Kronika 2018
V živote obce bol tento rok významný, súviselo to najmä s blížiacimi sa komunálnymi
voľbami, ktoré sa pripravovali na 10. novembra 2018. Veľký záujem bol najmä o funkciu
starostu obce – občania mali možnosť vybrať si zo 4 kandidátov – zaregistrovali sa: Pavel
Hučko, Martin Mateják, Zdenka Jakubcová a Vladimír Stančík. Víťazom sa stal Pavel Hučko.
Z prihlásených kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Jaroslav
Barančin, Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Martin Mateják a Lenka Fábry Bunčiaková.
Zo zapísaných 426 voličov sa zúčastnilo na voľbách 271. Účasť bola teda pomerne vysoká,
viac než 60 percent. Obyvatelia Hrašného očakávajú od nového obecného zastupiteľstva
oživenie kultúrneho i spoločenského života v obci a najmä jej rýchlejší rozvoj. Na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva boli určené aj 3 komisie:
Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu – predseda: Lenka Fábry Bunčiaková,
členovia: Monika Hučková, Martin Mateják
Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce – predseda: Lucia Balážová, členovia: Jaroslav
Barančin, Zdenka Jakubcová, Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják
Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda: Jaroslav Barančin, členovia: Zdenka
Jakubcová, Lenka Fábry Bunčiaková.

Príroda, počasie:
V tomto roku sa opäť potvrdili pozorovania meteorológov, že počasie v strednej Európe sa
mení, je z roka na rok teplejšie a suchšie, bude nás stále viac nútiť lepšie hospodáriť s vodou
a ani ročné obdobia už nebudú štyri ako bývali predtým, ale len dve - zima a leto. V tomto
roku sme mali leto mimoriadne dlhé – od apríla do septembra. Už začiatok januára bol teplý 5 – 6 stupňov Celzia a vyznačoval sa tiež hmlistým, pochmúrnym počasím, ktoré trvalo do
polovice januára. Potom sa trocha ochladilo, pekne nasnežilo, ale pri teplotách len okolo nuly
a nad nulou sneh dlho nevydržal. Teplé počasie trvalo aj v prvej polovici februára. Pre
zvieratá v lese a pre vtáky to bolo dobré obdobie, netrpeli zimou, my sme sa však obávali, že
ani hmyz nevymrzne a bude ho v tomto roku veľa. Hoci oneskorene, až po 20. februári, zima
predsa len prišla. Nočné mrazy boli okolo 10 – 15 stupňov Celzia a fúkal ľadový vietor.
Snehu však bolo už veľmi málo, rastliny neboli chránené. Splnila sa aj pranostika o Matejovi
(24. február) – „že ľady láme a keď ich nenájde, tak ich stavia“. Zima trvala s krátkymi
prestávkami až do 25. marca. Vtedy sa zrazu oteplilo, jarné dáždiky prebudili prírodu a začali
sa jarné práce. Typická jar však trvala veľmi krátko, už v polovici apríla sa začala podobať na
leto – teploty cez deň dosahovali viac než 20 stupňov Celzia, stromy rýchle rozkvitali. Bolo
málo dažďa, sucho znásoboval nepríjemný vietor. Až 8. mája konečne dobre napršalo, „traja
zmrznutí svätí“ Pankrác, Servác a Bonifác mrazy v tomto roku nepriniesli a tak sa ukázala
sľubná úroda zeleniny a najmä ovocia. Po dvoch nepriaznivých rokoch boli ním stromy
obsypané. Hoci boli po celé leto horúčavy, búrky sa našťastie nášmu regiónu celkom
nevyhýbali, vždy keď začínalo byť kritické sucho, nejaká búrka prišla. Ale únavnému
polievaniu sa až do polovice augusta vyhnúť nedalo. Vtedy sa počasie zmenilo, prišla úľava
od horúčav a aj viac dažďa. Napokon sa ukázalo, že tento rok bol na úrodu priaznivý,
mimoriadne štedrý na všetky druhy ovocia – jablká, hrušky, slivky, orechy. Hoci smädné osy
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ešte nedozreté jablká a hrušky ničili, veľa ich zostalo na odloženie na zimu a tiež do sudov.
Zelenina netrpela chorobami, spokojní sme boli s úrodou rajčín, uhoriek a zemiakov.
V októbri prišlo dlhé a krásne obdobie babieho leta, mali sme veľa času pozbierať úrodu. Aj
začiatkom novembra na sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých stále bohato kvitli
jesenné kvety – chryzantémy, garafie a ruže. Rovnaké boli aj nasledujúce týždne. Martin 11.
novembra „na bielom koni“, teda so snehovým počasím neprišiel, bolo len zamračené
a hmlisté počasie, vhodné na oranie a rýľovanie už dávno prázdnych polí a záhrad.
Z ovocných stromov postupne opadalo posledné lístie, prišlo obdobie jeho hrabania alebo
zberania kosačkami a vo voľnom čase sme si užívali príjemné prechádzky v lese, v našom
okolí bohato pokrytom opadaným dubovým lístím. Prvý sneh napadol 19. novembra, bol však
len na ukážku, až do polovice decembra boli len mierne mrazíky. Znova nasnežilo v polovici
decembra, ale odhŕňať ešte nebolo potrebné, sneh sa zo dňa na deň strácal, do Vianoc
nevydržal. Pár dní pred Vianocami prišlo tradičné vianočné oteplenie a až do Nového roka
bolo už len hmlisto, vlhko, bez mrazu a bez snehu.

Štatistika:
Na konci roka 2018 malo Hrašné 480 obyvateľov. Z toho bolo 431 občanov nad 15 rokov
a 49 detí do 15 rokov. Priemerný vek obyvateľov bol 46,44 roka.
Deti do 15 rokov: 31 dievčat a 18 chlapcov. Mládež od 15 do 18 rokov: 6 dievčat a 3 chlapci.
Dospelí: 198 žien a 224 mužov.
V roku 2018 sa narodili v našej obci 3 deti: Violet Lechnerová, Lea Klčová a Karin KrčKonečná.
V tomto roku zomrelo 9 obyvateľov našej obce: Božena Barančinová, Martin Bies, Vladimír
Galandák, Anna Jurášová, Jozef Krištofovič, Štefan Malek, Anna Malková, Anna
Matejáková, a Anna Štefíková.

Hospodárenie:
Plánované príjmy na rok 2018: 307 410 eur
Plánované výdavky na rok 2018: 307 410 eur
Skutočné príjmy boli: 344 929, 70 eur
Skutočné výdavky: 279 762, 52 eur
Rozpočet na rok 2019 bol schválený 26. 10. 2018 uznesením č. 205/2018:
Príjmy: 299 330
Výdavky: 299 330.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2018 sa riešila závažná investícia – poslanci
schválili zmluvu so STAS, s.r.o. – s víťazom verejného obstarávania na stavebné úpravy na
kultúrnom dome v Hrašnom v celkovej sume 54 977, 59 eur.
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V ďalších mesiacoch schválili menšie finančné dotácie pre hematologicko-transfúzne
oddelenie Nemocnice s poliklinikou Myjava – na občerstvenie pre darcov krvi a tiež
ponukové konania na verejné obchodné súťaže na prenájmy pozemkov (1/2 Hrašné, 1/2
Kostolné – v spoločnom vlastníctve) a na pozemok v obci Poriadie.

Život v obci, školstvo, služby:
O dianí v obci podrobne a prehľadne informovala internetová stránka Obec Hrašné, okrem
potrebných oficiálnych informácií obecného úradu boli pravidelnými prispievateľmi najmä
športovci – TJ Slovan Hrašné, Jednota dôchodcov a materská škola.
Pre kultúrny život v obci je najvýznamnejším miestom kultúrny dom, ktorý bol pre
rekonštrukciu väčšiu časť tohto roka zatvorený. Okrem vynovenia vnútorných priestorov
dostala budova novú strešnú krytinu a plastové okná. Na 19. októbra zastupiteľstvo pozvalo
seniorov na slávnostné otvorenie kultúrneho domu a zároveň na spoločenské posedenie a
pohostenie pri príležitosti Mesiaca starších. S pekným kultúrnym programom vystúpili deti
z materskej školy. Ďalšia časť rekonštrukcie kultúrneho domu – nová fasáda - by mala
nasledovať v budúcom roku.
7. decembra 2018 bolo v rekonštruovanom kultúrnom dome slávnostné verejné ustanovujúce
zasadnutie nového obecného zastupiteľstva. Hlavným oficiálnym bodom programu bolo
prevzatie insígnií obce Hrašné, sľub nového starostu a nových členov obecného
zastupiteľstva. Starosta – p. Pavel Hučko vo svojom prejave na úvod funkčného obdobia
oslovil prítomných občanov a poslancov, poďakoval sa predchádzajúcemu vedeniu obce za
vykonanú prácu a tiež občanom, ktorí sa zúčastnili vo voľbách do miestnej samosprávy
a preukázali tým nielen záujem, ale predovšetkým zodpovednosť za budúci rozvoj obce.
Uviedol svoje priority a ciele, ktorými sa bude riadiť pri zodpovednom rozhodovaní
v prospech obce Hrašné a jej obyvateľov. Dôvera, ktorú starosta a poslanci voľbami získali,
ich k tomu zaväzuje. Zároveň vyzval občanov, podnikateľov, všetky miestne organizácie
a mládež na väčšiu angažovanosť v dianí v obci. Medzi prioritami zastupiteľstva na najbližšie
obdobie uviedol znovuzriadenie komisií, zlepšenie komunikácie, pravidelné verejné
zasadnutia každý mesiac. V najbližšom období sa bude zastupiteľstvo venovať kvalite pitnej
vody v obci, stavu miestnych komunikácií, kvalite verejného osvetlenia a obecného rozhlasu,
bezpečnosti na hlavnej komunikácii, skládke odpadu, problémom s odpadovou vodou
z bytových domov a riešeniu ďalších aktuálnych problémov. Obec sa bude intenzívne
uchádzať o financovanie projektov z eurofondov a ďalších štátnych finančných zdrojov. Pri
zveľaďovaní obce starosta očakáva dobrú spoluprácu so spoločenskými organizáciami –
Jednotou dôchodcov, dobrovoľnými hasičmi, športovcami a podnikateľmi. Predpokladá tiež
dobrú spoluprácu s Okresným úradom v Myjave, ktorého prednostka JUDr. Ingrid Vrkočová
sa na slávnostnom zasadnutí osobne zúčastnila a podporu obci potvrdila aj svojim
príhovorom. Súčasťou zasadnutia bolo občerstvenie a neformálna diskusia s prítomnými
občanmi.
Každodenný život obyvateľov obce si vyžaduje nielen kvalitné služby obecného úradu, ale aj
pošty, materskej školy, obchodu Potraviny, Pohostinstva a tiež Domu smútku. Všetky tieto
inštitúcie fungovali v tomto roku primerane veľkosti našej obce, počtu obyvateľov a
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súčasným finančným možnostiam. V predajni Jednoty sa denne predávajú základné potraviny,
občania boli spokojní so službami poštového úradu a materskej školy. V budúcnosti bude
potrebná investícia do Domu smútku.
V školskom roku 2017 – 2018 navštevovalo Materskú školu v Hrašnom 14 detí, v školskom
roku 2018 – 2019 16 detí, všetkým žiadostiam o prijatie sa podarilo vyhovieť. Pedagogickými
zamestnancami sú Monika Hučková – riaditeľka a Lucia Svinkásková – učiteľka,
prevádzkovými zamestnancami sú Anna Lukáčová – kuchárka a Edita Hrašná – upratovačka.
V Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy riaditeľka podrobne analyzovala
celý výchovno-vzdelávací proces, pedagogické i spoločenské aktivity a prezentácie materskej
školy na verejnosti a tiež projekty, do ktorých bola materská škola zapojená. Silnými
stránkami MŠ v Hrašnom sú predovšetkým 100% kvalifikovanosť učiteliek a tvorivé a
estetické prostredie pre deti. Slabšími stránkami sú nedostatok finančných prostriedkov, ale
tiež edukačných materiálov, učebných pomôcok, opotrebovaný nábytok a zastaraný vzhľad
interiéru. Cenná je spolupráca materskej školy s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Myjave a s logopedickou poradňou. Hlavným zdrojom
financovania MŠ je štátny rozpočet, mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od
zákonných zástupcov detí sú v súčasnosti 6 eur. Vzhľadom na dobré pedagogické výsledky
sú deti sú na vstup do základnej školy dobre pripravené. 28. júna sa rozlúčili pekným
kultúrnym vystúpením v materskej škole deti, ktoré odchádzajú v septembri do základných
škôl. Deti z Hrašného chodia do základných škôl v Rudníku, v Kostolnom, na Starej Turej
alebo v Myjave.
Aktívnou spoločenskou organizáciou v našej obci je Jednota dôchodcov Slovenska , ktorá
počas roka už tradične pripravuje niekoľko podujatí a aj v tomto roku pôsobila veľmi aktívne
pod vedením predsedníčky Emílie Málkovej. Aj napriek ťažkostiam – chorobám či extrémne
teplému počasiu sa podarilo uskutočniť viaceré podujatia, napríklad stretnutie pri príležitosti
MDŽ, posedenie pred Veľkou nocou s ručnými prácami a pečením veľkonočnej baby,
zúčastnili sa pri stavaní mája, boli športovať na okresných športových hrách v Starej Myjave.
Spolu s partnerskými organizáciami z Rudníka, Myjavy a Starej Myjavy sa zúčastnili na
výstave EXPO Trenčín. V apríli a v máji sa zúčastnili na schôdzach, snemoch a voľbách na
úrovni okresu a kraja. Dve členky boli na kúpeľno-rekondičných pobytoch. Činnosť Jednoty
dôchodcov ovplyvňuje vek členov, zdravotné a iné problémy, choroby, ubúdajú členovia,
nových je málo. Napriek tomu pokračuje úsilie získať nových členov a obohatiť činnosť
organizácie.
Týždenník Kopaničiar Expres pravidelne informoval o kultúrnom, spoločenskom a športovom
živote v našom regióne. Obec Hrašné v ňom dostávala priestor najmä v športových rubrikách
o výsledkoch futbalových zápasov. Za pozornosť však určite stáli tiež informácie
o darcovstve krvi, viackrát sa v tomto roku stali darkyňami aj naše občianky - Jana Kollárová,
Alena Tadlánková a Katarína Šurinová.
Miestne regionálne noviny po celý rok často uverejňovali pracovné ponuky, informoval
o nich aj miestny rozhlas. V súčasnosti na Slovensku problém s nezamestnanosťou nie je,
práve naopak, firmy v Starej Turej, v Myjave a v ďalších mestách stále hľadajú nových
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zamestnancov a kto mal záujem o manuálnu prácu, mohol sa zamestnať. V Hrašnom však
voľné zdroje zamestnancov nie sú, veľa obyvateľov je v dôchodkovom veku.
18. augusta bolo v susednej obci Kostolné spoločensko – zábavné podujatie - súťaž vo varení
gulášu a v hre „ čamprla“. Do súťaže sa zapojilo aj družstvo z Hrašného. Úspešné boli naše
„Čertove kuchárky“ – Jana Klimová, Monika Valenčíková a Adela Chaloupecká. Zúčastnili
sa aj družstvá Ľuboša Mikulca a Dušana Masára.

Šport:
V jarnej časti súťaže boli naši futbalisti – Slovan Hrašné úspešní, skončili v tabuľke VIII. ligy
Myjava na 3. mieste, v jesennej časti boli zaradení do VIII. ligy Nové Mesto nad Váhom
a darilo sa im menej, vo veľkej konkurencii z 13. mužstiev sa umiestnili na 10.mieste.
Slovan Hrašné pokračoval aj v tejto sezóne úspešnou reprezentáciou ako člen Podjavorinskej
bowlingovej ligy amatérov. V máji 2018 vyvrcholil 3. ročník súťaže, členmi tímu Slovana
Hrašné boli Milan Jakubec, Miroslav Ferianec, Jozef Moravčík a Milan Šuster. Najviac sa
darilo Miroslavovi Feriancovi. Po základnej časti súťaže skončil Slovan Hrašné na 5. mieste,
vo štvrťfinále sa stretol so 4. mužstvom tabuľky - No počkaj a po víťazstve postúpil do
semifinále. Tam podľahol neskoršiemu víťazovi - My sme tu doma. V súboji o 3. miesto
prehral s 2-násobným víťazom – Hujerovcami. Súťaž od jesene 2018 pokračuje 4. ročníkom.
7. 7. – bolo na ihrisku v Hrašnom významné športové podujatie - 5. ročník Memoriálu Petra
Hučka (bývalého starostu obce, aktívneho športovca a podporovateľa športu v obci). Vo finále
sa zúčastnili okrem domáceho mužstva ešte BAF Stará Turá, PŠK Bzince pod Javorinou a FC
Retro Hrašné – bývalí hráči našej obce. Turnaj prebiehal v priateľskom duchu, nechýbal
dobrý guláš, ktorý varil prezident klubu Vlado Galandák ani atrakcie pre deti – patrili k nim aj
jazdy na koňoch. Stretnutie starých a mladých nadšencov športu trvalo do neskorých
večerných hodín. Smutnou udalosťou roka pre športovcov, ale i pre všetkých obyvateľov
Hrašného bolo, že 14. októbra prezident klubu Vladimír Galandák náhle zomrel.
Okrem futbalistov je v Hrašnom aktívny Dobrovoľný hasičský zbor, úspešné sú najmä ženy.
Aj v tomto roku sa pravidelne zúčastňovali na všetkých 10. kolách súťaže IKHL (Inoveckokarpatskej hasičskej ligy). V 3. kole v Kostolnom skončili na 2. mieste, v 6. kole v Cetune na
3. a v 7. kole vo Vrbovom na 2. mieste (z 22družstiev). Na ihrisku v Hrašnom prebiehalo 9.
kolo IKHL. Na Územnej súťaži dobrovoľných hasičov skončili naše ženy tiež na 3. mieste.

Obecný úrad:
Do 7. decembra 2018 pôsobil obecný úrad v rovnakom personálnom zložení ako v roku 2017.
Od 7. decembra 2018:
Pavel Hučko – starosta
Lucia Balážová – zástupca starostu
Elena Malková – samostatný odborný referent pre ekonomické a samosprávne činnosti
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Jana Kučerová – odborný administratívny pracovník – počas rodičovskej dovolenky
zastupovala Mgr. Petru Šimkovú.
Kvetoslava Jurášová – hlavný kontrolór

Ďalšími zamestnancami sú:
Anna Lukáčová – kuchárka v materskej škole
Edita Hrašná – upratovačka a školníčka
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 2018 a zápisnice obecného zastupiteľstva.

č.

Kronikársky záznam bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom uznesením
dňa
Doplnky a pripomienky boli do kronikárskeho záznamu dopracované.

Mgr. Marta Balážová

Mgr. Pavel Hučko

kronikárka obce

starosta obce
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