Rok 2016
Demografické údaje
K 01.01.2016 bolo v našej obci 734 obyvateľov, z toho 360 mužov a 374 žien. Počas
roka 2016 sa narodilo 10 detí, zomrelo 17 ľudí (14 našich občanov), prisťahovalo sa 17 ľudí
a odsťahovalo sa 8 ľudí. K 31.12.2016 bolo teda v našej obci 739 obyvateľov, z toho 370
mužov a 369 žien.
Najstarším občanom našej obce je pán Florian Zahradnik a najstaršou ženou v našej
obci je pani Mária Zahradníková (manželka pána Floriana Zahradnika).
Najmladším občanom našej obce je Miroslav Kútnik.
V tomto roku sa narodilo 10 detí, čo je už druhý rok po sebe dvojciferné číslo, z toho
až 8 chlapcov a iba 2 dievčatá: Samuel Holič, Laura Prokopová, Vladimír Vávra, Matúš
Jurovatý, Gabriel Jurík, Jozef Krajčírik, Ondrej Dulanský, Juraj Mráz, Milota Vaseková a
Miroslav Kútnik.
V tomto roku zomrelo až 17 ľudí (14 našich občanov), z toho 5 mužov a 12 žien:
Alena Sapigová, Štefan Kondla, Emília Smolnická, Mária Jarábková, Ružena Marečková,
Terézia Krchňavá, Jiří Vaniš, Margita Belánová, Jozef Bednárik, Mária Ondrušková, Anna
Kondlová, Belo Antal, Dana Juríková, Anna Albert, Mária Steinhauserová, František Slezák a
Mária Mrkvová.
V tomto roku zomrela pri tragickej automobilovej nehode pri Plaveckom Mikuláši
naša občianka Dana Juríková.
Pani Terézia Krchňavá nemala v čase úmrtia trvalý pobyt v našej obci.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 17 ľudí, z toho 8 mužov a 9 žien a odsťahovalo sa 8
ľudí, z toho 2 muži a 6 žien.
V obci bolo uzatvorené 3 manželstvá (2 cirkevné), a to:
 9.4. – Ing. Peter Paľuch a Kristína Chovancová,
 27.8. – Juraj Mráz a Andrea Tomšová, rod. Bajcarová (sobáš na Obecnom úrade),
 11.6. – Daniel Adamec a Beáta Holičová.

Počasie
Prvý januárový deň roka 2016 priniesol prvý sneh, mrzlo, ale bolo slnečno. Druhý
januárový deň sa vonku „čerti ženili“, fučalo, mrzlo, teplota -5 0C. Podobne to bolo do
polovice januára. Koncom januára bolo upršané počasie, sneh sa topil, šmýkalo sa. Začiatok
februára bol veľmi teplý, 6.-7.2 bolo až +120C, avšak veľmi fúkalo. Cez deň 22.2. bolo až
+180C, čo bol veľký extrém. Snehu na sánkovanie sa deti už nedočkali.
V polovici marca napadol ešte sneh, ktorý sa ešte v ten deň roztopil. Na Veľkú noc
posledný marcový víkend sa oteplilo, bolo +150C. Teplotné rekordy na Slovensku padali
5.4., aj u nás bol krásny „letný“ deň s teplotou až 250C. Následne bolo upršané chladnejšie
počasie s teplotou 150C. V týždni 25.4.-29.4. bol ráno prízemný mráz, niektorým občanom
pomrzla zasadená zelenina. Na stavanie Máje 30.4. už bolo krásne slnečné počasie 230C.
Začiatkom mája sa ochladilo na 150C, bolo upršané počasie, následne bolo 260C a potom
znova pršalo a ochladilo sa na 120C, na konci mája boli však už letné teploty až do 300C.
Začiatkom júna sa striedalo ochladenie s oteplením, v polovici júna už boli letné
teploty okolo 300C. Od 21.6. začala prvá vlna extrémnych horúčav s teplotami 35 - 370C, na
Jána 24.6. bola tropická noc, kedy ešte večer o 23hod bolo stále 280C. Druhá vlna horúčav
bola na prelome júna a júla tiež aj s tropickými nocami. Od 3.7. sa ochladilo na 260C, boli
búrky, veľa napršalo. V polovici júla 11.7. prišla tretia vlna horúčav s teplotami 350C
a následne sa ochladilo zase o desať stupňov. Koncom júla boli zase horúčavy do 330C. Prvý
augustový deň bola veľká búrka, veľa napršalo, do polovice augusta boli letné teploty okolo
300C, potom sa ochladilo na 20-250C, cez deň príjemne teplo, noci už boli chladné. Na konci
augusta boli ešte letné teploty 30-330C.
Prvý školský deň bolo upršané počasie s teplotou 170C, do polovice septembra bolo
ešte krásne letné počasie s teplotami okolo 300C. Potom sa už ochladilo na 200C, v noci už len
do 100C. Posledný septembrový týždeň bolo znova krásne letné počasie s teplotou 260C,
september bol teda tento rok nadmerne teplý. Začiatkom októbra už prišla jeseň, ochladilo sa
na 100C, čakali nás daždivé dni. Dňa 15.10. došlo vplyvom silného vetra k zlomeniu veľkej
vŕby pri potoku pri Zdravotnom stredisku v našej obci. Vŕba mala viac ako 80 rokov a bola
takým symbolom obce. Na hodovú nedeľu bolo počasie okolo 180C, slnečno, vietor už
ustúpil. V novembri napadol prvý sneh pred Martinom, ktorý však dlho nevydržal. Celý
november bolo veterné počasie, teploty okolo nuly, najviac do 100C. V prvej polovici
decembra sa striedalo oteplenie s ochladením, teploty boli okolo nuly. Vianoce boli bez snehu
a na Silvestra bolo slnečné počasie, ale mrazivo.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V roku 2016 sa konalo spolu 6 zasadnutí Obecného zastupiteľstva (9. – 14.
zasadnutie). Boli schválené nasledovné Všeobecno-záväzné nariadenia:
-

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Plavecký Mikuláš.
Od 1.7.2016 je účinný nový zákon o odpadoch, na základe ktorého je obec povinná

separovať nové komodity. Našej obce sa týka zber opotrebovaných kuchynských tukov
a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, napríklad pokosená tráva, šupky zo
zemiakov, ovocia, zemiaková vňať a podobne. Kuchynské tuky by mali ľudia zbierať do
plastových fliaš a tieto priniesť na Obecný úrad, nakoľko sa tu nachádza zberná nádoba.
Poslancovi Jurajovi Federmayerovi zanikol zo zákona poslanecký mandát, nakoľko sa
nedostavil 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na zasadnutie OZ. Doplňujúce voľby na miesto
poslanca OZ sa budú konať v roku 2017, nakoľko nie je náhradník.
Uznesením č.109/2016 bola zlúčená Komisia životného prostredia a dopravy
s Komisiou verejného poriadku, predsedom zlúčenej komisie je poslanec Martin Kovár.
Uznesením č.126/2016 bol schválený Komunitný plán sociálnych služieb obce
Plavecký Mikuláš na roky 2016-2023.

Voľby v roku 2016
Dňa 5.3.2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Z počtu 622
oprávnených voličov sa zúčastnilo 402 voličov, čo predstavuje 64,63% -nú účasť. Počet
platných odovzdaných hlasov bol 396. Predsedom volebnej komisie v našej obci bol Rudolf
Malec, členovia boli PaedDr. Viera Provazníková, Jozef Holič, Juraj Janotka a Marta Hlavatá.
Zapisovateľka bola Júlia Jeklová. Volieb sa zúčastnilo 23 politických strán, najväčší počet
hlasov v našej obci získali nasledovné politické strany: SMER – sociálna demokracia – 138
hlasov,

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko – 54 hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA

a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) – 53 hlasov, Sloboda a Solidarita – 41 hlasov, SME
RODINA – Boris Kollár – 29 hlasov, SNS – 29 hlasov, KDH – 21 hlasov a Sieť – 11 hlasov.
Ostatné politické strany mali v našej obci menej ako 10 hlasov.
Na Slovensku bola volebná účasť 60%. Po spočítaní celoslovenských hlasov mala
najviac hlasov strana SMER – sociálna demokracia (28,28%), Sloboda a Solidarita (12,10%),
OĽANO-NOVA (11,02%), SNS (8,64%), Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (8,04%),
SME RODINA-Boris Kollár (6,62%), MOST-HÍD (6,50%) a Sieť (5,60%). Ostatné strany

mali pod 5%, čiže sa nedostali do parlamentu. Koaličnú dohodu podpísali strany SMER, SNS,
MOST-HÍD a Sieť. Predsedom vlády SR sa stal Robert Fico (SMER) a predsedom NRSR
Andrej Danko (SNS).

Firmy a organizácie
V našej obci pôsobia tieto firmy a organizácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrej Chudík – NEW DESIGN- stolárstvo
ČS – PHM
Ivan Jarábek - autodoprava
Jaroslav Nemec – stolárstvo
KNOSS, s r.o. – stavebné práce
Vladimír Jarábek - autodoprava
Ladislav Klíma – predajňa farby – laky
Peter Glajšek – elektroinštalácie
Peter Nemec – stavebno-stolárske práce
Ing. Stanislav Sýkora - projektovanie pozemných stavieb
Rudolf Malec - voda-kúrenie-plyn
Viliam Tarkoš ml. – elektroinštalácie
Spoločenstvo urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Plavecký Mikuláš
Ján Malicher & Partners - advokátska kancelária
predajne potravín: COOP Jednota, s.d. Senica, MINIMARKET Mária Kočíšková
pohostinstvá: Mária Alžbetkinová, Café bar Modrá Lagúna
daSTYL, s.r.o. – výroba masívneho nábytku

Rekonštrukcie v obci
V roku 2016 sa vymenilo verejné osvetlenie. Firma TESLUX, s.r.o. Bratislava ešte
koncom roka 2015 a v prvých mesiacoch roku 2016 vymenila všetky staré svietidlá verejného
osvetlenia za nové LED svietidlá. Obec bude svietidlá splácať z úspor elektrickej energie.
Na budove Obecného úradu bol vymenený elektronický zabezpečovací systém, ktorý
bol zastaralý a nefunkčný. Nový EZS stál 961,20 Eur.
Bola zbúraná budova skladu náradia pri obecnom úrade, ktorá už bola vo veľmi zlom
stave, a na jej obnovených základoch bol postavený montovaný sklad v hodnote 5555,- Eur.
Búracie práce boli v hodnote 1599,59 Eur. Sklad má výklopnú bránu, sedlovú strechu a žltú
omietku (podobne ako obecný úrad). Do skladu boli zhotovené pevné regály, aby sa všetky
veci dali prehľadne uložiť.

Budova zdravotného strediska tiež prešla rekonštrukciou z dôvodu zriadenia
stomatologickej ambulancie. Nájomcovia, ktorí mali na poschodí prenajaté priestory, ich
v zmysle uzatvorených zmlúv uvoľnili a obec im poskytla iné vhodné priestory. Celé
poschodie tak prešlo rekonštrukciou v hodnote 8712,72 Eur. Zároveň boli vymenené aj
radiátory u obvodnej lekárky, na ktoré bola obci poskytnutá dotácia z BSK v hodnote 1300
Eur, vymenili sa aj dvojkrídlové dvere do čakárne a dvoje dvere na sociálnych zariadeniach
a tiež do pracovnej miestnosti pani doktorky. Hodnota celej výmeny bola 1666,38 Eur.
Nakoľko sa v lekárni na stenách tvorila pleseň, urobilo sa hlboké odvodnenie plochy na
parkovisku pred budovou zdravotného strediska. Následne sa vyčistili a vylíčili miestnosti
v lekárni. Práce stáli 1449,19 Eur. V lekárni sa urobila aj kompletná rekonštrukcia rozvodnej
elektrickej skrine.
Pri budove Svadobky sa podľa nových predpisov Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti urobila vodovodná šachta mimo budovy na voľne prístupnom mieste a boli
vymenené vodovodné prípojky v budove Svadobky. Práce sa z dôvodu nariadenia BVS robili
na dve etapy, prvá časť stála 2823,72 Eur a druhá časť 2390,20 Eur.
BSK nám osvietil prechod cez cestu pri poštovom úrade smerom na cintorín. Tieto
práce obec neplatila, boli financované BSK.
BSK poskytol dotáciu na akciu „Cvičme na čerstvom vzduchu“ - v sume 3000 Eur sa
na miestnom futbalovom ihrisku podarilo osadiť 6 ks vonkajších fitness cvičiacich strojov.
K tomu sa ešte zakúpili dve lavičky, aby sa vytvorilo príjemné prostredie pre deti, mládež
a ostatných, ktorí budú stroje na cvičenie využívať. Celé fitnes zariadenie s montážou stálo
3648 Eur.
Okrem dotácií z BSK nám bola poskytnutá aj dotácia z Ministerstva financií pre
individuálne potreby obce vo výške 10 000 Eur, a to na projekt „Vybudovanie spevnenej
plochy - parkovisko pri Dome smútku“. Nakoľko sme sa neúspešne uchádzali o dotáciu
z Ministerstva poľnohospodárstva na rekonštrukciu Domu smútku, parkovisko sa bude riešiť
až v jarných mesiacoch v roku 2017.
Ešte v roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia na projekt „Dopravné
značenie v obci Plavecký Mikuláš“. V roku 2016 sa projekt zrealizoval v hodnote 7924,67
Eur.
Bola opätovne podaná žiadosť na Environmentálny fond na vybudovanie ČOV
a kanalizácie a obec požiadala o predĺženie platnosti stavebného povolenia.
Bol vypracovaný geometrický plán chodníka pri bytovkách, ktorý je potrebný pre
odkúpenie pozemku z dôvodu, že je nutné tento chodník opraviť.

Rozšírili sa služby poskytovania informácií občanom tak, že si môžu stiahnuť mobilnú
aplikáciu Plavecký Mikuláš zdarma do telefónu a dôležité informácie im okamžite prídu
formou SMS správy.

Obecný úrad
Na Obecný úrad bola prijatá od 14.11. nová administratívna pracovníčka, pani
Ľubomíra Jarásová z Cerovej, ktorá pochádza z našej obce. Naďalej na svojej pozícii pracuje
pani Emília Balúchová, manuálne práce vykonávajú pani Vlasta Dulanská a Helena
Kovárová.
Po piatich rokoch sme opäť vykonali archiváciu všetkých dokladov uložených v
archíve. Materiál určený na skartáciu a archiváciu bol odvezený do štátneho archívu v Modre.
Boli obnovené priestory rozhlasovej miestnosti z dôvodu zavedenia služieb IOMO –
integrovaného obslužného miesta občana. Občan v blízkej budúcnosti bude môcť vybaviť na
obecnom úrade napríklad list vlastníctva, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra
a neskôr aj ďalšie služby.
Kolaudácie v obci
V roku 2016 boli skolaudované tieto stavby:
•

Martin Dáni a manželka Adriana – rodinný dom,

•

Ing. Vladimír Haviar – rodinný dom,

•

Roman Martinák a manželka Simona – rodinný dom,

•

Tomáš Zajac a Soňa Kunšteková – rodinný dom.

IBV Záhumnie
Pokračujú jednotné pozemkové úpravy v časti obce Záhumnie III. a IV. etapa. Určili
sa pravidlá na rozdelenie pozemkov, všetkým vlastníkom pozemkov bolo rozoslané
plánované rozmiestnenie pozemkov III. a IV. etapy a čaká sa na ich reakcie. Návrh
rozmiestnenia je vypracovaný tak, že všetky pozemky sú dostatočne široké aj pre stavby typu
„bungalov“. Počet pozemkov vo vlastníctve obce je 23, z toho 22 na odpredaj občanom pre
výstavbu rodinných domov a 1 pozemok pre plánovanú výstavbu penziónu. Súkromných
pozemkov, ktoré si niektorí občania už sami vykúpili, je 14. Pozemky neznámych vlastníkov,
ktoré sa nachádzajú na Záhumní a zasahujú do IV. etapy, sú v správe SPF.

Hospodárenie obce
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Príjmy a výdavky
predstavovali po zmene zo dňa 12.12.2016 uznesením č.125/2016 sumu 409 120,- Eur.
Skutočný stav príjmov k 31.12.2016 bol 414 898,65 Eur a výdavkov 344 498,26 Eur.
Príjmy boli plnené na 101,41 % a výdavky na 84,20%. Prebytok bol v sume 70 400,39 Eur,
a bol použitý v sume 60 400,39 Eur na tvorbu rezervného fondu a suma 10 000,- Eur je účelovo
určená na rekonštrukciu parkoviska pri Dome smútku (nevyčerpané prostriedky zo ŠR). Bol
schválený rozpočet na roky 2017-2019.
Najvýznamnejšia investičná akcia realizovaná v roku 2016 bola výstavba skladu
náradia za budovou obecného úradu a rekonštrukcia budovy zdravotného strediska – zriadenie
zubnej ambulancie.

Nezamestnanosť
V našej obci bolo k 31.12.2016 dlhodobo nezamestnaných 9 osôb. Nezamestnanosť
v okrese je 7,43 %.

Školstvo
OZ schválilo príspevok na každého žiaka, ktorý v školskom roku 2016/2017 bude
žiakom Základnej školy v Plaveckom Mikuláši, vo výške 30 Eur na školské pomôcky.
Prevzatie pomôcok bude podpísané zákonným zástupcom dieťaťa s tým, že ak dieťa
predčasne odíde medzi I. až IV. ročníkom do inej školy, rodič je povinný tento príspevok
vrátiť. K tomuto sa pristúpilo preto, že aj napriek tomu, že obec neustále rodičom vysvetľuje,
že predčasným odchodom detí do inej školy oberajú obec o veľké finančné prostriedky.
Priemerná dotácia zo štátu na jedno dieťa dosahuje približne 2000,- Eur. Teda ak dieťa odíde
už v prvom ročníku, pripraví vlastnú obec takmer o 8000,- Eur.
Na začiatku školského roka 2016/2017 bolo v Základnej škole celkovo 24 detí, jeden
chlapec sa však v priebehu septembra odhlásil, t.j celkovo je v škole 23 detí (14 chlapcov a 9
dievčat):
-

1. ročník – 4 žiaci (3 chlapci, 1 dievča),

-

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

-

3. ročník – 6 žiakov (5 chlapcov, 1 dievča),

-

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

Na začiatku školského roka 2016/2017 je v Materskej škole celkom 18 detí na
celodennú starostlivosť. V MŠ pracovala do 31.5.2016 prostredníctvom ÚPSVaR ako
pomocná sila pani Milena Karšayová. Materská škola v našej obci tento rok oslávila 70.
výročie založenia (1.10.1946 – 1.10.2016). Na slávnostnú akadémiu boli pozvané všetky
učiteľky a ostatné pracovníčky, ktoré v nej pracovali počas tohto obdobia.
Po uplynutí 4-ročného obdobia boli zvolené nové Rady školy, a to nasledovne:
Rada Základnej školy: predseda Mgr. Iveta Konyariková (pedagogický zamestnanec),
Monika Jarábková (nepedagogický zamestnanec), za rodičov: Ing. Jana Válková, Martin
Varga, Ladislav Klíma (delegovaný člen za poslancov).
Rada Materskej školy: predseda Alexandra Vitteková (za rodičov), Bronislava
Hubeková (pedagogický zamestnanec), Monika Jarábková (nepedagogický zamestnanec),
Viera Dešťová (za rodičov), Ing. Radovan Ščepka (delegovaný člen za poslancov).

Zdravotníctvo
Pani doktorka MUDr. Eleonóra Veselá 13.9. slávnostne otvorila zubnú ambulanciu
v zrekonštruovaných priestoroch v budove Zdravotného strediska. Zubná ambulancia bola
v obci znova otvorená po takmer 40 rokoch. Zatiaľ pani zubárka ordinuje len jeden deň
v týždni, no s pribúdajúcim počtom pacientov bude ordinačné hodiny rozširovať.

DHZ Plavecký Mikuláš
V tomto roku DHZ organizoval darovanie krvi, a to 14.3. a 24.10. v Rohožníku
(cementáreň).
Naši dobrovoľní hasiči si 1.6. v Senci v priestoroch Hasičskej stanice prevzali
protipovodňový vozík, ktorý dostali prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. V tento deň
bolo odovzdaných 7 takýchto súprav povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
a naši hasiči patrili medzi nich. Vozík odovzdal pán prezident HaZZ SR gen. JUDr.
Alexander Nejedlý, ktorý poprial všetkým členom DHZ veľa síl v ich šľachetnej práci, ktorú
vykonávajú vo svojom osobnom voľne a často krát na úkor svojej rodiny a priateľov.
DHZ tento rok oslavoval aj 135. – výročie založenia DHZ.
Dňa 15.10. došlo vplyvom silného vetra k zlomeniu veľkej vŕby pri potoku pri
Zdravotnom stredisku. Hoci prišli hasiči z HaZZ v Malackách, kvôli ešte stále silnému vetru
nepokračovali v odstraňovaní nespadnutých, ale veľmi nebezpečných veľkých vetiev stromu,

ktoré prevísali cez cestu a hrozilo ich zrútenie. Naši dobrovoľní hasiči upozorňovali chodcov
a vodičov áut na nebezpečenstvo padnutia konárov na cestu. Po utíšení vetra prácu dokončil
pán Peter Mrkva na vysokozdvižnom aute. Podobná situácia bola aj na miestnom cintoríne,
kde dobrovoľní hasiči odstraňovali padnuté stromy na Dubníčku.

Ocenenie NAJ obec na Záhorí roka 2016
Aj tento rok spravodajský web Záhorí.sk vyhlásil piaty ročník ankety o NAJ obec a
mesto na Záhorí 2016. V tomto internetovom hlasovaní si naša obec obhájila svoje víťazstvo
z minulých rokov a už po piaty krát získala toto ocenenie.

Šport
V závere sezóny 2015/2016 si mužstvo ŠK Záhorák udržalo 8.priečku v tabuľke
spomedzi 13 klubov so ziskom 30 bodov (8 výhier, 6 remíz a 10 prehier). Mužstvo TJ Pernek
sa zo súťaže odhlásilo.

Štatistiky hráčov boli nasledovné (sezóna 2015/2016 - celkovo):
Góly strelili Denis Badáň (13), Kamil Chovanec (K) (10), Erik Repáň (4), Ján Kubisa
ml. (4), Jakub Drahoš (3), Kamil Poláček (2), Ladislav Klíma ml. (2), Adrián Zuzkovič (2),
Denis Jarábek (1), Marcel Kolesár (1), Marián Holič (1) a Timotej Kolesár (1).
Žlté karty dostali Ján Kubisa ml. (5), Adrián Zuzkovič (5), Erik Repáň (4), Ladislav
Klíma ml. (3), Kamil Chovanec (K) (3), Martin Nemec (3), Roman Švarc (2), Kamil Poláček
(1), Michal Kočíšek (1), Timotej Kolesár (1) a Denis Badáň (1).
Červené karty dostali Kamil Poláček (1) a Adrián Zuzkovič (1).
Družstvo DORAST-u v sezóne 2015/2016 nebolo prihlásené.
V sezóne 2016/2017 v 5 lige S5V štartovali aj nové kluby ako Grinavský futbalový
klub 1923 a FC Záhorská Ves. Postúpilo do vyššej súťaže družstvo FK Borinka. Nevypadol
nikto nakoľko sa odhlásilo družstvo TJ NV Pernek.
V aktuálnej sezóne, t.j. 2016/2017 sa našim chlapcom výrazne nedarilo a tým pádom
po záverečnom 13.kole jesennej časti sme sa umiestnili na predposlednom 13. mieste tabuľky
spomedzi 14 družstiev so ziskom len 8 bodov (2 víťazstvá, 2 remízy a 9 prehier):

Štatistiky hráčov boli nasledovné (polovica sezóny – 13.kolo S5V Ba - vidiek):
Góly strelili Ján Kubisa ml. (6), Denis Badáň (5), Kamil Chovanec (K) (1), Vlado
Ondrovič (1), Erik Repáň (1), Dominik Ferenčič (1) a Adrián Zuzkovič (1).
Žlté karty dostali Ján Kubisa ml. (4), Ladislav Klíma ml. (3), Timotej Kolesár (3),
Kamil Poláček (3), Denis Badáň (1), Dominik Ferenčič (1), Kamil Chovanec (K) (1), Jakub
Pavlík (1) a Michal Kočíšek (1).
Červenú kartu dostali Kamil Poláček (1) a Denis Badáň (1)
Družstvo DORAST-u v sezóne 2016/2017 nebolo prihlásené.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo 10 krstov, z toho 6 chlapcov a 4 dievčatá. Zosobášili sa 3 páry.
Pochovali sme vo farnosti 18 ľudí, z toho 4 mužov a 14 žien. K prvému svätému prijímaniu
pristúpilo 5. júna 11 detí z našej obce (a 3 deti z farnosti Plavecký Peter): Jakub Mrkva,
Kristína Kútniková, Daniela Kassayová, Tamara Zahradníková, Ema Laura Michalíková,
Hanka Hartiníková, Nikolas Koniarik, Adrián Roman, Dominika Jarábková, Martin Petráš
a Ema Katarína Glajšeková.
V roku 2016 správca našej farnosti Mgr. Peter Čižmár zorganizoval zbierku na opravu
strechy na budove fary, ktorá bola vo veľmi zlom stave a zatekaním do budovy bola ohrozená
celá fara.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí v roku 2016
16.1.

Detský karneval v Svadobke. Pripravené boli rôzne súťažné disciplíny pre deti
a prehliadka masiek. Každá maska dostala sladkú odmenu. Pripravené bolo aj
občerstvenie a bufet. Podujatie organizovala Kultúrna komisia.

30.1.

Fašiangový pochod obcou.

6.2.

Fašiangová zábava – pochovávanie basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala
skupina Orbita.

27.2.

Výročná členská schôdza DHZ Plavecký Mikuláš v budove Svadobky.

28.2.

Výročná členská schôdza Jednoty v budove Hasičskej zbrojnice.

5.3.

Spoločné posedenie čitateľov, ktorí navštevujú MĽK.

19.3.

Turistický výstup na Ostrý kameň – Záruby – privítanie jari.

20.3.

Viete čo je to MONREPOS – beseda. Besedu viedol pán Štefan Sýkora, ktorý
tam niekoľko rokov býval.

26.3.

Veľkonočný obecný stolnotenisový turnaj.

8.4.

Vyčistime si svoju obec - občianske združenie Podhoran už po piatykrát
vyhlásilo akciu „Čistý chotár 2016“. Cieľom je skrášliť územie obce,
zabezpečiť čistotu a poriadok, pozdvihuje estetické a ekologické povedomie
obyvateľov. Súťaž trvala od 28.3. do 24.4. Aj napriek nepriaznivému a veľmi
daždivému počasiu sa členovia Poľovného združenia, miestni včelári
a členovia komisie verejného poriadku zúčastnili tejto akcie a spoločnými
silami nazbierali veľkoobjemový kontajner a 20 plastových vriec odpadu
rôzneho druhu. Vyčistili tak od neporiadku jednu z najkrajších lokalít v našej
obci, ktorá sa volá Kučovaniny.

22.4.

Spoločné stretnutie základných organizácii Jednoty dôchodcov okresu Malacky
pri príležitosti organizovania Jurajskej zábavy. Na úvod starostka obce Marta
Hlavatá pozvala všetky predsedníčky a predsedov dôchodcov z každej
zúčastnenej obce vrátane okresnej predsedníčky Ruženy Mrázovej a krajskej
predsedníčky Žofie Lomnickej na privítací prípitok a malé občerstvenie na
obecný úrad. Po odfotografovaní pred sochou sv. Mikuláša sa všetci presunuli
do Kultúrneho domu, kde bolo oficiálne otvorenie Jurajskej zábavy. Do tanca
hrali muzikanti z Borského Mikuláša, zábavu spestrila svojim vystúpením
spevácka skupina Mikulášanka.

30.4.

Oslavy sviatku 1. mája na námestí pri kostole, ktoré tradične pripravil DHZ
Plavecký Mikuláš. Kultúrny program pripravili deti MŠ a ZŠ, ženská skupina
Mikulášanka, hrala živá hudba a pripravené bolo občerstvenie. Bola slávnostne
postavená Mája, na ktorú si deti priviazali svoje stuhy. Počas osláv bola
otvorená aj galéria Ing. arch. Igora Krista.

8.5.

Púť do Ompitála (Doľany). Púť je čoraz atraktívnejšia a zúčastňuje sa na nej
z roka a rok viac a viac ľudí.

8.5.

Oslavy dňa matiek v Kultúrnom dome, ktoré pripravila Sociálnozdravotná
komisia pri Obecnom úrade. Vystúpili deti z MŠ a ZŠ, predstavil sa i mladý
gitarista Vratko Hartiník. Počas občerstvenia sa o dobrú náladu postaral
Dominik Mihál z Prieval.

14.5.

Míľa pre mamu, ktorú zorganizovala Kultúrna komisia. Bolo upršané počasie,
poobede sa vyčasilo. Pred obecným úradom sme si kladením venca uctili
oslobodenie našej obce, zapálila sa svieca padlým občanom v 2. svetovej

vojne. Na mamičky, babičky a detičky čakalo občerstvenie v Kultúrnom dome
a program spestrila aj folklórna skupina LIBUŠKA.
4.6.

Oslavy dňa detí v areáli školy, ktoré zorganizovala Komisia školstva, mládeže
a športu. Pripravené boli rôzne súťažné disciplíny, sladké odmeny, skákací
hrad, minizoo, tvorivé dielne, spevácka súťaž. Deti si mohli pozrieť hasičské
i policajné auto, povoziť sa na koči, nechýbalo ani kreslenie na tvár. Pripravené
bolo občerstvenie a cigánske pečienky.

5.6.

Slávnosť prvého svätého prijímania detí v Kostole sv. Mikuláša.

5.6.

Majstrovské futbalové stretnutie seniorov ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
a ŠFK Prenaks Jablonec. Pripravené boli cigánske pečienky, občerstvenie,
alko, nealko.

17.6.

Vystúpenie folklórnej skupiny LIBUŠKA v Seniordome pri nemocnici
v Malackách.

25.6.

Festival Podhoran v Prietrži, na ktorom nás reprezentovali spevácka skupina
Mikulášanka a folklórna skupina LIBUŠA a LIBUŠKA.

25.6.

Futbalový turnaj Memoriál Vladimíra Hlavatého na ihrisku.

9.7.

Cyrilo-metodské popoludnie, ktoré zorganizoval Obecný úrad v spolupráci
s Kultúrnou komisiou. Program sa začal slávnostnou svätou omšou, na ktorej
boli prítomné aj krojované deti. Následne na autobusovom námestí boli
odhalené a vysvätené obecné hodiny. Po krátkom príhovore Helenky
Sýkorovej o sv. Cyrilovi a Metodovi hodiny slávnostne odhalil pán minister
školstva – Peter Plavčan. Na námestí pri kostole sv. Floriána bol kultúrny
program, vystúpili deti z folklórnej skupiny LIBUŠKA, tanečná skupina
z Perneka, folklórna skupina LIBUŠA, ktorá pripravila zábavný program. Do
tanca a na počúvanie hrala domáca skupina Klaret. Bolo pripravené
občerstvenie, pečená ryba, cigánske pečienky, langoše, rôzne druhy štrúdle,
alko a nealko nápoje. Pokúsili sme sa o zápis do záhoráckej knihy rekordov každý účastník podujatia, ktorý mal oblečené niečo s prúžkom, dostal náramok
s číslom. Spolu prišlo 321 ľudí, ktorí mali oblečené niečo s prúžkom. Na záver
bolo zlosovanie o darčekový kôš.

16.7.

Down-hill závod v jazde na horských bicykloch – tretí ročník. Podujatie
organizoval Tomáš Klíma. Počasie však bolo upršané.

30.7.

Malokarpatský kros – bežecké podujatie. Zasúťažiť si mohli účastníci
v rôznych kategóriách od najmladších až po najstarších. Pre deti čakala v cieli

pamätná medaila a sladké prekvapenie. Pre dospelých bolo pripravené
občerstvenie a pamätné tričko. Pre Mikulášanov bola pripravená špeciálna
kategória a pre víťazov množstvo cien. Bežcov podporila folklórna skupina
LIBUŠA a LIBUŠKA.
30.7.

Oslavy 135.-teho výročia založenia DHZ. Oslavy začali v novej Hasičskej
zbrojnici, kde bolo pripravené malé občerstvenie. Potom pokračovali svätou
omšou v kostole sv. Floriána, patróna hasičov. Po omši bola slávnostná
schôdza vo Svadobke, ktorá pokračovala posedením pri hudbe a očerstvením.

14.8.

Svätá omša pri kaplnke v Mokrej doline, na ktorej sa tradične zúčastnili naši
dobrovoľní hasiči, krojovanci z LIBUŠE a LIBUŠKY a sprevádzali nás
hudobníci z Borského Mikuláša.

13.9.

Slávnostné otvorenie zubnej ambulancie.

15.9.

Modlitba svätého ruženca pri kaplnke za dedinou – pri farme.

15.9.

Turistický výlet na Jahodník a prehliadka jaskyne Driny.

17.9.

Krumpolový deň v Sološnici – vystúpenie folklórnej skupiny LIBUŠKA
a speváckej skupiny Mikulášanka.

30.9.

Slávnostná akadémia - oslavy 70. výročia založenia Materskej školy
(1.10.1946 - 1.10.2016) v Plaveckom Mikuláši, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch školy. Na krásne časy si zaspomínali spolu s deťmi a ich rodičmi
aj súčasné a bývalé pani učiteľky a pracovníčky školy. Deti si pripravili pre
pani učiteľky pekný program. Bolo pripravené bohaté občerstvenie a pre deti
prekvapenie.

1.10.

Mikulášská varecha – súťaž vo varení gulášu – prvý ročník, ktorý pripravili
poľovníci (nakoľko vyhrali minuloročný 0-tý ročník). Zúčastnilo sa 17
družstiev: Hasiči Plavecký Mikuláš (Vladimír Jurík ml. a spol.), Hasiči
Plavecký Peter, Poľovnícke združenie Hôrka Rohožník (Stanislav Hudec
a spol.), Levandule (Obecný úrad Plavecký Mikuláš – Emília Balúchová,
Marta Hlavatá, Júlia Jeklová, Helena Kovárová), Čemer (Marek Petrík, Juraj
Hlavatý, Richard Kiripolský, Róbert Malček), Barinári (Jaroslav Bílik,
Tatiana Porubčanová, Daniel Bílik), New Design (Andrej Chudík a spol.),
Cerovjané (Peter Mráz a spol.), My za to nemožeme (Imrich Ťažký a spol.),
Mišelinské hviezdy (Petra Hajduková a spol.), Down hill (Martin Šrútek,
Tomáš Klíma a spol.), Ohnivé papričky (Ludka Sýkorová a spol.), Folklór
Plavecký Mikuláš (Vlasta Dulanská a spol.), Palka a Dino, Mlaď (Denis

Roman, Samuel Kolesár, Adam Záviš), Dubák (Miroslav Dulanský a spol.),
Šaštínčanky (Michala Fránerová so sestrou a spol.). Boli pripravené hodnotné
ceny – 1. cena kotlíková súprava 25 litrov, 2. cena kotlíková súprava 16 litrov
a 3. cena kotlíková súprava 14 litrov. Družstvá dostali aj diplomy a všetky
ostatné družstvá dostali symbolický diplom za 4. miesto. Prvé miesto dostalo aj
putovnú varechu z nultého ročníka. Víťazný guláš uvarilo družstvo My za to
nemožeme, druhú cenu získalo družstvo Down Hill a tretie miesto získalo
družstvo Šaštínčanky. Program spestrila LIBUŠKA a pre deti bol pripravený
aj skákací hrad. Do tanca a na počúvanie hrali chlapci Šandorfjané.
15.10.

Hodová zábava v Kultúrnom dome.

15.10.-16.10. Počas hodov bola otvorená aj galéria Ing. arch. Igora Krista, vystavené boli aj
nové obrazy.
16.10.

Hodová hasičská výstava v budove Hasičskej zbrojnice, ktorú pripravil DHZ
Plavecký Mikuláš pod vedením Ing. Sivča. Návštevníci si mohli pozrieť
najnovšiu aj staršiu techniku, ktorú DHZ Plavecký Mikuláš vlastní. Mohli sme
si pozrieť starú aj novú hasičskú zástavu, rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sa
DHZ zúčastnil, rôzne prilby, kroniku DHZ, fotografie. Zaujímavosťou bola
pamätná medaila ministra vnútra SR tretieho stupňa udelená DHZ Plavecký
Mikuláš za aktívnu pomoc pri povodniach v roku 2013.

22.10.

Šarkaniáda na miestnom športovom ihrisku, ktorú pripravila pre deti Kultúrna
komisia. Pripravené boli sladké odmeny a občerstvenie. Počas podujatia bola
pripravená aj zaujímavá ukážka výcviku psov, ktorú deťom zaujímavo
predviedli hostia zo Studienky. Deti ukážka veľmi upútala, mohli vidieť, ako sa
cvičí šteniatko a ako aj starší pes napríklad na dolapenie páchateľa.

23.10.

Posedenie s dôchodcami a jubilantmi našej obce. Vystúpili aj ženy z folklórnej
skupiny LIBUŠA.

29.10.

Strašidelný pochod obcou pod názvom „Strašidelný les“. Na každom stanovišti
na deti čakali rozprávkové postavy. Pripravené boli veselé hádanky pre
najmenších, sladké odmeny, občerstvenie. Podujatie pripravila rodina
Mrkvová, Zuzkovičová a Kubisová.

11.11.

Položenie červených makov na spoločný hrob padlých občanov.

19.11.

Bál u pani starostky v Kultúrnom dome. Zúčastnilo sa 110 hostí vrátane pána
ministra školstva Petra Plavčana s manželkou, ktorý úderom na gong tento bál
slávnostne otvoril.

3.12.

Obecná zabíjačka a vianočné trhy spojené s príchodom sv. Mikuláša na
námestí, ktorý priniesol deťom sladké balíčky. Pekné pásmo si pripravila aj
folklórna skupina LIBUŠA a LIBUŠKA.

25.12.

„Živý Betlehem“ na námestí pri kostole sv. Floriána spojený s koledovaním
Dobrej noviny. Počas celého vianočného obdobia zdobil námestie pri kostole
sv. Floriána aj krásny vyrezávaný Betlehem so všetkými postavičkami, ktorý
pre našu obec zhotovil náš občan pán Jozef Poláček starší, a to takmer
zadarmo.

26.12.

Štefanovský obecný stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ.

30.12.

Dávidovský pochod na Plavecký hrad.

31.12.

Silvestrovský futbalový mini turnaj na miestnom športovom ihrisku.

