Rok 2001
Demografické údaje
K 31.12.2001 bolo v Plaveckom Mikuláši 707 obyvateľov. Najstarším občanom je
pani Anna Mračková, ktorá sa v tomto roku dožila 101 rokov. Pri tejto príležitosti poslal
prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster, pani Mračkovej blahoprajný list.
Najmladším občanom je Zdenka Hološková.
V roku 2001 sa v našej obci narodilo 8 detí, z toho 2 chlapci a 6 dievčat: Ivana
Jarábková, Teodor Gavlas, Anna Studeničová, Dominika Strasserová, Timea Bilková, Denis
Roman, Helena Okruhlicová a Zdenka Hološková.
V roku 2001 zomrelo 9 ľudí, z toho 5 mužov a 4 ženy: Mikuláš Chudý, Filomena
Zahradníková, Jozef Nemec, Magdaléna Kiripolská, Viktor Kovár, Ján Režňák, Brigita
Ščepková a Mária Švalírová. V tomto roku zomrel v obci pán Ján Klčo s trvalým pobytom
v Prievidzi.
Prihlásilo sa k trvalému pobytu 13 ľudí, z toho 7 mužov a 6 žien. Odhlásilo sa
z trvalého pobytu 7 občanov, z toho 3 muži a 4 ženy.
V roku 2001 bolo v našej obci uzatvorené len jedno manželstvo, a to
 29.9. - Ján Ripka a Soňa Jančovičová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 4 manželstvá, a to
-

2.3. v Pezinku – Štefan Szí a Dagmar Norková, rod. Lӧrincová,

-

21.4. v Pezinku – Ing. Alexander Šarmír a Martina Bilková,

-

12.5. v Prievaloch – Pavol Bilka a Katarína Velická,

-

29.9. v Borskom Svätom Juri – Jozef Sýkora a Martina Hrnková.

V dňoch 25.-26.mája 2001 sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov v našej
obci. Trvale bývajúcich osôb máme v obci 707, z toho 341 mužov a 366 žien. V obci bolo
vykázaných 233 trvale obývaných bytov a 102 bytov je trvale neobývaných (chalupári).
Z celkového počtu 233 trvale obývaných bytov bolo 209 bytov v rodinných domoch a 24
bytov sa nachádzalo v 5 nízkopodlažných bytových domoch. Z ekonomicky aktívneho

obyvateľstva našej obce je 224 mužov a 172 žien. V roku 2001 bolo 43 obyvateľov
v produktívnom veku nezamestnaných. K Rímsko-katolíckej cirkvi sa hlási 89,86% občanov.
Od 1.11. do 3.12.2001 sa uskutočnil celoštátny súpis „Poľnohospodársky cenzus
2001“.

Politické udalosti a voľby
Poslanec Obecného zastupiteľstva, Marian Vittek, sa vzdal mandátu poslanca dňa
26.1.2001 s okamžitou platnosťou, nakoľko zmenil trvalé bydlisko. Novým poslancom sa stal
Jozef Holič, ktorý podľa výsledkov volieb v roku 1998 získal 97 hlasov voličov.
1.decembra 2001 sa konali voľby do orgánov samosprávneho kraja (do vyššieho
územného celku) v priestoroch obradnej siene Obecného úradu. Predseda okrskovej volebnej
komisie v Plaveckom Mikuláši bol Jozef Kiripolský. Ostatní členovia boli Edita Hečková,
Emília Juríková, Viera Pavlíková a Štefan Sýkora. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. Počet
oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov v našej obci bol 565. Svoj hlas prišlo
vyjadriť 111 občanov, čiže 19,65% oprávnených voličov. Platných hlasovacích lístkov pre
voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo 109 a pre voľby
predsedu 99. Najviac hlasov v Plaveckom Mikuláši pre voľby do zastupiteľstva získal
kandidát Ladislav Dulanský z Plaveckého Podhradia, a to 67 hlasov, ďalej Agneša Kujanová
z Malaciek, a to 60 hlasov a Dušan Prokop z Rohožníka, a to 31 hlasov. Najviac hlasov pre
voľby predsedu získal Milan Čič z Bratislavy, a to 49 hlasov a Ľubomír Roman z Bratislavy,
a to 41 hlasov.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2001 hospodárila podľa schodkového rozpočtu, a to rozpočet príjmov bol
5 056 000,-Sk a rozpočet výdavkov bol 6 166 000,-Sk. Príjmy obce boli plnené na 84,62%
a výdavky boli plnené len na 54,96%. Výdavky boli čerpané veľmi úsporne v rámci rozpočtu.

Obchod a služby
V obci sa nachádzajú 3 predajne potravín, pohostinstvo, kaviareň, predajňa
priemyselného tovaru, stavebniny, stolárstvo, píla, pohrebníctvo, krajčírstvo, prevádzka –
elektroinštalačné práce, prevádzka – vodoinštalačné práce, prevádzka – maliarske práce.
Na území obce sa okrem drobných prevádzok obchodu a služieb nachádzajú firmy,
ktoré tvoria najvýznamnejší zdroj zamestnanosti, a to:

-

KNOSS, s.r.o. – stavebná firma,

-

Agropartner, Plavecké Podhradie, prevádzka Plavecký Mikuláš,

-

Autodoprava.
Obec schválila prenájom nebytových priestorov v budove zdravotníctva s firmou M-

M-Torus zo Senice za účelom dopravnej zdravotnej služby.

IBV Záhumnie
Vecného bremena schválené minulý rok pri odpredaji pozemkov stavebníkom IBV
Záhumnie bolo zapísané v kúpnych zmluvách ako predkupné právo na pozemok
v prospech obce Plavecký Mikuláš.
Stavebníci z I. etapy dostali listy vlastníctva. Územné konanie je ukončené, obec má
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pre všetky inžinierske siete okrem kanalizácie,
vrátane rodinných domov pre I. etapu IBV Záhumnie. Súčasne s budovaním elektrických
rozvodov sa realizovali aj rozvody verejného osvetlenia – rozšírenie na IBV. Obec dostala
dotáciu od Ministerstva výstavby SR na technickú infraštruktúru vo výške 1 213 000,-Sk. Je
ukončené územné konanie i pre miestne komunikácie na IBV, bola vypracovaná projektová
dokumentácia na miestnu komunikáciu IBV Záhumnie I. etapa. Obec požiadala o dotáciu
z Ministerstva výstavby na miestne komunikácie.
Okrem budovania inžinierskych sietí sa zabezpečuje aj výkup pozemkov pre II. a III.
etapu od jednotlivých vlastníkov, ktorí sú známi.

Rekonštrukcie v obci
V roku 2001 sa rozšírila miestna telekomunikačná sieť v primárnej oblasti Senica,
obec Plavecký Peter – tým bola posilnená aj telefónna ústredňa v našej obci.
Uskutočnila sa rekonštrukcia mosta cez potok Rudava. Firma, ktorá bude
rekonštrukciu mosta prevádzať, zamestnala 2 strážnikov a 4 brigádnikov na pomocné práce.
Uskutočnili sa stavebné a elektroinštalačné práce v Svadobke. Miestny rozhlas bol
rozšírený do miestnej časti Malcová dolina a pripojený na pôvodné vedenie.
Opravila sa strecha na súčasnej budove sociálneho zariadenia a šatne na miestnom
športovom ihrisku a zakúpila sa použitá unimobunka za nižšiu cenu. V budúcnosti obec
plánuje investovať do novej budovy na ihrisku.

Od 1.5.2001 do 30.9.2001 pracovalo v obci 6 občanov evidovaných na Úrade práce.
Vykonávali verejno-prospešné práce v obci. Traja pracovníci pracovali do 31.10.2001, pričom
vykonávali nevyhnutné práce pre obec, úpravu verejných priestranstiev, cintorína a iné práce.
Bola opravená strecha na budove zdravotného strediska a oprava terasy, rekonštrukcia
interiéru. Opravené boli aj strešné rímsy na budove Domu smútku, aby sa zabránilo vniknutiu
škodcov pod strechu. Obec zabezpečila digitalizáciu cintorína, číslovanie hrobov, inštaláciu
dát a digitálnu mapu cintorína.
Bola vymenená podlahová krytina v miestnosti kuchyne a chodby Svadobky za PVC
keramickú protišmykovú dlažbu a zhotovené nové drevené vchodové dvere.
Obec dostala dotáciu z Ministerstva financií SR na čiastočnú úhradu nákladov na
rekonštrukciu budovy Obecného úradu – výmena okien a dverí za plastové. Bol zakúpený
mobilný telefón pre starostku obce.

Odpredaj obecných bytov
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj bytov v dome č. 295 užívateľom bytov, a to:
MUDr. Bohunke Šuhajdovej, Stanislavovi Oravcovi a manželke Martine, Jánovi Kubisovi
a manželke Darine, Vladimírovi Juríkovi a manželke Lýdii a Eve Lončárovej v zmysle
zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Z farskej kroniky
29.1.2001 sa v Svadobke uskutočnili kňazské rekolekcie dekanátu Senica a Šaštín.
V roku 2001 bolo pokrstených 10 detí, bolo 8 pohrebov a uzatvorené jedno cirkevné
manželstvo. Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 11 detí. V tomto roku bola v obci aj
birmovka, túto sviatosť prijalo 51 birmovancov z našej obce.

Školstvo
Obec poskytla finančný príspevok pre ZŠ a MŠ na montáž žalúzií v rámci projektu
„Zdravá škola“.
V školskom roku 2001/2002 bolo v Základnej škole 39 žiakov, z toho:
 1. ročník – 3 žiaci,
 2. ročník – 15 žiakov,
 3. ročník – 12 žiakov,
 4. ročník – 9 žiakov.

Slovenský poľovnícky zväz
V našej obci pôsobí Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia, Plavecký
Mikuláš. Má 12 členov: členovia výboru: Dominik Lovíšek (predseda), Kamil Karlovský
(tajomník), Vít Zahradník (hospodár), František Roman (pokladník), Peter Kovár (kynológ),
Ing. Jaroslav Hečko (dozorná rada), ostatní členovia: Ferdinand Hečko, Ing. Peter Kollár,
Michal Hučko, Rudolf Jurík, Ing. Ladislav Zahradník, Jaroslav Hutera. Kandidáti sú: Peter
Válek, Ján Lovíšek a Róbert Štefek.
Výmera Poľovného združenia Plavecký Mikuláš predstavuje 1700 ha. Lovná zver je
jelenia, srnčia, danielia, diviačia a líštia. PZ sa pokúša o zazverenie zajačou a bažantiou
zverinou. PZ spolupracuje s firmou Agropartner, s.r.o. – brigády a stráženie pozemkov proti
škodám, s Urbárom – zalesňovanie a s obcou – brigády pri opravách budov a upratovaní obce.
Členovia sa zúčastňujú aj streleckých pretekov Okresnej organizácie SPZ.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
1.1.2001

Novoročná sánkovačka na Holej hore usporiadaná Folklórnym krúžkom
a Kultúrno-školskou komisiou. Akcie sa zúčastnilo 20 dospelých a detí. Bolo
krásne slnečné a novoročné popoludnie.

20.1.2001

Kultúrno-školská

komisia

organizovala

Návštevu

Plaveckej

jaskyne

a Plaveckého hradu. Podujatia sa zúčastnilo 30 účastníkov. Bolo krásne
mrazivé počasie, dobrá opekačka a príjemná cesta domov cez hory.
14.2.2001

Návšteva divadelného predstavenia „Beta, kde si?“ od Miroslava Urbana
v Trnave. Predstavenia sa zúčastnilo 23 občanov.

17.2.2001

Detský karneval v Kultúrnom dome, ktorý organizovala Kultúrno-školská
komisia. Zúčastnilo sa 90 detí v maskách. Každá maska dostala čokoládu
a občerstvenie. Večer bola Valentínska diskotéka, ktorej sa zúčastnilo 30
mládežníkov.

24.2.2001

Fašiangové popoludnie, ktoré organizoval Folklórny krúžok.

24.2.2001

Fašiangová zábava v Kultúrnom dome spojená s pochovávaním basy. Do tanca
hrala hudobná skupina TOP-4. Akciu usporiadala Kultúrno-školská komisia
a Folklórny krúžok.

7.-9.3.2001

Našu dedinu navštívil úspešný kúzelník z Českej republiky so svojou šou –
Kellner magic revue.

15.3.2001

Návšteva žiakov Základnej školy Plavecký Mikuláš v Miestnej ľudovej
knižnici pri príležitosti „Marec - mesiac knihy“.

Apríl 2001

Veľkonočný košíček malotriedok v ZŠ Plavecký Mikuláš. Bola to spoločná
akcia málotriednych škôl v okrese Malacky. Deti v krojoch priblížili tradície
veľkonočných sviatkov v našej obci. K programu prispeli aj zástupcovia
jednotlivých málotriednych škôl, ktorí prezentovali svoje veľkonočné výrobky.
Po prehliadke školy a slávnostnom obede si všetci žiaci z pripraveného
materiálu zhotovili svoje vlastné výrobky.

16.4.2001

Veľká noc – Mikulášski krojovaní chlapci šibali a oblievali po dedine dievčatá.

30.4.2001

Stavanie „Máje“ pripravila Kultúrno-školská komisia a Športový klub.
Kultúrny program pripravil Folklórny krúžok.

1.5.2001

Opekačka na Bielych hlinách. Akciu organizovala Kultúrno-školská komisia.
Zúčastnilo sa 42 ľudí. Bolo veľmi teplo.

3.5.2001

Našu obec reprezentovala v Malackách Ivanka Chovancová, ktorá sa zúčastnila
súťaže „Slávik Slovenska 2001“.

4.5.2001

Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov. Kultúrna
komisia zabezpečila krojovaný sprievod.

13.5.2001

Pri príležitosti „Dňa matiek“ bolo pripravené v Kultúrnom dome posedenie
s občerstvením a kultúrnym programom, ktorý pripravili deti Základnej školy,
Materskej školy a Folklórny krúžok. Akciu pripravilo Obecné zastupiteľstvo,
Sociálna komisia a Kultúrno-školská komisia.

20.5.2001

Prvé sväté prijímanie v Kostole sv. Mikuláša prijali Katarína Nemcová, Ivana
Chovancová, Kristína Kondlová, Sabina Jarábková, Ján Kubisa, Tomáš
Provazník, Dalibor Steinhauser, Kamil Chcovanec, Richard Zuzkovič, Erik
Repáň a Karolína Lončárová. Program pripravili deti Folklórneho krúžku
a ženský kostolný spevokol.

25.5.-27.5.

Medzinárodná turistická štafeta „EURORANDO 2001“, ktorý organizoval
Klub slovenských turistov v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera.

26.5.2001

Diskotéka v Kultúrnom dome, ktorú organizovala Komisia športu a mládeže.
Podujatie bolo usporiadané v rámci EURORANDA 2001, prítomných bolo 78
mládežníkov.

2.6.2001

MDD na športovom ihrisku. Opekačku, športové hry a diskotéku pripravilo
Obecné zastupiteľstvo, Kultúrna komisia a Športový klub Plavecký Mikuláš.

16.6.2001

V Kultúrnom dome organizovala Kultúrno-školská komisia Juniáles. Do tanca
hrala hudobná skupina TOP-4. Pripravený bol guláš a tombola.

17.6.2001

Folklórne slávnosti na Myjave, ktorých sa zúčastnilo 41 našich občanov.

1.7.2001

Festival – Sviatok Pomoravia v Jablonovom, na ktorom sa zúčastnilo 18
občanov.

18.8.2001

Kultúrno-školská komisia usporiadala autobusový zájazd na Červený kameň.
Zájazdu sa zúčastnilo 22 dospelých a 35 detí.

19.8.2001

Kultúrno-školská komisia zabezpečila krojovaný sprievod ku Kaplnke, kde
bola odslúžená svätá omša.

24.-26.8.

Folklórny krúžok sa zúčastnil sústredenia na Báborskej.

20.9.2001

Kultúrno-školská komisia usporiadala autobusový zájazd do Poľska za
nákupmi do Nového Targu. Nákupov sa zúčastnilo 31 občanov.

23.9.2001

V Kostole sv. Mikuláša sa po 10 rokoch konala „Birmovka“. Sviatosť
birmovania prijalo 51 detí. Kultúrno-školská komisia zabezpečila krojovaný
sprievod na uvítanie pána biskupa.

13.-14.10.

Hodová výstava „Plody našich záhrad a šikovné ruky“ – štrikovanie,
háčkovanie, drevovýroba, dekorácie. Výstavu zabezpečila Kultúrno-školská
komisia.

21.10.2001

„Posedenie s dôchodcami“ v Kultúrnom dome pripravil Obecný úrad
a Sociálno-zdravotná komisia. Na pobavenie a do tanca hrala skupina
Záhorienka. Gratulovalo sa všetkým jubilantom, ktorí sa dožili 65, 70, 75, 80,
85, 90 a 95 rokov.

16.11.2001

Kultúrno-školská komisia usporiadala autobusový zájazd do Poľska za
vianočnými nákupmi do Nového Targu. Zájazdu sa zúčastnilo 38 občanov.

8.12.2001

V Kultúrnom dome sa konalo „Posedenie s Mikulášom“. Kultúrno-školská
komisia zabezpečila podujatie pre 139 detí od 1-15 rokov. Deťom našej obce
boli odovzdané mikulášske balíčky, kultúrny program pripravila Základná
škola a Folklórny krúžok.

25.12.2001

V Kostole sv. Floriána pripravil Folklórny krúžok „Adventné pásmo
s koledami“.

31.12.2001

V Kultúrnom dome pripravila Kultúrno-školská komisia „Silvester“, do tanca
hrala skupina Country, podujatia sa zúčastnilo 105 občanov. O polnoci občania
v Kultúrnom dome zaspievali Slovenskú hymnu a vítali nový rok 2002. Na
trhovisku bol pripravený krásny ohňostroj.

