Rok 2009
Demografické údaje
K 31.12.2009 bolo v Plaveckom Mikuláši 711 obyvateľov. Najstarším občanom bola
pani Terézia Dalmadyová, ktorá sa v tomto roku dožila krásneho jubilea 90 rokov.
Najmladším občanom je Lucia Petrášová.
V roku 2009 sa v našej obci narodilo 9 detí, z toho 4 chlapci a 5 dievčat: Peter
Kočíšek, Lenka Lovíšková, Soňa Chudá, Šimon Petrík, Aneta Válková, Natália Glajšeková,
Samuel Varga, Filip Keszӧcze a Lucia Petrášová.

V roku 2009 zomrelo 7 občanov s trvalým pobytom v našej obci, z toho 2 muži a 5
žien: Vladimír Hlavatý, Ján Szí, Verona Zahradníková, Anna Dojčáková, Anna Saglenová,
Anna Mackovičová a Hedviga Solgovičová.
Pán Vladimír Hlavatý, ktorý v tomto roku zomrel, mal veľkú zásluhu v našej obci na
rozvoji športu, futbalu, turistiky a tiež lyžovania. Bol zakladateľom turistického Klubu detí
a mládeže. Pravidelne sa s deťmi zúčastňoval na okresných zrazoch turistov. Jeden okresný
zraz turistov zorganizoval i v obci Plavecký Mikuláš. Nechýbal s deťmi z našej obce ani na
Celoslovenských zrazoch, či už zimných alebo letných. Veľkú zásluhu mal na tom, že veľa
detí z našej obce vie lyžovať. Práca s deťmi ho nesmierne bavila. Mal veľa plánov, ktoré pre
náhlu smrť nemohol dokončiť.
Z našej obce sa odsťahovalo 8 občanov, z toho 3 muži a 5 žien.
Do obce sa prisťahovalo 10 ľudí, z toho 6 mužov a 4 ženy.
V tomto roku boli v našej obci uzatvorené 4 manželstvá, a to:
 28.3. – Tomáš Urbančok a Lucia Tardíková,
 13.6. – Ladislav Johaník Matilda Kondlová,
 15.8. – Mgr. Jaroslav Votoček a Mgr. Emília Chovancová,
 5.9. – Mgr. Ľubomír Mäkký a Mgr. Soňa Junasová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 2 manželstvá, a to
-

10.3. v Bratislave – Martin Varga a Viera Kiripolská,

-

13.6. v Malackách – Karol Frühauf a Božena Hermanová.

Prijatie novej meny – eura
Slovenská republika je od 1.1.2009 členom eurozóny, čiže sme po 15 rokoch zamenili
slovenské koruny za eurá. Takže chlieb už nestojí 30 korún, ale 1 euro, mlieko už nestojí 15
korún, ale 50 eurocentov a rohlík kúpime nie za 1,80 Sk ale za 6 eurocentov. Slovenské
koruny sme menili za eurá konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 Sk.

Nezamestnanosť
K 31.12.2009 bolo v našej obci nezamestnaných 26 obyvateľov.

Voľby v roku 2009
V roku 2009 sa konali v poradí tretie priame voľby prezidenta SR, voľby do
Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávneho kraja.
Prvé kolo volieb prezidenta SR sa konalo 21.3.2009. V našej obci bolo zloženie
volebnej komisie v prvom aj druhom kole rovnaké, a to predsedkyňa Anna Zburínová,
podpredseda Rudolf Malec a ostatní členovia - Emília Balúchová, Zdenka Holičová a Otília
Malčeková, zapisovateľka bola Mária Kollárová. V našej obci prišlo prezidenta voliť
spomedzi 578 oprávnených voličov 307 voličov, čiže 53,11%. Počet platných hlasov pre
všetkých kandidátov bol 302 hlasov, a to Dagmara Bollová – 7 hlasov, Ivan Gašparovič – 202
hlasov, Zuzana Martináková – 18 hlasov, Milan Melník – 3 hlasy, František Mikloško – 7
hlasov, Iveta Radičová – 65 hlasov a Milan Sidor – 0 hlasov. Po celoslovenskom hlasovaní
do druhého kola postúpili Ivan Gašparovič a Iveta Radičová.
Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 4.4.2009. V našej obci prišlo spomedzi
593 oprávnených voličov svoj hlas vyjadriť 354 voličov, čiže 59,70%. Počet platných hlasov
bol 351, a to Ivan Gašparovič – 267 hlasov a Iveta Radičová – 84 hlasov. Po celoslovenskom
hlasovaní sa prvým znovuzvoleným prezidentom Slovenskej republiky stal Ivan
Gašparovič.
Dňa 6.6.2009 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Predsedom volebnej
komisie v našej obci bol Rudolf Malec, ostatní členovia boli Emília Balúchová, Edita
Hečková, Zdenka Holičová a Viera Pavlíková. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. V našej
obci prišlo svoj hlas vyjadriť spomedzi 581 oprávnených voličov iba 100 voličov, čiže
17,21%. Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov bol 96. Volieb sa zúčastnilo 17
politických strán, politických hnutí alebo koalícií. V našej obci boli výsledky nasledovné:
Ľudová strana – HZDS – 7 hlasov, Sloboda a Solidarita – 7 hlasov, SMER – sociálna

demokracia – 34 hlasov, Strana zelených – 8 hlasov, SDKÚ – Demokratická strana – 24
hlasov, Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana – 2 hlasy, KSS
– 1 hlas, SNS – 5 hlasov, Slobodné Fórum – 1 hlas a KDH – 7 hlasov, ostatné strany nezískali
v našej obci žiadny hlas. Celoslovenská účasť na voľbách do Európskeho parlamentu bola
19,64%, čo bola najnižšia účasť v Európskej únii.
Voľby do orgánov samosprávneho kraja sa konali 14.11.2009. Predsedom volebnej
komisie v Plaveckom Mikuláši bol Petr Navrátil. Ostatní členovia boli Juraj Ambra, Emília
Balúchová, Pavel Tardík a Anna Zburínová. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. Počet
oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov v našej obci bol 573. Svoj hlas prišlo
vyjadriť 63 občanov, čiže 10,99% oprávnených voličov. Platných hlasovacích lístkov pre
voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo 60 a pre voľby predsedu
58. Najviac hlasov v Plaveckom Mikuláši pre voľby do zastupiteľstva získal kandidát Peter
Švaral, a to 25 hlasov, ďalej Vladimír Mikuš, a to 18 hlasov a Adriana Foltýnová, a to 11
hlasov. Najviac hlasov pre voľby predsedu získal Vladimír Bajan, a to 20 hlasov a Pavol
Frešo, a to 19 hlasov.
Druhé kolo voľby predsedu sa konalo 28.11.2009. Svoj hlas prišlo v našej obci
vyjadriť 73 oprávnených voličov spomedzi 574 oprávnených voličov, čiže 12,72%. Počet
platných hlasovacích lístkov bol 73, a to kandidát Vladimír Bajan získal 39 hlasov a kandidát
Pavol Frešo získal 34 hlasov. Predsedom Bratislavského samosprávneho kraja sa nakoniec
stal Pavol Frešo.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2009 hospodárila podľa rozpočtu, ktorý bol v priebehu roka upravený a
príjmy predstavovali sumu 336 031,-Eur a výdavky predstavovali sumu 332 958,-Eur. Príjmy
boli plnené na 100% a výdavky na 99,08%, výsledok hospodárenia za rok 2009 je prebytok.
Za hlavného kontrolóra obce bol schválený Ing. Marcel Šeliga zo Senice na dobu 6
rokov.

Kolaudácie
V roku 2009 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby v obci:
-

Miroslav Hutera – rodinný dom,

-

Valéria Keszӧcze – rodinný dom, samostatná garáž,

-

Jozef Koniarik a manželka Dana – rodinný dom,

-

Kredona International – rodinný dom a samostatná garáž,

-

Stanislav Petráš a manželka Iveta – rodinný dom.

Rekonštrukcie v obci
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné úpravy okolia – parkoviska
Zdravotného strediska. Bola vymenená podlaha v Obradnej sieni Obecného úradu za
plávajúcu podlahu, prevedené stavebné a maliarske práce v budove Svadobky (kuchyne)
a Kultúrneho domu.
Obec dobudovala splaškovú kanalizáciu školy - bola napojená do dvoch nových
typizovaných žúmp. Škola a 4-bytovka boli v minulosti odkanalizované do septika na
školskom pozemku, byty boli odpredané v roku 2001 nájomníkom, ale septik zostal obecný.
Je však nefunkčný a nezodpovedá hygienickým predpisom a ochrane životného prostredia.
Obyvatelia bytovky si musia dobudovať vlastné žumpy.
Uskutočnili sa rekonštrukčné práce sociálnych zariadení a spálne v Materskej škole,
ktoré boli z časti spolufinancované zo zamestnaneckého fondu Holcim v Nadácii Pontis.
Boli vymenené vchodové dvere a okienko v bufete v Kultúrnom dome, dobudovaný
prístupový betónový chodník od Domu smútku na cintorín, bola rekonštruovaná elektrická
inštalácia v Základnej škole z dôvodu nových počítačov.
Obec dostala dotáciu z Ministerstva financií na individuálnu potrebu obce – na
výmenu okien v budove školy. Obec dostala aj dotáciu na obnovu pamätných vojnových
tabúľ na budove Obecného úradu v čiastke 1000,-Sk.

Školstvo
Uskutočnilo sa výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy a doplnenie
člena Rady školy. Riaditeľkou Základnej školy je naďalej PaedDr. Viera Provazníková
a učiteľkou Iveta Konyariková, v Školskom klube detí pracuje Justína Viteková.
Základná škola dostala darom 5 kusov nových počítačov a dataprojekt od firmy
DATALAN z Bratislavy.
V Materskej škole bolo 21 detí, čiže jedna trieda.
V školskom roku 2009/2010 bolo v Základnej škole celkom 18 detí, z toho:
 1. ročník – 4 žiakov,
 2. ročník – 5 žiakov,
 3. ročník – 4 žiaci,
 4. ročník – 5 žiakov.

Doborovoľný hasičský zbor
DHZ Plavecký Mikuláš skončil na 2. mieste v okresnej súťaži v Sološnici. Dňa
25.7.2008 sa konala v našej obci pohárová súťaž, ktorá bola zaradená do Senickej ligy.
Zúčastnilo sa na nej 17 mužských a 5 ženských družstiev. Počas súťaže nás vzácnou
návštevou prekvapil prezident ÚVDPO doktor Jozef Minárik.

Darcovstvo krvi
Dňa 4.10.2009 sa uskutočnilo posedenie darcov krvi. V tomto roku naši občania
darovali krv taktiež trikrát, a to 6.4.2009 – 20 občanov, 10.8.2009 – 13 občanov a 21.12.2009
– 20 občanov.
Dňa 4.10.2009 sa uskutočnilo stretnutie darcov krvi našej obce, na ktorom sa
zúčastnili títo darcovia: Jozef Poláček, Jana Poláčková, Júlia Chovancová, Pavol Chovanec,
František Chovanec, František Zuzkovič, Mária Zuzkovičová, Milan Hološka, Lucia
Hološková, Lukáš Ďurica, Peter Michalík, Júlia Michalíková, Jozef Krchňavý, Rudolf Malec,
Alžbeta Malcová, Tibor Szi, Jaroslav Olajoš, Vlasta Dulanská, Zuzana Solgovičová, Miroslav
Oravec, Radovan Ščepka, Martin Poláček, Emília Balúchová, Viliam Morávek, Mária
Jeklová, Marián Mrkva, Jozef Oravec ml., Jana Poláčková ml.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 44 kníh a 19 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3844 kníh. V roku 2009 bolo 394
aktívnych používateľov – čitateľov knižnice, z toho 290 detí do 15 rokov. Čitatelia si
z knižnice v roku 2009 požičali spolu 812 kníh, z toho 466 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo v našej farnosti pokrstených 11 detí z našej obce, bolo 6 pohrebov
a uzatvorené boli 2 cirkevné manželstvá.

Poľovné združenie
Poľovnému združeniu končí k 31.12.2009 nájomná zmluva pre výkon práva poľovníctva
a tým združenie zaniká.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
4.1.2009

Trojkráľová opekačka.

21.2.2009

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

13.4.2009

Veľká noc – aj v tomto roku krojovaní chlapci polievali a šibali dievčatá.

14.4.2009

Ku Dňu Zeme bola usporiadaná brigáda na vyzbieranie smetí popri hlavnej
ceste. Nazbieralo sa asi 50 igelitových vriec špiny s pod Holej hory
a Židovského cintorína. K tejto akcii sa pridali aj poľovníci, ženy z DHZ a deti
zo Základnej školy.

30.4.2009

Pri Kostole sv. Floriána sa uskutočnilo slávnostné stavanie „Máje“, program
pripravili deti Materskej a Základnej školy, na počúvanie hrala hudobná
skupina Echo-band. O občerstvenie sa postaral Obecný úrad a členovia DHZ
Plavecký Mikuláš.

8.5.2009

Folklórny krúžok Libuša usporiadal výstup na Plavecký hrad.

6.6.2009

MDD a Deň otcov na miestnom športovom ihrisku.

14.6.2009

Prvé sväté prijímanie v Kostole sv. Mikuláša prijalo týchto 12 detí: Jaroslava
Nemcová, Jozef Hutera, Petra Válková, Adam Alžbetkin, Mária Hološková,
Kristián Hološka, Svetlana Tarkošová, Jakub Horňák, Denis Provazník,
Karolína Kristová, Klára Draškovičová a Monika Koniariková.

20.6.2009

50.-ty ročník folklórnych slávností na Myjave.

Jún 2009

Futbalový turnaj – „Memoriál Vladimíra Hlavatého“.

28.6.2009

Na námestí pri Kostole sv. Floriána sa uskutočnilo podujatie „Pečieme
z kysnutého cesta“. Opäť, tak ako v minulom ročníku, ide len o kultúrne
podujatie a o počet, v koľkých domácnostiach sa budú piecť koláče
z kysnutého cesta. Pečenia sa zúčastnilo 57 domácností, pani Adriana
Kočíšková predviedla pečenie v domácej pekárničke. O kultúrny program sa
postarala Folklórna skupina Libuša, na počúvanie hrala hudobná skupina
DUET+ z Plaveckého Štvrtka.

6.-9.8.2009

Folklórny krúžok Libuša strávil 3 slnečné dni „Na sene, na zrne v stodole“
v Kuklove pri pesničkách, opekačke. Varil sa guláš a bola aj nočná hra.

15.8.2009

Procesia ku kaplnke do Mokrej doliny, kde bola odslúžená sv. omša pri
príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie.

17.10.2009

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

17.-18.10.

Hodová výstava – výšivky, maľované obrazy, výrobky z dreva, hačkované
výrobky, modelovanie našich detí, úroda zeleniny, ovocia... Vystavovalo 28
rodín našej obce.

18.10.2009

V priestoroch Svadobky bola vyhodnotená súťaž o najkrajšie priedomie, ktorá
prebiehala v letných mesiacoch v našej obci. Do súťaže bolo vybraných 40
priedomí, po prehliadkach poroty zostalo na vyhodnotenie 10 a z tých porota
vybrala rodinu Diviakovú, rodinu Zburínovú a rodinu Písečnú ml. Občania
vybrali rodinu Diviakovú.

5.12.2009

Predvianočné trhy a Mikulášske popoludnie s deťmi na námestí pri Kostole sv.
Floriána.

25.12.2009

V Kostole sv. Floriána pripravila Folklórna skupina Libuša „Jasličkovú
pobožnosť“ a koledovali „Dobrú novinu“ na prianie našich občanov.

27.12.2009

V Kultúrnom dome sa uskutočnil Štefanovský stolnotenisový turnaj.

31.12.2009

Silvester a vítanie nového roka 2010.

