
KRONIKA 2015 
 
 
Charakteristika roka: 
 
 V každom roku sa deje niečo výnimočné, čo nás prekvapí a zaskočí. Rok 
2015 nás prekvapil mimoriadne horúcim letom a takmer 2 mesiace trvajúcim 
hrozným suchom, bolo to leto túžobného čakania na dážď.  

    Medzinárodná situácia vo svete bola v tomto roku nepokojná a nebezpečná. 
Vojny, terorizmus, násilie ohrozovali ľudí v mnohých krajinách sveta a vyvolávali 
obrovské vlny vysťahovalectva. Zo Sýrie, Líbye, Afganistanu, Iraku, Eritrey i ďalších 
krajín prúdili tisíce ľudí – mladých, s deťmi na rukách i starších, snažili sa nájsť 
bezpečie a lepší život v Európe, najmä v Nemecku a v Škandinávii. Mnohí zahynuli, 
keď sa chceli na chatrných člnoch prevádzačov preplaviť z Afriky alebo z Turecka do 
Európy alebo sa zadusili v ich autách. Nemecká vláda im vytvárala najlepšie 
podmienky, menšie krajiny (aj Slovensko) sa obávali utečencov prijať z obavy pred 
terorizmom a chorobami. (Pravdou je, že o azyl na Slovensku mal aj tak málokto 
záujem, lebo u nás je nižšia životná úroveň a nedostatok pracovných príležitostí.) 
Dobrovoľníci na hraniciach im pomáhajú – jedlom, vodou, teplým oblečením 
v chladnom daždivom počasí. Je smutné vidieť také príbehy v televízii, nieto ich ešte 
zažiť. Ďalšie tragédie sa odohrávali na miestach, kde sa Islamský štát, ktorý obsadil 
časť Sýrie a Iraku rozhodol pomstiť sa krajinám, ktoré bojujú proti terorizmu – 
zostrelili ruské lietadlo a pri teroristických útokoch v Paríži zahynulo viac než 130 
ľudí. Európske krajiny hľadali riešenie ako situáciu až milióna utečencov zvládnuť. Do 
konca roku 2015 sa riešenie nenašlo.   

 

Počasie, príroda: 

Začiatok januára bol mrazivý, o dva týždne sa tak oteplilo, že rozkvitli aj prvé 
snežienky, ale koncom mesiaca prišla chumelica, záveje, súvislá krásna snehová 
prikrývka a s ňou aj dosť práce s odpratávaním snehu. Takéto zimné počasie trvalo 
do 10. februára, s dažďom sa sneh pomaly začal topiť. Matej – 24. februára ľady 
lámať nemusel, po snehu už nebolo ani stopy. Začali sa preberať prvé jarné kvety, 
marec bol príjemný, až pred Veľkou nocou (3.apríla) prišlo veľké ochladenie, so 
snehom a dažďom, v noci aj s mrazmi a silným vetrom, ktorý vyfúkal všetku vlahu. 
Ten sa predviedol aj okolo 20. apríla, spolu s „trnkovou zimou“ – trnky krásne kvitli, 
ale bolo veľmi chladno. Koniec apríla a prvá polovica mája priniesli ukážkové jarné 
počasie, priaznivé pre jarné práce. Teplo a jarné dáždiky priali prírode, kvitli ovocné 
stromy a jarné kvety. Po snežienkach, bleduliach a krokusoch nasledovali hyacinty, 
tulipány, nezábudky a primulky. Koncom mája dobre napršalo, podmienky pre 
budúcu úrodu boli dobré. Zaujímavosť tohto obdobia: asi dva týždne neúnavne 
ustavične po celé dni kukali kukučky. (Ktovie, čo nám chceli zvestovať...) Potom to 
prišlo -- letné mesiace od júna až do 15. augusta s úmornými horúčavami  až okolo 
35 stupňov Celzia a v noci okolo 20 stupňov, stále – každý deň sme čakali na dážď 
alebo búrku. Polievaním sme ako-tak zachraňovali hynúcu úrodu v záhradách, 
rastliny na poliach, kde to nebolo možné, veľmi trpeli. Medard svojich 40 dní dažďa 
nepriniesol, práve naopak – stále len sucho a horúčavy, občasný slabý dáždik nič 
nevyriešil. Ešte šťastie, že pramene vody u Hajtúnov, ktoré zásobujú Hrašné vodou 



sú výdatné. Počasie sa odrazilo na horšej úrode, nedozreté ovocie – slivky a jablká 
padali zo stromov, úroda zemiakov bola slabá, boli veľmi drobné. Na druhej strane 
bolo zasa menej chorôb na rajčinách a uhorkách – nešírili sa plesne. Tráva bola 
úplne spálená. Prichádzajúca jeseň však priniesla zmenu a nedostatok vody výdatne 
vynahradila. Koncom augusta po silných dažďoch sa príroda znova rozzelenala ako 
na jar, niektoré druhy zeleniny ešte dorástli. V polovici októbra bolo vody až priveľa, 
ledva sme stihli obrať jablká, niektoré druhy  zeleniny (mrkva, zeler a petržlen) zostali 
ešte v zemi a museli sme ich vyberať z blata. Bol problém aj zasadiť jesenný cesnak.  
Babie leto v tomto roku prišlo oneskorene a potom trvalo až do 20. novembra. Okolo 
sviatku Všetkých svätých bolo pekné slnečné jesenné počasie, nočné teploty sa 
v novembri držali okolo 5 – 10 stupňov Celzia, len občas boli mierne mrazíky. Cez 
deň boli na november až rekordné teploty - okolo 15 stupňov. Často pršalo, takže pre 
prírodu to bolo po príliš suchom lete dobré obdobie. Aj na Martina bolo teplo, mierne 
a krátke ochladenie prišlo v poslednom novembrovom týždni, ale potom až do konca 
roka pokračovalo netypické zimné počasie – Barbora ani Mikuláš sneh nepriniesli, 
bolo stále vlhko a  hmly ako v Londýne, len veľmi zriedka sa ukázali slnečné lúče. 
Teploty zostali nad nulou aj v noci. Okolo 10. decembra ešte kvitli šípové ruže a iné 
jesenné kvety, pučal zlatý dážď. Na Silvestra konečne primrzlo a na Nový rok 
napadlo trocha snehu, veľmi sme sa mu potešili.    

 

Štatistika: 

Počet obyvateľov k 31.12.2015:  473 

Z toho dospelých:  427 

Detí: 46 

Priemerný vek: 46,49 roka 

 

Na trvalý pobyt v našej obci sa prihlásilo 19 obyvateľov ( 13 dospelých + 6 detí) 

Odhlásilo sa 12 obyvateľov. 

 

Zomreli:   

Vladimír Juráš - 9.3.2015 

Samuel Švancara - 12.4.2015 

Ján Cibulka - 6.6.2015 

Ján Šimek - 5.7.2015 

Jarmila Šimková - 12.7.2015 

Vlastimil Ďuriška - 2.11.2015 

 



Narodili sa 2 deti: 

Karolína Majtánová 

Karolína Michalcová 

(obidve deti sa narodili občanom z nových bytoviek) 

 

Hospodárenie: 

Na rok 2015 bol pôvodne schválený rozpočet 667 160 Eur. Príjmy a výdavky mali byť 
v rovnakej výške 246 740  Eur.  

Keďže dotácie na bytové domy E a F sa presunuli do nasledujúceho roka, bolo 
plnenie  rozpočtu – príjmy aj výdavky upravené na 222 085 Eur .  

V decembri bol schválený návrh rozpočtu  na rok 2016: 682 500 Eur. 

 

 Život v obci:.  

V tomto roku sa obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach intenzívne venovalo 
financovaniu a kúpe 8 nájomných bytov v novovybudovaných bytových domoch. Ide 
o „Bytové domy A – F – III. etapa – bytové domy E a F“. S tým súvisela aj  žiadosť 
o dotáciu z MDV a RR na technickú vybavenosť – komunikácie a spevnené plochy a 
žiadosť o štátnu podporu formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 
254 240 Eur. Komisia rozhodla o pridelení bytov mladým rodinám.  Obec bude 
splácať mesačnú istinu a úrok po dobu 30 rokov.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu 5 eur na jedného jubilanta na pravidelné 
podujatia – stretnutie vedenia obce s jubilujúcimi občanmi 26. 6. 2015 a na 
posedenie s dôchodcami k Mesiacu úcty k starším občanom  16. 10. 2015 a tiež 
rekonštrukciu priestorov pošty a sociálnych zariadení OcU v hodnote 2000 Eur.    

11. júla 2015 bol ll. ročník Memoriálu Petra Hučka – futbalový turnaj. TJ Slovan 
Hrašné dostal v roku 2015 od obce 1000 eur na jeho financovanie. Zúčastnili sa 4 
mužstvá: BAF Stará Turá, Stará Turá B - Kostolné, Jablonka a Hrašné. Zvíťazil BAF 
Stará Turá, Slovan Hrašné skončil na 3.  mieste, medzi jednotlivcami bol ako najlepší 
hráč vyhodnotený Miroslav Ferianec z Hrašného. Súťaž sa odohrávala v peknom 
slnečnom počasí, s bohatým sprievodným programom – s hudbou, ukážkami výcviku 
policajných psov, pre deti s jazdou na koníkoch a inými atrakciami a s občerstvením 
v stánkoch. Memoriál je spomienkou a prejavom úcty  bývalému starostovi obce, 
ktorý mal veľkú zásluhu na vybudovaní športového areálu, bol veľkým športovým 
nadšencom a podporovateľom TJ Slovan Hrašné. Bol tiež podpredsedom a trénerom 
TJ Slovan Hrašné a členom rady Obfz Trenčín. 

29. augusta bola v areáli futbalového ihriska hasičská súťaž o Putovný pohár 
starostu obce Hrašné, v požiarnom útoku súťažili muži aj ženy.   

16. októbra bolo v kultúrnom dome  pekné slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa  
úcty k starším a zároveň sme si pripomenuli 60. výročie vzniku samostatnej obce 



Hrašné. Vedenie obce a obecné zastupiteľstvo pripravilo k tejto udalosti slávnostný  
program a pohostenie. S pásmom básničiek, pesničiek a scénok vystúpili deti 
z materskej školy, o dobrú atmosféru sa postaral tradičný hosť Pavol Bako, ktorý je 
majstrom v speve ľudových piesní z nášho regiónu a v hre na akordeóne. K jubileu 
vzniku obce boli odmenení zaslúžilí občania, ktorí významne prispeli k budovaniu 
a dobrému menu Hrašného v oblasti kultúry, športu a v spoločenských 
organizáciách: Kamil Bunčiak, Vladimír Galandák, Bohuslav Hučko, Milan Polák, 
Milan Miko, Emília Málková, Marta Balážová a in memoriam Peter Hučko. Všetci 
dostali pamätný list a darčekový kôš. 

Obecné zastupiteľstvo v decembri schválilo pre budúci rok niektoré dôležité 
investície: dotáciu pre TJ Slovan Hrašné na organizovanie Memoriálu Petra Hučka 
na rok 2016 (futbalový turnaj),  príspevok na opravu požiarnej zbrojnice v Hrašnom, 
príspevok na opravu okien v budove bývalej školy na Hodulovom Vrchu a na niektoré 
podujatia pre Jednotu dôchodcov v Hrašnom. Poslanci schválili tiež zvýšenie nájmu 
pre Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o pre všetky obce na 3000 Eur, rozhodli 
o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole - je to 6 Eur za dochádzku 
a príspevok na stravovanie je 1,19 Eur na deň. 

Internetová stránka obce má novú rubriku – Kronika obce. Sú na nej zverejnené 
kronikárske zápisy od roku 2010. Rubriku Fotoalbum pravidelne aktualizuje materská 
škola fotografiami z kultúrnych programov, výletov a športových aktivít.  

Zlepšila sa situácia občanov v hľadaní zamestnania, v mestách Myjava a Stará Turá 
je v súčasnosti niekoľko väčších strojárskych firiem, v časopise Kopaničiar – expres 
i v miestnom rozhlase  často bývajú ponuky pracovných miest, najmä pre strojárske 
profesie. Mzdy sú však nízke, na hranici minimálnej mzdy.  

 

Jednota dôchodcov pod vedením predsedníčky Emílie Málkovej aj v roku 2015 
aktívne pracovala, členovia sa pravidelne stretávali na podujatiach : vo februári – 
posedenie pri čaji na tému Radíme si navzájom (recepty, rady, nápady), v marci bola 
výročná členská schôdza spojená s oslavou MDŽ, v apríli zájazd na výstavu 
Záhradkár a včelár do Trenčína, v júni športové dni na Starej Myjave a zájazd do 
ZOO v Lešnej, v júli táborák na ihrisku v Hrašnom, v októbri posedenie k Mesiacu 
úcty k starším a posedenie pri čaji na tému Vianoce sa blížia, v decembri Mikulášske 
posedenie a výročná členská schôdza.     

Organizácia zabezpečila liečebno-rekondičný pobyt pre dve členky do Turčianskych 
Teplíc.   

 

Školstvo, služby:  

V máji sa zmenilo vedenie materskej školy – riaditeľka Lýdia Rapantová odišla do 
dôchodku, novou riaditeľkou sa stala Monika Hučková a učiteľkou Lucia 
Svinkásková. Úroveň tejto MŠ je veľmi dobrá a je o ňu záujem. Od septembra je 
znova plný stav – 16 detí. Majú kvalitnú internetovú stránku. 

V donáške obedov majú dôchodcovia na výber – môžu si objednať obedy z kuchyne 
v Krajnom (firma HANI) alebo od dvoch dodávateľov z Myjavy, kde je väčší výber 



jedál. Cena obedov sa pohybuje od 2,60 do 3, 40 Eur. Z Myjavy ich dovážajú aj 
priamo do domu dodávkou s nápisom JEDÁLNIČKA – rozvoz obedov Myjava 
a okolie. 

K základným službám pre obyvateľov patrí už tradične  predajňa Potraviny (COOP 
Jednota) a Reštaurácia.  

Firma Herbex pokračuje vo výrobe bylinných zmesí, čajov a ďalších výrobkov 
z liečivých rastlín. Novinkou je, že v Herbexe vznikol na podnet Ministerstva školstva 
dokumentárny film RTVS ako učebná pomôcka priamo z výroby. Má študentom 
ukázať ako fungujú súkromné firmy. Odborným slovom prispeli konateľka spoločnosti 
a vedúca odbytu Oľga Nemcová a obchodný riaditeľ Igor Majerčík. K mnohým 
úspešným výrobkom v tomto roku pribudol nový detský čaj.  

 

Šport: 

Pre  TJ Slovan Hrašné bol rok 2015 zlým rokom, naši futbalisti nezvládli svoje 
účinkovanie v VII. lige – už na jar postupne klesali zo 6. miesta až na posledné. 
Podpísal sa na tom najmä nedostatok hráčov, niektoré zápasy prehrali kontumačne a 
v júni boli vylúčení zo súťaže. Na jeseň zostúpili nižšie – do VIII. ligy - Myjava. 
Podpísal sa na tom najmä nedostatok hráčov a tiež zmena trénera, v júni odstúpil z 
klubu J. Zmeko. V auguste začínali na 6. - predposlednom mieste tabuľky, 
v novembri v 11. kole súťaže skončili na 7. – poslednom mieste. V snahe zlepšiť 
situáciu prebiehajú vo futbalovom klube zmeny - predsedom TJ Slovan Hrašné  je 
teraz Milan Šuster, vznikol nový výbor. Trénerom je Miroslav Pražienka a hľadajú sa 
noví kvalitnejší hráči.      

Úspešnejší sú po rokoch útlmu naši hasiči. V súčasnosti má DHZ Hrašné 43 členov, 
29 mužov, 14 žien. Zmodernizované je technické vybavenie, zakúpili nové športové 
dresy. Členovia sa zúčastňujú na okresných previerkach pripravenosti. Súťažia tiež 
v regionálnej IKHL – Inovecko - karpatskej hasičskej lige.  Ženy sa 6. júla stali 
víťazkami okresnej hasičskej súťaže v Turej Lúke ( súťažilo sa v požiarnom útoku 
a štafete) a postúpili do krajského kola v Košeci, kde skončili na peknom 4. mieste. 
Úspešné boli aj 22. augusta v 11. kole 4. ročníka Inovecko-karpatskej Hasičskej ligy 
(IKHL), zvíťazili v kategórii Najrýchlejšie sanie. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu 
obce a okresu dostali členky: Dorota Hodúlová, Alžbeta Krumniklová, Lucia 
Galandáková, Monika Dodrvová, Daniela Feriancová, Dominika Feriancová, Monika 
Fábryová, Monika Pavelková, Petra Šimková, Zuzana Moravcová, Lívia Moncolová 
a Lucia Kobánová. Poďakovanie bolo uverejnené v časopise Kopaničiar Expres 
a okrem úspešných členiek DHZ patrilo aj sponzorom – OcÚ Hrašné, Herbexu 
a ďalším. 

. 

Obecný úrad:  

Pracovníci obecného úradu:  

Vladimír Stančík – starosta 



Elena Malková – samostatný odborný referent pre ekonomické a samosprávne 
činnosti – má na starosti mzdy, účtovanie, rozpočet, poplatky za odpady a psov, 
výkazy, voľby a iné.  

Mgr. Petra Šimková – odborný administratívny pracovník – v jej náplni práce sú dane 
z nehnuteľností, opatrovateľská služba, registratúrny denník, služby obce – 
fakturácia, správa bytoviek, pohrebiská, ohlášky drobných stavieb, verejné 
obstarávanie, atď. 

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 

Vladimír Galandák – vývoz ZKO, pomocné obecné práce 

Zdenka Pražienková – opatrovateľka, pomocné obecné práce  

 

Komisie obecného zastupiteľstva: 

1. Komisia finančná a správy obecného majetku (predseda Jaroslav Barančin, členky 
Monika Hučková, Elena Malková) 

2. Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu (predseda Mgr. Ľubica Hučková, 
členovia Milan Jakubec, Monika Hučková) 

3. Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce (predseda Zdenka Jakubcová, členovia: 
Jaroslav Barančin, Kvetoslava Jurášová) 

4. Komisia sociálnych vecí (predseda Mgr. Lucia Balážová, členky: Mgr. Ľubica 
Hučková, Monika Hučková) 

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu (predseda Mgr. Lucia Balážová, členovia 
Jaroslav Malek a Jaroslav Barančin)  

 

Pri spracovávaní konceptu kroniky obce boli použité štatistické údaje 
obecného úradu, záverečný účet obce za rok 2015 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 

 


