Rok 2017
Demografické údaje
K 31.12.2016 bolo v našej obci 739 obyvateľov, z toho 370 mužov a 369 žien. Počas
roka 2017 sa narodilo 13 detí, zomrelo 7 občanov, prisťahovalo sa 9 ľudí a odsťahovalo sa 11
ľudí. K 31.12.2017 bolo teda v našej obci 743 obyvateľov, z toho 374 mužov a 369 žien.
Najstaršími obyvateľmi našej obce sú manželia Zahradnikovci. Manželia tento rok
oslávili krásne 70. výročie svadby. Najmladším občanom je Michael Jurík, ktorý sa narodil
pár dní pred Vianocami.
V tomto roku sa narodilo 13 detí, čo je zatiaľ najviac za posledné roky. Naposledy sa
v roku 1993 narodilo 14 detí a v roku 1999 to bolo 12 detí. Potom sa až do roku 2015 narodilo
vždy menej ako 10 detí. V roku 2017 sa narodilo 7 chlapcov a 6 dievčat: Martin Kubisa,
Klára Holičová, Sophia Weberová, Ela Ort-Mertlová, Matias Baček, Nikolas Horňák, Barbora
Nemcová, Matej Nemec, Alex Kiripolský, Lukáš Žákovič, Ema Hečková, Viktória
Danihelová a Michael Jurík.
V tomto roku zomrelo 7 občanov, z toho 4 muži a 3 ženy: Marta Nemcová, Ján
Kondla, Mária Kiripolská, Kristián Hološka, Stanislav Tóth, René Valko a Mária Horňáková.
V tomto roku zomrela pani Anastázia Hečková, ktorá bola okrem posledných rokov
našou občiankou, pracovala ako kaderníčka. Pri tragickej dopravnej nehode pri Senici zomrel
náš občan Kristián Hološka.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 ľudí, z toho 6 mužov a 3 ženy a odsťahovalo sa 11
ľudí, z toho 5 mužov a 6 žien.
V obci bolo uzatvorené len jedno manželstvo (cirkevné), a to:

 3.6.2017 – Ľubica Hečková a Tomáš Jurček.
Mimo obce boli uzatvorené ešte 4 manželstvá, a to 14.1. v Senici (Mária Vandáková
a Štefan Brlík), 16.9. v Piešťanoch (Ing. Tibor Veselý a Mgr. Mária Gajdovčíková), 7.10.
v Malackách (Tomáš Zajac a Soňa Kunšteková) a 21.10. v Nemojanoch, ČR (Mgr. Denisa
Chovancová a Peter Podmajerský).

Počasie
Prvý januárový týždeň začali silné mrazy, napadlo veľa snehu, v noci zo 7.1. na 8.1.
bolo až -18oC, deň -10 oC. V druhom týždni prišla ďalšia vlna mrazov, tentokrát miernejšia
cez deň max. -5 oC, v noci -10 oC. Vo februári silné mrazy ustali, stále však bolo chladno, ale
už bez snehu. V prvej polovici marca bolo v noci ešte chladno, teploty okolo nuly, aj mráz,
cez deň slnečno.
Posledný marcový týždeň bolo veľmi teplo, slnečno, teploty okolo 23 oC. Prvú
aprílovú nedeľu bolo až 25 oC, potom prišlo po búrke ochladenie na +15 oC. Prudké
ochladenie prišlo dňa 19.4., kedy snežilo, fúkalo ako v januári, chladno bolo celý týždeň až do
21.4. a teplota okolo 3 oC. Potom sa postupne otepľovalo. Začiatkom mája bolo krásne letné
počasie 25 oC.
Na konci mája prišla prvá vlna horúčav, 30.5. bol dokonca tropický deň s teplotou 34
C a okolo polnoci bolo ešte stále 21 oC. Druhá vlna horúčav bola od 19.6. s teplotami okolo

o

35 oC a tropickými nocami. Jún bol celkovo nadmieru teplý mesiac. Začiatkom júla bolo stále
teplo, v druhej polovici júla sa ochladilo na 20-25 oC a na prelome júla a augusta prišla tretia
vlna horúčav s teplotami až do 38 oC. Začiatkom augusta pre pretrvávajúce vysoké teploty
a minimum zrážok Vojenské lesy a majetky SR v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR
vydali dočasný zákaz vstupu občanov do časti Vojenského obvodu Záhorie z dôvodu
vysokého rizika vzniku požiarov.
Posledný augustový týždeň sa už ochladilo. Prvý školský deň bolo ráno iba 11 oC, cez
deň slnečno. Na hody bolo krásne slnečno, babie leto, teplota do 25 oC. Začiatkom novembra
bola víchrica, popadali niektoré stromy, bolo nefunkčné verejné osvetlenie. Od polovice
novembra boli teploty cez deň už iba 5 oC, ráno prízemné mrazy. Okolo 25.11. sa oteplilo až
na 10-15 oC. Sneh napadol 30.11., mrzlo. Na Vianoce a Silvestra bolo okolo nuly, mrazivo,
ale už bez snehu.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V roku 2017 sa konalo spolu 6 zasadnutí Obecného zastupiteľstva (15. – 20.
zasadnutie). Boli schálené nasledovné Všeobecno-záväzné nariadenia:
-

VZN č.1/2017 mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole

Na 16. Zasadnutí Obecného zastupiteľstva zložil sľub poslanca aj novozvolený poslanec
Ing. Jaroslav Hečko.

Pominula teda aj potreba zlúčenia Komisie životného prostredia

s Komisiou dopravy a verejného poriadku. Predsedom Komisie dopravy a verejného poriadku
zostáva Bc. Martin Kovár a predsedom Komisie životného prostredia sa stal Ing. Jaroslav
Hečko. Noví členovia Komisie životného prostredia sú Mgr. Art. Martin Hartiník, Ing. Roman
Sasko, Peter Hečko a Michal Hučko ml.

Voľby v roku 2017
V našej obci sa dňa 8. apríla 2017 konali nové voľby do Obecného zastupiteľstva, kde
sa volil 1 poslanec. Kandidátne listiny do stanoveného termínu podali traja kandidáti, a to:
Ing. Jaroslav Hečko – nezávislý kandidát, Lenka Kubisová – nezávislá kandidátka a Tomáš
Zajac – Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko. Pre tieto voľby do OZ bolo zapísaných 613
oprávnených voličov. K volebným urnám prišlo 173 voličov, čo je 28,22 % účasť. Voliči
hlasovali takto:
Ing. Jaroslav Hečko – 117 hlasov,
Lenka Kubisová – 36 hlasov,
Tomáš Zajac – 20 hlasov.
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do Bratislavského samosprávneho kraja.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 611, na hlasovaní sa zúčastnilo 134 voličov,
čo predstavuje 21,93 % účasť. Najviac hlasov v našej obci bolo odovzdaných nasledovným
kandidátom na predsedu BSK: Milan Ftáčnik – 30 hlasov, Rudolf Kusý – 27 hlasov a Pavol
Frešo – 21hlasov. Najviac hlasov na poslanca BSK získali kandidáti: Peter Švaral – 82 hlasov,
Mária Matiko Štarková – 26 hlasov a Milan Móric – 11 hlasov. Predsedom BSK sa stal Juraj
Droba, ktorý v našej obci získal 4 hlasy.

Firmy a organizácie
V našej obci bola otvorená darčeková predajňa – „Od Katky“, ktorú otvorila pani
Katarína Mrkvová (Alux, s.r.o.). Predajňa je zameraná na sezónny, doplnkový a dekoračný
tovar do domu a záhrady, t.j. košíky, vence, sklenené doplnky, darčeky a milé pozornosti, šité
dekorácie (obrusy, obliečky na vankúše, kuchynské zástery, vrecúška na bylinky atď.).
Na konci roka bola zatvorená prevádzka Café Bar Modrá Lagúna. Obecné
zastupiteľstvo schválilo prenájom tohto nebytového priestoru pánovi Martinovi Kudličkovi
z Malaciek.

Rekonštrukcie v obci
V roku 2017 sa vybudovalo „Parkovisko pri Dome smútku“, na ktoré obec dostala
dotáciu z Ministerstva financií v roku 2016 vo výške 10 000,-Eur, ktorá sa preniesla do roku
2017. Hodnota vybudovaného parkoviska bola 14 333,56 Eur. Lavičky na cintoríne boli
vybrúsené a ponatierané brigádnikmi Obecného úradu, spoločnosť pána Jozefa Petroviča,
správcu nášho cintorína, aj v tomto roku robila likvidáciu odpadu kameňov a rôznych zbytkov
starých pomníkov. Tieto práce boli v hodnote 622,- Eur. Zrezovanie starých, suchých a životu
nebezpečných stromov na cintoríne realizovala spoločnosť ALUX, s.r.o. Bratislava v hodnote
2940,-Eur.
Aj vo dvore Obecného úradu boli zrezané dve životu nebezpečné hrušky. Plot, ktorý
oddeľoval dvor od dvora Svadobky bol v takom stave, že musel byť demontovaný a osadil sa
nový plot spolu s veľkou a malou bránkou. Práce vykonala spoločnosť CORMET, s.r.o.,
Plavecký Peter a materiál zakúpil Obecný úrad. Hodnota diela spolu bola 1455,23 Eur.
Na budove bývalého MNV na námestí pri kostole sv. Floriána bola vymenená strešná
krytina a opravené komíny. Práce vykonala spoločnosť NOVEX-B4 zo Sološnice. Aj tu nám
bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií vo výške 9000,-Eur. Hodnota prác však bola
27 741,20 Eur.
Po rokoch sa podarilo zrekonštruovať spevnenú plochu – Ulička pri Mrkvových. Aj na
túto akciu bola poskytnutá mimoriadna dotácia z BSK vo výške 6 000,-Eur. Celková hodnota
diela však je 38 491,34 Eur. V tomto roku sa urobila I. časť v hodnote 17 344,82 Eur.
V jarných mesiacoch roka 2018 sa bude pokračovať II. časťou. Po dokončení sa bude v uličke
nachádzať 10 kusov tabúľ s výučbou anglického jazyka. Na oddychovej časti si môžu deti
s rodičmi zahrať známu detskú hru „Človeče nehnevaj sa“ a posedieť na nových lavičkách.
Z Nadácie Volkswagen sme získali dotáciu 1 000,-Eur cez zamestnanecký program,
do ktorého sa prihlásila pani Lucia Kolesárová. Za finančné prostriedky boli nakúpené
športové potreby (basketbalový kôš, lopty, žinenky, odrážadlá) do telocvične v Základnej
škole.
V spolupráci s folklórnou skupinou Libuša a na podnet členky pani Emílie Klímovej
bola vybudovaná ďalšia informačná tabuľa s názvom MONREPOS, ktorá je umiestnená
v hornej časti obce pri kríži Repatriantov. Obec zabezpečila tabuľu materiálne a folklórna
skupina zabezpečila osadenie tabule. Hodnota celej tabule je 530,-Eur.
V mesiaci august pri príležitosti návštevy našej obce arcibiskupom Stanislavom
Zvolenským bola vymaľovaná hlavná miestnosť Svadobky.

Na základe kontroly detských ihrísk, ktoré v obci máme, bol umiestnený Prevádzkový
poriadok na ihrisku na námestí a na ihrisku ŠK Záhorák. Na námestí boli ponatierané všetky
drevené časti, nakoľko už nezodpovedali bezpečnostným predpisom. Projekt „Dobudovanie
šatní a osvetlenia multifunkčného ihriska v obci“ bol čiastočne realizovaný s finančnou
podporou BSK v sume 2700,-Eur.
V časti obce pri benzínovej pumpe boli opravené tri prierezy na ceste. Práce urobila
stavebná firma Žember Bratislava v hodnote 2320,01 Eur.
V súčasnej dobe je rozpracované riešenie kamerového systému v obci. Na základe
troch cenových ponúk bola vybraná firma K&H zo Senice.
Do prenájmu obec získala pozemok od Rimsko-katolíckej cirkvi na bývalej
poľnohospodárskej farme na Stojisko na veľkoobjemné kontajnery. Jeho vybudovaním sa
zabezpečí občanom likvidácia nadrozmerného odpadu, drobného stavebného odpadu a iného
nepotrebného materiálu určeného na likvidáciu. V roku 2017 obec prešla na nový systém
likvidácie triedeného odpadu, z obce boli odstránené všetky kontajnery na papier a plast,
ktorý sa likviduje do vriec, žlté vrece je na plast a modré vrece je na papier. Pri pravidelnom
odvoze vriec budú pracovníci zberovej spoločnosti vymieňať plné vrecia za prázdne. Po obci
zostanú už len kontajnery na sklo a šatstvo.
Na konci roka 2017 pani Marcela Dolgová vypovedala zmluvu z nájmu nebytových
priestorov a tým zatvorila prevádzku Café Bar Modrá Lagúna. Novým nájomcom sa od
1.12.2017 stal Martin Kudlička z Malaciek, ktorý sa zmluvne zaviazal, že priestory
zrekonštruuje, upraví priestory vo dvore a prevádzku otvorí 1.3.2018. Obec musí zabezpečiť
najmä odtok vody popri Svadobke a hlavné vchodové dvere.
Bolo zakúpené odvlhčovacie zariadenie do Kultúrneho domu a nové vianočné
osvetlenie na námestie pri kostole sv. Floriána.
Pred budovou Obecného úradu je nová úradná tabuľa, ktorá zodpovedá súčasným
predpisom. Stále viac občanov využíva mobilnú aplikáciu obce. Na webovej stránke (časť
facebook) je množstvo historických fotografií našej obce s komentárom, ktorému sa venuje
pani Katarína Mrkvová.
Obec podpísala Zmluvu o založení združenia obcí a vstúpila do združenia
„Malokarpatské podhorie“.

Židovský cintorín
Ochrana a starostlivosť o takúto pamiatku by mala byť samozrejmosťou každej obce. Počas
druhej svetovej vojny bolo veľa obyvateľov odvlečených a cintorín bol rozkrádaný
a devastovaný. Našli sa však občania, ktorým toto nie je ľahostajné a rozhodli sa zachrániť
aspoň to, čo z tejto pamiatky zostalo. Na brigáde sa zúčastnili rodina Martina Hartiníka,
Helena Hartiníková, rodina Rybáriková, rodina Petra Nemca s traktorom a pílou, Lucia
Kolesárová, rodina Petra Mrkvu, Peter Kostelánsky zo Žiliny. Na návštevu z Ameriky prišla
vnučka pána Leopolda Grunmandla, ktorá prispela sumou 100 USD na pomník pre Leopolda
Grunmandla a zvyšok na pamätnú tabuľu.

Obecný úrad
Od mája 2017 už v obci nevykonáva manuálne práce pani Helena Kovárová. Počas
letných mesiacov boli prijatí na brigádu dvaja študenti, Jozef Hutera a Tomáš Blažíček. Na
iný úsekoch personálne zmeny nenastali.
Kolaudácie v obci
V roku 2017 boli skolaudované tieto stavby:
-

I. etapa „Rozšírenie verejného vodovodu na Bariny“,

-

Alux, s.r.o. – rekonštrukcia rodinného domu na administratívne priestory,

-

Júlia Jeklová – rodinný dom,

-

Martin Kondla a Marta Gavorníková – rodinný dom.

IBV Záhumnie
V tomto roku sa ukončili JPÚ v lokalite Záhumnie. Riešia sa stanoviská dotknutých
organizácií, ktoré sa vyjadrujú k projektovej dokumentácii na vybudovanie inžinierskych sietí
a cestnej komunikácie.

Hospodárenie obce
Najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2017 boli rekonštrukcia spevnenej plochy –
parkovisko pri Dome smútku, výmena strešnej krytiny na budove bývalého MNV
a rekonštrukcia spevnenej plochy – ulička.

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Príjmy a výdavky
predstavovali po zmene zo dňa 15.12.2017 uznesením č.193/2017 sumu 422 800,- Eur.
Skutočné príjmy k 31.12.2017 boli 423 776,05 Eur a skutočné výdavky boli
391 514,73 Eur. Príjmy boli plnené na 100,23% a výdavky boli plnené na 92,60%. Schodok
bežného a kapitálového rozpočtu bol 10 001,13 Eur, príjmy z finančných operácií boli
41 446,41 Eur, v konečnom dôsledku bol prebytok 31 445,28 Eur použitý na tvorbu
rezervného fondu. Bol schválený rozpočet na roky 2018-2019-2020.

Nezamestnanosť
V našej obci bolo k 31.12.2017 dlhodobo nezamestnaných 9 osôb. Nezamestnanosť
v okrese je 7,43 %.

Školstvo
V dňoch 22.5.-31.5.2017 sa uskutočnil zápis detí do Materskej školy pre školský rok
2017/2018. Dňa 31.5.2017 sa uskutočnil v Materskej škole deň otvorených dverí. Na začiatku
školského roka 2017/2018 bolo v Materskej škole celkovo 24 detí.
Výberové konanie na riaditeľku Materskej školy – do vyhláseného výberového
konania sa nikto neprihlásil, preto bolo vyhlásené ďalšie.
OZ opäť schválilo príspevok na každého žiaka, ktorý v školskom roku 2017/2018
bude žiakom Základnej školy v Plaveckom Mikuláši, vo výške 30,- Eur na školské pomôcky.
Na začiatku školského roka 2017/2018 bolo v Základnej škole celkovo 18 detí, jeden
(14 chlapcov a 4 dievčatá):
-

1. ročník – 3 žiaci (3 chlapci),

-

2. ročník – 5 žiakov (4 chlapci, 1 dievča),

-

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

-

4. ročník – 5 žiakov (4 chlapci, 1 dievča).

Darovanie krvi
V tomto roku DHZ Plavecký Mikuláš organizoval darovanie krvi, a to 19.6. a 23.10.
v Rohožníku (cementáreň). Nakoľko nie vždy termín vyhovuje všetkým, Folklórna skupina
Libuša organizovala darovanie krvi na Myjave v dňoch 9.2., 23.6. a 26.10.

Ocenenie NAJ obec na Záhorí roka 2017
Aj tento rok si naša obec obhájila svoje víťazstvo z minulých rokov a už po šiesty
krát získala ocenenie NAJ obec na Záhorí 2017 v internetovej ankete spravodajského webu
Záhorí.sk. To svedčí o tom, že naši občania sledujú dianie v obci a do ankety sa zapájajú.

Šport
Športový klub Záhorák Plavecký Mikuláš tento rok rozšíril svoju činnosť o niekoľko
podujatí v oblasti športu aj turistiky. Plánovaný Silvestrovský výstup na Záruby a hrad Ostrý
kameň sa však neuskutočnil z dôvodu nepriaznivého počasia. Od 6.11.2017 organizuje ŠK
Záhorák „Zimnú mini ligu“ v ping-pongu. Mini liga je určená len pre občanov našej obce
a bude trvať do 30.3.2018, čiže do Veľkej noci. Vekové rozhranie je od 14 do 99 rokov bez
obmedzenia pohlavia. Výsledky budú vyhlásené na Veľkonočnom pingpongovom turnaji.

Jarná časť futbalovej sezóny 2016/2017 bola už o niečo lepšia, chalani povyhrávali
viac zápasov ako na jeseň a tak si klub ŠK Záhorák udržal 9.priečku v tabuľke spomedzi 14
klubov so ziskom 27 bodov (8 výhier, 3 remíz a 15 prehier). Celkovo sme nastrieľali 46 gólov
a dostali sme 54 gólov.

Štatistiky hráčov boli následovné (sezóna 2016/2017 - celkovo):
Góly strelili Denis Badáň (15), Ján Kubisa ml. (9), Erik Repáň (5), Jakub Drahoš (3),
Ladislav Klíma ml. (3), Kamil Chovanec (2), Martin Nemec (2), Adrián Zuzkovič (2), Michal
Kočíšek (1), Vladimír Ondrovič (1), Marcel Kolesár (1) a Dominik Ferenčič (1)
Žlté karty dostali Ladislav Klíma ml. (5), Ján Kubisa ml. (4), Timotej Kolesár (3),
Kamil Chovanec (2), Michal Kočíšek (2), Juraj Kanich (1), Kamil Poláček (1), Erik Repáň
(1), Denis Badáň (1), František Žovák (1), Jakub Pavlík (1), Dominik Ferenčič (1) a Adrián
Zuzkovič (1). Červené karty dostali Kamil Poláček (1) a Denis Badáň (1).
V sezóne 2017/2018 v 5 lige S5V štartovali aj nové kluby ako Obecný športový klub
Láb a ŠK Šenkvice. Klub CFK Pezinok – Cajla postúpil do vyššej súťaže. Do nižšej ligy
S6V vypadol klub ŠK Záhorská Ves.
V aktuálnej sezóne, t.j. 2017/2018 sme privítali do kádru aj nové posily, konkrétne sa
jedná o brankára Mareka Kollárika a útočníka Stanislava Lazara. Našim chlapcom sa
celkom darilo a po záverečnom 13.kole jesennej časti sme sa umiestnili na peknom 5. mieste
tabuľky spomedzi 14 klubov so ziskom 20 bodov (6 víťazstiev, 2 remízy a 4 prehry). Klub
ŠK Gajary sa kvôli problémom na začiatku súťaže odhlásilo :

Štatistiky hráčov boli nasledovné (polovica sezóny – 13.kolo S5V Ba - vidiek):
Góly strelili Ladislav Klíma ml. (7), Stanislav Lazar (6), Kamil Chovanec (3), Jakub
Drahoš (3), Erik Repáň (2), Timotej Kolesár (2), Patrik Repáň (1), Juraj Oravec (1), Ján
Kubisa ml. (1), Marcel Kolesár (1) a Michal Kočíšek (1).

Žlté karty dostali Michal Kočíšek (2), Erik Repáň (1), Kamil Chovanec (1), Martin
Nemec (1), Denis Jarábek (1), Ján Kubisa ml. (1), Marcel Kolesár (1), Ladislav Klíma ml. (1),
Stanislav Lazar (1), Marek Kollárik (1), Adrián Zuzkovič (1) a Dávid Tomša (1)
Červenú kartu nedostal nikto.

Z farskej kroniky
V tomto roku bolo 14 krstov, z toho 9 chlapcov a 5 dievčat. Cirkvený sobáš bol jeden.
Pochovaných bolo 8 ľudí, z toho 4 muži a 4 ženy. Dňa 11.6. sa konalo prvé sväté prijímanie,
7 detí prijalo túto sviatosť, a to: Ondrej Hajduk, Karolína Rybáriková, Adrián Daniel, Adriana
Albertová, Andrej Jekel, Patrik Hlavatý a Samuel Kassay.
V roku 2017 sa vymenili v oboch kostoloch klasické žiarovky za úsporné LED
žiarovky z dôvodu úspory elektrickej energie.

Kalendárium kultúrnych, športových a náboženských podujatí v roku 2017
4.2.

Detský karneval v Svadobke, ktorý organizovala Kultúrna komisia a folklórna
skupina Libuša.

17.2.

Našu obec zviditeľnil článok v týždenníku Záhorák pod názvom „Záhorák na
návšteve v obci Plavecký Mikuláš.

18.2.

Fašiangový pochod obcou. Pravú fašiangovú zábavu v maskách a krojoch
organizovala folklórna skupina Libuša.

25.2.

Pochovávanie basy v Kultúrnom dome. Do tanca hrala skupina FORSAX.
Bohatý program, bufet aj tombolu zabezpečila folklórna skupina Libuša.

18.3.

Jarný výstup na vrch Vysoká (754, metrov n. m. – 2. najvyšší vrch Malých
Karpát) ktorý organizovala Komisia školstva, mládeže a športu a Športový
klub Záhorák Plavecký Mikuláš. Túra sa začala v obci Sološnica a končila
v obci Kuchyňa.

19.3.

Beseda v MĽK a zasadačke Obecného úradu so známou slovenskou
spisovateľkou a literárnou historičkou pani PhDr. Evou Fordinálovou, PhD.
Spisovateľka napísala knihu „Odklínanie Vajanského“, v ktorej sa spomína aj
obec Plavecký Mikuláš.

22.3.

Výročná členská schôdza Základnej organizácie dôchodcov v Plaveckom
Mikuláši, ktorá sa konala v zasadačke Obecného úradu.

8.4.

Brigáda DHZ v rámci akcie Podhoranu na miestnom cintoríne.

29.4.

Stavanie Máje, ktoré organizoval DHZ Plavecký Mikuláš na námestí. Vystúpili
deti z Materskej a Základnej školy a folklórna skupina Libuša. Do tanca a na
počúvanie hrala naša hudobná skupina Klaret. Nechýbalo občerstvenie,
cigánske pečienky a dobrá nálada. Deti tradične priviazali stuhy na Máju.

29.4.

Majstrovské futbalové stretnutie ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš – FK Dubová
na futbalovom ihrisku v našej obci.

28.4.

Jurajská zábava – spoločné stretnutie Základných organizácií Jednoty
dôchodcov okresu Malacky. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina
Synkopa, vystúpili deti z folklórnej skupiny Libuška.

6.5.

Kultúrna komisia pripravila „Pochod pre mamu“, kladením venca pri budove
Obecného úradu sme si najprv uctili oslobodenie našej obce a potom sme spolu
vykročili obcou. Bolo krásne letné počasie, zúčastnilo sa 15 detí a 9 mamičiek.
Pre mamičky bol pripravený kvet a pre deti občerstvenie.

6.5.

Máj – mesiac lásky – pri tejto príležitosti televízia Joj odvysielala krátku
dokrútku o Plaveckom Mikuláši ako o „Dedine lásky“, nakoľko tu máme 15
manželských párov, ktorí spoločne kráčajú životom viac ako 50 rokov,
napríklad manželia Okruhlicoví, Stachoví, Huteroví,...

8.5.

Výstup na Roštún (752 metrov n.m.), návšteva jaskyne Hevírňa. Turistiku
organizovala Komisia školstva, mládeže a športu a Športový klub Záhorák
Plavecký Mikuláš.

14.5.

Oslavy dňa matiek v Kultúrnom dome. Nechýbalo občerstvenie a malý darček
pre každú mamičku. Organizátormi bola obec a Sociálnozdravotná komisia.
Vystúpili deti z materskej a základnej školy so svojím programom.

28.5.

Púť do Ompitála (Doľany) k svätému Leonardovi. V skorých ranných hodinách
bol spoločný odvoz na Amonovu lúku a odtiaľ pešo na kalváriu v Doľanoch.
Hlavným celebrantom omše bol Mons. Daniel Ižold, rektor kňazského
seminára.

3.6.

Deň detí v areáli školy, ktorý organizovala Komisia školstva, mládeže a športu.
Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a pozvaný bol aj klaun Pepele – divadlo
Žihadlo.

23.6.

Jánske ohne na námestí sv. Floriána. Podujatie organizovala folklórna skupina
Libuša, ktorá takto oživila v našej obci dávne tradície. Po programe na námestí
nasledoval fakľový sprievod do areálu Kultúrneho domu, kde bolo pripravené
občerstvenie a opekačka.

8.7.

Cyrilo-Metodské popoludnie, ktoré organizovala obec v spolupráci s Kultúrnou
komisiou. Podujatie sa začalo slávnostnou omšou, po ktorej nasledoval
sprievod na Bariny. Na Barinách bola odhalená a vysvätená nová Božia muka.
Božia muka je zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Postavili ju občania
našej obce na podnet starostky obce z milodarov od občanov. Zakúpením
odznaku s erbom sv. Mikuláša mohli občania prispieť na postavenú Božiu
muku. Nasledoval malý kultúrny program a vystúpenie Martina Jakubca
a Božanky. Večer sa premietal na námestí zostrih z našej účasti v NAJ Dedinke
Slovenska. Počas celého podujatia hrala hudobná skupina DUET z Plaveckého
Štvrtka. Bolo pripravené občerstvenie v podobe pečenej ryby, cigánskych
pečienok, langošov. Vo farbe obecnej vlajky (biela, žltá alebo modrá) prišlo
približne 125 ľudí.

15.7.

Tenisový turnaj – Chrastavá Open – nultý ročník.

22.7.

Potulná galéria na námestí. Organizátorom bol Curatorial studies institute,
Fond pre súčasné umenie, vstup bol voľný. Bolo možné zahrať sa v tvorivých
dielňach a pozrieť si diela mladých umelcov.

29.7.

Malokarpatský kros – 4.ročník (Moravsko-slovenský bežecký pohár, GP
Slovácka, GP Záhoria, Záhorácky detský bežecký pohár). Usporiadateľom bola
Lenka Kubisová. Podujatie sa uskutočnilo v centre obce, traťou boli poľné
a lesné cesty v okolí (CHKO Malé Karpaty) a asfaltová trať obcou Plavecký
Mikuláš. Detské kategórie bežali po cestách v obci. Bolo veľmi horúce počasie,
občerstvenie bolo zabezpečené. Štartovalo sa v rôznych vekových kategóriách,
od Benjamínkov (2014 a mladší – 60m trasa) až po muži, ženy (trasa 10 000m)
a Nordic Walking (muži, ženy – trasa 7000m). V kategórii Mikulášania
zvíťazil Roman Sasko a v kategórii Mikulášanky Lenka Chudíková.

20.8.

Sv. omša pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie pri Kaplnke
Panny Márie v Mokrej doline, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský.

15.9.

Motlidba sv. ruženca pri kaplnke za dedinou – pri farme.

30.9.

Mikulášska varecha – druhý ročník súťaže vo varení gulášu. Podujatie
organizovalo Poľovnícke združenie Plavecký Mikuláš v spolupráci s Obecným
úradom. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev: Hasiči Plavecký Mikuláš, Čemer,
Dubákové levandule, New Design, Barinári, My za to nemožeme, Palka, Mlaď,
Šaštínčanky, Kubi Group, Ohnivé papričky, Máme z toho guláš a Stavnik. Pre

deti bol pripravený aj tento rok skákací hrad. Bolo pripravené občerstvenie,
cigánske pečienky, guláš. Ceny venovalo Poľovnícke združenie a pani Katarína
Mrkvová. Prvé miesto a putovnú varechu získalo družstvo Kubi Group, s.r.o.,
druhé miesto patrilo družstvu Stavnik a tretie miesto My za to nemožeme.
Všetky ostatné družstvá získali symbolický diplom za štvrté miesto. Podujatie
spríjemnila naša hudobná skupina KLARET.
7.10.

Brigáda Poľovníckeho združenia a občanov v rámci akcie Podhoranu – Čistý
chotár. Na brigáde na Tehelni sa okrem poľovníkov zúčastnila aj rodina
Hartiníková, Ing. Peter Kičák a Mgr. Kornélia Erdélyiová.

14.10.

Hodová zábava v Kultúrnom dome, ktorú organizovala folklórna skupina
Libuša. Do tanca hrala hudobná skupina Pollák Band zo Stupavy. Pripravená
bola bohatá tombola, bufet, welcome drink a fotokútik.

14.-15.10.

Komisia školstva, mládeže a športu pripravila Hodovú výstavu na tému
„História školstva“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch školy. Výstava bola
veľmi zaujímavá, mohli sme vidieť staršiu aktovku, peračník a priam
historickú drevenú lavicu, v ktorej sedávali ešte naši prarodičia. Knihy, zošity a
rôzne školské pomôcky staršie i tie novšie tiež pútali pozornosť. Zaujímavé
boli aj školské fotografie, pri ktorých sme si mohli zaspomínať na naše školské
časy a pani učiteľky. Škola v obci bola zriadená v roku 1856, vyučovalo sa
v jednej triede. V roku 1875 bola zriadená i druhá učiteľská stanica, vyučovalo
sa v dvoch učebniach doobeda i poobede v slovenskom jazyku, v rokoch 1907
až 1918 sa vyučovalo len v maďarskom jazyku. Od roku 1897 pôsobil
v Ľudovej škole v Plaveckom Sv. Mikuláši pán Anton Liebenberger. Z tohto
obdobia bolo na výstave aj najstaršie vysvedčenie, resp. „Školská zpráva“, a to
zo školského roku 1925/1926 z čias Slovenskej republiky. Z dôvodu nového
školského zákona od 1. februára 1949 žiaci 6. až 8. postupového ročníka
navštevovali Osemročnú strednú školu v Sološnici. Tunajšia škola dostala
názov Národná škola (1. až 5. postupový ročník). Z čias Československej
republiky sme na výstave videli vysvedčenia zo školských rokov 1955/1956 až
1958/1959, kedy v Národnej škole v Plaveckom Mikuláši bola riaditeľkou pani
Helena Fazekašová, ktorá pôsobila na škole od roku 1946.

22.10.

Spoločné posedenie starobných a invalidných dôchodcov, ktoré organizovala
obec a Sociálnozdravotná komisia v Kultúrnom dome. Do pamätnej knihy sa
slávnostne zapísali manželia Mária a Florian Zahradnikových pri príležitosti

krásneho 70. výročia manželstva. Sponzormi podujatia boli Agropartner, spol.
s r.o., Plavecké Podhradie, COOP Jednota SD Senica, Spoločenstvo
urbarialistov Plavecký Mikuláš.
28.10.

Oslava Hallowena pod názvom „Strašidelná škola“, ktorú organizovala rodina
Petra Mrkvu, Jozefa Mrkvu a Františka Zuzkoviča v areáli školy. Bol
pripravený bohatý program so strašidelnými úlohami. Deti po splnení rôznych
súťažných disciplín dostali žetóny, ktoré si mohli zameniť za časti písmen,
z ktorých potom vyskladali názov Strašidelná škola. Na záver bol aj menší
ohňostroj a súťažiaci boli odmenení balíčkami. Zúčastnilo sa približne 40 detí.

11.11.

Jednota dôchodcov v Plaveckom Mikuláši a ostatní občania si uctili pamiatku
padlých v oboch svetových vojnách a položili kvety k hrobu padlých občanov
druhej svetovej vojny na miestnom cintoríne.

18.11.

Výročná členská schôdza Športového klubu Záhorák Plavecký Mikuláš
v priestoroch Svadobky.

25.11.

Katarínska zábava s cimbalovou hudbou FS Ekonóm v Kultúrnom dome, ktorú
organizoval Bc. Jaroslav Hečko s rodinou. Folklórny súbor Ekonóm spestril
večer svojím tanečným vystúpením a tanečnou školou.

9.12.

Vianočné trhy. Organizátorom bola folklórna skupina Libuša, predávali sa
domáce výrobky, trubičky, med, perníčky, na občerstvenie boli pripravené
cigánske pečienky, lokše, klobásky, palacinky, varené víno, čaj s rumom,
nealko. Nechýbalo tradičné vystúpenie Libuše a Libušky a pripravená bola aj
súťaž v jedení perníkov. Nakoniec prišiel na námestie sv. Mikuláš a rozdal
deťom sladké balíčky.

25.12.

Živý Betlehém na námestí sv. Floriána spojený s koledovaním Dobrej noviny.

26.12.

Štefanovský obecný stolno-tenisový turnaj v telocvični Základnej školy, ktorý
organizovala Komisia školstva, mládeže a športu. Zúčastnilo sa 24 súťažiacich,
víťazom turnaja sa stal Marcel Kolesár.

30.12.

Dávidovský pochod na Plavecký hrad.

31.12.

Tradičný Silvestrovský futbalový mini turnaj na ihrisku.

