Rok 2004
Demografické údaje
K 31.12.2004 bolo v Plaveckom Mikuláši 716 obyvateľov, z toho 348 mužov a 368 žien.
Najstarším občanom bola v roku 2004 pani Mária Foltinovičová, ktorá však v tomto roku
zomrela. Zomrela aj pani Mária Kiripolská, ktorá bola druhým najstarším občanom. Na konci
roka 2004 bola teda najstarším občanom Plaveckého Mikuláša 90-ročná pani Margita
Krajčiriková. Najmladším občanom Plaveckého Mikuláša je Natália Bačová.
V priebehu roka 2004 sa narodilo spolu 9 detí, z toho štyria chlapci a päť dievčat:
Zdenka Obetzhauserová, František Kondla, Jana Okruhlicová, Martin Sýkora, Nikola
Koniariková, Peter Michalík, Nikola Ščepková, Juraj Ďurica a Natália Bačová.
V priebehu roka 2004 zomrelo 10 ľudí s trvalým pobytom v Plaveckom Mikuláši,
z toho 5 mužov a 5 žien: Štefan Žilavý, Vendelín Olah, Mária Glajšeková, Florian Hečko,
Milada Mrkvová, Mária Petrášová, Stanislav Saglena, Dominik Takáč, Mária Foltinovičová a
Mária Kiripolská.
V tomto roku zomrela pani Mária Glajšeková, ktorá bola členkou Jednoty. Občanom
našej obce prijímala dlhé roky vklady na účty v Slovenskej sporiteľni, ktoré potom nosila
vložiť do banky a pripísať na ich účty.
Do našej obce sa v roku 2004 prisťahovalo spolu 10 ľudí, z toho 3 muži a 7 žien,
z obce sa odsťahovali štyria občania, z toho 3 muži a 1 žena.
V roku 2004 bolo uzavreté v našej obci len jedno manželstvo, a to
 27.11. - Peter Kiripolský a Lenka Romanová.
Mimo obce, v Bratislave, boli uzavreté ešte 2 manželstvá, a to
-

31.1. - Dušan Velický a Ľudmila Halásová,

-

29.5. - Monika Uhrinková a Marek Strasser.

Politické udalosti a voľby v roku 2004
V priebehu roka 2004 sme volili prezidenta Slovenskej republiky, prvé kolo sa konalo
3.4.2004 spolu s referendom o predčasných parlamentných voľbách a druhé kolo sa konalo
17.4.2004. Následne sme dňa 13.6.2004 volili poslancov do Európskeho parlamentu.
V prvom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 3. apríla 2004 prišlo
v našej obci spomedzi 571 oprávnených voličov k urnám 298 voličov, čiže 52,19%.
Predsedom volebnej komisie bola Melánia Kiripolská, podpredsedom bol František Slezák,
ostatní členovia boli PhDr. Jana Mináriková, Viera Pavlíková a Viliam Tarkoš, zapisovateľka
bola Mária Kollárová. Platných hlasov pre všetkých kandidátov bolo 288. V našej obci
najviac hlasov spomedzi 12 kandidátov získal Vladimír Mečiar, a to 121 hlasov. Druhý
najvyšší počet hlasov získal Eduard Kukan, a to 57 hlasov. Kandidát Ivan Gašparovič, ktorý
sa nakoniec stal prezidentom Slovenskej republiky, v našej obci získal v prvom kole tretí
najvyšší počet hlasov, a to 33 hlasov. Kandidát Rudolf Schuster získal 28 hlasov, František
Mikloško získal 19 hlasov, Martin Bútora získal 14 hlasov, Július Kubík získal 5 hlasov,
Jozef Kalman a Jozef Šesták získali po 3 hlasy, Ján Králik a Ľubomír Roman získali po 2
hlasy a Stanislav Bernát získal 1 hlas.
Súčasne s prvým kolom prezidentských volieb sa dňa 3. apríla 2004 konalo aj
referendum o predčasných parlamentných voľbách. Predsedom okrskovej komisie pre
referendum bol Pavel Tardík, podpredsedom bola Alžbeta Mrázová, ostatní členovia komisie
boli Otília Malčeková, Anna Vojčíková a Edita Hečková, ktorá bola zároveň aj
zapisovateľkou. Referendová otázka bola: "Ste za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný
zákon o skrátení III. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku
2004?". V našej obci prišlo spomedzi 571 oprávnených voličov k urnám 230 voličov, čiže
40,28%. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 224, pričom hlasov „ÁNO“
bolo 198 a hlasov „NIE“ bolo 26. Celoslovenská účasť na referende bola len 35,86%
oprávnených voličov, 86,78% hlasovalo „ÁNO“, 11,93% hlasovalo „NIE“. Referendum bolo
z dôvodu nízkej účasti neplatné.
Po celoslovenskom hlasovaní do druhého kola voľby prezidenta postúpili z prvého
a druhého miesta Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. V druhom kole volieb prezidenta
Slovenskej republiky dňa 17. apríla 2004 prišlo v našej obci spomedzi 569 oprávnených
voličov k urnám 271 voličov, čiže 47,63%. Zloženie volebnej komisie bolo také isté ako
v prvom kole volieb. Platných hlasov pre všetkých kandidátov bolo 268. V Plaveckom

Mikuláši získal kandidát Vladimír Mečiar 150 hlasov a Ivan Gašparovič 118 hlasov. Po
celoslovenskom hlasovaní sa v poradí tretím prezidentom Slovenskej republiky stal Ivan
Gašparovič.
Nakoľko je Slovenská republika od 1. mája 2004 členom Európskej únie, prvýkrát
v histórii sme 13. júna 2004 volili poslancov do Európskeho parlamentu. Predsedom
volebnej komisie bol Jozef Kiripolský, členmi volebnej komisie boli Anna Zburínová, Otília
Malčeková, Edita Hečková a Viera Pavlíková. Zapisovateľka bola Mária Kollárová.
Z celkového počtu 559 oprávnených voličov prišlo k urnám len 85 voličov, čo predstavuje iba
15,21%. Volieb sa zúčastnilo 17 politických strán alebo volebných koalícií. Najviac hlasov
v našej obci získala Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko a to 23 hlasov, druhý
najvyšší počet hlasov dostala Slovenská demokratická a kresťanská únia, a to 21 hlasov
a treťou stranou s najvyšším počtom hlasov bolo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré
dostalo 18 hlasov. Celoslovenská účasť bola v týchto voľbách takisto veľmi nízka, voliť prišlo
len 16,96% oprávnených voličov. Bola to najnižšia účasť v Európskej únii.
Slovenská republika sa dňa 29.3. 2004 stala členom NATO (North Atlantic Treaty
Organisation) – organizácia severoatlantickej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo v našej obci schválilo zmenu v členoch Kultúrnej komisie
a Komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry, a to nasledovne:
 Kultúrna komisia – uvoľnili sa členovia Tatiana Kanichová a Emília Chovancová,
doplnení boli členovia Mária Kolesárová, Viera Velická, Jaroslav Nemec a Miroslav
Dulanský.
 Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry – uvoľnený bol člen Marián Holič a na
jeho miesto doplnený Stanislav Petráš.

Hospodárenie obce
Rozpočet obce na rok 2004 bol schválený vo výške 6 704 000,-Sk ako vyrovnaný
v príjmoch i výdavkoch. V priebehu roka bol viackrát upravovaný. Príjmy obce boli splnené
na 122,08%. Výdavky obce boli plnené na 82,76%.

Výstavba a rekonštrukcie v obci
Obec pokračuje vo výstavbe krytej tribúny a sociálnych zariadení na športovom
ihrisku. Dokončili sa maľby, nátery betónov, boli osadené pododkvapové žľaby, odpadové

rúry, osadená žumpa, dokončená voda, elektrina, zdravotechnika, osadené zásuvky, svetlá.
Miestnosti sú zariadené kobercami, nábytkom, športovci ich už využívajú. Boli osadené
mreže nad vchodové dvere, okná. Ak zostanú v rozpočte finančné prostriedky, použijú sa na
dobudovanie tribúny, treba dokončiť terénne úpravy a verejné osvetlenie areálu.
Do Miestnej ľudovej knižnice boli osadené nové dvere a zárubňa z veľkej zasadačky,
čím sa zamedzil prechod do MĽK cez archív a archív zostal ako samostatná miestnosť.
Zároveň sa vymenili dvojkrídlové dvere do miestnosti archívu, vchodu do veľkej zasadačky
a obradnej miestnosti.
Vykonali sa klampiarske práce na budove Svadobky a baru, rekonštrukcia sociálnych
zariadení a vchodu Svadobky, oprava fasády Kultúrneho domu, osadenie nových dverí
v budove Obecného úradu. Bol obnovený hlavný kríž na miestnom cintoríne, opravená
autobusová zastávka Nový dvor.
Uskutočnila sa oprava strechy telocvične – budova Základnej školy, ktorá bola
v dezolátnom stave, bolo nutné ju vykonať. Bola uskutočnená oprava budovy starého MNV,
a to výmena okien, dverí, nová fasáda.
Údržba-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice sa neuskutočnila v plánovanom
rozsahu, s opravou sa bude pokračovať v roku 2005. Na údržbe budovy požiarnej zbrojnice sa
od 1.8.2004 podieľajú aj nezamestnaní občania evidovaní na Úrade sociálnych vecí a rodiny.
Starostka sa v priebehu roka stretla s generálnym riaditeľom p. Sietnickým z Úrady
vlády (Sekcia pre európske záležitosti), s Ing. Jozefom Ondrušom zo ZEPS, assoc. For the
economic prosperity of Slovakia a Ing. Petríkom. Spoločne posudzovali budovy patriace obci,
na opravu ktorých by bola možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov a na projekty
rekonštrukcie obecných budov. Obec musí mať vyhotovený územný plán obce, ktorý plánuje
vyfinancovať z eurofondov.

IBV Záhumnie
V roku 2004 sa pokračovalo v II. etape výstavby IBV Záhumnie, boli vysporiadané
pozemky neznámych vlastníkov a vykúpené zvyšné pozemky. Obec je teda vlastníkom celej
II. etapy pozemkov. Žiadatelia o pozemky boli zoradení podľa počtu bodov do tabuliek, a to
za odpredanú pôdu, za iné zásluhy, podľa trvalého pobytu, dátumu podania žiadosti.
Odpredaných bolo 20 pozemkov v II. etape IBV Záhumnie.
Pozemky za školou sú majetkovo-právne vysporiadané, odpredaných bolo 8
pozemkov. Najskôr si pozemky vyberali naši občania, potom tí, ktorí odpredali obci pôdu

a potom ostatní záujemcovia. Predajná cena stavebného pozemku zostáva vo výške 60,Sk/m2.

Kolaudácie
V roku 2004 boli skolaudované tieto stavby:
 Brůček a syn, s. r. o., Plavecký Mikuláš – prevádzková budova,
 Lucia Hološková s manželom Milanom – prístavba k rodinnému domu,
 Pavol Roman a manželka Viera – rodinný dom, inžinierske siete,
 Juraj Mráz – rodinný dom, prefabrikovaná žumpa, prípojky na inžinierske siete,
 Ladislav Repáň a manželka Alena – rodinný dom, prefabrikovaná žumpa, prípojky na
inžinierske siete.

Školstvo
Počet zapísaných detí do Materskej školy na školský rok 2004/2005 sa znížil, je
zapísaných len 6 detí, celkom je 22 detí, čo postačuje na jednu triedu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výnimku z najnižšieho počtu žiakov v 1. ročníku
základnej školy v školskom roku 2004/2005, a to počet žiakov 9. Druhú triedu tvoria spojené
ročníky, a to 2. ročník – 6 žiakov a 3. ročník – 7 žiakov. V školskom roku 2004/2005 je
v Základnej škole celkovo 22 žiakov, Školský klub bude navštevovať 13 žiakov. Základná
škola dostala z KŠÚ 22 vzdelávacích poukazov na rôzne krúžky.
V roku 2004 sa zmenilo financovanie školstva na normatívne financovanie, t.j. podľa
počtu žiakov. Obec nemala dostatok pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva
školstva a Krajského školského úradu. V porovnaní s rokom 2003 chýbali finančné
prostriedky na mzdy i na prevádzkové náklady. Obecné zastupiteľstvo preto schválilo rôzne
opatrenia na riešenie finančnej situácie vo financovaní školy a školských zariadení v roku
2004.
Dňa 3.3. a 4.3.2004 sa uskutočnila v Materskej škole komplexná inšpekcia, ktorú
previedla Štátna školská inšpekcia Bratislava, zastúpená školskou inšpektorkou p. Evou
Jurkovičovou za účelom zistenia stavu a úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
podmienok a riadenia v MŠ. Štátna školská inšpekcia uviedla, že nezistila porušenie právnych
noriem.
Obec vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej a Materskej
školy, nakoľko súčasné riaditeľky sú vo funkcii viac ako 5 rokov, pričom riaditeľkou

Základnej školy bola po skončení výberového konania PaedDr. Viera Provazníková
a riaditeľkou Materskej školy Alžbeta Mrázová.
Ďalšie zmeny v personálnom obsadení školy od školského roka 2004/2005 sú
nasledovné:
 p. Emília Juríková už nepracuje ako pomocná sila v Školskej jedálni pri ZŠ,
 Mgr. Jana Malcová už nepracuje ako učiteľka v Materskej škole.
V roku 2004 bola vytvorená počítačová učebňa v zborovni Základnej školy v rámci
projektu „Počítače pre školy a Infovek“.
Obecné zastupiteľstvo dňa 25.6.2004 chválilo Dohodu o zriadení spoločného
školského obvodu s obcou Sološnica pre žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy. Obec
Sološnica bude z pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu uhrádzať zákonnému zástupcovi
žiaka cestovné náklady na dopravu do školy a späť v cene žiackeho lístka. Obec je
zriaďovateľom ZŠ 1.-4. ročník Plavecký Mikuláš, tvorí jeden školský obvod pre deti
s trvalým pobytom v obci. Dohodou o zriadení spoločného školského obvodu s obcou
Sološnica je vytvorený druhý školský obvod pre žiakov 5.-9. ročníka základnej školy.

Zdravotníctvo
Detskú ambulanciu v Plaveckom Mikuláši od 1.7.2004 prevzala Nemocničná, a.s.,
ktorá ju vyhodnotila ako stratovú. Obec bude rokovať s okolitými obcami o možnostiach
spolufinancovania v záujme zachovania detskej ambulancie v obci.

Nezamestnanosť
K 31.12.2004 bolo v našej obci 39 obyvateľov nezamestnaných.

Dobrovoľný hasičský zbor
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 26.3.2004 nových členov výboru Dobrovoľného
hasičského zboru v Plaveckom Mikuláši v zložení: Jozef Oravec ml. – predseda, Jozef
Poláček – veliteľ a 1. podpredseda, František Roman – zástupca veliteľa a 2. podpredseda,
Petra Čadová – tajomník, Rudolf Kondla – pokladník, Jozef Oravec – 1. strojník, Peter
Kiripolský ml. – 2. strojník, Miroslav Oravec – preventivár obce, Lenka Romanová – vedúca
asistenčnej hliadky, Jana Poláčková – referent pre bezpríspevkové darcovstvo krvi, Jozef
Chudý – organizačný referent. Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 28.2.2004, sa
DHZ rozlúčil s dlhoročným predsedom zboru – pánom Vladimírom Vávrom.

Predsedom revíznej komisie je Daniel Jurík, členovia sú Lukáš Ďurica, Michal
Bystrický a Milan Kondla. Dňa 11.6.2004 Obecné zastupiteľstvo schválilo do funkcie
hlavného strojníka Dobrovoľného hasičského zboru v Plaveckom Mikuláši Jozefa Chovanca.
Po prvýkrát počas existencie DHZ v Plaveckom Mikuláši sa 12.6.2004 uskutočnili
okresné previerky v našej obci. Zúčastnilo sa na nich 18 súťažných družstiev. Náš DHZ
v doprovode folklórneho krúžku utvoril sprievod na čele so starou hasičskou mašinou
s konským záprahom, ktorý išiel od požiarnej zbrojnice až na futbalové ihrisko.
V tomto roku pri príležitosti životného jubilea – 80 rokov bol ocenený najstarší člen
DHZ Plavecký Mikuláš – pán Jozef Kondla, ktorý pôdobí v DHZ od roku 1951.
Riaditeľka OV Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách, p. Lenka Drábková,
odovzdala starostke obce 12. novembra 2004 „Medailu za príkladnú prácu“ našich hasičov.

Darcovstvo krvi
V tomto roku boli naši občania pod patronátom DHZ darovať krv 22.3.2004 – 29
občanov, 19.7.2004 – 19 občanov a 22.11.2004 – 18 občanov.

Z farskej kroniky
V roku 2004 bolo v našej farnosti 11 krstov našich občanov, 11 pohrebov a uzatvorené
bolo 1 cirkevné manželstvo.

Poľovné združenie
V tomto roku PZ Plavecký Mikuláš neprijalo nového člena. Členovia okrem rôznych
brigád zakrmovali zver v zimnom období.

Šport
Športový klub Záhorák Plavecký Mikuláš odohral v jesennej časti ročníka
2004/2005 v VI. Lige BFZ tieto zápasy:
Plavecký Mikuláš – M. Kráľová

5:1

Góly: Klíma, Švarc, Oravec, Kolesár, Holič

Sološnica – Plavecký Mikuláš

1:0

Plavecký Mikuláš – Báhoň

1:0

Gól: Kolesár

Suchohrad – Plavecký Mikuláš

1:1

Gól: Švarc

Plavecký Mikuláš – Vištuk

3:1

Góly: Báchor, Kasay B., Mráz

Borinka – Plavecký Mikuláš

0:0

Plavecký Mikuláš – M. Leváre

4:0

Góly: Holič 2, Kasay D. 1, Kasay B. 1

Vinosady – Plavecký Mikuláš

2:1

Gól: Nemec A.

Plavecký Mikuláš – Kuchyňa

5:2

Góly: Švarc, Klíma, B. Kasay, D. Kasay, Holič

Plavecký Mikuláš – B. Pezinok

1:2

Gól: Holič

Pernek – Plavecký Mikuláš

3:0

Častá – Plavecký Mikuláš

2:1

Gól: Klíma

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš pozostáva zo štyroch mužstiev: seniori, juniori, žiaci,
prípravka. Ich činnosť je aktívna, snahou klubu je viesť deti a mládež k láske k športu,
k futbalu a vychovávať z vlastných radov hráčov, ktorí budú propagovať dobré meno športu
a našej obce.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 72 kníh a 52 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3345 kníh. K 31.12.2004 bolo
zaregistrovaných 270 čitateľov, z toho 225 detí do 15 rokov. Registrovaní čitatelia si
z knižnice v roku 2004 požičali spolu 529 kníh, z toho 294 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí
4.1.2004

Opekačka, sánkovačka a korčuľovanie na Švajdových Rybníkoch. V tento
krásny zasnežený deň sa zúčastnilo tejto akcie asi 40 občanov.

1.2.2004

Detský karneval spojený s detskou diskotékou, ktorý organizovala Kultúrna
komisia pri OZ Plavecký Mikuláš.

21.2.2004

Fašiangové popoludnie „podšable“. V spolupráci s kultúrnou komisiou
podujatie pripravila Folklórna skupina Plavecký Mikuláš.

28.2.2004

Výročná členská schôdza DHZ SR Plavecký Mikuláš v Svadobke. Kultúrny
program zabezpečila Folklórna skupina Plavecký Mikuláš.

Marec 2004

Mesiac knihy – deti ZŠ a MŠ sa zúčastnili filmového predstavenia „Hľadá sa
Nemo“ v kine Rohožník, usporiadateľom bola ZŠ Plavecký Mikuláš.

11.4.2004

DHZ pripravil veľkonočnú tanečnú zábavu.

12.4.2004

Mikulášski krojovaní šibáči polievali a šibali mikulášske dievčatá.

27.4.2004

Vystúpenie varietnej skupiny „ŠAMANY BRNO“ v Kultúrnom dome so
svojou magickou šou.

30.4.2004

Slávnostné stavanie Máje pri kostole sv. Floriána. Kultúrna komisia
a Folklórna skupina pripravili kultúrny program. I za veľmi daždivého večera
Mája bola postavená.

3.5.2004

Deti ZŠ a MŠ sa zúčastnili divadelného predstavenia „Pinnoccio“ v Trnave,
akciu zabezpečila ZŠ a MŠ Plavecký Mikuláš.

9.5.2004

Deň matiek v kultúrnom dome – program pripravili ZŠ, MŠ Plavecký Mikuláš,
folklórny krúžok. Akcia bola organizovaná Obecným úradom.

26.5.2004

V Malackách sa konal Záhorácky Sláviček – prehliadka ľudových piesní MŠ.
Za MŠ Plavecký Mikuláš spievali Kristínka Nemcová a Lucka Dulanská,
spievali pieseň „Voda, čo ma drží nad vodou“.

30.5.2004

Kultúrna komisia a folklórny krúžok zorganizovali pri speve s harmonikou
ukončenie mesiaca máj zhodením Máje.

5.6.2004

V kultúrnom dome organizovala kultúrna komisia „Oslavu dňa detí“, spojenú
s opekačkou a detskou diskotékou.

10.6.2004

V Kostole sv. Floriána bola svätá omša pri príležitosti sviatku Božieho Tela
spojená s procesiou po dedine. Folklórny krúžok zabezpečil krojovaný
sprievod.

12.6.2004

Okresná súťaž DHZ na miestnom športovom ihrisku.

20.6.2004

Relácia v miestnom rozhlase pri príležitosti Dňa otcov.

27.6.2004

Dorastenecký futbalový turnaj na miestnom ihrisku za účasti mužstiev
Plavecký Mikuláš, Rohožník, Jabloňové a Studienka.

27.6.2004

Folklórny krúžok pripravil v kameňolome opekačku na ukončenie školského
roku. Za krásneho počasia sa deti stretli pri ohnisku a opekali špekačky.

9.7.2004

Posedenia pri živej hudbe v Modrej Lagúne, na počúvanie i do tanca hrali

6.8.2004

hudobné skupiny Country AMON Plavecký Mikuláš, hudobná skupina zo

21.8.2004

Šaštína.

15.8.2004

Procesia ku kaplnke, kde bola odslúžená svätá omša pri príležitosti sviatku
Nanebovstúpenia Panny Márie. Za doprovodu hudby z Doľan prešiel
slávnostný sprievod cez Mokrú dolinu ku kaplnke s modlitbami.

28.8.2004

Slávnostné zapálenie vatry pri príležitosti 60. výročia SNP na miestnom
ihrisku. Podujatie pripravila Kultúrna komisia, starostka obce prečítala na
zahájenie príhovor o Slovenskom národnom povstaní. Potom pokračovala
opekačka pri ohnisku, ktorej sa zúčastnilo asi 130 detí a občanov. Bol to krásny
večer pri ľudových piesňach.

18.9.2004

Ukončenie leta – majitelia Modrej Lagúny pripravili občerstvenie, na
počúvanie i do tanca hrala hudobná skupina Country AMON Plavecký
Mikuláš.

16.10.2004

DHZ organizoval v kultúrnom dome „Hodovú zábavu“, do tanca hrala hudobná
skupina Atlantik.

15.-17.10.

„Hodová výstava ručných prác“ v priestoroch Svadobky, ktorú organizovala
Kultúrna komisia.

23.10.2004

Sociálna komisia organizovala „Posedenie s dôchodcami“, kultúrny program
zabezpečila Folklórna skupina Libuša, gratulovalo sa všetkým jubilantom, ktorí
sa v roku 2004 dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 rokov. Pani Mária
Foltinovičová sa dožila 101 rokov.

4.12.2004

Kultúrna komisia organizovala „Posedenie s Mikulášom“ pre 125 našich detí,
program zabezpečili deti z Folklórnej skupiny Libuša.

26.12.2004

V Kostole sv. Floriána pripravili členovia Folklórnej skupiny Libuša
„Adventné pásmo“.

31.12.2004

Silvester a vítanie nového roka 2005.

