Kronika 2020

Máme za sebou rok s veľmi pekným – na písanie aj čítanie úhľadným dátumom –
„dvadsaťdvadsať“, ale zároveň rok, ktorý si ľudstvo bude pamätať ako veľmi
dramatický a smutný pre stále prítomnú hrozbu choroby, na akú si ani najstarší
obyvatelia planéty nepamätajú. Od „španielskej chrípky“ , ktorá zasiahla svet pred
100 rokmi sa nič podobné neudialo. Žili sme v neistote, v strachu, ktorý spôsobila
pandémia choroby koronavírusu COVID- 19, ktorá sa už v minulom roku objavila
v Číne a v tomto roku v niekoľkých vlnách postupne prerástla do celého sveta.
U nás na Slovensku sa prví nakazení objavili vo februári a postupne sa ich počty
zvyšovali napriek núdzovému stavu a mnohým zavedeným celoštátnym opatreniam
ako bolo povinné nosenie rúšok na tvári, dezinfekcia rúk a celých priestorov, 2
metrové odstupy v radoch, zákaz stretávania sa rodín, priateľov, zastavená činnosť
spoločenských organizácií. Materské školy zostali na jar ešte otvorené. Starší žiaci
mali však povinnosť učiť sa online, s učiteľmi sa spájali cez počítače a riešili domáce
úlohy na diaľku, čo bolo veľmi náročné zvlášť pre viacdetné rodiny a pre deti, ktorým
doma nemal kto pomôcť, keď im zlyhávala technika. Niektoré rodiny potrebné
vybavenie – kvalitné počítače s kamerou ani nemali. Na výsledkoch vzdelávania detí
sa to určite prejaví. Zatvorené boli na jar (na jeseň už nie) aj veľké výrobné podniky –
automobilky, čo spôsobilo veľké ekonomické straty. V panike boli ľudia ešte pomerne
disciplinovaní, hoci situáciu komplikovali aj rôzne výmysly a konšpirácie z internetu
a to sme ešte netušili, že COVID-19 nás ovládne na celý rok a že v 2. vlne – na
prelome rokov 2020 a 2021 bude ešte oveľa horší a budeme dlho čakať na
očkovanie, ktoré by malo byť riešením. Začiatkom novembra pri zhoršujúcej sa
situácii vláda vyhlásila celoplošné testovanie obyvateľov, ktoré malo byť čiastočným
riešením situácie, aby sa nakazení obyvatelia dozvedeli, že majú vírus a izolovali sa
na 2 týždne v karanténe, lebo mnohí nemali viditeľné príznaky. Keďže išlo o povinné
testovanie, vyvolalo u ľudí rôzne reakcie, aj protesty a rôzne falošné tvrdenia o jeho
škodlivosti a „protiprávnosti“, kto ho však neabsolvoval a nemal potvrdenie
o negatívnom výsledku testu, nemohol chodiť do práce ani cestovať. Pre občanov
nad 65 rokov, ktorí sa zdržiavali len vo svojom dome a necestovali, platilo niekoľko
výnimiek, napríklad mohli chodiť iba do najbližšej predajne potravín, k lekárovi, na
prechádzky v blízkom okolí bydliska a pod. Od 22. júna sa situácia čiastočne
upokojila, deti 2. stupňa a stredných škôl sa mohli aspoň dobrovoľne vrátiť do tried,
opatrenia sa uvoľnili. Otvorili sa hranice do okolitých krajín, rodiny mohli cestovať na
dovolenky a stretávať sa. Choroba však prepukla oveľa silnejšie v druhej vlne na
jeseň. Aj preto, že mnohí ľudia opatrenia nedodržiavali, chorých pribúdalo.
Nemocnice sa postupne zapĺňali covid centrami (aj na úkor liečby iných pacientov).

Koncom roka 2020 bolo na Slovensku viac než 7000 nových ochorení denne, 2800
hospitalizovaných s touto chorobou, každý deň viac než 50 úmrtí, lekári a zdravotníci
vyčerpaní, mnohí chorí a v karanténe. Zakázané boli aj silvestrovské oslavy.
Najohrozenejší boli seniori nad 65 rokov, chronicky chorí ľudia a najmä obyvatelia
domovov dôchodcov, ktorí v nemocniciach napriek liečbe často zomierali.
V najťažších prípadoch sa používali pľúcne ventilátory, lebo choroba zasiahla najmä
pľúca, no niekedy sa pacienti ani pri najlepšej lekárskej pomoci nedali zachrániť.
Mladší mali väčšinou ľahší priebeh choroby – zvýšené teploty, kašeľ, únavu, stratu
čuchu a chuti, niektorí boli aj bez príznakov, ale chorobu šírili do okolia. Preto sa
opakovalo celoplošné testovanie obyvateľov a rôzne ďalšie opatrenia. Práca vo
výrobe a v ďalších firmách sa však už nezastavila. Až do konca roka bolo možné dať
sa otestovať bezplatnými antigénovými alebo platenými PCR testami, ak mali ľudia
príznaky choroby alebo tiež preventívne, aby sa navzájom nenakazili. Po celý rok
sústavne zasadalo konzílium odborníkov, hľadali sa riešenia, ale skutočnou pomocou
mohli byť až vakcíny, ktoré laboratóriá na celom svete vyvíjali. K nám sa prvé
zásielky vakcín od firiem Pfizer BioNTech a Moderna dostali počas vianočného
obdobia. Začalo sa očkovať podľa prísne určeného poradia, ako prví dostali vakcínu
zdravotníci. Mnohí obyvatelia mali z očkovania obavy, tie mali pomôcť prekonať aj
pozitívne vzory. Po Vianociach zaočkovali symbolicky ako prvého významnú
osobnosť našej epidemiológie a infektológie, doktora tropickej medicíny profesora
Vladimíra Krčméryho a prezidentku Zuzanu Čaputovú. Pokračovať vo vakcinácii sa
bude v budúcom roku. Vakcínu dostanú najstarší občania a postupne mladší.
S rokom 2020 sa spájali tiež ďalšie problémy – politické, ktoré v USA vyvolávala
agresívna politika prezidenta Donalda Trumpa a v Európe, keď Veľká Británia po
Brexite odišla z Európskej únie, čo vyvolalo veľké obavy z ekonomických následkov
aj pre Slovensko. Okrem toho spôsobujú neistotu veľké klimatické zmeny. Výrub
tropických lesov v rovníkových oblastiach, ale najmä stále stúpajúca priemyselná
výroba a s ňou spojené vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia spôsobuje
globálne otepľovanie planéty, čo sa prejavuje aj u nás. V Austrálii v tomto roku
vypukli obrovské požiare a vyhynulo veľa zvierat.
Napriek celoročnej hrozbe koronavírusu a ďalším problémom, najmä finančným,
ktoré s ňou súviseli, si naše obecné zastupiteľstvo vzorne plnilo svoje úlohy, čo sa
prejavilo na vzhľade obce a kvalite života obyvateľov.

Príroda, počasie:
Rok 2020 sa začal nezvyčajne teplým a daždivým počasím. Teplomery ukazovali
teploty stále nad nulou, keď sme v januári a februári chceli vidieť sneh a ozajstnú
zimu, museli sme si vybrať fotografie z minulých rokov. Len srieň na strechách
a tráve, ktorý vytvárala hmla, ju občas matne pripomínal. Meteorológovia
konštatovali, že to bola najteplejšia zima za celé obdobie meteorologických meraní,
platilo to nielen u nás, ale na celom svete. Po nej nasledoval mimoriadne teplý celý

rok. V Antarktíde sa topili ľadovce. 4. a 5. februára prišlo mimoriadne búrlivé počasie
– silný vietor až v sile orkánu lámal konáre, niekde aj celé stromy a zhadzoval
strechy. U nás sa našťastie žiadna tragédia nestala, ale na Myjave vietor prehodil
plechovú čakáreň na autobusovej zastávke a zahynulo 4 ročné dieťa. V polovici
februára už klíčili jarné kvety – snežienky, ale aj hyacinty a tulipány. Matej – 24.
februára ľady lámať nemohol, lebo žiadne neboli, ale ani stavať sa ich nechystal.
Len 28. februára - predposledné februárové ráno nás prekvapilo snehovou perinkou,
studeným vetrom a ochladením na 0 stupňov. Bolo to však len na ukážku, zasa sa
oteplilo. Marec sa začal daždivými dňami. Až 22. – 24. marca sa zima spamätala.
Prišlo prudké ochladenie, nočné mrazy až -7 stupňov Celzia a ľadový vietor. Niektoré
stromy – najmä marhule už kvitli a mráz ich poškodil. Hrozilo, že pomrznú aj ďalšie
pučiace stromy. Potom prišlo niekoľkotýždňové obdobie sucha a chladu - severné
prúdenie. V polovici apríla sme ešte čakali na oteplenie a jarný dážď, aby sme mohli
v záhradách začať sadiť. Oteplenie prišlo, začiatkom mája bolo až príliš teplo (napr.
11. mája až 29 stupňov Celzia), ale stále málo vlahy. „Ľadoví muži“ Pankrác, Servác
a Bonifác priniesli na pár dní ochladenie. Až 22. mája sa prúdenie zmenilo, konečne
veľmi dobre napršalo a v období okolo Medarda pršalo ešte viac. V júni výdatné
lejaky a búrky pôdu konečne zásobili vodou a začali sa dopĺňať aj spodné vody, lebo
po minuloročnom veľkom suchu a zime bez snehu bol veľký deficit vlahy. Koncom
júna a v júli v teplom počasí dobre dozrievali čerešne aj jahody, príroda bola krásna,
všetko kvitlo a rástlo - kvety aj zelenina. Nebolo potrebné polievať, len často kosiť
trávu. V auguste sa v počasí striedali extrémy – pár dní horúčav, potom zasa lejaky
a búrky. Až v septembri sa počasie ustálilo a prišla pekná slnečná jeseň. Na okrajoch
polí a lúk rastú kríky šípok a trniek. Ich plody pekne dozrievajú, ale u nás ich nikto
nezberá. V zime by mohli byť v čaji zdrojom vitamínov. Aj úroda v záhradách bola
napokon veľmi dobrá, lepšia ako sme očakávali. Jablká sa pekne vyfarbili, je ich veľa
– na uskladnenie aj do pálenice. Dozreli rajčiny, dorástla zelenina, aj zemiaky sú
v tomto roku pekné. V októbri však znova prišlo chladné a daždivé počasie, nebolo
jednoduché poslednú úrodu pozberať a ešte ťažšie poorať polia a porýľovať záhrady.
Úrodu orechov znova ako v minulom roku poznačila vrtivka orechová, pod stvrdnutou
čiernou šupou síce plody zostali, ale bolo ťažké ich lúpať a boli menej kvalitné.
Prírode však počasie vyhovovalo, tráva stále rástla, krásne kvitli chryzantémy. Prísne
opatrenia pre koronavírus však neodporúčali ľuďom stretávať sa – ani na cintoríne.
Daždivé a hmlisté počasie len s veľmi krátkymi prestávkami trvalo až do konca roka
– aj na Vianoce a na Silvestra. Snehu ani mrazu sme sa nedočkali. Potvrdilo sa
konštatovanie meteorológov, že rok 2020 bol najteplejším rokom od začiatku
zaznamenaných meraní.

Štatistika:
Na rok 2020 bol v našej obci pôvodne schválený rozpočet v príjmovej aj výdavkovej
časti v sume 40 6970 Eur.

Výsledky hospodárenia na konci roka: v príjmovej časti 43 6477, 23 Eur, vo
výdavkovej časti 38 7012, 19 Eur.
Na rok 2021 je plánovaný rozpočet: príjmy – 389 540 Eur, výdavky – 389 540 Eur.
Demografia obce k 31. 12. 2020 :
Počet obyvateľov:

484

Z toho:
občanov nad 15 rokov:

429

deti do 15 rokov:

55

priemerný vek:

46,15 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2020:
Deti: (do 15 rokov)
Dievčatá:

32

Chlapci:

23

Spolu:

55

Mládež: (od 15 do 18 rokov)
Dievčatá:

9

Chlapci:

3

Spolu:

12

Dospelí:
Ženy:

204

Muži:

213

Spolu:

417

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Prihlásených:

25

Barančin Vladimír, Ing., Barančinová Gabriela, Ing., Božík Branislav, Čuháková
Simona, Gažová Barbora, Gažová Nina, Gulánová Eliška, Gulánová Stela, Habarda
Milan, Habardová Ľubomíra, Hučko Marián, Hvolek Richard, Karvaj Marko,
Kraváriková Anna, Kráľovský Matias, Kukla Valentín, Lechnerová Barbora, Lovričová
Tatiana, Paldia Filip, Poláková Patricia, Šéryová Daniela, Žitná Gabriela, Žitný
Andreas, Žitný Ján, Žitný Kristián
Z toho:
Dospelých:

14

Detí:

11

Z toho narodených:

4

Odhlásených:

10

Golányová Ema, Juríková Lucia, Kedro Ján, Lovrič Tomislav, Lovrič Tomislav,
Lovričová Nikola, Novák Miroslav, Rossi Kristína, Trebatická Jana, Trebatický Filip

Zomrelých:

9

Zomreli: Bunčiak Kamil, Hučko Ján, Klčová Anna, Kopec Dušan, Kubišová Emília,
Marônek Štefan, Miková Mária, Rapant Vladimír, Taran Rudolf)

Celkový prírastok obyvateľov:

6

Život v obci, školstvo, služby:
29. februára boli na Slovensku voľby do parlamentu – Slovenskej národnej rady.
Obyvatelia Hrašného volili podobne ako celé Slovensko – víťazne vyšla z volieb
strana OĽANO Igora Matoviča. Spolu so stranami SME RODINA Borisa Kollára, SAS
Richarda Sulíka a ZA ĽUDÍ bývalého prezidenta Andreja Kisku vytvorili koalíciu.
Strana SMER Roberta Fica a Petra Pellegriniho skončila na 2. mieste, na vládnutie
už však nemala dosť silnú pozíciu. Nová vláda zložená zo strán bývalej opozície
nastúpila 21. marca do veľmi ťažkej situácie – v ekonomike, ale najmä v súvislosti so
stupňujúcou sa nákazou COVID- 19 - koronavírusom a hľadaním riešení ako zastaviť
jeho šírenie. Vyvolávalo to aj v spoločnosti chaotické situácie a tiež politické
nezhody.

V panike sme si v marci sami šili rúška, aby sme sa chránili pred vírusom, lebo bol
vtedy problém ich v lekárňach kúpiť, hodili sa na to zvyšky látok, aj staršie tričká. Kto
mal možnosť, zohnal si tiež respirátor, zásobovali sme sa liekmi proti horúčke. U nás
pre občanov nad 65 rokov zabezpečila rúška aj obec – dal ich ušiť starosta obce.
Bola to veľká pomoc. Kto nemusel, nikam nechodil. Na jar a tiež na jeseň bol
lockdown - zákaz cestovania, bezdôvodného vychádzania z domu, prerušenie
vyučovania v školách , zatváranie obchodov okrem pre život nevyhnutných, ako boli
potraviny, drogérie a lekárne, a tiež reštaurácií, hotelov, plavární, fitnescentier,
kostolov, atď. Malé predajne potravín, to sa týkalo aj našej obce, mali obmedzený
počet zákazníkov a vyhradené hodiny pre seniorov. Bolo potrebné dať si rukavice,
rúško, dezinfikovať si ruky, naraz mohli byť v obchode len 2 zákazníci. Tovar však
nechýbal a ľudia boli disciplinovaní, verili, že obmedzenia nebudú trvať dlho. Na 10.
apríla – Veľkú noc sme sa pripravovali dôkladným upratovaním a čistením domov,
menej sa však pieklo, návštevy boli zakázané.
Ako na celom Slovensku aj v našej obci v súvislosti s opatreniami verejného
zdravotníctva ku koronavírusu pôsobil od marca 2020 krízový štáb obce. Stretával sa
pod vedením predsedu – starostu obce Mgr. Pavla Hučka, jeho členmi boli Mgr.
Lucia Balážová (podpredseda), Elena Malková (tajomník), Martin Mateják, Jaroslav
Barančin (členovia). Riešili zabezpečovanie ochranných a dezinfekčných
prostriedkov, dezinfekciu verejných priestorov, informovali verejnosť o vládou SR
vyhlásených opatreniach, o núdzovom stave. 1.kolo celoplošného testovania bolo 1.
novembra, 2. kolo 8. novembra a vtedy nikto z obyvateľov obce nemal pozitívny
výsledok. Okresy Myjava a tiež Nové mesto nad Váhom mali však vysoké percentá
nakazených a tak riziko ochorieť bolo stále prítomné. Obec sa postarala
o bezproblémovú organizáciu testovania bez dlhého čakania, lekárom
a zdravotníkom pomáhali hasiči, vojaci aj dobrovoľníci (u nás tiež študentka medicíny
Monika Potúčková). Otestovali v 1. kole 291 a v 2. kole 232 občanov, jediný
zachytený občan s pozitívnym výsledkom nepochádzal z našej obce. (Testovať sa
mohli aj obyvatelia z okolia a chalupári)
Krízový rok sa odrazil tiež v možnostiach obecných aktivít – neboli vyhlásené žiadne
výzvy na získanie eurofondov potrebných pre ďalší rozvoj a budovanie obce
a krátený bol tiež rozpočet obce. Napriek tomu sa obecnému zastupiteľstvu podarilo
splniť viaceré významné a investične náročné zámery z plánu na tento rok. Najviac
viditeľnou zmenou hneď pri vstupe do obce je nová – veľmi pekná fasáda kultúrneho
domu (a tým súviselo aj zateplenie budovy). Skrášlené boli vnútorné priestory –
vymenenou dlažbou, novými stolmi a stoličkami. Keďže ešte nebola podpísaná
zmluva o dotácii na projekt zo strany štátu, obec uhradila náklady na zateplenie
zatiaľ z rezervného fondu obce. Po poskytnutí dotácie sa financie do rezervného
fondu vrátia. Keď bude v budúcom roku umiestnený na budove nápis KULTÚRNY
DOM a erb obce, budú obyvatelia na ňu právom hrdí.
Rekonštrukciou prešla tiež budova hasičskej zbrojnice, súviselo s ňou zateplenie,
nová elektroinštalácia, údržba a náter strechy, výmena brán a okien. V priestoroch

materskej školy, ktorá sídli na poschodí budovy obecného úradu bola opravená
vstupná stena, dvere do škôlky i do podkrovia, zlepšilo sa zariadenie a vybavenie
kuchyne, obnovené bolo pieskovisko. Významnou investíciou v obci je vybudovanie
hospodárskeho dvora – majetkové doriešenie pozemku s obcou Kostolné, úprava
terénu a kvalitné oplotenie. V budúcom roku bude hospodársky dvor dobudovaný.
Jeho súčasťou bude aj koterec na dočasné umiestnenie zatúlaných psíkov, kým sa
nenájdu ich majitelia alebo kým nebudú umiestnení do útulkov pre opustené zvieratá.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom časti pozemkov v katastrálnom území
Stará Myjava, kde sa bude budovať cyklochodník ako súčasť projektu MAS SR – ČR.
Záujem bol tiež o odpredaj menších častí obecných pozemkov pre stavby rodinných
domov. K menším investíciám patrilo zakúpenie prívesného vozíka za obecný
malotraktor......(iné ?)
Vedenie obce sa v tomto roku intenzívne venovalo problematike hospodárenia s
odpadmi, ich triedeniu, s cieľom nezaťažovať rozpočet obce viac, než je to
nevyhnutné. Okrem pravidelného zberu komunálneho odpadu v dvojtýždňových
intervaloch ide o triedenie plastov, kovov, skla a papiera. Na triedený odpad sú
určené nové kontajnery, rozmiestnené v obci a tiež v jednotlivých osadách.
Začiatkom nasledujúceho roka dostane každá domácnosť aj 300 litrový kompostér
na triedenie kuchynského odpadu.
Narušením bežného života v obci bolo od 15. mája zrušenie predajne potravín
Jednotou Trenčín bez udania dôvodu a bez zaslania výpovede. Išlo o hrubé
porušenie zmluvných podmienok s obcou. Starosta obce však na situáciu rýchle
reagoval, na niekoľko týždňov zabezpečil dovoz chleba a pečiva pojazdnou
predajňou zo Bziniec pod Javorinou. Súčasne sa vedenie obce postaralo o opravu
a vymaľovanie priestorov predajne a hľadanie nového nájomcu. Podmienku
zachovania sortimentu tovarov – potraviny, drogéria, mäso, mäsové výrobky
a prenájom minimálne na 10 rokov najlepšie spĺňala spoločnosť GEVIS s.r.o
Čachtice a tak od 1. júla bola predajňa opäť otvorená. Vedúcou zostala Ľubica
Čavojská, okrem nej pracujú dve predavačky a otváracie hodiny boli predĺžené do
17. 00 hod. Pohostinstvo má aj naďalej v prenájme Ján Bičian (mesačný nájom 250
eur) a aj napriek menšiemu záujmu zákazníkov pôsobilo aj v tomto roku. Výhodou
je, že v priestoroch pohostinstva sa stravujú zamestnanci firmy Herbex.
Obecné zastupiteľstvo zorganizovalo v tomto roku tri verejné zhromaždenia občanov
– 10. júna na Hodulovom vrchu, 12. júna a 19. augusta v Hrašnom. Na júnových
zhromaždeniach starosta obce podrobne informoval občanov o priebežnom plnení
plánov budovania a skrášľovania obce v roku 2020. Išlo o výmenu obecného
rozhlasu, reklamáciu a následne výmenu podláh v kultúrnom dome, nové ozvučenie
domu smútku, opravy na budove obchodu a pohostinstva a tiež o plány na zlepšenie
situácie s kvalitou pitnej vody – riešením by bolo napojenie na čachtický zdroj vody.
19. augusta na verejnej schôdzi bola prerokovaná ponuka súkromného investora,

ktorý mal zámer postaviť v našej obci krematórium. Vzhľadom na výsledok
hlasovania občanov a tiež jednanie investora bol zámer odmietnutý.
Zastupiteľstvo venovalo veľkú pozornosť poskytovaniu opatrovateľskej služby v našej
obci. Už dlhodobo sa jej zodpovedne venuje Zdenka Pražienková, ktorá roznáša
dôchodcom obedy aj nákupy . Upravená bola tiež výška úhrady na jednotnú sumu 3
eurá za hodinu poskytovanej služby.
Kultúrne podujatia sú v našej obci vzácnosťou, v budúcnosti (po skončení pandémie
COVID 19) bude možné na tento účel viac využívať priestory kultúrneho domu. Stále
pôsobí verejná knižnica, je však na nevhodnom mieste – v priestoroch materskej
školy a je využívaná minimálne. Preto občania, ktorí majú záujem o čítanie
s nadšením privítali jednoduchú a pritom účinnú formu knižnej ponuky vo vestibule
budovy obecného úradu. Vznikla z iniciatívy pracovníčky obecného úradu Eleny
Malkovej, ktorá pohotovo reagovala na možnosť bezplatne a bez formalít ponúknuť
nádejným čitateľom knihy, o ktoré v niektorých domácnostiach už nie je záujem.
Vznikla možnosť knihu si požičať, prečítať a vrátiť, prípadne priniesť ďalšie knihy.
Materská škola
V školskom roku 2020 – 2021 nastúpilo do materskej školy 16 detí. Riaditeľka
Monika Hučková a učiteľka Lucia Svinkásková sa po celý rok venovali deťom
v súlade s plánom výchovno-vzdelávacej činnosti. Plánované spoločné akcie
s rodičmi sa vzhľadom na zdravotné obmedzenia nemohli uskutočniť, deti však mali
v dopoludňajších hodinách zábavné programy - Šarkaniádu aj Mikuláša. Často
chodili na turistické vychádzky do okolia spoznávať krásy našej obce. Jesenné
tvorivé práce s rodičmi poňali tiež netradične – spolu vytvorili vyrezávané tekvice –
svetlonosy a vystavili ich pred vstupom do obecnej budovy. Fotografia žiariacich
svetlonosov v tme bola uverejnená aj v časopise Kopaničiar – expres. Detské
výtvarné práce boli priebežne uverejňované aj na oznamovacej tabuli pred budovou
obecného úradu a výrobky z tvorivých prác vystavované vo vestibule budovy.
Hoci materská škola disponuje obmedzenými priestormi, zariadenie herne i spálne,
technické vybavenie, nábytok, hračky a učebné pomôcky sú vyhovujúce.
V budúcnosti však bude potrebná modernizácia. Výhodou pre deti je aj školský dvor
s trávnatým porastom, altánkom, pieskoviskom, preliezačkami, kĺzačkami. Slúži tiež
ako malé dopravné ihrisko.
Aj v tomto roku pokračovali v našej obci v činnosti stabilné firmy – Herbex, servisy
automobilov Pneuservis Duga, Elkon Dušan Pastorek, Pestovateľská pálenica
Akvavita, stavebné práce Martin Mateják, VZMETAL-EX Jaroslav Zmeko, Spoločné
lesy Hrašné, Kostolné s.r.o. Najväčšia firma - Herbex pravidelne propagovala v
týždenníku Kopaničiar Expres svoje výrobky – čaje a bylinné zmesi. Novinkami roku
boli tiež čaje pre deti – Bruškáčik, Ovocníček, Neposedko a Kýchalko.

V našej obci pôsobí od roku 2007 organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri
vzniku organizácie bol o členstvo veľký záujem, na zakladajúcej schôdzi sa
zúčastnilo 72 dôchodcov. Pod vedením predsedníčky Emílie Malkovej sa stretávali
na mnohých zaujímavých podujatiach. V súčasnosti má organizácia 52 členov.
V roku 2020 pre epidémiu koronavírusu sa dôchodcovia stretli len raz – na
slávnostnej schôdzi pri príležitosti medzinárodného dňa žien, ktorá bola spojená
s výročnou členskou schôdzou.
Ťaživú atmosféru spôsobenú pandémiou obecné zastupiteľstvo a deti z materskej
školy pred Vianocami spríjemnili výzdobou parčíku pred obecným úradom.
Pozornosť okoloidúcich upútal aj rozsvietený obecný vianočný stromček – pekne
urastený smrek pred budovou. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko sa cez obecný
rozhlas prihovoril občanom srdečným povzbudzujúcim príhovorom na Vianoce a tiež
na Nový rok. Informoval aj o projektoch, ktoré sa v obci sa v uplynulom roku podarilo
uskutočniť.

Šport:
Futbalový klub Hrašné pôsobil aj v roku 2020 v 8. lige súťaže NM (Nové mesto nad
Váhom) . 15. februára bola v budove pohostinstva výročná schôdza hráčov
a priateľov futbalu, pripravený bol rozpis zápasov na nasledujúcu sezónu. Situácia
sa však zmenila, protipandemické opatrenia a s nimi súvisiaci zákaz zhromažďovania
(aj športových podujatí) nedovolil splniť všetky plány a predsavzatia, jarná časť
súťaže sa neodohrala, uskutočnilo sa len 10 zápasov v jesennej časti súťaže, jeden
zápas bol pre pandémiu preložený na jar 2021. Výsledky zápasov boli: 4 výhry, 1
repríza a 5 prehier a tak naše mužstvo napokon skončilo so ziskom 13 bodov na 6.
mieste z 12 mužstiev v tabuľke. Brankárom Slovana Hrašné je v súčasnosti Michal
Perička, predsedom klubu Milan Šuster a trénerom futbalistov Miroslav Pražienka.
Prestávku v súťaži využili členovia klubu na opravu futbalového stánku. Počas
niekoľkých brigád vymenili okná, dvere, urobili v kabíne nové omietky, nové podlahy
– dlažby v chodbe a v rozhodcovskej kabíne a tiež novú fasádu. Do bufetu priviedli
vodu a kúpili nový nábytok. Všetko sa podarilo vďaka sponzorom, futbalistom
a priateľom futbalu, ktorí poskytli financie a tiež odborné práce. Dokumentácia fotografie sú zverejnené na internetovej stránke klubu.
Počas krátkeho obdobia uvoľnenia protipandemických opatrení sa 24. júla stretli
hráči a priatelia futbalu na ihrisku v Hrašnom na priateľskom posedení a opekačke.
Športovci z našej obce sú tiež aktívnymi členmi Podjavorinskej bowlingovej ligy
amatérov v Starej Turej. Po základnej časti súťaže 2019/2020 skončil Slovan Hrašné
na 5. mieste a Hujerovci na čele s Braňom Biesom na 3. mieste. V konečnom poradí
jednotlivcov sa umiestnili na 6.mieste Miroslav Ferianec, na 9. mieste Branislav Bies,

22. bol Milan Jakubec, 28. Milan Šuster a 31. Jozef Moravčík. Nová súťaž sa pre
koronavírus v roku 2020 nezačala.
Úspešným reprezentantom Hrašného v šachových súťažiach bol aj v tomto roku
Milan Jakubec. V sezóne 2019/2020 hral za Holíč v 3. lige, za Myjavu A v 4. lige a za
Myjavu B v 5. lige. Jeho bilancia: v 3. lige 5 bodov z 8 partií, vo 4. lige 8,5/10 a v 5.
lige 1/1. (Za výhru je 1 bod, za remízu 0,5 bodu).
Pre pandémiu sa hasičské súťaže v tomto roku neuskutočnili, členovia Dobrovoľného
hasičského zboru však výdatne pomáhali pri pravidelnom testovaní občanov na
coronavírus, postarali sa o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a o opravu strechy
pohostinstva.

Obecný úrad
Mgr. Pavel Hučko – starosta
Mgr. Lucia Balážová – zástupca starostu
Elena Malková – samostatný odborný referent pre ekonomické a samosprávne
činnosti (úsek hlásenia pobytu občanov a evidencia súpisných čísel budov,
personálna a mzdová agenda)
Mgr. Petra Šimková – odborný administratívny pracovník (úsek kultúry a sociálnych
vecí, podateľňa, úsek daní a poplatkov)
Kvetoslava Jurášová – hlavný kontrolór

Ďalšími zamestnancami sú:
Anna Lukáčová (zastupujúca Lenka Kubičková) – 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 2020 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
kronikárka obce

Mgr. Pavel Hučko
starosta obce

