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Vďaka skutočnosti, že vláda v roku
2010 odobrala obciam veľkú časť po−
dielových daní a teda tým podstatne
znížila príjem obcí (našťastie trvala
iba dva roky), museli sme zrušiť vy−
dávanie nášho časopisu. Podiel daní
každý rok postupne stúpa, tak mô−
žeme pokračovať aj v tejto aktivite,
aj keď nie hneď v pôvodnom rozsa−
hu, zatiaľ bude časopis vychádzať iba
polročne. Je to príležitosť informovať
občanov o obecnom dianí v prítom−

nosti, o výhľadoch do budúcnosti a o činnosti obecných orga−
nizácií a záujmových združení do ktorých sa väčšina z Vás
zapája alebo sa o ich činnosť zaujímate.

Obecné dianie – obec už vlani požiadala o finančné
prostriedky z Eurofondov. Jedny na opravu cestnej komuni−
kácie a ďalší balík na opravu a nadstavbu požiarnej zbrojni−
ce. Celá príprava pôsobila chaoticky. Ministerstvo pôdohos−
podárstva najskôr ponúklo na každé dielo 300 000, obce
nechali za vlastné prostriedky už vlani na jar pripravovať sta−
vebné projekty, množstvo povolení a vyjadrení od rozličných
úradov, vykonať verejné obstaranie na zhotoviteľov. V jeseni
ministerstvo znížilo poskytovanú sumu na polovicu, vraj pre
vysoký počet záujemcov, aby sa ušlo viacerým subjektom.
Takže bolo treba prispôsobiť, alebo úplne zmeniť celé pro−
jekty. Naša obec plánovala nielen opraviť, ale aj nadstaviť
celé nové podlažie na požiarnu zbrojnicu, ktoré malo slúžiť
ako komunitné centrum pre spoločenské organizácie obce.
Po redukcii peňažných prostriedkov celá nadstavba odpa−
dla, nový projekt stačí na výmenu strechy, opravu fasády a
predĺženie budovy o jednu garáž pre ďalšie hasičské auto,
ktoré sme v jeseni dostali. Projekt musel byť úplne nový, aj
celá byrokratická anabáza musela prebehnúť odznova a za−
platili sme ďalšie peniaze. Od Nového roku bolo pred voľba−
mi, takže o pridelení peňazí už nikto nerozhodoval a potom
bolo tesne po voľbách, zmenilo sa vedenie ministerstva a s
tým súvisiaca výmena od hlavných radcov na ministerstve
až po upratovačky, čo trvá dodnes. Takže zatiaľ nemá kto o
pridelení peňazí rozhodnúť a celé konanie stojí. Dokonca chceli
celé konanie stopnúť a urobiť ho odznova, ale našťastie to
nedovoľujú pravidlá Európskej únie. Tak čakáme... projekt
opravy cesty sa dal našťastie rozdeliť na etapy, takže ak
prostriedky dostaneme, opravíme obecnú cestu od mosta pod

kostolom po Horný koniec cez centrum obce. Na opravu cesty
od mosta pod kostolom do Gablového musíme čakať na ďal−
šie ponuky ministerstiev.

 Tak ako vlani, aj v tomto roku sme požiadali o dotáciu z
Envirofondu o cca 80 000 na odstránenie čiernych skládok v
katastri obce, jedná sa o skládky Pod Kolným a v Slatine, tieto
ležia na obecnom pozemku. Vlani dostali peniaze dve obce v
okrese Nové Mesto nad Váhom, môžem iba dúfať, že nám pe−
niaze pridelia už v tomto roku. Ďalšie skládky, napríklad okolo
starej cesty na Vaďovce a a v strži potoka v Gablovom sme
vlani a na jar v tomto roku likvidovali za vlastné. Takto sa na−
príklad skládka Pod Kolným zlikvidovať nedá, lebo je nahrubo
zavezená hlinou, tu je potrebné nasadiť primerané mechaniz−
my, ktoré nemáme. Poznamenávam, že ak dotáciu dostane−
me, obec sa na platbe musí podielať sumou 11 000 podľa pod−
mienok výzvy. Vnímam, že veľa občanov nepristupuje zodpo−
vedne k ochrane životného prostredia. Čo mu doma prekáža,
nemá problém zaviezť na ktorúkoľvek nelegálnu skládku, alebo
po večeroch nahádzať do obecných kontajnerov pri cintorínoch.
Upozorňujem, že takéto konanie je priestupkom proti zákonu o
odpadoch a všeobecno záväznému nariadeniu obce a je mož−
nosť zaň udeliť pokutu vo výške 1500. Nerád, ale prichytené−
mu priestupcovi ju budem musieť udeliť. 11 000  na likvidáciu
skládok sú pre obec ako je naša veľké peniaze, takmer na hra−
nici možností, takže sa nebudem nečinne prizerať, ako nám
niekto ďalej vytvára skládky za odstránenie ktorých bude obec
musieť znova platiť, alebo sype svoj odpad do kontajnerov za
vývoz ktorých sa platí zo spoločného.

 Ešte chcem upozorniť, že finišuje príprava nového staveb−
ného zákona. Podľa indícií od zákonodarcov bude silne zame−
raný proti čiernym stavbám. Teraz je ešte možnosť pomerne
jednoducho zlegalizovať drobné nelegálne prístavby a prístreš−
ky, ktoré majú mnohí z nás pri svojich domoch. Stačí prísť na
Obecný úrad a spoločne so Stavebným úradom samosprávy v
Novom Meste nad Váhom to za minimálne poplatky zlegalizo−
vať. Ušetríte tým svojim potomkom alebo nasledovníkom ob−
rovské problémy, lebo najneskôr pri dedičskom konaní alebo
pri predaji nehnuteľnosti sa oficiálne príde na to, že časti sta−
vieb nie sú legálne a keď bude platiť nový stavebný zákon,
bude veľmi obtiažne a drahé toto uviesť do právneho stavu v
súlade so zákonom.

 Želám Vám všetkým pekné prežitie leta, príjemné dovolen−
ky a krásnu jeseň, veľa zdravia a spokojnosti v rodine i v práci.

 JUDr. Ivan Kolník, starosta obce

Milí Hrachovišťania!

Upozorňujeme občanov, že do 31.1.2017 si treba prísť pri−
znať daň za psa, staršieho ako 6 mesiacov (kto doteraz neplatil
za psa) a takisto prísť si priznať daň na zánik daňovej povin−
nosti za psa (tí, ktorí v minulom roku platili za psa a už ho
nemajú).

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.

Do 31.1.2017 sa priznávajú aj dane z nehnuteľností, platí to
iba pre tých daňovníkov, u ktorých nastali v minulom roku zme−

ny − predaj nehnuteľnosti, pričom k 1.1.2017 už nie sú zapísaní
v katastri nehnuteľností alebo nadobudnutie nehnuteľnosti, pri−
čom k 1.1.2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností.

Ďalej keď nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré
majú vplyv na vyrubenie dane (napr. sa zmenila výmera po−
zemku).

Na uplatnenie zníženia poplatku za tuhý komunálny odpad u štu−
dentov bývajúcich na internátoch a v podnájmoch, teda tých ktorí
chodia domov iba na víkendy, treba najneskôr do 31.1.2017 priniesť
potvrdenie o ubytovaní na internáte, príp. nájomnú zmluvu.

OZNAMY
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Rok 2016 sme začali výrobou ľadovej plochy za obecným
úradom. Vodu sme za mrazivých dní čerpali z potoka. V januári
prebehla Základná príprava členov DHZ v Zabudišovej ,okrem
Róberta Arbeta, Pavla Václavka, Martina Loveckého, Mareka
Naďa, Ľuboša Rezetu, Róberta Straku a Rastislava Naďa, ktorí
sú zaradení a obecným zastupiteľstvom schválení ako zásaho−
vá jednotka obce,pribudli aj Zdenko Arbet a Boris Arbet. Róbert
Arbet a  Pavol Václavek sa zúčastnili školenia veliteľov na HaZZ

v Novom Meste nad Váhom. Koncom januára sme mali VČS
za slušnej účasti hasičov a pozvaných hostí z Višňového, Kraj−
ného, Drgoňovej doliny, Vaďoviec, Novej Vsi nad Váhom. Sta−
rosta obce poďakoval za vynaložené úsilie hasičom, ktorí túto
činnosť robia v rámci svojho voľna, tajomník DHZ Krajné p.
Nedbálek odovzdal predsedovi DHZ v Hrachovišti pamätnú me−
dailu pri príležitosti 95. výročia založenia DHZ v Hrachovišti.
Zbilancovali sme rok 2015 a stanovili ciele do roku 2016. Po
diskusii predseda DHZ ukončil VČS a pokračovala voľná zába−
va pri dobrej kapustnici. Začiatkom februára p. Róbert Arbet a
p. Pavol Václavek boli na pracovnom výjazde u veliteľa p. Piš−
kulu DHZ v Pobedíme. Tu sa oboznámili z technikou akú DHZ
vlastní, poradili pri vypisovaní papierov techniky, ako sú auto−
mobily, vysielačky a rôzne agregáty.

Vo februári sme z družstva, kde máme uskladnenú našu cis−
ternu ŠKODA 706 ošetrili a prichystali na STK.

V marci p. Róbert Arbet a p. Pavol Václavek na Záchrannom
zbore v NMnV zložili skúšky a dostali certifikát veliteľ DHZO.
Krajským operačným strediskom v Trenčíne sme boli vyzvaní

k požiaru krbovej vložky dom p. Ďurca pri ihrisku. Tu sme po−
máhali hasičom z NMnV . V marci sa uskutočnili skúšky Hasič
III. stupňa v Zemianskom Podhradí. Hasič III. stupňa získali :
Zuzana Pavlechová, Zuzana Lovecká, Ľuboš Rezeta a Milan
Mikláš. O týždeň bolo v tejto istej obci školenie funkcionárov
DHZ, ktoré bolo organizované OV DPO v NMnV, kde náš zbor
zastupovali Pavol Václavek, Róbert Arbet a Ľuboš Rezeta. Na
školení nám boli podrobne vysvetlené úlohy vyplývajúce z čin−
nosti DHZ, OHZ zákony o požiarnej ochrane. č. 611, č. 314 a
nový zákon o požiarnej ochrane z roku 2014.

V apríli sa konalo zasadnutie „pléna“ na pôde OV DPO v
NMnV za účasti nášho predsedu p. Pavla Václavka, ktorý je
aj zároveň členom pléna za náš okrsok. V polovici apríla
sme sa zúčastnili inštruktážno−metodického zamestnania –
IMZ− na Papradi pre okrsok do ktorého patria:DHZ Stará Turá,
DHZ Papraď, DHZ Drgoňova dolina, DHZ Vaďovce, DHZ Viš−
ňové, DHZ Topolecká a náš DHZ v Hrachovišti. Tu bola pre−
zentovaná činnosť OV DPO v NMnV za minulý rok a ozná−
mené plánované akcie v našom okrese ako okresná súťaž ,
či detská hra Plameň.

Tak ako každý rok naši hasiči pomáhali pri stavaní mája.
Koncom mája sa konala v Zemianskom Podhradí súťaž Pla−
meň, kde sa hasičky p. Zuzana Pavlechová, Zuzana Lovecká
a Pavol Václavek zúčastnili ako rozhodcovia.

Začiatkom júna sme boli pozvaní do Moravského Lieskové−
ho na súťaž o pohár starostu Moravského Lieskového, kde súťaž
prebiehala ako zásah z vozidla IVECO DAILY . Naša obecná
hasičská jednotka 1+3 p. Václavek, p. Lovecký, p. Rezeta a p.
Straka si zmerali sily s hasičmi z Vaďoviec, Miškech dedinky,
Kálnice, Moravské Lieskové, Bučkovec. O týždeň nato sme
boli na ukážke protipovodňového cvičenia v Trenčíne a rieke
Váh. Na okresnej súťaži v Čachticiach v polovici júna nás naši
hasiči reprezentovali ako súťažiaci a k rozhodcom po zložení
skúšok pribudla aj Zuzana Lovecká. Súťažné družstvo získalo
putovný pohár, ktorý venoval SDHMS – Sbor dobrovolních ha−
sičú Moravy a Slezka za slušné správanie a slečna Jurčová
získala putovný pohár pretek jednotlivca v kategórii ženy.

Po skončení súťaže súťažné družstvá dostali diplomy a roz−
hodcovia poďakovania za ich prácu v rozhodcovskom zbore.
Toľko z činnosti DHZ. O ďalšej činnosti a akciách DHZ v Hra−
chovišti Vás budem informovať v nasledujúcom čísle

Pavol Václavek, predseda DHZ v Hrachovišti

Z činnosti DHZ Hrachovište za 1. polrok 2016



Hlásnik spod Plešivca4. číslo 1 − september 2016

Bola raz jedna hrachová krajina, v hrachovej krajine hracho−
vá dedina, v hrachovej dedine, hrachová cesta , že do rozpráv−
ky vedie to je pravda istá...

Dňa 2.7.2016 sa v našej obci uskutočnil tretí ročník rozpráv−
kového podujatia pre deti „Hrachová cesta do rozprávky“. Ten−
to ročník sa v rámci svojej histórie niesol v znamení rekordov.
Prišiel rekordný počet detí a to vyše 500. Bolo rekordne teplo a

v lese na detičky čakalo rekordných 63 rozprávkových postavi−
čiek. Aj počet dobrovoľníkov, ktorí v horúcom počasí pomáhali
s realizáciou akcie bol rekordný, zúčastnilo sa ich vyše 120.
Tím úžasných ľudí: masiek, zásobovačov, krajčírok, kuchárov,
výčapníkov, kreativis−
tov, regulovčíkov do−
pravy, techni−
kov...všetkých tých,
ktorí neváhali vymeniť
pohodlie v chládku
niekde s pivkom v ruke
za pobyt na priamom
slnku ,či už v poriadne
teplom kostýme, alebo
pri fritéze...a to všetko
nezištne ,len pre radosť
v detských očkách. V
ten deň som sa niekoľ−
kokrát stretla s po−
známkou: Ako je mož−
né, že taká malinka
obec s tak nízkym poč−
tom obyvateľov (708) je
schopná takejto veľkej
akcie. Ako je možné, že sa ľudia zapájajú? Čím to je? Aká je
odpoveď na túto otázku? Neviem, ale nech už je to čímkoľvek
,všetkým im patrí obdiv a úcta a veľká vďaka za úžasnú repre−
zentáciu našej malej obce a za 500 rozžiarených detských tvá−
ričiek. Ešte raz všetkým zo srdca ďakujeme!!!

Poďme sa pozrieť na „Hrachovku“ zblízka:
Senové balíky na vstupnú bránu , opätovne, tak ako minulý

rok, zabezpečil a bránu postavil pán Ing. Pavol Loffay, ktorému

týmto za jeho ochotu a milú spoluprácu ďakujeme. Veríme, že
v tejto záslužnej činnosti bude v ďalších ročníkoch pokračovať.

Tento rok čakalo na detičky v lese 13 stanovíšť a jedno pu−
tovné Vajce na van−
drovke. Okrem toho
mohli detičky v lese
stretnúť aj pospevujú−
cich si trpaslíčkov a
číhajúceho vlka.

Stanovištia boli
tohto roku nasledovné:
vodník a rusalky, hra−
chové stanovište
(naša centrála), 12
mesiačikov, trojhlavý
drak a princezny, čer−
ti, pavúčica Tekla s
chrobáčikmi (skvelý
pavúčí kostým vytvo−
rila Anička Tomisová),
somárik otras sa so
živým somárikom
Agátkou, ktorá za deť−

mi pricestovala až z Rakoľúb, mrázik (prekrásne kostýmy vy−
tvorila Renátka Dlhá v rámci spolupráce s kolegynkami z Módy
Mory, úžasná chalúpka na stračej nôžke je spoločným dielom
rodiny Borisa Urbančíka) indiáni so živými koníkmi, na ktorých
sa detičky mohli povoziť, červená čiapočka, perníková chalúp−
ka, tri prasiatka, ťahal dedko repku (kostým repky ušila Renát−
ka Dlhá), išlo vajce na vandrovku (kostým ušila Anička Tomi−
sová)

Po východe z lesíka na deti čakalo prekvapenie v podobe
„hraško taxíkov“ (viac v mini reportáži Borisa Urbančíka) a kon−
ský povoz pána Jurča, prostredníctvom ktorého si mohli urých−
liť cestu k cieľu.

Na lúke vedľa obecného úradu čakal na deti bohatý program
s množstvom atrakcií: kreatívne dielne, nafukovacie a skáka−
cie atrakcie, tancujúce zvieracie maskoty CRAZY CHICHI, hra−

Hrachová cesta do rozprávky III.
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Jedného dňa mi skrsol nápad, ako ozvláštniť Hrachovú ces−
tu niečím originálnym. Keďže mám sama dve malé deti a viem
aké vedia robiť „haló“ keď sú unavené a nachodené, (čo býva
prirodzene dôsledok dlhej prechádzky v lese v horúcom lete)
rozmýšľala som, ako
im nudný a dlhý úsek
cez dedinu k cieľu
spestriť a skrátiť. V pr−
vých dňoch som ná−
pad zaháňala s tým,
že je to predsa len ná−
ročné, každý ma s
tým pošle niekam..,
ale, ako sa „Hrachov−
ka“ blížila, stále viac a viac mi to rezonovalo hlavou. Tak som
to najprv skúsila spomenúť na úrade, kde už sú na moje „nápa−
dy“ zvyknutí a majú trocha tréning. Posmelená nie celkom za−
mietavou reakciou (čo bol pre mňa úspech) som s malou dušič−
kou oslovila Borisa Urbančíka. „Boris, spravme fúrikové hraš−
kové taxíky, aspoň 15 ks".

Predstava bola jasná: vyzbierame z dediny fúriky (nakoniec
ich bolo 17ks), Boris ich nastrieka bielou farbou a pomaľuje
zelenými hráškami. Borisa napadli vlajočky s nápisom Hraško

taxi. Predstaviť si je ľahké, vytvoriť už ťažšie. Napriek tomu to
Boris so svojou rodinkou zvládli bravúrne. Tvorba Hraško taxi
zabrala štyri plné dni práce pre celú jeho rodinu, od čistenia cez
striekanie po detaily ako bolo bodkovanie a označenie taxíka.
Minulo sa 5kg bielej farby, 2 kg zelenej farby , a 1 kg čiernej a
10 litrov riedidla. Aby detičky tvrdá korba fúrika netlačila, Re−
nátka Dlhá ušila zo starých obecných závesov podušky, ktoré
sa vypchali senom a zabezpečili deťom pohodlnú jazdu.

Okrem taxíkov rodina Borisa Urbančíka vytvorila aj prekrás−
nu chalúpku na stračej nôžke a množstvo ďalších kulís. Ešte
raz ďakujeme.

HRAŠKO TAXI

chová tombola, maľovanie na tvár, výroba zvieratiek z balóni−
kov a nezabudnuteľná penová párty.

V bufetoch si mohli návštevníci pochutiť na tradičnom bufe−
tovom občerstvení, ale i hrachové špeciality našich milých dô−
chodkýň z Jednoty dôchodcov, ktoré nás tradične i tento rok
poctili svojou spoluprácou.

Večer, keď nám slniečko dalo trocha vydýchnuť, a unavené
deti išli spať, začala diskotéka pre „veľkáčov“, ktorá príjemne
zavŕšila toto podujatie.

Veríme , že sa nám spoločne podarí realizovať „Hrachovku“
aj v budúcich rokoch, nie len kvôli reprezentácii obce a radosti
detí, ale aj preto, že „Hrachovka“ ľudí v obci spája...

Mária Kozárová
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Ako separovať odpad po novom?!

PLASTY
Do vriec vhadzujte stlačené PLASTY+NÁPOJOVÉ KAR−

TÓNOVÉ OBALY (tetrapaky):
Patrí sem:
PET fľaše – biele, zelené, modré, rôznofarebné od mine−

rálok 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....
Nepatrí sem: Plastové tašky, vrecká, tégliky od jogurtov,

masla, plienky.

Do obce pribudnú kontajneri na kovy, umiestnené budú
pravdepodobne pred potravinami Jednota a PT, do týchto
kontajnerov budú patriť kovové obaly /plechovky od nápojov,
piva, konzervy, uzávery od zaváranín a nápojov/ do kontaj−
nera nepatria kovové obaly od farieb. Tento kontajner nebu−
de slúžiť na domový komunálny odpad ani na žiadny iný
okrem kovového

Prepálené oleje z domácnosti môžete odovzdávať v plas−
tových nádobách spolu s elektronickým a nebezpečným od−
padom, ktorý je podľa zvozového kalendára v našej obci
odoberaný 2x ročne

Obci Hrachovište bola v minulom roku poskytnutá dotácia
od Ministerstva kultúry SR v sume 500 eur na aktualizáciu kniž−
ničného fondu miestnej knižnice. Spolu s povinnou spoluúčas−
ťou obce na financovaní sa nakúpilo 61 kníh. V priebehu tohto
roku obec pokračuje v nákupe aktuálnych noviniek na knižnom
trhu a mieni v tom v budúcnosti pokračovať. V prípade, že by
ste mali záujem o konkrétne tituly, ktoré Vám v knižnici chýba−
jú, kontaktujte pani Moniku Slezákovú a pri ďalšom nákupe sa
budeme snažiť Vašimi tipmi inšpirovať . Otváracie hodiny obec−
nej knižnice: každá sobota od 15:30 – 17:30.

V minulom roku nám bola poskytnutá dotácia z Minister−
stva financií SR na rekonštrukciu a modernizáciu toaliet kul−
túrneho domu v sume 7000 eur. Toalety boli úspešne rekon−
štruované vo februári tohto roku . Celkové náklady predsta−
vovali sumu 9437,68 eura. Finančná spoluúčasť obce bola
2437,68 eura.

Obec Hrachovište žiadala od Ministerstva vnútra SR
prostriedky na vybudovanie komplexného kamerového sys−
tému, aby sa eliminovala a monitorovala kriminalita v obci.
Keďže sme dostali len čiastku (3000 eur) z toho čo sme
žiadali, boli sme nútení vybudovať iba časť z pôvodného pro−
jektu a to umiestnenie 4ks kamier v okolí kultúrneho domu.

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Privítali sme do našich radov:

Michaela Bajcarová, Kristína Dlhá

Rozlúčili sme sa:
Rudolf Červenka, Elena Predná, Alžbeta Drahošová,
Mária Masárechová, Ján Kubiš, Pankrác Minárech,
Ľudovít Pavlech

Jubilujúci občania v roku 2016
65 rokov: Miloš Gašparík, Peter Kolník, Miloš Kubiš, Dušan

Verták, Jozef Homola, Anna Suchánková, Oľga Sant−
nerová, Anna Sroková, Slavomír Dlhý, Ľubomír
Urbančík

70 rokov: Cyril Gašpar, Edita Arbetová, Eliška Kolníková, Anna
Naďová, Vlasta Žováková, Jozefína Šagátová,
Peter Sliš, Kamila Slišová

75 rokov: Vladimír Boor, Cecília Otrubová
80 rokov: Ján Vavák, Viktória Igazová
85 rokov: Július Straka, Karolína Marušicová, Emil Masárech,

Anna Kubišová
92 rokov: Ľudmila Straková
93 rokov: Anna Dlhá, Jozef Švec
96 rokov: Viliam Belák

ONKOLÓGIA
Človek je spoločenský tvor, cíti potrebu sa so svojimi zážitka−

mi podeliť.
Keď som sa pred časom prechádzal po areáli nemocnice v

Trenčíne, oči mi padli na nápis jednej nízkej šedej budovy „Onko−
logické oddelenie“. Akoby mi niekto našepkával „dobre si to obzri,
budeš sem často chodiť“. Samozrejme som to odmietol, čo by
som tam ja mal robiť. Toto miesto vzbudzujúce hrôzu nie je pre
mňa, iba pre toho druhého, ja tam ísť nechcem. To je to, čo by
som chcel. Chcel nechcel, to, čo ti Boh pripravil, ťa neminie, ani
keby si sa o zem búchal, musíš to prijať viac ako s pokorou, inak
ťa to rozleptá ako kyselina a prídeš o zdravý rozum, iba duša bude
do teba chodiť spávať. Takto to cítim, už tým, že tam vstúpite, sa
začnete meniť. Nič z toho pyšného „JA“ tam u nie je. Oči tých, čo
zatiaľ iba sedia na chodbách a čakajú na procedúry, si vás preme−
riavajú. Sú to oči súcitné, plné bolesti a strachu zo smrti i odo−
vzdanosti do Božích rúk. Je to miesto na tomto svete, ale akoby
vyčlenené, kde sa sestry Bolesť a Smrť prechádzajú po chodbách
a izbách a dávajú všetkým na vedomie, že je to ich zvrchované
panstvo a musíme to rešpektovať a v posvätnej kázni ako v kos−
tole ticho a nenápadne kráčame týmto miestom utrpenia, bolesti,
zápachu veľkej či malej potreby, ktorú nemôžu kontrolovať, je to
mimo nich. Sú odkázaní na túto službu od sanitárnych bratov a
sestier, ktoré to robia často s úsmevom a milým slovom, je to ich
sväté poslanie a žasneme nad ich postojom k tejto svojej službe.
Zaslúži si to náš obdiv a veľkú vďaku, keď sa skláňajú k našim
drahým, ktorí sú na ich službu odkázaní. Modlitba vďaky je na
mieste, ak sa budeme rozprávať s Pánom života a smrti, i tí čo
Boha a modlitbu doteraz z akýchkoľvek príčin odmietali, mávnu−
tím čarovného prútika, ako v rozprávke, inými ľuďmi sa stali, keď
sa chodbami, či izbami onkológie iba krátky čas poprechádzali.

Sú to slová nanajvýš pravdivé, dovoľme im aby sa dotkli nášho
zatiaľ studeného srdca, aby bolo teplé, plné lásky a vzájomnej
spolupatričnosti.                                                     Karol Kolník
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Dňa 17.5.2016 sa v našom kultúrnom dome uskutočnil kon−
cert známej šlágrovej skupiny

Veselá Trojka Pavla Kršku
Koncertu sa zúčastnilo vyše 170 spokojných divákov. Pre

veľký záujem sme pre Vás pripravili jesenný koncert skupiny
Progres, ktorý sa uskutoční dňa 9.10.2016 o 16.hod v KD v
Hrachovišti
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A o tom svedčí množstvo aktivít, ktoré sme usporiadali od
vzniku našej ZO JDS v Hrachovišti. Naša organizácia existuje
už 12 rokov. Sme radi, že práve naši členovia svojimi aktivita−
mi rozprúdili uhasínajúci život v našej obci.

Veď naše povestné „Guláš párty“ poriadané na miestnom
ihrisku prilákali deti všetkých vekových kategórií, ich rodičov a
ostatných obyvateľov obce. Spolupráca so športovcami a člen−
mi hasičského zboru zvýšila úroveň týchto stretnutí. Pripravili
sme rôzne súťaže zručnosti, športové hry pre deti i dospelých.

Do povedomia občanov sa dostali aj „Mikulášske večierky“
venované najmenším deťom. Na nich sme dali vyniknúť domá−
cim talentom či už v speve, tanci, alebo hraní na hudobnom
nástroji. Každý večierok bol niečím výnimočný. Prispela k tomu
aj seniorská spev. skupina „Hrachovienka“, ktorá dodnes teší
svojím spevom na akciách JDS, obyvateľov Domova dôchod−
cov, reprezentuje svoju obec na rôznych súťažiach a kultúr−
nych podujatí v širokom okolí.

Naši členovia nezaháľajú. Navštívili veľa zaujímavých miest,
svoje zdravie si upevňujú na termálnych kúpaliskách a v rekre−
ačných zariadeniach Sorea. Pripravujú kultúrne podujatia v rámci
„Mesiaca úcty k starším“, ako i v predvianočnom čase.

Nezľakneme sa ani žiadnej práce v prospech našej obce.
Vedenie našej obce či už minulé, alebo terajšie sa vždy mohlo
a môže spoľahnúť na našu pomoc.

Aj keď ruky a nohy neslúžia tak, ako by sme chceli a mno−
hým slabne zrak, duchom sme stále mladí. Naučili sme sa a

stále sa učíme používať výdobytky vedy a s mladými sa snaží−
me držať krok.

Za svojho pôsobenia v organizácií sme nadviazali množstvo
priateľstiev. Na našich stretnutiach vždy pookrejeme na srdieč−
ku a tešíme sa na ďalšie.

Vážime si svojich členov, ktorí sa z vážnych zdravotných
dôvodov nemôžu aktívne zúčastňovať na akciách poriadaných
našou organizáciou, tak ich navštevujeme v ich rodinnom
prostredí.

Takto by som mohla vo vymenúvaní aktivít pokračovať ešte
dlho, ale všetko je zaznamenané v kronike našej organizácie i
v kronike spevackej skupiny „Hrachovienka“.

Na záver chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým členom orga−
nizácie JDS a ich rodinným príslušníkom, ako i vedeniu obce
za podporu pri uskutočňovaní plánov, ktoré si vytýčime na vý−
ročnej členskej schôdzi.

Mladej generácii prajeme, aby vydržala na nastúpenej ceste
v prospech všetkých obyvateľov obce.

Sme radi, že máme nasledovateľov a tešíme sa na spoluprá−
cu, veď preto sa nám ten život tak páči.

Ľ. Urbančíková, predseda ZO JDS

ŽIVOT SA NÁM PÁČI HOC SME SENIORI...
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