Rok 1999
Demografické údaje
K 31.12.1998 bolo v Plaveckom Mikuláši 694 obyvateľov, z toho 336 mužov a 358
žien. Najstarším občanom je pani Anna Mračková. Najmladším občanom je Jakub Horňák,
ktorý sa narodil pár dní pred koncom kalendárneho roka.
V priebehu roka 1999 sa narodilo spolu 12 detí, z toho 4 chlapci a 8 dievčat: Petra
Válková, Veronika Hlavatá, Denis Provazník, Peter Koutný, Mária Hološková, Jaroslava
Nemcová, Lucia Bartošová, Samuel Hlavatý, Monika Konyáriková, Svetlana Tarkošová,
Mária Okruhlicová a Jakub Horňák.
V roku 1999 zomrelo 7 občanov, z toho 3 muži a 4 ženy: Pavel Hložek, Agneša
Smolárová, Rozália Kittnerová, Peter Hajtmanek, Ján Balúch, Rozália Mrkvová a Amália
Hlavatá.
V tomto roku tragicky zahynul náš občan, Peter Hajtmánek, utopil sa v rašelinovom
rybníku v Prievaloch.
Do našej obce sa v roku 1999 prisťahovalo 10 ľudí, z toho 5 mužov a 5 žien. Z obce
sa odsťahovalo 5 ľudí, z toho 3 muži a 2 ženy.
V roku 1999 bolo v našej obci uzatvorených 7 manželstiev, a to:
 17.4. – Štefan Mlynarovič a Judita Chovancová,
 24.4. – Ivan Gavlas a Darina Kočíšková,
 22.5. – Ľuboš Húska a Helena Takáčová,
 19.6. – Peter Paulík a Slavomíra Hečková,
 31.7. – Vladimír Horňák a Zuzana Krajčiríková,
 28.8. – Peter Fráner a Vlasta Dolga,

 2.10. – Daniel Alžbetkin a Martina Pavlíková.
Politické udalosti
V roku 1999 sa konali prezidentské voľby. Boli to prvé prezidentské voľby na
Slovensku, v ktorých za prezidenta hlasovali občania, a nie poslanci, ako tomu bolo v prvých
voľbách v roku 1993 pri zvolení Michala Kováča. Do druhého kola postúpili z prvého a

druhého miesta po celoslovenskom hlasovaní Rudolf Schuster a Vladimír Mečiar. Rudolf
Schuster získal v celej SR 57,18% hlasov, Vladimír Mečiar získal 42,81% hlasov. V poradí
druhým prezidentom Slovenskej republiky sa stal Rudolf Schuster.
Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15.5.1999. V Plaveckom Mikuláši prišlo
k volebným urnám v prvom kole spomedzi 576 oprávnených voličov 430 voličov, čiže
74,65%. Platných hlasov pre všetkých kandidátov bolo 422, pričom kandidát Ján Demikát
získal 0 hlasov, Juraj Lazarčík 7 hlasov, Vladimír Mečiar 211 hlasov, Ivan Mjartan 17
hlasov, Rudolf Schuster 104 hlasov, Ján Slota 12 hlasov, Juraj Švec 6 hlasov, Magda
Vášáryová 59 hlasov, Boris Zala 4 hlasy a nevoliteľní kandidáti 2 hlasy.
Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 29.5.1999. V našej obci prišlo spomedzi
584 oprávnených voličov 429 voličov, čiže 73,46%. Platných hlasov pre všetkých kandidátov
bolo 419, pričom výsledky boli nasledovné:
 Vladimír Mečiar získal 241 hlasov, čiže 57,51%,
 Rudolf Schuster získal 178 hlasov, čiže 42,48%.
V roku 1999 nastúpila do funkcie novozvolená starostka našej obce, pani Mária
Jeklová. Funkciu prebrala po pani Melánii Kiripolskej, ktorá bola starostkou Plaveckého
Mikuláša v rokoch 1994-1998. Za poslancov boli zvolení:
Melánia Kiripolská – zástupca starostky a poslankyňa,
Vladimír Hlavatý – predseda komisie mládeže a športu a poslanec,
Anna Zburínová – predseda finančnej komisie a poslankyňa,
Otília Malčeková – predseda sociálno-zdravotnej komisie a poslankyňa,
Anton Nemec – predseda stavebnej komisie a poslanec,
Vlasta Dulanská – predseda kultúrno-školskej komisie a poslankyňa,
Ľudovít Písečný – predseda komisie životného prostredia a poslanec,
Ján Kubisa – predseda komisie verejného poriadku a poslanec,
Ostatní poslanci Obecného zastupiteľstva: Milan Diviak, Ladislav Klíma, Štefan
Alžbetkin, Jozef Holič, Ing. Jana Draškovičová, PaedDr. Viera Provazníková, Marián
Vittek, Alexander Sýkora.

Hospodárenie obce
Obec v roku 1999 hospodárila podľa vyrovnaného rozpočtu príjmov a výdavkov vo
výške 2 435 000,-Sk. Hospodárenie obce s finančnými prostriedkami prebiehalo v súlade so
schváleným rozpočtom, prekročenie výdavkov bolo schvaľované Obecným zastupiteľstvom.

Výstavba a rekonštrukcie v obci
V roku 1999 bolo rozšírené verejné osvetlenie aj vo dvore Kultúrneho domu a k Domu
smútku a zároveň bol namontovaný časový spínač verejného osvetlenia. Boli realizované
rekonštrukčné práce na LSPP.
Od roku 1999 je rozostavaná budova nákupného strediska v majetku obce. Zámerom
obce je odpredať budovu takému záujemcovi, ktorý nielenže budovu dokončí, ale aj
zabezpečí jej sprevádzkovanie a zamestnanie pre našich občanov.

Plynofikácia v obci
V roku 1999 pokračovala II. etapa plynofikácie obce. Stavebné povolenie na
plynofikáciu rodinného domu alebo bytu bolo vydané týmto občanom: Peter Kiripolský
a manželka Agneša, Rudolf Jurík a manželka Mária, Imrich Ťažký a manželka Mária, Milan
Moravec, Milan Uhrínek a manželka Edita, Viliam Draškovič a Ing. Jana Draškovičová, Jiří
Chochol a manželka Mária, Engelbert Tangelmayer, Eva Lončarová, Jozef Klíma a manželka
Mária, Vladimír Jurík a manželka Lýdia.

IBV Záhumnie
Vedenie obce realizovalo opatrenia na zastavenie odlivu mladých ľudí, ešte v roku
1997 sa vyčlenila v katastrálnom území našej obce v časti na Záhumní stavebná čiara pre
výstavbu rodinných domov. Individuálna bytová výstavba v časti obce Záhumnie bola
prioritou aj v roku 1999.

Podľa geometrického plánu sa začalo s majetkovo-právnym

vysporiadaním a výkupom pozemkov od vlastníkov do majetku obce. Pôvodne sa plánovalo
s výstavbou 34 rodinných domov popri jestvujúcej miestnej komunikácii Záhumnie, to by
však museli byť vykúpené všetky pozemky až po koniec dediny a to je časovo náročné. Aby
mohli mladí ľudia začať stavať, rozdelilo sa celé Záhumnie do 4 etáp, v každej po 20
stavebných parciel.

Zdravotníctvo
Napriek všetkým snahám obce a rokovaniam až na najvyššej úrovni s Ministerstvom
zdravotníctva SR sa nepodarilo udržať v obci lekársku stanicu prvej pomoci, ale z finančných
dôvodov na strane Polikliniky Malacky prevzala LSPP Nemocnica Malacky.

Školstvo
V školskom roku 1999/2000 bolo v Základnej škole celkovo 35 detí, z toho:
 1. ročník - 13 žiakov,
 2. ročník - 10 žiakov
 3. ročník - 5 žiakov,
 4. ročník - 7 žiakov.

Slovenský červený kríž
Táto organizácia patrí v našej obci medzi najstaršie. Vo svojej činnosti sa zameriava
predovšetkým na darcovstvo krvi. Mnohí naši občania pravidelne bezplatne darujú krv a stali
sa nositeľmi „Jánskeho plakety“.

Z farskej kroniky
V minulom roku - 3.9.1998 bola skolaudovaná nová fara, ktorú vysvätil biskup
Dominik Tóth na prvú adventnú nedeľu v roku 1998. Základný kameň novej fary bol taktiež
vysvätený biskupom Dominikom Tóthom ešte v roku 1997. Správcom našej fary je od
decembra 1998 Dezider Alberty.
Celkové náklady boli 1 726 000,-Sk, ktoré sa získali zo zbierok od farníkov a
chalupárov, zo „zvončeka“ a obec prispela 1 000 000,-Sk.
V roku 1999 sa v našej farnosti konalo 8 krstov našich občanov, 7 pohrebov a bolo
uzatvorených 5 cirkevných manželstiev.

Kultúra v našej obci
Väčšinu kultúrnych podujatí v našej obci organizuje Kultúrno-školská komisia pri
OZ Plavecký Mikuláš, ktorej predsedníčkou je pani Vlasta Dulanská.
Na hody – 16.-17.10.1999 sa uskutočnila výstava „Plody našej obce“ v Svadobke.
Celkom bolo 27 vystavovateľov, ktorí sa pochválili svojimi odrodami a výrobkami, či to bola
zelenina, ovocie výšivky, drevo, starožitnosti, kvety, čaje.
Dňa 4.12.1999 sa uskutočnilo Mikulášske posedenie s deťmi v Kultúrnom dome.
Posedenia sa zúčastnilo 119 detí našej obce. Tým deťom, ktoré sa posedenia nezúčastnili, boli
balíčky odovzdané doma od „Mikuláša“. Toto popoludnie bolo veľmi krásne, veľa kultúrneho
programu a hlavne veľký „Mikuláš“ s malými čertíkmi a plnými košmi sladkostí.

Na konci roka, na Silvestra, sme na námestí vítali nový „jubilejný“ rok 2000, ktorým
sa končilo druhé tisícročie.
V našej obci vznikol Folklórny krúžok Libuša z iniciatívy Vlasty Dulanskej, ktorého
cieľom bolo zaktivizovať deti a mládež v obci, odpútať ich od konzumného spôsobu života
a spoločne s nimi sa pokúsiť o zachovanie a šírenie folklórnych tradícií. V minulosti totiž
folklór v našej obci prekvital v rôznych podobách a založením folklórneho krúžku sa na tieto
tradície nadviazalo. Jeho názov je podľa prameňa, ktorý vyviera v našej obci.

