Rok 2014
Demografické údaje
K 1.1.2014 bolo v našej obci 724 obyvateľov, z toho 361 mužov a 363 žien. Počas
roka sa narodilo 6 detí, zomrelo 5 občanov, prisťahovalo sa 25 ľudí a odsťahovalo sa 20 ľudí.
K 31.12.2014 bolo teda v našej obci 730 obyvateľov, z toho 363 mužov a 367 žien.
Najstarším občanom našej obce je pán Florian Zahradnik, ktorý sa v tomto roku dožil
92 rokov. Najstaršou ženou v našej obci je pani Mária Zahradníková (manželka pána Floriana
Zahradnika), ktorá sa v tomto roku dožila 91 rokov. Najmladším občanom našej obce je
Daniel Kovár.
V tomto roku sa narodilo 6 detí, z toho 3 chlapci a 3 dievčatá: Klaudia Horňáková,
Oliver Dulanský, Tobias Baček, Emily Korchaník, Hanka Zajíčková a Daniel Kovár.
V tomto roku zomrelo 5 občanov, z toho 4 muži a 1 žena: Rudolf Hollý, Ivan Válek,
Štefan Horňák, Anna Kollárová a Pavel Steinhauser.
V obci zomreli aj 2 ľudia, ktorí tu nemali trvalý pobyt, a to Ľubomír Brychta a Štefan
Salvata. Štefan Salvata žil v obci asi 12 rokov a každý ho poznal pod menom Štefan
bezdomovec, v roku 2011 sa odsťahoval k sestre, no a nakoniec prišiel v deň smrti navštíviť
kamarátov a na námestí na lavičke v našej obci zomrel.
Pán Rudolf Hollý, ktorý tento rok zomrel, spolu s manželkou robili dlhé roky (19771992) kostolníkov.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 25 ľudí, z toho 11 mužov a 14 žien a z našej obce sa
odsťahovalo 20 ľudí, z toho 8 mužov a 12 žien.
V obci bolo uzatvorené len jedno manželstvo, a to
 15.2. - Miroslava Dulanská a Martin Baček.

Počasie
Začiatok roka, na Troch kráľov, bol veľmi teplý, približne +120C. Koncom januára,
25.1.2015 bolo v noci z piatka na sobotu -100C, taktisto v nedeľu. V pondelok 27.1. bol prvý
slabý poprašok snehu, teplota okolo -40C. Posledné dva januárové dni sa vonku „čerti ženili“,

veľmi fúkalo po celé dni, silou víchrice. Bola poľadovica a v Základnej škole odišli kotly,
nastala havarijná situácia.
Prvé februárové dni stále veľmi fúkalo, 4.2. napadlo veľa snehu po prvýkrát túto zimu,
cca 7 cm. Po silných vetroch bolo v sobotu 8.2. ako na jar, teplota +100C, deti sa ani nestihli
posánkovať a napadnutý sneh sa roztopil. Deti sa už nového snehu nedočkali. Dňa 20.2. bolo
dokonca až 14,50C. Február bol teda až na prvé dni nezvyčajne teplý.
Začiatok marca bolo krásne jarné počasie, teplota až 15-160C, slnečno, zima už
definítivne skončila, bola teda veľmi slabá, bez snehu, najteplejšia za posledné roky. V týchto
dňoch boli prekonané teplotné rekordy za posledných 20 rokov. Rána sú ešte mrazivé, ale dni
jarné. Krásne slnečné počasie pokračovalo až do polovice marca, teploty v dňoch 10.-14.3.
boli až do 200C. Dňa 13.3. bol požiar porastu v Mokrej doline pri predposlednom dome.
V dňoch 24.-26.3. sa ochladilo, ráno bolo len 20C, cez deň maximálne +100C. V sobotu 29.3.,
kedy sme volili prezidenta SR, bolo krásne slnečno až 220C. Takéto krásne jarné počasie
pokračovalo až do polovice mája. V dňoch 12.-17.5. sa veľmi ochladilo, cez deň len +100C
a v noci +60C. Dňa 20.5. sa zase oteplilo o vyše 150C, teploty v tom týždni boli až do 300C.
Začiatkom júna prišlo leto, teploty vystúpili 6.6.-8.6. až na 30-350C. V polovici júna
sa mierne ochladilo. Dňa 25.6. konečne po dlhom suchu veľa napršalo, bola aj búrka.
Začiatkom júla bolo veľmi teplo približne 320C, potom sa 8.7. prudko ochladilo na 200C.
V druhej polovici júla sa od 16.-21.7. teploty vyšplhali na extrémnych 370C, a 22.7. sa
ochladilo na 250C. Znova nás teda potrápili teplotné výkyvy počasia. Celý august bolo veľmi
zlé počasie, daždivé, posledný týždeň teplota len +200C.
V dňoch 11.-12.9. veľmi pršalo, zo štvrtka na piatok až tak veľmi, že sa smerom od
Kaplnky v Mokrej doline liala voda do celej dediny, zaplavené boli pivnice, záhrady po celej
dedine, najviac u p. Zuzkoviča. Vodu pomáhali odčerpávať naši dobrovoľní hasiči, ako
i hasiči HaZZ SR. Na pomoc po vyhlásení rozhlasom prišli aj občania, ktorí boli doma. Na
konci septembra nás prekvapilo oteplenie až na +250C. Hody v polovici októbra boli veľmi
pekné, slnečné s teplotou +200C.
Začiatkom novembra 5 dní v kuse silno fúkalo (9.-11.), v polovici novembra sa
oteplilo na +150C. Začiatkom decembra až do Vianoc sa striedalo ochladenie s otepľovaním,
na Štedrý deň to vyzeralo skôr na jar. Až na druhý sviatok vianočný, 26.12., začal padať prvý
sneh a prišla pravá zima. Dňa 29.12. už snežilo husto celý deň a obec sa premenila na bielu
krajinu. Cez deň teploty pod nulou v celom týždni po Vianociach sa teploty cez deň
pohybovali okolo -50C cez deň a -80C v noci. Z 30. na 31.12. bolo v noci až -100C.
Silvestrovský deň bol síce mrazivý, teplota cez deň -20C , ale bol krásne slnečný.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva a prijaté VZN
V roku 2014 sa konalo spolu 7 zasadnutí Obecného zastupiteľstva (28. – 34.
zasadnutie) a prvé slávnostné zasadnutie OZ v budove Svadobky. Nakoľko poslanec pán
Jozef Chudý v minulom roku zomrel, nastupujúcim poslancom OZ sa stal Ing. arch. Igor
Krist, ktorý je zároveň predsedom Sociálno-zdravotnej komisie pri OZ.
Prijali sa tri Všeobecno-záväzné nariadenia, a to:
-

VZN č.1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(jedná sa o zvýšenie poplatkov, nakoľko skládka na Cerovej bude od 1.1.2015
uzavretá, firma A.S.A. Zohor bude vyvážať odpad na najbližšiu skládku do Zohoru),

-

VZN č.2/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia (týka sa len právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov),

-

VZN č.3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Plavecký Mikuláš.
Po komunálnych voľbách sa dňa 15.12.2014 uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v budove Svadobky. Znovuzvolená pani starostka Marta Hlavatá
slávnostne zložila sľub starostu obce a do jej rúk zložili sľub aj novozvolení poslanci. Za
zástupcu starostky bol schválený Ladislav Klíma. Odchádzajúcimi poslancami, ktorí sa
rozhodli ďalej nekandidovať, boli Marián Holič a Anton Nemec. Pán Anton Nemec
vykonával prácu poslanca 16 rokov, bol zástupcom starostky a predsedom stavebnej komisie.
Boli zriadené tieto komisie pri OZ:
-

Stavebná komisia – predseda Ladislav Klíma,

-

Kultúrna komisia – predseda Rudolf Malec,

-

Komisia školstva, mládeže a športu – predseda Ing. Radovan Ščepka,

-

Komisia sociálno-zdravotná – predseda Peter Glajšek,

-

Komisia verejného poriadku – predseda Martin Kovár,

-

Komisia životného prostredia a dopravy – predseda Juraj Federmayer,

-

Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. arch. Igor Krist.

Voľby v roku 2014
V tomto roku sa uskutočnili voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu
a komunálne voľby.
Dňa 15.marca 2014 sa konala voľba prezidenta SR – prvé kolo. Z počtu 618
oprávnených voličov sa zúčastnilo 292 voličov, čo predstavuje 47,25 % -tnú účasť, čo je viac

než celoslovenský priemer (43,4%). Dva hlasy boli neplatné. Predsedom volebnej komisie
v našej obci bol Rudolf Malec, podpredsedom Miriam Zemanová, členovia Marta Hlavatá
ml., Miroslava Zábojníková a Lucia Klímová. Zapisovateľka bola Júlia Jeklová. Najviac
hlasov spomedzi 14 kandidátov bolo odovzdaných pre Roberta Fica, a to 98. Na druhom
mieste Andrej Kiska – 71 hlasov a na treťom mieste Radoslav Procházka – 60 hlasov. Ďalšie
poradie je nasledovné: Milan Kňažko – 29, Helena Mezenská – 9, Ján Čarnogurský – 8, Pavol
Hrušovský – 5, Ján Jurišta a Viliam Fischer dostali po 3 hlasy, Milan Melník a Jozef Behýl po
2 hlasy. Žiadny hlas nedostali Gyula Bárdos, Stanislav Martinčko a Jozef Šimko. Po
celoslovenskom hlasovaní do druhého kola postúpili Robert Fico a Andrej Kiska.
Dňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta SR. Z počtu 631
oprávnených voličov sa zúčastnilo 342 voličov, čo predstavuje 54,2 %. Z tohto počtu bolo 5
hlasov neplatných, čo je dosť vysoké číslo oproti iným voľbám. Voliči namiesto krížikovania
zvoleného kandidáta zahlasovali zakrúžkovaním a takýto lístok nemohol byť uznaný za
platný. Predsedom volebnej komisie v našej obci bol Rudolf Malec, podpredsedom Miriam
Zemanová, členovia Vladimír Vávra, Miroslava Zábojníková a Lucia Klímová. Zapisovateľka
bola Júlia Jeklová. V našej obci vyhral s počtom 174 platných hlasov Andrej Kiska, na
druhom mieste s počtom hlasov 163 bol Róbert Fico, čo je iba o 11 hlasov menej. Po
celoslovenskom hlasovaní sa prezidentom SR stal Andrej Kiska.
Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Z celkového počtu
599 oprávnených voličov prišlo k urnám len 89, čo predstavuje 14,86%. Predsedom volebnej
komisie bol Rudolf Malec, členovia PaedDr. Viera Provazníková, Ing. Ján Sivčo, Veronika
Písečná a Karolína Lončarová. Zapisovateľka bola Emília Balúchová. Najviac hlasov v našej
obci dostala politická strana SMER-sociálna demokracia – 28 hlasov, za ňou nasledovali
strany Sloboda a Solidarita a SNS obe s počtom hlasov 11.
Dňa 15. novembra 2014 sa konali komunálne voľby. Z celkového počtu 607
oprávnených voličov prišlo svoj hlas vyjadriť 209 voličov, čo predstavuje 34,43%. Platných
hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 199 a platných hlasovacích
lístkov pre voľby starostu obce bolo 181. Predsedom volebnej komisie bol František Roman,
členovia boli Veronika Písečná, Jozef Holič, Júlia Jeklová a Anna Jeklová. Zapisovateľka
bola Emília Balúchová. Volilo sa 7 poslancov spomedzi 7 kandidátov, ktorí získali
nasledovný počet hlasov:
Martin Kovár – 160 hlasov,
Ladislav Klíma – 151 hlasov,
Ing. Radovan Ščepka – 149 hlasov,

Juraj Federmayer – 125 hlasov,
Peter Glajšek – 124 hlasov,
Rudolf Malec – 122 hlasov a
Ing. arch. Igor Krist – 92 hlasov.
Kandidát na starostu bol len jeden, a to Marta Hlavatá, ktorá získala 181 hlasov a stala sa tak
po druhýkrát starostkou našej obce.

Rekonštrukcie v obci
Na jar sa uskutočnila oprava strechy na Kultúrnom dome, ktorá sa financovala zo
získaných prostriedkov prostredníctvom programu spoločnosti Eustream a Nadácie SPP a
z obecného rozpočtu.
Nastala havarijná situácia v kotolni v ZŠ – vypracovala sa projektová dokumentácia
a následne cez letné prázdniny prebehla rekonštrukcia plynovej kotolne, na ktorú obec
získala finančné prostriedky z Ministerstva školstva. Zrekonštruované boli aj chlapčenské
záchody a kompletne vymaľované boli priestory školskej jedálne. Vymenili sa okná a dvere
v Základnej škole za plastové, na ktoré obec získala finančné prostriedky od Ministerstva
financií. Dokončilo sa aj oplotenie pozemku školy tak, aby bol celý areál školy riadne
uzavretý.
Bola dokončená a odovzdaná do užívania nová budova Hasičskej zbrojnice.
Financovaná bola zo získaných finančných prostriedkov od Poľnohospodárskej platobnej
agentúry, z odpredaja starej Hasičskej zbrojnice, zateplenie a fasáda boli urobené zo
získaných finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR a z obecného rozpočtu.
Nastala havarijná situácia v priestoroch Svadobky a Café baru Modrá Lagúna
v odstraňovaní splaškových a odpadových vôd. Osadili sa dve nové samostatné žumpy tak,
aby mala aj Svadobka aj Café bar svoju žumpu.
Na veľké naliehanie občanov boli vyrobené a osadené dve železné bránky ku Kostolu
sv. Mikuláša, čím by sa malo zamedziť poškodzovaniu hrobov a kvetinovej výzdoby zverou.
Na námestí bola osadená nová turistická informačná tabuľa vedľa prístrešku. Boli
osadené aj dva smerovníky pre návštevníkov obce, aby sa lepšie orientovali, a to na
križovatke pri benzínovej pumpe a na križovatke na námestí. Bola vypracovaná projektová
dokumentácia „Náučný chodník“.
Na križovatke smerom do Plaveckého Petra bolo osadené nové zrkadlo, ktoré by malo
odolať aj silnejším náporom vetra.

Podal sa projekt na rekonštrukcia budovy bývalého MNV, tretia žiadosť na ČOV
a kanalizáciu, na domáce kompostéry a projekt na zariadenie do novej budovy Hasičskej
zbrojnice. Obec dostala dotáciu z Úradu vlády (oddelenie na podporu a rozvoj športu) na
oplotenie ihriska.

Kolaudácie v obci
V roku 2014 boli skolaudované tieto stavby:
 Vladimír Jarábek a manželka Dagmar – prístavba a zastrešenie rodinného domu,
 Vladimíra Charvátová – rodinný dom,
 Peter Taraba – rodinný dom,
 Martin Roman a Anna Romanová – rodinný dom,
 Martin Krajčír – rodinný dom,
 Eleonóra Veselá – objekt na individuálnu rekreáciu.

IBV Záhumnie
Pokračujú jednoduché pozemkové úpravy, ktoré vykonáva spoločnosť GeoTime, Ing.
Rastislav Holič, Prievaly. Cieľom je získať nové stavebné pozemky pre pokračovanie IBV
Záhumnie.

Hospodárenie obce
Rozpočet na rok 2014 bol schválený ako prebytkový, pričom príjmy predstavovali 287
817,-Eur a výdavky 275 647,-Eur.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený dvakrát a po

zmene príjmy a výdavky predstavovali 460 034,-Eur. Skutočný stav príjmov k 31.12.2014 bol
459 942,57 Eur a výdavkov 391 272,25 Eur. Príjmy boli teda plnené na 99,98 % a výdavky na
85,05 %.
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014 boli rekonštrukcia garáže
na Hasičskú zbrojnicu, rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ, výmena okien a dverí ZŠ. Obec
dostala rôzne granty a transfery, a to:
MFSR – 25000,-Eur (výmena okien a dverí ZŠ),
MŠVVaŠ – 35990,-Eur (rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ),
SPP Municipality – 8000,-Eur (oprava strechy KD),
MFSR – 13500,-Eur (rekonštrukcia garáže na HZ – zateplenie a fasáda),

Nezamestnanosť
V našej obci bolo k 31.12.2014 15 osôb nezamestnaných. Nezamestnanosť v okrese je
7,43%.

Školstvo
Na začiatku školského roka 2014/2015 je v Základnej škole celkovo 29 detí (12
chlapcov, 17 dievčat), z toho:
-

1. ročník – 8 žiakov (5 chlapcov, 3 dievčatá),

-

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

-

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

-

4. ročník – 7 žiakov (4 chlapci, 3 dievčatá).
V roku 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľku Základnej školy, ktoré

vyhrala opätovne PaedDr. Viera Provazníková. Bola teda vymenovaná za riaditeľku ZŠ na
ďalších 5 rokov.
Na začiatku školského roka 2014/2015 je v Materskej škole celkom 24 detí na
celodennú starostlivosť. Za nepedagogického zamestnanca Rady školy pri MŠ bola od
1.10.2013 – 30.6.2014 vymenovaná p. Viera Vargová (výmena za p. Oravcovú).
Prostredníctvom ÚPSVaR v Malackách pracuje od 1.12.2014 v Materskej škole
dobrovoľnícka pracovníčka, a to pani Viera Vargová.

Miestna ľudová knižnica
V priebehu roka bolo zakúpených do Miestnej ľudovej knižnice 69 kníh. Spolu sa
v knižnici nachádza 4289 kníh, z toho 447 kníh je odborná literatúra pre dospelých, 1867 kníh
krásna literatúra pre dospelých, 230 kníh odborná literatúra pre deti a 1745 kníh krásna
literatúra pre deti.
K 31.12.2014 bolo zaregistrovaných 30 aktívnych používateľov, z toho 15 detí do 15
rokov. Návštevníkov knižnice bolo spolu 107. Registrovaní čitatelia si z knižnice v roku
2014 požičali spolu 312 kníh, z toho 199 kníh bola krásna literatúra pre deti.

Darcovstvo krvi, zdravotníctvo
V tomto roku DHZ Plavecký Mikuláš ako každý rok organizoval hromadné
dobrovoľné darovanie krvi na Myjave, a to 14.4. a 18.8., pričom bola možnosť darovať krv aj
v Rohožníku v Holcime dňa 20.10.2014. Za 30-násobné dobrovoľné bezplatné darovanie krvi

si v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve prevzala zlatú plaketu prof.
MUDr. Jana Janského naša občianka, bývalá starostka pani Mária Jeklová.
Od 1.7.2014 nastúpila do detskej ambulancie v Sološnici nová detská lekárka MUDr.
Monika Markovičová. Nastúpila namiesto MUDr. Bohunky Šuhajdovej, ktorá odchádza do
starobného dôchodku.

Ocenenie NAJ obec roka 2014
Aj tento rok spravodajský web Záhorí.sk vyhlásil tretí ročník ankety o NAJ obec a mesto na
Záhorí 2014. V tomto internetovom hlasovaní si naša obec obhájila 2251 hlasmi svoje
víťazstvo z minulých rokov a po tretíkrát získala ocenenie NAJ obec roka 2014 na Záhorí.

Šport
Naše Mužstvo sa po záverečnom kole jarnej časti súťaže 2013/2014 umiestnilo na 4.
mieste tabuľky spomedzi 11 družstiev:

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

FC Malacky

16

14

2

0

57 : 8

44

2

FK Borinka

16

12

2

2

59 : 17

38

15

9

3

3

52 : 22

30

3

FK Malé Leváre

4

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

16

7

4

5

44 : 22

25

5

ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Mor. B

15

6

4

5

41 : 39

22

6

FC Suchohrad

16

5

4

7

36 : 42

19

7

FK Studienka

15

6

1

8

23 : 41

19

8

FK v Sološnici

15

4

2

9

30 : 42

14

9

TJ NV Pernek

16

3

4

9

27 : 44

13

15

4

0

11

17 : 44

12

15

2

0

13

16 : 81

6

10
11

FK Záhorská Ves
FK Kuchyňa

Góly: Michal Mikulka (5), Jakub Drahoš (4), Kamil Chovanec (4), Martin Nemec (6),
Michal Kočíšek (1) a Marcel Kolesár (1). Žlté karty dostali Kamil Chovanec (1), Marcel
Kolesár (1) a Patrik Repáň (1).

Náš DORAST sa v jarnej časti súťaže 2013/2014 po záverečnom kole umiestnil na 5.
mieste tabuľky:

Por.
1

Družstvo
ŠK Žolík Malacky

Z

V

R

P

Skóre

Body

11

10

1

0

50 : 5

31

2

Lokomotíva Devínska Nová Ves

9

7

1

1

34 : 14

22

3

TJ Jarovce Bratislava

11

5

2

4

39 : 17

17

4

TJ Záhoran Jakubov

10

5

1

4

33 : 31

16

5

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

11

4

2

5

22 : 38

14

6

FK Lamač Bratislava

11

2

3

6

24 : 40

9

7

FK Stupava

9

2

0

7

19 : 37

6

8

TJ Družstevník Závod

12

2

0

10

20 : 59

6

9

ŠK Lozorno, FO (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0

0

0

0

0:0

0

10

ŠK Malacky FO (odstúpené)

Góly: Ladislav Klíma (3), Mário Husár (3), Samuel Hlavatý (1), Michal Kočíšek (2),
Denis Jarábek (1), Jakub Sládek (1). Žlté karty dostali Mário Husár (2), Štefan Praženica (1)
a Ladislav Klíma (1).
Našu obec reprezentujú aj chlapci z futbalovej prípravky a nechýbajú ani tradičné
zápasy starých pánov.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo v Plaveckom Mikuláši pokrstených 7 detí z našej obce.
Pochovaných bolo v našej obci 8 ľudí, okrem našich občanov aj rodáci z našej obce (Peter
Chudý, Jozefa Blahová rod. Dulanská a Jozef Kočíšek). Sviatosť prvého svätého prijímania
prijali tieto deti: Matúš Rybárik, Nikol Koniariková, Jana Morávková, Martin Sýkora, Šimon
Dobrucký, Samuel Kočíšek, Natália Alžbetkinová, Michal Kiripolský, Martina Koniariková,
Jakub Hlavatý, Nadine Beláková, Eliška Huterová a Peter Michalík. Sviatosť manželstva
prijal len jeden pár, a to Miroslava Dulanská a Martin Baček.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí v roku 2014
16.1.2014

Stretnutie dôchodcov - organizácia Jednoty dôchodcov v Plaveckom Mikuláši
v zasadačke Obecného úradu.

25.1.2014

Detský karneval v priestoroch Svadobky, ktorý pripravila Kultúrna komisia

2.2.2014

Výročná členská schôdza COOP Jednota, SD, Senica v priestoroch Obecného
úradu.

13.2.2014

Stretnutie dôchodcov - organizácia Jednoty dôchodcov v Plaveckom Mikuláši
v zasadačke Obecného úradu.

7.3. a 10.3.

Zber obnoseného a nepotrebného šatstva a textilu v Svadobke prostredníctvom
organizácie Pomocný anjel – šatstvom sa poskytuje pomoc sociálnym
zariadeniam,

nemocniciam,

domovom

dôchodcov,

detským

domovom

Základnej

organizácie

Jednoty

dôchodcov

a doliečovacím ústavom.
13.3.2014

Výročná

členská

schôdza

v Plaveckom Mikuláši v budove Obecného úradu. Hlavným bodom schôdze
bola správa o činnosti a rozbor hospodárenia za rok 2013.
apríl 2014

Miestna akčná skupina PODHORAN, do ktorej patrí aj naša obec, vyhlásila
tretí ročník súťaže o najkrajší chotár. V obci prebiehalo čistenie priestranstiev,
zberanie odpadkov, aby sme aj tento rok v tejto súťaži uspeli a zároveň si
spríjemnili prostredie, v ktorom žijeme.

1.3.2014

Pochovávanie basy v Kultúrnom dome.

marec, apríl

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

6.4.2014

Posedenie s pánom Florianom Zahradnikom v Obradnej sieni Obecného úradu
– rozprávanie o vojnových zážitkoch. V roku 2014 si celý svet pripomína
vypuknutie prvej svetovej vojny, aj z našej obce sa zúčastnilo veľa občanov
v bojoch a bolo aj veľa takých, ktorí položili v tejto vojne svoje životy. Na
Kostole sv. Floriána je umiestnená tabuľa s menami občanov, ktorí v prvej
svetovej vojne zahynuli.

26.4.2014

Stavanie Máje na námestí pri Kostole sv. Floriána, ktoré tradične zorganizoval
DHZ Plavecký Mikuláš. Kultúrny program pripravili deti zo Základnej školy,
Materskej školy, folklórna skupina Libuša, domáca spevácka skupina
Mikulášanka a zaspievať prišli i sestry Brúčkové prekrásne moravské piesne.
Deti uviazali stuhy na Máju. Doobeda bolo síce upršané počasie, ale poobede
sa vyčasilo a Mája bola slávnostne postavená. Spomenuli sme si na 790.

výročie 1. písomnej zmienky o obci (rok 1224). Nechýbalo občerstvenie
v podobe bravčovej či kuracej cigánskej pečienky, dobré vínko, čapované pivo
i nealko nápoje. Do tanca a na počúvanie hrali Grimovci zo Senice.
26.4.2014

Počas stavania Máje bola otvorená Galéria Ing. arch. Igora Krista, kde prebehla
slávnostná vernisáž - výstava diel pána Ing. Andreja Hlasného, PhD., ktorý bol
jeden z obyvateľov našej obce a 6 rokov býval v Mokrej doline. Pán Hlasný si
pripravil prezentáciu svojich výtvarných prác v galérii v Plaveckom Mikuláši
pri príležitosti životného jubilea.

11.5.2014

Sociálno-zdravotná komisia pripravila pri príležitosti sviatku Dňa matiek
obecné slávnosti v Kultúrnom dome. O program sa postarali deti Materskej
a Základnej školy, spevácka skupina Mikulášanka a do tanca a na počúvanie
hral pán Fandel z Bíňoviec. Bolo pripravené občerstvenie a každá mamička
dostala malý darček.

18.5.2014

Galéria v Plaveckom Mikuláši otvorená – občania mali možnosť si znova
pozrieť diela pána Hlasného.

22.5.2014

Stretnutie dôchodcov v zasadačke Obecného úradu.

1.6.2014

Púť do Doľan (bývalý Ompitál). Organizoval ju turistický oddiel pod vedením
Mariána Holiča.

12.6.2014

Stretnutie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Plaveckom Mikuláši
v zasadačke Obecného úradu (príprava gulášovej párty).

28.6.2014

Športový klub Záhorák zorganizoval futbalový turnaj starých pánov – 6. ročník
In memoriam Vladimíra Hlavatého na miestnom športovom ihrisku. Turnaja sa
zúčastnili družstvá Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Marianka a Trstín.
Svoje sily si zmerali aj malí chlapci zo Sološnice a z Plaveckého Mikuláša.
Pripravený bol guláš, cigánske pečienky, alko a nealko a bohatá tombola.
O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Grimm.

29.6.2014

Detská diskotéka v Kultúrnom dome. Podujatie pre deti zorganizovala
Kultúrna komisia. Občerstvenie bolo zabezpečené.

10.7.2014

Stretnutie dôchodcov v zasadačke Obecného úradu.

25.-27.7.

Nakrúcanie

RTVS

-

súťažnej

televíznej

relácie

NAJDEDINKA

SLOVENSKA, do ktorej sa zapojila aj naša obec. Súťaž pozostávala zo
splnenia rôznych súťažných úloh pre starostu, pre rodinu, skupinu a nakoniec
celú obec) v priebehu troch dní. Prvý deň (piatok) občania našej obce
zrekonštruovali Kaplnku pri ŠM (opravila sa strecha, vynovila fasáda

a vyčistilo sa okolie Kaplnky). Pri tejto príležitosti bola zrekonštruovaná aj
socha Panny Márie s Ježišom v náručí – práce vykonal náš občan Ladislav
Okruhlica. Celým nakrúcaním nás sprevádzali známi televízni moderátori
Martin Nikodým a Katka Brychtová. Úlohou starostky obce bolo uhádnuť,
ktorým občanom patria rôzne predmety (bicykel, kroj, koza,...), ktorú úspešne
zvládla. Druhý deň sa oslavovala rodinná udalosť v obci, a to dvojkrst v rodine
Dulanských, kde dvaja súrodenci (Marek Dulanský a Mirka BačkováDulanská) krstili svoje deti. Ani tu nechýbali moderátori. Poobede sa
uskutočnil futbalový turnaj, kde sa zúčastnili naše Kočeny a ženy zo Sološnice.
Sili si zmerali aj malí futbalisti. Na tretí deň, v nedeľu, sa na námestí stretlo
spolu 483 ľudí, čo bolo naozaj vysoké číslo a tým bola splnená i posledná
súťažná úloha. Program Najdedinka Slovenska, kde hlavnú úlohu hrala naša
obec, bol odvysielaný dňa 15.8.2014 na RTVS. Spomedzi 6 dedín (Baďan,
Čerhov, Priepasné, Lenartov, Plavecký Mikuláš a Malachov)

sme sa po

internetovom hlasovaní umiestnili na štvrtom mieste.
9.8.2014

Malokarpatský kros – súťaž o bežecký pohár. Beh bol určený pre všetky
vekové kategórie, trať pretekov bola po poľných a lesných cestách a taktiež po
asfaltovej trati obcou. Preteky usporiadala Lenka Kubisová, súťažilo sa podľa
pravidiel Slovenského Atletického Zväzu. Najkratšia trasa bola 60 m (určená
pre benjamínkov – ročníky 2011 a mladší), najdlhšia trasa bola 11 200 m
(určená pre kategóriu muži). Po pretekoch bolo zabezpečené občerstvenie –
guláš z diviny, pivo, kofola. V každej kategórii boli vyhodnotené prvé tri
miesta, ktoré dostali medailu a darček. Preteky mali veľký úspech, zúčastnilo
sa 191 pretekárov.

14.8.2014

Stretnutie dôchodcov v zasadačke Obecného úradu – beseda s lekárkou.

17.8.2014

Procesia ku Kaplnke v Mokrej doline spojená so svätou omšou, ktorú
sprevádzala dychová hudobná skupina a Folklórna skupina Libuška.

30.8.2014

Športové popoludnie, ktoré pripravil DHZ Plavecký Mikuláš na miestnom
športovom ihrisku – ukončenie prázdnin. Aj napriek daždivému počasiu bol pre
deti pripravený veľký nafukovací hrad, na ktorom sa mohli vyšantiť. Pre staršie
deti boli pripravené súťažné hry, maľovanie na tvár. Nechýbalo opekanie
špekačiek spojené s vatrou. Na predaj bola kuracia aj bravčová pečienka,
cukrová vata, alko a nealko nápoje. O dobrú zábavu sa postarali chlapci
Petrášoví. Sponzormi podujatia boli: MUDr. Juraj Švec, Vladimír Jarábek, Ivan

Jarábek, Lýdia Bartošová, Ľudovít Písečný, Ing. Stanislav Kovár, Ing. Miroslav
Švatarák, Peter Mrkva a DHZ Plavecký Mikuláš.
30.8.2014

Festival MAS PODHORAN v Prievaloch (pri príležitosti 575. výročia prvej
písomnej zmienky obce),

kde sa uskutočnilo vyhlásenie súťaže „ČISTÝ

CHOTÁR“. Na podujatí sa stretli starostovia okolitých zúčastnených dedín.
Plavecký Mikuláš aj tento rok vyhral súťaž a dostal ocenenie za účasť v treťom
ročníku tohto projektu. Na podujatí nás reprezentovala aj folklórna skupina
Libuša spolu s malými foklóristami.
4.9.2014

Stretnutie dôchodcov v zasadačke Obecného úradu (príprava sobotnej
opekačky).

11.9.2014

Stretnutie dôchodcov.

14.9.2014

Mala byť pobožnosť pri Kaplnke pri bývalej farme, no z dôvodu záplav v
dedine bola zrušená.

4.10.2014

Podujatie „Stretneme sa na námestí na kolách, bicykloch a všetkom, čo je bez
motora a má len dve kolá“, staré aj nové, malé aj veľké, či historické. Deti
predviedli jazdu zručnosti a potom nasledovala spolu s dospelými „spanilá
jazda“ po dedine, za čo deti dostali sladkú palacinku a malú pozornosť.
Kultúrna komisia zabezpečila občerstvenie v podobe kuracej či bravčovej
pečienky, dobré vínko a iné. Nechýbal kultúrny program v podobe živej hudby
- spevácka (i folklórna) skupina „Šandorfjanka“ z Prieval. Počasie vyzeralo
najprv na dážď, no našťastie to vydržalo, dokonca vykuklo aj slniečko a deti
i dospelí tak strávili príjemné popoludnie. Počas tohto popoludnia bola
slávnostne odovzdaná do užívania novopostavená budova Hasičskej
zbrojnice. Zúčastnil sa i pán Jozef Mračna (prednosta Okresného úradu) a pani
Jablonická prestrihla slávnostne pásku. Pán farár Peter Obranec vysvätil
priestory Hasičskej zbrojnice. Vystúpila aj hudobná skupina Mikulášanka. Po
odovzdaní nasledovalo malé občerstvenie.

16.10.2014

Stretnutie dôchodcov v zasadačke Obecného úradu.

18.10.2014

Hodová zábava v Kultúrnom dome.

18.-19.10.

Hodová výstava kabeliek v Svadobke. Vystavené boli kabelky a kufre rôzneho
druhu: červené kabelky, svadobné kabelky, čierne kabelky. Najväčšiu
pozornosť pútal lodný kufor na cestovanie za prácou z 19. storočia – najstarší
kufor na výstave. Mohli sme vidieť kufor mladej pani z roku 1967, keď sa
vydala za muža z našej obce, kufre za prácou do Ameriky našich starých či

prastarých rodičov a kufre dnešných mladých ľudí. Nechýbali kabelky
z kúskov kože – hit minulých rokov či taška z pravej kože, ktorá má viac ako
100 rokov. Pozornosť pútala aj modrá kabelka zo saténu, ktorá patrila pani
Alžbete Kiripolskej a je z roku 1948. Kufor z roku 1944 – musel ho mať každý
mladý muž, ktorý musel narukovať na základnú vojenskú službu – teda regrút,
kufor musel byť vybavený holiacou výbavou predpísaných rozmerov. Kufor
bol vyrobený v našej obci v roku 1944 a patril nebohému Viliamovi
Kiripolskému, nar. v roku 1925. Vystavený bol aj kôš, s ktorým sa chodilo
kedysi do kúta – návšteva mamičky, ktorej sa narodilo dieťatko a priniesli
dieťatku výbavičku a rôzne dobroty, moderné veľké kabelky, školské tašky
spred 30 rokov,

kabelka pani učiteľky Jaroslavy Bulíkovej z roku 1958,

kabelky vhodné pre mužov aj pre ženy v administratíve. Spolu bolo
vystavených približne 140 kabeliek, ktoré zapožičalo 31 vystavovateľov.
Hitom 21. storočia sú igelitky, ktoré tiež na výstave nechýbali. Výstava bola
doplnená ručne vyrobenými šperkmi Adriany Kočíškovej. O výstave vyšiel aj
článok v týždenníku Záhorák pod názvom „Kabelky aj kufor do Ameriky“.
26.10.2014

Spoločenské posedenie starobných aj invalidných dôchodcov a jubilantov našej
obce v Kultúrnom dome. Kultúrny program pripravili deti z folklórnej skupiny
Libuša. Podujatie organizovala Sociálno-zdravotná komisia v spolupráci
s Obecným úradom.

31.10.2014

Lampiónový sprievod strašidiel a strašidielok po obci.

8.11.2014

Prvý „Mikulášsky Down Hill závod“. Zanietení „bikeri“ v našej obci
zorganizovali v Suchej doline preteky, svojpomocne vybudovali trať. I keď
počasie veľmi neprialo, účasť bola veľká. Najrýchlejší zo súťažiacich boli
odmenení medailami, ktoré im odovzdával predseda Kultúrnej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve pán Rudolf Malec. Nechýbal bufet s občerstvením,
varené vínko, guláš z diviny a výborná nálada.

8.11.2014

15. výročie založenie Folklórnej skupiny Libuša v Svadobke. Do tanca hrala
Folklórna skupina Šandorfjánek. Pripravené bolo občerstvenie aj kultúrny
program.

22.11.2014

Bál u pani starostky v Kultúrnom dome – tretí ročník.

6.12.2014

Tradičná obecná zabíjačka spojená s príchodom Svätého Mikuláša a predajom
zabíjačkových špecialít a tradičnými vianočnými trhmi.

11.12.2014

Stretnutie dôchodcov v novej Hasičskej zbrojnici – vyhlásenie akcie „Dobrý
človek ešte žije“ (za rok 2014 sa „Dobrým človekom“ v obci Plavecký Mikuláš
stal Ing. Miroslav Švatarák).

25.12.2014

Tradičný živý Betlehem na námestí pri Kaplnke sv. Floriána spojený s Dobrou
novinou. Hlavnú postavu Panny Márie stvárnila Ivanka Chovancová, Jozefa
stvárnil Jakub Pavlík, troch kráľov Radovan Ščepka, Martin Hartiník a Jaroslav
Hečko. Nechýbali ani zvieratká – kozičky „Čokoláda“ a „Bonbón“ a pastieri.
Koledami, básničkami a vinšami spríjemnili túto tradíciu členovia Folklórnej
skupiny Libuša, i členovia Folklórnej skupiny Libuška.

26.12.2014

Štefanovský stolnotenisový turnaj.

30.12.2014

Dávidovský pochod na Plavecký hrad, ktorý bol spojený s návštevou Plaveckej
jaskyne.

31.12.2014

Silvester a vítanie nového roka 2015.

