Rok 2015
Demografické údaje
K 1.1.2015 bolo v našej obci 730 obyvateľov, z toho 363 mužov a 367 žien. Počas
roka sa narodilo 11 detí, zomrelo 11 ľudí (9 našich občanov), prisťahovalo sa 17 ľudí
a odsťahovalo sa 15 ľudí. K 31.12.2015 bolo teda v našej obci 734 obyvateľov, z toho 360
mužov a 374 žien.
Najstarším občanom našej obce je pán Florian Zahradnik a najstaršou ženou v našej
obci je jeho manželka pani Mária Zahradníková.
Najmladším občanom našej obce je Peter Glajšek.
V tomto roku sa narodilo až 11 detí, čo je najviac za posledné roky, z toho 3 chlapci
a 8 dievčat, a to Sabina Romanová, Nella Weberová, Nina Kanichová, Samuel Dešť, Jasna
Hartiníková, Alexandra Jurčeková, Adrián Glajšek, Katarína Ščepková, Viktória Hargašová,
Alica Stachová a Peter Glajšek.
V tomto roku zomrelo 11 ľudí (9 našich občanov), z toho 6 mužov a 5 žien, a to
Ladislav Ondrúšek, Jozef Glajšek, Karol Kočíšek (Sološnica), Mária Dojčáková (Bratislava),
Viliam Hlavatý, Mikuláš Petráš, Mária Kiripolská, Florian Kočíšek, Katarína Hollá,
Magdaléna Saglenová a Anna Peterková.
Tento rok zomrela pani Katarína Hollá, manželka pána Rudolfa Hollého (zomrel
minulý rok), ktorí robili dlhé roky (1977-1992) v našej obci kostolníkov. Aj pani Magdaléna
Saglenová bola kostolníčka niekoľko rokov spolu so svojím manželom Mikulášom Saglenom.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 17 ľudí, z toho 5 mužov a 12 žien. Z našej obce sa
odsťahovalo 15 ľudí, z toho 5 mužov a 10 žien.
V obci bolo uzatvorených 8 manželstiev, a to:
 28.3. – Vladimír Vávra a Mgr. Ľubica Ondrušová
 9.5. – Jiří Ščepka a Božena Londáková, rod. Chovancová
 27.6. – Peter Hargaš a Petra Čadová
 18.7. – Jozef Horňák a Jana Ščepková
 1.8. – Karol Jurovatý a Veronika Písečná
 5.9. – Ing. Radovan Ščepka a Ing. Lucia Klímová
 19.9. – Marek Dulanský a Lýdia Porubčanová
 26.9. – Stanislav Dešť a Viera Kuttnerová

Počasie
Začiatok roka 2015 bol mrazivý, 9.1. bola veľká poľadovica, celé Záhumnie a aj celá
dedina boli ako zrkadlo. Od polovice januára bola teplota cez deň plusová, koncom januára
napadlo veľa snehu, bola snehová kalamita, zasnežené boli aj hlavné cesty. Začiatkom
februára napadlo približne 15-20 cm nového snehu, znova bola snehová kalamita. Druhá
polovica februára bola nezvyčajne teplá s teplotami okolo +120C. Takéto počasie pokračovalo
asi do polovice marca, potom sa však ochladilo na +50C cez deň a bolo daždivo. Jar prišla až
koncom marca.
Prvý aprílový víkend na Veľkú noc sa ochladilo, na Veľkonočnú nedeľu bolo bláznivé
aprílové počasie, chvíľu svietilo slnko, vzápätí snežilo, nad ránom mrzlo. V apríli sa stále
striedalo oteplenie s ochladením s teplotnými rozdielmi až 100C. Prvý máj začal daždivo,
v polovici mája bolo veľmi pekne, 18.5. bolo až 260C. O dva dni po tomto letnom počasí sa
prudko ochladilo, veľmi napršalo.
Začiatkom júna začali letné teploty, v polovici júna bolo až +350C, potom nastalo
prudké ochladenie na +180C. Striedalo oteplenie s ochladením. Prvý júlový víkend bol
tropický s teplotou až +380C, potom sa ochladilo na +200C. Od polovice júla bola druhá vlna
tropických horúčav s teplotami až do +400C, v noci z 19.7. na 20.7. silno pršalo, padali aj
krúpy. Posledný júlový týždeň sa ochladilo. Prvý augustový týždeň boli znova tropické
horúčavy a tropické noci, kedy v noci teplota neklesla pod +200C, takto to trvalo až do
polovice augusta. Bolo to najtropickejšie leto za posledných pár rokov. Od polovice augusta
sa ochladilo na +180C, silno pršalo, boli prehánky. Púť v Kaplnke pri Mokrej doline 16.8.
bola našťastie ešte bez dažďa.
Začiatkom septembra sa ochladilo, v polovici septembra bolo zase letné počasie
s teplotami do 320C, noci už však boli chladné. Začiatok októbra bolo pekne slnečno
s teplotami +200C, bolo babie leto, potom bolo sychravé upršané počasie, ktoré trvalo až do
hodov. Na hody 17.-18.10. bolo pekné slnečné počasie, ale na pocit bolo mrazivo. Koncom
októbra bolo zase babie leto, ešte aj na sviatok všetkých svätých bolo krásne slnečné počasie,
bezvetrie. V nedeľu 8.11. bolo ako na jar s teplotou +180C, padali teplotné rekordy na
Slovensku, na niektorých miestach bolo až +200C. Koncom novembra bolo cez deň už iba
+20C, už prišla zima. Okolo Vianoc sa ochladilo, na Štedrý deň bolo cez deň okolo nuly,
v noci mrzlo. Silnejší mráz prišiel až na Silvestra, keď bolo v noci až -100C. Prvého snehu
sme sa dočkali až prvý januárový deň roku 2016.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V roku 2015 sa konalo spolu 8 zasadnutí Obecného zastupiteľstva (2. – 8. zasadnutie).
Bolo prijaté jedno Všeobecno-záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. OZ v Plaveckom Mikuláši schválilo členov
jednotlivých komisií, a to:
-

Stavebná komisia – predseda Ladislav Klíma, Viliam Tarkoš ml, Ing. Stanislav
Sýkora, Ing. arch. Igor Krist,

-

Kultúrna komisia – predseda Rudolf Malec, Vlasta Dulanská, Martina Rybáriková,
Emília Klímová, Juraj Oravec, Ing. Radovan Ščepka, Jaroslav Bílik,

-

Komisia školstva, mládeže a športu – predseda Ing. Radovan Ščepka, Marián Holič,
Kamil Chovanec, Tomáš Klíma, Miroslav Dulanský, PaedDr. Viera Provazníková,
Lýdia Bartošová,

-

Komisia sociálno-zdravotná – predseda Peter Glajšek, Rudolf Malec, Otília
Malčeková, Eva Kolesárová, Jozefína Glajšeková, Iveta Petrášová, Beáta Čadová,

-

Komisia verejného poriadku – predseda Martin Kovár, Juraj Federmayer, Martin
Roman, Patrik Bílik, Ján Kubisa st.

-

Komisia životného prostredia a dopravy – predseda Juraj Federmayer, Mgr.
Miroslava Holičová, Mgr. art. Martin Hartiník, Martina Šimeková, Juraj Oravec, Jozef
Glajšek ml, Ján Kubisa st.

-

Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. arch. Igor Krist, Rudolf Malec, Ing.
Radovan Ščepka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 21.9.2015 zvolilo hlavného kontrolóra obce, do ktorej sa
prihlásil jeden uchádzač, Ing. Marcel Šeliga, ktorý vykonával túto činnosť aj v poslednom
šesťročnom období a bol schválený aj na nasledujúce šesťročné obdobie.

Voľby v roku 2015
V tomto roku sa konalo len referendum o rodine dňa 7.2.2015. V referende občania
mohli odpovedať áno alebo nie na nasledujúce otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Z počtu 600 oprávnených voličov sa zúčastnilo 176 voličov, čo predstavuje 29,33% nú účasť, čo bolo najviac z celého okresu Malacky. Jeden hlas bol neplatný. Predsedom
volebnej komisie v našej obci bol Rudolf Malec, podpredsedom Veronika Písečná, členovia
Anna Andrea Jeklová a Ing. arch. Igor Krist. Zapisovateľka bola Júlia Jeklová. Výsledky boli
nasledovné: 1. otázka: ÁNO-155 hlasov, NIE-19 hlasov, 2. Otázka: ÁNO-160 hlasov, NIE-14
hlasov a 3. otázka: ÁNO-155 hlasov, NIE-20 hlasov. Celoslovenská účasť na referende bola
nízka, a to 21,41%, teda referendum bolo neplatné.

Rekonštrukcie v obci
V tomto roku prebehla rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ v hodnote 1903,80
Eur a rekonštrukcia podlahy chodieb a schodiska v budove ZŠ v Plaveckom Mikuláši
v hodnote 7740,60 Eur. Obec dokončila aj opravu oplotenia, aby nebol voľný pohyb osôb do
areálu školy.
Boli vykonané drobné opravy v KD, bol vymaľovaný, všetky schodiská boli
vybrúsené a natreté novým náterom, vymenené bolo osvetlenie, zrekonštruovaný bol aj bufet
a zakúpené boli nové regály. Budova bola zvonku odvodnená a v zadnej časti dvora bola
vybudovaná malá terasa. Hodnota stavebných prác vrátane maľovania bola 4541,50 Eur.
Bola zakúpená umývačka riadu do Svadobky, ktorá bola stále viac žiadaná, nakoľko
sa Svadobka využíva na rôzne akcie a rodinné oslavy našich občanov. Obec dostala dotáciu
vo výške 2 000,- Eur z Bratislavského samosprávneho. Nakúpilo sa 20 nových stolov a 80
stoličiek, nový servis, obrusy, doplnky. Časť financií bola použitá aj z obecného rozpočtu.
Bola vyriešená havarijná situácia žumpy, zabezpečil sa samostatný vývoz pre Svadobku
a samostatný pre Lagúnu.
Využívala sa aj spoločenská miestnosť Hasičskej zbrojnice, ktorá bola vybavená
novým jedálenským servisom a využívaná na rôzne rodinné podujatia.
Našej obci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 000,- Eur na projekt
„Modernizácia športového areálu Plavecký Mikuláš“. Prostriedky boli poskytnuté
z programu Úradu vlády SR s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2014. Celková hodnota
diela bola 24 382,39 Eur, čiže sa použili aj finančné prostriedky z obecného rozpočtu.

Z finančných prostriedkov z kultúrnych podujatí a zo sponzorského príspevku boli zakúpené
na ihrisko dve hojdačky a jeden detský domček v hodnote 1650,-Eur.
Rozšíril sa verejný vodovod v časti Bariny (1. etapa) v dĺžke 111 m. Celková hodnota
tohto diela je 13 186,07 Eur.
Bola zrekonštruovaná obecná cesta od Zdravotného strediska až po ihrisko, obec na
tento účel získala finančné prostriedky z Ministerstva financií vo výške 13 000,- Eur a použili
sa aj prostriedky z obecného rozpočtu, nakoľko celková hodnota diela bola 19 065,-Eur.
Upravilo sa aj verejné priestranstvo pri kríži Pomník repatriantov, kde na základe
dotácie, o ktorú požiadala Ing. Lýdia Michalíková prostredníctvom Centra pre filantropiu
a získala 330,-Eur, bola osadená nová lavička a smetný kôš.
Od 1.6.2015 v obci pracuje cez ÚPSVaR pán Milan Roman, mzdové náklady vo výške
80 % znáša ÚPSVaR, pani Helene Kovárovej skončilo 31.5.2015 deväťmesačné obdobie
tohto typu zamestnania na obecnom úrade a ďalej pokračovala ako dobrovoľníčka
prostredníctvom ÚPSVaR.
Bol vykonaný audit verejného osvetlenia. Koncom roka bola podpísaná koncesná
zmluva so spoločnosťou TESLUX, s.r.o., Bratislava na realizáciu modernizácie, prevádzky
a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci, ktorá by mala byť zrealizovaná do konca
apríla 2016.
Obec vypovedala nájomné zmluvy priestorov Zdravotného strediska k 31.12.2015 Ing.
Jozefovi Sádovskému a Spoločenstvu urbarialistov, nakoľko MUDr. Eleonóra Veselá, zubná
lekárka, požiadala obec o zriadenie stomatologickej ambulancie v našej obci. Obec zabezpečí
stavebnú úpravu priestorov na poschodí.
Opätovne obec podala žiadosť na Envirofond na Ministerstvo životného prostredia
o finančné prostriedky na kompostéry na bioodpad a na rekonštrukciu budovy bývalého
MNV.
Obec má v pláne vypracovať návrh na kompletné dopravné značenie v obci
a projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka od Svadobky po súpisné číslo 325 – p.
Peter Kiripolský, aby sa zabezpečila bezpečnosť detí a ostatných občanov, ktorí tadiaľto
prechádzajú.
Vianočným darčekom bola nová internetová stránka obce. Stránka bola
prepracovaná, aby bola prehľadnejšia, zaujímavejšia a aby sme sa z nej dozvedeli čo najviac
informácií.

Kolaudácie v obci
V roku 2015 boli skolaudované tieto stavby:
-

Viliam Záviš a manž. Katarína – rodinný dom.

IBV Záhumnie
Aj v roku 2015 pokračujú jednoduché pozemkové úpravy, ktoré vykonáva spoločnosť
GeoTime, Ing. Rastislav Holič, Prievaly. Spoločnosť predložila 6 variantov umiestnenia
pozemkov na IBV Záhumnie vrátane ciest, OZ jeden z týchto variantov schválilo. Jednoduchá
pozemková úprava zabezpečí, aby sa vykúpené parcely dali sceliť do stavebných pozemkov.

Hospodárenie obce
Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky predstavovali
po zmene dňa 14.12.2015 uznesením č.66/2015 sumu 420.700,- Eur.
Skutočný stav príjmov k 31.12.2015 bol 420 805,19 Eur a výdavkov 370 891,26 Eur.
Príjmy boli plnené na 100,02% a výdavky na 88,16%. Prebytok bol v sume 49 913,93 Eur,
ktorý bol použitý na tvorbu rezervného fondu.
Najvýznamnejšia investičná akcia realizovaná v roku 2015 bola rekonštrukcia miestnej
komunikácie, na ktorú obec dostala dotáciu z MFSR v sume 13000,-Eur.
Bol schválený rozpočet na roky 2016-2018.

Nezamestnanosť
V našej obci bolo k 31.12.2015 9 dlhodobo nezamestnaných osôb. Nezamestnanosť
v okrese je 7,43%.

Školstvo
OZ schválilo príspevok na každého žiaka, ktorý v školskom roku 2015/2016 bude
žiakom Základnej školy v Plaveckom Mikuláši, vo výške 30 Eur na školské pomôcky.
Na začiatku školského roka 2015/2016 je v Základnej škole celkovo 27 detí (11
chlapcov, 16 dievčat), z toho:
-

1. ročník – 5 žiakov (3 chlapci, 2 dievčatá),

-

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

-

3. ročník – 8 žiakov (3 chlapci, 5 dievčat),

-

4. ročník – 6 žiakov (6 dievčat).

Bol delegovaný nový člen do Rady školy pri ZŠ za rodičov, a to Ing. Jana Válková.
Radou školy pri ZŠ bol schválený Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. ročník ZŠ.
Škola sa zapája do rôznych projektov, napr. Baterky na správnom mieste, Ovocie do
škôl, Pomôž prírode, pomôžeš aj svojej škole a iné. Z projektu Cena Holcim pre rozvoj
regiónu Západ získala škola 1400 Eur na detské hojdačky a prevažovačky.
V školskom roku 2015/2016 je v Materskej škole celkom 20 detí na celodennú
starostlivosť.

Materská škola sa zapája tiež do rôznych projektov, napr. Deň veselých

zúbkov, Adamko hravo-zdravo, výtvarné súťaže a iné. Z projektu Malí PC-čkári získala
Materská škola 1000 Eur na nákup notebooku, dvoch tabletov a farebnej tlačiarne.
Prostredníctvom ÚPSVaR v Malackách pracovala do 31.5.2015 ako pomocná sila
v Materskej škole pani Viera Vargová. Od 1.12.2015 dobrovoľnícku prácu prostredníctvom
ÚPSVaR vykonáva pani Milena Karšayová.

DHZ Plavecký Mikuláš
DHZ bolo 1.októbra priamo z rúk ministra vnútra, JUDr. Roberta Kaliňáka,
odovzdané nové hasičské vozidlo IVECO – cisternová automobilová striekačka. Budova HZ
bola zariadená novými regálmi a doplnkami.
DHZ tento rok organizoval darovanie krvi, a to 6.3.2015 priamo v nemocnici na
Myjave, ktorá požiadala o darovanie z dôvodu nedostatku krvi.

Ďalšie darovanie krvi

prebehlo 29.6.2015 v spoločnosti Holcim, a.s. v Rohožníku a 26.10.2015 v spoločnosti CRH,
a.s. v Rohožníku.

Ocenenie NAJ obec roka 2015 a Pečať rozvoja obce
Naša obec sa aj tento rok stala NAJ obcou na Záhorí. 2605 hlasujúcich rozhodlo v 4.
ročníku internetovej ankety o meste alebo obci, ktoré sú NAJ na Záhorí. Anketu od roku 2012
vyhlasuje spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice za podpory Záhoráckeho rádia a
týždenníka Záhorák a naša obec už štvrtýkrát zvíťazila.
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo obec Plavecký
Mikuláš za rok 2015 ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja. Hodnotením prešlo 2926
slovenských obcí a miest na základe ekonomických údajov, legislatívy vrátane rozpočtovej
zodpovednosti. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje
37,7%. Našej obci bola udelená Pečať Rozvoja obce.

Šport
V roku 2015 prišlo k reorganizácii sútaží Obfz BA-vidiek, kde z troch 5. líg
(S5VA, S5VB a S5VC) vznikla 5. Liga (S5V) a 6. Liga (S6V). Na základe dobrého
umiestnenia v sezóne 2014/2015, kde po záverečnom 22.kole naše mužstvo obsadilo pekné
3. miesto, tak v aktuálnej sezóne 2015/2016 sme odštartovali v 5 lige.
Umiestnenie ŠK Záhorák v tabuľke v sezóne 2014/2015 – po záverečnom 22.kole:

Štatistiky hráčov boli následovné:
Góly strelili Martin Nemec (14), Erik Repáň (10), Ján Kubisa ml. (9), Kamil
Chovanec (K) (7), Adrián Zuzkovič (4), Jakub Drahoš (2), Mário Husár (2), Kamil Poláček
(1), Patrik Repáň (1), Juraj Oravec (1), Ladislav Klíma ml. (1), Dušan Kassay (1), Michal
Mikulka (1), Michal Kočíšek (1) a Marián Holič (1).
Žlté karty dostali Erik Repáň (5), Ladislav Klíma ml. (3), Roman Švarc (3), Kamil
Chovanec (K) (2), Martin Nemec (2), František Žovák (2), Ján Kubisa ml. (2), Michal
Kočíšek (2), Adrián Zuzkovič (2), Timotej Kolesár (2), Kamil Poláček (1), Patrik Repáň (1),
Jakub Pavlík (1), Marcel Kolesár (1), Mário Husár (1) a Michal Mikulka (1).
Červenú kartu dostal Mário Husár (1).

V aktuálnej sezóne, t.j. 2015/2016 sa mužstvo ŠK Záhorák po záverečnom
13.kole jesennej časti umiestnilo na 8. mieste tabuľky spomedzi 14 družstiev so ziskom 17
bodov (5 víťazstiev, 2 remízy a 6 prehier ):

Štatistiky hráčov boli následovné (polovica sezóny – 13.kolo S5V Ba - vidiek):
Góly strelili Denis Badáň (7), Kamil Chovanec (K) (6), Kamil Poláček (2), Erik Repáň
(2), Ján Kubisa ml. (2), Denis Jarábek (1), Marcel Kolesár (1), Ladislav Klíma ml. (1),
Marián Holič (1) a Timotej Kolesár (1).
Žlté karty dostali Ján Kubisa ml. (3), Ladislav Klíma ml. (3), Adrián Zuzkovič (3),
Erik Repáň (2), Kamil Chovanec (K) (2), Martin Nemec (2), Kamil Poláček (1), Michal
Kočíšek (1), Timotej Kolesár (1) a Roman Švarc (1).
Červenú kartu dostal Kamil Poláček (1).
Družstvo DORAST-u v sezóne 2015/2016 nebolo prihlásené.

Našu obec reprezentujú aj chlapci z futbalovej prípravky a nechýbajú ani tradičné
zápasy starých pánov.

Z farskej kroniky
Na nedeľnej svätej omši 28.6. sme sa rozlúčili s pánom farárom Petrom Obrancom,
ktorého preložili do inej farnosti. Pôsobil u nás skoro 8 rokov, a to od októbra 2007 až do
konca júna 2015. Poslednú svätú omšu odslúžil u nás ešte na sviatok Sv. Petra a Pavla. Od
1.7.2015 spravuje našu farnosť nový pán farár, a to Mgr. Peter Čižmár.
V tomto roku bolo 14 krstov, 11 pohrebov a uzatvorených bolo 5 cirkevných
manželstiev.
Boli obnovené zvony v Kaplnke sv.Floriána, finančné prostriedky boli získané
prostredníctvom zbierky v kostole a farských finančných prostriedkov.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí v roku 2015
10.1.

Detský karneval v Svadobke. Kultúrna komisia pripravila pre deti rôzne hry
a súťaže, zúčastnilo sa približne 30 detí v maskách spolu s rodičmi, bolo
zabezpečené občerstvenie pre deti a rodičov – sladké palacinky.

január

Výstava ručných prác detí ZŠ, MŠ a keramického krúžku na Obecnom úrade.

14.2.

Fašiangová zábava v Kultúrnom dome spojená s pochovávaním basy.
Kultúrny program tradične pripravila Folklórna skupina Libuša a vystúpili aj
staršie deti z Folklórnej skupiny Libuška. Do tanca hrala hudobná skupina
Synkopa. Kultúrny program bol veľmi bohatý, pripravené boli aj rôzne
humorné scénky, ako napríklad Televízne noviny a iné, občerstvenie vo forme
bufetu a tombola.

7.3.

Pingpongový turnaj o pohár starostky obce Plavecký Mikuláš, ktorý sa
konal v Kultúrnom dome. Zúčastnili sa štyri obce, a to Rohožník, Sološnica,
Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš. Víťazom sa stali hráči z Rohožníka.

8.3.

Výročná členská schôdza COOP Jednota SD v Plaveckom Mikuláši, ktorá sa
konala v Svadobke.

15.3.

Posedenie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Miestnej
ľudovej knižnici.

17.3.

Výročná členská schôdza ZO JDS v Plaveckom Mikuláši v zasadačke
Obecného úradu. Stretnutia dôchodcov ZO JDS sa v našej obci uskutočňovali
pravidelne počas celého roka.

21.3.

Výstup na hrad Ostrý kameň a Záruby, ktorý organizovala Komisia školstva,
mládeže a športu a Športový klub Záhorák Plavecký Mikuláš (768 metrov nad
morom – najvyšší vrch Malých Karpát) spojený s opekačkou.

21.3.

Výročná členská schôdza DHZ v Plaveckom Mikuláši v budove Svadobky.

17.4.

Štvrtý ročník súťaže o najkrajší chotár spomedzi obcí regiónu Podhoran,
ktorý bol vyhlásený od 17.3.-20.4. Jednalo sa o zapojenie obyvateľov, občanov
a komisií pracujúcich pri OZ do akcie skrášľovania a zabezpečení čistoty obce
po skončení zimy. Likvidovala sa aj čierna skládka pri štátnej ceste smerom do
Plaveckého Petra.

5.4.

Veľkonočná výstava v Hasičskej zbrojnici. Vystavené boli ručné práce
a výrobky s veľkonočnou tematikou Heleny Kovárovej, Kataríny Mrkvovej,
Anny Hečkovej, Ing. Ľubomíra Zburína, Márie Romanovej, Edity Uhrinkovej,
Heleny Švecovej, Materskej školy a Školského klubu detí pri ZŠ Plavecký
Mikuláš, Anetky a Lucky Válkovej. Mohli sme vidieť aj obrazy a práce Ing.
Ivany Šteruskej.

24.4.

Jurajská zábava v Kultúrnom dome – spoločné stretnutie Základných
organizácií Jednoty dôchodcov okresu Malacky, ktorú organizoval Ing. Ján
Sivčo – predseda ZO JDS Plavecký Mikuláš. Zúčastnili sa starostovia obce
Vysoká pri Morave, Studienka, Plavecký Mikuláš, prednosta Okresného úradu
v Malackách, predstavitelia ZO JDS Vysoká pri Morave, Malacky, Závod,
Veľké Leváre, Malé Leváre, Záhorská Ves, Lozorno, Stupava, Jablonové.
Starostka ich privítala pred Obecným úradom symbolicky chlebom a soľou
spolu s Ing. Mračnom – prednostom OÚ v Malackách. Na zábave vystúpila
Folklórna skupina Libuška, spevácka skupina Mikulášanka, pani Helena
Sziová zarecitovala svoje básne a do tanca hrala hudobná skupina Duet
z Plaveckého Štvrtka.

1.5.

Stavanie Máje, ktoré organizoval DHZ Plavecký Mikuláš. Vystúpili deti
Základnej a Materskej školy, spevácka skupina Mikulášanka, vyhrávala
hudobná skupina Duet z Plaveckého Štvrtka. Deti dostali sladké balíčky,
viazali stuhy na Máju, síce trochu mrholilo, ale našťastie nepršalo a Mája bola
postavená. Pripravené bolo občerstvenie v podobe cigánskych pečienok, alko
a nealko nápojov.

9.5.

Míľa pre mamu, toto podujatie organizovala Kultúrna komisia. Deti spolu
s rodičmi prešli jednotlivými stanovišťami a nakoniec vo dvore Kultúrneho
domu bolo pripravené občerstvenie a darček.

16.5.

Vystúpenie našej speváckej skupiny Mikulášanka v Dome kultúry v Pezinku.
Členmi speváckej skupiny Mikulášanka, ktorá nás často reprezentuje aj mimo
obce, sú Lýdia Bednáriková, Alžbeta Balúchová, Jozefína Stachová, Štefan
Sýkora, Ján Petráš, Zdenka Petrášová, Anna Dešťová, Helena Ďuricová, Mária
Lovíšková, Melánia Vavrová, Lýdia Brlíková, Margita Pratáková a Ľubomíra
Oravcová.

17.5.

Deň matiek v Kultúrnom dome. Program tradične pre mamičky pripravili deti
Základnej a Materskej školy našej obce, každá mamička dostala milý darček
a bolo pripravené občerstvenie.

30.5.

Deň detí na školskom dvore. Podujatie organizovala Komisia školstva,
mládeže a športu. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie a súťaže, napr. streľba
zo vzduchovky, kuželky, skákanie vo vreci, na lopte, hádzanie kruhov.
Vyskúšať si mohli prácu na hrnčiarskom kruhu, jazdu na štvorkolke, skákanie
na trampolíne, či nechať si namaľovať tvár. Bol pripravený aj bufet s detským
šampanským, cigánskymi pečienkami, cukrová vata. Prekvapením bol
kúzelník.

6.6.

Stretnutie spolužiakov pri príležitosti životného jubilea, a to: Karol Albert,
Vladimír Balúch, Jarmila Beňáková, rod. Steinhauserová, Peter Bilka
(ospravedlnil sa), Florián Dojčák, Marta Hlavatá, rod. Mrkvová, Magdaléna
Hricová, rod. Dobrovodská, Vlasta Kassayová, rod. Sobkuliaková, Milan
Kiripolský, Rudolf Malec, Viera Pavlíková, rod. Drahošová, Milan Roman,
Júlia Tarkošová, rod. Mrázová, Marian Sekáč, Anton Švarc a učiteľka v 2.
ročníku Emília Štefeková, žijúca v obci Láb.

25.6.

Slávnostný zápis z uvítania do života dieťaťa – Františka Vaseková (rodičia
Silvia Žalcová a Marián Vasek).

27.6.

Na ihrisku sa konal futbalový turnaj starých pánov In Memoriál Vladimíra
Hlavatého.

18.7.

Downhill závod v zjazde na horských bicykloch so štartom v Suchej doline.

8.8.

Slávnostný zápis z uvítania do života dieťaťa – Samuel Dešť (rodičia Viera
Kuttnerová a Stanislav Dešť).

8.8.

Malokarpatský

kros

o bežecký

pohár,

ktorého

organizátorom

po

minuloročnom úspechu tejto akcie bola Lenka Kubisová. Bežalo sa po poľných
a lesných cestách v okolí obce a taktiež po asfaltových cestách v obci bežali
deti. Každý detský účastník bol odmenený pamätnou medailou. Bol tropický
deň s teplotou do 390C.
16.8.

Púť do Kaplnky pri Mokrej doline.

15.9.

Turistika na Jahodník s návštevou jaskyne Driny.

15.9.

Pri Kaplnke za dedinou (pri ŠM) sa konala pobožnosť pri príležitosti sviatku
Sedembolestnej panny Márie. Po púti, ktorej sa zúčastnilo približne 70
občanov, sa symbolicky konal „Pochod za život“ v našej obci (oficiálne bol na
Slovensku vyhlásený na nedeľu 20.9.)

19.9.

Vystúpenie speváckej skupiny Mikulášanka na Krumpolovom dni v Sološnici.

20.9.

Futbalový turnaj Seniori na ihrisku.

1.10.

Minister vnútra, JUDr. Robert Kaliňák, osobne odovzdal nášmu DHZ nové
hasičské vozidlo IVECO. Kľúče odovzdal slávnostne do rúk pánovi Jozefovi
Poláčkovi, pán farár vozidlo posvätil a minister, starostka i p. Poláček pokrstili
vozidlo šampanským. Prítomní boli okrem pána ministra aj gen. JUDr.
Alexander Nejedlý (prezident HaZZ SR), pplk. Ing. Martin Blaha (riaditeľ
krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave), pplk. Mgr. Juraj Slovinský (riaditeľ
okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách), Ing. Jozef Mračna (prednosta
Okresného úradu v Malackách) a ostatní obyvatelia našej obce.

3.10.

Obecná súťaž vo varení gulášu – 10 skupín vytvorených z občanov našej
obce priamo v kotlíkoch na ulici varili guláš, bola ochutnávka a vyhodnotenie
najlepšieho gulášu. Podujatie organizoval Obecný úrad a Kultúrna komisia.
Zároveň bol odovzdaný príspevok novonarodeným deťom našej obce, a to
rodičom Jasny Hartiníkovej, Alexandry Jurkáčkovej, Adriana Glajšeka
a Kataríny Ščepkovej. Vystúpili aj deti z Folklórnej skupiny Libuška. Do tanca
a na počúvanie hrali chlapci Šandorfjané. Nechýbal guláš na ochutnávku,
cigánske pečienky, štrúdľa, alko a nealko nápoje. Počasie bolo pekné slnečné
až na veľký vietor. Zúčastnili sa družstvá: FS Libuša, poľovníci, včelári,
Obecný úrad, Kultúrna komisia, Kočeny, ŠK Záhorák, Bariny, p. Pálka
a Downhill bicyklisti. Vyhrali poľovníci, ktorí dostali putovnú varešku a teda
toto podujatie budú organizovať na budúci rok.

17.-18.10.

Hodová výstava – Život v úli - „Včela a život“. Tento rok bola nezvyčajná
výstava, no o to zaujímavejšia a pútavá pre návštevníkov. Mohli sme vidieť
slamené úle, drevené úle, rôzne drevorezby úlov a drevorezbu patróna včelárov
– sv. Ambróza, medomet z 18. a 19. storočia, elektrický medomet z 21.
storočia, rámiky a medzistenky (do ktorých si včely vystavujú bunky, kladú
vajíčka a produkujú med), nástroje včelára, odev včelára, sviečky z včelieho
vosku rôznych foriem, medovníky Anky Hečkovej, propolis, peľ, materskú
kašičku, rôzne literatúry o mede a histórii včelárstva. No najpútavejším
a najzaujímavejším bol úľ so živými včelami. Niektoré exponáty boli
zapožičané zo Včelárskej paseky, Skanzenu, z Kráľovej pri Senci. K dispozícii
bol na ochutnanie med z mikulášskeho chotára a medovina. Výstava bola
doplnená aj zaujímavou videoprezentáciou o práci včelára a včiel. Vystavené
boli aj práce detí ZŠ a keramického krúžku. Výstavu organizovali Igor Válek,
Peter Hlavatý, Ing. Jaroslav Hečko, Michal Hučko a ostatní včelári našej obce.

17.10.

Hodová zábava v Kultúrnom dome, ktorú organizovala folklórna skupina
Libuša. Zabezpečené bolo občerstvenie a tombola. To tanca hrala hudobná
skupina ORBITA z Čáčova.

25.10.

Spoločenské posedenie starobných a invalidných dôchodcov a jubilantov
našej obce v Kultúrnom dome. Pripravené bolo občerstvenie a kultúrny
program. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina z Osuského.

31.10.

Lampiónový pochod strašidiel a strašidielok po obci, ktorú organizovala už
tradične rodina Mrkvová. Tento rok boli pripravené okrem sladkostí aj
strašidelné súťaže pre deti. Báli sa malí aj veľkí.

11.11.

Jednota dôchodcov v Plaveckom Mikuláši i ostatní občania si uctili pamiatku
padlých v oboch svetových vojnách a položili kvety a zapálili sviečky na hrobe
padlých v druhej svetovej vojne na miestnom cintoríne.

28.11.

Katarínsky ples v Kultúrnom dome, ktorý organizovala Folklórna skupina
Libuša. Pripravený bol program, občerstvenie, tombola a do tanca hrala
hudobná skupina Reflex.

5.12.

Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred kostolom sv. Floriána
spojené s vianočnými trhmi a predajom zabíjačkových špecialít. Na
námestie zavítal aj Mikuláš, ktorý deťom priniesol sladké mikulášske balíčky.
Predávali sa zabíjačkové špeciality, rôzne vianočné dekorácie, trubičky,
medovníky, varené vínko, vianočný punč, kuracie pečienky, čerstvé rezne.

december

Každú adventnú nedeľu folklórna skupina LIBUŠA a LIBUŠKA spievali
a vinšovali po našich domácnostiach adventné piesne a básne.

25.12.

Jasličková pobožnosť v Kostole sv. Floriána. Deti si pod vedením RNDr.
Aleny Nemcovej pripravili pekné pásmo, piesne a básne. V tento deň folklórna
skupina Libuša a Libuška koledovali aj „Dobrú novinu“ po domácnostiach.

26.12.

Štefanovský obecný stolnotenisový turnaj.

30.12.

Tradičný turistický Dávidovský pochod na Plavecký hrad spojený
s prehliadkou Plaveckej jaskyne a opekačkou, ktorý organizoval ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš. Z námestia ráno o 8 hodine vyrazilo približne 55 občanov.

31.12.

Silvestrovský futbalový turnaj na ihrisku.

