Rok 2008
Demografické údaje
K 31.12.2008 bolo v našej obci 706 obyvateľov. Najstarším občanom Plaveckého
Mikuláša je pani Terézia Dalmadyová, ktorá tento rok oslávila 89 rokov. Pani Margita
Kiripolská, ktorá bola doteraz najstaršou občiankou, v tomto roku zomrela. Najmladším
občanom je Richard Roman.
V roku 2008 sa narodilo 5 detí, z toho 3 chlapci a 2 dievčatá: Samuel Zeman, Laura
Huterová, Andrej Jekel, Isabelle Olivia Lukáčik a Richard Roman.
V roku 2008 zomrelo 12 ľudí, z toho 4 muži a 8 žien: Mária Balúchová, Júlia
Obetzhauserová, Etela Jeklová, Anna Stanková, Otília Kiripolská, Margita Kiripolská, Mária
Malíková, Štefan Alžbetkin, Emil Blahovič, Janka Krchňavá, Štefan Klíma a Karol
Mackovič. Pani Mária Malíková bola občiankou Plaveckého Podhradia, ale zomrela tragicky
v Plaveckom Mikuláši, utopila sa v Rudave.
V tomto roku zomrela pani Janka Krchňavá, dlhoročná učiteľka a neskôr aj riaditeľka
v Základnej škole v Plaveckom Mikuláši. Vydala aj zbierku básní, ktorá sa nachádza
v Miestnej ľudovej knižnici v našej obci.
Z obce sa odsťahovalo 11 občanov, z toho 3 muži a 8 žien. Do našej obce sa
prisťahovalo 15 občanov, z toho 4 muži a 11 žien.
V obci boli uzatvorené 4 manželstvá, a to:
 7.6. – Martin Kovár a Adela Bíliková,
 21.6. – Marián Holič a Bc. Miroslava Vaneková,
 5.7. – Marián Balúch a Emília Smolnická,
 11.10. – Ján Lovíšek a Bc. Lenka Berinštetová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 2 manželstvá, a to
-

26.4. v Suchej nad Parnou – Mgr. Rastislav Kollár a Mgr. Mária Horňáková,

-

22.11. v Borskom Mikuláši – Miroslav Vrablic a Eva Vittková.

Obec bola vylúčená od 1.1.2008 z oblasti 30 km ohrozenia V2 jadrovej elektrárne
Jaslovské Bohunice, nakoľko Úrad jadrového dozoru schválil oblasť ohrozenia pre V2 na 21
km, nakoľko vzdialenosť katastra obce od reaktora V2 je 24,74 km.
V Plaveckom Mikuláši Česká televízia natáčala dokumentárny film o akademickom
maliarovi Vladimírovi Komárkovi, nakoľko tu mal rodinu a rád sa do našej obce vracal.
Boli zhotovené panoramatické letecké fotografie našej obce, ako i dvojminútová
videonahrávka nakrútená z lietadla.

Nezamestnanosť
K 31.12.2008 bolo v našej obci nezamestnaných 19 občanov.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2008 hospodárila podľa schodkového rozpočtu, ktorý bol v priebehu roka
upravený o výsledok hospodárenia z roku 2007, čiže bol vyrovnaný, príjmy a výdavky
predstavovali 10 438 000,-Sk. Plnenie príjmov bolo za rok 2008 na 103,83% a plnenie
výdavkov bolo na 78,90%.

Kolaudácie
V roku 2008 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie týmto stavbám:
-

Imrich Holúbek a manželka Denisa – rodinný dom,

-

Štefan Kočíšek a manželka Adriana – rodinný dom, garáž,

-

Marek Petrík a Roman Petrík – rodinný dom a ČOV,

-

Zdenka Rošová – rodinný dom,

-

Ing. Miroslav Švatarák a manželka – rodinný dom,

-

Andrej Zajíček – rodinný dom s garážou.

Rekonštrukcie v obci
Bola opravená miestna komunikácia pred poštovým úradom, boli vymenené plastové
okná a parapety, na schodisku Obecného úradu, urobila sa dlažba do vstupných chodieb
Obecného úradu, boli vykonané maliarske a natieračské práce. Vymenené boli aj vchodové
dvere za plastové v budove Základnej školy – hlavný vstup a vybudoval sa chodník pred
budovou Svadobky.

IBV Záhumnie
Pokračovalo vykupovanie pozemkov v III. etape IBV Záhumnie. Rozšíril sa vodovod
z II. do III. etapy.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo v našej farnosti 8 krstov našich občanov, 12 pohrebov a uzatvorené
boli 3 cirkevné manželstvá.

Školstvo
Nakoľko funkčné obdobie Rady školy pri MŠ skončilo, bola zvolená nová Rada školy
pri MŠ. Predsedom je Dana Koniariková (zástupca rodičov), ostatní členovia: Lenka
Kiripolská (zástupca rodičov), Bronislava Hubeková (pedagog.zamestnanec), Ľubomíra
Oravcová (nepedagog. zamestnanec) a Juraj Oravec (zástupca obce).
Bola zvolená aj nová Rada školy pri Základnej škole, predsedom je Mgr. Iveta
Konyariková (pedagog.zamestnanec), členovia: Ľubomíra Oravcová (nepedag.zamestnanec),
RNDr. Alena Nemcová (zástupca rodičov), Ladislav Klíma (zástupca obce) a Mgr. Martina
Alžbetkinová (zástupca rodičov).
V školskom roku 2008/2009 bolo v Základnej škole celkom 17 detí, z toho:
 1. ročník – 5 žiakov,
 2. ročník – 4 žiakov,
 3. ročník – 6 žiaci,
 4. ročník – 2 žiakov.

Darcovstvo krvi
Nášmu občanovi, pánovi Jaroslavovi Olajošovi, bola udelená diamantová plaketa prof.
MUDr. Jána Janského, nakoľko 80-krát bezplatne daroval krv. Toto najvyššie morálne
ocenenie za mnohonásobné bezplatné darovanie krvi si osobne prevzal v sídle
Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve.
Za 30-násobné bezplatné darovanie krvi bola udelená zlatá plaketa MUDr. Jána
Janského pani Júlii Chovancovej.
Naši občania boli trikrát darovať krv na Myjave, a to 11.4.2008 – 15 občanov,
15.8.2008 – 20 občanov, 15.12.2008 – 14 občanov.

Šport
Z našej obce sa dievčatá - atlétky (Lenka Kubisová, Darina Kubisová, Monika
Nemcová, Kristína Nemcová a iné) od začiatku roka zúčastnili mnohých pretekov na
Slovensku i v zahraničí pod vedením trénera Mgr. Jána Dobiáša z Borského Mikuláša.
Dievčatá dosahovali vynikajúce výsledky, čím úspešne reprezentovali obec Plavecký Mikuláš
a zviditeľňovali ju nielen na Záhorí, ale i po celom Slovensku, či v zahraničí (Rakúsko,
Česko), o čom svedčia športové reportáže v regionálnych novinách. Dievčatá sa taktiež
v auguste zúčastnili týždenného sústredenia v Krkonošiach. Zúčastnili sa pretekov
v Maďarku,

Poľsku,

Rakúsku

i v Česku.

Vrcholom

sezóny

boli

majstrovstvá

západoslovenskej oblasti v Nových Zámkoch.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 53 kníh a 8 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3781 kníh. V roku 2008 bolo 320
aktívnych používateľov – čitateľov knižnice, z toho 256 detí do 15 rokov. Čitatelia si
z knižnice v roku 2008 požičali spolu 663 kníh, z toho 432 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
5.1.2008

Posedenie v Kultúrnom dome, nakoľko bolo veľmi nepriaznivé počasie
a neuskutočnila sa tradičná opekačka.

2.2.2008

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

24.3.2008

Veľkonočný pondelok – krojovaní chlapci polievali a šibali dievčatá.

30.4.2008

Pri Kostole sv. Floriána Folklórna skupina Libuša a DHZ Plavecký Mikuláš
zabezpečili slávnostné stavanie „Máje“.

7.6.2008

MDD a Deň otcov na miestnom športovom ihrisku.

21.6.2008

Folklórny krúžok Libuša sa zúčastnil tak ako minulé roky folklórnych slávností
na Myjave.

21.6.2008

DHZ sa zúčastnil previerok pripravenosti v Plaveckom Štvrtku, kde obsadil
tretie miesto.

6.7.2008

Na námestí pri Kostole sv. Floriána sa uskutočnilo „Popoludnie so štrúdľou“.
Organizovala ho Kultúrno-školská a Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom

úrade v Plaveckom Mikuláši. Vystúpila hudobná skupina z Materskej školy,
dievčenská tanečná skupina zo Základnej školy a Folklórna skupina Libuša.
Vystúpila aj cimbalová skupina TRNAFČAN, počas vystúpenia sa podávala
káva a konzumovali sa štrúdle, ktoré napiekli naše gazdinky. Bol to pokus
o zápis do Záhoráckej knihy rekordov – v koľkých domácnostiach sa v túto
nedeľu upečie štrúdľa. Zároveň na námestí pani Otília Drahošová aj predviedla,
ako sa také klasické ťahané cesto na štrúdľu robí. Celkovo upieklo štrúdľu 93
domácností našej obce.
18.10.2008

Hodová zábava, ktorú organizovala Kultúrna komisia, do tanca hrala hudobná
skupina „Live“ zo Šaštína. Pripravený bol aj guláš.

18.-19.10.

Hodová výstava v priestoroch Svadobky – ručné práce, predmety z drôtu,
hliny, rôzne zbierky...

26.10.2008

Posedenie s dôchodcami. Gratulovalo sa všetkým jubilantom, ktorí sa v roku
2008 dožili životného jubilea. Vystúpil tradične Folklórny krúžok Libuša
a manželia Dorotkovci zo Špačiniec.

24.11.2008

Zájazd do Divadla Wüstenrot Teatro – predstavenie Don Quijote.

28.11.2008

Prehliadka a degustácia „sklepů u Templářských rytířů“ v Čejkoviciach.

6.12.2008

Mikulášske popoludnie na námestí za Kostolom sv. Floriána. Pre deti bol
pripravený čaj a ostatní si mohli zakúpiť vianočný punč, varené vínko alebo
cigánsku pečienku, na spríjemnenie popoludnia naše mamičky a babičky
upiekli vianočné koláčiky.

25.12.2008

V Kostole sv. Floriána pripravila Folklórna skupina Libuša „Adventné pásmo
s koledami“ a koledovanie – 14. ročník Dobrej správy.

31.12.2008

Silvester a vítanie nového roka 2009.

