Rok 2011
Demografické údaje
K 31.12.2011 bolo v Plaveckom Mikuláši 718 obyvateľov. Najstaršia občianka, pani
Katarína Romanová, sa v tomto roku odsťahovala z našej obce. Najstarším občanom
Plaveckého Mikuláša je teda pán Florian Zahradnik, ktorý tento rok oslávil 89 rokov.
Najstaršou občiankou našej obce je pani Juliana Jehlárová. Najmladším občanom našej obce
je Lucia Válková.
V roku 2011 sa narodili 4 deti, z toho 3 chlapci a 1 dievča: Martin Kondla, Juraj
Kovár, Stanislav Jekel a Lucia Válková.
V roku 2011 zomrelo 7 občanov, z toho 4 muži a 3 ženy: Mária Piláriková, Pavel
Peterka, Terézia Krchňáková, Mária Dulanská, Jozef Roman, Ján Kiripolský a Ľudovít
Roman.

Z obce sa odsťahovalo 9 občanov, z toho 5 mužov a 4 ženy. Do obce sa
prisťahovalo 18 ľudí, z toho 11 mužov a 7 žien.
V obci boli uzatvorené 3 manželstvá, a to:


5.2. – Peter Nemec a Martina Balejová,



14.5. – Dušan Solgovič a Iveta Olajošová,



20.8. – Peter Drinka a Katarína Hajtmánková.

Mimo obce boli uzatvorené ešte 3 manželstvá, a to
24.9. v Malackách – Vladimír Glajšek a Ľubica Slobodová,
24.9. v Bratislave – Pavol Chvíla a Anna Krištofičová, rod. Sekáčová,
29.10.– Martin Roman a Anna Okruhlicová.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
K 21.máju 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov v SR. Sčítací komisári
v našej obci boli Katarína Hečková, Peter Hlavatý a Alena Nemcová.
Počet trvale bývajúcich osôb – 707, z toho 353 mužov a 354 žien.
Veková štruktúra: 0-4 rokov-33 osôb, 5-9 rokov - 34 osôb, 10-14 rokov - 39 osôb, 15-19 –
51 osôb, 20-24 – 38 osôb, 25-29 – 55 osôb, 30-34 – 56 osôb, 35-39 rokov-58 osôb, 40-44
rokov je 52 osôb, 45-49 rokov je 45 osôb, 50-54 rokov je 31 osôb, 55-59 rokov je 48 osôb,
60-64 rokov je 42 osôb, 65-69 rokov je 37 osôb, 70-74 rokov je 27 osôb, 75-79 rokov je 28
osôb, 80-84 rokov je 19 osôb, 85-89 rokov je 13 osôb, 90-94 rokov je 1 osoba.
Ekonomická aktivita - 287 pracujúcich, 11 pracujúcich dôchodcov, 25 nezamestnaných, 1
osoba na materskej dovolenke, 15 osôb na rodičovskej dovolenke, 34 študentov stredných
škôl, 11 študentov vysokých škôl, 6 osôb v domácnosti, 183 dôchodcov, 1 príjemca
kapitálových príjmov, 113 detí do 16 rokov, iná - 4, nezistená – 16. Z toho ekonomciky
aktívni – 324.
Náboženské vyznanie – Rímskokatolícka cirkev – 591 osôb, Gréckokatolícka cirkev – 1
osoba, Pravoslávna cirkev – 2 osoby, Evanjelická cirkev augsburského vyznania – 1 osoba,
Reformovaná kresťanská cirkev – 1 osoba, Evanjelická cirkev metodistická – 1 osoba, iné – 1
osoba, bez vyznania – 74 osôb, nezistené – 35 osôb.
Vzdelanostná štruktúra (najvyššie dosiahnuté vzdelanie) – základné – 146, učňovské (bez
maturity) – 119, stredné odborné (bez maturity) – 99, úplné stredné učňovské (s maturitou) –
36, úplné stredné odborné (s maturitou) – 127, úplné stredné všeobecné – 13, vyššie odborné
– 9, vysokoškolské bakalárske – 3, vysokoškolské mag. inž. dokt. – 33, vysokoškolské
doktorandské – 7, bez vzdelania – 107, nezistené - 8.

Počasie v roku 2011
Január bol normálny zimný mesiac s miernym popraškom snehu. Dňa 26.1.2011 veľmi husto
snežilo. Od 18. do 20.3.2011 boli intenzívne dažde, SHÚ vydal výstrahu II. stupňa s hrozbou
povodní. 7.6.2011 po silných búrkach a prietrži mračien sa Mokrá dolina ocitla pod vodou
a museli zasahovať hasiči. V júli bolo veľmi pekne, okolo 300C, v auguste v týždni od 22.8. –
30.8.2011 boli extrémne horúčavy s teplotami okolo 370C. Teplo a pekne bolo takmer do
konca septembra, 10.10. sa prudko ochladilo, až tak, že sa vyžiadalo kúriť v Základnej škole.
Od 24.10. až 27.10. počas rekonštrukcie Zdravotného strediska bolo veľmi zlé počasie, dážď
a vietor. December bol takmer celý bez snehu, 13.12. bolo veľmi pekne, slnečno.

Politické udalosti
Za zástupcu novej starostky, pani Marty Hlavatej, bol určený poslanec Anton Nemec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisií pri OZ nasledovne:
 Stavebná komisia – Anton Nemec – predseda, členovia: Ing. Stanislav Sýkora,
Viliam Tarkoš st., Ing. arch. Igor Krist, Ladislav Klíma,
 Sociálno-zdravotná komisia – Ing. Jana Draškovičová – predsedkyňa, členovia:
Mária Jeklová, Otília Malčeková, Lýdia Bednáriková, Jozef Oravec st., Dušan
Solgovič st.,
 Kultúrna komisia – Vlasta Dulanská – predsedkyňa, členovia: Emília Klímová,
Martina Rybáriková, Jarmila Sýkorová, RNDr. Alena Nemcová, Jaroslav Nemec,
Miroslav Dulanský, Marián Holič,
 Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry – Ladislav Klíma – predseda,
členovia: Viliam Tarkoš ml., Marián Holič, Miriam Berková a PaedDr. Viera
Provazníková,
 Komisia životného prostredia – Juraj Federmayer – predseda, členovia: Rudolf
Malec, Ján Kubisa st., Mgr.art.Martin Hartiník, Juraj Hlavatý, Peter Hečko, Jozef
Glajšek ml,
 Komisia verejného záujmu – Vlasta Dulanská, Ladislav Klíma a Marián Holič.
Poslankyňa Vlasta Dulanská sa vzdala poslaneckého mandátu, nastupujúcim poslancom sa
stal Rudolf Malec, ktorý sa zároveň stal predsedom kultúrnej komisie a členom komisie na
ochranu verejného záujmu. Taktiež sa funkcie poslankyne vzdala pani Mária Jeklová, takisto
aj členstva v Sociálno-zdravotnej komisii a náhradným poslancom sa stal Peter Glajšek.

Hospodárenie obce
Obec hospodárila v roku 2011 podľa schváleného rozpočtu, kde príjmy predstavovali 314
092,-Eur a výdavky 292 549,-Eur. Skutočné príjmy boli 314 089,-Eur a výdavky 292 548,Eur, obec teda vykázala prebytok hospodárenia.

Nezamestnanosť
K 31.12.2011 bolo v našej obci nezamestnaných 24 občanov.

Rekonštrukcie v obci
Od 1.4.2011 je uzatvorená cesta do Mokrej doliny pre nákladné automobily a pracuje sa na
ďalšom riešení ako cestu opraviť. Obec dostala nenávratnú dotáciu – Cena Holcim na
realizáciu „Studničky v Mokrej doline“.
Obec sa rozhodla projekt „Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice“ stiahnuť a podať
nový projekt na Hasičskú zbrojnicu v priestoroch garáže DHZ (t.j. budova STS-ky). Navrhlo
sa starú budovu STS-ky zbúrať pre zlý stav a na jej mieste vybudovať novú Hasičskú
zbrojnicu, stavba má obsahovať garáž pre vozidlo DHZ, sociálne zariadenie, zasadačku
a príručný sklad. Terajšia hasičská zbrojnica sa odpredá a peniaze sa použijú pre účely DHZ.
Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu budovy Zdravotného strediska, bola zateplená
a urobená nová fasáda, opravená strecha.

IBV Záhumnie
Pokračovalo sa vo vykupovaní pozemkov pre III. etapu, cena za výkup ornej pôdy od
majiteľov pozemkov je 3,50Eur/m2. Obec odpredala Petrovi Tarabovi voľný stavebný
pozemok v lokalite na Záhumní, kde bola v minulosti plánovaná výstavba prepojovacej cesty.
Počet stavieb postavených v I. a II. etape IBV Záhumnie, ktoré mali byť už dávno
skolaudované a nie sú, je 21.

Kolaudácie
V roku 2011 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre tieto stavby:
 Juraj Hlavatý – rodinný dom,
 Peter Mrkva a manželka Katarína – rodinný dom,
 Martin Rybárik a manželka Martina – rodinný dom,
 Viliam Vičan – rodinný dom.

Školstvo
V Materskej škole bolo 20 detí. Riaditeľka Materskej školy, Miriam Berková, ukončila
pracovný pomer k 30.6.2011. Výkonom funkcie riaditeľky MŠ bola poverená Lýdia
Bartošová. Bol zvolený nový predseda Rady školy pri MŠ - Katarína Mrkvová, za zástupcu
rodičov bola zvolená Miriam Solgovičová a za zástupcu obce Marián Holič.

Členovia Rady školy pri ZŠ sú - Mgr. Iveta Konyariková – predseda (pedag.zamestnanec),
Ľubomíra Oravcová (nepedag.zamestnanec), RNDr. Alena Nemcová(zástupca rodičov),
Ladislav Klíma (zástupca obce) a Mgr. Martina Alžbetkinová (zástupca rodičov).
V školskom roku 2011/2012 bolo v Materskej škole 20 detí.
V školskom roku 2011/2012 bolo v Základnej škole 21 detí (2 spojené ročníky – 1. a 3.
ročník a 2. a 4. ročník), z toho:
 1. ročník – 7 žiakov,
 2. ročník – 7 žiakov,
 3. ročník – 4 žiaci,
 4. ročník – 3 žiaci.

Darcovstvo krvi
V tomto roku naši občania darovali krv trikrát, a to 11.4.2011 – 17 občanov, 22.8.2011
a 19.12.2011.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo pokrstených 5 detí z našej obce, bolo 8 pohrebov a uzatvorené boli 3
cirkevné manželstvá.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 50 kníh a 39 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici teda nachádza 3982 kníh. K 31.12.2011 bolo
zaregistrovaných 55 aktívnych používateľov, z toho 43 detí do 15 rokov. Návštevníkov
knižnice bolo spolu 498. Registrovaní čitatelia si z knižnice v roku 2011 požičali spolu 904
kníh, z toho 457 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Spevácka skupina Mikulášanka
V našej obci vznikla ženská spevácka skupina Mikulášanka, ktorá má 9 členiek: Lýdia
Bednáriková (najmladšia členka – 49 rokov), Ľubomíra Oravcová, Helena Ďuricová, Alžbeta
Balúchová, Melánia Vávrová, Anna Dešťová, Lýdia Zahradníková, Hedviga Velická,
Jozefína Stachová (najstaršia členka – 78 rokov).

Poľovnícke združenie
Poľovnícke združenie Plavecký Mikuláš neprijalo v tomto roku nového člena, teda má 14
členov, kandidátom PZ je Peter Jurík. Poľovnícke združenie spolupracuje naďalej s firmou
Agropartner – stráženie pozemkov proti škodám a stráženie zemiakov, spolupracuje taktiež
s obcou – brigády pri upratovaní obce. V zimnom období členovia zakrmujú zver.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí
8.1.2011

Trojkráľová opekačka na Deravej skale.

29.1.2011

Kultúrna komisia usporiadala Karneval na snehu. Mrazivé ale pritom slnkom
zaliate sobotňajšie popoludnie prilákalo do Štepníc na svah Korlátko všetkých
tých, ktorí mali záujem o sánkovačku, lyžovačku alebo inú zábavu na snehu.
O tomto podujatí tiež vyšiel aj článok v tlači.

11.2.2011

Divadelné predstavenie v Nitre – Adam Šangaľa, divadla sa zúčastnilo 20
našich občanov.

18.2.2011

Valentínska diskotéka.

marec 2011

Celý mesiac marec bolo občanom umožnené bezplatné požičanie kníh
v Miestnej ľudovej knižnici pri príležitosti mesiaca marec – mesiaca knihy.
Každý marcový piatok sa konali posedenia pri knihe v MĽK, na jednom z nich
sa zúčastnili aj starostovia Plaveckého Podhradia a Plaveckého Petra.

7.5.2011

Kultúrno-športová akcia „Míľa pre mamu“ pri príležitosti sviatku Dňa
matiek. Každá mamička dostala darček a detičky dostali malé občerstvenie.

8.5.2011

Deň matiek v Kultúrnom dome.

8.5.2011

Turistický pochod na kopec Roštún. Nachádza sa vo výške 752 m.n.m.
Prístupná bola aj jaskyňa Haviareň, pri ktorej sa opekali špekáčiky a ostatné
dobroty.

4.6.2011

Deň detí na miestnom športovom ihrisku. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže
a občerstvenie.

Jún 2011

Futbalový turnaj - „Memoriál Vladimíra Hlavatého“ (3. ročník).

10.7.2011

„Môj najobľúbenejší koláč z piškótového cesta“. Už 4. ročník pečenia
spríjemňovala hudobná skupina Klaret, vystúpila Folklórna skupina Libuša,
skupina Mikulášanka, speváčky Lucka a Erika a scénka „A s tým mojím
starým sú len problémy“. Nechýbala ukážka, ako sa správne robí piškótové

cesto, ktorú predviedla pani Valéria Poláková zo Sološnice. Toto podujatie
zviditeľnilo našu obec, písalo sa o ňom v tlači - Záhoráku.
17.9.2011

Aj dievčence hrajú futbal – mini liga nášho dievčenského družstva KOČENY.

15.10.2011

Hodová zábava, do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina SYNKOPA.

15.-16.10.

Hodová výstava – Čo dokážu ruky - výrobky z dreva, kameňa, hliny, papiera
a iných materiálov.

1.10.2011

„Stretnutie

majiteľov

motoriek,

babetiek,

pinďúrkov,

sajdiek

a štvorkoliek“. Počas popoludnia hrala domáca hudobná skupina Klaret,
zaspievali naše speváčky Lucka a Erika. Pre deti bola pripravená trampolína
a množstvo farebných plastových viečok, z ktorých deti skladali najdlhšieho
hada. Nechýbali cigánske pečienky, vínko a iné dobroty. Uskutočnila sa spanilá
jazda všetkých prítomných motoriek po dedine. Toto podujatie opäť, tak ako aj
v minulom roku, zviditeľnilo našu obec – písalo sa o nás v Záhoráku.
3.12.2011

Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša na námestí pri Kostole sv.
Floriána.

26.12.2011

Pingpongový turnaj v Kultúrnom dome.

26.12.2011

Živý Betlehem, ktorý bol v našej obci prvýkrát. Na námestí pri Kostole sv.
Floriána sa so živými postavami a zvieratkami spievali pri Betleheme vianočné
piesne a koledy. Hlavnú postavu Panny Márie stvárnila Ivana Chovancová
a postavu Jozefa stvárnil Jakub Pavlík. Popoludnie bolo

spojené zároveň

s Dobrou novinou, koledníci nechodili po dedine, ale koledovali pri Betleheme.
Vyzbieranými príspevkami z Dobrej noviny sa podporila práca Cirkvi pre
núdznych v Afrike.
31.12.2011

O polnoci vítanie nového roka 2012.

