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Noviny obce Hrachovište

Imrich Gablech sa narodil dňa 4. novembra 1915 v Hrachovišti, kde navštevoval aj obecnú školu. Rodičia sa
volali Daniel a Anna Gablechovi. Otec bol poľnohospodár. Imrich mal ešte šesť súrodencov. Po absolvovaní
obecnej školy nastúpil v štrnástich rokoch na gymnázium v Novom Meste nad Váhom. Po prvotných problé−
moch s prospechom sa nakoniec stal najlepším žiakom triedy a získal štipendium. Keď sa v roku 1936 v novi−
nách dočítal, že sa chystá v rámci akcie 1000 nových pilotov republike nábor, neváhal a prihlásil sa, i keď rodina
chcela mať z neho kňaza. Dňa 1. októbra nastúpil základnú vojenskú službu v Piešťanoch a následne bol
prevelený na leteckú a poddôstojnícku školu do Chebu.                                                  (dokončenie na str. 4−5)

Imrich GABLECH
1915 − 2016
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Vážení spoluobčania

OZNAMY

Chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
rozvoji obce v minulom roku, obec je
na pomoc občanom a svojich organi−
zácii vždy odkázaná. Štandardne naj−
viac pomohli príslušníci Dobrovoľné−
ho hasičského zboru. Už počas mi−
nulej zimy využili svoju novú techni−
ku a zaľadňovali plochu multifunkčné−
ho ihriska, kde mnohí z Vás zažili
pekné chvíle – inak robili to aj teraz,
keďže to dovoľovalo zimné počasie.

Hasiči pomohli s orezaním nežiadúcej vegetácie pri obecných
komunikáciách v obci, pri organizovaní nášho verejnosti veľmi
známeho a populárneho podujatia pre deti, čiže Hrachovej ces−
ty do rozprávky a s mnohými ďalšími podujatiami v obci.

Taktiež veľmi seriózne pomohli naši členovia Slovenského
zväzu turistov, ktorí v jeseni obnovili náter na dvoch obecných
lávkach a dúfam, že na jar zušľachtia i tie ostatné.

Po istých krízach sa podarilo zastabilizovať existenciu fut−
balu v našej obci, chlapci dosiahli vynikajúce úspechy, pretože
neprehrali takmer žiadny zápas, výborne reprezentovali obec a
ešte aj vykonali rekonštrukciu povrchu všetkých obecných stud−
ní. Srdečne im ďakujem.

Naša Jednota dôchodcov pracuje štandardne na vysokej úrov−

ni, pomáhajú obci ako môžu a som skutočne rád, že ich tu mám.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú organizovať kultúrny a

spoločenský život v obci. Pod vedením našej kultúrnej refe−
rentky, pani Márie Kozárovej to bolo viac ako 120 občanov,
ktorí obetavo realizovali Hrachovú cestu do rozprávky, poduja−
tie, ktoré má veľký ohlas široko – ďaleko a návštevníkov kaž−
dým rokom geometricky pribúda. To je to správne zviditeľňova−
nie obce a nenahraditeľná pomoc!

Po voľbách do Národnej rady sa po výmene ministrov zablo−
kovali rozbehnuté projekty na získavanie eurofondov, dúfam,
že len dočasne. Podľa informácií projekt na obnovenie povrchu
asfaltovej obecnej komunikácie v dedine bol zastavený a bude
vyhlásený nanovo, projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojni−
ce a dostavbu ďalšej garáže pre nové hasičské auto bol iba
pozastavený a po Novom roku bude pokračovať. My máme
všetky podklady a stavebné povolenia pripravené, urobím všetko
preto, aby sme peniaze na tieto akcie dostali. Naša obec, ako
jedna z mála obcí Slovenska dostala v novembri 70 000 na
sanáciu nezákonných skládok v obci. Boli odstránené, dúfam,
že tým pominulo nebezpečenstvo vysokých pokút, ktoré obci
za ich existenciu hrozili zo strany Úradu životného prostredia a
iných inštitúcií.

Aj v tomto roku chceme pomôcť nezamestnaným občanom
a využiť ich prácu pre skrášlenie a sfunkčnenie obce a pre obec−
ný lesný podnik.                    JUDr. Ivan Kolník, starosta obce

Ako postupovať v prípade nadobudnutia
psa alebo úmrtia psa

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zda−
ňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najne−
skôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

To znamená, ak nadobudnete alebo už nemáte psa aj v prie−
behu roka , treba obidva prípady prísť nahlásiť na obecný úrad a
priznať daň za psa alebo zánik dane za psa.

Daňová povinnosť vzniká až keď má pes pol roka.

Spoločenská kronika
Privítali sme do našich radov: Ažbeta Halabrínová, Ka−

rolína Vidová

Rozlúčili sme sa: Angela Urbanová, Ján Černý, Jozef Švec,
Otília Kolníková, Mária Arbetová, Anna Minárechová,
Jozef Dlhý, Judita Kubišová, Terézia Dlhá

Jubilujúci občania v I. polroku 2017
70 rokov: Miroslav Burianský, Kvetoslava Predná,

Anna Naďová, Ján Santner, Mária Medňanská,
Irena Bakošová, Margita Sokolovská

75 rokov: Anna Vaváková, Júlia Kolníková, Oľga Gavačová,
Gustav Medňanský, Melánia Hargašová,
Pavol Vavák

80 rokov: Žofia Kurtišová, Milan Parči
85 rokov: Eleonóra Kolníková, Vlasta Herbortová,

Mária Vozárová,
90 rokov: Anna Baranovičová
94 rokov: Anna Dlhá

Ako separovať odpad − PLASTY

Pri separovaní odpadu z plastov do vriec vhadzujte
stlačené PLASTY+NÁPOJOVÉ KARTÓNOVÉ OBALY

(tetrapaky):

Patria sem:
PET fľaše – biele, zelené, modré, rôznofarebné

od minerálok a malinoviek
Fľaše od kuchynského oleja, octu.

Plastové obaly z drogérie (šampónov, mydiel,
čistiacich prostriedkov, aviváži, pracích gélov.)

Nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka,
džúsov, vína....

Nepatria sem !!!
Plastové tašky, vrecká, tégliky od jogurtov, masla,

zmrzlín plienky, molitanové peny, zatepľovacie
materiály, polystyrén a pod.

Ak budú vrecia s odpadom obsahovať iné druhy
odpadov ako je uvedené – odpad

nebude vyvezený !!!
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Mnohí seniori pri odchode do dôchodku sa zamýšľajú nad tým, či
vlastne týmto odchodom nedostávajú od spoločnosti – bezcenný
darček – mnoho voľného času. Povieš si, ale veď sú práce okolo
domu, mám vnúčatá, mám nejaké svoje záľuby, tak to zvládnem.

Po určitom čase mnohí z nás došli k záveru, že je to síce pekné,

ale čosi nám chýba. Chýba nám stretávanie sa so svojimi rovesník−
mi – seniormi. Preto aj v našej obci vznikla ZO JDS. V rámci okresu
Nové Mesto n/V. patríme medzi stredne veľké, čo do počtu členov,
ale v rámci aktivít medzi tie najlepšie.

V našej organizácii sa už stalo tradíciou, že každoročne usporia−
dame spoločný výlet s členmi ZO JDS Krajné.

Je krásne októbrové dopoludnie a 24 členov našej ZO JDS spolu
s členmi ZO JDS Krajné nastupujú do pripraveného autobusu na
výlet do moravskej obce Lanžhot, aby sme navštívili vychýrenú „Hos−
podu u Bartošú“, ktorú vlastnia známi ľudoví speváci manželia Jitka
a Břetislav Osičkovi. Na nádvorí nás milo privítal sám pán Osička a
my sme mu odovzdali pozdrav z nášho kopaničiarskeho regiónu CD
ľudovej hudby folklórneho súboru Krajnanec. Potom už nič nebráni−
lo, aby sme sa pustili do ich vychýrených rezňov so zemiakovým
šalátom a započúvali sa do rezkých rytmov cimbálovej muziky a
spevu manželov Osičkových. Samozrejme sa predviedla aj naša spev.
skupina „Hrachovienka“. Vo večerných hodinách sme sa spokojní a
v dobrej nálade vrátili domov.

Október bol bohatý aj na ďalšie akcie. Dňa 16. októbra sme spolu
s OÚ Hrachovišti pripravili stretnutie seniorov v rámci „Mesiaca úcty
k starším“. Priestranná sála kult. domu sa zaplnila do posledného

miestečka členmi ZO JDS a jubilujúcimi občanmi.
V mene ZPOZ−u privítala prítomných p. Anna Zemanovičová. Po−

tom už nasledoval príhovor starostu obce JUDr I. Kolníka a predsed−
níčky ZO JDS Ľ. Urbančíkovej. Jubilujúcim občanom boli odovzdané
upomienkové darčeky a svoj podpis zvečnili v kronike obce. V kult.
programe sa predstavila domáca „Hrachovienka“ a ako hosť „Bukov−
čané“ z Bukovca.

ZO JDS v Hrachovišti pri tvorbe aktivít pre rok 2016 sa zaoberala
myšlienkou uskutočniť výstavu ručných prác a zistiť čomu sa venujú
naši občania vo svojom voľnom čase.

Tak sa 22. októbra konala v kult. dome v Hrachovišti výstava pod
názvom „Jesenné inšpirácie“. Je potrebné poďakovať všetkým čle−
nom za to s akou chuťou sa do akcie pustili. Poznajú občanov, ktorí
boli ochotní ukázať svoje práce verejnosti.

Záujem o výstavu bol nielen z našej obci, ale aj z okolitých dedín
a miest čo nás veľmi potešilo. Pre nás boli ich slová uznania a poďa−
kovania za zvládnutie takejto akcie.

Nakoniec chcem aj touto cestou poďakovať výrobcom a popriať

im, aby svoje nápady i naďalej rozširovali a vytvorili dielka, ktoré
nám všetkým budú robiť radosť.

Čo dodať na záver? Len aktívny život seniorov v kruhu spoločnos−
ti vnáša do jesene života kvalitu, radosť a stálu mladosť.

Ľ. Urbančíková predseda ZO JDS

Aktivity seniorov ZO JDS Hrachovište

Dňa 3.12. 2016 zreali−
zovala obec milé poduja−
tie pre naše detičky. Okrem
príchodu Mikuláša na de−
tičky čakalo maľovanie na
tvár, kreatívne dielničky,
zdobenie perníčkov, občer−
stvenie a detská diskoté−
ka. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom a zúčastne−
ným.  Našich dobrovoľní−
kov veľmi potešil ďakovný
list od pani Janky Miklášo−
vej

Dobrý deň  vážený pán
starosta,

touto cestou by som
chcela poďakovať z celého srdca za krásnu akciu nielen  pre deti,
ale aj pre všetkých, ktorí sa zúčastnili na akcii v sobotu popoludní.
Mikulášsky večierok bol pripravený na vysoko profesionálnej úrov−
ni (tak, ako som zvyknutá zo všetkých akcií, ktoré ste v poslednej
dobe uskutočnili ! ). Verím, že všetkým deťom sa stretnutie s Mikulá−
šom a čertmi  páčilo rovnako ako mojim vnukom. Tvorivé dielničky

a maľovanie na tvár bol skvelý nápad. Videla som ako deti stáli v
rade, aby si mohli vytvoriť ozdoby na stromček a vyzdobiť medovní−
ky. Maľovanie na tvár sa páčilo, ako vždy zrazu som videla behať
po sále “motýle, snehové vločky, slniečka, mesiačiky”....

Všetkým potom dobre padlo občerstvenie v podobe domácich
koláčikov a čajíku. Musím spomenúť aj bufet, kde sa mohli dospeli
občerstviť vianočným punčom a inými dobrotami...Rozsvietenie von−
kajšieho stromčeka bol krásny zážitok o ktorom deti dlho rozprávali
a z našej chalupy sme ho ešte
dlho do noci pozorovali.

Prosím vás odovzdajte
všetkým dobrovoľníkom, ktorí
na tejto akcii pracovali môj
veľký obdiv a vďaku. Viem že
to všetci robili nezištne bez
nároku na finančnú odmenu,
iba pre dobrý pocit a pre ra−
dosť najmenších... a to sa tak
často v dnešnej dobe nevidí!

s pozdravom a prianím pek−
ného dna

Janka Miklášova, chalupár−
ka a hrdá babka
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(dokončenie z 1. strany) Od januára 1937 pôsobil na škole pre pilo−
tov v Prostějove. Po dokončení školy bol zaradený k cvičnej letke a
následne k poľnej letke pôsobiacej neďaleko Bratislavy vo Vajno−
roch a potom i v Žiline , kde prežil krásne časy. Už na gymnáziu
vnímal Imrich cez rozprávania niektorých profesorov rastúce hitlerov−
ské nebezpečenstvo. Keď prišlo dňa 14. marca ku vzniku tzv. Slo−
venského štátu a bezprostredne i k okupácii Čiech a Moravy, ne−
myslel Imrich Gablech na nič iného, než že chce za vlasť (Českoslo−
vensko) bojovať a že uletí do zahraničia. Dňa 7. júna 1939 sa koneč−
ne naskytla vhodná príležitosť. Štyri lietadlá s osemčlennou posád−

kou sa bez väčších problémov dostali až do Poľska. V roku 1942 bol
Imrich Gablech za svoj čin (dezercia a vyzvedačstvo) na Slovensku
odsúdený vojenským súdom na dvadsať rokov väzenia a bol degra−
dovaný. Poliaci až po pristátí zistili, že do Deblinu prileteli zahraniční
piloti. Okrem Imricha Gablecha dosadli na letisko i piloti Jozef Káňa,
Ján Lazar a Jozef Hrala. Jednalo sa pravdepodobne o vôbec prvý
odlet zo Slovenska. Napriek tomu zažili úctivé zachádzanie a množ−
stvo ospravedlnení za násilne zabrané Těšínsko. Nakoniec sa po
niekoľkotýždennom vyšetrovaní vo Varšave vrátili do Deblinu a za−
čali pôsobiť v rámci poľského letectva. Okrem pravidelných letov si
mladí chlapci užívali i zábavu. Všetko skončilo vypuknutím vojny. Už
koncom augusta ostentatívne nalietavali nemecké lietadlá nad poľ−
ským letiskom vrátane toho v Debline. Dňa 2. septembra 1939 usku−
točnili nemecké bombardéry na Deblin silný nálet. Imrich Gablech
ešte stačil uletieť, ale bol prenasledovaný a následne havaroval.
Keď sa prebral, vydal sa na neďaleké pomocné letisko, kde sa mu
podarilo nájsť letu schopný stroj a vydal sa na miesto dohovoreného
stretnutia na letisko Góra Pulawska, kam priletel ako prvý. U Pulawy
sa sústredilo jadro letcov zo zbombardovaného Deblinu. Imrich
Gablech pôsobil v letke kapitána Chriniewicza. Na jeho žiadosť sa s
ešte ďalšími pilotmi vydal naspäť do Deblinu, kde mali byť pripravené
lietadlá na odlet k Pulawe. Po strastiplnej ceste sa skutočne dostal
do Pulawy, kde si vyzdvihol svoju zbraň a uniformu, a po objavení
prevádzky schopného aeroplánu sa vydal späť k svojej letke. Skupi−
na sa postupne dostala až neďaleko rumunských hraníc do Lucku,
kde pristála. Imrich Gablech s kamarátmi začal zháňať jedlo po oko−
litých domoch, kým ich vyrušil vzrušený krik jedného z Poliakov ,
ktorý volal že sa blížia boľševici. Imrich Gablech varovaniu neveno−
val veľa pozornosti a vracal sa k svojmu lietadlu. Bolo 18. septem−
bra, keď prišlo k obkľúčeniu a zatknutiu celej skupiny letcov Červe−
nou armádou. Počas osobnej prehliadky prišiel o letecký denník aj
diplom leteckého pilota. Spoločne s ostatnými bol odvezený do ukra−
jinského mestečka Gorodenka a internovaný bez jedla a vody. Až po
troch dňoch im bolo umožnené zohnať si niečo jesť. Začalo rabova−

nie, pri ktorom bol zastrelený jeden Poliak, ktorý nechcel vydať zá−
snubný prsteň. Imrich Gablech zažil i vyšetrovanie NKVD. Bol obvi−
nený zo špionáže, na ktorú mal byť v Poľsku vycvičený. Trest znel –
päť rokov nútených prác v sibírskych lágroch. Výsluch takmer nepre−
žil. Keď odmietol podpísať protokol, priložil mu nadporučík NKVD
zbraň na spánok a hrozil mu zastrelením, keď nepodpíše. Po niekoľ−
ko dňoch bol transportovaný na prácu v uholných baniach. Všetko
znášal spoločne s kamarátmi – letcami Zdeňkom Bachúrkom a Miro−
slavem Havlíčkom. Po nejakom čase prišiel ďalší transport cez celé
Rusko do povodia rieky Pečora. Imrich Gablech bol zaradený do
pracovného tábora č. 19 v autonómnej sovietskej socialistickej re−
publike Komi. Dňa 4. marca 1940 ho opustili kamaráti Bachúrek a
Havlíček, ktorí odišli do Buzuluku. Gablech ako Slovák musel zostať
až do jari 1941. Na sviatok všetkých svätých vypukla v tábore vzbu−
ra, keď Poliaci odmietli ísť na prácu. Došlo k potýčkam a k odsúdeniu
vybraných vinníkov. Imrich Gablech bol medzi nimi a „vyslúžil“ si
ďalších desať rokov nútených prác a korekciu v ľadovom bunkri bez
jedla a pitia. Po vypuknutí vojny so Sovietským zväzom sa z lágru
dostal i Imrich Gablech. Striedavo peši a vlakom sa väzni dopravo−
vali až k Moskve. Transport pokračoval do Archangeľska a v septem−
bri 1941 vyplávali smer Británia. Dňa 13. októbra 1941 sa Imrich
Gablech doplavil do Škótska, vlakom sa presunul k poľskej bombar−
dovacej peruti a následne pokračoval na český inšpektorát a k čes−
koslovenskej jednotke do Wilmslow. Skoro sa znova zišiel s kamará−
tom Bachúrkom a ostatní rozprávali, čo v SSSR zažili. Nikto im ale
neveril. V Anglicku prežil prvé Vianoce, jazdil k anglickým rodinám a
absolvoval i operáciu slepého čreva. Jeho túžbou však bolo lietať.
Prekonal nutné zdravotné preskúšanie a aj keď nedopadlo úplne
dobre, po dvoch rokoch sadol znova do lietadla. Pri pristávaní však
padol do bezvedomia a prekonal tzv. black−out. Po krátkom pokuse
lietať aspoň bombardérom, kde sú vždy dvaja piloti, sa jeho zdravot−
ný stav tak zhoršil, že musel s lietaním prestať úplne. V dôsledku
väznenia v sovietskom gulagu totiž strácal zrak a mal značné prob−
lémy so žalúdkom. Novú životnú etapu zahájil Imrich Gablech s po−
mocou svojho bývalého veliteľa z Piešťan Jozefa Dudu. Vďaka nemu
bol prijatý do kurzu airfield− control, teda leteckej kontroly. Najprv
vykonával funkciu kontrolóra priamo na dráhe, neskôr po absolvova−
ní kurzu bol odvelený k leteckej kontrole na letisku Coltishall neďale−

ko mesta Norwich. Túto dispečérsku funkciu vykonával až do konca
vojny. Domov sa Imrich Gablech vrátil 2. augusta 1945. Bol povere−
ný leteckou kontrolou na letisku v Prahe−Ruzyni, za čo mal od náčel−
níka štábu Veliteľstva letectva brig. gen. J. Hanuša prísľub , že môže
zostať slúžiť v Prahe. Po návrate z liečebného pobytu v karlovar−
ských kúpeľoch bol však okamžite odvelený do Havlíčkovho Brodu.
Opäť slúžil u leteckej kontroly a po odstránení väčšiny tzv. „zápaďá−

Imrich GABLECH
1915 − 2016
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kov“ vykonával i funkciu veliteľa letiska a leteckej základne. Vo febru−
ári 1949 obdržal telegram, že sa má hlásiť na leteckom okruhu v
Brne. Dozvedel sa, že je z armády okamžite prepustený. Zamestna−
nie nemohol zohnať, až bol nakoniec prijatý ku stavebným závodom,
kde pracoval ako pomocný plánovač a
likvidátor faktúr. V roku 1951 bol krátko
zatknutý a vyšetrovaný v Jihlave. Po týždni
bol však pre nedostatok dôkazov prepus−
tený, ale prepustili ho z práce. V roku
1954 sa vďaka kamarátovi zamestnal v
pilnikárni ako účtovník. V roku 1958 ne−
prešiel „čistkami“ a dostal horšiu prácu
na kontrole pilníkov. Prejavili sa i dlho−
ročné zdravotné problémy a musel pod−
stúpiť operáciu žalúdku. Nakoniec nezo−
stal ani v pilnikárni a po nezhodách s
vedúcim až do dôchodku pracoval v pod−
niku s obväzovým materiálom. Potom, čo
bol niekoľkokrát vyhodený z bytu, rodina
sa zadlžila a na prelome roku 1959/1960
si postavila vlastný dom. Imrich Gablech
má z každého manželstva jedného syna.
Bol povýšený na majora v zálohe
(1.5.1965) a podplukovníka v zálohe
(21.1.1969). Od 5.11.1970 bol v dôchod−
ku. Žil v Havlíčkovom Brode. Navštevo−
val školy a rozprával svoje spomienky.
Privítal demokratické zmeny v novembri
1989, i keď ako povedal, nečakal takú
džungľu.

Imrich Gablech bol nositeľom mnohých domácich a zahranič−
ných vyznamenaní: napr. poľský Krzyż Walecznych (12.7.1944), Čs.
voj. pamätná medaila so štítkom V. B. (7.3.1944), Čs. voj. medaila

Za zásluhy II. stupňa (7.6.1945), Čs. medaila za chrabrosť pred
nepriateľom (16.2.1946), Čs. vojnový kríž (1946), český Řád Bíleho
lva, vojenská skupina, III. třída (2009), poľský Krzyż Komandorski
Orderu Zasługi RP (2012) a slovenský Rad Bieleho dvojkríža (2014)

a iné. V roku 2005 mu vyšla na Sloven−
sku životopisná kniha „Hallo, airfield−con−
trol, go ahead! (Spomienky vojnového pi−
lota)“.

Pán Imrich Gablech priebežne udržia−
val styky so svojou rodnou obcou, bol aj
jej čestným občanom. Dňa 18. 2. 1989
bol v Hrachovišti na stretnutí rodákov.
Hrachovište navštívil aj s oficiálnou de−
legáciou vojenskej kancelárie preziden−
ta Českej republiky v roku 2014, cestou
z Bratislavy, kde mu bol udelený spome−
nutý Rad Bieleho dvojkríža o čo sa za−
slúžil predovšetkým okresný Zväz proti−
fašistických bojovníkov v Novom Meste
nad Váhom spolu s obcou Hrachovište.
Po oficiálnom posedení v kultúrnom
dome sa nechal previezť autom po obci,
predovšetkým po Hornom konci, kde sa
narodil a vyrastal. Ako sa vyjadril, hlavu
mal bystrú ako dvadsaťročný, len mu už
neslúžili nohy. V máji 2016 ho navštívil
prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska. Imrich Gablech zomrel 16. decem−
bra roku 2016 v Havlíčkovom Brode vo
veku 101 rokov. Ako počas pohrebného

obradu skonštatoval predstaviteľ Armády Českej republiky, pán
Imrich Gablech prežil viacero spoločenských zriadení, bol telom i
dušou českým, ale predovšetkým československým vojakom.

Kroniku obce Hrachovište začal písať v r. 1934 Adam Kolník,
vtedajší starosta, ktorý bol prvým kronikárom v obci. V jeho zápi−
soch sú svedectvá aj v z minulých rokov, ktoré získaval od starších
ľudí.

Jedna z jeho informácií od starších ľudí je, že v obci až do roku
1854 bola spoločná škola pre všetkých občanov : katolíkov, evan−
jelikov aj židov. Škola bola umiestnená na obecnom dome ,kde
bola vtedajšia rímsko−katolícka škola. V roku 1854 tento dom zho−
rel a katolícka cirkev celý dom od obce odkúpila a vyplatila evanje−
likom čiastku 140 zlatých rímskych. Odkúpený dom katolícka cirkev
znovu vystavala , čím bol daný základ vtedajšej rímsko−katolíckej
školy. Dokončená bola v roku 1879. Prvým učiteľom bol pán Ján
Šmeriga, ktorý bol vraj nábožný a spravodlivý. Starší ľudia ho ešte
vo vtedajšej dobe spomínali. Občania evanjelického náboženstva
si vlastnú školu postavili v roku 1912. Dovtedy mali školu umiestne−
nú v súkromných domoch. Učitelia boli zväčša občania , ktorí vede−
li lepšie čítať, písať a počítať. Takými boli Pavel Zedník a Pavel
Medo a ďalší. Prvý riadny učiteľ bol Daniel Hatala. Tam, kde bola
evanjelická škola, bola až do roku 1899 krčma, ktorá bola majet−
kom žida Leopolda Feldbauera, od ktorého ev. cirkev celý grunt
odkúpila a postavila túto školu. V rokoch 1927−1929 boli obe školy
unifikované a do ev. školy chodili žiaci mladší a do rímsko−katolíc−
kej žiaci starší oboch náboženstiev. V roku 1929 tento pomer pre−
stal a od tej doby chodili každý do svojej školy. Až do roku 1894 sa
učilo na oboch školách len po slovensky, ale v roku 1895 prišlo
nariadenie učiť aj maďarsky. V tomto roku dostali tunajšie školy ako
dar od vlády 50 kusov maďarských šlabikárov a 40 obrazov. V
nasledujúcich rokoch bola slovenčina zo škôl vytláčaná a maďarči−
na vnucovaná. Kronikár poznamenáva , že do r. 1906 mali školské
učebnice prevahu slovenskú, ale v rokoch po 1910 boli v sloven−

skej reči len katechizmus a biblia. Pred vyučovaním a po vyučovaní
sa modlilo len maďarsky . Väčšina žiakov z tejto doby nevedela
správne ani po slovensky ani po maďarsky. Najviac bola maďarči−
na na rímsko−katolíckej škole keď tam učil Rudolf Zentner.

V roku. 1930 bolo v obci 936 obyvateľov a 207 domov. Podľa
národnosti boli všetci obyvatelia Slováci. Podľa náboženstva boli 2/
3 rímsko−katolícké a 1/3 evanjelické. Do roku 1928 sa tu zdržiavali
židia a cigáni. Cigáni, ktorí tu boli z Banky pri Piešťanoch, po smrti
tunajšieho Petra Heráka u ktorého boli nasťahovaní, boli z obce
vyhnaní a búda bola na obecné útraty povalená. Od tej doby sa tu
cigáni nezdržiavali. Zo židov tu bola posledná rodina Feldbauero−
vá. Od nej odkúpila dom politická obec. Od tej doby je obec bez
židov.

Obyvatelia sa živili roľníctvom, zemerobotníctvom, tiež rôznymi
odbornými prácami, hlavne odvtedy, čo bola cez obec postavená
železnica, chodili ľudia takmer po celom Slovensku, ako rôzni od−
borníci pri stavbách železníc, ciest, tunelov a pod. Zo živnostníkov
tu boli zastúpené takmer všetky remeslá, aké boli pre tunajších
občanov potrebné.

Obec patrila k okresu Myjava, kde bol okresný úrad, okresný
súd, berný úrad, dôchodková kontrola. Je tu farský kostol pre obča−
nov rímsko−katolíckeho náboženstva, pre evanjelikov je kostol v
Krajnom. Lekár a lekáreň bola toho času najbližšie v Čachticiach. .
Občas býval obvodný lekár v Krajnom, ktorý dochádzal z Myjavy 2−
3 razy za týždeň. Poštový úrad bol v Kostolnom, kde bol aj matričný
a notársky úrad. Tu sa nachádzala aj četnícka stanica.

Kronikár poznamenáva, že do r. 1904 bol poštový úrad v Čach−
ticiach, potom v Starej Turej a od r. 1933 je v Kostolnom.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
Mgr. Anna Naďová

ZAUJÍMAVOSTI Z OBECNEJ KRONIKY
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Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia!
Zišli sme sa tu na výročnej schôdzi DHZ, aby sme zhodnotili

rok 2016, obzreli sa za tým, čo sme urobili, dosiahli, ale aj to,
čo sa nám nepodarilo.

Naša členská základňa má k dnešnému dňu 42 členov, z
toho je 9 žien. Činnosť nášho zboru bola zameraná na plnenie
plánu hlavných úloh, z ktorého sa nám väčšina podarila splniť.
Chýba nám dokončiť video o našom DHZ a technike, a námeto−
vé cvičenie – diaľková doprava vody, prípadne hasenie lesného
požiaru. Výročnú členskú schôdzu sme mali 2.1.2016. Prijali
sme dvoch nových členov a to Jakub Naď a Miroslav Kolník.
Výbor DHZ sa zišiel 7x. na svojom sedení.

V januári naši hasiči robili za obecným úradom ľadovú plo−
chu, voda bola čerpaná z potoka.

15,.16.,17.,23. a 24.januára – Základná príprava členov DHZ
v Zabudišovej, tu nám pribudli dvaja členovia zásahovej jed−
notky p. Arbet Boris a p. Arbet Zdenko.

28.,29.,30.1. − školenie veliteľov DHZO na HaZZ v NM – p.
Arbet R. a p. Václavek P.

30.1. − sme mali výročnú schôdzu DHZ
1.2. − Pracovný výjazd na hasičskú zbrojnicu do Pobedima
7.2. − Príprava a umývanie cisterny na STK
8.2. − STK cisterny na Myjave
26.2. − Požiar krbovej vložky – nová chalupa pri ihrisku p.

Durec. Tu sme pomáhali HaZZ z NM.

1.3. − Nakoľko na našej cisterne prestal fungovať kompresor,
tak sme ho zhodili dolu a

5.3. − sme nový na výmenu za starý namontovali naspäť.
Nový kompresor zohnal p. Naď Vladimír, boli sme ho vymeniť v
Luhačoviciach.

9.3. − Skúšky veliteľov DHZO na HaZZ v NM. Skúšky a dekrét
o spôsobilosti dostali p. Arbet R. a Václavek P.

12.3. − Skúšky Hasič III.stupňa v Zemianskom Podhradí.
Skúšok sa zúčastnili a zložili p. Pavlechová, p. Lovecká, p.
Rezeta, p. Mikuláš.

19.3. − Školenie veliteľov, predsedov a tajomníkov v Zemian−
skom Podhradí – organizované OV DPOSR NM.

16.4. − Účasť na IMZ na hasičskej zbrojnici na Papradi.
2.5. − Náš hasičský zbor zaskočila veľmi smutná správa.

Zomrel náš dlhoročný hasič p. Ján Kubiš, ktorý mal pohreb 4.5.
Pohrebu sa zúčastnili aj hasiči z Krajného, Višňového, Novej
Vsi nad Váhom.

17.5. − Dozor hasiči na kultúrnom podujatí Veselá trojka
21.5. − Naši rozhodcovia p. Václavek, p. Pavlechová, p. Lo−

vecká sa zúčastnili súťaže Plameň v Zemianskom Podhradí.
2.6. sme sa zúčastnili súťaže v Moravskom Lieskovom, kde

sa súťažilo s IVECOM Daily v osádke 1+3
5.6. − Ukážka protipovodňového cvičenia v TN na rieke Váh
10.6. − Skúšky rozhodca DPO SR – skúšok sa zúčastnila a

získala odznak p. Lovecká
18.6. − Okresná súťaž v Čachticiach. Tu sme sa zúčastnili

ako súťažiaci, ale aj ako rozhodcovia. Naše družstvo hasičov
získalo putovný pohár za slušné správanie, ktoré venuje SD−
HMS, a p. Jurčová−Pašníková získala putovný pohár v preteku
jednotlivca v kategórií ženy.

2.7. − Drgoňová
dolina – Pohár primá−
torky St.Turá – po−
moc rozhodcovi

2.7. − Hrachová
cesta do rozprávky –
Tu naši hasiči pomá−
hajú či už ako roz−
právkové postavič−
ky, ale aj pri organi−
zovaní dopravy a
parkovaní na ihrisku.

VÝROČNA SCHÔDZA DHZ
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Správa za 5ročné obdobie
Vážené hasičky, hasiči, milí hostia,
čo sa týka zhodnotenia 5ročného obdobia, ja by som to zhr−

nul do takej malej štatistiky. Za toto obdobie sme prešli dobrým
ale aj tým horším obdobím. Venujeme sa plneniu úloh, ktoré si
každý rok dáme. Niekedy sa nám darí viac, niekedy menej.
Venujeme sa viac zverenej technike, začali sme zachovávať

tradície. Pravidelne chodíme na okr.súťaže, na memorial p. Jána
Dlhého, ale aj dbáme na povyšovanie hasičov. Pribudli nám
členovia, no aj sme sa rozlúčili s niektorými. Tí, čo prišli, čaka−
jú ich určité úlohy, povinnosti. Tí, čo odišli, zostalo po nich veľa
statočnej práce.

Náš zbor má k dnešnému dňu 42 členov. Keď to zoberiem
podľa hodnosti, tak máme: hasič 9 členov, st.hasič 9 členov,
vrchný hasič 10 členov, roták 5 členov, nadretník 1 člen, ml.
zbrojmajster 5 členov, zbormajster 1 člen, nadzbormajster 1
člen, ml. technik 1 člen, technik 2 členovia, vrchný technik 1
člen.

Medailu za vernosť 10r. − 11 členov, 20r – 3 členovia, 40r. − 2
členovia, 50r. − 1 člen. Medaila za príkl.prácu 6 členov, ZZ 1,za
MZ 1, Zč DPO SR – 1 člen, medaila za výcvik 1 člen.

Odznak odbornosti Hasič III.stupňa 13 členovia
Odznak odbornosti Hasič II.stupňa 7 členov a máme 4 roz−

hodcov.
Čo sa týka požiarov v našej obci, alebo aj kde sme pomáhali

hasiť pri zásahoch boli:
v r. 2012 – nemám záznam
v r. 2013 – 8.6.2013 požiar stodoly – Dlhý Milan−Brnko
18.6.2013 f.Weser Vaďovce – doprava vody
v r. 2014 − 29.1.2014 požiar strechy a povala – Gablové pri

potoku
1.11.2014 požiar hrobového miesta – katolícky cintorín
v r. 2015 − 15.9.2015 požiar smetnej nádoby p. Kurhajcová
v r. 2016 − 26.2.2016 požiar krbovej vložky p. Durec pri ihris−

ku
V r. 2014 a 2016 naši hasiči získali na okresnej súťaži pohár

za slušné správanie.
Ako som už spomínal, opustili naše rady v r. 2014 p. Anton

Straka a v r. 2016 páni Ján Kubiš a Ján Černý.
Treba tu spomenúť aj celoplošné rozmiestnenie síl a prostried−

kov v rámci Slovenska. Dostali sme nové auto IVECO Daily
ale aj protipovodňový vozík. Len pre informáciu, okres NM, kde
sme aj my bolo odovzdaných 11ks IVECO Daily, 4ks TATRA
815, 3ks TATRA 148 a 2ks Repas 145, k tomu 9ks protipovod−
ňových vozíkov.

Zmenili sa aj členovia v radoch výboru. Veliteľom je p. Arbet
a tajomníka nahradil p. Rezeta. Náš DHZ dostáva dotácie, za
ktoré je nakupovaná výzbroj pre DHZ. Správa o poskytnutí do−
tácií bude prečítaná. Možno som na niečo zabudol, 5ročné ob−
dobie je dosť veľké, ale ak máte na niečo otázky, bude čas na
diskusiu. Toto by asi tak v skratke bola nača činnosť za roky
2012−2016.

Za všetky aktivity v Hasičskom zbore vďačíme členom DHZ,
ale aj ich rodinám, obecnému úradu v Hrachovišti.

Chcem ďalej poďakovať rozhodcom, ktorí robia dobré meno
nášmu zboru, v neposlednom rade aj naším darcom krvi.

Poďakovanie patrí aj nasledovným ľuďom, ktorí náš zbor
podporili finančne či materiálne. Sú to: v prvom rade p. Kolník
Ivan, starosta obce, Obecný úrad, Poľovnícke združenie, p.
Naď Vladimír, p. Buno Marián, p. Kováčiková Janka, p. Med−
ňanský Gustáv.

Zároveň mi dovoľte, aby som poďakoval starému končiacemu
výboru a novozvoleným funkcionárom želám, aby vykročili tou
správnou cestou a úspešne pokračovali v začatej práci.

Ďakujem za pozornosť.

9.7. − Tak ako každoročne, Memorial p. Jána Dlhého v Kraj−
nom. Veľmi pekná a netradičná súťaž.

18.7. − Úprava vozíka na prevoz mašiny.
1.8. − Umývanie cesty a mosta pred zbrojnicou po lejaku.

7.8. − Nácvik protipovodňového cvičenia – potok v Hracho−
višti.

12.8. − Orezávanie stromov a kríkov okolo cesty – horný
koniec

16.8. − Orezávanie stromov a kríkov od zbrojnice – Vavák –
Sliš – Kolník pod dolinou.

21.8. − Návšteva HaZZ na
Myjave

28.8. − Protipovodňové cvi−
čenie na Dubníku – zásaho−
vé jednotky z DHZ Hracho−
vište, Stará Turá, Topolecká,
Papraď, Drgoň. Dolina,
Miškech dedinka.

1.9. − Oprava a striekanie
brány na zbrojnici

3.9. − Posedenie hasičov s
rodinami vo Vidovici s ukáž−
kami zásahu s IVECO Daily
a cisterny ŠKODA 706

4.9. − Ďalšia nepríjemná
správa, zomrel najstarší ha−
sič v DHZ Hrachovište p. Ján Černý

28.9. − Záručná prehliadka IVECO Daily v Trenčíne – Kubrej.
Vymenili nám olej + filter.

9.10. − Hasičský dozor na Ob.úrade – skupina Progres
15.10. − Konala sa IMZ v Zemianskom Podhradí za účasti

celého okresu NM
27.10. − Sme z HaZZ v NM dostali dve sanice na kalové

čerpadlo
5.11. − Školenie IVECO Daily 1+3 na HaZZ v Myjave
Tak ako sami vidíte, naša činnosť je rôznorodá.
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POĎAKOVANIE DHZ
Obec Hrachovište ďakuje všetkým dobrovoľníkom z DHZ

Hrachovište na čele s ich veliteľom Róbertom Arbetom, za
realizáciu a celo zimnú náročnú údržbu klziska na multifunkč−
nom ihrisku za obecným úradom. Vďaka ich ochote mohli
toto klzisko využívať všetci občania našej obce, i korčuliari
z okolitých obcí. Ďakujeme!!!

Správa o stave techniky DHZ Hrachovište
K dnešnému dňu má DHZ Hrachovište k dispozícií:
1ks IVECO Daily s výstrojou
1ks ŠKODA 706 s výstrojou + platnou STK
1ks prívesný vozík na PPS12 s vybavením
2ks motorovej striekačky PPS12
Hadica B ………. cca ………… 10 ks
Hadica C ………. cca ………… 10 ks
Hadica D ………. cca ………… 10 ks
Savica 6 ks

Zásahová jednotka je vybavená: 6ks zásahový oblek, 6ks
zasahové rukavice, 6 ks zásahový obuv, 4 ks zásahová pril−
ba.

Súťažné družstvo má k dispozícií nové sanice, kôš, prúd−
nice a nové prilby.

Škoda 706 – cisterna a vozík PSS12 je zazimovaná a
ošetrená na družstve pod hangárom. V chladiči je nemrznú−
ca zmes a baterky sú na zbrojnici na nabíjačke. Na IVECO
Daily bola urobená záručná prehliadka. Garáž je vykurova−
ná, no bolo by treba premastiť ventilátor na akumulačných
kachliach. Agregáty z protipovodňového vozíka majú na sta−
rosti členovia zásahovej jednotky obce. je v krátkosti o na−
šej technike.

Tohtoročný IV. ročník Hrachovej cesty do rozprávky sa
uskutoční dňa 1.7.2017. Všetci sponzori a dobrovoľníci sú
opäť vítaní. Bez Vás to nepôjde. Veríme, že to spolu všetci
dáme aj tento rok.
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VYDARENÉ PODUJATIE
Dňa 30. apríla 2016

sa v našom kultúrnom
dome konal Majáles.
Do tanca hrala už tra−
dične dychová hudba
Vlčovanka. Obec Hra−
chovište týmto srdeč−
ne ďakuje pánom Pet−
rovi Gablechovi a Mi−
roslavovi Pernišovi za
dlhoročnú sponzor−
skú podporu nie len
tohto podujatia. Bez
ich podpory by bola
každoročná účasť tej−
to vynikajúcej dycho−
vej hudby nemožná.
Ďakujeme !!!

V tomto roku môže−
me vďaka ich štedros−
ti privítať Vlčovanku v
Hrachovišti opäť. To−

horočný majáles sa uskutoční 30. apríla 2017 od 18 hod.
v miestnom kultúrnom dome. Týmto Vás na pripravova−
nú akciu srdečne pozývame !
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vychádza polročne. Adresa redakcie: Obecný úrad Hrachovište, č. tel.:
(032) 7790 302, E−mail: obecnyurad@hrachoviste.sk. Tlač a zalomenie
Tlačiareň J+K Nemšová. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú
autori. Registrácia: EV 5411/16, zo dňa 26.7.2016. ISSN 2453−9090
© Tlačiareň J+K Nemšová

V októbri minulého roku sa uskutočnila brigá−
da za účelom náteru lávok a studní v obci.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!
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DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
Dňa 25.2.2017 sa v našom kultúrnom dome uskutočnil detský maškarný

ples. Sála "kulturáku" sa zmenila na pár hodín na rozprávkovú krajinu plnú
krásnych rozprávkových postáv. Vysoká účasť masiek nás veľmi potešila.
Zaregistrovaných bolo 57 masiek.  Po privítaní účastníkov , sa nám predsta−
vili všetky masky , ktoré boli hodnotené porotou. Porota bola zložená z
dvoch rodičov, dieťaťa, personálu a pána starostu. Porotcovia mali počas
hodnotenia na noštekoch klaunské nosíky. Vyhodnotených bolo desať naj

masiek vecnými cenami ale, pretože boli všetky detičky v maskách úžasné
, každé dostalo menšiu odmenu. V tradičných Miladkiných kreatívnych diel−
ničkách si detičky mohli opäť uvoľniť uzdu svojej fantázie a tešiť sa zo svojej
zručnosti pri pohľade na svoje dielká.

Detičky sa do večerných hodín jašili so šašami na diskotéke.  Veríme ,
že sa všetkým deťom páčilo a tešíme sa o rok.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom i zúčastneným.


