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KRONIKA ZA ROK 2016  

 

Charakteristika roka:  

Dôležitou udalosťou roka boli marcové voľby do parlamentu, ich priebeh bol 
komplikovaný, strana SMER vyšla z volieb oslabená, no napokon nečakane vytvorila 
koalíciu so stranami MOST – HÍD a SNS. Ako reakcia na zlú sociálnu situáciu 
v niektorých regiónoch Slovenska a tiež na strašenie utečencami a teroristami sa do 
parlamentu dostala aj extrémistická strana M. Kotlebu ĽSNS, čo vyvoláva v slušných 
ľuďoch obavy. V mnohých krajinách sveta (Sýria, Líbya, Irak, Afganistan a iné) po 
celý rok pokračovali nepokoje, vojny, politickí i ekonomickí migranti utekali do 
Európy, bola to ťažko zvládnuteľná situácia. V USA si zvolili za prezidenta Donalda 
Trumpa, čo tiež vyvoláva otázniky do budúcnosti. Svet je v tomto čase plný 
nepokojov, terorizmu a hrozieb ozbrojenými konfliktami. Nás sa to, našťastie, priamo 
nedotýka. Zlepšila sa situácia v zamestnanosti, platí to aj v našom regióne. Noviny sú 
plné inzerátov, je veľa možností zamestnať sa v strojárskych firmách, stále sú však 
slabé mzdy a tak na voľné miesta čoraz častejšie prichádzajú cudzinci – 
z Rumunska, Srbska alebo z Ukrajiny. U nás v Hrašnom  je veľa dôchodcov, 
z mladších nepracujú len tí, ktorí nemajú o zamestnanie záujem.   

 

Počasie, príroda: 

Rok 2016 bol teplý a daždivý, podľa meteorológov v priemere najteplejší za 
predchádzajúcich 137 rokov. Január bol takmer bez snehu, aj mrazivých dní bolo len 
málo, striedali sa s teplými. Mimoriadne teplý bol najmä február, v polovici mesiaca 
boli teploty až do 10 stupňov Celzia, ozelenela tráva a rozkvitali prvé jarné kvety. 
Rekordne teplý bol 22. február, u nás bolo až 16 stupňov, v južnejších oblastiach 
Slovenska až okolo 20. V marci sa teploty zmiernili, ale stromy už boli pripravené 
kvitnúť, zdalo sa, že v tomto roku žiadna zima nebude. Od začiatku apríla boli už 
dobré podmienky na sadenie, teplo a dostatok vlahy, najmä do polovice mesiaca 
bola krásna jar – všetko v prírode zelené, kvitnúce, stromy aj kvety. Od 25. apríla 
však prišlo prudké ochladenie, „zmrznutí svätí“ – Pankrác, Servác a Bonifác prišli o 2 
týždne skôr ako zvyčajne a neboli len traja, ale aspoň siedmi. Pre kvitnúce stromy to 
bola katastrofa. Vedeli sme, že v tomto roku sa dobrej úrody ovocia nedočkáme. 
Najviac poškodené mrazmi boli orechy, čerešní zostalo veľmi málo a tie obrali 
škorce. Jablká, ktoré prežili, boli škvrnité, kazové, veľmi hnili.  Celé leto bolo slabé, 
takmer žiadne tropické teploty, keď sa oteplilo, tak len na pár dní a zasa prišli dažde. 
Ako pekný mesiac sa ukázal až september, dobrá bola úroda zemiakov, lebo mali 
dosť vlahy, ale aj rajčín a uhoriek, nemali plesne. Vcelku bol rok 2016 priemerný, to 
platilo až do jeho konca, mrazov bolo málo, okolo Vianoc skôr hmly, ktoré stromy 
obalili peknou inovaťou, ale  sneh takmer žiadny. Ako to komentovali odborníci na 
počasie – príroda si aj tak urobí, čo chce, my to ovplyvniť nemôžeme. Budúci rok 
bude určite zasa iný... 
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Štatistika: 

Demografické údaje: 

K 31. decembru 2016 mala naša obec 474 obyvateľov, z toho 426 občanov nad 15 
rokov a  48 detí do 15 rokov. Mládež vo veku 15 – 18 rokov – 4 chlapci a 4 dievčatá. 
Priemerný vek obyvateľov je 46, 86 roka. Dospelých je spolu 418, z toho 200 žien 
a 218 mužov.  

Počas roka 2016 sa na trvalý pobyt v obci prihlásilo 33 občanov, z toho 4 sú 
novonarodené deti. Odhlásených bolo 23, zomrelo 8 obyvateľov.  

Narodili sa: Mia Kornhauserová, Juraj Miko, Barbora Švancarová a Filip Turan.  

Zomreli: Alžbeta Hučková – 92 ročná, Milan Medveď – 76 ročný, Emil Pastorek – 63 
ročný, Ľubomír Pospiech – 65 ročný, Michal Štrba – 89 ročný, Anna Švancarová – 79 
ročná, Anna Švancarová – 86 ročná, a Anna Zábojniková – 81 ročná.  

Celkový prírastok oproti minulému roku sú 2 osoby. 

 

Hospodárenie: 

Rozpočet obce – schválený na rok 2016 bol 682 500 € v príjmovej i výdavkovej časti. 
Vzhľadom na finančnú situáciu – doriešenie dotácie ( 430 000 €) novovybudovaných 
bytových domov – III. etapa „E“ a „F“ bol rozpočet upravený. Skutočné príjmy boli 
275 606 € a výdavky 231139 €.  

Na rok 2017 bol schválený rozpočet: príjmy a v rovnakej sume výdavky - 680 375 €.    

Obecné zastupiteľstvo na pravidelných stretnutiach schvaľovalo aj finančné výdavky: 
na stretnutia s jubilantmi v júni a so staršími občanmi v októbri po 5 € na osobu, 
podporili tiež materskú školu – autobusový zájazd – 250 €, príspevok pre Nemocnicu 
s poliklinikou Myjava 2 € na obyvateľa. Významnou investíciou obce bola 
rekonštrukcia toaliet v materskej škole a tiež rekonštrukcia priestorov pošty a  
sociálneho zariadenia obecného úradu.  

Obec v tomto roku finančne podporila Jednotu dôchodcov sumou 450 € - zájazdy na 
výstavy a spoločenské podujatie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok pre DHZ 1000 € na opravu priestorov 
požiarnej zbrojnice a 500 € na nákup predpísaného výstroja pre hasičov a na údržbu 
hasičskej techniky. 

Niekoľko občanov prejavilo záujem o odkúpenie menších dielov obecných pozemkov 
a zároveň zosúladenie skutkového a vlastníckeho stavu pôdy pod rodinnými domami 
a v ich blízkosti. Súčasná cena pôdy v Hrašnom je 3 € za meter štvorcový.  
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Život v obci: 

Stavba bytových domov, veľký projekt, ktorý realizovala obec niekoľko rokov je 
ukončený, 24 nájomných bytov je obývaných, nájomné v 2-izbových bytoch je 160 €, 
3-izbových 210 €. Okolie domov je pekne upravené, nájomníci sú spokojní. Náklady 
na bývanie   zvyšuje stúpajúca cena za vývoz odpadovej vody, keďže Hrašné nemá 
vybudovanú kanalizáciu.   

Aj počas roka 2016 bolo niekoľko pekných podujatí v kultúrnom dome, ktorý je už vo 
veľmi zlom – až havarijnom  stave, nevyhnutná je jeho rekonštrukcia. Zatiaľ však 
stále príležitostne  slúži svojmu účelu. Obecné zastupiteľstvo sa tejto téme intenzívne 
venovalo – aktuálna je príprava projektu na rekonštrukciu a zatiaľ oprava 
zatekajúcich miest – najmä strechy. Táto úloha zostáva na nasledujúci rok. 

Obecné zastupiteľstvo sa venovalo aj neudržiavaným pozemkom v blízkosti obce, 
niektorí vlastníci ich nevyužívajú a nestarajú sa o ne.  

Aj v tomto roku pokračovali pravidelné stretnutia so staršími obyvateľmi obce. 24. 
júna sa tu stretlo 57 jubilantov, ktorí dosiahli 60, 65, 70. 75, 80 a nad 80 rokov 
s vedením obce, pripravený bol kultúrny program i pohostenie.  28. októbra bolo 
pravidelné stretnutie vedenia obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Vo veľmi 
peknom kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, ktoré všetkých 
presvedčili, že pedagogická práca riaditeľky Moniky Hučkovej a učiteľky Lucie 
Svinkáskovej  s deťmi má veľmi dobrú úroveň. Deti vystupovali bez trémy, 
sebavedome, boli dobre pripravené a vyvolali veľký ohlas prítomných  80 občanov. 
O ďalší program sa postaral tradičný hosť Pavol Bako, ktorý hrá na akordeóne a  
skvelo ovláda repertoár ľudových piesní z nášho regiónu.  

Aj v roku 2016 aktívne pôsobila organizácia Jednota dôchodcov pod vedením 
predsedníčky Emílie Málkovej. Členovia sa pravidelne stretávali v zasadačke 
obecného úradu na tematických besedách a na zájazdoch. Vo februári na stretnutie 
pri čaji pozvali spisovateľa Antona Baláža, ktorý teraz ako dôchodca žije v Hrašnom. 
V marci si pripomenuli Medzinárodný deň žien. V apríli boli na zájazde na výstave 
Záhradkár Trenčín spolu s JDS Stará Myjava a Trenčín. Cieľom zájazdu v júni boli 
Topoľčianky a Tesárske Mlyňany. V júli si vypočuli prednášku o liečivých rastlinách 
a zúčastnili sa na športových dňoch na Myjave. Témou novembrového posedenia pri 
čaji boli ručné práce – mašličkovanie a v decembri výročná členská schôdza spojená 
s mikulášskym posedením. Organizácia zabezpečila pobyt pre dve členky Jednoty 
dôchodcov Hrašné na liečebno - rekondičnom pobyte.  

Vzhľadom na nebezpečnú polohu pozemku obecného parku pri frekventovanej 
hlavnej ceste a zároveň riziko pre hrajúce sa deti, obecné zastupiteľstvo zabezpečilo 
vybudovanie oplotenia. O jeho osadenie sa brigádnicky postarali rodičia 
a dobrovoľníci. 

Dôležitou novinkou je i zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom 
centre Slobody zvierat v Piešťanoch. V našej obci a v jej blízkosti sa viackrát v roku 
vyskytli vyhodené zvieratká – psíky a je veľký problém s ich umiestnením.   
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Školstvo, služby: 

Materská škola v Hrašnom má dobrú úroveň a 15 zapísaných detí. O bohatej činnosti 
– výletoch a mnohých tematických činnostiach  svedčí kvalitná internetová stránka 
s fotografiami a tiež informačná tabuľa pred obecným úradom. Aj časopis Kopaničiar 
expres viackrát priniesol ukážky z ich aktivít – z jarného i  jesenného tvorenia detí 
v materskej škole spolu s rodičmi, tablo budúcich školákov a pod.  

Predajňa potravín zabezpečuje pre občanov Hrašného  primeraný sortiment tovaru, 
vrátane mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny. Keďže množstvo chleba a pečiva je 
ťažké naplánovať, je možné na určitý deň si tento tovar objednať. V tomto roku sa 
zmenili zamestnanci – od septembra je vedúcou Ľubica Čavojská a predavačkou 
Zlata Grajcarová. V Starej Turej a na Myjave sú veľké predajne so širokým 
sortimentom tovaru. Ceny základných potravín sa príliš nemenia. Niekoľko príkladov: 
chlieb 600 gramový 0, 69 €, 900 gramový 1 €, rožok pšeničný 45 g 0, 07 €, vajcia 10 
ks 1, 29 €, mlieko 1 liter 0, 51-   0, 69 (sú rôzne druhy), šunka pražská 4, 99€ za 1 kg, 
soľ 1kg 0, 24 €, cukor kryšt. 0,81, maslo tradičné 250 g 1, 69 €, múka hladká 1 kg 0, 
33 €, múka polohrubá 1kg 0, 39 €, bravčová krkovica balená 5.55 za 1 kg.     

Najvýznamnejšou firmou v Hrašnom je Herbex, ktorý vyrába bohatý sortiment čajov 
a bylinných zmesí. K najnovším výrobkom patrí Modrý prameň s kotvičníkom, 
úspešné sú tiež Silybum a mäta, Psyllium – vláknina, Hlavohoj, Rakytník 
a echinacea, Púpava a repík, Cistus incanus, Fit Drink a ďalšie.  

Dve firmy sa starajú o údržbu áut – Dušan Pastorek o zabezpečovacie zariadenia 
a Peter Duga má pneuservis. Dve firmy majú v pracovnej náplni stavebné práce – 
Martin Mateják a Miroslav Nemec.  

Pestovateľská pálenica Akvavita manželov Potúčkovcov spracováva prebytky ovocia 
na kvalitný alkohol.  

Dôležitým miestom v našej obci je cintorín a dom smútku, kde  sa konajú pohreby 
a občania často prichádzajú k hrobom zosnulých príbuzných. Údržba týchto miest je 
dôležitá a zabezpečujú ju pracovníci služieb obce.     

Šport:  

Futbalové mužstvo TJ Slovan Hrašné bojuje v Vlll. lige (Myjava), no najmä bojuje 
s problémami. Vznikol nový výbor, predseda Milan Šuster a tréner Miroslav 
Pražienka  hľadajú nových talentovaných hráčov, no v tomto roku sa im nedarilo. Po 
jesennej časti súťaže naši futbalisti zimovali na predposlednom – 6. mieste.  

9. júla však vedenie FO TJ Slovan Hrašné a obecný úrad zorganizovali na ihrisku 
pekné podujatie - futbalový turnaj - 3. ročník Memoriálu Petra Hučka. (P.Hučko bol 
starostom obce v rokoch 2006 – 2013 a veľkou futbalovou osobnosťou Hrašného 
i celého regiónu) Futbal má v Hrašnom 60 ročnú históriu, dlhoročný predseda 
Vladimír Galandák bol pri tejto príležitosti ocenený. Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá 
z okolitých dedín. Víťazom sa stal OŠK Kostolné (Stará Turá B). Súčasťou podujatia 
bola tombola, športové programy pre deti i diskotéka. 

Slovan Hrašné sa najnovšie prezentuje aj v bowlingovej lige v Starej Turej. 
V 1. ročníku Podjavorinskej bowlingovej ligy amatérov naši členovia skončili po 
základnej časti na 4. mieste. Slovan Hrašné nastupoval v základnej časti 
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a v štvrťfinále v zostave - Miro Ferianec, Milan Jakubec a Milan 
Šuster, pričom všetci traja sa dostali medzi 16 najlepších hráčov celej 
súťaže a Miro Ferianec dokonca uzatváral najlepšiu desiatku hráčov. V mužstve 
Hujerovcov sa výbornými výkonmi počas celej sezóny prezentoval Braňo Bies. Bol 5. 
najlepším hráčom celej súťaže medzi jednotlivcami. Hrašné nakoniec nestačilo v 
súboji o 3. miesto na My sme tu doma a obsadilo  4.priečku, čo je pekný úspech.  

Dievčatá a ženy so záujmom o športovanie sa stretávajú dvakrát týždenne na cvičení 
aerobiku.    

Aktívne pracovali členovia DHZ Hrašné, zúčastňovali sa pravidelne na súťažiach 
IKHL a na ďalších podujatiach. 28. mája bola na ihrisku v Hrašnom Okresná súťaž 
DHZ, súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou a v štafete.  V júni v hasičskej súťaži 
O putovný pohár primátora Myjavy získali ženy z DHZ Hrašné cenu pre víťaza. 
Hasičská súťaž na ihrisku v Hrašnom bola aj 8. augusta. V septembri v 10. kole IKHL 
na Prašníku sa ženy umiestnili na 2. mieste. Zúčastnili sa vo Vrbovciach na 
Súčinnostnom taktickom cvičení dobrovoľných hasičských zborov a tiež na Hasičskej 
súťaži o putovný pohár starostu obce Hrašné.    

 

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. (Od 14. 12. ju počas materskej dovolenky zastupuje Mgr. Ľubica 
Laláková). 

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 (vystriedal Vladimíra Galandáka) – vývoz ZKO, pomocné obecné práce 
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Zdenka Pražienková – opatrovateľka, pomocné obecné práce  

 

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 

 


