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KRONIKA ZA ROK 2017 

 

Charakteristika roka: 

Vo svete sa rok 2017 niesol v znamení prekvapujúcich prírodných udalostí – 
zemetrasení, hurikánov a globálneho otepľovania, ale aj spoločenských 
problémov – pokračovala utečenecká kríza, teroristické útoky, vojny, nepokoje 
v mnohých krajinách. V Európe sa veľa diskutovalo o budúcnosti Európskej 
únie. U nás, na Slovensku, sa ozývali protikladné názory, na jednej strane 
ekonomické úspechy, zníženie nezamestnanosti – ktorá vedie až k nedostatku 
pracovníkov vo firmách a potreba najímať robotníkov zo zahraničia, na druhej 
strane pretrvávajúce problémy v zdravotníctve  a korupcia na najvyšších 
miestach. Za politický úspech roka sú považované výsledky župných volieb, 
najmä prehra neonacistického župana v Banskej Bystrici Mariána Kotlebu 
a výhra spojených demokratických politikov pod vedením Jána Luntera. Vo 
svete robili Slovensku dobré meno slovenskí športovci – cyklista Peter Sagan, 
lyžiarky Petra Vlhová a Nastasia Kuzminová. U nás v Hrašnom sa okrem 
nepriazne počasia v tomto roku nič dôležité nezmenilo. Vzhľadom na to, že sme 
malá dedina s počtom obyvateľov do 500 a vekový priemer je vysoký, chýba 
viac mladých ľudí, čo sa odráža na kultúrnych, športových  a spoločenských 
aktivitách. Život v obci je však pokojný a stabilný, vzťahuje sa to na služby, 
bývanie, dopravu i čistotu. Dôležitou udalosťou roka bola 1.fáza rekonštrukcie 
kultúrneho domu, ktorý v lete dostal novú strechu a okná, v budúcom roku bude 
prestavba pokračovať.  

 

Počasie, príroda: 

Začiatok roku 2017 priniesol ukážkové počasie, zimu, aká má byť – hneď 
v prvých dňoch prišli mrazy, už 4. januára aj silné sneženie. Mrazivé počasie – v 
noci až do mínus 18 stupňov Celzia trvalo počas celého januára. Vo februári už 
zima pomaly odchádzala, sneh sa roztopil a začiatkom marca vyšli prvé jarné 
kvety. Marec bol príjemný, len v noci s miernymi mrazíkmi, ale cez deň sa 
rozbiehali jarné práce v záhradách – orezávanie stromov a pod. Koniec marca 
a prvá polovica apríla bola až priveľmi teplá: 10 až 15 stupňov, veľa slnečných 
dní však spôsobilo, že začala chýbať vlaha. V polovici apríla – v období 
veľkonočných sviatkov sa počasie prudko zmenilo, vrátila sa zima v podobe 
mrazivého vetra a v najmä v noci bolo pod nulou. Obávali sme sa, či to prežijú 
rozkvitnuté čerešne, višne, broskyne, hrušky, skoré jablone. Menšie stromčeky 
sme obaľovali bielymi netkanými textíliami v snahe uchrániť ovocie, ale silný 
vietor ich strhával. Čo nezmrzlo do konca apríla, dostalo mrazivú nádielku ešte 
10. mája – orechy, ríbezle, atď.  Neskôr v máji sa oteplilo, zasa až na letné 
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hodnoty a potom už pokračovalo „divoké“ počasie, plné extrémov. Tohtoročné 
júlové a augustové horúčavy dostali prezývku „Lucifer“ – bolo to naozaj 
pekelne horúce a najmä suché počasie. Oblaky sa nám vyhýbali, ľudia boli 
unavení z polievania, horšie bolo, že v studniach sa už strácala voda. Napríklad 
10. augusta bolo v noci až 24 stupňov a cez deň až 38 stupňov Celzia. Horúčavy 
a sucho poznačili celú úrodu, lebo bola závislá len na polievaní. Platilo to v celej 
Európe, v Alpách sa topili ľadovce. Dažde, ktoré v lete tak chýbali, prišli až 
v septembri. Úrodu už nezachránili, ovocie, ktoré prežilo, ešte nezrelé zjedli 
smädné osy a sršne. V októbri sa však vyčerpaná príroda zotavila, po výdatných 
dažďoch ozelenela tráva, dorástla zelenina. V polovici októbra prišlo krásne 
babie leto, s farebným lístím, poletujúcimi pavučinkami a jesenným slniečkom, 
ideálne počasie na jesenné práce – hrabanie lístia, rýľovanie záhrad a oranie 
polí. November priniesol ochladenie, vietor, dažde a 25. novembra aj výdatné 
sneženie. Zima však trvala krátko, v decembri sa sneh roztopil, zostalo len blato 
a až do konca roka bolo pomerne teplo, mrholenie, hmla, pár stupňov nad nulou 
aj v noci. Občasné snehové prehánky boli len krátke, sneh sa neudržal, ale 
konečne sa doplnila chýbajúca vlaha. Už tradične sme mali zablatené  nielen 
Vianoce, ale v tomto roku aj Silvester a prvé dni nového roku 1918. Svetlice 
a ohňostroje pre silnú hmlu nebolo počas silvestrovskej noci vidieť.   

Prežili sme rok plný extrémov, meteorológovia hovoria, že si máme zvykať, vraj 
to bude v budúcich rokoch ešte horšie. Bolo by však treba riešiť hospodárenie 
s vodou, aby počas dažďov neodtiekla naraz a zostala na horšie obdobia.    

 

Štatistika: 

Celkový počet obyvateľov Hrašného na konci roka 2017 :  474.  

Z toho bolo 428 občanov nad 15 rokov a 46 detí do 15 rokov.  

Priemerný vek: 47,20 roka. 

Detí do 15 rokov bolo 46 - 30 dievčat a 16 chlapcov. 

Mládeže od 15 do 18 rokov 8 - 4 dievčatá a 4 chlapci. 

Dospelých  spolu 420 - 198 žien a 222 mužov. 

Zmeny v počte obyvateľov počas roka 2017:  

Prihlásených - 19 občanov, 17 dospelých a 2 deti. Odhlásených – 10. 

V roku 2017 sa narodili 2 deti:  

Tomislav Lovrič a Filip Trebatický. 
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Zomrelo 8 občanov:  

Milan Juráš (nar. 1936) , Milan Marônek (nar. 1956), Elena Polednáková (nar. 
1932), Ľudovít Stančík (nar. 1944), Miroslav Ševčík (nar. 1959), Ladislav Štefík 
(nar. 1945), Alžbeta Štefíková (nar. 1925), Anna Švancarová (nar. 1930).  

Celkový prírastok obyvateľov: 1.  

V našej obci sa na prirodzenom prírastku obyvateľov stále prejavuje nepriaznivý 
vývoj, ktorý súvisí so starnutím populácie. Do novovybudovaných obecných 
nájomných bytov sa však prisťahovalo 17 mladých obyvateľov, čo zaručuje obci 
aspoň minimálne zvyšovanie počtu občanov.    

 

Hospodárenie: 

Plánované príjmy na rok 2017  boli 680 375 eur, po úpravách rozpočtu počas 
roka príjem dosiahol 682 790 eur. 

Plánované výdavky v roku 2017 boli v tej istej sume  680 375 eur, po úpravách 
rozpočtu počas roka  dosiahli výslednú sumu  673 180 eur. 

Na rok 2018 je plánovaný rozpočet – príjmy aj výdavky v sume 307 410 eur. 

Obec nevedie žiadny súdny spor a nie je vystavená účtovným rizikám.  

V roku 2017 boli odkúpené bytové domy E a F ( č. d. 302 a 303). Obec vlastní 
celkovo 24 bytov.  

Dotácie: Jednota dôchodcov – 434 eur, Centrum voľného času Stará Turá – 60 
eur, Centrum voľného času Myjava 36 eur.  

Predpokladané investičné akcie: pokračovanie v rekonštrukcii kultúrneho domu, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, oprava oplotenia cintorína.  

Pri klesajúcej nezamestnanosti, ktorá je v okrese Myjava 2, 73 % boli v roku 
2017 v Hrašnom len 2 nezamestnaní, t. j. 0, 4%.  

 

Obecné zastupiteľstvo na pravidelných zasadnutiach riešilo viaceré aktuálne 
témy, ktorými obec v tomto roku žila. Patrilo k nim :  

- spravovanie nájomných domov, uzatváranie nájomných zmlúv 
- predaj pozemkov, priľahlých pri rodinných domoch, cena pôdy v tomto 

roku bola 3€/m2    
- dôležitá a dlho pripravovaná investícia - rekonštrukcia kultúrneho domu. 

Po úspešnom verejnom obstarávaní sa do konca roka podarilo vymeniť 
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strechu a okná. Nasledovať budú ďalšie rekonštrukčné práce. Finančné 
prostriedky budú zapracované do plánu na rok 2018.   

- riešenie udržiavania pozemkov v okolí, o ktoré sa vlastníci nestarajú  
- v auguste 2017 bol na žiadosť občanov urobený rozbor pitnej vody v obci. 

Výsledky rozboru boli dobré, voda neprekračuje limity určené na ľudskú 
spotrebu v žiadnej zložke, skúmané boli dusičnany, baktérie 
a mikroorganizmy   

- prenájom pozemkov určených na poľnohospodársku výrobu 
v katastrálnom území Kostolné, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve 
obcí Kostolné a Hrašné. Minimálna cena za prenájom je 25€/ha 

- informácia o výške nájmu za obecné lesy pre našu obec. Nájom bude 
poukázaný v sume 9000 €  

- schválené bolo mimoriadne členské ZMOS SR pre Nemocnicu 
s poliklinikou Myjava v sume 3€ na občana  

- príspevok obce na činnosť Jednoty dôchodcov v roku 2018 bude 500€  
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v materskej škole – 

stravná jednotka je 1, 27€  
- za prísediaceho za obec Hrašné na Okresnom súde v Novom Meste nad 

Váhom zvolili poslankyňu Mgr. Luciu Balážovú  
- schválená bola správa o činnosti hlavného kontrolóra obce a plán 

kontrolnej činnosti na rok 2018 a plánovaný rozpočet na rok 2018  

 

Život v obci, školstvo, služby: 

Naša obec má dlhú, ale žiaľ, málo známu históriu. Vznikla pravdepodobne 
v polovici 15. storočia po husitských vojnách, najmä po bitke pri Lipanoch 
(1434)  ako súčasť myjavských kopaníc pod názvom Hrašný Vrch a do roku 
1955 bola súčasťou dediny Kostolné. V tom roku pri odčlenení dostala názov 
Hrašné, tvorilo ju 13 kopaničiarskych usadlostí a mala 986 obyvateľov. V roku 
2002 bol vypracovaný erb obce (ako novotvar) – v striebornom štíte je zelené 
trojvršie, zo stredu vyrastá čierny dub s 13 zelenými listami. Dub symbolizuje 
novovzniknutú obec, listy 13 kopaníc. 

Celková rozloha obce je 907 hektárov. Nadmorská výška – v strede obce 340 m 
nad morom, okrajové časti 260 – 372 m. 

Z dejín obce sa zachovalo málo pamiatok. Medzi najstaršie obytné domy patril 
napríklad dom Daniela Baránka , v ktorom dnes žije rodina Kurtišová, dom 
Vitkovcov a Zábojnikovcov (už nestoja), dom rodiny Bustinovej a určite aj 
mnohé ďalšie, lebo už v tomto období bola v Hrašnom – vtedajšom Hrašnom 
Vrchu škola aj hostinec. Podľa zachovaných dokumentov tu bola škola v roku 
1899 (alebo už skôr), v školskom roku 1922 -1923 ju navštevovalo 80 – 90 detí.  
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Postupný pokles počtu obyvateľov súvisel s budovaním miest Myjava a Stará 
Turá a možnosťou zamestnať sa tam vo veľkých fabrikách. Väčšina mladých 
ľudí sa odsťahovala.  

Postupne sa táto tendencia zmiernila, dobrá autobusová doprava a autá takmer 
v každej rodine už nenútia ľudí odchádzať.  V súčasnosti je v Hrašnom možnosť 
získať pekný nájomný byt v nových bytových domoch, postavených v rokoch 
2013 – 2016. Hrašné vlastní 24 nájomných bytov v blokoch A, B, C, D, E, F. 
V každom bloku sú 4 bytové jednotky, 3 byty sú dvojizbové, 1 trojizbový. 
Dvojizbový má rozlohu 50 m štvorcových, trojizbový 64 m štvorcových. Každý 
byt má vlastný plynový kotol na kúrenie a ohrev vody, vlastný plynomer 
a elektromer.  

Údržbu si vyžadujú staršie bytovky, postavené v 70 –tych rokoch 20. storočia. 
Kvalitu bývania v hornej bytovke zvýšila v roku 2017 izolácia pivničných 
priestorov.  Niektoré mladé rodiny si kúpili a prestavujú staré rodinné domy 
(Andrej Štefik, Miroslav Nemec, Andrej Baran). Stále je však u nás ešte 
niekoľko domov neobývaných.  

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou Myjava, 
Poliklinika Stará Turá, zmluvní lekári podľa výberu občana.  

Vzhľadom na počet obyvateľov je obec primerane organizovaná. V budove 
obecného úradu je dobre fungujúci poštový úrad, knižnica a tiež materská škola. 
Riaditeľkou je Monika Hučková, učiteľkou Lucia Svinkásková. Je to 
jednotriedna škola rodinného typu, vekovo zmiešaná. Vzdelávanie detí prebieha 
podľa Školského vzdelávacieho programu Ďatelinka, schváleného 
Ministerstvom školstva SR. Zohľadňuje bydlisko detí a vedie ich k dobrému 
vzťahu k životnému prostrediu, k prírode, enviromentálnemu cíteniu. Deti často 
chodia na vychádzky do prírody a na výlety. Blízky les a veľký školský dvor im 
umožňujú rozvíjať športové aktivity. Výchovu k zdravému životnému štýlu 
podporujú aj projekty Školské mlieko a Školské ovocie. Pedagogičky vedú deti 
k rôznym aktivitám, k suverénnemu vystupovaniu na spoločenských 
podujatiach, vystavujú ich ručné práce. Materská škola má kvalitnú internetovú 
stránku. Fotografie z jej mnohých aktivít sú uverejnené aj na propagačnej tabuli 
pred obecným úradom.  V tomto školskom roku navštevovalo MŠ 14 detí. 

Mamičky s mladšími deťmi majú možnosť na hry a vychádzky v parku pri 
kultúrnom dome a tiež v športovom areáli pri futbalovom ihrisku.  

Základná škola v našej obci nie je, školopovinné deti navštevujú základné školy 
v Myjave, v Rudníku, v Kostolnom alebo v Starej Turej.  

V našej obci pôsobí terénna opatrovateľská služba, opatrovateľka Zdenka 
Pražienková  zabezpečuje roznášanie obedov a pomoc v domácnosti nevládnym 
občanom.  
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Veľkou pomocou pre dôchodcov je tiež možnosť objednávať si obedy až do 
domu firmou JEDÁLNIČKA – rozvoz obedov Myjava a okolie.  

Úspešnou spoločenskou organizáciou v Hrašnom je Jednota dôchodcov. 
V tomto roku si členovia pripomenuli 10. výročie jej vzniku na mikulášskom 
večierku 8. decembra. Večierok bol spojený s výročnou schôdzou, na ktorej 
predsedníčka Emília Malková informovala prítomných 44 dôchodcov o činnosti 
v uplynulom roku a o plánoch do budúcnosti. Ku kultúrnemu programu značne 
prispela harmonikárka M. Kozáková a miestne speváčky 

Priestor pre spoločenské aktivity dospelých je v kultúrnom dome (teraz prebieha 
rekonštrukcia), v budove starej školy na Hodulovom Vrchu a v zasadačke 
obecného úradu. Príjemné prostredie ponúka tiež reštaurácia,  je však málo 
využívaná.  

Obchod – Potraviny COOP Jednota SD Trenčín ponúka obyvateľom primeraný 
výber základných potravín, ovocie, zeleninu, balené mäso. Chlieb a pečivo je 
možné objednať si dopredu. Ceny tovaru sa veľmi nemenia, len koncom tohto 
roku sa zvýšili ceny masla, smotany a vajec, čo súviselo so všeobecnými 
 problémami v súvislosti s chovom zvierat.  

Obec pravidelne udržiava pozemok v okolí domu smútku a obecný cintorín, 
zabezpečuje kosenie trávy.  

Blízko našej obce je ešte veľa neudržiavaných súkromných pozemkov, niektoré 
z nich má v prenájme súkromná podnikateľka – chovateľka koní Katarína 
Žiaková. Pasúce sa kone sú príjemným spestrením života v okolí obce a tiež 
pomocou pre polia, ktoré by inak zarastali burinou a náletovými drevinami. 
Údržbu ďalších pozemkov bude potrebné v budúcich rokoch riešiť.  

Obchodné spoločnosti založené obcou sú: Spoločné lesy Hrašné – Kostolné 
s.r.o, ktorá má v náplni činnosti približovanie, pílenie, hobľovanie 
a impregnovanie dreva a Doliny s.r.o, ktorá podniká v oblasti nakladania 
s odpadmi.  

Najväčší podnikateľ v obci - firma Herbex s.r.o.  pokračovala aj v tomto roku 
v úspešnom podnikaní – vo výrobe a predaji bylinných zmesí a čajov z liečivých 
rastlín a ovocia. Obec Hrašné sa aj jej prostredníctvom zviditeľňuje na 
Slovensku i v zahraničí. Veľká reportáž o tejto spoločnosti a jej úspešných 
produktoch bola uverejnená aj v časopise Kopaničiar expres. V tomto roku 
predstavili napríklad čajovú zmes Kapucínka a tymian, bylinnú zmes na tlak, 
Hlavohoj a ďalšie, spracovávajú už viac než 100 druhov surovín. 

Pestovateľská pálenica Akvavita pokračovala aj v tomto roku v činnosti, mala 
však slabú sezónu, keďže v rokoch 2016 a 2017 sa v dôsledku jarných mrazov 
urodilo málo ovocia a obyvatelia mali málo kvasu.  
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Ďalšími aktívnymi firmami v Hrašnom sú tiež Elkon – Dušan Pastorek, 
Pneuservis – Ján Duga, Stavebné práce Martin Mateják, Plastové okná – 
Miroslav Nemec, Spoločné lesy Hrašné – Kostolné.   

Život v regióne priebežne zaznamenáva aj týždenník Kopaničiar – expres. Počas 
roka 2017 venoval pravidelne pozornosť výsledkom futbalových zápasov, 
turnajom, aktivitám hasičskej ligy IKHL a tiež výsledkom tvorivej práce 
materskej školy.  

Od roku 2017 má Hrašné kvalitnú a stále aktualizovanú internetovú stránku, na 
ktorej sú zverejnené všetky podstatné informácie o našej obci.    

 

Šport: 

Futbalisti TJ Slovan Hrašné pokračovali v súťaži VIII.ligy (Myjava). Predseda 
výboru Milan Šuster a tréner Miroslav Pražienka viedli futbalistov aj v tomto 
roku. V jarnom kole boli ich výsledky slabé, väčšinu prípravných zápasov 
prehrali. Už dlhší čas sa prejavuje znížený záujem mládeže o šport, hoci 
podmienky v Hrašnom sú dobré – dlhoročná tradícia, kvalitný športový areál aj 
finančná podpora od obce. V jesennom kole sa im už darilo lepšie, napokon 
skončili v strede tabuľky, čo možno považovať za úspech. Mimoriadnym 
podujatím roka bol 1. júla 2017 4. ročník Memoriálu Petra Hučka (bývalého 
starostu a významnej osobnosti obce), na ktorom sa okrem domáceho mužstva 
zúčastnili BAF Stará Turá, MFK Stará Turá „B“ a PŠK Bzince pod Javorinou. 
Víťazom sa stal BAF Stará Turá, Hrašné skončilo na 3. mieste. 24. októbra bol 
III. ročník futbalovej súťaže Slobodní proti ženatým.     

Viac sa darilo hráčom bowlingu v Podjavorinskej bowlingovej lige amatérov. 
V máji 2017 sa skončil 2. ročník PBLA  2016 – 2017. V konečnom poradí 
skončilo družstvo Slovan Hrašné na 3. mieste z 15 zapísaných družstiev.  

Hráči: Miro Ferianec, Milan Jakubec, Jozef Moravčík, Milan Šuster – spolu 
získali 971 bodov.   

Športovou osobnosťou Hrašného v bowlingu, ale najmä v šachu  je Milan 
Jakubec. Už ako 15 ročný súťažne hrával šach – najskôr ako študent 
v Bratislave,  potom v ŠK Piešťany, od roku 1987 v Spartaku Myjava, kde je aj 
v súčasnosti licenčným hráčom. V nasledujúcich rokoch  reprezentoval viaceré 
šachové kluby a v súčasnosti hrá v 3. lige B2 a je predsedom ŠO TJ Spartak 
Myjava. V uplynulej sezóne za Myjavu a Holíč odohral 14 partií s bilanciou 9 
výhier, 4 remízy a 1 prehra. 
 
Úspešne pôsobí v IKHL – Inovecko – karpatskej hasičskej lige Dobrovoľný 
hasičský zbor Hrašné. Vznikol už v roku 1950. V rokoch 1975 – 1977 si hasiči 
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brigádnicky vybudovali požiarnu zbrojnicu. V roku 2013 vzniklo ženské 
družstvo. V súčasnosti má DHZ  Hrašné 42 členov, z toho 12 žien.  Najstarším 
členom je 80 ročný Štefan Jakubec, predsedom je Dušan Kubánek, veliteľom 
Martin Mateják, tajomníkom Pavol Mateják. 
 
Mladí hasiči a hasičky sa aj v tomto roku pravidelne  zúčastňovali na súťažiach. 
V máji na súťaži dobrovoľných hasičov vo Vrbovciach dosiahli ženy 
z Hrašného najlepší čas, v júli na súťaži O putovný pohár primátora mesta 
Myjava u Vankov skončili na 2. mieste. Na Krajskej súťaži DHZ v Dohňanoch 
ženy z Hrašného reprezentovali okres Myjava, len smola – „pokazená mašina“ 
im zabránila vyhrať aj túto súťaž. 1. miesto obsadili ženy z Hrašného aj na 
súťaži Memoriál Jána Talábu v Jablonke v októbri 2017.  
5. august bol významným dňom, ktorý sa odohrával na ihrisku v našej obci. 
Bolo to 8. kolo 6. ročníka ligy IKHL a zároveň súťaž  O pohár starostu obce 
Hrašné. Zúčastnili sa družstvá zo 4 okresov: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Piešťany, Senica – spolu 22 družstiev, 14 mužských a 8 ženských. Pohár 
starostu si vybojoval DHZ Drgoňova dolina muži a Rudník ženy.        
  

 Zaujímavosti:  

Dôkazom, že v našej obci žije stále veľa rodín pôvodných obyvateľov Hrašného 
Vrchu sú viaceré priezviská , ktoré pretrvávajú veľa rokov. Patria medzi ne: 
Hrašný, Polák, Malek, Stančík, Hučko, Štefik, Bies, Galandák, Taran, Michalec, 
Ferianec, Tomiš, Mateják, Zábojník, Porubský, Bunčiak, Štrba, Klč, Miko, 
Kubiš, Baranovič, Barančin, Biesik, Vraviš, Švancara, Kohútik, Horniaček ...  
Viaceré priezviská sa často opakujú na pomníkoch na miestnom cintoríne. 

Niektoré priezviská sa už u nás v obci nezachovali, napr. Hodul, Medveď, Knap, 
Medňanský, Václavek, Rumanek, Bustin.  

Hrašný Vrch v literatúre:  

V románe Joža Nižnánskeho Čachtická pani sa Hrašný Vrch spomína na 
stranách 429 a 522 v súvislosti so svadobnou hostinou zbojníka Andreja Drozda 
a Báthoryčkinej utajovanej dcéry Eržiky v poľovníckom zámku grófa Nyáryho. 
Príbeh je zrejme vytvorený fantáziou autora. Miesto, ktoré sa dodnes volá 
Majernícka bočina však mohlo súvisieť s poľnou cestou vedúcou od Čachtíc 
popri potoku Rudník (medzi Polákovým Vrchom a Hrašným Vrchom) okolo 
majera pod obcou Rudník až k Myjave. Nebolo by ničím výnimočným, keby si 
gróf Štefan Nyáry na takom peknom a výhodnom mieste dal postaviť malý 
poľovnícky zámoček. Niektorí starší občania Hrašného (pán Štefan Klč - 
Zachariáš) tvrdili, že vedia kde ten zámoček stál. Dnes už však po ňom žiadnu 
stopu nenachádzame. 
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Obecný úrad: 

 

Vladimír Stančík – starosta 

Jaroslav Barančin – počas PN zastupoval starostu obce  

Elena Malková – samostatný odborný referent pre ekonomické a samosprávne 
činnosti  

Jana Kučerová   – od 1. 5. 2017 odborný administratívny pracovník – počas 
rodičovskej  dovolenky zastupuje Mgr. Petru Šimkovú.   

Kvetoslava Jurášová – hlavný kontrolór 

 

Ďalšími zamestnancami sú:  

Anna Lukáčová – kuchárka v materskej škole 

Edita Hrašná – upratovačka 

Ján Urbančík – šofér Kuka vozu, pomocné obecné práce 

Martin Mikulec – vývoz ZKO, pomocné obecné práce 

Ivan Čecho – vývoz ZKO, pomocné obecné práce 

Zdenka Pražienková – opatrovateľka  

 

Pri spracovávaní konceptu kroniky obce boli použité štatistické údaje obecného 
úradu, záverečný účet obce za rok 2017 a zápisnice obecného zastupiteľstva. 

       Kronikársky záznam bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom 
uznesením č.    dňa     

       Doplnky a pripomienky boli do kronikárskeho záznamu dopracované. 

 

Mgr. Marta Balážová                                           Vladimír Stančík 

kronikárka obce starosta obce 

 


