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Práce na obchvate 
pokračujú 

Milí čitatelia,

>> V roku 2021 výrazne pokročili práce 
na stavbe „Preložka cesty I/68“, realizo-
vali sa násypy zo zeminy, ukončili sa za-
kladania mostov. Projekt realizuje pre 
Slovenskú správu ciest Združenie EU-
ROVIA SK – Doprastav.     str. 4

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov
>> Výsledky sčítania sú zná-
me, zverejňujeme vybrané 
ukazovatele. Ďalšie údaje si 
môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.scitanie.sk.    str. 5

Optická sieť
>> V lete sa začala budovať optická sieť – 
realizovali sa výkopové práce na hlavnej 
trase a tiež prípojky k domom. Prostred-
níctvom optickej linky je možné posky-
tovať služby ako rýchly internet, digitál-
na televízia a telefonovanie.    str. 6, 7

uplynul ďalší rok a aj tentoraz sme pre 
Vás pripravili Plavnické noviny. Nájdete 
v nich články o udalostiach z roku 2021, 
rôzne informácie, zaujímavosti i fotogra-
fie. Prajeme Vám príjemné čítanie. 

UPÚTAVKY

ZAUJÍMAVOSTI
PRVÁ PÍSOMNÁ

ZMIENKA O OBCI NADMORSKÁ VÝŠKAr.  1 325 530 m.n.m.

str. 16, 17

ROZLOHA 19,61 km2



Plavnické noviny
www.plavnica.sk

MAREC 2022  -  ROČNÍK: 7  -  NEPREDAJNÉ
PRÍHOVOR2

Prioritou obce je rozvoj 
jej územia a starostlivosť 
o občanov„ Rastislav Grich, 

starosta obce

Vážení spoluobčania, 
rok 2021 je za nami. Aj ten bol poznače-

ný opatreniami a  nariadeniami v  súvislos-
ti s ochorením COVID-19. V spolupráci s Ľu-
bovnianskou nemocnicou, n.o. sa v telocvični 
základnej školy konalo pravidelné testova-
nie občanov antigénovými testami, potvrde-
nia o vykonaní testu boli potrebné do práce 
i do školy. 

Koncom januára sa začalo s  očkovaním 
osôb nad 75 rokov, od mája do decembra sme 
v spolupráci s výjazdovými očkovacími tíma-
mi z PSK a Polikliniky Sabinov organizovali 
v telocvični ZŠ pre občanov očkovanie proti 
COVID-19. 

V marci a v novembri sme rozdali obča-
nom nad 60 rokov vitamíny D a respirátory, 
v počte celkovo 661 vitamínov a rovnaký po-
čet respirátorov. 

Pri detskom ihrisku Loďka sme vyrezali 
topole – 8 ks, ktoré boli v zlom zdravotnom 
stave, vysychali, koreňové sústavy ohrozovali 
stavbu chodníka, detské ihrisko, športoviská 
i peších a konáre zasahovali do rozhlasového 
vedenia. Namiesto topoľov sa zasadili nové 
stromčeky – lipy a okrasné čerešne. Celkové 
náklady predstavovali sumu cca 3 500 €.  

Na Funduši sme z vlastných zdrojov vy-
budovali detské ihrisko v  sume 6 000 €,                    
ktoré pozostáva z hracej zostavy a z retiazko-
vej hojdačky.

V lete sa v obci začala budovať optická sieť 
– robili sa výkopové práce na hlavnej trase 
a tiež prípojky k domom. Ide o najmodernej-
šiu technológiu na prenos dát, ktorá prináša 
domácnostiam aj spoločnostiam množstvo 
výhod. Vďaka použitiu optických vlákien je 
takáto sieť veľmi stabilná a umožňuje prenos 
dát veľmi vysokou rýchlosťou. Práce budú 
pokračovať aj v roku 2022. V pláne je aj opra-
va chodníkov po výkopoch – z dôvodu chlad-
ného i mrazivého počasia nebolo možné ulo-
žiť dlažbu do pôvodného stavu. 

Ukončili sme projekt „Rozšírenie kľúčo-
vých kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“, 
do správy ZŠ s MŠ Plavnica bol dňom 14. 07. 
2021 zverený dlhodobý hmotný a nehmotný 
majetok z projektu v celkovej výške viac než 

„Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlav-
ne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby 
sa im stal užitočným, on sám je len druhým, lebo to 
prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“

Ľudovít Štúr

122 000 € (interiérové vybavenie – nábytok, 
didaktické pomôcky, technické a  technolo-
gické vybavenie IKT a technické a technolo-
gické vybavenie IKT – softvér).

Ani tento rok sa v lete neuskutočnil Deň 
rodiny. Konalo sa športové podujatie pri prí-
ležitosti 70. výročia založenia FK Družstevník 
Plavnica a naši šikovní hasiči zorganizovali 4. 
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kolo OHL SB Corona CUP (denná súťaž), ktoré 
bolo zároveň aj 4. ročníkom o pohár starostu 
obce Plavnice. Po dennej súťaži nasledovalo 
netradičné a zaujímavé Finále OHL SB Coro-
na CUP (nočná súťaž). 

Veľkou udalosťou pre Slovensko bola 
v septembri návšteva Svätého Otca Františ-
ka, ktorej mottom bolo „S Máriou a Jozefom 
na ceste za Ježišom“. Pápež navštívil mestá 
Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže.

Zrekonštruovali sme ďalšiu časť poly-
funkčnej budovy (stará škola), v ktorej je od 
októbra kaderníctvo premiestnené z budo-
vy starej pošty. Ďalšia, posledná časť, bude 
po rekonštrukcii slúžiť pre účely cukrárne. 

Zrealizovali sme oplotenie areálu fut-
balového ihriska, na ktoré nám poskytol fi-
nančné prostriedky Slovenský futbalový 
zväz vo výške 10 000 €. 

V  oblasti odpadového hospodárstva, 
v spolupráci so spoločnosťou POLYFORM, 
realizujeme zber polystyrénu a EKOS Sta-
rá Ľubovňa nám poskytol dve nádoby na 
zber použitého kuchynského oleja. Veríme, 
že po spustení zálohovania plastových fliaš 
a plechoviek od 01. 01. 2022 výrazne klesne 
množstvo plastového odpadu. 

Z dôvodu neustáleho zvyšovania nákla-
dov na vývoz komunálneho odpadu sme 
pristúpili k  zvýšeniu poplatku za TKO na 
rok 2022 zo sumy 18,61 € na sumu 20,075 €. 

Práce na obchvate pokračujú, ukončenie 
je naplánované na rok 2023. V jari 2022 sa za-
čnú práce na budovaní križovatiek Plavni-
ca a Ľubovnianske kúpele a dôjde aj k búra-
niu cesty prvej triedy pri Ľubovnianskych 
kúpeľoch.  Doprava sa obmedzí do jedného 
jazdného pruhu s obojsmernou premávkou 
a bude riadená svetelnou signalizáciou. Pro-
jekt v hodnote takmer 34 miliónov eur rea-

lizuje pre Slovenskú správu ciest Združenie 
EUROVIA SK – Doprastav. 

Vo veci žiadosti o  poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku na pro-
jekt „Vodozádržné opatrenia obce Plavni-
ca“, ktorý rieši zachytávanie povrchových 
dažďových vôd z  obslužných plôch a  ná-
sledné postupné vsakovanie cez vsakova-
cí objekt bolo začiatkom decembra vyda-
né Rozhodnutie o  umiestnení stavby na 
obe oblasti – pri materskej škole i pri poš-
te a rieši sa stavebné povolenie. Dlhodobo 
nás trápi kapacita školskej jedálne a v po-
sledných rokoch aj kapacita tried mater-
skej školy. Máme vypracovanú projektovú 
dokumentáciu na projekt „Rozšírenie ka-
pacít materskej školy a  jedálne Základnej 
školy s materskou školou Plavnica“, v roku 
2022 by malo byť vydané stavebné povo-
lenie.

Svätý Mikuláš prišiel po druhý rok na 
koči a  prešiel celou našou obcou. Vianoč-
nú atmosféru v obci umocnil aj nákup ďal-
ších vianočných ozdôb v celkovej hodnote 
700 €.

Ako každý rok, aj tentoraz sme pripravi-

li v areáli základnej školy ľadovú plochu, na 
ktorej sa mohli v mrazivých dňoch vyšan-
tiť malí i veľkí. 

Na konci roka opäť nebolo možné kvôli 
pandemickým opatreniam uskutočniť po-
sedenie s  jubilantmi ani privítať novona-
rodené detičky, preto sme im aj tentoraz 
doručili darčeky osobne. 

V  januári 2022 prevzala agendu cyk-
lotrás v  Prešovskom samosprávnom kra-
ji (PSK) organizácia Správa a  údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja (SÚ-
CPSK). Cyklotrasa by mala viesť od katastra 
Obce Chmeľnica v časti Čertova skala k náš-
mu katastru - poza železnicu a pod stanicou 
pri Obci Hromoš by mala prejsť do katastra 
Plaveč, popri rieke Poprad do katastra Orlov 
a ukončená by mala byť na poľskej hranici, 
kde je už cyklotrasa vybudovaná. 

Máme pred sebou volebný rok, po prvý 
raz sa budú konať voľby do orgánov samo-
správ obcí a voľby do orgánov samospráv-
nych krajov v rovnakom čase. 

Milí občania, ďakujem Vám za Vašu pria-
zeň, pomoc obci, trpezlivosť a spoluprácu. 

Pevné zdravie, veľa energie a optimizmu.

Detské ihrisko na Funduši Ľadová plocha pri ZŠ

Oplotenie futbalového ihriska

Vizualizácia rozšírenia jedálne a materskej školy
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Zrealizované práce 
v roku 2021: 
>> Hlavný stavebný objekt – 100-00 Cesta I/68 

 - realizácia násypov zo zeminy 
   na celom úseku výstavby 
 - odstránenie skládky odpadu pri ihrisku 
   v obci Plavnica
 - realizácia konštrukčných vrstiev 
   zo štrkodrvy

>> SO 102-00 Križovatka Hajtovka

 - odvodnenie svahu prostredníctvom 
   stabilizačných lavíc a drenážnych rebier
 - realizácia násypov zo zeminy

Mosty:
>> 201-00 most cez potok Ľubovnianka v km 0,555

 - ukončenie zakladania mosta, opôr, nosíkov
   a spriahajúcej dosky, prechodových 
   oblastí a izolácií mosta

>> 202-00 most cez rieku Poprad v km 1,100
 - ukončenie zakladania mosta, opôr, uloženia
   nosíkov, realizácie spriahajúcej dosky

>> 203-00 most cez rieku Poprad v km 1,637

 - ukončenie zakladania mosta, opôr, realizácia
   pilierov a zárodkov nosnej konštrukcie

>> 205-00 most cez potok Šambronka v km 5,111

 - zrealizovanie zakladania mosta, 
   mostných opôr, úložných prahov 
   a prechodových oblastí

>> 206-00 most na ceste III543 032 nad cestou
 I68 a traťou ŽSR v km 4,622

 - zrealizovanie zakladania mosta, mostných
   opôr a pilierov, úložných prahov 
   a prechodových oblastí

>> 233-00  Úprava potoka Šambronka

  - komplexné zrealizovanie úpravy koryta
   potoka Šambronka

Nová cesta v dĺžke 5,7 km, so 6 mostný-
mi objektmi sa buduje od roku 2020 - zho-
tovitelia prevzali stavenisko vo februári, po-
klepanie základného kameňa sa uskutočnilo 
v júni. 

Preložka cesty 
- obchvat

Stavba má byť hotová v roku 2023. Odbre-
mení hlavnú cestu v  našej obci od veľkého 
množstva automobilov, bude menej hluč-
nosti, menej otrasov, prachu, ale predovšet-
kým zaistí väčšiu bezpečnosť pre obyvateľov. 
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Sčítanie svojou prípravou a  realizáciou 
patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším šta-
tistickým zisťovaniam.  Sčítanie obyvateľov, 
domov a  bytov 2021 nadviazalo na dlhú his-
tóriu procesu zberu, vyhodnocovania a  pu-
blikovania komplexných demografických, 
ekonomických a sociálnych údajov na území 
Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tra-
dičného sčítania. Jeho realizácii predchádza-
la  náročná koncepčná a  metodická príprava, 
išlo o prvé plne elektronické a prvé integrova-
né sčítanie v SR.

Sčítanie domov a  bytov prebiehalo od 01. 
06. 2020 do 12. 02. 2021 a sčítanie obyvateľov 
od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021. 

Výsledky za našu obec si môžete pozrieť na 
nasledujúcich grafoch, vybrali sme 5 základ-
ných ukazovateľov. 

Všetky výsledky zo sčítania obyvateľov, do-
mov a  bytov sú zverejnené na internetovej 
stránke www.scitanie.sk.

Asistované sčítanie sa realizovalo na ce-
lom území SR od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, ter-
mín bol určený rozhodnutím predsedu Šta-
tistického úradu SR. Občania sa mohli sčítať 
na kontaktnom mieste alebo s pomocou mo-
bilného asistenta. Asistované sčítanie bolo 
určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať 
sami ani s pomocou blízkej osoby a trvalo 6 
týždňov. 

V obci Plavnica boli vymenovaní 2 mobil-
ní asistenti a 1 stacionárny asistent. Nakoľko 
neboli žiadne požiadavky na asistované sčíta-
nie, asistenti nesčítali žiadneho občana obce. 

Autor: Obec Pr
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Asistované 
sčítanie obyvateľov



Obecná káblovka 
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Odo dňa 23. 04. 2021 nastala zmena ob-
chodného mena spoločnosti KABELOV-
KA, spol. s  r. o. Nové obchodné meno je 
PALONCA s.r.o. Spoločnosť tiež rozšírila 
predmet svojej činnosti. 

Naši seniori sa pravidelne každý rok 
aktívne zapájajú do zveľaďovania obce 
a reprezentujú ju na rôznych podujatiach. 
Ku koncu roka 2021 tvorilo našu členskú 
organizáciu 69 členov. V  prvom polro-
ku 2021 bola naša činnosť z dôvodu pan-
demických opatrení utlmená, nakoľko sa 
museli dodržiavať stanovené opatrenia. 
V mesiaci august sme zorganizovali výlet, 
navštívili sme ZOO v  Spišskej Novej Vsi 
a  pozreli si mesto. Následne sme absol-
vovali prehliadku kaštieľa Andrássyovcov 
v Betliari, po ktorej sme si prezreli mau-
zóleum Andrássyovcov v  Krásnohorskom 
Podhradí. V septembri sme pripravili do-
žinkovú slávnosť „Poďakovanie za úrodu“, 
naše seniorky vyzdobili kostol a  priestor 
pred ním. V decembri napiekli naše šikov-
né ženy medovníčky pre chorých a imobil-
ných občanov. Počas celého roka sa stará-
me o kvetinové záhony pri Božskom srdci 
a pri Misijnom kríži. V rámci starostlivos-
ti o zdravie sa 6 členov JDS zúčastnilo re-
kondičného pobytu v  Turčianskych Tep-
liciach a  Trenčianskych Tepliciach, ktorý 
trval 6 dní. Našim seniorom želáme pevné 
zdravie a za všetky aktivity pri zveľaďova-
ní obce im patrí veľké ĎAKUJEME.

 Autor: JDS Plavnica 

Cieľom stavby bola výstavba op-
tickej komunikačnej siete na úze-
mí obce s pokrytím rodinných 
domov. Účelom stavby bolo vybu-
dovanie optickej prenosovej siete 
pre poskytovanie vysokorýchlost-
ných multifunkčných elektronic-
kých služieb prostredníctvom 
technológie FTTH (vyvedenie op-
tického vlákna pre každý byt resp. 
nebytový objekt). 

Technológia je založená na princípe rýchle-
ho prenosu digitálnych dát za pomoci optic-
kých vlákien. Dátová kapacita optickej lin-
ky umožňuje poskytovanie viacerých služieb 
súčasne. Prostredníctvom optickej linky je 
možné poskytovať služby ako rýchly internet, 
digitálna televízia a  telefonovanie. Sieť bude 
vytvárať kvalitné komunikačné a s nimi súvi-
siace služby dynamicky sa prispôsobujúce po-
trebám širokého spektra klientov.

Výstavba 
Prevažná časť trasy novej optickej sie-

te viedla pozdĺž komunikácie II. triedy č. 
68, pričom závesné trasy pokračovali do 
časti Funduš pozdĺž komunikácie III. trie-
dy č. 3171 a do časti  Stredná hora, Jasenok 
pozdĺž komunikácie III. triedy č. 3138, kde 
bola i časť trasy vedená v zemi. Trasa výko-
pov bola situovaná v intraviláne obce v zele-
ných pásoch a chodníkoch, podtlaky vjazdov 
do domov a miestnych komunikácií a popri 
miestnej ceste. V niektorých úsekoch sa vy-
užívali existujúce HDPE rúry a z časti bude 
využitá trasa existujúcich stĺpov pre vzduš-
né prípojky. Prechod chodníkov a ciest sa re-
alizovala technikou pretláčania.

Dokončenie výstavby 
Aj v  roku 2022 sa bude realizovať via-

cero prác. Prvou je dokončenie vzdušnej 
a čiastočnej zemnej trasy za kostolom, po-
krytie, resp. napojenie bytových domov č. 
503, 504 a 505 a povrchové úpravy v mies-
tach výkopových prác. 

Foto: Ing. Tomáš Bača

Jednota dôchodcov Paraglidingové úspechy 
bratov Vyparinovcov

Budovanie optickej siete   v obci

Peter Vyparina
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Prvý prípad výskytu nového korona-
vírusu na Slovensku sa potvrdil 6. marca 
2020. Odvtedy platia viac, či menej 
prísne opatrenia, nosenie rúška, či 
respirátora. 

Rok 2021 začal lockdownom, 
objavili sa nové varianty ocho-
renia ako beta, delta, či omikron 
v decembri, riadili sme sa COVID 
automatom, určité obdobie platil 
núdzový stav, pozitívne testovaní mu-
seli ostať v karanténe. V januári sa začalo 
očkovať proti ochoreniu – najskôr zdra-

Dňa 31. 05. 2021 bola v  obci Plavnica, 
v  telocvični ZŠ, zriadená jednodňová vý-
jazdová očkovacia služba. Očkovanie ko-
ordinoval Prešovský samosprávny kraj 
a realizoval ho zmluvný medicínsky part-
ner. Očkovanie bolo určené pre osoby vo 
veku 60+ a ŤZP, vakcínou Pfizer. U uvede-
nom termíne sa zaočkovalo 48 osôb, v dru-
hom termíne, 26. 06. 2021, sa 2. dávkou za-
očkovalo 45 osôb. 

Ďalšie očkovania prebehli v  spoluprá-
ci s Poliklinikou Sabinov, n.o., ktorá v na-
šej obci zabezpečovala výjazdové očkova-
nie až do konca roka 2021. 

28. 07. sa zaočkovalo 18 osôb (1. dávka), 
25. 08. 2021 17 osôb (2. dávka). Na očkova-
nie sa už mohli prihlásiť občania od 16+ 
neobmedzene. 

05. 11. sa zaočkovalo 55 osôb – 1., 2. ale-
bo 3. dávkou Pfizer alebo jednodávkovou 
vakcínou Janssen od spoločnosti John-
son&Johnson, 03. 12. 45 osôb. 

Posledné očkovanie v roku 2021 sa ko-
nalo 29. 12. 2021, zaočkovalo sa 48 osôb. 

Výjazdové očkovacie tímy očkovali aj 

V mesiacoch január – máj 2021 prebie-
halo v  telocvični základnej školy antigé-
nové testovanie (v  2-týždňových, neskôr 
v  týždňových intervaloch) na základe 
zmluvy s  Ľubovnianskou nemocnicou, 
ktorá po zaslaní objednávky od obce za-
bezpečila zdravotnícky personál. Obec 
po celý čas zabezpečovala prípravu prie-
storov, kancelárske potreby, ochranné 
pomôcky, hygienické prostriedky a  tiež 
tlač potvrdení o  vykonaní testu. Za celé 
obdobie bolo vykonaných 5 580 testov, 
z  ktorých bolo 10 osôb pozitívnych na 
ochorenie COVID – 19. Štát refundoval ná-
klady za 1 vykonaný test v sume 5 €. 

votníci, potom občania nad 85 rokov, po-
stupne veková hranica klesala. Občania sa 

mohli dať zaočkovať 1., neskôr 2. dáv-
kou a od októbra 2021 bolo možné 

očkovanie aj 3. dávkou.
Od konca júna bolo možné 

požiadať cez internet o diginál-
ny COVID preukaz EÚ. 

V  Plavnici sa od januára do 
mája občania testovali antigéno-

vými testami, od konca mája obec 
spolupracovala s  výjazdovými očkovací-
mi tímami.  

v mieste bydliska, čo privítali imobilní ob-
čania. 

Pracovníci obce zapisovali záujemcov 
o očkovanie, pripravovali zoznamy a boli 
prítomní aj na mieste očkovania. Spolu-
práca s  očkovacími tímami bola výborná 
a  sme radi, že sme vyšli v  ústrety našim 
občanom, ktorí mali o očkovanie záujem. 

Svetový pohár v paraglidingu sa 
uskutočnil od 5. do 11. septembra 

2021 v Turecku. Peter Vyparina zís-
kal celkovo 7. miesto.  

V kategórii tímy – TEAMS vytvorili tím s ná-
zvom Nearbirds v  zložení Slovák, Ukrajinec, 
Rus, Izraelčan, Peter Vyparina získal 3. miesto.

Štefan Vyparina získal na Polish Open Ge-
mona 2021 Taliansko pekné 6. miesto v ka-
tegórii OPEN. Pretekov sa zúčastnilo 116 
pilotov zo 16 krajín sveta (pre zaujímavosť - 
pretekal na padáku nižšej kategórie, ako mali 
ostatní piloti).

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspe-
chov v oblakoch. 

Výsledky za rok 2021
§ Freedom Open, Tolmin, Slovinsko
       6/2021 – Peter 16. miesto, Štefan 19. miesto

§ Polish Open Gemona, Taliansko 6/2021 
       – Peter 12. miesto, Štefan 6. miesto

§ World Cup Italy 2021, Gemona del Friuli, 
       Taliansko 6/2021 – Peter 74. miesto, 
       Štefan 63. miesto

§ German Open, Levico Therme, Taliansko 
       7/2021 – Peter 67. miesto

§ Carpatian Cup – Borzhava forever, Pilipets, 
       Ukrajina 8/2021 – Peter 1. miesto

§ PWC (svetový pohár) Aksaray, Turecko 
       9/2021 – Peter 7. miesto 

Druhý rok s koronavírusom

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Plošné testovanie 
na ochorenie 
COVID-19 23. - 24. 01. 558 1

         06. 02. 528 1
         20. 02. 409 0
         06. 03. 504 0
         13. 03. 491 3
         20. 03. 480 1
         27. 03. 477 3
         03. 04. 553 0
         10. 04.  465 1
         17. 04. 457 0
         24. 04. 367 0
         01. 05. 291 0

                                     5 580 10

Výsledky testovania: 
Dátum 

testovania
Počet 

testovaných
Počet 

pozitívnych 

Budovanie optickej siete   v obci
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>> MATERSKÁ ŠKOLA PLAVNICA

Nadácia Pontis nám oznámila radost-
nú správu, že projekt, ktorý sme pripravili 
pre potreby našej MŠ, bol v grantovom pro-
grame Tesco “Vy rozhodujete, my pomáha-
me“, zaradený hodnotiacou komisiou med-
zi tri najlepšie v regióne! Každá organizácia, 
ktorú vybrala nezávislá komisia, teda získa 
grant vo výške 800 eur. 

Vďaka Nadácii Pontis sme zakúpili pre 
materskú školu INTERAKTÍVNU TABUĽU 
do 2. triedy Lienok. Prostredníctvom inter-
aktívnej tabule vie učiteľ ponúknuť deťom 
aktivity hrového charakteru. Tešíme sa z no-
vej možnosti rozvíjania informačnej a počí-
tačovej gramotnosti.

Prostredníctvom aktivít počas výchov-
no-vzdelávacieho procesu deti spoznávali 
vesmír, poznali tiež, že príroda je nekoneč-
ne čarovná a ponúka nám nádherný kolobeh 
striedania sa dňa a noci. Zahrali sa na ozaj-
stných kozmonautov v rôznych pohybových 
hrách.

Fašiangový deň v  materskej škole mal 
tiež svoje čaro. Čaro fašiangovej tradície. 
Škôlkou sa ozývala hudba, spev a  deti sa 
vo vlastnoručne vyrobených škraboškách, 
korunách a čelenkách tešili z neobvyklého 
dňa stráveného tancom a  hudobno-pohy-
bovými hrami. Nechýbalo chutné pohos-
tenie.

Mesiac, kedy sa príroda prebúdza, pre-
žili deti vďaka zážitkovému učeniu veľ-
mi intenzívne. Spolu s učiteľkami siali do 
pripravených kvetináčov semienka zrna, 
neskôr aj kvetov – nezábudky a lobelky. Po-
zorovali ako rastú a polievali ich. Tešili sa 
na to, že keď príde správny čas, vysadíme 
ich spoločne do nového vyvýšeného záho-
nu na školskom dvore. Naučili sa, že o rast-
linky je potrebné sa starať. Navštívili sme aj 
záhradné centrum v našej obci, kde mohli 
deti vidieť kríky, stromčeky a kvety od vý-
myslu sveta.

Jednou z  tém mesiaca apríl v  mater-
skej škole bola téma s názvom – Na hospo-
dárskom dvore. Deti navštívili naozajstný 
dvor, kde mali možnosť pozorovať sliepky, 
kačky, psa a mačky, andulky vo veľkej kli-
etke a dokonca aj malé kuriatka s kvočkou. 

Deň zeme sme oslávili prácou. Do fareb-
ne odlíšených vriec na separovaný odpad 
vyzbierali deti spolu s  učiteľkami všetky 
odpadky v blízkom okolí. Keď sme sa s deť-
mi postavili na školskom dvore do  kru-
hu – tvaru našej zemegule-bol to okamih, 
kedy sme naplno precítili pocit zodpoved-
nosti za našu zem. Tú zodpovednosť, ktorú 
sa snažíme vštepiť deťom v MŠ je dôležité 

pretaviť aj do každej rodiny.
„ Ja a moja rodina“ je jednou z tém me-

siaca máj v  našej materskej škole. Deti sa 
prostredníctvom básní, piesní a  tiež rôz-
nych aktivít učili kto tvorí rodinu, rozvíjali 
schopnosť vnímať domáce práce, obozná-
mili sa sprofesiami svojich rodičov. Vlast-
noručne vyrobeným darčekom pre mam-
ku poznali radosť s obdarovania. Prínosom 
bolo aj divadielko na tému: „ Mama, oco 
a  ja“, ktoré prispelo k  spestreniu mesiaca 
máj a podčiarklo dôležitosť témy. Čas strá-
vený v škôlke nám spestril Ujo Ľubo, ktorý 
rozospieval a roztancoval nielen deti, ale aj 
pani učiteľky. Zábavnou formou, prostred-
níctvom rozprávky – O neposlušných baci-
loch- vysvetlil, prečo si treba umývať rúčky, 
a to nielen pred jedlom.

Hudba z reproduktorov- piesne a origi-
nálne detské tance, učiteľky s  farebnými 
parochňami na hlavách a dobrou náladou, 
prekážkové dráhy a súťaže, sladké dobroty-
-toto všetko sa dialo v prvý júnový deň na 
školskom dvore materskej školy. Tento deň 
patril deťom, ich spontánnosti a  nefalšo-
vanej radosti. Domov si odniesli nielen ra-
dosť a zážitky, ale aj malú sladkú odmenu. 
Učiteľkám bol odmenou pohľad na šťastné 
deti. Taký bol deň detí v našej škôlke.

Na školskom dvore pribudol vyvýšený 
záhon. Deti spolu s  učiteľkami vložili do 
zeme semienka reďkovky, jarného šalátu, 
mrkvy a  tiež zelené guľôčky hrášku. Oko-
lo záhona do pripravenej hriadky zasadili 
spolu s učiteľkami sadeničky predpestova-
ných lobeliek  a nezábudiek. O záhon a kve-
ty sa spoločne starali, polievali ho a moh-
li sledovať, ako sa dá vypestovať zelenina 
a krásne kvety. Poznali, že nie všetko si mu-
síme kúpiť len v obchode. Kúsok zeme stačí 
na to, aby potešil nielen detské očká, ale aj 
brušká. Zeleninu, pažítku, lístky medovky 
a mäty zo záhona tak mohli ochutnať, alebo 

Ak chcete, 
aby dieťa 
počúvalo 

svoje srdce, 
naučte ho 

počúvať 
vietor, dážď 
a najmenšie

vtáky.    

 Z materskej

školy
„

Návrat po zimných prázdninách do 
materskej školy bol veselý a plný 
očakávaní. Bohatá nádielka snehu 
umožnila deťom prežiť krásny čas 
v prírode spoznávaním čarovného 
okolia  škôlky, ako je napríklad ko-
pec „ Bakuľa“, prechádzkami krížo-
vou cestou popod les, kde pri troške 
šťastia mohli deti pozorovať srnky. 
Kopec radosti prežili šmýkaním sa 
na klzákoch, boboch, stavaním sne-
huliakov a guľovaním sa. Veľa poz-
nania nám priniesol aj potok Šam-
bronka, ktorý mohli deti pozorovať 
zamrznutý s nádhernou okolitou 
scenériou hustého lesa s malými fa-
rebnými úľmi pre včielky pod kop-
com „Vaňbark“.
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ovoňať deti do konca júna ... no keďže pre-
vádzka MŠ trvala aj prvé tri júlové týždne, 
na chutnom hrachu a  oranžovej mrkve si 
pochutnali deti aj počas letných prázdnin.

Prvé popadané listy a  čoraz silnejší vi-
etor naznačoval príchod jesene a  spolu 
s ňou aj návrat detí do materskej školy. Pek-
ne upratané triedy, vyzdobené okná, pri-
pravené hračky spríjemnili deťom návrat 
po prázdninách. Pani učiteľky pripravený-
mi aktivitami- rôznymi hrami, piesňami, 
zaujímavým tvorením, pomohli prispôso-
biť sa novému prostrediu hlavne tým, ktorí 
škôlku začali navštevovať prvý krát. Pobyty 
vonku sme využili na púšťanie šarkanov – 
najlepšie to išlo na kopci Bakuľa. Hrabanie 
lístia, ktoré deti v malých fúrikoch preváža-
li k veľkému vrecu, aby ho spoločne naplni-
li, rozvíjal u detí zručnosť pri práci s nára-
dím a tiež vzťah k práci ako takej. Precítiť 
tiež mohli pocit z dobre vykonanej práce, 
keď dostali veľkú pochvalu nielen od 
svojich učiteliek, ale aj od uja škol-
níka. 

Materská škola sa zapojila do 
programu „SKUTOČNE ZDRAVÁ 
ŠKOLA“  spolu so základnou školou. 
Program  je zameraný na zdra-
vé stravovanie v školách a cieľom 
je viesť deti k zdravému životné-
mu štýlu už od ranného detstva. 
V rámci tohto programu sme zor-
ganizovali  týždeň zdravia.

Rôzne druhy zeleniny sme ochut-
návali a  správne pomenovali. Poznali 

ich prínos pre zdravie človeka. Zavŕšením 
tohto týždňa bola výstava všetkého, čo sa 
môže urodiť v našich záhradách a na po-
liach. 

Okrem vzťahu k vlastnému zdraviu ve-
dieme deti aj k pozitívnemu vzťahu k star-
ším ľuďom. Deti z materskej školy zaspieva-
li a  zarecitovali pásmo venované starkým 
priamo v  obecnom rozhlase. So svojimi 
učiteľkami vytvorili v  škôlke malý darček 
pre potešenie babky a dedka.

Šikovná dentálna hygienička pripravila 
deťom náučnú besedu o tom, ako sa správ-
ne starať o svoje zúbky. Na makete so zúb-
kami si vyskúšali samotné čistenie zubnou 
kefkou aj dentálnou niťou. 

Prostredníctvom Nadácie Markíza  sa 
naša materská škola dostala do programu 
,,Druhý krok“. Projekt DRUHÝ KROK je pro-
gram zameraný na sociálno-emocionál-
ny rozvoj detí v materských školách a na 1. 
stupni základných škôl. Prostredníctvom 
vyškolených pedagógov má za úlohu na-
učiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich 
hovoriť a  hlavne vcítiť sa do situácie iné-
ho. Zároveň tento program pomáha zvlá-
dať agresiu a  šikanovanie. Program doká-
zateľne u detí rozvíja empatiu, súdržnosť, 
komunikačné zručnosti či vhodné sociálne 
správanie.

Ani tento rok neobišiel našich škôlkarov 
štedrý Mikuláš. Pesničky a básničky sa Mi-
kulášovi páčili a štedro deti odmenil. Jed-
na z  mamičiek sprostredkovala sponzor-
ský dar, a to detské zubné pasty a dentálne 
nite, ktoré boli súčasťou Mikulášskeho dar-
čeka. Kúzlo tradície pripravili učiteľky de-
ťom aj prostredníctvom „Štedrého dňa 
v  materskej škole“. Pekne prestreté sto-

ly, med na oblátke,  rozkrojené jablko 
a  medovníky umocňovali atmosféru 
blížiacich sa Vianoc. Aj vďaka sponzor-
ským darom rodičov bola pod ozdo-
beným stromčekom bohatá nádielka 
darčekov. To bolo zárukou iskričiek 
v detských očiach.

Verte, či nie ... toto sú chvíle, ktoré sa 
kúpiť nedajú. Áno, sú náročné- také je-
povolanie nás učiteliek, no aj tak príjem-

ne hrejivé, ktoré ostávajú v nás dospelých na-
vždy a menia  povolanie na poslanie... 
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>> ZÁKLADNÁ ŠKOLA PLAVNICA

Po dlhých rokoch sa naši žiaci nezúčastnili 
lyžiarskeho výcviku. Začiatkom januára nám 
prišli výsledky celoslovenskej výtvarnej súťa-
že Anjel Vianoc, v  ktorej malí výtvarníci A. 
Bebko, F. Boguský, S. Gladiš a T. Bednarčíko-
vá získali ocenenie za kolekciu prác, K. Rindo-
šová a P. Kovalčíková získali čestné uznanie.

Online nebolo iba vyučovanie, ale aj od-
borné prednášky a rôzne vedomostné súťaže. 
Dievčatá 7. ročníka sa zúčastnili online pred-
nášky o dospievaní „Čas premien“.

Koncom januára prebehlo okresné kolo 
olympiády z nemeckého jazyka. K. Borecký sa 
umiestnil na 2. mieste a postúpil do krajské-
ho kola. T. Vyparina sa umiestnil na 3. mieste.

Zastúpenie sme mali aj v ma-
tematickej olympiáde, v  kto-
rej F. Jozefík získal 2. miesto                                            
a D. Minčík sa stal úspešným rie-
šiteľom.

Olympiády a  súťaže pokračo-

vali i vo februári. Aj napriek dištančnému vz-
delávaniu sa naši žiaci zúčastňovali týchto 
súťaží. Zastúpenie sme mali aj v geografickej 
olympiáde v okresnom kole. O. Bagóová zís-
kala 3. miesto a P. Žemba 4. miesto. P. Urba-
nová sa stala úspešnou riešiteľkou. 

8. februára sme konečne mohli otvoriť 
školu pre žiakov 1. – 4. ročníka, čo nás veľmi 
potešilo. Žiaľ, ostatní žiaci si ešte pár mesia-
cov museli počkať a učiť sa dištančne z domu. 
K. Borecký nezaháľal a  reprezentoval nás 
v krajskom kole nemeckej olympiády.

V  marci sa darilo družstvu v  zložení M. 
Rybovičová, R. Rybovičová a  K. Chmeliar, 
ktorí obsadili 1. miesto v okresnom kole bib-

lickej olympiády. Prišlo nám aj vyhodnotenie 
okresnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 
kde hlavnú cenu s postupom na celosloven-
skú súťaž získali M. Stolár a M. Vančová. Čest-
né uznanie si vymaľoval A. Starinský.

Našim žiakom sa darilo aj v apríli. V okres-
nom kole matematickej súťaže Pytagoriáda 
zvíťazil P. Žemba, L. Pristačová a L. Kyšeľová 
si vysúťažili 2. miesto a Ľ. Furtkevič 4. miesto. 
Úspešnými riešiteľmi sa stali: K. Fröhlichová, 
K. Lapšanská, J. Kontrová, F. Jozefík, N. Cho-
vancová, B. Sopková, K. Kuzmová, T. Šofran-
ko, N. Geciová, M. Fröhlich, D. Minčík, K. Fe-
dorko, M. Pčolka, K. Adamovičová, M. Pjaták 
a T. Székely. V strede apríla sme uskutočnili 
zápis do 1. ročníka, no bez účasti detí. Zapísali 
sme 26 detí, z toho 4 deti pokračovali v plne-
ní povinného predprimárneho vzdeláva-
nia v MŠ a 1 dieťa plnilo povinnú školskú do-
chádzku osobitným spôsobom v zahraničí.

16. apríla 2021 sa žiaci končiacich roční-
kov (8. a 9. ročník) mohli vrátiť do školy pod 
podmienkou testovania kloktacími testami. 
19. apríla sme ich privítali takmer po 6. me-
siacoch dištančného vzdelávania. V krajskom 
kole biblickej olympiády naše družstvo žia-
kov v zložení M. Rybovičová 9.A, R. Rybovi-
čová 8.A a K. Chmeliar 5.B obsadili 3. miesto. 
Na konci apríla si žiaci 8. a 9. roč. už prezenč-

ne vyskúšali Komparo – skúšobné 
testovanie. Žiaci 8. ročníka boli tes-
tovaní z predmetov Mat, SJ, Dej, Fyz 
a  všeobecných študijných predpo-
kladov a žiaci 9. ročníka zo SJ a Mat.

V  máji prišiel konečne očakávaný 

Rok 2021 bol rovnako poznačený pandémiou ako ten predchádzajúci. 
Znova sme o rok starší a o rok skúsenejší. Vyučovanie pokračovalo v do-
mácom prostredí a vieme, že vyučovanie môže vyzerať aj inak, ako sme 
boli zvyknutí. V januári sa otvorili v školách iba celodenné školské kluby 
pre deti pracujúcich rodičov v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, 
ktorí nemohli vykonávať prácu z domu. Nastúpilo 8 žiakov, neskôr pri-
budli 2 žiaci. Ostatní žiaci sa vzdelávali dištančne. 

Škola je miestom, kde človek formuje svoju osobnosť 
i svoj charakter. Škola vzdeláva i odovzdáva vedomosti.

„Vzdelávanie mysle bez vzdelávania 
srdca nie je žiadne vzdelávanie.“ 

(Aristoteles)

Vyhodnotenie zberu papiera a SABI viečok
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návrat ostatných žiakov, a tak sa po 6. me-
siacoch vrátili do školy aj žiaci 5. – 7. roč-
níka. V škole sme mali odborné prednášky 
o šikanovaní, trestnej zodpovednosti a ky-
beršikane. V celoslovenskej výtvarnej súťa-
ži Dúha získala V. Koľšovská 2. miesto a K. 
Fröhlichová cenu poroty. Uspeli sme v celo-
slovenskej súťaži v zbere Sabi viečok, v kto-
rej sme sa umiestnili na 3. mieste. V  zbere 
papiera sa nám podarilo nazbierať 13 472 kg. 
Zachránili sme tým 192 stromov. V okresnej 
recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín zís-
kal T. Vyparina čestné uznanie a v okresnom 
kole v prednese poézie a prózy v nemeckom 
jazyku sa umiestnil na 1. mieste s postupom 
do krajského kola. Prišlo nám vyhodnotenie 
celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír oča-
mi detí, v ktorej M. Stolár získal hlavnú cenu. 

A to sa už blížil jún a s ním koniec nároč-
ného roka. Klasické testovanie deviatakov 
bolo zrušené a nahradil ho Monitoring 2021 
– dištančné vzdelávanie z pohľadu deviata-
kov. Upratali sme si okolie školy a žiaci z oko-
litých obcí pomohli s upratovaním vo svojich 
obciach. T. Vyparina si vyrecitoval 1. mies-
to v krajskom kole prednesu poézie a prózy 
v nemeckom jazyku. V posledný júnový deň 
sme odovzdali vysvedčenia a  ukončili sme 
školský rok, ktorý bol plný dištančného vzde-
lávania.

Pred začiatkom nového školského roka 
sme na základe zisťovania záujmu rodičov 
o  samotestovanie objednali v  auguste do-
máce antigénové samotesty pre domáce tes-
tovanie. Začal sa nový školský rok. Hlavným 

cieľom pripraveného od-
porúčania z  ministerstva 
školstva bolo podporiť ško-
ly v tom, aby sme mohli čo 
najdlhšie a čo najväčšiu sku-
pinu žiakov vzdelávať pre-
zenčne, avšak pri dodržaní 
všetkých protiepidemických 
opatrení. 

Od septembra sme sa riadili školským se-
maforom, v ktorom sa jednotlivé triedy za-
tvárali až pri pozitívnom žiakovi alebo pe-
dagógovi, ktorý v danej triede vyučoval. Do 
školy prvýkrát nastúpilo 20 prváčikov. Celko-
vý počet žiakov je 257, z toho 6 žiaci plnia PŠD 

v zahraničí. Naša škola sa zapojila do projektu 
Úradu vlády „Tréneri v škole“. Program je ur-
čený pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú môcť 
zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi 
športov. Zároveň sme dostali aj materiálne 

Škola je miestom, kde človek formuje svoju osobnosť 
i svoj charakter. Škola vzdeláva i odovzdáva vedomosti.

„Povedz mi to a ja zabudnem. 
Nauč ma a možno si spomeniem. 

Zapoj ma a naučím sa.“
(Benjamin Franklin)

Vesmír očami detí Dúha

Pytagoriáda
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zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny 
telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k po-
hybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj pro-
gramové vyhlásenie vlády. Raz do týždňa ve-
die vyučovaciu hodinu TV vyškolený tréner, 
u nás pán učiteľ F. Solecký. Pri príležitosti Eu-
rópskeho dňa jazykov si vyučujúci pripravili 
pre žiakov rôzne aktivity v cudzích jazykoch 
pre žiakov 7. – 9. ročníka. Koncom septemb-
ra mali chlapci 7. ročníka odbornú prednáš-
ku „Na štarte k mužnosti“ (anatómia, mužské 
pohlavné orgány, hormóny, zmeny fyzic-
ké, správne hygienické návyky, životosprá-
va) a  dievčatá 7. ročníka „Dospievam alebo 
život plný zmien“ (anatómia, ženské pohlav-
né orgány, hormóny, menštruačný cyklus, 
správne hygienické návyky, puberta, vhodná 
životospráva). Tieto témy sú zaradené med-
zi prierezové témy - Výchova k manželstvu 
a rodičovstvu. Žiakom 6.A, 8.A, 8.B. v rámci 
Mediálnej výchovy predstavila prednášajúca 
«Si online II.» -  vplyv nových informačných 
technológií na sociálne vzťahy (plusy a mínu-
sy), vplyv na učenie, multitasking, riziká so-
ciálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, 
sexting., trolling…), digitálna identita (in-
stastory nie je realita, digitálne stopy), ochra-
na súkromia vo virtuálnom svete, preven-
cia vzniku online závislostí, skúsme to inak… 
Aj v  októbri sme pokračovali s  prednáška-
mi. Z  RÚVZ, z  oddelenia zdravotnej výcho-
vy, si žiaci 4. a 5. ročníka vypočuli prednášku 
na tému „Zdravá výživa“ a žiaci 6.B „Tréning 
mozgu“. V rámci mesiaca Úcty k starším sme 

v  škole zorganizovali výstavu vecí starých 
a  prastarých rodičov pod názvom Týždeň 
tradícií. Žiaci prekutrali pôjdy a pivnice a pri-
niesli zaujímavé kúsky. V posledný deň sme si 
uctili našich predkov a niektorí žiaci a peda-
gógovia prišli do školy v kroji alebo s prvkami 
kroja. M. Ševčik sa zúčastnil online školského 
kola olympiády o SJL a postúpil do okresné-
ho kola. V okresnom kole skončil na peknom 
2. mieste. Už niekoľko rokov sa zapájame do 
celoslovenského projektu na podporu čítania 
Záložka do knihy spája školy. Výnimkou ne-
bol ani tento rok a tak naši žiaci s láskou vy-
robili záložky pre kamarátov zo ZŠ v Rohož-
níku. 

V  novembri sa viacerí žiaci zapojili do 
medzinárodnej internetovej vedomostnej 

súťaže iBobor. 17 žiakov sa stalo úspešný-
mi riešiteľmi. Žiaci 8. a 9. ročníka písali skú-
šobné testovanie zo SJ a M a žiaci 8. ročníka 
navyše aj z  predmetov Bio, Geo a  zo všeo-
becného prehľadu. 24. novembra prebehlo 
školské kolo geografickej olympiády. V kate-
górii G získal 1. miesto  P. Fedorko, 2. miesto  
D. Vyrostek, v kategórii F 1. miesto P. Žemba, 
2. miesto O. Solecký a v kategórii E 1. mies-
to P. Urbanová. Tiež sa uskutočnilo školské 
kolo olympiády v NJ a T. Vyparina postúpil do 
okresného kola. Žiaci 7. – 9. ročníka sa zapo-
jili do celoslovenskej kampane Červené stuž-
ky, boja proti AIDS. Na hodinách VV pripravili 
výtvarné práce na tému „STOP AIDS“ a na NV 
si pozreli film „ANJELI“ spojený s rozborom 
danej témy. Červené stužky sú symbolom 
boja proti chorobe AIDS a  symbolom Sve-
tového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. de-
cember. Žiaci našej školy zo Združenia mari-
ánskej mládeže sa zúčastnili oblastného kola 
Vincolympiády. D. Mlaková a N. Chovancová 
získali 3. miesto, Z. Hubová a R. Rybovičová  1. 
miesto, K. Brotvanová a M. Pčolková 3. mies-
to. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-
nok je krásna akcia, pri ktorej sme potešili kli-
entov DS v Novej Ľubovni. Naplnili sme pre 
nich 24 krabíc a Mikulášske balíčky rôznymi 
vecami a maškrtami. Ďalšou dobrou akciou 
bola akcia Okuliare pre Afriku, zbierka sta-
rých okuliarov, ktoré ešte poslúžia v Keni. 

V  decembri sme začali vytvárať vianoč-
nú reťaz dobrých skutkov a  tajných pria-
ní. Žiaľ, na základe rozhodnutia RÚVZ v SL 
museli žiaci 5. – 9. ročníka od 6. decembra 
do vianočných prázdnin prejsť na dištanč-
né vzdelávanie. To ale nevadilo Mikulášo-
vi, ktorý nezabudol na žiakov 1. – 4. ročníka 
a spolu s anjelmi im rozdal Mikulášsku poštu 
a malú sladkosť. Stihli sme školské kolo ma-
tematickej súťaže Pytagoriáda a  pomaličky                              
sme sa chystali na vianočné prázdniny. 

Veľa sme toho stihli aj napriek tomu, že 
naši žiaci boli často na dištančom vzdeláva-
ní. Veríme, že nový rok bude oveľa lepší, ako 
ten predchádzajúci. Sme zvedaví, čo nám pri-
nesie. Sme plní očakávania, aký ten rok bude 
a čo nás v ňom čaká. Dúfajme, že sa situácia 
pomaličky stabilizuje a my budeme v škole čo 
najdlhšie.

Oblečme sa do folkĺoru

Brigáda
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Z  domácností je do verejnej kanalizá-
cie možné vypúšťať výlučne len splaško-
vé vody zo sociálnych zariadení a drezov, 
nie je správne zbavovať sa komunálneho 
odpadu splachovaním cez WC do kanali-
zácie. Najväčší problém spôsobujú vlhče-
né utierky, plienky, vložky, igelitové vrec-
ká a rôzne handry a tkaniny. 

Tiež by sa nemali splachovať šupky od 
zeleniny, ovocia, organický odpad, tuky 
a  kuchynský odpad. Splachovaním toh-
to odpadu sa v  kanalizačných prípojkách 
chovajú hlodavce, ktoré sa potom zdržu-
jú v blízkosti domov. 

Splachovaním vecí, ktoré do kanalizá-
cie nepatria, vznikajú technické problémy 
– dochádza k upchatiu čerpadiel, zanáša-
niu nádrží, potrubí a  armatúr, vytopeniu 
a k haváriám, čo spôsobuje, že biologický 
proces sa stáva nefunkčný. Táto skutoč-
nosť vedie k  zvýšeniu nákladov na čiste-
nie kanalizácie a k odstraňovaniu havárií, 
čo sa môže prejaviť na zvýšení ceny za od-
vádzanie a čistenie odpadovej vody. 

Za dodržiavanie vyššie uvedených zá-
sad ďakujeme. 

V obci Plavnica sú umiestnené dve ná-
doby na opotrebovaný kuchynský olej - vo 
dvore obecného úradu a pri vjazde na par-
kovisko medzi nájomnými bytovými do-
mami 504 a 505.

Do uvedených nádob je možné vhadzo-
vať pevne uzatvorené PET fľaše naplnené 
opotrebovaným kuchynským olejom, tu-
kom alebo masťou. NEVHADZUJTE moto-
rový olej a iné ropné produkty! Tiež nevhad-
zujte prázdne plastové fľaše a iný plastový 
odpad, ktorý patrí do kontajnera na plasty. 

Obec Plavnica uzatvorila v máji 
2021 so spoločnosťou POLYFORM, 
s.r.o. Podolínec Zmluvu o obchod-
nej spolupráci za účelom zabezpe-
čenia plynulosti procesu recyklá-
cie odpadov z EPS (expandového 
polystyrénu).  

Obaly z EPS je možné doviezť na obecný 
úrad, pričom je potrebné vopred sa ohlásiť                              
na sekretariáte - polystyrén musí byť pre-
vzatý pracovníkom obce, ktorý ho skont-
roluje a usmerní jeho uloženie. 

Zbiera sa zvlášť obalový a zvlášť staveb-
ný polystyrén.

Obalový polystyrén: odpady z  pou-
žitých a  vyradených obalov z  EPS, po-
chádzajúce z  vybaľovania tovarov. Ide 
o výlisky z EPS, ktoré sú používané ako 
výplňový obal do krabíc na balenie stro-
jov, prístrojov, zariadení, elektro výrob-
kov a pod.

Odpad, ktorý sa na obecný úrad dove-
zie, musí byť vytriedený. Upozorňujeme 
občanov, že zberný dvor za obecným úra-
dom v Plavnici nie je smetisko, je potreb-
né v ňom udržiavať poriadok a odpady uk-
ladať podľa druhu. Pri vypratávaní pôjdov, 
či pivníc, kedy je odpadu veľa, je potreb-
né odviezť ho na vlastné náklady do spo-
ločnosti EKOS. Plasty, sklo, kovy a  papi-
er je potrebné umiestňovať do plastových 
vriec, ktoré má každá domácnosť k  dis-

Stavebný polystyrén: odpad z neznečis-
tených zvyškov stavebných prvkov z EPS. 
Ide o odrezky z dosiek polystyrénu – izo-
lačných materiálov, ktoré sa používajú                                          
v stavebníctve. Odrezky musia pochádzať 
z „prípravnej fázy“, kde sa ešte nepoužitý 
polystyrénový blok pripravuje rezaním na 
použitie. Odpady nesmú obsahovať zvyš-
ky malty, betóny, asfaltu a pod.

Obaly z EPS:
§ nesmú byť znečistené žiadnymi 
     chemickými látkami, zvyškami 
     syntetických farieb, olejov, tmelov, 
     lepidiel, zeminy, malty a pod.
§ nesmú obsahovať lepiace pásky, 
     plastové alebo papierové nálepky, 
     samolepky, visačky, kovové 
     a textilné časti
§ nesmú mať charakter kompozitu
     (napr. polystyrén „potiahnutý“ fóliou).
§ nie sú prijímané odpady 
     v drvenej podobe, iba vo forme kusov
§ musia byť vytriedené na biely 
     a sivý odpadový polystyrén

Zberný dvor Plavnica 

Zber polystyrénu

Čo nepatrí 
do kanalizácie 

Zber opotrebovaného 
kuchynského oleja

pozícii  a  riadiť sa termínmi ich vývozu. 
Komu vlastná smetná nádoba neposta-
čuje, môže si na obecnom úrade zakúpiť 
biele vrece na komunálny odpad alebo 
požiadať o  častejšie vývozy (určené ná-
lepkami na popolniciach), ktoré je po-
trebné doplatiť. Vývoz veľkoobjemových 
kontajnerov s  nevytriedeným odpadom 
z  obecného zberného dvora zvyšuje ná-
klady všetkých občanov na vývoz komu-
nálneho odpadu. 

Na zberný dvor za obecný úrad v Plavnici je možné doviezť: 

§ Elektroodpad – chladničky, práčky, televízory, mikrovlnky, počítače a iné 

§ Nebezpečný odpad – staré farby – v týždni pred termínom zvozu určeným firmou EKOS

§ Železo

§ Nábytok – bez kovových častí, rozobratý na dosky

§ Veľkoobjemový odpad – staré matrace, koberce

Doviezť nie je možné: 

§ pneumatiky, azbest, lepenku

Pri dovoze odpadu je potrebné ohlásiť sa na sekretariáte obecného úradu, osobne alebo na 
telefónnom čísle 0917 366 145. Pracovník obce odomkne rampu, odpad skontroluje a usmer-
ní jeho uloženie na zbernom dvore. 

Separovanie nás stojí len čas, keďže za triedený odpad sa neplatí. 
Platí sa len za odpad, ktorý končí na skládke.

ODPADY
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>> DHZ PLAVNICA

Na dennej súťaži sa zúčastnilo celkovo 
36 tímov, z toho 24 mužských a 12 ženských, 
na nočnej 37 tímov, z toho 24 mužských a 13 
ženských.

Kolo OHL SB Corona CUP
(denná) muži 

Na rýchlej trati v  Plavnici odštartovalo 
domáce družstvo mužov, ktorí dosiahli čas 
v  prvom pokuse Ľ:15,64  P:14,49,v  druhom 
pokuse sa im to nepodarilo vylepšiť a bol to, 
žiaľ, neplatný pokus. Na najnižší stupienok 
s číslom 3 sa prebojovali muži Ekospol s ča-
som 14,59,  druhé miesto obsadil tím Lúč-
ka s časom 14,10. Najvyšší stupienok a krás-
ne prvé miesto patrilo šikovným mužom 
z  tímu Vtáčkovce, ktorí svoj útok zvládli 
v čase 14,04 a zároveň sa postarali o nový re-
kord trate v Plavnici, ktorý v minulosti patril 
tímu SDH Bartovice (14,49).

Kolo OHL SB Corona CUP 
(denná) ženy 

Za ženskú kategóriu zabojovalo na de-
nnej súťaži 12 tímov. Medzi najlepšie 3 
tímy sa dostali  ženy z Chmiňan, ktoré ob-
sadili 3. miesto s časom 19,03, na 2. mies-
te sa umiestnili ženy zo Šindliara s časom 
18,71, ktorým sa to podarilo napriek tomu, 
že druhý pokus mali neplatný. Na 1.mies-
te s  najlepším časom sa umiestnili ženy 
z Terne s časom 17,74. Domáce ženy to mali 
pekne rozbehnuté, no žiaľ zapísali 2x NP. 

Finále OHL SB Corona CUP 
(nočná) muži

O  21:00 hod. odštartovalo Finále OHL 
SB Corona Cup, v  ktorom každý išiel na 
100%, keďže o  víťazovi ligy ešte nebo-
lo rozhodnuté. Ako prvá vybehla na trať 
domáca Plavnica, ktorá s  časom Ľ:15,52 

Hasičský deň 
v Plavnici 

Dňa 21. 08.2021 sa mladým ha-
sičom z Plavnice podarilo usku-
točniť 4. kolo OHL SB Corona 
CUP (denná), ktoré bolo zároveň 
aj 4. ročníkom o pohár starostu 

obce Plavnice. Po kole, teda dennej súťaži, 
nasledovalo netradičné a zaujímavé Finále OHL SB Coro-
na CUP (nočná), ktoré sa behalo na jeden pokus. 

P:15,76 obsadila 3. miesto, 2. miesto patrilo 
chlapcom z Veľkého Lipníka s časom 15,72. 
Potom prišlo veľké zaváhanie Vtáčkoviec, 
ktoré boli favoritom ligy do 4. kola. Najlep-
ší čas 14,45 podali borci z Ekospolu, ktorí 
sa zároveň stali víťazmi ligy. 

Finále OHL SB Corona CUP 
(nočná) ženy

Na Finále OHL SB Corona CUP sa zo 
žien zúčastnilo o  jeden tím viac, teda 13. 
Ďakujeme všetkým tímom ženskej kategó-
rie, ktoré sa prihlásili a zabojovali, no stá-
le musí byť niekto najlepší a tento rok sa 
to nepodarilo nikomu inému ako ženám 
z Terne, ktoré s časom 19,50 obsadili prvé 
miesto a zároveň vyhrali 1. miesto v lige. 2. 
miesto s časom 20,02 obsadili ich mladšie 
kolegyne Terňa Dorastenky a taktiež v lige 
obsadili 2. miesto, takže sa dá povedať,  že 

Tím domácej Plavnice sa 
chystá na požiarny útokNaše dievčatá
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Naši šikovní 
dobrovoľní hasiči
Dobrovoľný hasičský zbor v Plavnici má 
v súčasnosti 91 členov, z toho 7 žien. Oproti 
roku 2020 došlo k úbytku 17 členov – jeden 
zomrel, ostatní stratili záujem o členstvo 
alebo odišli z osobných dôvodov. Dlhoroční 
členovia budú vedení z dôvodu zvyšovania 
členských príspevkov ako čestní. 

V sezóne 2021 pôsobil mužský tím DHZ Plav-
nica v dvoch ligách a to v Okresnej Hasičskej 
lige Sabinov a Regionálnej Hasičskej lige Spiš, 
kde obsadil v celkovom hodnotení 7. miesto 
a v Sabinovskej lige 9. miesto. Najlepší dosia-
hnutý čas v sezóne 2021 mal hodnotu 14.78s. 
 
V priebehu roka 2021 sme sa zúčastnili 18 
súťaží. 

03. 07. Liptovská Kokava 1. kolo RHLS 5.
05. 07. Spišský Štvrtok 1. kolo VHSL 14.
10. 07. Veľký Šariš 2. ročník o Pohár primátora mesta 1.
16. 07. Sveržov Supercup 15.
24. 07. Liptovská Teplá 2. kolo RHLS  4.
25. 07. Hermanovce 1. kolo OHL Sabinov CORONA Cup 13.
31. 07. Hronsek 3. kolo RHLS  16.
31. 07. Terňa A4ka cup NP
07. 08. Spišská Belá 4. kolo RHLS 10.
08. 08. Spišská Stará Ves 5. kolo RHLS 10.
08. 08. Ďačov 2. kolo OHL Sabinov CORONA Cup 6.
14. 08. Údol UJAKFIRECUP 1.
15. 08. Lúčka 3. kolo OHL Sabinov CORONA Cup 11.
21. 08. Plavnica 4. kolo OHL Sabinov 12.
21. 08. Plavnica 5. kolo OHL Sabinov 3.
28. 08.  Bijacovce 6. kolo RHLS 8.
28. 08. Bijacovce Nočná súťaž 5.
11. 09. Sulín Pohár Sulín 1.

DÁTUM                    OBEC                                                     NÁZOV SÚŤAŽE                                                    MIESTO

Terňa kraľovala ženskej kategórii. 3. mies-
to prekvapivo obsadili ženičky z  Ďačova, 
ktoré dosiahli čas 25,20.

Počas piatich kôl sa do ligy minimálne 
raz zapojilo 40 tímov.

Počas celého dňa bolo návštevníkom 
k dispozícii alko/nealko, pochúťky z grilu, 
pre deti nafukovací hrad, kde sa vyšantili 
tí najmenší i o niečo väčší. 

Do organizácie súťaže sme dali maxi-
mum. Naším cieľom bolo pripraviť kvalit-
nú súťaž a až na pár maličkostí sa nám to 

podarilo. Samozrej-
me, nezvládli by sme 
to, keby sme nebo-
li obklopení ľuďmi, 
ktorí nám pomáha-
li, preto patrí veľ-
mi veľká vďaka všet-
kým Vám, ktorí ste 
akýmkoľvek spôso-
bom pomohli. Ďa-
kujeme tiež všet-
kým sponzorom 
i partnerom.

Tím Plavnica – ženy (zľava): Nikola Smreková, Mária Kyseľová, Kristína Majtnerová, Viktória 
Moščovičová, Lívia Furtkevičová, Simona Hetešová, Lenka Kožiková

Víťazi nočnej súťaže, 3. miesto Plavnica, 2. miesto Veľký Lipník, 1. miesto Ekospol
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>> OBEC PLAVNICA

Po troch návštevách pápeža sv.  Jána 
Pavla II.  išlo zároveň o  štvrtú oficiálnu 
návštevu hlavy  katolíckej cirkvi  na Slo-
vensku. Pápež navštívil mestá  Bratisla-
va,  Košice,  Prešov  a  Šaštín-Stráže, vo 
svojich príhovoroch sa zaoberal rôzny-
mi témami, ktoré sa netýkali len oblasti 
kresťanstva. Zameral sa najmä na motívy 
pokory, lásky, odpustenia a prijatia kaž-
dého člena spoločnosti. Motto návštevy 
bolo: „S Máriou a Jozefom na ceste za Je-
žišom“. 

V meste Prešov, na otvorenom pries-
transtve pri miestnej športovej hale, sa 
so Svätým Otcom osobne stretol aj náš 

Návšteva pápeža Františka na Slo-
vensku bola štvordňovou apoštol-
skou cestou hlavy katolíckej cirkvi 
v dňoch 12. až 15. septembra 2021. 
Mala oficiálny a pastoračný cha-
rakter. Slovensko sa tak stalo 54. 
krajinou, ktorú pápež František 
počas svojho pontifikátu navštívil. 

Tento rok bol pre nás v eRku iný ako tie 
predchádzajúce. Nemali sme ples, ani tra-
dičný týždeň bez technológií, púť detí na 
Mariánsku horu či koledovanie Dobrej No-
viny vo vianočnom období. Sme však vďač-
ní, že aj vďaka pomoci obce sme mohli 
uskutočniť tábor, ktorý je už neodmysliteľ-
nou súčasťou každého nášho leta. Bol to čas, 

Aj tento rok zavítal do našej obce svä-
tý Mikuláš na koči ťahanom koníkmi. 
V nedeľu, 05. 12. 2021, v čase od 14:00 hod. 
prešiel ulicami obce a  všetky deti obda-
roval sladkým prekvapením. Svoje pu-
tovanie ukončil rozsvietením vianočné-
ho stromčeka pri kostole Sedembolestnej 
Panny Márie. Občania mohli po celý čas 
sledovať live prenos na Facebooku. 

A od Prešova v tym poľu, 
veže še Mikulaš na koču. 
Po hlavnej draže masci 

až na Funduš a nazad pujdze s kočem
Popodstav – Pilu – Cehelňu 

– Rurkovane – Hlinik a Taborisko. 
Pytame Vas, nestujce pri sebe blizko!

Deň so svätým 
Mikulášom

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.   V radosti ideme ďalej...

Pápež František  na Slovensku 

kedy sme s  deťmi aspoň na chvíľu zabud-
li na všetko, čo sa deje okolo nás a užívali 
si prítomnosť priateľov v krásnom prostre-
dí Veľkej Fatry. V septembri sa nám podari-
lo obnoviť prezenčné stretká, vďaka čomu 
sa tešíme z  našich nových, malých členov 
a veríme, že ich bude len pribúdať, aby sme 
mohli spoločne radostnou cestou svedectva 

viery kráčať spolu malí i veľkí i naďalej. 
Chceme tu byť pre deti a tak budeme hľa-

dať spôsoby a možnosti ako im byť aj naďa-
lej bližšie aj na diaľku, či tráviť spolu bezpeč-
ný čas na stretku či inej spoločnej akcii, ako 
bola napríklad šarkaniáda, či prvé veľké spo-
ločné stretko. 

Tešíme sa na všetko, čo nás spoločne 

Erko tábor Ružomberok

Šarkaniáda



CIRKEV 17Plavnické noviny
www.plavnica.sk
MAREC 2022  -  ROČNÍK: 7  -  NEPREDAJNÉ

Narodili sa

Uzavreli manželstvo

Navždy nás opustili
Peter Kruk

Karol Moščovič
Tomáš Mlaka

Mária Fröhlichová
Helena Doktorová

Irena Dulinová
Ján Nemec

Kristína Vyrosteková
Helena Pružinská

Ján Štupák
Ján Hurtuk

Margita Ličšinská
Valentín Grich

Ing. Ján Maruščák
Štefan Rindoš

Ján Štupák
Karol Rindoš
Milan Čuba

Karol Liščinský

Ing. Mária Vojteková a Mgr. Tomáš Pristáč
Kristína Rindošová a Martin Spišiak

Terézia Hubová a Peter Kokoruďa
Mgr. Juliána Melicherová a Mgr. Ľuboš Nagy
Mgr. Róberta Vyparinová a Michail Skordos

Kristína Kormaníková a Patrik Krafčík
Lucia Perháčová a Marek Bujňák
Ivana Kubová a Silvester Sakmár

Mgr. Veronika Repková a Ľuboš Sekelský
Mária Tinathová a Mgr. Kristián Diňa

Nikola Kužilová a Ing. Ján Hurtuk PhD.
Soňa Dzadíková a Ľubomír Firc

Mária Štupáková a Bc. Jakub Mikolaj
Terézia Hrebíková a Lukáš Perhač

Terézia Mikitová a Ján Knapik
Melánia Kyšeľová a Tomáš Justh

Maxim Štupák
Štefan Pekár-Hudák
Terézia Fedorková
Gregor Pavlovský
Tereza Rindošová

Jozef Dufala
Kristína Knapíková

Hana Kaletová
Eleonóra Polakovičová

Hana Pristáčová
Mia Žilková

Diana Gontkovská
Noemi Girgošková

Leo Rindoš
Lívia Orlovská
Ema Orlovská

Lara Mária Matfiak

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.   V radosti ideme ďalej...

Pápež František  na Slovensku 

čaká, pretože radosť rozdávaním rastie. 
Všetko, čo chystáme alebo sme už pripra-

vili, nájdete aj v našej facebookovej skupine, 
či na Instagrame. 

Sme vďační, že aj vďaka Vám a  Vašej 
dôvere môžeme spolu s deťmi rásť a plno-
hodnotne tráviť čas. 

Autor: Patrícia Pružinská

Erko tábor Ružomberok

rodák, Peter Liška s  rodinou. Jeho roz-
právanie o krásnom zážitku bolo uverej-
nené v  Ľubovnianskych novinách č. 35 
zo dňa 22. 09. 2021. 

Na stretnutie so Svätým otcom sa pri-
pravovali od konca júna. Samotný čas 
stretnutia bol neuveriteľný, až zázračný, 
Peter s rodinou boli poctení a dojatí, že 
boli pozvaní v blízkosti svätého otca ho-
voriť svedectvo. Veľmi milé bolo, keď ich 
deti mohli s  láskou objať Svätého Otca. 
Toto stretnutie bolo pre nich životným 
okamihom. 
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Aj v roku 2021 bol futbal v našej obci poznačený pandémiou COVID – 19. 
Sezóna v III. lige začala 23. 05. 2021 (odohralo sa 5 kôl v jarnej časti) a skončila 15. kolom - 

zápasom medzi FK Plavnica a Tatran Prešov, ktorý sa odohral na futbalovom ihrisku v Plav-
nici v sobotu, 12. júna 2021. Pre FK Družstevník Plavnica zápas skončil historickým víťaz-

stvom v III. lige a to 2:1 (1:1), góly: Matúš Perhač a Filip Vojtek. 
Po sezóne 2020/2021 v III. lige východ sa náš futbalový klub umiestnil v tabuľke  na 9. mieste. 

Vo vianočnom období sa z dôvodu pandémie už druhý rok nekonali turnaje – mládeže, hasičov, vo-
lejbalový turnaj i turnaj o pohár starostu obce. Volejbalový klub neodohral žiadne zápasy. 

Koncom júna 2021 zverejnil FK Družstev-
ník vyjadrenie, že seniorské družstvo prihlá-
sil v nadchádzajúcej sezóne do V. ligy Šariš-
skej a  ozrejmil dôvody, ktoré k  tomu klub 
viedli. Seniorské družstvo FK Družstev-
ník Plavnica pôsobilo posledných 8 futba-
lových sezón v  najvyššej regionálnej súťa-
ži, v  III. Lige Východ, čo stálo množstvo 
námahy a  práce. Klub robil obci Plavnica 
skvelú reklamu a fanúšikovia boli na neho 
právom hrdí. Bohužiaľ, keď prišla začiat-
kom roka 2020 pandémia COVID-19, neobi-
šla ani šport. Financie sa hľadajú čoraz ná-
ročnejšie a sponzori, ktorých v okolí nie je 
veľa, už nemôžu klub podporovať v takej mi-
ere ako dosiaľ a obec má stanovený rozpo-

Na futbalovom ihrisku v Plavni-
ci sa 24. 07. 2021 konalo športové 
podujatie pri príležitosti 70. výro-
čia založenia klubu. 

Program: 
13:00 – zápas FK Plavnica U10 vs ŠK 

Nová Ľubovňa U10
14:00 – zápas „STAROSTA TEAM“ vs 

„HOŠTA TEAM“
15:45 – slávnostné odovzdávanie pa-

mätných plakiet legendám Plavnického 
futbalu

Na viacerých bývalých hráčov futbalo-
vý klub pozabudol, za čo sa ospravedlňuje-
me. Koncom roka bolo plánované stretnutie 
s  bývalými hráčmi, no pandemická situá-
cia to neumožnila a tak plakety k výročiu FK 
postupne doručujeme. 

16:00 – zápas FK PLAVNICA vs SPIŠSKÁ 
BELÁ – prípravný zápas dospelí

Pre deti boli pripravené – skákací hrad, 
popcorn i ľadová drť. 

Autor: FK Plavnica

Rok 2021 bol v našom 
klube bohatý na udalosti

čet. Problémom je tiež  nedostatok hráčov, 
ktorí kvôli pracovným povinnostiam nema-
jú dostatok času na plnohodnotný tréningo-
vý proces. Preto sa klub na členskej schôd-
zi dňa 19. 06. 2021 rozhodol, že „A“ mužstvo 
prihlási do V. ligy Šarišskej. Boli aj ponuky na 
zlúčenie klubov, čo by ale po ukončení sezó-
ny viedlo k zániku nielen seniorského klu-
bu FK Družstevník Plavnica, ale aj všetkých 
7. mládežníckych družstiev – tak by zanik-
la bohatá, 70-ročná futbalová história na-
šej obce. To, že seniorský klub bol prihláse-
ný o  dve ligy nižšie, neznamená, že futbal 
v Plavnici končí – o to zodpovednejšie a kva-
litnejšie sa bude klub snažiť pracovať s mlá-
dežou, ktorá je našou budúcnosťou. 

FK Družstevník - prihláška do V. ligy
FK Družstevník Plavnica týmto ďaku-

je všetkým fanúšikom, ktorí za ním stáli 
a stoja aj v týchto ťažkých časoch a neľah-
kých rozhodnutiach. Rovnako klub ďakuje 
bývalému výboru na čele s prezidentom Já-
nom Soleckým, všetkým sponzorom a tiež 
obecnému zastupiteľstvu za finančnú po-
moc, bez ktorej by nemohol účinkovať v ži-
adnej súťaži. 

Novému výboru na čele s Jánom Kuľan-
dom veľa šťastia, úspechov a trpezlivosti. 

Sezóna v V. lige šarišskej sa pre FK Druž-
stevník Plavnica začala 08. 08. 2021, v jeseni 
sa odohralo 13. kôl a v tabuľke FK zimuje na 
4. mieste, s 22 bodmi a skóre 30:21. 

FK Družstevník Plavnica 

1951 - 2021

Futbal v Plavnici začal písať svoje   dejiny pred sedemdesiatimi rokmi
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Futbalové kempy pre deti sa v roku 2021 
konali v dňoch 19. 07. – 23. 07. pre U8 a 09. 
08. – 13. 08. pre U6. 

V  budúcnosti plánujeme organizovať 
futbalové kempy aj pre menšie detičky – 
od 4 rokov       (do 9 rokov). Čím skôr začnú 
deti trénovať a hrať futbal, tým skôr sa im 
splní futbalový sen. 

Detský 
futbalový 
kemp

Futbal v Plavnici začal písať svoje   dejiny pred sedemdesiatimi rokmi

U6

U8
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Termíny vývozu 
separovaného zberu 
druhotných surovín 
na rok 2022

Obecný úrad - kontakty
Obecný úrad, 065 45 Plavnica 121
IČO: 00330124, DIČ: 2020698779

Starosta obce
Rastislav Grich

tel.: 052 42 83 881
e-mail: starosta@plavnica.sk

Sekretariát
Marcela Kyšelová, Zuzana Kyšelová

tel.: 052 42 83 881, 0917 366 145
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.: 0917 366 126
e-mail: obec@plavnica.sk

Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok 7:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30    zatvorené
Streda 7:30 – 11:30 13:00 – 17:00
Štvrtok                nestránkový deň
Piatok 7:30 – 11:30          ------

052 43 216 91

HLÁSENIE PORÚCH

Poruchy a havárie pitnej vody

Bezplatné tel. č. 24-hodinovej poruchovej služby

Poruchová linka - Plyn

Reklamácia vývozu smetnej nádoby 

0800 123 332

0850 111 727

052 42 611 11
0905 302 061

V  roku 2021 došlo v  našom okrese 
k  enormnému zvýšeniu dopravných ne-
hôd s účasťou chodcov, preto Okresné ri-
aditeľstvo policajného zboru v  Starej Ľu-
bovni považuje za potrebné prijať vhodné 
opatrenia na zamedzenie vzniku týchto 
udalostí v cestnej premávke. 

Chodci sú tí najzraniteľnejší účastníci 
cestnej premávky a  je v záujme nás všet-
kých, aby sme tomu venovali pozornosť 

Knihu o našej obci vydanú v roku 2018 si môže-
te zakúpiť na sekretariáte obecného úradu v Plav-
nici za cenu 20 €. 

Doteraz zavedený zber kovových obalov v červe-
ných vreciach bude od 01. 07. 2022 vykonávaný

ako SPOLOČNÝ zber plastov, nápojových kartónov 
(VKM-tetrapak) a kovových obalov v spoločnej

ŽLTEJ zbernej nádobe alebo v ŽLTOM vreci.

Chodci, buďte videní...

Publikácia 
Plavnica: 
„Na rozhraní 
Spiša a Šariša“ 

a pokúsili sa znížiť dopravnú nehodovosť 
s účasťou chodcov. 

Preto prosíme o  akceptovanie povin-
nosti chodcov v čase zníženej viditeľnos-
ti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zá-
sadu byť videní, pričom je nutné používať 
vhodné reflexné prvky a vyberať si obleče-
nie svetlejšej farby. 

Nepodceňujte reflexné prvky, môžu za-
chrániť život.


