Rok 2012
Demografické údaje
K 31.12.2012 bolo v Plaveckom Mikuláši 720 obyvateľov. Najstarším občanom –
mužom v našej obci je pán Florián Zahradnik, ktorý sa tento rok dožil 90 rokov. Najstaršou
občiankou je pani Juliana Jehlárová, ktorá v tomto roku oslávila taktiež krásne životné
jubileum, 90 rokov. Najmladším občanom je Nina Keszӧcze, ktorá sa narodila pár dní pred
Vianocami.
V roku 2012 sa v našej obci narodili len 2 deti, a to jeden chlapec a jedno dievča, je
to najnižší počet za posledných dvadsať rokov: Sebastián Desť a Nina Keszӧcze.
V roku 2012 zomrelo až 14 ľudí, z toho 13 s trvalým pobytom v Plaveckom Mikuláši,
a to 7 mužov a 7 žien: Margita Obrancová, Leopold Polák, Helena Blahovičová, Emil
Kočíšek, Terézia Vacková, Ľudovít Písečný, Marta Mária Ščepková, Jozef Smolár (Malacky),
Alžbeta Mikušová, Štefánia Kočíšková, Alojz Bilka, Helena Pavúčková, Rudolf Petráš a
František Petráš.
V tomto roku zomreli pán Leopold Polák a Alojz Bilka, ktorí boli dlhoroční pracovníci
v Základnej škole, kde pracovali ako kuriči.
Z obce sa odsťahovalo 10 občanov, z toho 3 muži a 7 žien a prisťahovalo sa 24
občanov, z toho 11 mužov a 13 žien.
V našej obci bolo uzatvorené iba jedno manželstvo, a to
 9.6. – Pavel Hurban a Gabriela Jarábková.
Mimo obce bolo uzatvorené ešte jedno manželstvo, a to
-

20.10. v Plaveckom Podhradí – Martin Ščepka a Lenka Chudá.
Najčastejšie ženské meno v našej obci je Mária, Anna, Jana, Katarína a mužské Jozef,

Peter, Ján, Pavol.

Počasie v roku 2012
Začiatok januára bol veľmi teplý a suchý. Dňa 16. – 17.1. napadol prvý sneh. V dňoch 30.1.5.2. bola veľmi suchá zima s mrazmi až -170C, ľuďom aj pozamŕzali vodomery. Dňa
15.2.2012 nastal zvláštny úkaz, približne o 11.30 hodine začalo silno hrmieť, blýskať sa, nad
dedinou prebehla snežná búrka. Dňa 27.4. bolo extrémne teplo, 290C. Zo štvrtka 17.5. na
piatok 18.5. bol mráz -40C, ktorý poškodil úrody zemiakov, kukurice, planty zeleniny. Od
mája do augusta boli veľmi slabé zrážky, ktoré mali tiež negatívny vplyv na úrodu. Na naše
hody 20.-21.10. bolo veľmi pekné počasie, teplota okolo 210C. V dňoch 9., 10. a 11.11. sa
prehnal obcou vietor v sile víchrice, ktorý utrhol zrkadlá, poškodil nočné osvetlenie, na
cintoríne spôsobil škody. Prvý sneh napadol 10.12. Na Štedrý deň bola silná poľadovica. Na
Silvestra bolo naopak veľmi teplo, až tak že na miestnom športovom ihrisku sa konali
priateľské futbalové zápasy mládeže, žien a detí.

Predčasné parlamentné voľby
Dňa 10.3.2012 sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady SR. Predsedkyňa volebnej
komisie v našej obci bola Miroslava Dulanská, ostatní členovia boli Miriam Zemanová, Denis
Rybár, Emília Smolnická a Petr Navrátil. Zapisovateľka bola Júlia Jeklová. K urnám prišlo
v našej obci 365 voličov z celkového počtu 614 voličov, čiže 59,45%. Počet platných hlasov
pre všetky politické strany alebo politické hnutia bol 364 hlasov. Výsledky boli nasledovné:
KDH – 22 hlasov, SNS – 8 hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 72 hlasov,
SaS – 11 hlasov, Právo a spravodlivosť – 3 hlasy, Ľudová strana Naše Slovensko – 15 hlasov,
SMER – sociálna demokracia – 200 hlasov, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 3
hlasy, Národ a Spravodlivosť – naša strana – 1 hlas, KSS – 2 hlasy, MOST – HÍD – 2 hlasy,
99% - občiansky hlas – 3 hlasy, ĽS-HZDS – 1 hlas, Robíme to pre deti – SF – 3 hlasy,
Obyčajní ľudia – 1 hlas, SDKÚ-Demokratická strana – 15 hlasov, Strana občanov Slovenska
– 2 hlasy. Voľby na Slovensku vyhrala strana SMER-sociálna demokracia so ziskom 44,42%
hlasov a utvorila vládu.

Hospodárenie obce
Obec v roku 2012 hospodárila podľa vyrovnaného rozpočtu, ktorý bol upravovaný, pričom
príjmy a výdavky predstavovali 388 193,-Eur. Skutočné príjmy boli vo výške 388 185,90 Eur
a skutočné výdavky boli vo výške 341 847,64 Eur, obec teda vykázala prebytok hospodárenia.

Nezamestnanosť
K 31.12.2012 je v našej obci 11 občanov nezamestnaných.

Ocenenie NAJ obec roka 2012
Spravodajský web Záhorí.sk - správy z vašej ulice vyhlásil prvý ročník internetovej ankety o
NAJ obec a mesto na Záhorí. V tomto internetovom hlasovaní zvíťazila naša obec a získala
ocenenie NAJ obec roka 2012 na Záhorí.

Potravinová pomoc občanom
V spolupráci s charitatívnou organizáciou – Slovenskou katolíckou charitou bol v našej obci
realizovaný „Program potravinovej pomoci 2011“. Potravinová pomoc bola poskytnutá 61
občanom našej obce, ktorí splnili podmienky. Dňa 20.1.2012 dostali títo občania každý po 20
kg pšeničnej múky hladkej a 20 kg bezvaječných cestovín. Spolu sa teda rozdalo 1220 kg
múky a 1220 kg cestovín.

Kolaudácie
V roku 2012 boli vydané kolaudačné rozhodnutia týmto stavbám:


Peter Bartoš a manželka – rodinný dom,



H & F, s. r. o., Plavecký Mikuláš – čerpacia stanica PHM,



Ing. Stanislav Kovár a manželka Terézia – rodinný dom s garážou a dvojgaráž,



Ján Lovíšek a manželka Lenka – rodinný dom, samostatná garáž,



Lesy SR, š.p., OZ Šaštín – lesná cesta Hrabovecká,



Doc. Ing. Peter Plavčan, CSc. – rodinný dom,



Jaroslav Praták a manželka Margita – rodinný dom s garážou,



Ing. Alojz Reicher – prestavba rodinného domu,



Juraj Slivka a manželka – rodinný dom a samostatná garáž.

Rekonštrukcie v obci
Vypracoval sa projekt „Rekonštrukcia garáže na Hasičskú zbrojnicu“, čiže
pôvodný projekt „Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice“ sa zrušil.

Budova

súčasnej Požiarnej zbrojnice bola odpredaná manželom Vladimírovi a Dagmar Jarábkovým za
cenu 11000,-Eur.

Dlažobné kocky, ktoré zostali po rekonštrukcii centrálnej časti v obci, boli použité
na chodníky a spevnené plochy pod kontajnery v obci.
Vypracoval sa projekt „Revitalizácia časti obce Plavecký Mikuláš“ v lokalite pri
Pomníku repatriantov.
Prebehli rekonštrukčné práce v budove Základnej školy v dievčenských toaletách,
na ktoré bol poskytnutý sponzorský dar od firmy Holcim (Slovensko), a.s. vo výške 1400,Eur. Boli vymenené aj plastové okná do Materskej a Základnej školy.
Realizoval sa projekt „Obnova fasády budovy obecného úradu, rekonštrukcia
parkoviska pred budovou obecného úradu“. Rekonštrukcia bola z veľkej časti
spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – Európa
investujúca do vidieckych oblastí.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre získanie Stavebného povolenia na
stavbu „ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš“ a bolo vydané stavebné
povolenie.
Zrekonštruovali sa kríže v obci. Bola vyhlásená verejná zbierka na záchranu krížov
v obci, na Obecnom úrade sa vyzbieralo 517,70 Eur a v kostole 1432,50 Eur, čiže spolu
1950,20Eur. Materiálnu pomoc vo forme cementu poskytla firma Holcim Rohožník.

Školstvo
Bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, vybraná bola pani
Lýdia Bartošová, ktorá bola doteraz poverená výkonom funkcie riaditeľky. Učiteľkou MŠ je
Bronislava Hubeková. V Materskej škole bolo v školskom roku 2012/2013 celkom 21 detí.
Bola zvolená nová Rada školy pri MŠ, ktorej predsedkyňou je Katarína Mrkvová
(zástupca rodičov). Ostatní členovia: Bronislava Hubeková (pedag.zamestnanec), Ľubomíra
Oravcová (nepedag.zamestnanec), Anna Jeklová (zástupca rodičov) a Marián Holič (zástupca
obce). V školskom roku 2012/2013 bolo v Základnej škole 24 detí, z toho:
-

1. ročník – 7 detí,

-

2. ročník – 7 detí,

-

3. ročník – 6 detí,

-

4. ročník – 4 deti.

Riaditeľkou ZŠ je PaedDr. Viera Provazníková, učiteľkou Mgr. Iveta Konyariková.
Vychovávateľka Školského klubu detí, pani Justína Viteková, odišla do starobného dôchodku.
Od nového školského roka 2012/2013 je vychovávateľkou Školského klubu detí pani Katarína

Sokolíková, ktorá vyhrala výberové konanie. Ostatné personálne obsadenie školy – Elena
Rečná (vedúca školskej jedálne), Ľubomíra Oravcová (upratovačka) a Monika Jarábková
(kuchárka).
Bola zvolená nová Rada škol, ktorá má 5 členov: predseda - Mgr. Iveta Konyariková
(pedag.zamestnanec), členovia: Monika Jarábková (nepedag.zamestnanec), MUDr. Zuzana
Hartiníková (zástupca rodičov), Mgr. Martina Alžbetkinová (zástupca rodičov) a Ladislav
Klíma (zástupca obce).

Služby v obci, hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
· predajne potravín:
- COOP Jednota, s. d. Senica
- MINIMARKET, Terézia Kovárová, Mária Kočíšková
Prevádzku Potravín a rozličného tovaru pán Jaroslav Olajoš v minulom roku zrušil.
· pohostinstvá:
- Pohostinstvo Mária Alžbetkinová
- Café bar Modrá Lagúna
· ostatné:
- Ladislav Klíma – predajňa farby – laky
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- KNOSS, s. r. o. – stavebná firma
- Stolárstvo Jaroslav Nemec
- Dalibor Záhradník – výroba masívneho nábytku
- New Design – výroba nábytku

Z farskej kroniky
V tomto roku boli pokrstené 2 deti z našej obce, bolo 15 pohrebov a uzatvorené iba jedno
cirkevné manželstvo.

Darcovstvo krvi
Darovať krv boli naši občania v tomto roku trikrát, a to 23.4.2012 – 24 občanov,
27.8.2012 – 21 občanov a 17.12.2012 – 25 občanov. Dňa 2.8.2012 bola udelená pánovi
Jaroslavovi Olajošovi medaila prof. MUDr. J. Kňazovického za bezplatné darcovstvo krvi.

V tomto roku bola udelená aj zlatá plaketa MUDr. Jánskeho za 30-násobné bezplatné
darcovstvo krvi pani Marte Hlavatej, starostke našej obce.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 55 kníh a 43 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici nachádza 3918 kníh. K 31.12.2012 bolo
zaregistrovaných 54 aktívnych používateľov, z toho 34 detí do 15 rokov. Návštevníkov
knižnice bolo spolu 494. Registrovaní čitatelia si z knižnice v roku 2012 požičali spolu 615
kníh, z toho 359 kníh bola krásna literatúra pre deti. Vedúca Miestnej ľudovej knižnice je pani
Vlasta Dulanská.

Šport
V jesennej časti sezóny 2012/2013 náš Športový klub Záhorák odohral tieto zápasy:
1. kolo

26.8.2012

Gajary – Plavecký Mikuláš ( 3 : 1)

2. kolo

2.9.2012

Plavecký Mikuláš – Plavecký Štvrtok (2 : 2)

3. kolo

9.9.2012

Borinka – Plavecký Mikuláš (2 : 2)

4. kolo

16.9.2012

Plavecký Mikuláš – Mariánka (2 : 2)

5. kolo

22.9.2012

Rohožník – Plavecký Mikuláš (0 : 3)

6. kolo

30.9.2012

Plavecký Mikuláš – Malé Leváre (3 : 0)

7. kolo

7.10.2012

Suchohrad – Plavecký Mikuláš (1 : 1)

8. kolo

14.10.2012

Pernek – Plavecký Mikuláš (1 : 3)

9. kolo

21.10.2012

Plavecký Mikuláš – Kuchyňa (2 : 0)

10. kolo

28.10.2012

Studienka – Plavecký Mikuláš (2 : 2)

11. kolo

4.11.2012

Sološnica – Plavecký Mikuláš (2 : 1)

Po 11. kole jesennej časti súťaže sa ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš umiestnil na 4. mieste
tabuľky.
Naše futbalové družstvo KOČENY má 15 členiek, ktoré trénuje Miroslav Dulanský. Získali
tretíkrát 2. miesto v minilige Sološnica. Najmladšia hráčka má 12 rokov a najstaršia 51
rokov.

Kultúrne a športové podujatia
21.1.2012

Karnevalová diskotéka v Svadobke.

18.2.2012

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy.

02/03 2012

Výstava ručných prác detí ZŠ a MŠ vo vestibule Obecného úradu.

Marec

Marec – mesiac knihy – recitál básní pani Heleny Sziovej v knižnici, stretnutie
knihou kníh – Bibliou.

6.4.2012

Živá krížová cesta, ktorá sa konala v našej obci prvýkrát. Hlavnú postavu
Ježiša veľmi autenticky stvárnil pán Mgr. art. Martin Hartiník a postavu Panny
Márie Ivana Chovancová.

21.4.2012

Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce (4 obce z okolia – Plavecký Peter,
Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie a Rohožník). Víťazný pohár získala
obec Rohožník.

14.4.2012

„Všetci si vyčistime svoje okolie.“

30.4.2012

Stavanie Máje.

13.5.2012

Oslavy Dňa matiek v Kultúrnom dome.

19.5.2012

Míľa pre mamu.

29.-30.5.

V meste Levoča sa konal LeaderFest 2012, na ktorom nás reprezentoval Ing.
Ľubomír Zburín svojimi prekrásnymi šperkami a drôtikovanými výrobkami.

1.6.2012

Zhodenie Máje.

2.6.2012

Oslavy MDD na námestí pri Kaplnke sv. Floriána.

7.7.2012

Futbalový turnaj na miestnom športovom ihrisku – Memoriál Vladimíra
Hlavatého (4. ročník).

August

Posedenie pri živej hudbe vo dvore Svadobky, ktoré zorganizoval Caffé bar
Modrá Lagúna.

August

Procesia a svätá omša pri Kaplnke v Mokrej doline.

19.8.2012

Dožinkové slávnosti spojené s pečením – výber z predchádzajúcich 4 ročníkov.

29.8.2012

Rozlúčka s prázdninami.

15.9.2012

Autobusová púť do Šaštína.

September

...Aj dievčence hrajú futbal – mini liga

6.10.2012

Stretnutie na námestí s tým, čo má kolesá.

20.10.-21.10. Hodová výstava diel ŠÚV J. Vydru Bratislava – dizajn a tvarovanie dreva.
20.10.2012

Hodová zábava, do tanca hrala hudobná skupina Echo.

27.10.2012

Posedenie s dôchodcami.

23.11.2012

Katarínsky bál u pani starostky.

8.12.2012

Vianočné trhy – a príde k nám Mikuláš.

26.12.2012

Živý Betlehém spojený s Dobrou novinou.

29.12.2012

Stolnotenisový turnaj.

30.12.2012

Aj v decembri má príroda svoje čaro – turistika – výstup na Plavecký hrad.

31.12.2012

Privítanie nového roka 2013 a oslavy 20. výročia vzniku Slovenskej republiky.

