Rok 2003
Demografické údaje
K 31.12.2003 bolo v našej obci 719 obyvateľov. V tomto roku sa krásneho životného
jubilea 100 rokov dožila najstaršia občianka Plaveckého Mikuláša, pani Mária Foltinovičová.
Najmladším občanom našej obce je Šimon Hlavatý.
V roku 2003 sa narodilo 6 detí, z toho 4 chlapci a 2 dievčatá: Patrícia Horňáková,
Marek Strasser, Michaela Koniariková, Dardan Maligi, Dávid Mark Lukáčik a Šimon
Hlavatý.
V roku 2003 zomrelo 7 občanov, z toho 3 muži a 4 ženy: Antónia Steinhauserová,
Milan Švajda, Ľudovít Peterka, Helena Fazekašová, Gizela Chudá, Mária Karšayová a
František Kondla.
V roku 2003 sa do našej obce prisťahovalo 6 ľudí, z toho 2 muži a 4 ženy, z obce sa
odsťahovalo 21 občanov, z toho 3 muži a 18 žien.
V roku 2003 boli v našej obci uzatvorené 2 manželstvá, a to:
 23.8. - Anton Obetzhauser a Gabriela Velická,
 27.9. - Radoslav Hlavatý a Mária Siláčiová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 4 manželstvá, a to
26.4. v Plaveckom Petri – Vladimír Dobrucký a Dana Obetzhauserová,
6.9. v Senici – Ing. Peter Kollár a Lucia Šimová,
1.10. v Sološnici – Marek Bartek a Miroslava Karšayová,
11.10. v Jablonici – Iosif Koniarik a Dana Jarábková.

Politické udalosti
Za členov jednotlivých komisií Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši boli
zvolení:
 Stavebná komisia – Anton Nemec – predseda, členovia: Ing. Stanislav Sýkora,
Viliam Tarkoš st., Ľudovít Písečný st., Ladislav Klíma,

 Sociálno-zdravotná komisia – Otília Malčeková – predsedkyňa, členovia: Ľudmila
Hurbanová, Jozef Pavlík, Eva Kolesárová, Ambróz Vitek, František Roman,
 Kultúrna komisia – Vlasta Dulanská – predsedkyňa, členovia: Jarmila Sýkorová,
Tatiana Kanichová, Emília Chovancová, Darina Kubisová, František Zuzkovič, RNDr.
Alena Nemcová,
 Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry – Ladislav Klíma – predseda,
členovia: Viliam Tarkoš ml., Vladimír Hlavatý, Marián Holič,
 Finančná komisia – Mária Zuzkovičová – predsedkyňa, členovia: Ing. Mária
Lazarová, Daniela Krajčiríková, Júlia Tarkošová, Jarmila Mrkvová,
 Komisia životného prostredia – Rudolf Malec – predseda, členovia: Milan Švajda,
Michal Hučko, Jaroslav Bílik, Marta Hlavatá, Ing. Igor Krist.
V roku 2003 sa konalo referendum, a to 16. a 17. mája 2003, ktoré vyhlásil prezident
Rudolf Schuster. Referendová otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika
stala členským štátom Európskej únie?“. V našej obci bola predsedkyňou komisie Mária
Zuzkovičová, podpredsedom bol František Slezák, ostatní členovia boli Stanislav Desť, Júlia
Tarkošová a Mária Kollárová. Z celkového počtu 565 oprávnených voličov prišlo
v Plaveckom Mikuláši k urnám 312 voličov, čiže 55,22%. Počet platných hlasovacích lístkov
bol 301, z toho počet hlasov za „ÁNO“ bol 266 a počet hlasov za „NIE“ bol 35.
Celoslovenská účasť na referende bola 52,15% oprávnených voličov, čiže bolo platné,
92,46% hlasovalo ÁNO a 6,2% hlasovalo NIE.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2003 hospodárila podľa vyrovnaného rozpočtu, kde príjmová
a výdavková časť rozpočtu po úprave predstavovala čiastku 7 614 000,-Sk. Plnenie príjmov
bolo na 85,76% a plnenie výdavkov bolo na 86,25%.

IBV Záhumnie
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie Spoločného stavebného úradu v Rohožníku,
pracovisko Malacky pre výkon kompetencií na úseku plánovania a stavebného poriadku.
Zmluva je medzi obcou Rohožník a obcami Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš,
Sološnica, Kuchyňa, Pernek, Studienka, Láb, Suchohrad a Záhorská Ves.

Výkup pozemkov pre IBV Záhumnie sa robí priebežne, celkom je evidovaných 32
žiadostí o pozemky, o pridelenie pozemkov zo strany našich občanov je podaných 7 žiadostí.
Boli vysporiadané dva stavebné pozemky vedľa I. etapy IBV Záhumnie, a to vedľa
Juraja Mráza a vedľa Františka Koniarika, ktoré boli odpredané našim občanom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odčlenenie pozemkov v areáli školy na výstavbu
rodinných domov, nakoľko areál školy je veľký a pozemky okolo školy sú náročné na údržbu.
Finančné prostriedky získané z predaja pozemkov sa potom investujú na rekonštrukciu
a údržbu školy.

Rekonštrukcie v obci
V roku 2003 pokračovali práce na miestnom športovom ihrisku – výstavba krytej
tribúny a sociálnych zariadení. Urobil sa strop z betónových nosníkov, podkrovná časť sa
nerobila, objekt bol prikrytý strechou s menším uhlom a šindľom. Niektoré práce boli
vykonávané svojpomocne, a to členmi Športového klubu a občanmi, ako aj evidovanými
nezamestnanými, ktorí pracovali v obci na verejnoprospešné práce. Boli domurované priečky,
urobené vonkajšie hrubé omietky, rozvody elektriky, vody, odpad, vnútorné omietky, montáž
okien a dverí.
Boli vymenené okná za plastové na budove Zdravotného strediska v obci a prevedené
elektroopravy v garážach. Vymenilo sa vodovodné potrubie v lokalite Nový dvor, vrátane
osadenia protipožiarneho hydrantu. Vodomerné prípojky si jednotlivé domácnosti urobili na
vlastné náklady.
Vybudoval sa urnový háj v priestoroch medzi cintorínom a Domom smútku,
vybudoval sa chodník od predajne Jednoty k pošte a chodník pred bývalou budovou MNV
z klasických kociek ako sú chodníky v ostatných častiach obce. Opravilo sa verejné osvetlenie
v uličke smerom na Záhumnie z dôvodu nebezpečenstva zrútenia elektrických stĺpov –
elektrické káble sa položili do zeme. Bol zakúpený počítač s príslušenstvom pre potreby obce.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním Štúdie s variantnými riešeniami na
kanalizáciu, aby bola dokumentácia pripravená v prípade možnosti získania finančných
prostriedkov.
Zrekonštruovalo sa sociálne zariadenie a fasáda Obecného úradu, nakoľko obec
dostala na tento účel dotáciu z Ministerstva financií SR.

Kolaudácie
V roku 2003 boli skolaudované tieto stavby v obci:
 Viliam Tarkoš a manželka Miroslava – rodinný dom,
 Ladislav Klíma a manželka Emília – rodinný dom,
 Igor Válek a manželka Anna – rodinný dom,
 Anton Nemec a manželka Alena – rodinný dom,
 Miroslav Blažíček a manželka Michaela – rodinný dom,
 Patrik Alžbetkin a manželka Zuzana – rodinný dom,
 Vladimír Horňák a manželka Zuzana – prestavba rodinného domu – samostatná
bytová jednotka,
 Jaroslav Tardík a manželka Michaela – rodinný dom s garážou, ČOV,
 F. Zuzkovič a manželka Mária – nadstavba rodinného domu.

Archeologický výskum v obci
V roku 2003 pokračovali výskumné práce, ktoré sa začali v minulom roku v Deravej
skale.

Služby v obci
Nakoľko sa uvoľnili priestory Bistra-Libuša, ktoré prevádzkovala pani Irena
Mračková, obec schválila prenájom týchto priestorov Petrovi Fránerovi z Dojča, ktorý tam
zriadil prevádzku Café bar Modrá Lagúna.
Spoločnosť Emotrans, s.r.o., Senica (dopravná zdravotná služba) vypovedala nájomnú
zmluvu nebytových priestorov v budove zdravotníctva.
V obci bol umiestnený predajný novinový stánok bez predaja alkoholických nápojov
pri autobusovej zastávke za telefónnou búdkou, vedľa predajne pani Lovíškovej.

Verejnoprospešné práce
V obci je 13 poberateľov sociálnych dávok. Boli prijatí dvaja pracovníci na
verejnoprospešné práce v obci a ďalší nezamestnaní si budú popri nich odrábať drobné práce.

Dobrovoľný hasičský zbor
Obecné zastupiteľstvo schválilo 30.1.2003 zloženie výboru Dobrovoľného hasičského
zboru, a to:
-

Vladimír Vávra – predseda,

-

Jozef Poláček – I. podpredseda, veliteľ,

-

František Roman – II. podpredseda, zástupca veliteľa a poradca zboru,

-

Daniel Jurík – tajomník,

-

Rudolf Kondla ml. – pokladník,

-

Miroslav Oravec – preventivár I.,

-

Jaromír Horňák – preventivár II.,

-

Jozef Oravec ml. – strojník I.,

-

Peter Kiripolský ml. – strojník II,

-

Jozef Chudý – organizátor,

-

Jana Poláčková – referent pre bezpríspevkové darcovstvo krvi,

-

Ján Majtán – inštruktor pre teóriu a prax.

-

Členovia revíznej komisie: predseda – Peter Kiripolský st., členovia: Lukáš
Ďurica, Michal Bystrický, Milan Kondla.

Ku dňu 25.1.2003, kedy sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, je stav členov
45 členov.

Železničná doprava
Zrušili osobné spoje ŽSR na trati Zohor - Plavecký Mikuláš. Trať bola zrušená
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko je stratová.

Školstvo
V školskom roku 2003/2004 bolo zapísaných do Materskej školy 27 detí, čo
predstavuje 2 triedy. Pracovný pomer Jany Malcovej sa teda predĺži na ďalší školský rok.
V školskom roku 2003/2004 bolo v Základnej škole celkom 24 detí, z toho:
 1. ročník – 6 žiakov,
 2. ročník – 8 žiakov,
 3. ročník – 2 žiaci,
 4. ročník – 8 žiakov.

Ukončil sa pracovný pomer s učiteľkou Základnej školy, pani Martinou Oravcovou,
z dôvodu nadbytočnosti. Nakoľko sa znížil počet detí Základnej školy, budú len 2 triedy a 2
učiteľky.

Z farskej kroniky
V našej farnosti boli 3 krsty našich občanov, 6 pohrebov a boli uzatvorené 2 cirkevné
manželstvá.

Darcovstvo krvi
V tomto roku boli naši občania pod patronátom DHZ darovať trikrát krv, a to
17.3.2003 ( 12 občanov), 21.7.2003 (17 občanov) a 24.11.2003 ( 20 občanov). Dňa 9.8.2003
sa uskutočnilo posedenie pravidelných darcov krvi.

Poľovné združenie
V tomto roku PZ Plavecký Mikuláš prijalo dvoch nových členov, a to Róberta Štefeka
a Jána Lovíška. Členstvo ukončili Ferdinand Hečko a Ing. Ladislav Zahradník, čiže PZ má 13
členov. Kandidáti PZ sú Martin Roman, Martin Kovár a Jozef Glajšek.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
5.1.2003

Folklórny krúžok usporiadal pochod do Deravej skaly, ktorý pokračoval
sánkovačkou.

25.1.2003

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru SR Plavecký
Mikuláš. Folklórny krúžok zabezpečil program.

8.2.2003

Detský karneval v Kultúrnom dome, ktorý usporiadala Kultúrna komisia.

1.3.2003

Fašiangová zábava v Kultúrnom dome spojená s pochovávaním basy. Do tanca
hrala hudobná skupina TOP-4. Program zabezpečila Kultúrna komisia
a Folklórny krúžok.

21.4.2003

Veľká noc – krojovaní mikulášski mládenci šibali naše dievčatá a ženy.

26.4.2003

Kultúrna komisia usporiadala autobusový zájazd do Malaciek na divadelné
predstavenie „Ženský zákon po záhorácky“.

30.4.2003

Kultúrna komisia pripravila „Stavanie máje“, program pripravil Folklórny
krúžok.

8.5.2003

Opekačka na Bielych hlinách, ktorú usporiadal Folklórny krúžok.

3.5.2003

Svätá omša v Kostole sv. Floriána pri príležitosti sviatku svätého Floriána,
patróna hasičov.

11.5.2003

Deň matiek v Kultúrnom dome. Program pripravili deti Základnej a Materskej
školy.

25.5.2003

Prvé sväté prijímanie v Kostole svätého Mikuláša, ktorého sa zúčastnili tieto
deti: Lenka Oravcová, Jana Draškovičová, Adam Hucovič, Gabriela Písečná,
Katarína Klímová, Tomáš Klíma, Marek Chudý, Ľudmila Sýkorová, Darina
Kubisová, Denisa Válková, Barbora Ružičková, Lucia Ďuricová a Katarína
Olajošová.

31.5.2003

Free style party v Kultúrnom dome.

7.6.2003

Oslava dňa detí – Kultúrna komisia pripravila popoludnie s klaunom Pepelem
z Divadla na Hambálku Malacky.

21.6.2003

Folklórny krúžok sa zúčastnil folklórnych slávností na Myjave.

11.7.2003

Diskotéka – electronic dance party – acustica - v Kultúrnom dome.

7.8.2003

Našu dedinu navštívil Cirkus Variete – Alexander Karlson – cirkusové
predstavenie sa uskutočnilo na miestnom športovom ihrisku.

9.8.2003

DHZ usporiadal v Svadobke „Posedenie pre dobrovoľných bezpríspevkových
darcov krvi“.

15.8.2003

Diskotéka – acustica v Kultúrnom dome.

17.8.2003

Procesia ku Kaplnke sv. Panny Márie do Mokrej doliny, kde bola slávnostne
odslúžená svätá omša.

29.8.2003

Opekačka pri príležitosti ukončenia prázdnin. Zorganizovali ju Obecný úrad
a Kultúrna komisia na miestnom športovom ihrisku. Opekačky sa zúčastnilo asi
80 detí a občanov. Občerstvenie bolo zabezpečené. Deti sa hrali a bavili
napriek nepriaznivému počasiu.

3.10.2003

Diskotéka – acustica v Kultúrnom dome.

18.10.2003

Hodová zábava v Kultúrnom dome, do tanca hrala hudobná skupina Korlat.

17.-19.10.

Hodová výstava ovocia a ručných prác, do ktorej sa zapojili občania našej
obce, deti Materskej a Základnej školy, Stanislav Roman z Cerovej, Ing. A.
Hečková, Iveta Ochránková z Bratislavy a iní.

26.10.2003

„Posedenie s dôchodcami“, kde sa gratulovalo všetkým jubilantom, ktorí sa
v roku 2003 dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 rokov. Program zabezpečila
Kultúrna komisia, Folklórny krúžok a Country skupina.

10.11.2003

Naši občania sa zúčastnili divadelného predstavenia v Rohožníku – „Terezka“
– hra o viere a láske, ktoré prišlo zahrať Divadlo Andreja Bagara Nitra.

20.11.2003

Pani Mária Foltinovičová sa dožila krásneho životného jubilea – 100 rokov.
Hlavní predstavitelia obce poblahoželali jubilantke veľa zdravia, šťastia
a osobnej pohody.

6.12.2003

Posedenie s Mikulášom. Kultúrny program zabezpečili deti Základnej
a Materskej školy. Mikuláš odovzdal deťom našej obce balíčky.

25.12.2003

V Kostole sv. Floriána Folklórny krúžok pripravil Adventné pásmo s 22
koledami.

31.12.2003

Silvester a vítanie nového roka 2004.

