Rok 2010
Demografické údaje
K 31.12.2010 bolo v našej obci 711 obyvateľov. V tomto roku zomrela pani Terézia
Dalmadyová, ktorá bola najstaršia občianka Plaveckého Mikuláša. Najstaršou občiankou
našej obce je teda pani Katarína Romanová, ktorá sa v tomto roku dožila 89 rokov, najstarším
občanom našej obce je pán Florián Zahradnik, ktorý sa v tomto roku dožil 88 rokov.
Najmladším občanom je Marián Balúch.
V tomto roku sa v našej obci narodili len 3 deti, z toho 1 chlapec a 2 dievčatá:
Katarína Mrkvová, Simona Zemanová a Marián Balúch.
V roku 2010 zomrelo 13 ľudí, z toho 11 s trvalým pobytom v Plaveckom Mikuláši, 6 mužov
a 7 žien: Zdenek Blaho, Mária Balúchová, Anna Zburínová, Ján Drahoš, Jozef Horňák,
Terézia Dalmadyová, Mikuláš Saglena, Ing. Dana Rajninecová, Dominik Lovíšek, Agneša
Franklová, Anna Krajčíriková, Zlata Banská a Milan Kondla.
V tomto roku zomrela pani Anna Zburínová, ktorá bola dlhoročnou poslankyňou
Obecného zastupiteľstva v našej obci a v čase úmrtia zároveň zástupkyňou starostky obce.
V tomto roku zomrela aj dlhoročná predsedníčkou Slovenského červeného kríža
v našej obci, pani Anna Krajčíriková
Z obce sa odsťahovalo 9 občanov, z toho 5 mužov a 4 ženy.
Do našej obce sa prisťahovalo 16 občanov, z toho 10 mužov a 6 žien.
V našej obci boli uzatvorené 3 manželstvá, a to:
 15.5.– Rastislav Prvonič a Marcela Krchňavá,
 29.5.– Jaroslav Horňák a Eliška Ščepková,
 14.8.– Marián Tóth a Zuzana Knížatová.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 2 manželstvá, a to
-

24.4. v Prievaloch – Martin Poláček a Katarína Bӧhmová,

-

4.9. v Jablonici – Jozef Krajčírik a Lucia Gavorníková.

Politické udalosti a voľby
V máji 2010 zomrela pani Anna Zburínová, dlhoročná poslankyňa Obecného
zastupiteľstva. Poslancom do Obecného zastupiteľstva sa 23.6.2010 stal náhradný poslanec –
Jozef Chudý.
Voľby do Národnej rady SR sa konali 12.6.2010. Predseda volebnej komisie v našej
obci bol Jozef Kiripolský, ostatní členovia boli Petr Navrátil, Veronika Písečná, Denis Rybár,
Emília Smolnická a Pavel Tardík. Zapisovateľka bola Mária Kollárová. K urnám prišlo
v našej obci 328 voličov z celkového počtu 612 voličov, čiže 53,59%. Počet platných hlasov
pre všetky politické strany alebo politické hnutia bol 325 hlasov. Výsledky boli nasledovné:
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA – 2 hlasy, Únia – Strana pre Slovensko – 2
hlasy, Paliho Kapurková, veselá politická strana – 1 hlas, Sloboda a Solidarita – 50 hlasov,
Strana demokratickej ľavice – 5 hlasov, Ľudová strana – HZDS – 4 hlasy, KSS – 3 hlasy,
SNS – 7 hlasov, NOVÁ DEMOKRACIA – 3 hlasy, Združenie robotníkov Slovenska – 1 hlas,
KDH – 21 hlasov, Ľudová strana Naše Slovensko – 7 hlasov, SDKÚ – Demokratická strana –
57 hlasov, SMER – sociálna demokracia – 158 hlasov a MOST-HÍD – 4 hlasy. Víťazom
volieb sa stala strana SMER-SD, ale v parlamente získali väčšinu štyri stredopravé strany
SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd.
Dňa 18.9.2010 sa konalo referendum. Predseda okrskovej komisie pre referendum
bol Petr Navrátil, podpredsedom bol Denis Rybár, ostatní členovia boli Otília Malčeková,
Ľudmila Hurbanová a Emília Smolnická. Hlasovať prišlo v našej obci 119 voličov spomedzi
572 oprávnených voličov, čiže účasť na referende bola 20,80%. Referendum vyhlásil
prezident Ivan Gašparovič na základe petičnej akcie. Petičná akcia začala ako občianska
aktivita spoločne so zakladaním politickej strany SaS. Celoslovenská účasť bola 22,84%
a referendum bolo neplatné.
Dňa 27.11.2010 sa konali komunálne voľby. Predsedom volebnej komisie bol Jozef
Kiripolský, ostatní členovia boli Miroslava Dulanská, Emília Smolnická, Vladimír Vávra
a Dušan Solgovič. Zapisovateľka bola Júlia Michalíková. Hlasovať prišlo 390 voličov
spomedzi 568 oprávnených voličov, čiže účasť bola 68,66%. Platných hlasovacích lístkov pre
voľby do obecného zastupiteľstva bolo 376 a pre voľby starostu 382. Výsledky hlasovania za
poslancov do Obecného zastupiteľstva boli nasledovné: Jana Draškovičová – 177 hlasov,
Vlasta Dulanská – 269 hlasov, Juraj Federmayer – 156 hlasov, Peter Glajšek – 115 hlasov,
Marián Holič – 183 hlasov, Lucia Hološková – 56 hlasov, Jozef Chudý – 80 hlasov, Mária
Jeklová – 260 hlasov, Ladislav Klíma – 245 hlasov, Igor Krist – 57 hlasov, Rudolf Malec –

116 hlasov, Anton Nemec – 248 hlasov a Viliam Tarkoš – 85 hlasov. Za poslancov boli
zvolení spomedzi týchto 13 kandidátov siedmi kandidáti s najvyšším počtom hlasov, a to
Vlasta Dulanská, Mária Jeklová, Anton Nemec, Ladislav Klíma, Marián Holič, Jana
Draškovičová a Juraj Federmayer.
Kandidáti na starostu obce boli dvaja, a to Jana Draškovičová a Marta Hlavatá.
Bývalá starostka, pani Mária Jeklová, ktorá bola starostkou našej obce 3 predchádzajúce
volebné obdobia, odchádza do starobného dôchodku. Jana Draškovičová získala 127 hlasov
a Marta Hlavatá 255 hlasov. Starostkou našej obce sa teda stala pani Marta Hlavatá.

Personálne obsadenie Obecného úradu
V obci sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu administratívnej pracovníčky,
mzdovej účtovníčky, matrikárky, a to na 8 hodinový pracovný úväzok, nakoľko pani Mária
Kollárová odchádza do starobného dôchodku. Vybraná bola Júlia Michalíková (rod.Jeklová).
Na pracovné miesto pokladníčky a správcu daní a poplatkov na 4 hodinový úväzok na
zastupovanie počas materskej dovolenky Emílie Balúchovej (rod.Smolnickej) bola vybraná
Miroslava Dulanská.

Nezamestnanosť
K 31.12.2010 bolo v našej obci nezamestnaných 26 občanov.

Hospodárenie obce
Obec hospodárila v roku 2010 podľa vyrovnaného rozpočtu, kde príjmy a výdavky
predstavovali 325 161,-Eur. Skutočné príjmy a výdavky k 31.12.2010 boli 658 991,-Eur.

Rekonštrukcie v obci
Obec dostala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR na projekt „Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš“. Začiatok
realizácie projektu bol od 1.3.2010, súčasťou projektu je i obnova verejnej zelene – bol
realizovaný výrub poškodených drevín, likvidácia betónových kociek chodníka smerom od
Svadobky a budovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby. Bola odstránená budova

bývalej predajne pani Lovíškovej, nakoľko o jej prenájom neprejavil nikto záujem a vybuduje
sa tu detské ihrisko. Projekt bol ukončený, dňa 14.12.2010 sa konala kolaudácia projektu.
Obec dostala dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli
miestneho športového ihriska. Táto bola ukončená 18.8.2010. Bol dobudovaný prístupový
chodník a okolie viacúčelového ihriska.
Obec dostala dotáciu aj na realizáciu projektu „Stavebné úpravy okolia zdravotného
strediska“ z Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vybudovalo sa parkovisko a jeho okolie
a vstup do lekárne od rodinného domu Kovárových.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na riešenie nadstavby hasičskej zbrojnice
vrátane výmeny strechy a podaná žiadosť na dotáciu občianskemu združeniu Podhoran, ktorej
je obec členom.

IBV Záhumnie
Nakoľko už uplynulo 6 rokov od vkladu nehnuteľností kúpnych zmlúv do katastra
nehnuteľností, obec schválila odstránenie vecného bremena z listov vlastníctva stavebníkom,
ktorí majú skolaudované.
Pre bytovú výstavbu v lokalite na Záhumní bolo za uplynulé 12-ročné volebné
obdobie majetkovo-právne vysporiadaných do majetku obce celkom 76560 m2 +7305 m2
stavebných parciel:
-

v IBV za školou – 987 m2 + 7305 m2 delimitáciou zo štátu,

-

v I. etape IBV – 22302 m2,

-

v II. etape IBV - 21613 m2,

-

v III. etape IBV – 19775,5 m2,

-

v IV. etape IBV - 11882 m2.
V etape za školou bolo pridelených celkom 9 stavebných pozemkov nasledovne:

-

p.č.700/79 – Ing. Peter Válek (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/83 – Skender Maligi a manželka Jana (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/84 – Jaroslav Hutera (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.704/5 – Ing. Daniela Zahradníková (Bratislava),

-

p.č.704/6 – Martin Vrba (Bratislava),

-

p.č. 704/7 – Vladimír Jurík a manželka (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 704/8 – Ing. Marián Sekáč a manželka Anna (Bratislava),

-

p.č. 704/9 – Martin Kovár (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 704/10 – Jozef Ščepka a manželka Jana (Bratislava).
V prvej etape IBV Záhumnie bolo pridelených celkom 21 stavebných parciel

nasledovne:
-

p.č. 700/31-Igor Válek a manželka Anna (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700-32-Patrik Alžbetkin a manželka Zuzana (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/33 – Imrich Holubek a manželka Denisa (Bratislava),

-

p.č. 700/34 Anton Nemec a manželka Alena (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/35-Ladislav Klíma a manželka Emília (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/36-Viliam Tarkoš a manželka Miroslava (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/37-Ing. Jozef Mrkva a manželka Jarmila (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/38 – Pavol Roman a manželka Viera (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/39-Jaroslav Tardík a manželka Michaela (Rohožník),

-

p.č.700/40-Dalibor Zahradník a manželka Adela (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/41- Ing. Stanislav Kovár a manželka Terézia (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/42 – Petra Diviaková (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/43-František Koniarik a manželka Michaela (Plavecký Mikuláš),

-

p.č. 700/44-Štefan Kočíšek a manželka Adriana (Sološnica),

-

p.č.700/45-Ing. Marián Studenič a manželka Blanka (Sološnica),

-

p.č.700/46-Pavel Kočíšek a manželka Jana (Plavecký Peter),

-

p.č. 700/47-Miroslav Blažíček a manželka Michaela (Rohožník),

-

p.č.700/48-Peter Sokolík a manželka Katarína (Bratislava),

-

p.č.700/49-Ladislav Repáň a manželka Alena (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/50-Juraj Mráz (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/77-Silvester Velický (Plavecký Mikuláš).
V II. etape IBV Záhumnie bolo pridelených 20 stavebných parciel nasledovne:

-

p.č.700/87-Maroš Pálka a manželka Mária (Rohožník),

-

p.č.700/88-Ing. Miroslav Švatarák a manželka Eva (Bratislava),

-

p.č.700/89-Ing. Ján Petrík a manželka Anna (Bratislava),

-

p.č.700/90-Ing. Pavel Dvornák (Zlaté Moravce),

-

p.č.700/91-Rudolf Dubec a manželka Iveta (Kostolište),

-

p.č.700/92-Marián Kaiser a manželka Denisa (Rohožník),

-

p.č.700/93-Jaroslav Praták a manželka Margita (Rohožník),

-

p.č.700/94-Jozef Hudec a manželka Mária (Rohožník),

-

p.č.700/95-Andrej Zajíček (Sereď),

-

p.č.700/96-Andrej Berko a manželka Miriam (Rohožník),

-

p.č.700/97-Ján Lovíšek a manželka Lenka (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/98-Juraj Hlavatý (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/99-Doc. Ing. Peter Plavčan (Bratislava),

-

p.č.700/100-Martin Zeman a manželka Miriam (Malacky),

-

p.č.700/101-Peter Holič a manželka Katarína (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/102-Ing. Viliam Sálka a manželka Katarína (Bratislava),

-

p.č.700/103-Jozef Koniarik a manželka Dana (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/104-Robert Baluch a manželka Zuzana (Bratislava),

-

p.č.700/105-Ing. Marcel Šeliga (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/106-Vladimír Kiš a manželka Miroslava (Bratislava).
Po vykúpení časti ornej pôdy z III. etapy IBV Záhumnie sa vytvorilo 5 stavebných

parciel a boli pridelené nasledovne:
-

p.č.700/114-Peter Bartoš a manželka Lýdia (Bratislava),

-

p.č.700/115-Adrián Paštinský a manželka Patrícia (Bratislava),

-

p.č.700/116-Martin Rybárik a manželka Martina (Malacky),

-

p.č.700/119-Valéria Keszӧcze (Plavecký Mikuláš),

-

p.č.700/120-Hana Shackleton (Rohožník).

Treba ešte dovykupovať ornú pôdu pre III. a IV. etapu IBV Záhumnie.

Kolaudácie
V roku 2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby:
-

Daniela Borzová – rodinný dom,

-

Oliver Bochníček – náraďovňa,

-

Ing. Jaroslav Hečko a manželka – rodinný dom,

-

Andrej Chudík – rodinný dom a stolárska dielňa,

-

Adrián Paštinský a manželka Patrícia – rodinný dom,

-

A. Záhradníková a J. Kočíšek – prestavba a prístavba rodinného domu.

Služby v našej obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Predajne potravín:
-

COOP Jednota, s.d., Senica,

-

MINIMARKET - Terézia Kovárová a Mária Kočíšková,

-

Predajňa potravín a rozličného tovaru – Jaroslav Olajoš,

Pohostinstvá:
-

Pohostinstvo Mária Alžbetkinová,

-

Café bar Modrá Lagúna,

Ostatné:
-

Kvetinárstvo Levandula, Zuzana Horňáková.

Do našej obce chodia pravidelne rôzni predajcovia, z ktorých najdôležitejší sú predajcovia
mäsa. Chodia do našej obce dvakrát do týždňa, čo je pre starších ľudí dobré, nakoľko si
nemusia chodiť kupovať mäso do väčších miest.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
-

KNOSS, s.r.o. – stavebná firma,

-

Stolárstvo Jaroslav Nemec,

-

Dalibor Zahradník – výroba masívneho nábytku,

-

New design – výroba nábytku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu benzínovej čerpacej stanice na pozemku

MUDr. Franklovej, ktorá bude umiestnená pri štátnej ceste. Investor – p. Federmayer
preukázal súhlasné stanoviská štátnych orgánov s uvedenou výstavbou, ako i kladné posudky
a štúdie orgánov životného prostredia o posudzovaní množstva emisií a hluku, súhlas
vyššieho územného celku. Investor si na vlastné náklady vybuduje novú príjazdovú cestu, ako
i prekrytie priekop potrebných pre dodržanie dopravných noriem.

Školstvo
Rodičovské združenie pri Základnej škole podalo projekt na vybavenie detského
ihriska v areáli školy, získali 1748,-Eur.
V Materskej škole je 18 detí, čiže jedna trieda, pracujú tu 2 pedagogické pracovníčky.
Deti Materskej školy vyučuje anglický jazyk PaeDr. Provazníková. Učiteľku MŠ, pani

Hubekovú, počas jej dlhodobej PN zastupovala pani Lýdia Bartošová, ktorá vedie keramický
krúžok.
V školskom roku 2010/2011 bolo v Základnej škole 18 detí, z toho:
-

1. ročník – 7 detí,

-

2. ročník – 4 deti,

-

3. ročník – 3 deti,

-

4. ročník – 4 deti.
Vyučuje sa viacero nepovinných predmetov – krúžkov, a to krúžok anglického jazyka,

počítačový krúžok, výtvarno-keramický krúžok, prírodovedný krúžok a krúžok aerobic-u.

Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu. Agendu vedie Spoločný úrad Kostolište. Obec
podporuje mladé rodiny príspevkom pri narodení dieťaťa vo výške 83,-Eur na 1 dieťa. Obec
oceňuje dôchodcov jubilantov nad 65 rokov, každých 5 rokov vyššie.

Z farskej kroniky
V tomto roku boli pokrstené 3 deti z našej obce, bolo 15 pohrebov a uzatvorené 3
cirkevné manželstvá.

Darcovstvo krvi
V tomto roku naši občania darovali krv na Myjave 12.4.2010 – 23 občanov, 16.8.2010 – 24
občanov a 13.12.2010 – 11 občanov.

Dobrovoľný hasičský zbor
V tomto roku zomrel pán Ján Drahoš, ktorý bol dlhoročným členom DHZ, väčšina členov sa
zúčastnila poslednej rozlúčky. Zomrel aj služobne najstarší hasič DHZ – pán Mikuláš
Saglena.
Okresné previerky pripravenosti DHZ sa konali v Jablonovom, naše družstvo sa umiestnilo na
2. mieste. David Hečko získal odznak II. triedy a Vladimír Jurík III. triedy.
Dňa 10.7.2010 sa konala pohárová súťaž v našej obci, v treťom ročníku tejto súťaže sme na
domácej pôde získali 1. miesto.

DHZ sa zapojil do rekonštrukcie pomníka repatriantov, bola vyčistená aj priekopa za
pomníkom.

Šport
Vzniklo futbalové družstvo KOČENY Plavecký Mikuláš, ktorých trénerom je Miroslav
Dulanský. Má 15 členiek: Ivana Jarábková, Marcela Dolgová, Lucia Dulanská, Jaroslava
Nemcová,

Pavlína Drahošová,

Gabriela

Písečná,

Miroslava

Zábojníková,

Tatiana

Porubčanová, Kristína Nemcová, Michaela Konyariková, Lýdia Porubčanová, Daniela
Borzová, Ľudmila Sýkorová, Ivana Chovancová a Vlasta Dulanská.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 54 kníh a 8 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3906 kníh. K 31.12.2010 bolo
zaregistrovaných 345 aktívnych používateľov, z toho 227 detí do 15 rokov. Registrovaní
čitatelia si z knižnice v roku 2010 požičali spolu 665 kníh, z toho 418 kníh bola krásna
literatúra pre deti.

Poľovnícke združenie
Nakoľko Poľovné združenie k 31.12.2009 zaniklo, bolo založené Poľovnícke združenie
Plavecký Mikuláš, ktorého výmera je 1700 ha. Poľovnícke združenie má 14 členov, členovia
výboru sú: Peter Kovár (predseda), Kamil Karlovský (tajomník), Vít Zahradník (hospodár),
František Roman (pokladník), Ing. Peter Válek (kynológ), Róbert Štefek (dozorná rada),
ostatní členovia: Martin Roman, Ing. Mário Karlovský, Michal Hučko, Rudolf Jurík, Martin
Kovár, Jaroslav Hutera, Ing. Jaroslav Hečko, Jozef Glajšek.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
-

Galéria výtvarných umení pána Ing. arch. Igora Krista,

-

Folklórny súbor Libuša,

-

Dobrovoľný hasičský zbor,

-

Telovýchovná jednota ŠK Záhorák,

-

Country skupina AMON.

V obci sa v roku 2010 uskutočnili tieto podujatia:
6.1.2010

Trojkráľová opekačka na Deravej skale a Švajdových rybníkoch.

23.1.2010

Kultúrna komisia usporiadala Karneval na snehu v Štepniciach.

13.2.2010

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

5.4.2010

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

6.4.2010

Brigáda po zime pod Holou horou.

30.4.2010

Pri Kostole sv. Floriána sa uskutočnilo slávnostné stavanie „Máje“.

7.5.2010

Opekačka v Štepniciach.

9.5.2010

Oslava Dňa matiek v Kultúrnom dome.

5.6.2010

MDD na námestí pri Kostole sv. Floriána.

26.6.2010

Futbalový turnaj – 2. ročník Memoriálu Vladimíra Hlavatého.

4.7.2010

Na námestí sa uskutočnilo podujatie „Pečieme z lístkového cesta“. Na tomto
III. ročníku pečenia bola ukážka, ako sa pripravuje pravé domáce lístkové
cesto. Vystúpila domáca hudobná skupina, členovia Folklórnej skupiny Libuša
a členky Folklórneho súboru Kočky a naše najmenšie detičky z Materskej
a Základnej školy.

15.8.2010

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

28.8.2010

Ukončenie prázdnin – DHZ sa spolupráce Obecného úradu pripravili
rozprávkové

popoludnie.

Hasiči

a mládež

boli

oblečení

v rôznych

rozprávkových kostýmoch.
10.9.2010

Opekačka folklórneho súboru – ukončenie prázdnin.

9.10.2010

Kultúrna a Sociálno-zdravotná komisia v spolupráci s Poľovným združením
organizovali podujatie, na ktorom sa stretli majitelia akýchkoľvek
traktorov, traktorčekov, traktorových kosačiek, starých, nových, či
vyrobených vlastnými silami. Počas podujatia hrala hudobná skupina Klaret
a vystúpili aj ženy zo Sološnice, ktoré predviedli tanec z muzikálu Mníšky.
Gulášmajstri z roku 2009 Poľovného združenia ponúkali občerstvenie.
Uskutočnila sa spanilá jazda 22 traktorov po našej dedine. Toto podujatie
zviditeľnilo našu obec, nakoľko vyšli v tlači rôzne články o tejto našej akcii
(Záhorák).

16.10.2010

Hodová zábava.

16.-17.10.

Hodová výstava – „Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám Pane“. Na výstave
boli prezentované predmety, ktoré kedysi tvorili súčasť života našich predkov
a dnes ich opatrujeme ako vzácne relikvie. Najväčšiu pozornosť si vyslúžil
prútený detský košík, ktorého vek je odhadovaný na viac ako 100 rokov. Táto
výstava zaujala natoľko, že bol o nej uverejnený článok v Záhoráku.

4.12.2010

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

25.12.2010

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

26.12.2010

V Kultúrnom dome sa uskutočnil Štefanovský stolnotenisový turnaj.

31.12.2010

O polnoci privítanie nového roka 2011.

