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VZÁCNY JUBILANT 

 

 
Mária pomáhaj nám žiť 

v Bohu, 
s Bohom 

a pre Boha 
 

1975 jún 2005 
Dňa 8. júna 2005 si 
vdp. farár Mgr. Jozef 
Lednický pripomína 
30 rokov kňazstva 
a  dožil sa 55 rokov.  
Pri tejto príležitosti 
Vám veľadôstojný pán 
farár úprimne blahože-
láme a od Nebeského 
Otca vyprosujeme hoj- 

nosť Božích milostí,  
darov Ducha Svätého, 
pevné zdravie a posilu 
od zmŕtvychvstalého 
Krista. Nech Pán Ježiš, 
Dobrý Pastier, vedie 
Vaše kroky po neľah-
kých cestách Vašej pas-
torácie. Ochrana Panny 
Márie a orodovanie sv. 
Jozefa, Vášho nebeské 

ho patróna, nech Vás 
sprevádza celý život. 
Zároveň Vám ďakuje-
me, že popri Brezovej 
pod Bradlom sa staráte 
aj o našu farnosť najmä 
každodenným slúžením 
sv. omší, ale aj vyučo-
vaním náboženstva, 
vysluhovaním sviatostí 
a vykonávaním ostat 

ných pastoračných po-
vinností. Nech Boh 
žehná Vašu námahu 
a úsilie o duchovné 
pozdvihnutie našej far-
nosti. 
 
Ad multos annos! 

 
Veriaci z 

Hradišťa pod Vrátnom. 

Oslavy Najsvätejšej Trojice a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

 

V sobotu 21. mája 2005 
o 18.00 slúžil náš vdp. 
farár Lednický tradičnú 
svätú omšu pri Kaplnke 
Najsvätejšej Trojice. 
Oslavy pokračovali 
nedeľnými poobedňaj 

šími pobožnosťami – 
modlitbou sv. ruženca 
a litánií. 
Novinkou v tomto roku 
bola slávnostná svätá 
omša v nedeľu 5. júna 
o 11.00, ktorú celebro- 

val  vdp. farár Lednic-
ký. Začína sa tak obno-
vovať stará tradícia, 
podľa ktorej sa na svia-
tok Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho slúžila sv. 
omša v kaplnke Bož- 

ského Srdca Ježišovho, 
ktorá stála pri dnešnej 
základnej škole a ne-
skôr bola premiestnená 
ku kostolu – do areálu 
cintorína.. 
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Činnosť školy v roku 2005 

Druhá májová nedeľa je 
už tradične spojená 
s oslavou Dňa matiek. 
Naše deti si pod vedením 
svojich učiteliek pripravi-
li ako darček pekný prog-
ram plný básničiek, spe-
vu a tanca.  
16. mája sa začína pre 
žiakov ZŠ plavecký vý-
cvik na plavárni v Senici. 
Rodičov čaká májová 
brigáda pri úprave inte-
riéru školy. Mnohí už 
teraz netrpezlivo očaká-
vajú výlet do Bojníc, či 
oslavu MDD na Baraních 
rohoch. No a na záver 
školského roka čaká na 
deti prekvapenie 
v podobe Indiánskej noci. 
ZŠ s MŠ vyvíja aktivitu 
aj v zapájaní sa do rôz- 

nych projektov: Škola 
podporujúca zdravie, 
Otvorená škola (športové 
vybavenie telocvične), 
Jednota COOP – „Nech  
sa nám netúlajú“ (zmys-
luplné využitie voľného 
času detí). V najbližších 
dňoch sa dozvieme, či 
sme so svojim projektom 
Mosty k minulosti uspeli 
v súťaži konto Orange – 
Šanca pre regióny. 
Na záver sa chceme po-
ďakovať všetkým spon-
zorom, rodičom a priate-
ľom školy za poskytnutie 
2% z dane z príjmu našej 
škole. Rovnako ďakuje-
me za podporu, pomoc a 
účasť na akciách poria-
daných školou. 
 

Reprezentácia školy 

V minulom čísle Hradi-
ských novín ste si mohli 
prečítať správu o úspeš-
nej akcii organizovanej 
ZŠ s MŠ v Hradišti pod 
Vrátnom, ktorou bol 
vianočný program „Slá-
vime advent“. 
Odvtedy ubehlo, ako sa 
hovorí, veľa vody a my 
by sme Vás radi infor-
movali o ďalších našich 
aktivitách. 
Ešte v predvianočnom 
čase sme krátkym kultúr-
nym programom spestrili 
stretnutie členov Jednoty 
dôchodcov. Aj v novom 
kalendárnom roku stáli 
pred nami, pedagógmi a 
žiakmi ZŠ s MŠ, úlohy 
vyplývajúce z plánu prá-
ce školy pre školský rok 
2004/2005. Ich realizá-
ciou napĺňame stanovené 
výchovno-vzdelávacie 
ciele a zároveň prispie-
vame k obohateniu kul-
túrneho života v obci. 
Prvou akciou bola výstu-
pová hodina pre budúcich 

prváčikov, ktorí si vyskú-
šali, aké je to byť školá-
kom. Vo februári potom 
absolvovali zápis do 1. 
ročníka ZŠ. Fašiangový 
čas už tradične patril 
detskému karnevalu. 
Pekná výzdoba, bohatá 
tombola, množstvo ma-
siek a dobrá hudba boli 
zárukou výbornej zábavy. 
Po úspešnej vianočnej 
tvorivej dielni sme 18. 
marca zorganizovali 
v priestoroch Obecného 
úradu jej veľkonočnú 
obdobu. V sviatočne 
vyzdobenej zasadačke 
mali účastníci možnosť 
vyskúšať si rôzne zdobe-
nie vajíčok, napr. vŕtač-
kou a voskom. Zaujala 
servítková technika, ktorá 
zmenila obyčajné hlinené 
kvetináče v umelecké 
dielka. Páčili sa aj rôzne 
papierové dekorácie na 
okná a dvere. Mnohí 
odchádzali domov 
s krásnymi veľkonočný-
mi dekoráciami. 
 

 
Prvé sväté prijímanie 

 
Dňa 15.5.2005 sa ko-
nalo v našej farnosti 
Prvé sväté prijímanie. 
Prvoprijímajúcich detí 
bolo 5: Veronika So-
póciová, Angelika 
Vávrová,  

 
Marcel Kňazovič, Ľu-
bomír Mareček, Bro-
nislava Filová. Sláv-
nostnú svätú omšu ce-
lebroval náš dôstojný 
pán farár Jozef Lednic-
ký. 

V jarných mesiacoch 
žiaci 3. a 4. ročníka zá-
kladnej školy absolvovali 
školské kolo matematic-
kej pytagoriády a recitač-
nej súťaže Hurbanov 
pamätník. 
V pytagoriáde uspeli 
v školskom kole štyria 
žiaci. V treťom ročníku 
Marcel Kňazovič a Ľu-
bomír Mareček, vo štvr-
tom ročníku Matúš Sad-
loň a Kristína Kňazovi-
čová. Všetci si tak vybo-
jovali účasť v okresnom 
kole súťaže, ktorá pre-
behla dňa 13.4.2005 
v Senici. V konkurencii  

66 štvrtákov sa žiak Ma-
túš Sadloň stal jedným z 
25 úspešných riešiteľov a 
obsadil podľa počtu zís-
kaných bodov 15. až 22. 
miesto.  
V recitačnej súťaži Hur-
banov pamätník repre-
zentovali školu Martin 
Sadloň a Veronika Sopó-
ciová (poézia). Obaja 
predviedli v obvodnom 
kole pekný prednes, Ve-
ronike sa podarilo získať 
vo svojej kategórii druhé 
miesto. 
Dosiahnutými výsledka-
mi nám urobili deti veľkú 
radosť. 
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Mikroregión   
BIELA HORA Príprava  na separovanie odpadu V obci opäť horelo 

V týchto dňoch sa vám 
dostáva spolu s Hra-
diskými novinami do 
vašich rúk aj  prvý pí-
somný materiál o zdru-
žení obcí BIELA HORA, 
ktoré má sídlo v Hradišti 
pod Vrátnom. V tomto 
materiáli predstavuje 
každý starosta svoju obec 
aby ste sa mohli dozve-
dieť viacej o združených 
obciach tohto regiónu, 
ktorý začína rozvíjať 
aktivity na spoločen-
skom, kultúrnom i me-
dziobecnom partnerstve.   

Technické služby Se-
nica v spolupráci 
s obecným úradom  
pripravujú nový systém 
zberu komunálneho 
odpadu v našej obci. 
Bude sa jednať hlavne 
o separovanie zberu 
a to nasledovne. Sepa-
rovaný zber bude pre-
vádzaný naďalej do 
igelitových vriec, av-
šak nových  a to fareb-
ných s označením dru-
hu odpadu. Každý ob-
čan obdrží zdarma tieto 
igelitové vrecia na 
plast, sklo, plechový 
odpad (konzervy). Zbe-
rať sa ďalej bude tri 
krát v roku textil. Dva 
krát v roku elektronic-
ký šrot a biela technika 
spôsobom, že to obča-
nia dovezú do obecné-
ho dvora, ale až vtedy, 
keď to bude vyhlásené. 
Dva krát v roku sa bu-
dú zbierať autobatérie, 
pneumatiky 

a nadrozmerný odpad, 
akým sú staré nábytky, 
koberce, linky, sedač-
ky. Celý systém tohto 
separovaného zberu by 
mal začať fungovať od 
nového roku 2006, 
avšak Technické služ-
by  chcú spustiť na 
skúšku tento systém už 
od septembra. Najbliž-
šie v mesiaci jún nás 
čaká zber  elektronic-
kého šrotu, bielej tech-
niky a autobatérií. Se-
parovaním odpadu 
chceme znížiť množ-
stvo komunálneho od-
padu, ktorého naša 
obec vyprodukuje roč-
ne okolo 150 ton, za 
ktorý musíme zaplatiť 
nemalú čiastku. Za 
vyseparovaný odpad, 
ktorý obec odovzdá  
prostredníctvom Tech-
nických služieb dosta-
ne obec naspäť finanč-
né prostriedky 
z recyklačného fondu. 

Pripravované akcie v našej obci 

Oznam o povinnosti 
zaplatenia dane 

 

Obecný úrad v Hradišti 
pod Vrátnom touto 
cestou oznamuje všet-
kým občanom, ktorí do 
dnešného dňa nezapla-
tili daň z nehnuteľ-
ností, daň za psa 
a poplatok za zber ko-
munálneho odpadu, 
aby tak učinili do kon-
ca mesiaca máj 2005. 
Určite viacerí z vás na 
to zabudli pri každo-
dennom zhone, avšak 
daňová povinnosť platí 
pre všetkých občanov 
rovnako, preto posled-
ný termín na zaplate-
nie je 31.5. 2005. 

3.6.2005 od 10.00 hod 
sa uskutočnil  už tra-
dičný deň detí na Ba-
raních rohoch. 
21.8.2005  sa bude 
konať prehliadka  

dychových hudieb kde 
jubilantom bude naša 
dychová hudba  Hra-
dišťanka, ktorá slávi 
20. výročie svojho 
vzniku. 

V dňoch 1.a  4. apríla 
v obci opäť vyčíňal 
oheň. Dňa 1.4. vznikol 
požiar v časti obce 
Šutinky, kde pri vypa-
ľovaní trávnych poras-
tov sa oheň rozšíril do 
takej veľkosti, že mu-
seli byť zavolaní po-
žiarnici zo Senice, kto-
rí požiar uhasili. V 
krátkej dobe po tomto 
požiari a to dňa 5.4. 
2005 vznikol požiar pri 
bývalých stavohmo-
tách, kde takisto vypa-
ľovaním starej trávy sa 
rozšíril požiar až za 
oplotenie a až zásah 
Brezovských požiarni-
kov zabránil tomu, aby 
sa nechytil horieť pa-
lach na Horných lú-
kach. Poučenie 
z týchto prípadov by 
mali mať na zreteli 
všetci občania, ktorí 
idú páliť, že keď nebu-
dú postupovať podľa 
nariadenia Požiarneho 
zboru a nebudú rešpek-
tovať zákon 
o požiarnej ochrane,  
môžu sa dostať do 
veľkého rizika, čo mô-
že skončiť aj dosť vy-
sokou finančnou poku-
tou. 

 
 

Oznam o vývoze skla a plastových fliaš pre rok 2005 
 

MESIAC PLASTY  A SKLO     
  

MÁJ 26.5.                  7.00 hod. 
JÚN 30.6.                  7.00 hod. 
JÚL 28.7.                  7.00 hod. 

AUGUST 25.8.                  7.00 hod. 
SEPTEMBER 29.9.                  7.00 hod. 

OKTÓBER 27.10.                 7.00 hod. 
NOVEMBER 24.11.                 7.00 hod. 
DECEMBER 29.12.                 7.00 hod. 
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SPOLOČENSKÁ   RUBRIKA 
 

ZOMRELÍ V ROKU 2004 
 

NARODENÍ V ROKU 2004 
V roku 2004 zomrelo 12 občanov: 
 

Eduard Vašek  č. 193 
Mária Kozmová r.Trankovičová č.117 
Ján Kováč  č. 114 
Zdenka Polakovičová  r.Kalayová č.294 
Štefan Vulgan  č. 51 
Anton Rechtorík  č. 225 
Jozef Kováč  č. 129 
Karolína Vulganová  č. 263 
Ján Haraj  č. 324 
Mária Masárová rod. Harajová č.152 
Emília Balážová r.Tomašovičová č.132 
Florentína Rechtoríková r.Sekáčová č. 86 

V roku 2004 sa v obci narodilo 10 detí: 
 

Barbora Németová  č. 180 
Richard Furko  č. 91 
Katarína Chovancová  č. 184 
Matúš Mondok  č. 72 
Michaela Vašková  č. 203 
Samuel Svatík  č. 307 
Michal Michálek  č. 285 
Nina Boledovičová  č. 15 
Jasmína Selčanová  č. 64 
Michaela Monika Romaňáková č. 279    

 

V roku 2004 sa zosobášili 
 
Adriana Jankovičová a Ľuboš Selčan 
Pavol Rigó a Alžbeta Rigóvá 
Róbert Lanko a Monika Štefanovičová 
Pavol Bukovský a Martina Klimentová 
Miriam Lanková a Ngoc An Tran    
 
Všetkým manželským párom srdečne 
blahoželáme k vykročeniu do spoločné-
ho života. 

Najstarší občania 
Najstarším občanom mužom je Albert 
Barcaj, Hradište č. 79 vo veku 88 ro-
kov. 
Najstaršou občiankou ženou je Mária 
Furková, Hradište č. 91 vo veku 93 
rokov. 
Celkový počet obyvateľov obce Hradiš-
te pod Vrátnom s trvalým pobytom  bol 
ku koncu roka 694 obyvateľov. 

Jednota dôchodcov Slovenska V Hradišti pod Vrátnom bilancovala 

 
ZO JDS v Hradišti pod Vrátnom začala 
bilancovanie svojej práce na výročnej 
členskej schôdzi, ktorá sa konala 
17.2.2005 s počtom členov 88. Výročnú 
správu o činnosti organizácie predniesla 
jej predsedkyňa Mária Lišková. Pri 
veľmi peknej účasti takmer 65 členov si 
dôchodci schválili vlastný plán práce na  

rok 2005, ktorý je bohatý na rôzne kul-
túrne, ako aj náboženské podujatia. 
V diskusii sa všetkým prítomným pri-
hovoril starosta obce a poďakoval všet-
kým za ich aktívny prístup a pomoc, 
ktorú vykonali pre obec  a vlastne nás 
všetkých. 

Plán práce  JDS  
pre rok 2005 

1 Stretávanie členov 
JDS v klubovni kaž-
dý nepárny týždeň 
v pondelok od 15.00 
– 17.00 hod. 

2 v marci  návšteva 
divadelného pred-
stavenia v Malac-
kách alebo v Hlbo-
kom 

3 v dňoch  2.4., 7.5., 
4.6., 2.7. a 6.8. Fa-
timské soboty v Ba-
zilike Panny Márie 
Sedembolestnej v 
Šaštíne 

4 v mesiaci apríl zor-
ganizujeme zdravot-
nú prednášku 

5 v mesiaci máj zájazd 
na FLÓRU Bratisla-
va, na spiatočnej 
ceste zastávka 
v Mariánke alebo na 
Sv. schodoch 
v Malackách 

6 zorganizovať brigá-
du vo farskom dvore 

7 púť pre starých 
a nevládnych v Šaš-
tíne 16.5. Svätoduš-
ný pondelok 

8 celodenný výlet 
v mesiaci júl na ter-
málne kúpalisko 
Vincov Les 

9 návšteva kultúrneho 
podujatia združenia 
obcí BIELA HORA 
v Jablonici 

10 v októbri návšteva 
divadla v Trnave 
alebo v Nitre, pre-
hliadka mesta 
a nákup v TESCU 

11 v mesiaci december 
slávnostné posede-
nie pri stromčeku. 


