Rok 2000
Demografické údaje
K 31.12.2000 bolo v našej obci 708 obyvateľov. Najstarším obyvateľom našej obce je
pani Anna Mračková, ktorá sa v tomto roku dožila krásneho jubilea 100 rokov. Najmladším
občanom je Natália Gočálová.
Rok 2000 bol na celom svete očakávaný ako rok mimoriadny, prelomový, miléniový,
prelom 20. a 21. storočia. Rok, ktorým ľudstvo vstupuje zároveň do nového tisícročia, do
novej éry svojej existencie. Už niekoľko mesiacov pred prelomom rokov 1999 – 2000 média
usilovne propagovali 1. január 2000 ako vstup do tretieho tisícročia. Informovanejší
považovali túto doslovnú hystériu za reklamné ťaženie rôznych cestovných kancelárií,
zábavných podnikov, hotelov, reštaurácií, pretože skutočný koniec 20. storočia a začiatok
tretieho milénia nás čaká až o rok, a to 1.januára 2001.

Príchod magického letopočtu

vzbudzoval obavy i nádeje, očakávanie ...
V roku 2000 sa narodilo v našej obci 7 detí, z toho 4 chlapci a 3 dievčatá: Jozef
Hutera, Adam Alžbetkin, Adam Hučko, Andrej Kujan, Klára Draškovičová, Nicol Gachová a
Natália Gočálová.
V roku 2000 zomrelo 9 občanov, z toho 5 mužov a 4 ženy: Arnold Drahoš, Róza
Záhradníková, Alexander Sýkora, Rozina Romanová, Alojz Bilka, Felix Režňák, Jaroslav
Zahradník, Zuzana Vitteková a Paulína Režnáková.
Do našej obce sa prisťahovalo 15 ľudí, z toho 8 mužov a 7 žien. Z trvalého pobytu
sa odhlásilo 7 občanov, z toho 3 muži a 4 ženy.
V našej obci boli uzatvorené 2 manželstvá, a to:
 25.3. – Josef Bartoš a Viera Chovancová,
 25.11. – Albert Lončar a Eva Lončarová, rod.Stachová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 4 manželstvá, a to:
22.2. v Bratislave - Ing. Ivan Studenič a RNDr.Viera Pisklová,
27.5. v Dojči – František Koniarik a Michaela Nemečkayová,
2.9. v Bratislave – Marián Janotka a Lucia Balážová,
9.9. v Bratislave – Pavol Roman a Viera Petrášová.

Politické udalosti
11. novembra 2000 sa na Slovensku konalo referendum, bolo to štvrté referendum na
Slovensku. Celoslovenská účasť bola 20,03% a bolo neplatné. Referendová otázka bola: "Ste
za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné
obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?"
Referendum o predčasných parlamentných voľbách vyhlásil prezident Rudolf Schuster
na základe petičnej akcie organizovanej HZDS a SNS. Zozbieraných bolo približne 698 000
podpisov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie komisie verejného poriadku, a to predseda –
Ján Kubisa, členovia - Otília Malčeková, Vladimír Hlavatý, Ľudovít Písečný, Jozef Chudý.
Komisia má v obci kontrolovať prevádzku v pohostinských zariadeniach.

Hospodárenie obce, odpadové hospodárstvo
Obec v roku 2000 hospodárila podľa vyrovnaného rozpočtu príjmov a výdavkov vo
výške 2 619 000,-Sk. Príjmy boli plnené na 151,65 % a výdavky boli plnené na 101,95%.
Do 31.7.2000 bola povolená skládka v našej obci, likvidácia komunálneho odpadu
z domácností sa realizovala na smetisko žetónovým systémom Podnikom Obecného
zastupiteľstva Plavecké Podhradie. Od 1.1.2000 sa vyváža tuhý komunálny odpad na
povolenú skládku na Cerovej.

Výstavba a rekonštrukcie v obci
V roku 2000 sa obnovovala kultúrna pamiatka – Kaplnka sv. Floriána - elektrifikovali
sa zvony, bolo pozlátené priečelie nad hlavným oltárom a zlátené oltáre. Bol vymaľovaný
interiér kostola. Okrem milodarov veriacich prispela aj obec finančnými príspevkami
v celkovej sume 120 000,-Sk.
Uskutočnila sa oprava verejného osvetlenia, upevnenie vedenia miestneho rozhlasu,
montáž výbojkového svietidla a prívodného vedenia v časti na Barinách, oprava vedenia
miestneho rozhlasu v Mokrej doline, montáž verejného osvetlenia v časti Nový dvor.

IBV Záhumnie
Obec v roku 2000 majetkovo-právne vysporiadala 2 ha 23 árov ornej pôdy v lokalite
na Záhumní. Vyhotovil sa geometrický plán na vytvorenie stavebných parciel a ich vytýčenie
a kúpne zmluvy. Stavebníci boli koncom roka pozývaní k podpisovaniu zmlúv. Bol taktiež
vyhotovený projekt požiarnej ochrany k územnému konaniu a technická správa k umiestneniu
stavieb rodinných domov. Všetkých 20 stavebných parciel v I. etape IBV Záhumnie bolo
odpredaných.
Dňa 22.12.2000 bolo podaných 11 žiadostí o stavebné povolenie na výstavbu
rodinných domov i na budovanie inžinierskych sietí – tým bol splnený termín pre poskytnutie
dotácie na budovanie inžinierskych sietí zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Obecné
zastupiteľstvo schválilo k pozemkom vecné bremeno, a to ak kupujúci do 1 roka odo dňa
vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností nezačnú so stavbou rodinného domu na
prevádzanej parcele, sú povinní vrátiť pozemok obci, zároveň sa zaväzujú dokončiť stavbu
rodinného domu v lehote do 5 rokov odo dňa vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností
a nesmú v tejto lehote odpredať ani darovať prevádzanú parcelu ani rodinný dom na tejto
parcele inej osobe.

Školstvo
V školskom roku 2000/2001 bolo v Základnej škole 42 žiakov, z toho:
 1. ročník – 15 žiakov,
 2. ročník – 13 žiakov,
 3. ročník – 9 žiakov,
 4. ročník – 5 žiakov.
Personálne obsadenie školy v školskom roku 2000/2001 bolo nasledovné:
 riaditeľka Základnej školy – Mgr. Viera Provazníková
 učiteľka Základnej školy – Iveta Konyariková, Martina Oravcová
 riaditeľka Materskej školy – Alžbeta Mrázová
 učiteľka Materskej školy – Hana Dešťová
 vychovávateľka – Justína Viteková

Z farskej kroniky
Od marca 2000 bol novým správcom našej farnosti Peter Rúčka. V roku 2000 bolo
v našej farnosti pokrstených 8 našich občanov, bolo 11 pohrebov a uzatvorené jedno cirkevné
manželstvo. Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 5 detí.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
6.1.2000

Sánkovačka a opekačka na Tri krále. Bolo krásne slnečné zimné popoludnie,
sánkovačka bola na Holej hore. Akcie sa zúčastnilo okolo 50 ľudí.

12.2.2000

Detský karneval v Kultúrnom dome a večer Valentínska diskotéka.

4.3.2000

Pochovávanie basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala skupina TOP-4. Akciu
organizovala Kultúrno-školská komisia, Folklórny krúžok a Športový klub
Plavecký Mikuláš.

23.4.2000

Veľkonočná diskotéka pre deti a mládež, ktorú organizovala Kultúrno-školská
komisia, Športový klub a mládež z Plaveckého Mikuláša.

30.4.2000

Kultúrno-školská komisia, Komisia mládeže a športu usporiadala „Stavanie
máje“ spolu s posedením v Kultúrnom dome.

14.5.2000

Deň matiek v Kultúrnom dome. Akciu usporiadal Obecný úrad, poslanci OZ,
Kultúrno-školská komisia a Sociálna komisia. Kultúrny program pripravili deti
Základnej a Materskej školy a Folklórny krúžok.

28.5.2000

V Kostole sv. Mikuláša prijali „Prvé sväté prijímanie“ tieto deti: František
Chovanec, Helena Sýkorová, Jakub Pavlík, Michaela Mrkvová a František
Taraba. Deti z Folklórneho krúžku na slávnosti spievali.

9.6.2000

Deti zo Základnej školy sa zúčastnili Veselej olympiády v Malých Levároch,
kde sa umiestnili na 1. mieste vo vybíjanej. Naša Základná škola teda získala
putovný keramický pohár.

10.6.2000

Pri príležitosti MDD Kultúrno-školská komisia, Komisia športu a mládeže
a Folklórny krúžok zorganizovali podujatie pre 130 detí.

20.-21.7.2000 Našu dedinu navštívil kúzelník Albert. Predstavenie sa uskutočnilo
v Kultúrnom dome.
5.8.2000

Diskotéka pre deti a mládež v Kultúrnom dome. O hudbu sa postarali Lukáš
Ďurica a Marián Holič. Organizátormi bola Kultúrno-školská komisia
a Folklórny krúžok.

26.8.2000

Diskotéka pre deti a mládež v Kultúrnom dome.

9.9.2000

Na Obecný úrad bola pozvaná pani Anna Mračková spolu s jej rodinou. Pani
Anna Mračková dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Starostka obce
prečítala krásny prejav a spolu s poslancami našej obce popriali jubilantke veľa
zdravia. Program pripravil Folklórny krúžok pri Kultúrnej komisii.

14.10.-15.10. Hodová výstava „Šikovné ruky našich detí“. Usporiadateľom bola Kultúrno
školská komisia, Folklórny krúžok a Základná škola Plavecký Mikuláš.
14.10.2000

Hodová zábava. Do tanca hrala skupina Synkopa. Zábava bola organizovaná
Komisiou športu a mládeže.

22.10.2000

Posedenie s dôchodcami v Kultúrnom dome. Akciu zabezpečil Obecný úrad,
Sociálna komisia. Kultúrny program zabezpečila Kultúrno-školská komisia,
vystupovali deti Základnej a Materskej školy a deti z Folklórneho krúžku
Plavecký Mikuláš. Gratulovalo sa všetkým jubilantom, ktorí sa v roku 2000
dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 rokov.

8.11.2000

Našu obec navštívili Bábkové divadlo A.S.A. Zohor v Kultúrnom dome.

2.12.2000

„Posedenie s Mikulášom“ v Kultúrnom dome. Pre 130 detí boli pripravené
sladkosti a pekný kultúrny program. Vystupovali deti Základnej školy
a Folklórny krúžok.

25.12.2000

Folklórny krúžok pripravil v Kostole sv. Floriána „Vianočné koledy“.

26.12.2000

Tanečná zábava v Kultúrnom dome. Do tanca hrala hudobná skupina Synkopa.

31.12.2000

Silvester v Essprese – Country zábava, v Hostinci – Diskotéka a v Svadobke
uzavretá spoločnosť Folklórneho krúžku. O polnoci zazvonili zvony, zaznela
slovenská hymna a výstrely ohňostroja. Občania našej obce privítali nové,
tretie tisícročie, nový rok 2001. Príjemný večer pripravili pracovníčky
Obecného úradu a Kultúrno-školská komisia.

