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Plavnické
Vážení občania!

  Obec Plavnica leží v oblasti Levočských vrchov v doline potoka Šambronka. Povrch chotára je vrchovinný, silne zvlnený 
a tvoria ho flyšové horniny. Stred obce leží v nadmorskej výške 530 metrov nad morom, v chotári sa nadmorská výška pohy-
buje v rozpätí od 490 do 745 metrov nad morom. Jeho súčasná rozloha je 1953 ha. 

Obec Plavnica leží v oblasti Levočských vrchov

Už viac než rok som vo funkcii starostu obce Plavnica. Ďa-
kujem všetkým za priazeň prejavenú vo voľbách v roku 2006. 
Uvedomujem si, že úloha starostu je zodpovedná, časovo ná-
ročná, vyžaduje správne rozhodnutia, obnáša rôzne ťažkosti 
a problémy. Je to cesta plná rôznych chodníčkov, po ktorých 
sa občas kráča ťažko a zložito. No veľa som sa naučil, viac 
som spoznal obec, kde žijem odmalička, viac som spoznal ľudí 
i záležitosti, s ktorými každodenne zápasia. Viem, čo obnáša 
starostlivosť o domácnosti, o verejné priestranstvá, čo celko-
vo obnáša práca pre dobro a spokojnosť verejnosti. 

Za rok 2007 sa nám podarilo vymeniť časť verejného osvet-
lenia, pokračovali sme vo výstavbe blokov bytoviek B a C. Blok 
A už má svojich nájomníkov. Do starého kostola sme zakúpili 
chladiaci  box a pohrebný vozík, čím sme umožnili v chráme 
dôstojnú rozlúčku s našimi drahými zosnulými. Začali sme 
dokončovať chodník v hornej časti obce, ktorý by mal byť ho-
tový v polovici tohto roku.

Uvedomujem si, že v našej obci toho treba ešte veľa urobiť, 
že je stále čo zlepšovať, no všetko chce svoj čas. Verím však, 
že spoločnými silami a snahou pôjdeme len dopredu. 

Sme radi, že sa nám konečne podarilo vydať prvé obecné 
noviny, ktoré práve držíte v rukách. Ich cieľom je informo-

vať, oboznámiť, poukázať na problémy, priniesť akýsi súhrn 
uplynulého roku, zhodnotiť, čo sme zvládli i čo ešte zvládnuť 
treba. Veríme, že ich obsah vás upúta a zaujme a ďalšie číslo 
snáď na seba nenechá dlho čakať. A tak ako sa pomaly pre-
búdza a rozkvitá príroda, nech je prvé číslo Plavnických no-
vín akousi prvou lastovičkou informovanosti prostredníctvom 
písaného slova v našej obci.

Rastislav Grich
 starosta obce
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Miestna samospráva
Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je 
zastupiteľský zbor obce, zlo-
žený z poslancov zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi 
obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo roz-
hoduje o základných otázkach 
života obce, najmä mu je vy-
hradené:
určovať zásady hospodá-

renia a nakladania s majet-
kom obce, schvaľovať najdô-
ležitejšie úkony týkajúce sa 
tohto majetku a kontrolovať 
hospodárenie s ním 
schvaľovať rozpočet obce 

a jeho zmeny, kontrolovať jeho 
čerpanie a schvaľovať účet 
schvaľovať územný plán 

obce alebo jej časti a koncep-
cie rozvoja jednotlivých oblas-
tí života obce 
rozhodovať o zavedení a 

zrušení miestnej dane alebo 
miestneho poplatku 
určovať náležitosti miest-

nej dane alebo miestneho poplat-
ku a verejnej dávky s rozhodovať 
o prijatí úveru alebo pôžičky 
vyhlasovať hlasovanie 

obyvateľov obce o najdôležitej-
ších otázkach života a rozvoja 
obce a zvolávať verejné zhro-
maždenia občanov 
uznášať sa na nariade-

niach 

určovať organizáciu 
obecného úradu a určovať 
plat starostu obce a hlavného 
kontrolóra 
schvaľovať poriadok od-

meňovania pracovníkov obce, 
ako aj ďalšie predpisy (roko-
vací poriadok, pracovný po-
riadok, organizačný poriadok 
a pod. ) 
zakladať, zriaďovať a 

kontrolovať obecné podniky a 
rozpočtové a príspevkové or-
ganizácie a vymenúvať ich ve-
dúcich (riaditeľov) 
schvaľovať združovanie 

obecných prostriedkov a čin-
ností a účasť v združeniach 
ako aj zriadenie spoločného 
regionálneho alebo záujmo-
vého fondu 
zriaďovať orgány potreb-

né pre samosprávu obce a ur-
čovať náplň ich práce, udeľo-
vať čestné občianstvo obce, 
obecné vyznamenania a ceny

Rokovania obecného zastu-
piteľstva sú zásadne verejné. 
Obecné zastupiteľstvo vyhlási 
rokovanie vždy za neverejné, 
ak predmetom rokovania sú 
informácie alebo veci chráne-
né podľa osobitných zákonov. 
Nariadenie a uznesenie obec-
ného zastupiteľstva podpisuje 

1. Ján Fröhlich
2. Ing. Ľubomír Hnat
3. Mgr. Pavol Chmeliar
4. Ing. Ján Knapík
5. Vincent Kyšeľa
6. Ladislav Murcko
7. JUDr. František Paralič
8. Ladislav Rybovič
9. Ing. Milan Štupák

Zákon neurčuje, ktoré 
komisie majú byť zriade-
né, preto sa zvyčajne vy-
chádza zo základných sa-
mosprávnych funkcií obce.  
Obecné zastupiteľstvo môže 
zriadiť komisie pre oblasť:
financií
správy obecného majetku
podnikateľskej činnosti
obchodu, služieb, cestovné-
ho ruchu
dopravy a verejnoprospeš-
ných služieb
kultúry, vzdelávania, mlá-
deže a športu
sociálnu a bytovú
životného prostredia
výstavby a územného plá-
novania
 ochrany verejného poriad-
ku
kontroly a pod..

Zloženie komisií upravuje 
zákon len veľmi zjednodušene 
a určuje, že obecné zastupiteľ-
stvo volí členov komisie z po-
slancov obecného zastupiteľ-
stva a z obyvateľov obce.  Ak 
majú komisie plniť zákonom 
stanovené funkcie, je žiaduce, 
aby v nich pracovali odborníci 
na príslušnú oblasť.

Na rozdiel od obecnej rady, 
ktorá má charakter politické-
ho orgánu, komisie sú predo-
všetkým odborným orgánom 
obecného zastupiteľstva pre 
určenú oblasť.

Obec Plavnica má zvole-
né tieto komisie: finančnú, 
stavebnú, komisiu pre kultú-
ru a šport, komisiu na ochra-
nu verejného poriadku a ko-
misiu na ochranu verejného 
záujmu.

 

Obecné komisie

starosta najneskôr do 10 dní 
od ich schválenia obecným za-
stupiteľstvom.

Podrobné pravidlá o ro-
kovaní obecného zastupiteľ-
stva upraví rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce
Rastislav Grich
Plavnica 319
065 45 Plavnica

Starosta je predstaveným 
a najvyšším výkonným orgá-
nom obce. Volia ho obyvate-
lia obce v priamych voľbách 
na štyri roky. Funkcia sta-
rostu je verejnou funkciou. 
Starostu počas neprítomnos-
ti alebo nespôsobilosti na vý-
kon funkcie zastupuje jeho 
zástupca.

Funkcie a úlohy starostu:
zvoláva a vedie zasad-

nutia obecného zastupiteľ-
stva a obecnej rady a podpi-
suje ich uznesenia 
vykonáva obecnú sprá-

vu 
zastupuje obec vo vzťa-

hu k štátnym orgánom, práv-

nickým a fyzickým osobám 
rozhoduje vo všetkých 

veciach správy obce, ktoré nie 
sú zákonom alebo organizač-
ným poriadkom obecného za-
stupiteľstva vyhradené obec-
nému zastupiteľstvu 
je štatutárnym orgánom 

v majetkovoprávnych vzťa-
hoch obce a v pracovnopráv-
nych vzťahoch pracovníkov 
obce; v administratívnopráv-
nych vzťahoch je správnym 
orgánom

Poslanci Obecného 
zastupiteľstva 
v Plavnici

Obecné zastupiteľstvo sa 
schádza podľa potreby, naj-
menej však raz za dva mesia-
ce. Jeho zasadnutie zvoláva a 
vedie starosta. Obecné zastu-
piteľstvo rokuje vždy v zbore. 
Spôsobilé rokovať a uznášať sa 
je vtedy, ak je prítomná nadpo-
lovičná väčšina všetkých po-
slancov. Na prijatie uznese-

Rokovanie obecného 
zastupiteľstva 

nia obecného zastupiteľstva je 
potrebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny prítomných po-
slancov; na prijatie nariade-
nia je potrebný súhlas trojpä-
tinovej väčšiny prítomných po-
slancov. Ak obecné zastupi-
teľstvo nie je spôsobilé roko-
vať a uznášať sa, starosta zvo-
lá do 14 dní nové zasadnutie. 
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 V pondelok, 08. 10. 2007, 
bola kolaudácia 16-bytové-
ho obytného domu v Plavni-
ci, bloku A.

Nájomné byty sú budované  
s podporou štátu, ktorá pred-
stavuje  podstatnú časť roz-
počtu bytových domov. Obec 
Plavnica sa pri získaní  tej-
to podpory štátu zmluvne za-
viazala MVaRR SR, že spl-
ní podmienky pre pridelenie 
nájomných a nájmu týchto 
bytov  podľa Výnosu MVaRR 
SR z 22.12.2003 č. V-1/2003 o 
regulácii cien bytov a Výno-
su   MVaRR z 7.12.2000 č. V-
1/ 2006 o poskytovaní dotácií 
na rozvoj bývania.

V súlade s uvedenými sku-
točnosťami obecné zastupiteľ-
stvo na svojom zasadnutí dňa 
19.7.2007 schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie obce 

Kolaudácia bytovky

Obec Plavnica podala 
v mesiaci február 2007 na 
Ministerstvo financií SR žia-
dosť o sumu 516 000,- Sk vo 
veci poskytnutia dotácie na 
individuálne potreby obce 
súvisiacej s plnením úloh 
samosprávnych pôsobností. 
Táto žiadosť bola schválená 
a MF SR  poskytlo obci účelo-

Nové verejné osvetlenie

Plavnica č. 2/2007 o postu-
pe a o podmienkach prideľo-
vania bytov určených na ná-
jomné bývanie postavených 
s podporou štátu a Všeobec-
ne záväzné nariadenie Obce 
Plavnica č. 1/2007 /ďalej len 
VZN/, ktoré upravuje nájom 
bytov. Tieto VZN sú zverej-
nené na úradnej tabuli obec-
ného úradu.

 Bytový dom má 14 bytov 3-
-izbových a 2 byty 1-izbové. Vo 
všetkých izbách sú plávajú-
ce podlahy a pod oknami sú 
umiestnené oceľové panelové 
radiátory. V kúpeľni je kera-
mické umývadlo, dve miešacie 
batérie (sprchová a umývad-
lová). V kuchyni sa nachádza 
kombinovaný sporák, diges-
tor, kuchynská linka s umý-
vacím drezom, nad ktorým 
sa nachádza drezová batéria. 
V kúpeľni a WC je keramická 

dlažba, svietidlo a splachovací 
kombi záchod. V predsieni je 
umiestnený zvonček. Vstupné 
dvere do bytu sú protipožiar-
ne, preto sa nesmú vymeniť 
ani inak upravovať (čalúniť, 
tepelne alebo zvukovo izolovať 
a pod.)  Byt má samostatné 
vykurovanie (v byte je umiest-
nený plynový kotol) a má sa-
mostatné merače plynu, vody 
a elektrickej energie.

 Spoločnými časťami do-
mu sú chodby, vstupné vesti-

buly a schodiská.
 Spoločnými zariadeniami 

domu sú bleskozvod, práš-
kový hasiaci prístroj, vodný 
hydrant, vodovodné, plyno-
vé, elektrické a kanalizačné 
prípojky.

Obecné zastupiteľstvo v 
Plavnici uznesením č. V/2007 
zo dňa 23. 08. 2007 rozhodlo 
o pridelení bytov, konkrétne 
byty sa pridelili losovaním za 
prítomnosti losovacej komisie 
dňa 26. 09. 2007. 

vú dotáciu vo výške 255 000,- 
Sk. Po výberovom konaní 
sa začala realizácia výme-
ny svietidiel, ktorá zahŕňa-
la hlavnú ulicu, pričom vlast-
né zdroje obce tvorili sumu 
60 000,- Sk. Obec zaplatí 
ročne za verejné osvetlenie 
160 000,- Sk. Predpokladaná 
ročná úspora: 30 000,- Sk.

Obec Plavnica uzatvori-
la zmluvu so spoločnosťou  
ITKON, s. r. o. Sereď, kto-
rá poskytla a odovzdala obci 
Plavnica  „Predprojektovú 
štúdiu informatizácie mik-
roregiónu“, ktorej výsled-
kom je získanie poznatkov 
o potrebách informatizácie 
miestnej samosprávy v mik-
roregióne a kalkulácia ná-
kladov na modernizáciu pre 
našu obec a tiež pre 12 okoli-
tých partnerských obcí, kto-
ré uzatvorili s našou obcou 
Zmluvu o partnerstve me-
dzi obcami.

Základným cieľom tejto 
štúdie je analyzovať potre-
by informačných systémov 
a niektorých procesov v obci 
a navrhnúť základné smery 
pri budovaní najoptimálnej-
šej informačnej bázy.

Výsledkom tejto analýzy 
je poznanie informačných po-
trieb obce z pohľadu komuni-
kácie s ostatnými zložkami 
verejnej správy i z pohľadu 
komunikácie regionálnej sa-
mosprávy s občanom. Plánu-
je sa sprostredkovávať inter-
net cez rádiové vlny alebo op-
tický kábel.

Informatizácia mikroregiónu
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Odpad

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 – 45 % z cel-
kového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt zís-
kaný z bioodpadov - kompost, môže byť použitý pri pestovaní 
rastlín ako humusové hnojivo.

Bioodpady

Materiál vhodný na kompostovanie:
Odpad z kuchyne zvyšky ovocia a zeleniny suché potraviny zvyšky čaju, kávy

Odpad zo záhrady zvädnuté kvety pokosená tráva konáre, lístie, plody
Iný organický odpad popol z dreva hobliny, piliny škrupinky, perie

Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, 
okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa 
nemali vkladať zvyšky varených jedál.

Nebezpečenstvo spaľovania plastov
Plasty sú obohatené rôz-

nymi látkami, ako sú zmäk-
čovadlá, farbivá a stabilizá-
tory. Tie často obsahujú ťaž-
ké kovy - hlavne kadmium 
a zinok. Pri spálení sa ťaž-
ké kovy jednak uvoľňujú do 
ovzdušia, jednak zostávajú v 
popole. Pri nedokonalom ho-
rení plastov vzniká taktiež 
veľa oxidu uhoľnatého (CO). 
Tento plyn je jedovatý, lebo 
je schopný viazať sa na krv-
né farbivo - hemoglobín. Tým 
znemožňuje prenos kyslíka 
krvou, čo môže viesť k vnú-
tornému uduseniu. Spaľo-

vaním plastov sa uvoľňujú 
tiež uhľovodíky, ktoré pri-
spievajú ku vzniku fotoche-
mického smogu. Ďalším ne-
bezpečenstvom pri spaľovaní 
plastov je únik ftalátov, kto-
ré majú schopnosť hromadiť 
sa v ľudskom tele. Svetová 
zdravotnícka organizácia ich 
označila za ešte škodlivejšie 
ako obávané polychlórova-
né bifenyly. Vznikajú aj mo-
noméry príslušného plastu 
(základné stavebné kamene 
jeho uhľovodíkového reťaz-
ca). Tie sú tiež nebezpečné. 
Najnebezpečnejšie je spaľo-

vanie PVC - polyvinylchlori-
du ! Za veľmi škodlivé sa po-
važuje i dokonalé spaľovanie 
tohoto plastu, teda pri vyso-
kých teplotách v spaľovni. 
Horením PVC vzniká kyse-
lina chlorovodíková (HCL), 
ktorá silne dráždi horné ces-
ty dýchacie. Spálením 1 kg 
PVC sa uvoľní asi 0,5 kg 
HCL. Kedže sa jedná o 100% 
HCL, odpovedá toto množ-
stvo približne 1,5 l predáva-
nej kyseliny (37%) Pri spa-
ľovaní doma uniká do komí-
na aj monomér PVC - vinyl-
chlorid. Je to veľmi jedova-

tá látka s rakovinotvorným 
účinkom. Váš dym obsahu-
je aj už zmienené karcino-
génne dioxíny. Uvoľňuje sa i 
plynný chlór, či ešte agresív-
nejší fosgén. Jedná sa o ne-
bezpečné látky, ktoré sa po-
užívali v prvej svetovej voj-
ne ako bojové plyny. Vysoké 
koncentrácie majú za násle-
dok poleptanie pľúc a okam-
žitú smrť, nižšie vedú k cho-
robám dýchacích ciest. Z PVC 
sa vyrábajú novodurové trub-
ky, podlahové krytiny, pláš-
te do dažďa, hadice... Použí-
vajú sa aj na výrobu niekto-
rých obalov (hlavne fľiaš na 
čistiace prostriedky).

Viacerí z obyvateľov isto 
postrehli zrušenie veľkoob-
jemových kontajnerov (VK) 
umiestnených na štyroch 
miestach našej obce. Ich do-
časné odloženie z lokalít Fun-
duš, bytoviek pri základnej 
škole, Píla i z Táboriska (tam 
bol kontajner prevezený od 
vlakovej stanice – pozn.) bolo 
uskutočnené z viacerých ob-
jektívnych príčin. 

Využi t ie  konta jnerov 
vzhľadom na nemalé výdav-
ky s ich nakladaním bolo pre-
to potrebné prehodnotiť. Via-
ceré skutočnosti sa jednodu-
cho oklamať nedali. Faktom 
bolo, že plavnické kontajnery 
využívali stále častejšie ľudia 
z okolitých obcí. Zo svojich áut 
tu vyložili stovky kilogramov 
odpadu. Kriaky, či nepouži-

Veľkoobjemové kontajnery pad. Toto dodržíme aj v bu-
dúcnosti.  Dôležité je ale uve-
domiť si, že domový odpad 
patrí do popolníc. Komu po-
polnica nepostačuje, môže si 
na obecnom úrade zakúpiť 
biele gumové vrece, ktoré sto-
jí 40,- Sk. Pre obec je neefek-
tívne, ak na zabezpečenie vý-
vozu jedného kontajnera vydá 
prostriedky až za päť tisíc ko-
rún. Stiahnutie VK by malo 
priviesť ľudí k uvedomeniu 
toho, že za domový odpad ne-
zodpovedá obec, ale každý ob-
čan sám.“ 

Zmien s umiestnením zber-
ných nádob sa Plavničania 
dočkali nedávno. Pri cintorí-
ne sú namiesto VK umiestne-
né dve 1100 l smetné nádoby. 
Vývoz bude realizovaný každé 
dva týždne. Tie by disciplino-
vanosťou ľudí pri nakladaním 
s odpadom mali svojim obje-
mom vystačiť. Na spomínané 

miesto budú umiestnené aj 
nádoby na triedenie skla. 

Jedným z vážnych prob-
lémov sa javí vytváranie 
takzvaných čiernych sklá-
dok. Jedna z nich, za futba-
lovým ihriskom, sa po dočas-
nom odstránení opäť rozširu-
je. Vďaka niektorým nezod-
povedným jedincom tak môže 
byť obci za takýto stav udele-
ná vysoká pokuta. Znamena-
lo by to ďalšie výdavky z obec-
nej pokladnice. 

Na záver niekoľko čísel:
Za odpad v Plavnici obča-

nia zaplatia 331 tisíc korún 
ročne. Náklady obce na jeho 
vývoz však dosahujú 536 tisíc 
korún ročne. Vývoz jednotky 
separovaného odpadu (plas-
ty a sklo) vyjde obec na 7 ti-
síc korún. Od hospodára firmy 
Ekos však obec z recyklačné-
ho fondu zinkasuje polovicu, 
teda tri a pol tisíca korún. 

teľné kusy zbytočností k nám 
naznášali aj chatári z okolia. 
Prekutávať nádoby sme pri-
stihli aj niektorých neprispô-
sobivých občanov z cudzieho 
prostredia. Tí si hľadaním že-
leza chceli takto privyrobiť v 
zberniach. Veľký neporiadok, 
ktorí po sebe zanechávali ich 
nezaujímal. Pritom nie každý 
vie, že v prípade nedostatoč-
ného uskladňovania odpadu 
– teda aj neporiadku pri kon-
tajneroch – hrozí obci mast-
ná pokuta.

VK sú určené na odpad 
veľkých rozmerov. Teda nie 
na bežný domový odpad. Na 
ten sú k dispozícii popolnice. 
Toto pravidlo však nebolo do-
držané ani zo strany niekto-
rých našich obyvateľov. „Zá-
kon ukladá obci dvakrát roč-
ne vyvážať veľkoobjemový od-
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Teší nás, že v obci Plavni-
ca sa separuje a ľudia sa k trie-
deniu odpadu stavajú kladne 
a tým chránia životné prostre-
die. No stále to nie je ideálne 
a na mnohých čiernych sklád-
kach sa povaľujú plastové či 
sklenené fľaše. Obec sa v prie-
behu roka 2008 rozhodla viesť 
evidenciu o vyseparovaných 
vreciach, na základe čoho bude 
v roku 2009 finančná zľava ale-
bo odmena.

Jeden vývoz separovaného 
odpadu (skla alebo plastov) stojí 
obec 7 000,- Sk, v priebehu roka 
je ich 6. Z firmy Ekos obec do-
stane iba polovicu, zvyšok musí 
hradiť z vlastných zdrojov.

Vývoz jednej popolnice stojí 
55 Sk bez ohľadu na to, či je plná 
alebo prázdna. Je preto potreb-
né občanmi zhodnotiť vývozo-
vé cykly a vyvážať odpad podľa 
skutočnej potreby. Tak, aby boli 
popolnice aj vrecia plné a tým 
plne využité.

Čo sa týka separovaných od-
padov, sme vo vývozoch strato-
ví. Dôvodom sú vysoké nákla-
dy na separáciu – fľaše sú ne-
postláčené, špinavé, s uzáver-
mi, mnohokrát je vo vreciach to, 
čo tam nepatrí. Je preto potreb-
né venovať separovaniu väč-
šiu pozornosť a viac sa doňho 
zapájať. Ide predsa o znižova-
nie nášho odpadu a o ochranu 
nášho prostredia.

Separovaný 
zber

Pre porovnanie:
Obec Plaveč (počet oby-

vateľov: 1860) - Prvý a druhý 
člen v domácnosti 500,- Sk  
a každý ďalší po 200,- Sk

Obec Ľubotín (počet 
obyvateľov: 1340) - Každý 
člen v domácnosti 250,- Sk      
(pozn.: na vývoz komunálne-
ho odpadu nepoužívajú 110-
-litrové popolnice ako u nás, 
ale používajú 1100 – litrové 
kontajnery ( jeden pre 10 do-
mácností)

Aj kvôli týmto číslam  sa 
zvýšili poplatky za komunál-

Porovnanie nákladov na komunálny odpad
Náklady za komunálny odpad v našej obci:

rok 2005 rok 2006 rok 2007 Spolu
Príjem 256 591,- 275 841,- 331 277,-  863 709,-
Výdaj 536 776,- 515 729,- 536 051,- 1 588 556,-
Rozdiel 280 185,- 239 888,- 204 774,- 724 847,-

ny odpad a poplatky za ka-
nalizáciu.

Dôvodom zvýšenia po-
platkov za komunálny od-
pad (z 240,- Sk na 280,- Sk) 
je to, že obec veľa dopláca 
za vývoz komunálneho od-
padu a taktiež zvýšila svo-
je ceny firma EKOS Stará 
Ľubovňa.

Peniaze, ktoré budú príj-
mom, obec využije na vy-
pracovanie žiadostí na pro-
jekty týkajúce sa životného 
prostredia.

Dôvodom zvýšenia poplat-
kov za kanalizáciu (zo 150,- 

Sk na 180,- Sk) sú zvýšené 
náklady na chod čističky od-
padových vôd. Problémom 
je tiež napájanie občanov na 
obecnú kanalizáciu s daž-
ďovými vodami. Ak je totiž 
v čističke veľa čistej vody, 
musia čerpadlá prečerpávať 
oveľa viac vody, tým pádom 
sa spotrebuje aj viac elektric-
kej energie. Chemický proces 
neprebieha tak, ako by mal 
a kvôli tomu sa musia po-
užiť chemické prostriedky, 
aby voda spĺňala normy po-
trebné k vypusteniu do vod-
ných tokov.

Odpad je vec, ktorej sa 
chce jej majiteľ zbaviť alebo 
tiež hnuteľná vec, ktorej od-
stránenie (zneškodnenie) je 
potrebné z hľadiska starost-
livosti o zdravé životné pod-
mienky a ochrany životného 
prostredia.

Odpad delíme na:
 papier – krabice, knihy,  

 časopisy, zošity,
 sklo – porcelán,   

 poháre, fľaše
 bio – čaj, zvyšky z ovocia,  

 vaječné škrupiny
 priemyselný
 poľnohospodársky
 rádioaktívny
 ostatné – plechy, lieky,  

 staré farby, batérie, 
 pneumatiky, papier   

 potiahnutý fóliou   
 z alobalu, motorový olej.

Odpad náš každodenný...
Aj naša obec zápasí s prob-

lémami s odpadmi. Preplne-
né popolnice, plné veľkoob-
jemové kontajnery, čierne 
skládky okolo potokov, chod-
níky lemované papierikmi 
z keksov či cukríkov, nepo-
riadok v centre obce a tiež 
v malebných lesných kútoch. 

Kopy domového odpadu, kto-
ré nútia zamyslieť sa nad 
mentalitou človeka. A pri-
tom máme v súčasnej dobe 
veľké možnosti ako tento od-
pad znižovať, či už separova-
ním, triedením, kompostova-
ním. Nie je možné vyhnúť sa 
tvorbe odpadu, no všetci mô-
žeme prispieť k čistému a prí-
jemnejšiemu prostrediu okolo 
seba. Je potešujúce, ak máme 
upratané okolie svojich do-
mov – záhrady, dvory. Pod-
ľa starých zákonov za čisto-
tu obce zodpovedala samotná 
obec – no obec tvoria samotní 
občania. Vždy je jednoduché 
kritizovať a hodnotiť, no tre-

ba i konať a vlastným úsilím 
prispieť k dobru veci. Na za-
čiatok možno stačí nehádzať 
papiere po chodníkoch.

Taktiež privítame všetky 
nápady ako s odpadom bo-
jovať.

Prichádza k nám jar, kto-
rá odhaľuje to, čo bolo celú 
zimu pod snehom. Veríme, že 
slnečné lúče nenechajú niko-
ho ľahostajným a že sa všetci 
pustíme do jarného upratova-
nia. Veď komu je už len prí-
jemný pohľad na neporia-
dok, odpadky či zvyšky lís-
tia? Isto stojí za to čisté oko-
lie, ktoré sa čochvíľa zazele-
ná a zakvitne.

Veľkou pomocou pre obec sú 
aj pracovníci verejnoprospeš-
ných služieb, ktorí vykonáva-
jú úpravu a čistenie verejných 
priestranstiev, chodníkov, prie-
kop, služby pri úprave a činnos-
ti obecnej knižnice a kultúrneho 
domu, vypratanie menších sklá-
dok tuhého domového odpadu, 
kosenie a odvoz z trávnatých 
plôch na verejnom priestran-
stve obce a cintorína.

Svojou prácou prispievajú 
ku skrášleniu a úprave vzhľa-
du obce. V roku 2007 dosta-
li vďaka práci týchto pracov-
níkov nový šat lávky pre pe-
ších a most na funduši cez rie-
ku Šambronka, ktoré boli pre-
čistené od hrdze a natreté jas-
nou modrou farbou.

Verejnoprospešné 
služby

Odpad - bol, je, ale nemusí byť
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Otvorenie školského roka 
2007/2008 sa po prvý krát ne-
konalo v miestnej základnej 
škole, ale začalo svätou om-
šou 03. 09. 2007 o 8:00 hod. 
za účasti riaditeľa ZŠ, učite-
ľov, starostu obce a žiakov, 
ktorí sa omše zúčastnili od-
dýchnutí a plní prázdnino-
vých zážitkov. Na druhej nedeľnej svätej 

omši bola v kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie 

132 birmovancom vyslúže-
ná sviatosť kresťanskej dospe-
losti, sviatosť birmovania.

Sviatosť birmovania ude-
lil žiakom a študentom (62 

Začiatok novembra už tra-
dične patrí Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatke zosnu-
lých, kedy nastáva tzv. du-
šičkový čas a ľudia zažatými 
sviecami zdobia hroby svo-
jich príbuzných, priateľov a 
známych.

       Na začiatku novembra 
navštevujú veriaci podľa kres-
ťanskej tradície cintoríny. Pá-
pež Gregor III.v roku 731 na-
riadil slávenie Všetkých svä-
tých v Ríme každý rok 1. no-
vembra a pápež Gregor IV. 
ho o sto rokov neskôr rozší-
ril na celú cirkev. Veriaci si 
v tento deň pripomínajú aj 
svätých, ktorí nemajú miesto 
v kalendári alebo nie sú ofi-
ciálne vyhlásení za svätých, 
hoci sú v nebi. Z tohto sviat-
ku sa vyvinula aj spomien-
ka na mŕtvych. Opát Odi-
lo v benediktínskom klášto-
re Cluny v roku 998 naria-
dil večer 1. novembra vyzvá-
ňať a spievať žalmy za mŕt-

Kostol Sedembolestnej Pan-
ny Márie, jeden z najväčších no-
vodobých kostolov na východe 
republiky, bol vysvätený pred 
rokom, 4. novembra 2006.

Základný kameň plavnic-
kého kostola požehnal Alojz 
Tkáč z košickej arcidiecézy v 
septembri roku 2001. Stav-
ba bola vybudovaná za päť ro-
kov a bolo na nej odpracova-
ných asi dvanásťtisíc brigád-
nických hodín. 

Celá stavba je pomerne zlo-
žitá, s množstvom betónových 
konštrukcií. Je postavená na 
pôdoryse ryby, ktorá bola a je 
symbolom kresťanstva a pri-

   Po svätej omši sa pán 
riaditeľ poďakoval duchovné-
mu otcovi Marčákovi za mož-
nosť otvorenia školských brán 
v priestoroch chrámu a záro-
veň poprial všetkým školopo-
vinným veľa síl, energie i hla-
du po vedomostiach, učiteľom 
zase veľa trpezlivosti  a chu-
ti učiť. 

Sviatok všetkých svätých 
a Pamiatka zosnulých

vych a na druhý deň slúžiť 
veľkú zádušnú omšu. Tento 
zvyk sa čoskoro rozšíril po ce-
lej západnej cirkvi. Na znak 
nesmrteľnosti duší a Božie-
ho milosrdenstva sa na cin-
torínoch zapaľujú sviečky.  
      Na Slovensku siaha úcta 
k mŕtvym až k našim praslo-
vanským predkom. Podľa ich 
predstáv sa duše zomrelých 
naďalej zúčastňovali na uda-
lostiach svojho rodu, ktorý si 
ich mal uctievať primeraný-
mi obradmi. 

      Aj cintorín v Plavni-
ci otvoril svoje brány a žiaril 
svetlom tisícok sviec. Ľudia 
sa zastavili, zapálili sviečku 
a spomínali. Na chvíľu za se-
bou zanechali zhon všedných 
dní a uvedomili si vlastnú po-
minuteľnosť. Preto nech svie-
ce čo najčastejšie horia – spre-
vádzané modlitbou – na hro-
boch našich drahých lebo ani 
jedna dušička by nemala byť 
opustená. 

pomína veľkú loď, keďže naši 
predkovia boli plavcami a spla-
vovali drevo po rieke Poprad. 
Veža je vysoká 30 m a symbo-
lizuje skrytý život Pána Ježiša. 
Na veži sa nachádza kríž vyso-
ký 3 m, ten symbolizuje Kris-
tov verejný život. Ružová far-
ba kostola je symbolom muče-
níctva, modrá je farbou Pan-
ny Márie. 

Kostol je symbol snahy člo-
veka stretnúť sa s Bohom, tu 
sa schádzame ako veľká rodi-
na, aby sme chválili Pána Boha, 
aby sme sa živili jeho slovom, 
aby sme prijímali telo Kristovo. 
Chrám je domom modlitby.

Birmovka

Cirkev
Kostol nám slúži už rok

Otvorenie školského roka

dievčatám a 70 chlapcom) ar-
cibiskup košickej arcidiecézy 
Mons. Alojz Tkáč.

Príprava na sviatosť bir-
movania pozostávala z vedo-
mostnej (články viery, liturgia 
sviatostí, desatoro) a duchov-
nej prípravy (účasť na sv. om-
šiach, sv. spovediach, na du-
chovných obnovách).
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V nedeľné ráno 12. augus-
ta nás prekvapil a zároveň 
rozosmutnil silný dážď. Na 
slniečko to nevyzeralo, ale 
poobede sa vyčasilo a plav-
nické kultúrno-športové pod-
ujatie sa mohlo rozbehnúť.

O 13:00 sa začal exhibič-
ný futbalový zápas Plavni-
ca – Hromoš, kde si zmerali 
sily starí páni. Hromoš do-
kázal, že im nechýba ener-
gia a chuť bojovať a porazil 
Plavnicu 2:1.

O 15:00 sme mohli sledo-
vať majstrovský futbalový 
zápas Plavnica – Chminian-
ska Nová Ves, ktorý skončil 
výsledkom 3:1 a niesol sa 
v znamení úžasného povzbu-
dzovania mladými chlap-

 Už tradične sa začiatkom 
novembra koná súťaž mla-
dých požiarnikov, ktorú or-
ganizuje Dobrovoľný hasič-
ský zbor (DHZ) v Plavnici 
v spolupráci so ZŠ.

Na tohtoročnom roční-
ku sa zúčastnilo 20 súťaž-

ných družstiev (16 druž-
stiev chlapcov, 4 družstvá 
dievčat), v každom bolo 5 
členov.

Štartovné čísla boli pri-
delené družstvám na Okres-
nom výbore v SĽ ešte pred 
súťažou. Po slávnostnom ná-

stupe sa začali plniť jednot-
livé disciplíny podľa porado-
vých čísel. Tie pozostávali zo 
4 disciplín. Začalo sa testom 
z teórie, pokračovalo štafe-
tou 5 x 25 m, štafetou požiar-
nych dvojíc a končilo uzlovou 
štafetou.

V ý s l e d k y 
sumarizovala 
2-členná sčí-
ta c ia  komi -
sia (disciplíny 
boli hodnotené 
hlavnými roz-
hodcami jed-
notlivých dis-
ciplín).

V í ť a z o m 
z  c h l a p č e n -
ských druž-
stiev sa stalo 
družstvo Plav-
n ica  3  pre d 

družstvom Nová Ľubovňa 
2 a družstvom Malý Lipník 
1, z dievčenských družstiev 
vyhrali dievčatá z Vislanky 
pred 3 družstvami dievčat 
z Novej Ľubovne.

Ďalšie dve družstvá z Plav-
nice, Plavnica 1 a Plavnica 2, 
skončili na 5. a 12. mieste.

Na slávnostnom vyhod-
notení boli odovzdané dip-
lomy a poháre prvým trom 
družstvám.

V závere patrilo poďa-
kovanie organizátorom, ZŠ 
Plavnica, zúčastneným druž-
stvám, hosťom a ostatným 
prítomným. 

Žiaci opäť dokázali svoju 
priebojnosť, šikovnosť a chuť 
bojovať. VII. ročník okresnej 
halovej súťaže mladých po-
žiarnikov bol teda opäť úspeš-
ný a tešíme sa na ten ďalší. 

Materskú škôlku v súčas-
nosti navštevuje 52 detičiek. 
Svoju šikovnosť prezentovali 
aj krásnymi výrobkami, kto-

Plavnicafest
cami.

O t v o r e n i e 
programu bolo 
krátko po 17:00 
hodine staros-
tom obce, ktorý 
sa spolu s mo-
d e r á t o r k o u 
Majkou Pavlí-
kovou prihovo-
ril všetkým zú-
častneným.

Ako prvá vy-
stúpila folklór-
na skupina Kol-
lárovci z Kolač-
kova, ktorá sa striedala so 
skvelým ľudovým rozpráva-
čom Jožko-Jožkom v úžas-
ných šatách s volánikmi 
a parochni, ktorý navodil tú 

správnu atmosféru a rozo-
smial všetkých naokolo.

Spieval nám ľudový súbor 
Poľana z Jarabiny, hosťom 
večera bola country skupina 
Žobráci, ktorá mala vystúpiť 
s Mišom Hudákom, ale ten 
nakoniec z pracovných dô-
vodov neprišiel. To však nič 
nezmenilo na radosti, kto-
rú chlapci so sebou prinies-
li a hudbe, ktorou roztanco-
vali ľudí. Ihriskom sa niesli 
veselé piesne, rozvoniavala 
klobáska i guláš.

Pre deti boli pripravené 
detské hry, obrovský úspech 
malo kovbojské ródeo, kde 
si na umelom býkovi mohli 
zmerať sily aj ostatní, a to 
snahou udržať sa v sedle čo 
najdlhšie. Súčasťou býčieho 
ródea bola aj nafukovačka 

chrániaca pred pádmi, kto-
rú deti využívali na skáka-
nie a tak sa všetky skvelo 
vybláznili.

Večer sa zavŕšil disco zá-
bavou s Dj. Dzurom a hu-
dobnou skupinou Generá-
cia, ktorá trvala do nesko-
rej noci.

Celkovo sa na futbalo-
vom ihrisku zišlo okolo 800 
– 900 ľudí, nebola núdza 
o smiech 

a priateľské rozhovory 
a pevne veríme, že o rok sa 
takto stretneme zase.

ré vznikli z plodov jesene. 
Z dýň sa stali veselé tvárič-
ky, z mrkvy húsenice, z repy 
ježkovia. 

Plody jesene v škôlke

Tohtoročný 
Plavnicafest 

je naplanovaný 
na 2. augusta 2008

VII. ročník okresnej halovej súťaže mladých požiarnikov
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Reagujeme

Pri tvorbe obsahovej štruktúry našich Obecných novín 
sme v redakčnej rade rozmýšľali o vytvorení rubriky, v kto-
rej by sme mohli odpovedať na Vaše návrhy, otázky, požia-
davky, predstavy a samozrejme aj na kritiku, jednak na cel-
kový  chod života v obci, ale aj konkrétne na činnosť samo-
správnych orgánov obce. Sme si vedomí, že konštruktívna 
kritika nedostatkov a chýb, ktoré sa môžu v živote obce vy-
skytnúť je veľmi dôležitá spätná väzba najmä pre tých, kto-
rý o zásadných veciach v obci rozhodujú. Reakciou na kon-
štruktívnu a včasnú kritiku potom môžeme korigovať a vy-
lepšovať rozhodnutia s cieľom dosiahnutia tých najoptimál-
nejších riešení.

lárii, je veľmi skreslený po-
hľad na pôsobnosť starostu. 
Chod úradu zabezpečujú za-
mestnankyne, ktoré zvlád-
nu celú úradnú agendu. Po-
stavenie starostu vidím ako 
manažéra, ktorý chod živo-
ta v obci riadi,  pozostávajú-
ci najmä z organizácie a rie-
šenia celého komplexu úloh 
v teréne aj s podnikateľmi, 
ktorým podľa mňa na rozvo-
ji obce záleží. Starosta, ktorý 
presedí celé dni na úrade, je 
zlý starosta.

2. Anonym: S každou ve-
cou sa ideš najprv poradiť 
s predsedom RD, a ako on 
rozhodne, tak sa potom ria-
diš.

Odpoveď: Áno, v dôleži-
tých odborným  veciach sa 
idem poradiť aj s predsedom 
RD, no nielen k nemu, ale aj 
k iným podnikateľom, sta-
rostom iných obcí, či ľuďom, 
ktorí sú ochotní poradiť a po-
môcť a to nielen radou, ale aj 
materiálno-technicky. Veď by 
bolo veľkou chybou nevyužiť 
túto pomoc, ktorú nám ostat-
né obce len závidia.

3. Anonym: No a čo sa 
týka chodníkov – prejdi sa 
pán starosta peši po dedine. 
Nejedná  sa o prechádzku po 
chodníkoch starých/tie samo-
zrejme boli urobené tak kva-
litne známou  firmou, že večer 
jednoducho na nich človek za-
kopne/, ale po tých, čo sa prá-
ve teraz robia v hornej časti 
obce, kde sú nekvalitne preve-
dené stavebné práce. Dokon-
ca sa ani výberové konanie na 
tieto práce nezverejnilo.

Odpoveď: Je pravda, že 
by som mal viac chodiť po de-

dine peši, no ale to nezname-
ná, že nemám prejdené naše 
chodníky. Chodník urobený 
známou firmou má už neja-
ký ten piatok za sebou, tak 
preto aj tak vyzerá. Chceli 
by sme ho tohto roku opra-
viť, dúfam, že sa nám to po-
darí. Čo sa týka nového chod-
níka, tak v prvom rade ešte 
nie je dokončený ani jeden 
meter štvorcový. Keď bude 
kompletne ukončený, potom 
sa môžeme o tom rozprávať. 
Ohľadom výberového kona-
nia len toľko, že podľa smer-
nice č. 1/2006  schválenej 
obecným zastupiteľstvom 
dňa 26.04.2006,  nemusí byť 
výberové konanie, stačí iba 
prieskum trhu.

4. Anonym: Chceme ve-
dieť, ako sa nakladá s finanč-
nými prostriedkami, koľko je 
rozpočet na jednotlivé akcie 
a koľko to v skutočnosti stálo. 
Nie je to totiž len vecou staros-
tu a obecného zastupiteľstva, 
príp. kontrolóra obce.

Odpoveď: Rozpočet obce 
na príslušný rok a závereč-
ný účet je schvaľovaný na 
zasadnutiach obecného za-
stupiteľstva. Na týchto  za-
sadnutiach, ktoré sú verej-
né, sa môže zúčastniť kaž-
dý občan.  

Pokiaľ má občan záujem 

o informácie týkajúce sa  fi-
nancovania  vybraných akcií, 
môže o ne požiadať buď osob-
ne na obecnom úrade alebo 
zaslaním písomnej žiadosti 
s uvedením konkrétnych po-
žadovaných údajov.

5. Anonym: Budeš pre-
kvapený, ak budeš musieť 
zdokladovať svoje telefónne 
účty, služobné auto a ostat-
né náležitosti. Či si myslíš, že 
Teba sa kontrolovať nedá?

Odpoveď: Určite si to ne-
myslím. Informácie o výške 
predmetných účtov, o účelo-
vosti a hospodárnosti vynakla-
dania finančných prostried-
kov môže každý občan získať 
vyššie uvedeným spôsobom, 
ale nie je problém to aj zve-
rejniť. Tak napríklad telefón-
ny účet za posledných päť me-
siacov je v priemere 1.080,-Sk 
a služobné auto nás stálo v ro-
ku  2007   53.200,-Sk, v tejto 
sume je benzín, poistky a ser-
visné prehliadky.

Na záver môjho príspevku 
chcem vysloviť potešenie nad 
skutočnosťou, že chod  života 
v obci Vám nie je ľahostajný, 
čo vyplýva aj z uvedenej kriti-
ky „ ANONYMA“. Možno lep-
šou formou komunikácie by 
bol osobný, alebo písomný ad-
resný kontakt, ale aj takúto, 
hoci podľa mňa, neopodstat-
nenú anonymnú formu (lep-
šie však bez urážok) vítam. 

Pevne veríme, že spoloč-
ným riešením dôležitých tém 
v živote obce prispejeme  k jej 
zdravému rozvoju na občian-
skom princípe riadenia, k čo-
mu by nám mala poslúžiť aj 
táto rubrika.

Hneď prvé slovo v rubrike 
si zobral pán starosta.

Návrh  na vytvorenie tej-
to rubriky som privítal, keď-
že si myslím, že je to jedna 
z ciest, ako poskytnúť obča-
nom možnosť priamo sa zú-
častňovať na riadení veci ve-
rejných v obci. Hneď som sa 
aj podujal v prvom vydaní 
obecných novín prispieť člán-
kom do tejto rubriky.

Nebolo treba dlho o téme 
rozmýšľať, došla mi poštou 
a to vo forme anonymu. Keď-
že predmetný anonym je roz-
siahly a z technických prí-
čin ho nemôžem celý zverej-
niť vynechám osobné uráž-
ky  a budem reagovať na, 
z môjho pohľadu, podstatné 
veci, z ktorých vyberám ná-
sledovné:

1. Anonym: Ty prichá-
dzaš do práce zvyčajne oko-
lo deviatej, potom sa vytra-
tíš a zasa prídeš pred skon-
čením úradných hodín. Me-
dzitým Ťa vidieť väčšinou na 
RD, v spoločnosti podnikate-
ľov a ľudí, ktorí majú ďale-
ko od toho, aby obci pomohli, 
ale na obci chcú čím viac pro-
fitovať.

Odpoveď: Do funkcie sta-
rostu som vstupoval s vedo-
mím, že môj pracovný čas 
je neobmedzený, čiže aj 24 
hodín denne a to aj v dňoch 
pracovného pokoja. Predsta-
va o tom, že starosta má se-
dieť celý úradný čas v kance-

Budeme radi, ak budeme môcť v rubrike „Reagujeme“ 
odpovedať na Vaše názory, otázky, či postrehy, ktoré nám 
môžete zasielať poštou, e-mailom či formou diskusného 
fóra, ktoré je Vám k dispozícii na našej obecnej stránke.

Taktiež privítame rôzne príspevky a fotografie do Plav-
nických novín, či už z oblasti školstva, cirkvi, histórie, od-
padovej problematiky alebo športu. Veríme, že tieto novi-
ny budú pre našich občanov zaujímavé, plné informácii a i 
zábavy. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pevne dúfame, 
že spoločnými silami posunieme Plavnicu dopredu. 

Plavnické noviny
pre Vás...

Reagujeme, odpovedáme, zamýšľame sa...
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Už tradičné vianočné tur-
naje vo volejbale a futbale do-
plnil aj futbalový turnaj žia-
kov, ktorý sa uskutočnil 29. 
12. 2007. Hralo sa osobitne 
v dvoch skupinách: mladší 
a starší žiaci. V každej skupi-
ne hrali štyri družstvá, po tri 
z Plavnice a po jednom zo ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda v Starej 
Ľubovni. Hralo sa systémom 

Dňa 30. 12. 2007 sa v telo-
cvični základnej školy so za-
čiatkom o 9:00 hodine konal 
halový turnaj v mini futbale 
o pohár starostu obce. 

Turnaj sa hral podľa pra-
vidiel futsalu 3 + 1 hráčov 
v poli, hracia doba bola 2 x 12 
min. Víťazom sa stalo druž-
stvo RD Plavnica, na 2. mies-

11. ročník halového turnaja 
te sa umiestnilo družstvo LHP 
Rozbijak a na 3. mieste Plav-
nica „A“.

Družstvá, ktoré sa tur-
naja zúčastnili: RD Plavnica, 
JUNO D-S, Dorast Plavnica, 
Plavnica „B“, LHP Rozbijak, 
Šambron, Hromoš, Orlov, Pla-
več, Brezovica, Plavnica „A“, 
Starí páni, Slovdach.

Majstrovstvá okresu 
v praktickom šachu (Stará Ľu-
bovňa, október 2007) – Miroslav 
Rybovič (2. miesto)
Majstrovstvá Prešovského 

kraja v šachu základných škôl 
(Bardejov, október 2007) – Mi-
roslav Rybovič (4. miesto)
Medzinárodný šachový 

turnaj o pohár 17. novembra 
(Lipany, november 2007) – 
mladší žiaci – Šimon Vančo 
(1. miesto), Jakub Kontra, naj-
mladší účastník (3. miesto), Da-
niel Petrus (4. miesto)
Vianočný turnaj o Kráľa 

šachu (Stará Ľubovňa, decem-
ber 2007) – mladší žiaci: Šimon 
Vančo (1. miesto), Jakub Kon-

Šachové úspechy v ZŠ

tra (2. miesto), Marek Vančo, 
najmladší účastník (4. miesto), 
starší žiaci: Miroslav Rybovič 
(3. miesto), Dárius Lichvarčik 
(4. miesto)
Turnaj CVČ (Spišská Belá, 

december 2007) – mladší žiaci: 
Daniel Petrus (1. miesto), Jakub 
Kontra ((3. miesto), Šimon Van-
čo (5. miesto), starší žiaci: Miro-
slav Rybovič  (5. miesto)

Šport

každý s každým. Hoci boli hos-
tia zo Starej Ľubovne zdatným 
súperom, víťazné priečky ob-
sadili futbalisti zo ZŠ v Plav-
nici. Ceny odovzdal poslanec 
OZ Jano Fröhlich. Turnaj bol 
na vysokej úrovni a isto bol pre 
žiakov aj oživením vianočných 
prázdnin. Sme radi, že sa ne-
zabúda ani na naše najmenšie 
futbalové nádeje.

Futbalový turnaj žiakov

JESEŇ 2007

1. kolo 05. 08. 2007 PLAVNICA - Zborov 1:5

2. kolo 08. 08. 2007 Záborské - PLAVNICA 4:2

3. kolo 12. 08. 2007 PLAVNICA - Chmin. N. Ves 3:1

4. kolo 19. 08. 2007 Juno SL - PL AVNICA 0:0

5. kolo 26. 08. 2007 PLAVNICA - Kendice 0:3

6. kolo 02. 09. 2007 Šarišské  Dravce - PLAVNICA 1:0

7. kolo 09. 09. 2007 PLAVNICA - Uzovce 3:1

8. kolo 16. 09. 2007 Svit - PLAVNICA 3:1

9. kolo 23. 09. 2007 PLAVNICA - Miklušovce 2:1

10. kolo 30. 09. 2007 Poprad ,,B“ - PLAVNICA 5:1

11. kolo 07.10. 2007 PLAVNICA - Štrba 4:4

12. kolo 14.10. 2007 PLAVNICA - Šiba 2:1

13. kolo 21.10. 2007 Pušovce - PLAVNICA 1:1

14. kolo 28.10. 2007 PLAVNICA - Spišské Bystré 3:0

15. kolo 04.11. 2007 V. Lomnica - PLAVNICA 3:4

JAR 2008

16. kolo 16.03. 2007 15:00 Zborov - PLAVNICA

17.kolo 23. 03. 2008 15:00 PLAVNICA - Záborské

18. kolo 30. 03. 2008 15:00 Chmin. N. Ves - PLAVNICA

19. kolo 06. 04. 2008 15:30 PLAVNICA - Juno SL 

20. kolo 13. 04. 2008 15:30 Kendice - PLAVNICA

21. kolo 20. 04. 2008 16:00 PLAVNICA - Šarišské  Dravce  

22. kolo 27. 04. 2008 16:00 Uzovce - PLAVNICA

23. kolo 01. 05. 2008 16:00 PLAVNICA - Svit   

24. kolo 04. 05. 2008 16:00 Miklušovce - PLAVNICA

25. kolo 11. 05. 2008 16:00 PLAVNICA - Poprad ,,B”  

26. kolo 18. 05. 2008 16:00 Štrba - PLAVNICA

27. kolo 25. 05. 2008 14:00 Šiba - PLAVNICA

28. kolo 01. 06. 2008 16:00 PLAVNICA - Pušovce  

29. kolo 08. 06. 2008 16:00 Spišské Bystré - PLAVNICA

30. kolo 15. 06. 2008 16:00 PLAVNICA - V. Lomnica   

Rozpis zápasov V. ligy SZ 
vo futbalovej sezóne 2007/2008
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V sobotu, 20. októbra, sme sa prebudili do krásneho zasne-
ženého rána. Prvá snehová nádielka sa síce do poobedia roz-
topila a zostalo len pár vločiek na strechách, ale pani Zima 
nám priniesla ešte mnohé prekvapenia.

Narodili sa:
Radka Rybovičová  - Plavnica 348, Gabriela Kalakajová - 
Plavnica 355, Patrik Štupák - Plavnica 154, Iveta Kmečová 
- Plavnica 60, Martin Bakroci - Plavnica 278, Mária Kasen-
čáková  - Plavnica 90, Michaela Kyšeľová - Plavnica103, Ja-
kub Huba - Plavnica 185, Jakub Rindoš - Plavnica 409, Fi-
lip Malast - Plavnica 141, Sara Sakmarová - Plavnica 305, 
Šimon Žoldák - Plavnica 25, Timotej Vyparina - Plavnica 
430, Martin Pavlik - Plavnica 274, Michal Sklenárik  - Plav-
nica 460, Marko Štupák - Plavnica 387, Markus Drabišin 
- Plavnica 26, Alexandra Hnatová - Plavnica 255, Viktória 
Šestáková - Plavnica 380, Ivana Raslavská - Plavnica 292

Navždy nás opustili:
Karol Štupák - Plavnica 304, Anna Dufalová - Plavnica 
377, Emil Fabian - Plavnica 108, Helena Olejárová - Plav-
nica 82, Rozália Kancianová - Plavnica 347, Ján Liščinský 
- Plavnica 198, Jozef Sekelský - Plavnica 220, Mária Kon-
trová - Plavnica 391, Štefan Kyšeľa - Plavnica 136, Michal 
Dufala - Plavnica 355, Mária Kancianová - Plavnica 347, 
Mária Chmeliarová  - Plavnica 351, Helena Solecká - Plav-
nica 385, Agnesa Janická  - Plavnica 178, Anna Murcková 
- Plavnica 303, Štefan Vančo - Plavnica 104, Kristína Ju-
rašovská - Plavnica 83, Agnesa Vojteková - Plavnica 311

1. septembra 2007 o 17: 
00 hod. sa v kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie veriaci 
zúčastnili na svätej omši, kto-
rou sprevádzal svojou hudbou 
a piesňami český textár a spe-
vák Jiří Zmožek.

 
Po omši nasledoval kon-

cert, kde odznel bohatý re-
pertoár známych i menej zná-
mych piesní pre deti i dospe-
lých, v českom i slovenskom 
jazyku. Koncert bol veľmi pô-
sobivý a zanechal v ľuďoch 
príjemný pocit. 

Pozvať Jižího Zmožka 
bolo nápadom Plavničana 
Jána Soleckého, ktorý sa zú-
častnil na koncerte v Kosto-
le Vincenta de Paul v Bra-
tislave. Jižího Zmožka oslo-
vil ešte v apríli a tak bola do 
koncertnej šnúry zaradená aj 
naša obec. Český spevák sa 
pochvalne vyjadril o akus-
tike kostola a prisľúbil ná-
vrat, ktorý môžeme očaká-
vať tohto roku počas vianoč-
ných sviatkov. 

Jiří Zmožek
Keď bol na vrchole slávy, 

napísal snáď stovky piesní 

Prvá snehová nádielka
Od 9. marca minulého roku je opäť otvorená obecná kniž-

nica v priestoroch miestneho kultúrneho domu každý piatok 
od 14:00 do 17:00. Zároveň v čase od 15:30 do 17:00 prebie-
ha bezplatné počítačové poradenstvo, kde sa môžete dozve-
dieť veľa o svete počítačov, nechať si poradiť či nájsť riešenie 
technických problémov. Knižný fond je pravidelne dopĺňaný 
o nové tituly. Pozývame všetkých, aby si prišli vybrať knihu 
podľa svojej chuti a spríjemnili si chvíle čítaním. 

Obraciame sa na vás s prosbou o fotografie našej obce 
z histórie i zo súčasnosti. Privítame zaujímavé momentky 
zo všedného dňa, fotografie osôb, budov, ktoré zmenil čas, 
fotografie prírody, rôznych akcií, ktoré sa v našej obci ko-
nali a pod.

Fotografie chceme použiť na účely doplnenia obecnej in-
ternetovej stránky, prípadne na vytvorenie nástenky, a tiež 
na uchovanie pre ďalšie generácie. 

Fotografie môžete zasielať poštou, e-mailom alebo osob-
ne. Všetky originály vrátime. Ďakujeme!

V súčasnosti je internet nevyčerpateľným zdrojom infor-
mácii. Ani naša obec nechce zaostávať a preto má vytvore-
nú internetovú stránku, ktorou chce občanom obce aj ostat-
ným návštevníkom poskytnúť rýchle a aktuálne informá-
cie o obci Plavnica.

Jej adresa je: www.obecplavnica.sk

Obecná knižnica

Vážení občania!

Vytvorenie internetovej stránkyKoncert Jiřího Zmožka
pre českých popredných spe-
vákov. Písal pre Karla Got-
ta, Hanu Zagorovú, Helenu 
Vondráčkovú, Máriu Rottro-
vú, Michala Tučného...

Z nich sú dodnes populár-
ne napr.: 
Zvonky štestí, Už mi, lásko, 
není dvacet let, To musím 
zvládnout sám, Tam u nebes-
kých bran, To býval ráj...

 Písal tiež pre hercov, ako 
Rudolfa Hrušínského, Janu 
Hlavačovú, Radka Brzobo-
hatého, Josefa Kemra, vystu-
poval so slávnymi umelcami 
v zahraničí, napr. s Jiřinou 
Bohdalovou v Kanade, Aus-
trálii, Švajčiarsku... Hovo-
rilo sa mu Kráľ dobrej nála-
dy. Jeho firma Carmen, kde 
sa rodili hudobné nahráv-
ky, tzv. ľudové hudby, stá-
le rástla. Náhle však prišiel 
krach a Jiří Zmožek spadol 
aj na dno. Nemocnice, myš-
lienky na samovraždu - a ako 
záchrana z tejto situácie – 
viera v Boha. Hovorí, že sa 
pred pár rokmi znovu naro-
dil a začal nový život...

Viac informácií  o Jiří 
Zmožkovi nájdete na: http://
www.zmozek.cz/titulka.php
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