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Tento rok sa zapíše do svetovej i do našej histórie ako druhý „covidový“ rok – po
prvej – čínskej mutácii koronavírusu sa po svete šírila ešte silnejšia a  agresívnejšia
britská mutácia, okrem nich juhoafrická a brazílska, po krátkom letnom zlepšení
situácie  pokračovala tretia vlna pandémie – vírus delta  a vo výhľade už bola štvrtá
vlna – vírus omikron. Bola to celoročná pandemická pohroma, na akú si ľudstvo za
posledných 100 rokov nepamätá.

V januári 2021 bolo na Slovensku 2900 chorých na covid v nemocniciach, 3. februára
až 3 600, zdravotníci boli zúfalí, mnohí  boli tiež chorí, patrili sme k najhorším vo
svete v počte úmrtí a hospitalizovaných, niektoré nemocnice museli byť
reprofilizované na tzv. červené nemocnice, určené len na liečbu pacientov s covidom.
Jedna z nich bola aj v Novom Meste nad Váhom. Jarnú vlnu covidu sprevádzali
veľmi prísne opatrenia, až do polovice mája trval núdzový stav. Súvisel s ním
lockdown – obmedzenie cestovania, kde to bolo možné pracovalo sa z domu –
formou home office, vyučovanie v školách pokračovalo v online forme – cez počítač,
na čo mnohé rodiny nemali možnosť sa pripraviť. Po celý rok trpelo hospodárstvo,
školstvo, kultúra, obchody, reštaurácie, športové zariadenia. Záchranu sľubovali
vakcíny od firiem Pfizer/ BioNTech, Astra Zeneca, Johnson & Johnson a Moderna.
Očkovanie sa od začiatku roka postupne rozbiehalo, aj keď s veľkými problémami,
očkovacích miest i vakcín bolo ešte málo, prednostne očkovali zdravotníkov,
študentov medicíny, zamestnancov a klientov sociálnych zariadení, postupne podľa
veku všetkých občanov, ktorí mali záujem – od najstarších k mladším. Komplikovaná
a chaotická bola registrácia cez počítač a  často bolo potrebné za očkovaním ďaleko
cestovať. Zachytiť čo najviac nakazených šíriteľov vírusu malo pravidelné celoplošné
testovanie.

Na Hrašnom sa testovalo v pravidelných intervaloch od 23. januára až do mája
v kultúrnom dome, nakazených obyvateľov obce však neodhalilo. Zrejme pomohlo,
že ľudia sa disciplinovane chránili rúškami a dodržiavali hygienické pravidlá. Aj
starosta  Mgr. Pavel Hučko naliehavo vyzýval občanov, aby dodržiavali opatrenia
a chránili sa pred vírusom. Ak majú príznaky choroby, aby sa dali otestovať
a vyhľadali včas lekára. Dôchodcovia dostali od obce užitočný darček – balíčky
s respirátormi, rúškami a dezinfekciou. V marci ešte stále zomieralo až 100 ľudí
denne na koronavírus, začiatkom apríla bolo evidovaných až 10 000obetí. Platili
prísne opatrenia, zatvorené boli školy aj materské školy, bolo zakázané cestovať aj
medzi okresmi. Zlá situácia a nervozita sa odrazila aj v politike, čo viedlo
k rekonštrukcii vlády, vymenovaniu nového premiéra – Eduarda Hegera a ministra
zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Koncom apríla sa situácia zlepšila, covid
ustúpil a uvoľnili sa opatrenia, otvorili sa materské školy a 1. stupeň základných škôl.



V máji už boli otvorené všetky obchody, fitnes centrá, kiná a divadlá a v letných
mesiacoch bolo možné pri dodržaní opatrení cestovať aj na dovolenky k moru. V
septembri sa mohli deti vrátiť do škôl a zamestnanci do práce. Mnohé opatrenia,
súvisiace najmä so spoločným  ubytovaním a stravovaním však pretrvávali
a vyvolávali nespokojnosť podnikateľov až do konca roka. Tzv. covid automat, ktorý
vláda vyhlásila na jar, podľa počtu nakazených delil okresy do farieb – od ružovej cez
červenú, bordovú po čiernu a všade platili iné obmedzenia, neskôr vystriedal iný
systém – OTP, podľa neho bolo presne určené, kam majú voľný vstup očkovaní,
testovaní alebo po prekonaní vírusu. Bolo potrebné vždy mať so sebou covid pas
alebo potvrdenie o očkovaní. Vakcín na očkovanie bolo dostatok.

Zaočkovanosť v našom okrese Myjava však dosiahla len  50 %, v niektorých
okresoch ešte menej, hoci v pláne bolo zaočkovať 85 % populácie. Ľudia už koncom
roka neboli takí vystrašení ani disciplinovaní ako na jar, hoci platil núdzový stav. Ešte
aj v polovici novembra pribúdalo denne až 5 000 nových nakazených a 2600 chorých
na covid ležalo v nemocniciach, z toho 240 na umelej pľúcnej ventilácii a v niektorých
týždňoch bolo viac než 60 úmrtí. Štatistiky uvádzali, že do 15. 11. 2021 spolu na
Slovensku zomrelo na covid viac než 13 000 ľudí. Až koncom decembra sa počty
nakazených a úmrtí mierne znížili. Počas roka boli vyvinuté nové lieky a tiež prístroje
na podporu dýchania, lekári a zdravotné sestry napriek tomu bojovali o životy
pacientov s ťažkými zápalmi pľúc, často neúspešne. Paniku, súvisiacu s vírusom i s
očkovaním  však na druhej strane sprevádzali rozličné senzácie a konšpirácie na
sociálnych sieťach, rástla nevraživosť, ktorá stále viac rozdeľovala spoločnosť na
zástancov očkovania a odporcov – „antivaxerov“, čo sa počas roka ešte stupňovalo
a zdravotníci a tiež policajti boli často bezradní. Agresívni odporcovia očkovania ich
niekedy slovne i fyzicky ohrozovali. V porovnaní s inými európskymi krajinami sa
u nás očkovalo oveľa menej, hoci možnosť zaočkovať sa dostali aj deti od 12 rokov a
mládež. Nepomohla ani „očkovacia lotéria“, vyhlásená ministrom financií Igorom
Matovičom, v ktorej bolo možné vyhrať až 100 000 Eur. Koncom roka zdravotnícke
zariadenia ponúkali starším a ohrozeným 2-krát očkovaným občanom aj tretiu –
posilňovaciu vakcínu, čo mnohí využili. V novembri sa ňou bolo možné očkovať aj
v Nemocnici s poliklinikou na Myjave. Ministerstvo financií sa rozhodlo podporiť
očkovanie aj finančne – občania vo veku nad 60 rokov po tretej vakcíne dostali
finančnú odmenu  300 eur, po druhej 200 eur. V decembri sa v celej Európe i vo
svete naplno rozbehla nákaza vírusom omikron, ktorý bol síce menej smrteľný ale
ešte viac infekčný ako predchádzajúce. Čo spôsobí u nás, to sa ukáže až v budúcom
roku.

Ľudová múdrosť hovorí, že všetko zlé je aj na niečo dobré, na tejto hroznej nákaze
však nič dobré nebolo, snáď len to, že rodiny boli viac spolu, viac sa venovali deťom.
Na psychike detí sa to však niekedy odrazilo negatívne, lebo im chýbali spolužiaci
a učitelia, keď pravidelnú školskú dochádzku často prerušovalo online vyučovanie -
na diaľku. Na skutočné poučenie, ktoré vyplynie z tejto epidémie pre budúcnosť
ľudstva si ešte budeme musieť počkať.



 Ďalšie dôležité udalosti roka

V januári 2021 sa upokojila situácia na medzinárodnej politickej scéne, keď v USA po
Donaldovi Trumpovi bol zvolený a nastúpil do funkcie nový prezident – demokrat Joe
Biden. Koncom roka sa však zhoršili vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá má
záujem v budúcnosti vstúpiť do NATO, čo vyvolalo neistotu v Európe a dokonca
obavy z možnej vojny.

Mnohé prírodné katastrofy súvisiace s otepľovaním planéty viedli k vážnym
rokovaniam ako znížiť „uhlíkovú stopu“ a celkové znečisťovanie životného prostredia.
Situáciu mala pomôcť riešiť konferencia v Glasgove, výrazné výsledky však zatiaľ
nepriniesla. Téma ochrany životného prostredia a rôznych ekologických záťaží sa
však stále viac dostáva do popredia, rezonuje v médiách a venuje jej pozornosť aj
obecné zastupiteľstvo našej obce.

Počas roka sa zhoršila ekonomická situácia - zvyšovali sa ceny energií – plynu aj
elektriny, čo viedlo ku krachu mnohých firiem a tiež k zdražovaniu potravín.
V priemysle vznikli problémy pre nedostatok súčiastok do elektronických zariadení,
najmä čipov do počítačov, mobilov i áut.

Príroda, počasie

V prvom i druhom týždni nového roka 2021 ešte pokračovalo vlhké a pomerne teplé
počasie z konca uplynulého roka. Až 10. januára konečne primrzlo a 12. januára
napadal prvý sneh tejto zimy. O pár dní snehu pribudlo, krásne zimné počasie však
dlho nevydržalo. Po mimoriadne mrazivej noci  18. januára – až 17 stupňov pod
nulou,  teploty stúpali.  21. januára sa výrazne oteplilo a sneh sa roztopil. Až do
konca januára ešte občas pripadol, ale rýchle sa topil, striedali sa dni ochladenia
a oteplenia.  Až v druhom februárovom týždni sa výrazne ochladilo a prišla ozajstná
arktická zima s mrazmi -10 až -12 stupňov a tiež so snehom. Tá trvala až do
Valentína (14. februára) Splnilo sa porekadlo: „Na svätého Valentína zamrzne aj kolo
mlyna“ . Cesty i chodníky však boli v našej obci dobre udržiavané a tak sme si krásne
zimné počasie užívali. Prekvapilo nás, že počas tejto zimy nám do kŕmidiel pre
vtáčiky zriedka prichádzali sýkorky, najčastejšie len vrabce a farebné stehlíky.
Koncom februára sa oteplilo, cez deň až na 12 – 13 stupňov. Na jarné práce bolo
ešte príliš skoro a zima sa znova s plnou silou vrátila, poznačila veľkonočné sviatky
a trvala aj s nočnými mrazmi až do konca apríla. Mali sme obavy o prvé rozkvitnuté
marhule a čerešne. Aj tie, ktoré nezamrzli, mali problém s opelením, včielok bolo ešte
veľmi málo. Až začiatkom mája sa počasie zlepšilo, oteplilo sa a bolo možné založiť
základy novej úrody. Chýbala však ešte vlaha, ale aj tej sme sa dočkali. 13. – 15.
mája, keď zvyčajne prichádzajú traja „zmrznutí svätí“ – Pankrác, Servác a Bonifác,
prišiel teplý výdatný dážď a jarné práce mohli pokračovať. Začalo sa priaznivé teplé
obdobie s dostatkom vlahy.



Meteorológovia konštatovali, že tohtoročná zima patrila k najdlhším a jar
k najchladnejším za uplynulých 30 rokov. Leto  zasa lámalo rekordy v opačnom
zmysle, jún aj júl boli mimoriadne teplé mesiace. Mali sme však šťastie na dva
výdatné júnové lejaky a tak zásoby vody a dusná klíma pomohli zelenine
v záhradách rýchle rásť a dobehnúť zameškané obdobie. U nás búrky žiadne škody
neurobili, ale v niektorých regiónoch áno. Najhoršie na tom bola južná Morava, kde
obrovské tornádo zničilo domy a stromy v niekoľkých dedinách. Je to varovanie aj
pre nás, že klimatické zmeny prinášajú aj do strednej Európy javy, ktoré boli doteraz
neznáme. Júl bol horúci a suchý, ale s príchodom augusta sa počasie zmenilo. Prišli
dažde aj búrky, bolo veľmi teplo až do polovice augusta. Úrode v záhradách sa darilo
dobre okrem druhov citlivých na plesne, ktoré bolo potrebné chemicky ošetrovať proti
múčnatke. Niektoré druhy rajčín nezniesli tak veľa vody a plody praskali. Od 20.
augusta sa ochladilo a bolo stále veľa vlahy. Rýchle rástla tráva a bolo potrebné
často kosiť. September priniesol chladnejšie a slnečné počasie (cez deň okolo 23
stupňov, v noci u nás 8 – 9 stupňov). Zvyšky úrody dozreli a mohli sa začať jesenné
práce. Úroda jabĺk a sliviek bola v tomto roku slabšia a boli poznačené hnilobou.
Orechy zasa ničila vrtivka orechová, dozrievali v nevábnych čiernych šupách.
Jadierka síce sú použiteľné, krásne čisté orechy ako boli v minulosti už asi mať
nebudeme. Je predpoklad, že orechov bude čoraz menej a budú vyššie ceny.
K sviatku  Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých krásne rozkvitli chryzantémy,
ľudia cestovali na cintoríny už aj niekoľko týždňov pred týmto sviatkom, lebo nemali
istotu či pre stupňujúcu sa nákazu covidom nebudú obmedzenia v cestovaní.
Ekológovia čoraz intenzívnejšie vyzývali občanov, aby viac používali na výzdobu
hrobov živé kvety (prípadne papierové) a nie plastové ikebany, ktoré sú ekologickou
záťažou, nedajú recyklovať a množí sa nepoužiteľný odpad. Zrejme sa v budúcich
rokoch tento zámer výraznejšie prejaví.

Až do konca novembra bolo vlahy menej, dalo sa na poliach a v záhradách  orať a
pripravovať pôdu na zimu. Lístie na stromoch sa krásne vyfarbilo, bolo suché a dalo
sa dobre hrabať alebo spracovať kosačkou a urobiť z nebo základ kompostu. Počas
novembra mrazy u nás neboli, hoci niektoré rána poznačila na tráve inovať alebo
snehový poprašok, cez deň bolo  stále tesne nad nulou. Krásna  ukážková zima
s výdatným snežením nás potešila až 9. decembra. Napadalo až 25 cm snehu
a želali sme si, aby vydržal do Vianoc. Teploty však denne kolísali pár stupňov pod
a nad nulu, sneh sa pomaly strácal, ale napokon ešte aj na Štedrý deň bolo krásne
bielo. Pravidelné vianočné oteplenie však  prišlo už o dva dni. Pred koncom roka sa
ešte obnovila tenšia snehová prikrývka, kolísavé teploty však nádej na ozajstné
zimné počasie nedávali.



Štatistika

Na rok 2021 bol v našej obci pôvodne schválený rozpočet v príjmovej aj výdavkovej
časti  v sume  389 540 Eur.

Výsledky hospodárenia na konci roka:

Skutočné čerpanie príjmov k 31. 12. 2021: 376 977,82 Eur

Skutočné čerpanie výdavkov k 31. 12. 2021: 341 735,16 Eur

Rozpočtové hospodárenie obce: 35 422, 66 Eur

Na rok 2022 je plánovaný rozpočet:

Príjmy: 379 840 Eur

Výdavky: 379 840 Eur

Demografia obce k 31. 12. 2021 :

Počet obyvateľov:                 479

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Narodili sa 4 deti: Ivan Chudík, Darina Poláková, Garuda Škultéty, Eliška Valientová

Zomreli: Anna Ďurišková, Alžbeta Habardová, Katarína Kubišová, Emília Štefiková

Na trvalý pobyt sa prihlásilo: 15 občanov, z toho 5 detí

Z trvalého pobytu sa odhlásilo: 20 občanov

Život v obci, školstvo, služby

Počas roka 2021 v súvislosti s nákazou covid 19 viackrát platil na Slovensku núdzový
stav, boli  zrušené verejné, športové a spoločenské podujatia, čo sa prejavovalo aj
na obmedzení spoločenského života v našej obci, najmä organizácie Jednoty
dôchodcov. V jarnom období 13 víkendov prebiehalo antigénové testovanie
obyvateľov. Napriek problematickej zdravotnej i ekonomickej situácii sa však obecné
zastupiteľstvo po celý rok usilovalo o ďalšie skvalitnenie života v obci. V pôvodnom



pláne bola náročná oprava budovy obecného úradu, vybudovanie parkoviska pri
kultúrnom dome, oprava domu smútku, starej školy na Hodulovom Vrchu
a miestnych komunikácií. Niektoré  projekty nebolo možné z finančných dôvodov
realizovať a prechádzajú do budúceho obdobia. Patrí k nim rekonštrukcia budovy
obecného úradu, ktorá je nevyhnutná pre zníženie jej energetickej náročnosti a tiež
možnosť zmeny zdroja pitnej vody pre našu obec – pripojenie na čachtický prameň,
ktorý je kvalitnejší a je istota, že nebude znečistený skládkou odpadu.

Úspešne bol však realizovaný projekt obecného hospodárskeho dvora – je
priestranný, upravený, s veľkými kontajnermi na všetky druhy odpadu, s garážami aj
kotercom pre zatúlaných psíkov. Obyvatelia si už začiatkom mája mohli areál pozrieť
a zároveň si prevziať kompostery na domácu prípravu kompostu zo svojich záhrad.
Za realizáciu hospodárskeho dvora občania ocenili prácu starostu a celého
obecného zastupiteľstva. Asfaltom bola spevnená aj plocha parkoviska pri budove
pohostinstva.  Triedenie a zber odpadu (komunálny odpad, nebezpečný odpad,
železo, plasty a papier) funguje tiež veľmi dobre. Ešte bude potrebné prevychovať
zopár jednotlivcov, aby pri lesných cestách a chodníkoch neodhadzovali papiere
a plasty. Môže pomôcť aj realizácia nového zákona od januára budúceho roka, keď
budú plastové a hliníkové obaly zálohované (0, 15 Eura za kus) a oplatí sa ich vrátiť
do automatov v predajniach. K skvalitneniu životného prostredia prispelo aj vyčistenie
kompostoviska na Hodulovom Vrchu.

15. februára 2021 sa začalo sčítanie obyvateľstva. Bolo povinné a v našej obci
...(doplniť výsledky sčítania, príp. aj porovnanie s minulým)

Od začiatku roka 2021prebiehala aj v našej obci príprava na pozemkové úpravy,
sceľovanie pozemkov. Kartografi vymeriavali pozemky a 15. októbra bolo
v kultúrnom dome prvé informatívne verejné zhromaždenie pre občanov.
Predpokladá sa, že príprava bude prebiehať 4 – 5 rokov.

Na Slovensku a rovnako aj u nás sme v tomto roku zaznamenali zvýšený záujem
o kúpu stavebných pozemkov a tiež starších neobývaných rodinných domov. Súvisí
to čiastočne s možnosťou izolovať sa počas infekčných chorôb, ale tiež s ponukami
bánk na výhodné hypotéky. Profitovali tiež realitné kancelárie. Mať dom na vidieku je
čoraz lákavejšie.

V sobotu 19. júna otvoril nový nájomca Gastro P.K. s.r.o Myjava pohostinstvo v našej
obci – s názvom U Felberu. Na uvítanie pripravil 2 dňový lákavý program –
v príjemnej atmosfére, so stánkami na terase, s bohatým a chutným menu. Podujatie
sa stretlo s veľkým záujmom obyvateľov, ktorý pokračoval aj počas ďalších týždňov.
Ocenili, že sa zlepšila ponuka aj úroveň obsluhy, je predpoklad, že úroveň
reštaurácie prispeje k oživeniu spoločenského života v našej obci a k jej dobrému
menu.

Organizácia Jednoty dôchodcov, ktorá sa v tomto roku pre pandémiu nemohla
pravidelne stretávať, na jeseň spolu s vedením obce zorganizovala dve brigády - 10.



septembra na Hodulovom Vrchu v bývalej škole a v parku pri Hasičskej zbrojnici
a 24. septembra v Hrašnom na miestnom cintoríne, v dome smútku, pri zbernom
dvore a pri reštaurácii. Výzva starostu obce – pozvanie na obecnú brigádu sa stretla
s veľkou odozvou – prišlo asi 40 ľudí, prevažne dôchodcov, všetci usilovne
vyhrabávali uličky medzi hrobmi, pílili náletové dreviny, strihali. Urobilo sa veľa práce.
Na poludnie sa končila brigáda občerstvením vrátane výborného gulášu z kuchyne
nového nájomcu obecného pohostinstva. V programe bola tiež podrobná informácia
starostu o súčasných i budúcich  obecných aktivitách a plánoch v súvislosti
s obecnými budovami – kultúrnym domom, obecným úradom, reštauráciou, budovou
bývalej školy na Hodulovom Vrchu, s opravou ciest, atď. Bolo to úspešné obecné
podujatie. Obecné zastupiteľstvo sa usiluje tiež o zmenu zdroja pitnej vody pre
Hrašné – žiada pripojenie na čachtický prameň, ktorý je kvalitnejší a je istota, že
nebude znečistený skládkou odpadu.

Užitočnou novinkou v našej obci  je tiež hlásenie obecného  rozhlasu, ktoré
prichádza aj v podobe správ do mobilných telefónov. Pri silnej premávke totiž
klasické hlásenie obecného rozhlasu z reproduktorov v niektorých častiach obce nie
je dobre počuť.

Október - mesiac úcty k starším mal v covidovom období inú formu ako zvyčajne,
dôchodcovia však ocenili, že  poslanci zastupiteľstva im priniesli balíčky s užitočnými
taškami s logom obce a s liečivými čajmi od firmy Herbex.

Aj počas tohto roka prichádzali do našej obce predajcovia s pojazdnými predajňami,
ktorí ponúkali na predaj zeleninu a ovocie, hydinové mäso, občas aj iné druhy mäsa,
odevy, obuv, na jar a na jeseň ovocné stromčeky.

Pre nezamestnaných občanov nebol ani v tomto roku problém nájsť si zamestnanie
vo výrobných firmách na Starej Turej alebo na Myjave.

 V lete a na jeseň – do konca októbra prebiehala rekonštrukcia vozovky na ceste od
Hrašného smerom k Myjave. V obci vznikla veľká dočasná skládka materiálu a bolo
veľmi rušno – veľké nákladné autá postupne privážali a odvážali materiál.

Materská škola v našej obci má už tradične veľmi dobrú úroveň, vedie ju riaditeľka
Bc. Monika Hučková. V tomto školskom roku nastúpila nová učiteľka Ing. Miroslava
Dugová a nová kuchárka Lenka Kubíčková.

Úspešná firma Herbex, ktorá spracováva liečivé byliny a vyrába prírodné liečivé čaje
aj v tomto roku predstavila niekoľko noviniek - edíciu čajov, ktorá je dostupná iba
v lekárni pod názvami : ODKYSLENIE, ODVODNENIE, UKĽUDNENIE, VITALITA
a hormonálna rovnováha, PÁLENIE pažeráka a žalúdka, MOČOPOHLAVNÝ aparát.

Pestovateľská pálenica AKVAVITA  pokračovala v službe pestovateľom ovocia
a spracovávala čerešne, marhule,  jablká, hrušky, slivky a iné ovocie na kvalitný
alkohol. Sezóna však bola slabšia, v našom regióne časť marhúľ zamrzla, nižšia bola
aj úroda jabĺk.



Šport

Aj v roku 2021 pôsobil futbalový klub Hrašné v 8. lige súťaže NM (Nové mesto nad
Váhom) . Jarná časť futbalovej súťaže sa však v roku 2021 pre pandémiu
neuskutočnila a pretože sa neodohrala ani polovica súťaže, ročník 2020/21 bol
anulovaný . Počas leta klub začal aktívne pôsobiť, zišli sa všetci hráči a už druhý rok
sa stretáva cca 22 futbalistov. Keďže Slovan Hrašné v súčasnosti patrí v okrese
k najmladším mužstvám, predseda klubu Milan Šuster to hodnotí veľmi pozitívne.
Kvalita hráčov sa prejavila na lepších výsledkoch v jesennej časti súťaže, keď
skončili na peknom  štvrtom mieste. V lete sa futbalisti stretli aj na niekoľkých
brigádach na dokončovaní úpravy areálu a vnútorných priestorov na ihrisku. To
dokazuje že je vybudovaný kvalitný tím športovcov, v ktorom sú veľmi dobré vzťahy
a dobrý základ aj pre ďalšie sezóny. Na jeseň sa podarilo zorganizovať stretnutie
„Starí – mladí“ . Prišlo takmer 30 bývalých futbalistov Hrašného a za krásneho
počasia sa odohral príjemný zápas. Posedenie pri kapustnici bolo príležitosťou
pripomenúť si veľa zaujímavých príbehov a nezabudnuteľných spomienok z histórie
futbalového klubu. Predsedovi klubu organizačne pomáha tréner futbalistov Miro
Pražienka a cenia si podporu obce, najmä starostu Mgr. Pavla Hučka a tiež viacerých
sponzorov, ktorí pomáhajú materiálne i finančne.

Významným  podujatím roku 2021 v športovom areáli našej obce bola 17. júla súťaž
dobrovoľných hasičov. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Myjava ju zorganizovala  po zlepšení pandemickej situácie a zaradení okresu Myjava
do zelenej farby v Covid automate. Na súťaži sa zúčastnilo 15 mužských a 3 ženské
družstvá v dvoch disciplínach: požiarny útok s vodou a štafeta 8 krát 50 metrov.
V ženskej kategórii zvíťazil DHZ Jablonka, Hrašné obsadilo 2. miesto, medzi mužmi
sa víťazom stal DHZ Babulicov Vrch. Organizátori ocenili ústretový prístup vedenia
obce Hrašné, najmä starostu obce Mgr. Pavla Hučka za bezplatný prenájom
priestorov a DHZ Hrašné za prípravu technickej časti súťaže a zabezpečenie
občerstvenia.

Počas leta 2021 prebiehal 9. ročník súťaže  Inovecko-karpatská hasičská liga (IKHL),
na ktorej sa pravidelne a veľmi úspešne zúčastňuje aj družstvo žien z našej obce. Už
v 1. kole súťaže v Senici obsadili 2. miesto, v 3. kole v Prašníku boli najrýchlejšie (17,
81 sekúnd) a zvíťazili, v 4. kole v Jablonke boli 3., v 5. kole na ihrisku v Kostolnom
tiež 3., aj v 6. kole v Cetune skončili na 3. mieste, v 7. kole v Podbranči však opäť
zvíťazili s časom 17, 29 sekúnd. V celkovej tabuľke v roku 2021 skončili naše hasičky
na 2. mieste.



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:

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 2021 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                                               Mgr. Pavel Hučko

kronikárka obce                                                       starosta obce


