Rok 2013
Demografické údaje
K 1.1.2013 bolo v našej obci 720 obyvateľov, z toho 359 mužov a 361 žien. Počas
roka sa narodili 3 deti, zomrelo 8 občanov, prisťahovalo sa 21 ľudí a odsťahovalo sa 12 ľudí.
Dňa 23.8.2013 sme mali 735 obyvateľov, avšak tento stav trval len niekoľko dní.
K 31.12.2013 bolo teda v našej obci 724 obyvateľov, z toho 361 mužov a 363 žien.
Najstarším občanom našej obce je pán Florian Zahradnik, ktorý sa v tomto roku dožil
91 rokov. Najstaršia občianka našej obce, pani Juliana Jehlárová, v roku 2013 zomrela.
Najstaršou ženou v našej obci je teda pani Mária Zahradníková (manželka pána Floriana
Zahradnika), ktorá sa v tomto roku dožila 90 rokov. Sú to teda zároveň najstarší manželia
našej obce. Najmladším občanom našej obce je Nicol Horváthová.
V tomto roku sa narodili 3 deti, z toho 1 chlapec a 2 dievčatá: Paulína Hurbanová,
Florián Ďurica a Nicol Horváthová.
V tomto roku zomrelo 8 občanov, za posledné roky je to najmenší počet úmrtí, z toho
5 mužov a 3 ženy: Juliana Jehlárová, Mária Petrášová, Anton Obetzhauser, Zdenko Hološka,
Peter Kiripolský, Emília Peterková, Jozef Trusina (pohreb v Šuranoch) a Jozef Chudý.
V tomto roku zomrela pani Terézia Kolesárová, ktorá bola dlhoročnou občiankou
našej obce. V čase úmrtia mala trvalý pobyt v Senici, pochovaná je v Plaveckom Mikuláši.
V minulosti bola jedinou včelárkou – ženou v našej obci.
Pán Anton Obetzhauser bol prvým predsedom Jednoty dôchodcov v Plaveckom
Mikuláši a bol aj pravidelným darcom krvi.
Pán Jozef Chudý bol v čas úmrtia poslancom Obecného zastupiteľstva v Plaveckom
Mikuláši, bol členom DHZ Plavecký Mikuláš.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 21 ľudí, z toho 9 mužov a 12 žien, z našej obce sa
odsťahovalo 12 ľudí, z toho 3 muži a 9 žien, a to.
V obci bolo uzatvorené iba jedno manželstvo, a to
 13.4. - Michael Tomek a Simona Hučková.
Mimo obce bolo uzatvorené ešte jedno manželstvo, a to v Martine
– Tomáš Vitek a Mgr. art. Eva Blašková.

Počasie
V tomto roku boli veľké výkyvy počasia. Začiatok roka 2013 bol iba s miernym
popraškom snehu, trocha nasnežilo 8.1.2013, inak celý január bol len primrznutý mierny
poprašok snehu. Začiatkom februára pripadlo snehu, ktorý bol mierne kašovitý a museli sa
uhrnúť cesty. Pravá tvár zimy prišla 12.2.2013, bol silný vietor a husto snežilo, tvorili sa
záveje, cesty a chodníky boli zafúkané, bola hotová kalamita. Nasledujúce dva dni napadlo
cca 40 cm ťažkého hustého snehu, dedina sa zmenila na snehový tunel. Až 10 chlapov muselo
dňa 14.02.2013 zhádzať všetok sneh zo strechy ZŠ. Prvé dni marca boli nádherné, no na
Jozefa 19.3. sa musel traktorom uhŕňať sneh. Na konci marca 25.3. začalo snežiť a snežilo až
tak, že na Veľkonočnú nedeľu, 31.3. musel pán Vladimír Jarábek uhŕňať sneh. Na
Veľkonočný pondelok chodili chlapci šibať dievčatá na sánkach. Ešte aj začiatkom apríla
snežilo.
V polovici apríla sa neuveriteľne oteplilo. V máji neboli žiadne mráziky, z 19.-20.5.
bola silná búrka, ale nespôsobila žiadne škody. Začiatkom júna začali na celom území SR, ale
aj v celej Európe silné povodne. Našu obec nepostihli, no naši hasiči sa zúčastnili 9.6. v obci
Devín záchranných prác, kde pomáhali odčerpávať vodu z pivníc. Dňa 6.6.2013 dosiahla
hladina Dunaja rekordnú výšku 10,27 m. V čase od 17.6.-22.6. boli teploty až do 35 0C.
Následne 23.6. sa po búrkach prudko ochladilo, na iba 170C. Od júla sa začali nás trápili
tropické horúčavy a tropické noci, teploty sa pohybovali od 30 - 360C. V prvom augustovom
týždni teplota o 15 hodine popoludní dosahovala 39 stupňov Celzia a v noci o 23 hodine bolo
ešte stále 30 stupňov Celzia. Od 5.8.-9.8. vydal SHMÚ výstrahu na jav „teplo“ až 2. a 3.
stupňa. Toto veľmi suché leto znamenalo pre všetky plodiny, zemiaky, kukuricu hotovú
katastrofu. Celý júl a august skoro vôbec nepršalo.
September bol pomerne teplý. Prvý prízemný mráz bol 27.9. Na hody bolo opäť pekné
počasie, ktoré vydržalo až do sviatku všetkých svätých. Celý november bolo klasické počasie
na toto ročné obdobie. V dňoch 17.-19.12. mrholilo a bola námraza na cestách a chodníkoch,
veľmi sa šmýkalo. Vianoce a Silvester boli bez snehu. Na Silvestra sa hral futbal na miestnom
športovom ihrisku.

Personálne zmeny na Obecnom úrade
Manuálne práce či už na Obecnom úrade, v budove Svadobky, Kultúrneho domu alebo
po celej dedine naďalej vykonávajú pani Vlasta Dulanská a Helena Kovárová. Od 1.8.2013

pracuje na Obecnom úrade aj Ján Hutera, ktorý vykonáva rôzne pomocné práce. Je
zamestnaný prostredníctvom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách do 30.4.2014
s tým, že 80% mzdových nákladov ÚPSVaR preplatí a obec zo svojho rozpočtu uhradí len
20%. Takisto sa prijala pomocná pracovníčka do Materskej školy – pani Viera Vargová, a to
do 30.6.2014.

Politické udalosti v obci a VZN
Poslaneckého mandátu a postu predsedníčky sociálno-zdravotnej komisie sa vzdala
Ing. Jana Draškovičová. Ďaľsím náhradným poslancom bol Viliam Tarkoš, ktorý sa vzdal
tohto postu. Poslancom sa stal Jozef Chudý, ktorý zložil predpísnaý sľub poslanca a stal sa
i predsedom sociálno-zdravotnej komisie. Na Vianoce nás však navždy opustil.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné Všeobecno-záväzné nariadenia:
-

VZN č.1/2013 o spôsobe oplocovania pozemkov, na ktorých sú postavené rodinné
domy,

- VZN č.2/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier v katastrálnom území obce
(na základe petície občanov s trvalým pobytom v obci, ktorú podpísalo viac ako 30 %
občanov),

- Dodatok č. 1/2013 k VZN č.6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Mikuláši
-

Komisia stavebná – Anton Nemec (predseda), Ing. Stanislav Sýkora, Ladislav Klíma,
Ing. arch. Igor Krist, Viliam Tarkoš st.,

-

Komisia životného prostredia – Juraj Federmayer (predseda), Rudolf Malec, Ján
Kubisa st., Mgr. art. Martin Hartiník, Juraj Hlavatý, Peter Hečko, Jozef Glajšek ml.,

-

Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry – Ladislav Klíma (predseda), Marián
Holič, Lýdia Bartošová, Viliam tarkoš ml., PaedDr. Viera Provazníková,

-

Komisia kultúrna – Rudolf Malec (predseda), Vlasta Dulanská, Emília Klímová,
RNDr. Alena Nemcová, Martina Rybáriková, Jarmila Sýkorová, Jaroslav Nemec,
Miroslav Dulanský, Marián Holič,

-

Komisia sociálno-zdravotná – Otília Malčeková, Lýdia Bednáriková, Jozef Oravec
st. Dušan Solgovič st. Predsedom bol Jozef Chudý, ktorý však koncom roka zomrel.

Voľby v roku 2013
V tomto roku sa konali voľby do Bratislavského samosprávneho kraja. Prvé kolo sa
konalo dňa 9. novembra 2013. V našej obci bol predsedom okrskovej volebnej komisie
v prvom aj druhom kole Rudolf Malec, podpredsedom bola Emília Smolnická, ostatní
členovia boli Marta Hlavatá ml., Miriam Zemanová a Lucia Klímová. Zapisovateľka bola
Júlia Jeklová. Spomedzi celkového počtu 604 oprávnených voličov v našej obci prišlo
k urnám len 110 voličov. Platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva ako aj pre
voľby predsedu bolo v prvom kole 109, jeden hlasovací lístok bol neplatný.
Pre voľby do zastupiteľstva BSK bolo 7 kandidátov, a to: Róbert Bujna (10 hlasov),
Marek Čulen (1 hlas), Erika Glanská (4 hlasy), Ľubomír Húbek (14 hlasov), Karol Štark (12
hlasov), Peter Švaral (56 hlasov), Ondrej Uhliarik (12 hlasov).
Pre voľby predsedu BSK bolo 12 kandidátov, a to: Zdenka Beňová (5 hlasov),
Rastislav Blaško (0 hlasov), Anton Čulen (1 hlas), Oskar Dobrovodský (18 hlasov), Monika
Flašíková-Beňová (44 hlasov), Pavol Frešo (32 hlasov), Gabriel Karácsony (1 hlas), Daniel
Krajcer (4 hlasy), Peter Marček (0 hlasov), Karol Ondriáš (0 hlasov), Jaroslav Paška (4 hlasy),
Roman Ruhig (0 hlasov).
V druhom kole, ktoré sa konalo 23. novembra 2013 spomedzi 602 oprávnených
voličov prišlo svoj hlas vyjadriť 124 voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 122, dva boli
neplatné. V druhom kole voľby predsedu sa volilo medzi Pavlom Frešom (v našej obci získal
65 hlasov)??? a Monikou Flašíkovou-Beňovou (v našej obci získala 57 hlasov). Po hlasovaní
celého BSK voľby vyhral a predsedom BSK sa opäť stal Pavol Frešo.

Rekonštrukcie v obci
Obec dostala nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia garáže na
Hasičskú zbrojnicu“ od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Začala sa I. etapa výstavby,
do konca roka 2013 bola dokončená hrubá stavba, sú tam okná, dvere, garážová brána,
budova je zastrešená krytinou, sú hotové sociálne zariadenia, sprchy, dlažby, obklady,
elektrina, voda a omietky.
Bola vykonaná rekonštrukcia kúrenia v budove Obecného úradu, nakoľko sa pokazil
plynový kotol, boli vymenené i ventily na všetkých radiátoroch v budove a pridaný jeden
nový radiátor do vestibulu, keďže doteraz tam nebol žiadny. Priestranstvo pred Obecným
úradom bolo skrášlené drevenou sochou sv. Mikuláša, ktorý je patrónom obce. Socha bola

zaplatená z finančného výťažku I. obecnej zabíjačky, drevo na sochu bol sponzorský dar od
spoločenstva urbarialistov.
Boli opravené poškodené steny okolo výdajných okienok v Školskej jedálni
v Plaveckom Mikuláši.
Pripravuje sa projekt MAS Podhoran, a to vybudovanie cyklotrasy medzi obcami
Plavecký Mikuláš – Jablonica, 1. etapa Plavecký Mikuláš – Prievaly. Táto cyklotrasa by mala
viesť popri železničnom vale.
Obec získala finančné prostriedky od BSK na „Projekt Deti SR – budúcnosť našej
obce“ vo výške 500 Eur, „Projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ“ vo výške 5 500,-Eur a projekt
„Naša škôlka – náš kraj“ vo výške 1800,-Eur. Projekt Informačné značenie obce Plavecký
Mikuláš nebol úspešný.
Konala sa akcia „Čistý chotár 2013“, ktorú vyhlásila MAS Podhoran. Zlikvidovalo sa
množstvo skládok, asi najväčšiu zlikvidovala v sobotu 20.4.2013 kultúrna komisia, a to
skládku v „Bukovinách“. Na cintoríne sa vysadila nová lipa, ktorú sme dostali od MAS
PODHORAN, za to že sme sa zapojili do akcie „Čistý chotár“. Pri lipe je kameň, na ktorom
bude umiestnená tabuľka, ktorá hovorí prečo sa lipa sadila.
Uskutočnila sa rekonštrukcia kúrenia v telocvični v Základnej škole, na ktorú obec
dostala finančné prostriedky od BSK. V Školskom klube detí a v školskej jedálni bola
vymenená podlaha, nakoľko pôvodná bola nevyhovujúca z bezpečnostného hľadiska. Boli
namontované nové zásuvky a vypínače, vynovené lavice, nakúpený nový nábytok, zaplátané
diery v asfaltových chodníkoch v areáli školy, bol osadený nový altánok, do ktorého sa
z úspešného projektu p. riaditeľky Ceny Holcim zakúpia nové lavice v sume 450,-Eur.
Altánok bol dokončený vďaka príspevkom občanov a sponzorskému daru – krytiny na
strechu.
Obec dostala príspevok na celkovú rekonštrukciu spoločného vojnového hrobu 16-tich
padlých občanov Plaveckého Mikuláša v 2. Svetovej vojne od Ministerstva vnútra SR vo
výške 3000,-Eur, obec uhradila 20 % výdavkov. Pomník bol zrekonštruovaný do Sviatku
Všetkých svätých.
Bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o finančný príspevok na kanalizáciu
a žiadosť o štiepkovač a bio kompostéry. Bola podaná aj žiadosť na BSK o finančný
príspevok na rozšírenie kapacít v Materskej škole, o finančné prostriedky na odstránenie
havarijného stavu v budove školy – kotolňa, okná, strecha.
Obec urobila veľký posun prác pri pasportizácii cintorínov. Obec má už uzatvorené
nájomné zmluvy na skoro každé hrobové miesto. Na cintoríne boli odstránené náhrobné

kamene a zlikvidované hroby, o ktoré sa nik nechce starať. Jedná sa o hroby, s ktorých
likvidáciou súhlasili doterajší nájomcovia alebo o hroby, na ktorých visela viac ako 1 rok
výveska. Je treba všetky tieto nájomné zmluvy nahrať do programu a potom bude možné
zriadiť virtuálny cintorín na web stránke obce. Boli vykonané opravné práce na Dome
smútku, na oknách sa poopravovalo gitovanie, okná a dvere sa natreli luxolom. Vyčistili sa
všetky rýny od nánosov nečistôt, pretože už neodtekala cez ne voda.
Prostredníctvom programu MUNICIPALITY – Interný program spoločnosti Eustream
a Nadácie SPP - obec získala finančné prostriedky na opravu strechy na Kultúrnom dome vo
výške 8000 Eur, s prácami za začne na jar 2014.
Komunálna poisťovňa vyhlásila súťaž- Ako sa zmenila naša obec za posledných 20
rokov. Aj do tejto súťaže sme sa zapojili. No 3 000.- € sme nezískali. Na Environmentálny
fond na Ministerstve životného prostredia máme podaný projekt v oblasti rozvoja odpadového
hospodárstva . Hodnota projektu je 36 000.- €. Žiadame v ňom o domáce kompostéry na
biologický odpad a jeden štiepkovač. Na tento fond sme znovu dali žiadosť na kanalizáciu a
čističku odpadových vôd. V žiadosti žiadame o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1
151 039,54 € - v roku 2013 nám financie nepridelili.
Na ulici Záhumnie sa skrášlila časť pri kontajneroch,

kde sa osadila hliníková

informačná tabuľa a urobila parková úprava, aby si občania aj trochu uvedomili, že nie všetky
verejné priestranstvá sú na parkovanie a neporiadok. Ďalej bola zhotovená drevená
informačná tabuľa na križovatke oproti benzínovej pumpe.
Na Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva sme podali dve žiadosti na havarijnú
situáciu kúrenia v budove ZŠ a na havarijnú situáciu okien v budove ZŠ.

Ocenenie NAJ obec roka 2013
Aj tento rok spravodajský web Záhorí.sk - správy z vašej ulice vyhlásil internetovú anketu o
NAJ obec a mesto na Záhorí. V tomto internetovom hlasovaní opäť zvíťazila naša obec
a získala tak ako v minulom roku ocenenie NAJ obec roka 2013 na Záhorí.

Hospodárenie obce
Rozpočet na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný. Po zmene, ktorá bola schválená
v priebehu roka, príjmy aj výdavky predstavovali 465611,-Eur. Skutočný stav príjmov
k 31.12.2013 bol 462331,55 Eur a výdavkov 427861,50 Eur. Rozdiel príjmov a výdavkov
predstavoval prebytok vo výške 34470,05 Eur.

Nezamestnanosť
K 31.12.2013 bolo v našej obci 11 občanov nezamestnaných.

IBV Záhumnie
Nakoľko stále niektorí ľudia nesúhlasia so zámenou pozemkov, alebo neodpovedali
vôbec, bolo nutné situáciu vyriešiť cestou jednoduchých pozemkových úprav za účelom
dokončenia rozdelenia pozemkov na stavebné parcely na IBV Záhumnie III. a IV. etapa. Tieto
pozemkové úpravy vykoná spoločnosť GeoTime, Ing. Rastislav Holič, Prievaly.

Kolaudácie
V tomto roku boli skolaudované tieto stavby:
 Rudolf Dubec a manželka Iveta – rodinný dom s garážou,
 Ambróz Glajšek – rodinný dom,
 Andrej Chudík – garáž,
 Ivan Jarábek a manželka Alena – dvojgaráž a oplotenie pozemku,
 Peter Kovár a manželka Viera – hospodárska budova – nadstavba, prístavba
 Ing. Peter Válek – dvojgaráž,
 Martin Zeman a manželka Miriam – prístavba hospodárskej budovy.

Darcovstvo krvi
V tomto roku boli naši občania darovať krv trikrát, a to 15.4.2013 – 26 občanov,
12.8.2013 – 14 občanov a 16.12.2013. Propagáciu tejto humánnej činnosti už dlhé roky
vykonávajú manželia Janka a Jožko Poláčkoví, ktorí pod záštitou DHZ v Plaveckom Mikuláši
tri razy v roku organizujú spoločný odber krvi. Každý rok sa im podarí získať nového
mladého prvodarcu. Obecný úrad každého darcu odmení malým potravinovým balíčkom a na
konci roka pripraví s darcami krvi posedenie.

Kronika
Nakoľko v Kronike našej obce nie je zapísaných posledných 14 rokov obce, bola
schválená kronikára našej obce, ktorou sa stala Ing. Jana Válková. Kronikárka dopísala
posledných 14 rokov, čiže roky 1999 až 2012. Roky pred rokom 1999 nemožno zabezpečiť,
nakoľko sa veľa archívneho materiálu skartovalo alebo odovzdalo do štátneho archívu
v Modre.

Školstvo
V školskom roku 2013/2014 je v Základnej škole celkovo 27 detí (11 chlapcov, 16
dievčat), z toho:
-

1. ročník – 7 žiakov (2 chlapci, 5 dievčat),

-

2. ročník – 7 žiakov (1 chlapec, 6 dievčat),

-

3. ročník – 7 žiakov (4 chlapci, 3 dievčatá),

-

4. ročník – 6 žiakov (4 chlapci, 2 dievčatá).

Triedna učiteľka v 1. a 3. ročníku: PaedDr. Provazníková Viera,
Triedna učiteľka v 2. a 4. ročníku: Mgr. Konyariková Iveta,
Vychovávateľka v ŠKD: Sokolíková Katarína,
Náboženská výchova: Mgr. Ambrová Martina.
Školský klub detí navštevuje 23 detí. Deti majú možnosť navštevovať keramický
krúžok, ktorý vedie p. Martin Hartiník, tanečný krúžok, ktorý vedie p. Konyariková a krúžok
anglického jazyka, ktorý vedie p. Provazníková. Obec nakúpila pomôcky a zošity pre deti
v sume 30,-Eur na dieťa – schválil sa príspevok žiakom, ktorí budú navštevovať 1.-4. ročník
ZŠ v Plaveckom Mikuláši.
V areáli školy bol dokončený altánok – trieda v prírode, ktorá bola slávnostne
otvorená na začiatku školského roka, dňa 2.9.2013. O tejto akcii vyšiel aj článok v Záhoráku.
Pásku prestrihol Ing. Jozef Mračna, prednosta Obvodného úradu v Malackách spolu so
starostkou pani Martou Hlavatou. Všetci si poprezerali okrem altánku celý areál školy, nové
ústredné kúrenie v telocvični, nové podlahy v ŠJ a ŠKD, nové osvetlenie v dvoch učebniach.
Projekt na altánok vypracovala obyvateľka obce Lýdia Michalíková, pracovníčka spoločnosti
Siemens. Podarilo sa jej získať 330 Eur, rozpočet na projekt však predstavoval podstatne
vyššiu čiastku – 2020 Eur. Manželia Švatarákovci prispeli sumou 600 Eur a ostatní občania
spolu darovali 705 Eur. Strešnú krytinu získala obec ako sponzorský dar od spoločnosti
Tondach a obec prispela sumou 550 Eur na ostatné práce a materiál.
V školskom roku 2013/2014 je novoprijatých 10 detí do Materskej školy, z toho 3
deti sú na poldennú starostlivosť a 5 detí nebolo prijatých. Celkový počet detí v tomto
školskom roku v MŠ je 24 detí. Na základe úspešného projektu cez BSK Naša škôlka- náš
kraj tri deti, ktoré boli pôvodne prijaté len na pol dňa tak môžu navštevovať škôlku celý deň.
V priestoroch Materskej školy sa vybudovala tzv. „izolačka“ pre prípadné umiestnenie

chorých detí, kým si ich vyzdvihnú rodičia. Do spálničky boli zakúpené nové paplóniky,
vankúšiky a deky.
Obec prispieva na krúžky detí sumou 69,12 Eura, finančné prostriedky boli obci
pridelené z Ministerstva školstva určené na mimoškolské aktivity detí od 3 do 14 rokov. Obec
rozdelila peniaze na krúžky pre mimoškolskú činnosť nasledovne: futbalová prípravka dostala
252,-Eur, keramický krúžok MŠ – 472,-Eur, Dramatický krúžok Bazička – 403,-Eur
a folklórna skupina LIBUŠA dostala 679,-Eur.
Od 1.10.2013 je v Materskej škole nová zamestnankyňa na polovičný úväzok ako
pomocná sila – pani Viera Vargová. Zamestnaná je cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Malackách do 30.6.2014.
Obec vypracovala projekt „Refundácia nákladov na vzdelávanie učiteľov“ a získala
1242,- Eur.

Jednota dôchodcov v Plaveckom Mikuláši
V našej obci vznikla v roku 2013 nová organizácia, a to Jednota dôchodcov. Jej
predsedom sa stal Anton Obetzhauser, po jeho náhlej smrti je predsedom Ing. Ján Sivčo.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo v našej obci 6 cirkevných pohrebov, jeden pohreb bol civilný.
Cirkevné manželstvo neuzatvortil ani jeden pár. Bol len jeden civilný sobáš v obci. Pokrstené
boli dve deti z našej obce, prvé sväté prijímanie detí sa v tomto roku nekonalo. Dňa 5.mája
2013 prijalo sviatosť birmovania v našej obci 21 birmovancov z Plaveckého Mikuláša.
Pápež Benedikt XVI. koncom februára 2013 rezignoval zo zdravotných dôvodov. Je
teda prvým pápežom po vyše 600 rokoch, ktorý odstúpil z úradu. Novým pápežom sa
13.3.2013 stal 76-ročný Jorge Mario Bergoglio – argentínsky kardinál - prvý Jezuita zvolený
za pápeža. Je zároveň prvým pápežom z Ameriky. Nový pápež si zvolil meno František I.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 64 kníh a 76 kníh
dostala knižnica darom. Spolu sa v knižnici nachádza 4220 kníh, z toho 446 kníh je odborná
literatúra pre dospelých, 1846 kníh krásna literatúra pre dospelých, 229 kníh odborná
literatúra pre deti a 1699 kníh krásna literatúra pre deti.

K 31.12.2013 bolo zaregistrovaných 54 aktívnych používateľov, z toho 34 detí do 15
rokov. Návštevníkov knižnice bolo spolu 423. Registrovaní čitatelia si z knižnice v roku
2013 požičali spolu 738 kníh, z toho 444 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Šport, futbalová prípravka
V jarnej časti súťaže 2012/2013 odohralo naše MUŽSTVO ŠK Záhorák Plavecký
Mikuláš 11 zápasov od 23.3.2013 do 2.6.2013 (12.-22.kolo), po záverečnom 22. kole súťaže
skončilo naše „Mužstvo“ na 7. mieste tabuľky:
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

ŠK Gajary

20

16

4

0

67:18

52

2

ŠK Plav.Štvrtok-OFK
Vysoká pri Morave B

20

12

5

3

70:33

41

3

FK Malé Leváre

20

12

1

7

48:42

37

4

FC Suchohrad

20

9

4

7

42:47

31

5

FK Studienka

20

7

6

7

41:33

27

6

FK Kuchyňa

20

8

3

9

42:42

27

7

ŠK Záhorák Plav.Mikuláš 20

6

7

7

37:37

25

8

TJ NV Pernek A

20

6

2

12

31:54

20

9

OŠK Marianka

20

4

6

10

33:53

18

10

FK Borinka

20

4

3

13

45:68

15

11

FK v Sološnici

20

4

3

13

35:64

15

12

FC Rohožník B (odstúpené)
V jesennej časti súťaže 2013/2014 odohralo naše MUŽSTVO 11 zápasov od

25.8.2013 do 3.11.2013 (1.-11.kolo).
V jarnej časti súťaže 2012/2013 odohral náš DORAST ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
9 zápasov od 6.4.2013 do 2.6.2013 (10.-18.kolo), po záverečnom 18. kole súťaže skončil náš
„Dorast“ na 8. mieste tabuľky:
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

FC Rohožník

14

11

0

3

46:27

33

2

ŠK Lozorno, FO

14

9

0

5

62:35

27

3

TJ Záhoran Jakubov

14

8

1

5

53:31

25

4

FK Stupava

14

8

0

6

41:40

24

5

ŠK Malacky FO

14

7

1

6

29:26

22

6

ŠK Žolík Malacky

14

7

0

7

46:35

21

7

ŠK Plav.Štvrtok – OFK
14

2

2

10

22:68

8

8

ŠK Záhorák Plav.Mikuláš 14

2

0

12

26:63

6

9

FK Kuchyňa (odstúpené)

Vysoká pri Morave

V jesennej časti súťaže 2013/2014 odohral náš DORAST 11 zápasov od 30.8.2013 do
26.10.2013 (1.-9.kolo).
Naši najmladší futbalisti majú možnosť venovať sa tomuto športu prostredníctvom
Futbalovej prípravky, ktorú vedie p. Milan Diviak a p. Ľubomír Hajduk.

Kultúrne podujatia, reprezentácia našej obce
Našu obec ako aj MAS PODHORAN reprezentovala folklórna skupina LIBUŠA na
Agrokomplexe v Nitre, na slávnostiach v Sološnici. Takisto nás reprezentovali členovia DHZ
Plavecký Mikuláš na rôznych súťažiach. Naši dobrovoľní hasiči sa zúčastnili na záchranných
prácach počas záplav v obci Devín, kde nezištne pomáhali, za čo boli ocenení u ministra
vnútra Róberta Kaliňáka.
JEDNOTA DôCHODCOV NA SLOVENSKU, Krajská organizácia v Bratislave
udelila nášmu ženskému speváckemu súboru MIKULÁŠANKA DIPLOM za účasť na X.
ročníku prehliadky speváckych súborov SENIORI SPIEVAJÚ, ktorý bol usporiadaný
25.5.2013 v Dome kultúry Pezinok. Vystupovali aj v Senici na krste CD Senickej heligónky,
radosť rozdávali aj dôchodcom v Jablonovom. Spolu s folklórnou skupinou LIBUŠA
vystupovali pri nakrúcaní relácie TV Šláger.
Počas celého roku máme možnosť tráviť sobotné či nedeľné popoludnia na miestnom
ihrisku kde športový klub Záhorák pripravuje či už majstrovské alebo rôzne priateľské
futbalové zápasy a turnaje, k mužským turnajom pribudli aj ženské turnaje.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí v roku 2013
19.1.2013

Detský karneval vo Svadobke.

január 2013

Spoločná sánkovačka na Výmole.

6.2.2013

Fašiangová zábava a Pochovanie basy. Folklórna skupina Libuša
tradične pripravila program.

február a marec

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

22.3.2013

Recitál pani Heleny Szíovej a čitateľský maratón. V zasadačke
Obecného úradu v tesnej blízkosti knižnice sme sa započúvali do
rozprávok Hansa Christiana Andersena, pretože tomuto veľkému
básnikovi bol venovaný tento večer. Potom sa začal maratón básní,
ktoré napísala naša občianka pani Helena Sziová.

24.3.2013

Výstup na KLOKOČ – privítanie jari.

29.3.2013

Živá krížová cesta na Námestí pri Kostole sv. Floriána.

Apríl 2013

„Čistý chotár“ -

aj v tomto roku miestna akčná skupina MAS

PODHORAN so sídlom v Plaveckom Petri, ktorej je naša obec členom,
vyhlásila súťaž „Čistý chotár“. Do čistenia sa zapojili členovia DHZ
Plavecký Mikuláš, členovia folklórnej skupiny Libuša, pracovníčky
Obecného úradu a ostatní občania-dobrovoľníci. Bolo vyčistené bývalé
smetisko, okolie kaplnky v Mokrej doline, koryto kanála od firmy
Agropartner smerom k železničnej stanici.
27.4.2013
Stavanie máje spojené s oslavami 20. výročia vzniku SR a zápisom detí narodených v roku
1993 do Pamätnej knihy obce, a to: Lívia Bednáriková, Kristína Studeničová, Jana
Vandáková, Marta Hlavatá, Michaela Jarábková, Vladimír Jurík, Juraj Konyárik, Martin
Nemec, Nikola Tardíková, Patrik Repáň, Kristína Chovancová, Gabriela Písečná, Denisa
Válková, Barbora Ružičková a Marek Chudý. V rámci projektu BSK – Deti SR – budúcnosť
našej obce dostala obec dotáciu vo výške 500 Eur. Na slávnosti bol prítomný i prednosta
Obvodného úradu v Malackách Ing. Jozef Mračna, ktorý mladým ľuďom odovzdal
spomienkové predmety – sošky anjelov, zhotovené keramikárkou Luciou Nižňanskou. Počas
podujatia bola zároveň pred Obecným úradom odhalená socha sv. Mikuláša, patróna obce,
ktorú vyrezal drevorezbár zo Sekúl. Nechýbal ani bohatý kultúrny program s vystúpeniami
detí zo ZŠ a MŠ, speváckej skupiny Lenovois z Bratislavy, ženskej speváckej skupiny
Mikulášanka, folklórnej skupiny Libuša a senických heligonkárov. O zábavu detí sa postaral
pán Špoták zo Sološnice, ktorý prevážal deti na koči so svojimi koníkmi po obci. Stavanie
Máje zabezpečil DHZ, svoju Máju si postavili aj chlapci z folklórnej skupiny Libuša vo
svojom folklórnom pásme. Zúčastnilo sa asi 400 ľudí. O tejto kultúrnej akcii vyšiel aj článok
v Záhoráku aj v Malacku.

11.5.2013

Športové podujatie – Míľa pre mamu. Mamičky a babičky s deťmi vyrážali od
Kaplnky sv. Floriána smerom k pánovi Chudíkovi, ďalej okolo základnej školy
smerom k pánovi Kolesárovi a naspäť na námestie, kde už bolo pripravené pre
mamičky a deti malé občerstvenie.

19.5.2013

Deň matiek v Kultúrnom dome. Úvodnú báseň zarecitovala pani Helena
Sziová. Slávnostným príhovorom sa prihovorila všetkým prítomným
predsedkyňa Sociálno-zdravotnej komisie pri OZ Ing. Jana Draškovičová.
Program pripravili deti z MŠ, ZŠ a deti z folklórnej skupiny Libuša. Vystúpila
aj zmiešaná spevácka skupina z Plaveckého Petra. Každá mamička dostala
kvetinu a pripravené bolo malé občerstvenie.

29.6.2013

Futbalový turnaj starí páni In Memoriál Vladimíra Hlavatého.

júl, august

Posedenia pri živej hudbe a pečenej rybe vo dvore Svadobky.

18.8.2013

Svätá omša pri kaplnke v Mokrej doline

7.9.2013

Dožinky a pečenie cesta

Tento rok bolo toto podujatie – 6. ročník pečenia koláčov - spojené s pečením vianočných
a veľkonočných koláčov. Na stole nechýbali kokosové ježe, orechové rezy, vanilkové
rožteky, medovníčky, oblátky či tradičná štóla. Deti, mládež i dospelí z folklórnej skupiny
Libuša sa predstavili v krásnych miestnych krojoch, po sprievode obcou nasledovalo pásmo
piesní a tancov, šikovné ženy predviedli spracovanie húb, kukurice a slnečnice, teda plodov
z našich polí, lesov a záhrad. Počasie akcii prialo, bolo veľmi pekne. Každý prihlásený
účastník dostal občerstvenie a upomienkový darček. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná
skupina Osuské sexteto. O tejto akcii vyšiel aj článok v tlači.
15.9.2013

Modlitba Sv. Ruženca pri kaplnke za dedinou.

21.9.2013

Ženský futbalový turnaj – miniliga na miestnom multifunkčnom ihrisku.
Turnaja sa zúčastnili družstvá: Myjava, Sološnica, Plavecký Mikuláš-Kočeny
a Plavecký Mikuláš KNOSS. Konečné poradie družstiev: 1.miesto-Myjava, 2.
miesto-Kočeny Plavecký Mikuláš, 3. miesto-Kočeny KNOSS a 4. miestoSološnica. Turnaj sa uskutočnil vďaka sponzorom – Stanislav Košík, Ivan
Jarábek, Juraj Hlavatý a Peter Mrkva.

05.10.2013

Stretneme sa na námestí s tým, čo má kolesá

Stretnutie majiteľov rôznych i po domácky vyrobených alebo zrekonštruovaných traktorov
a traktorových kosačiek pripravila Kultúrna komisia pri OZ a starostka obce. Aby ani ženy
neboli ochudobnené, obec ich oslovila s návrhom, aby pohľadali kočíky staršie ako 20 rokov
a prišli ich predviesť na námestie. Na podujatí sa objavili kočíky staršie ako 40 rokov, kedy

boli slávne Stegnery a Liberty, ale nechýbal ani 60-ročný či dokonca storočný kočík. Počas
celého popoludnia bola otvorená Galéria Ing. Igora Krista, v ktorej sa konala výstava
fotografií miestneho chalupára Rudolfa Legela „Inšpirácia Plaveckým Mikulášom a okolím“.
Konala sa aj jazda zručnosti a spanilá jazda obcou. Bolo spolu vystavených 25 traktorov,
traktorových kosačiek a aj po domácky vyrobených traktorov a 20 kočíkov. O dobrú náladu sa
starala domáca hudobná skupina Klaret a nechýbalo ani chutné občerstvenie. Hoci bol silný
vietor, akciu nepokazil. Všetky kočíky boli vystavené aj na tradičnej hodovej výstave, ktorú
tento rok pripravilo Poľovnícke združenie Plavecký Mikuláš. O tejto akcii vyšiel aj článok
v Záhoráku.
19.10.2013

Hodová zábava v Kultúrnom dome.

19.-20.10.2013

Hodová výstava, ktorú pripravilo Poľovnícke združenie Plavecký
Mikuláš. Na výstave dominovali trofeje a fotografie s poľovníckou
tematikou, obrázky o prírode, poľovnícka kultúra, pokochať sme sa
však mohli aj pohľadom na bonsaje Ing. Roberta Macka.

Október

Výstava fotomontáží v galérii Krist: Rudolf Legel: Inšpirácia
Plaveckým Mikulášom a okolím.

27.10.2013

Posedenie s dôchodcami v Kultúrnom dome. Tento rok oslávili životné
jubileum títo naši jubilanti:

Štefánia Hečková, Otília Báchorová, Mária Alžbetkinová, Milan Uhrínek, Vladimír Vávra,
Mgr. Lýdia Záhradníková, Pavel Hurban, Ing. Peter Kollár, Jozef Holič, Anton Jekel, Emília
Ščepková, Eva Borzová PhDr. CSc., Pavel Kiripolský, Alexander Ščepka, Mária Kiripolská,
Jozef Jarábek, Ambróz Vitek, Emil Kiripolský, Gabriela Čizmadiová, Mária Takáčová, Jozef
Kiripolský, Anton Mikuláš Steinhauser, Štefánia Petrášová, Pavlina Olahova, Agneša
Kiripolská, René Valko, Jozefína Stachová, Štefan Horňák, Štefánia Slezáková, Emília
Báchorová, Terézia Foltinovičová, Mária Šlosarová, Mária Steinhauserová, Mária
Zahradníková, Anna Kollárová.

31.10.2013

Lampiónový sprievod strašidiel a malých strašidielok po obci.

11.11.2013

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Plaveckom Mikuláši (ZO JDS)
zorganizovala pietnu spomienku na padlých občanov z I. a II. svetovej vojny.
Položením kytice červených makov, ktoré znázorňujú preliatu krv vo vojnách,
sme vzdali hold tým, ktorí sú zaznamenaní na pamätných tabuliach na

Obecnom úrade, na Kostole sv. Floriána a novo obnovenom Spoločnom hrobe
na cintoríne. Predseda ZO JDS Ing. Ján Sivčo a starostka obce Marta Hlavatá
mali krátky príhovor, minútou ticha sme vzdali hold padlým, zapálením
sviečok sme si ich pripomenuli.
23.11.2013

Bál u pani starostky v Kultúrnom dome.

5.12.2013

V predvečer sviatku sv. Mikuláša obchádzali našu obec 2 skupinky detí
a mládeže prezlečených v maskách.

7.12.2013

2. Obecná zabíjačka spojená s vianočnými trhmi a príchodom sv. Mikuláša na
Námestí pri Kostole sv. Floriána. Na predaj bolo pečené mäsko, zabíjačkové
zelé a ostatné zabíjačkové špeciality, varené vínko, čaj s rumom a podobne.
Organizátormi bola obec a folklórna skupina Libuša.

25.12.2013

Folklórna skupina Libuša pripravila tradičný Živý Betlehém.

26.12.2013

Štefanovský stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome, ktorý pripravila
Kultúrna komisia pri OZ v Plaveckom Mikuláši.

30.12.2013

Dávidovský pochod na Plavecký hrad spojený s opekačkou na hrade a pri
zostupe aj s prehliadkou jaskyne.

31.12.2013

Silvester – silvestrovský futbalový obecný turnaj na multifunkčnom ihrisku.
Proti sebe nastúpili: Konšelé, Kotúlová družina, Profesionálny vianočný
pracovník, Balvan a spol., Čertové humoresky a Kočeny. Nešlo o to, kto dá
viac gólov a kto bude víťazom, ale o skutočnosť, že sa celá obec dokázala
poskladať do spomínaných skupín a s úsmevom na tvári za účasti mnohých
divákov pripravili silvestrovský záver roka.

