.12.2019) sme 
mali v našom kostole jasličkovú pobožnosť 
s témou „Kto uvidí Ježiška?“. Zapojilo sa do 
nej takmer 50 detí a mladých z našej farnosti. 
Trochu inak bol spracovaný vianočný príbeh. 
Pán Boh posiela na zem svojich archanjelov 
Michala a Gabriela, aby našli ľudí, ktorí si za-
slúžia prví uvítať novonarodené Božie Dieťa. 
A nebol to kráľ Herodes, či židovskí veľkňa-
zi, ani obyvatelia Betlehema, ale jednoduchí, 
súcitní pastieri a tiež dobrá rodinka s chorou 
Aničkou. Nakoniec archanjeli našli aj dobré 
deti v Plavnici, ktoré sa celý advent pripra-
vovali na príchod Ježiška a tiež ich priviedli k 
jasličkám. A dobrý Boh pozval deti, aby k Ježi-
škovi priviedli aj týchto ľudí, ktorí ho nechceli 
prijať do svojho života. Bol to pekný príbeh aj 
na zamyslenie nad svojím životom. Deti vy-
tvorili pekný umelecký zážitok, za čo im pek-
ne ďakujeme.

Narodili sa

Uzavreli manželstvo

Navždy nás opustili
Mária Gondeková
Agnesa Perháčová
Mária Moščovičová
Kristína Liščinská

Štefan Paralič
Stanislav Hopko

Ján Huba
Agnesa Hamborská
Terézia Pionteková

Matúš Kyseľa a Júlia Zamišková
Ján Salamon a Anna Barnášová

František Krajger a Mgr. Monika Dicová
Ján Čiz a Ing. Marta Chovancová

Matej Vančo a Mária Raššová
Tomáš Poliak a Lucia Štupáková
Miroslav Benko a Mária Vančová
Peter Varga a Michaela Pavlovská

Dušan Maščuch a Mária Marhefková
Mgr. Peter Sekelský a Mgr. Miriama Rybovičová

František Huba a Michaela Martonová
Jakub Fedorko a Jana Štupáková

Jozef Huňora a Mgr. Alena Kyselová
Tomáš Kuzár a Gabriela Rindošová
František Fabis a Lenka Nagyová

Tomáš Heteš a Monika Štupáková
Daniel Liščinský a Martina Chovancová
František Kormanský a Lucia Rindošová
Martin Nedzbala a Miriam Rybovičová

Matúš Pristač a Bc. Radka Kolembusová
Rastislav Kaleta a Mgr. Jana Sekelská

Martin Gončár a Mgr. Lucia Štupáková
Peter Šlosár a Ľubomíra Štupáková

Ján Štupák a Michaela Tešlová

Mia Paraličová
Richard Bičuš

Ester Štupáková
Leonard Varga
Viktor Sekelský
Michal Rindoš

Sarah Spišiaková
Dajana Chovancová

Elička Ševčíková
Alex Maščuch

František Pristač
Amélia Rindošová
Rachel Kuľandová

Martin Murcko
Florián Krajger
Martin Mrug

Juraj Plavnický
Michal Kmeč

Bernadeta Čubová
Marko Starinský
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V sezóne 2019/2020 sa 
FK Družstevník Plavni-
ca – „Áčko“ momentá-
lne nachádza na 13. mies-
te. V jesennej časti sme v 
mnohých zápasoch ukáza-

li svoju silu nielen my, ale aj 
naši skvelí fanúšikovia. Najmä 

zápas s 1. FC Tatran Prešov (je-
den z najstarších klubov na Slovensku) 
bol divácky veľmi úspešným, tribúny boli 
plné a naši fanúšikovia nám fandili na-
ozaj znamenite, na výhru sme však ne-
stačili, hoc sily boli vyrovnané. V nasle-
dujúcej jarnej časti nás čaká množstvo 
zápasov kde musíme zabojovať aby sme 
sa vyšplhali na vyššie priečky. Chceme 
sa poďakovať Obci Plavnica, sponzorom, 
všetkým hráčom, trénerom, usporiada-
teľom, fanúšikom a všetkým ostatným, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali 
futbalovému klubu v sezóne 2018/2019 a 
aj v tej prebiehajúcej 2019/2020.  Nášmu 
Áčku držíme palce a vidíme sa na zápa-
soch v jarnej časti!

Z futbalového kempu
Aj tento rok usporiadal FK Družstev-

ník Plavnica, v spolupráci s obcou Plavni-
ca a Základnou školou v Plavnici, už tre-
tí ročník futbalového kempu pre deti a 
mládež rôznych vekových kategórií. Pro-
stredníctvom futbalového kempu sa sna-
žíme v deťoch vybudovať pozitívny vzťah 
k športu a futbalu, čo sa nám veríme po-
darilo aj počas tohto ročníka. Do kem-
pu sa mohli prihlásiť chlapci a dievčatá,  
ktorí už s futbalom skúsenosti mali ale 
aj nováčikovia. Novinkou bolo rozdele-
nie detí do takzvaných „účok“ – U7, U9, 
U11, U13 a U15, prihlásiť sa teda mohli aj 
tí najmenší. Každý deň kempu so sebou 
priniesol množstvo zaujímavých aktivít a 
zábavy a preto sa na Vás tešíme aj o rok! 

Mládežnícky futbal 
v Plavnici

Naše U9 pod vedením trénera Petra 
Vargu má za sebou veľmi úspešnú sezónu 
v súťaži RD Poľana liga. Naši chlapci po-
dali v každom zápase skvelý výkon a držia 
sa na výbornom druhom mieste. Menej 
úspešnú sezónu majú za sebou chlapci 
z U10 pod vedením Martina Vargu, kto-
rý v Palma lige skončili na piatom mieste. 
Veríme, že v ďalšej časti budú úspešnejší 
a držíme im palce. V Slovdach lige pôsobí 
naša U11, ktorá sa umiestnila na 2. mieste 
pod vedením Stanislava Hricka. V II. lige 

východoslovenského futbalového zväzu 
sa naše U13 (pod vedením Petra Sklenarí-
ka) a U15 (pod vedením Rastislava Rybo-
viča) umiestnili na peknom piatom mies-
te, oba tímy za sebou nechali v tabuľke 
ďalších štyroch súperov. Dorast U19 pod 

Futbalové 
„Áčko“

vedením Petra Vargu hrá IV. ligu výcho-
doslovenského futbalového zväzu a po 
dobrej sezóne sa nachádzajú v tabuľke 
na slušnom 8 miestne spomedzi 14 muž-
stiev. Našim „účkam“ držíme palce do jar-
nej časti aj nadchádzajúcej sezóny!

TIPOS III. LIGA VÝCHOD DOSPELÍ SEZÓNA 2019/2020 - ROZPIS ZÁPASOV
18. kolo 22. marec 2020  15:00 hod. ŠK MILENIUM Bardejovská N. Ves – FK Družstevník Plavnica

19. kolo 29. marec 2020 15:00 hod. FK Družstevník Plavnica – 1. FK Svidník

20. kolo 5. apríl 2020 15:30 hod. FK POKROK SEZ Krompachy – FK Družstevník Plavnica

21. kolo 12. apríl 2020 15:30 hod. FK Družstevník Plavnica – ŠK Odeva Lipany

22. kolo 19. apríl 2020 10:30 hod. FK Poprad B - FK Družstevník Plavnica

23. kolo 26. apríl 2020 16:00 hod. FK Družstevník Plavnica – TJ Mladosť Kalša

24. kolo 2. máj 2020 16:30 hod. MFK Vranov nad Topľou – FK Družstevník Plavnica

25. kolo 10. máj 2020 16:30 hod. FK Družstevník Plavnica – FK Humenné

26. kolo 17. máj 2020 17:00 hod. OŠFK Šarišské Michaľany – FK Družstevník Plavnica

27. kolo 24. máj 2020 17:00 hod. FK Družstevník Plavnica – Futbalový klub NOVES Sp. N. Ves

28. kolo 30. máj 2020 17:00 hod. MŠK Tesla Stropkov – FK Družstevník Plavnica

29. kolo 7. jún 2020 17:00 hod. FK Družstevník Plavnica – MFK Snina

30. kolo 13. jún 2020 17:00 hod. 1. FC TATRAN Prešov – FK Družstevník Plavnica
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Aj v  roku 2019 VK Plavnica pokračo-
val vo voľno časových športových aktivi-
tách. Tak, ako to bolo aj po minulé roky, 
aj tento rok sme sa prihlásili do okres-

Vianočné futsalové turnaje odštartova-
li 21. – 22. decembra futbalovými turnajmi 
mládeže. Na Štefana sa odohral druhý roč-
ník futsalového turnaja hasičov a decem-
ber sme zakončili populárnym vianočným 
futsalovým turnajom o  pohár starostu 
obce. Pred troma kráľmi, 4. januára sa odo-
hral volejbalový turnaj. Vianočné turnaje 
v Plavnici sa tešia už niekoľko rokov veľ-
kej popularite. Touto cestou chceme poďa-
kovať všetkým dobrovoľníkom a organizá-
torom, ktorí sa podieľajú na ich príprave.

Vianočné 
futsalové
turnaje 

Volejbalový klub Plavnica
nej amatérskej súťaže RWM ligy nad 35 
rokov, kde ešte po desiatom kole tím VK 
Plavnica okupoval druhé miesto v  tabuľ-
ke so šiestimi výhrami. Sezónu sme začali 

s pôvodnými členmi s malými obmenami 
a doplnením kádra najprv o dvoch hráčov. 
V druhej polovici sezóny sme však museli 
do našich radov doplniť ešte dvoch členov, 
keďže v priebehu sezóny pribúdali zrane-
nia viacerých hráčov.

Amatérsku ligu tak končíme v  boji 
o tretie miesto.

Vo vianočnom období sme usporiada-
li už tradične (tento rok už 21. ročník) vo-
lejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastni-
lo osem veľmi kvalitných tímov z  nášho 
okresu. O kvalite volejbalu na turnaji ho-
vorí za seba už len to, že sme na palubovke 
mohli vidieť mnoho postáv zo slovenskej 
extraligy resp. prvej ligy vo volejbale. VK 
Plavnica sa prebila náročnou konkuren-
ciou až do finále a získala tak veľmi pekné 
druhé miesto. Aj keď sezóna bola náročná, 
verím, že priniesla veľa pekných a  neza-
budnuteľných športových zážitkov a utu-
ženie starých i  nadviazanie nových pria-
teľstiev.
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VÝSLEDKY VOLIEB DO           EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 v obci Plavnica
Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov: 1 264
Počet platných odovzdaných hlasov 276
Počet neplatných odovzdaných hlasov 10

Percentuálna účasť na hlasovaní: 22,63%

  1. SMER – sociálna demokracia 47
  2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 8
  3. Kotleba – ľudová strana Naše Slovensko 17
  4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc 0
  5. Slovenská národná strana 4
  6. SME RODINA – Boris Kollár 10
  7. OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO  41
  8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 0
  9. Strana práce 0
10. Strana tolerancie a spolunažívania 0
11. HLAS ĽUDU 1
12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0
13. DOPRAVA 0
14. Kresťanskodemokratické hnutie 100
15. Strana zelených Slovenska 4
16. MOST – HÍD 0
17. PRIAMA DEMOKRACIA 0
18. Strana rómskej koalície – SRK 0
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 0
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov 0
21. Strana maďarskej komunity 0
22. DOMA DOBRE 0
23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce 0
24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 18
25. Sloboda a Solidarita 5
26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 2
27. NAJ – Nezávislosť a jednota 0
28. Kresťanská únia 12
29. Koalícia Progresívna Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 6
30. Demokratická strana 0
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA 1

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Počet platných hlasov:P. č. Názov strany, hnutia, koalície:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1292
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní 667
Percentuálna účasť voličov na hlasovaní 51,62 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1265
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní 542
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov 525
Percentuálna účasť voličov na hlasovaní 41,5 %

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov

1. KOLO 2. KOLO

  1. František Mikloško, RNDr. 159
  2. Zuzana Čaputová, Mgr. 140
  3. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 129
  4. Štefan Harabin, JUDr. 86
  5. Marián Kotleba, Ing. Mgr. 79
  6. Milan Krajniak, Bc. 22
  7. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 21
  8. Martin Daňo 8
  9. Béla Bugár, Ing. 4
10. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 2
11. Juraj Zábojník 1
12. Róbert Švec -
13. Bohumila Tauchmannová, Ing. -
14. József Menyhárt -
15. Robert Mistík, Dr. Ing. -

VÝSLEDKY VOLIEB          PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v obci Plavnica

1. Zuzana Čaputová
227 hlasov

2. Maroš Šefčovič
298 hlasov
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Termíny vývozu 
separovaného zberu 
druhotných surovín 
na rok 2020

Kontakty na obecný úrad
Obecný úrad

065 45 Plavnica 121
IČO: 00330124

DIČ: 2020698779

Starosta obce
Rastislav Grich

tel.: 052 42 83 881
email: starosta@plavnica.sk

Sekretariát
Marcela Kyšelová, Mgr. Monika Hudáková

tel.: 052 42 83 881, 0917 366 145
fax: 052 42 83 882

e-mail: starosta@plavnica.sk

Matrika, dane a poplatky
Marta Gondeková
tel.: 052 42 83 882

e-mail: matrika@plavnica.sk

Ekonómka
Ing. Mária Nemcová

tel.: 0917366126
e-mail: obec@plavnica.sk

Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Štvrtok                nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:30          ------


