Rok 2007
Demografické údaje
K 31.12.2007 bolo v našej obci 708 obyvateľov. V tomto roku zomrela najstaršia
občianka Plaveckého Mikuláša, pani Margita Krajčiriková. Zomrela 9 dní po svojich
narodeninách vo veku 93 rokov. Najstarším občanom našej obce je teda pani Margita
Kiripolská, ktorá sa v roku 2007 dožila 91 rokov. Najmladším občanom Plaveckého
Mikuláša je Ondrej Hajduk, ktorý sa narodil pár dní pred Vianocami.
V roku 2007 sa v našej obci narodilo 5 detí, z toho 2 chlapci a 3 dievčatá: Tamara
Zahradníková, Hanka Hartiníková, Ema Laura Michalíková, Patrik Hlavatý a Ondrej Hajduk.
V roku 2007 zomrelo až 11 ľudí, z toho 8 mužov a 3 ženy: Johana Režňáková, Mária
Dešťová, Jozef Dešť, Ján Mikulčík, Lukáš Steinhauser, Jozef Kondla, Margita Krajčiriková,
Ferdinand Hečko, Michal Adzima, František Hlubík a Jozef Šlosár.
V roku 2007 sa v Plaveckom Mikuláši stali 2 tragické dopravné nehody. Na hlavnej
ceste vedľa cintorína 9. apríla tragicky zahynuli dvaja ľudia, Ján Mikulčík a Lukáš
Steinhauser. Manželka pána Mikulčíka bola zranená prevezená do nemocnice. Druhá nehoda
bola 24.októbra na hlavnej ceste, zahynuli pri nej dvaja ľudia z Bratislavy.
V tomto roku zomrel pán Jozef Dešť, ktorý bol dlhoročným predsedom Miestneho
národného výboru.
Z obce sa odhlásilo z trvalého pobytu 13 ľudí, z toho 5 mužov a 8 žien. Do obce sa
prihlásilo 16 ľudí na trvalý pobyt, z toho 8 mužov a 8 žien.
V našej obci boli uzatvorené 3 manželstvá, a to:
 5.5. – Ing. Ľubomír Hajduk a Ing. Petra Diviaková,
 8.9. – Samuel Schwalb a Zuzana Diviaková,
 3.11.–Pavol Smolár a Sylvia Madžunková.
Mimo obce bolo uzatvorených ešte 10 manželstiev, a to
-

10.2. v Senici – Michal Vitek a Elena Morávková,

-

10.3. v Malackách – Lukáš Ďurica a Radoslava Lúčanová,

-

28.4. v Bratislave – Marek Petrík a Jana Sýkorová,

-

30.6. v Horných Salibách – Alexander Vida a Mária Velická,

-

28.7. v Senici – Milan Mareček a Mgr. Ida Naďová,

-

28.7. v Malackách – Peter Kačmár a Milada Dešťová,

-

8.9. v Senici – Jozef Jarábek a Tatiana Bíliková, rod. Krchňavá,

-

15.9. v Prievaloch – Ing. Peter Válek a Ing. Jana Valentová,

-

15.9. v Brezovej pod Bradlom – Marek Poláček a Jarmila Faturová,

-

29.9. v Malackách – Ján Hutera a Renáta Vačková.

Dňa 22.9.2007 oslávili 60.výročie sobáša naši občania Mária a Florián Zahradnikových.

Personálne obsadenie Obecného úradu
V obci sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu pokladníčky a správcu daní
a poplatkov, nakoľko pani Edita Hečková odchádza do starobného dôchodku. Vybraná bola
Emília Smolnická.

Nezamestnanosť
K 31.12.2007 bolo v našej obci nezamestnaných 14 občanov.

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., Ing. arch. Igor Krist, Ladislav Klíma,
 Sociálno-zdravotná komisia – Rudolf Malec – predseda, členovia: František Roman,
Jaroslav Bílik, Marta Hlavatá, Mgr. art. Martin Hartiník, Beáta Čadová,
 Kultúrna komisia – Vlasta Dulanská – predsedkyňa, členovia: Jarmila Sýkorová,
Mária Kolesárová, Darina Kubisová, František Zuzkovič, RNDr. Alena Nemcová,
Jaroslav Nemec, Miroslav Dulanský, Tomáš Smák,
 Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry – Ladislav Klíma – predseda,
členovia: Viliam Tarkoš ml., Vladimír Hlavatý, Stanislav Petráš, Juraj Oravec,
 Komisia životného prostredia –Ing. arch. Igor Krist – predseda, členovia: Michal
Hučko, Jaroslav Bílik, Rudolf Malec.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2007 hospodárila podľa vyrovnaného rozpočtu, ktorý bol viackrát
upravovaný v priebehu roka, pričom príjmy a výdavky boli vo výške 16 780 000,-Sk. Príjmy
boli plnené na 101,74% a výdavky boli plnené na 93,94%. Výsledok hospodárenia za rok
2007 je teda prebytok.

Rekonštrukcie v obci
Obec podala žiadosť o dotáciu na MF SR, a to z výhier a lotérií. Uvažuje sa zriadiť
posilňovňu v Základnej škole, nakoľko sa uvoľnili priestory po firme ZETRA,s.r.o., a uvažuje
sa zriadiť aj detské ihrisko v areáli školy.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Územný plán obce Plavecký Mikuláš. Je to rozvojový
dokument, od ktorého sa odvíjajú príslušné podklady pre projekty na čerpanie prostriedkov
z eurofondov, iných dotačných schém a úverov.
V rámci rekonštrukcie Svadobky sa vykonali aj práce naviac, ktoré neboli súčasťou
projektu, hradila ich obec, a to rekonštrukcia stropu, elektroinštalácie a výmena plynových
gamatiek, tieto boli potom použité pri plynofikácii budovy bývalého MNV, ktorá bola
ukončená v tomto roku. Vykonali sa záverečné stavebné práce na projekte „Revitalizácia
centrálnej časti obce Plavecký Mikuláš“ – koniec prác bol 20.4.2007.
Obec rokovala s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom kanalizácie
a vodovodu. Odkanalizovanie obce BVS zamietla do roku 2011. Obec dostala dotáciu na
individuálnu potrebu obce od Ministerstva financií SR, ktorá bude použitá na riešenie
havarijnej situácie v odkanalizovaní obce v lokalite Záhumnie.
O našej peknej obci, ktorej centrum je „vynovené“ z eurofondov a v ktorej „vyrástlo“
na južnom okraji obce 55 nových rodinných domov, sa píše aj v tlači, konkrétne
v Týždenníku pre Záhorie, kde bol 24.9.2007 uverejnený článok „Aj malá obec môže svojím
spôsobom vynikať“.
Bola zriadená internetová stránka obce, ktorej správcom je Lukáš Blažíček zo
Sološnice.

Služby v našej obci
Pán Jaroslav Olajoš si otvoril predajňu potravín a rozličného tovaru vedľa
Pohostinstva.

Kolaudácie.
V roku 2007 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby:
 Andrej Berko a manželka Miriam – rodinný dom s garážou,
 Jaroslav Hutera a manželka Mária – rodinný dom,
 Vladimír Jurík a manželka Lýdia – rodinný dom,
 Martin Kovár – rodinný dom,
 Ing. Daniela Klӧckner – rodinný dom,
 Ing. Marcel Šeliga – rodinný dom,
 Jozef Ščepka a manželka Jana – rodinný dom a samostatná garáž,
 Ing. Peter Válek – rodinný dom a samostatná garáž,
 Martin Zeman a manželka Miriam – rodinný dom,
 Petra Hajduková – rodinný dom, dvojgaráž,
 Peter Sokolík a manželka Katarína – rodinný dom.

Školstvo
V tomto roku odišla do starobného dôchodku učiteľka Materskej školy, pani Hana Dešťová
a riaditeľka – pani Alžbeta Mrázová. Na miesto riaditeľky Materskej školy bola prijatá
Miriam Berková a na miesto učiteľky Bronislava Hubeková.
V školskom roku 2007/2008 bolo v Základnej škole celkom 24 detí, z toho:
 1. ročník – 4 žiakov,
 2. ročník – 8 žiakov,
 3. ročník – 3 žiaci,
 4. ročník – 9 žiakov.

Cirkevné udalosti
Dňa 1.10.2007 náhle zomrel vo veku 45 rokov náš pán farár – Peter Sekáč. V našej
obci pôsobil 457 dní. Od 16.11.2007 je v našej obci nový pán farár, a to Mgr. Peter Obranec.

Dobrovoľný hasičský zbor
Obec kúpila hasičské motorové vozidlo, ktoré bude slúžiť pre potrebu Dobrovoľného
hasičského zboru v Plaveckom Mikuláši.

Darcovstvo krvi
V tomto roku boli naši občania v spolupráci s DHZ trikrát darovať krv, a to 2.4.2007 –
16 občanov, 2.8.2007 – 11 občanov a 14.12.2007 – 15 občanov.

Občianske združenia
Naša obec sa stala členom občianskeho združenia PODHORAN so sídlom
v Plaveckom Petri za účelom získania nenávratnej finančnej pomoci pre spracovanie mikro
regionálnych rozvojových aktivít z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 54 kníh a 15 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3720 kníh. K 31.12.2007 bolo
zaregistrovaných 407 čitateľov, z toho 331 detí do 15 rokov. Registrovaní čitatelia si
z knižnice v roku 2007 požičali spolu 714 kníh, z toho 466 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Poľovné združenie
V tomto roku nastala zmena v zložení výboru Poľovného združenia – predsedom sa
stal Peter Kovár a kynológom Ing. Peter Válek. Poľovné združenie neprijalo žiadneho nového
člena, čiže má 16 členov.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
Našu obec zviditeľňuje Folklórny krúžok Libuša, nakoľko sa o nás píše aj v tlači –
v Záhoráku. Folklórny krúžok Libuša sa za takmer desať rokov svojej existencie stal hlavným
organizátorom kultúrno-špoločenského života v našej obci, o čom svedčí aj niekoľko kroník
zaplnených fotografiami a článkami z podujatí. Predovšetkým však umožňuje dnešným
deťom zakúsiť atmosféru čias, kedy televízia a počítače neboli spoločníkmi mladých ľudí,
zato ich život obohacovali spoločné hry, tancovačky, pesničky pri táboráku a nerozlučné
kamarátstva.

Prehľad podujatí v našej obci organizovaných v roku 2007:
6.1.2007

Opekačka na Deravej skale.

10.2.2007

Detská karnevalová diskotéka v Kultúrnom dome. Zúčastnilo sa 68 detí
v maskách.

17.2.2007

Fašiangová zábava s pochovávaním Basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala
hudobná skupina Duet+.

9.4.2007

Veľkonočný pondelok – krojovaní chlapci polievali a šibali dievčatá.

30.4.2007

Pri Kostole sv. Floriána Folklórna skupina Libuša zabezpečila slávnostné
stavanie „Máje“.

12.5.2007

Výstava obrazov v priestoroch Svadobky.

19.5.2007

Majáles v Kultúrnom dome, to tanca hrala hudobná skupina DUET+.

3.6.2007

Prvé sväté prijímanie v Kostole sv. Mikuláša prijalo týchto 9 detí: Dominika
Blažíčková, Lucia Dulanská, Adrian Hutera, Patrik Kondla, Timotej Kolesár,
Kristína Nemcová, Ľ.Oravec, Katarína Velická, Popovič.

9.6.2007

MDD a Deň otcov na miestnom športovom ihrisku.

30.6.2007

Futbalový turnaj „starí páni“ na športovom ihrisku.

15.7.2007

Návšteva Smolenického zámku.

15.7.2007

Členovia Folklórnej skupiny Libuša sa zúčastnili hodovej svätej omše v obci
Dlhá, kde pôsobí dôstojný pán farár p. Leo Rúčka, na ktorej spievali piesne.

15.8.2007

Procesia ku Kaplnke, kde bola odslúžená svätá omša dôstojným pánom
farárom Petrom Sekáčom pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Panny
Márie.

19.8.2007

Poklona sv. Heleny v Kostole sv. Mikuláša, omšu celebroval dôstojný pánm
farár z Bruselu, na omši spievali členovia Folklórnej skupiny Libuša.

24.-26.8.

Stanovačka na Bielych hlinách, zúčastnilo sa 16 detí, na ktoré čakala opekačka,
táborák s pesničkami a gitarou i atraktívna nočná súťaž na spôsob známej hry
Pevnosť Boyard. O tejto akcii bol článok aj v tlači, v Záhoráku.

13.10.2007

Hodová zábava, ktorú organizovala Kultúrna komisia, do tanca hrala hudobná
skupina DUO+.

14.10.2007

Hodová výstava v priestoroch Svadobky – kvety, kaktusy, plody záhrad,
fotografie našich domčekov,...

21.10.2007

Posedenie s dôchodcami. Gratulovalo sa všetkým jubilantom, ktorí sa v roku
2007 dožili životného jubilea.

1.12.2007

Posedenie s Mikulášom v Kultúrnom dome. Bolo pripravené aj divadlo na
Hambálku z Malaciek.

25.12.2007

V Kostole sv. Floriána pripravila Folklórna skupina Libuša „Adventné pásmo
s koledami“.

31.12.2007

Silvester a vítanie nového roka 2008.

