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Milí spoluobčania, 

Milí spoluobčania,   
koniec roka je aj spojený 
s najkrajšími sviatkami 
v roku - sviatkami via-
nočnými. Dovoľte mi 
preto aby, som Vám 
úprimne zo srdca zaželal 
všetkým prežiť tieto 
krásne a požehnané 
sviatky v kruhu Vašich 
najbližších, aby ste ich 
prežili v zdraví, šťastí, 
láske, pohode a vzájom- 
nom porozumení a pro-
sím nezabudnite na tých, 
čo by mohli zostať tieto 
sviatky sami a prineste aj 
do týchto domovov tro-
cha rodinnej pohody, 
lásky a úcty k starším 
a nenechajte nikoho sa-
mého pri štedrovečernom 
stole. Prajem Vám všet-
kým ničím nerušené 
a požehnané Vianočné 
sviatky. 

 
V obci opäť horelo
 
Dňa 4.12.2004 krátko po 
popoludní začalo horieť 
v rodinnom dome č. 267. 
Požiar vznikol  nespráv-
nym zaobchádzaním 
z výbušnou horľavinou 
(benzín). Privolaný štát-
ny požiarny zbor zo Se-
nice, ako aj pomoc suse-
dov zabránila tomu, že 
škody na majetku neboli 
ďaleko väčšieho charak-
teru. Opäť sa raz dokáza-
lo, že s ohňom sa netreba 
zahrávať, pretože oheň je 
dobrý sluha, avšak zlý 
pán.  

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIMNÁ 

 
Psi brešú večer na mesiac 
a mraky 
letiac 
nad Viechou miznú             
 
V snehu ukrytá 
Dymí do ticha 
Moja dedina  
 
Dym stúpa z komínov  
a dolu dedinou  
van vetra sa ženie. 
 
V diaľke usína  
les i rovina 
Viecha nehučí 
Mlčí dolina. 
 
Len bludné vrany  
jak čierne člny  
kĺzavo plynú 
k Dolnému mlynu 
 
Zapadly náhle marivá 
chlapčenských dávnych liet
jak mraky uletely. 
Už ich niet 
 
V striebro sa odel 
chotár celý, 
Keď vyšiel mesiac 
nad stodoly. 
 

Ani sme sa nenazdali 
a máme tu opäť koniec 
roka, kedy je čas na hod-
notenie výsledkov a ur-
čitú rekapituláciu toho čo 
sa nám podarilo a toho 
čo nás ešte len čaká. Aj 
v roku 2004 sa nám po-
darilo zrealizovať viace-
ro kultúrnych spoločen-
ských, ako aj investič-
ných akcií. V oblasti 
kultúrnej sme usporiadali  
MDD detí na Baraních 
rohoch, Oslavu jubilan-
tov v obci. V oblasti in-
vestičnej sme v roku 2004 
zrealizovali opravu časti 
miestnych potokov, opra-
vu cesty, nainštalovali 
sme na miestne komuni-
kácie spomaľovacie pra-
hy, podporili sme finanč-
ne opravu strechy Zá-
kladnej školy, na obec-
nom úrade sme vybudo-
vali kuchynku aj komplet 
s kuchynským servisom 
pre potreby občanov 
i obce, máme osadenú 
novú tabuľu oznamov, 
v priebehu roka sme sa 
starali o čistotu našej 
obce, kde sme využili aj  

nezamestnaných z úradu 
práce. To, čo sa nám 
v priebehu roka nepodari-
lo je začatie rekonštrukcie 
Kultúrneho domu, avšak 
táto rekonštrukcia je pod-
mienená schválením pro-
jektu, ktorý naša obec 
predložila v máji na Minis-
terstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR no 
a do dnešného dňa naša 
obec nebola stále vyhod-
notená, pretože na minis-
terstve  to časovo nestíha-
jú. Naša obec sa v tomto 
roku preto nepustila do 
väčších investičných akcií, 
pretože čakáme na roz-
hodnutie ministerstva výs-
tavby  a preto  si držíme 
všetky svoje finančné pro-
striedky, ktoré sme dostali 
vrátane za plynofikáciu na 
termínovanom účte v ban-
ke. Chcel by som sa  touto 
cestou poďakovať všetkým 
občanom, ktorým nie je 
ľahostajný osud našej 
dedinky a v priebehu roka 
nám prišli pomôcť radou, 
nápadom, ale aj kritickým 
označením toho, čo sa robí 
zle.   
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Pútnici na Rajhrade Púť národov v Mariazelli 
 

Veriaci z Hradišťa pod 
Vrátnom spoločne s na-
šim dôstojným pánom 
farárom Lednickým sa 
zúčastnili na púti v Raj-
hrade a v Sloupe. 

Dôstojný pán farár odslú-
žil svätú omšu v kostole 
Sedembolestnej  Panny 
Márie v Sloupe ako aj 
v kostole v Rajhrade. 

Prvé sväté prijímanie 
Aj v tomto roku sa kona-
lo v našej farnosti 20. 
júna 2004 prvé sv. prijí-
manie. Prvoprijímajúcich 
detí bolo šesť, z toho päť 
chlapcov a jedno dievča. 
Všetky deti boli veľmi 

dobre pripravené. Po 
slávnostnej sv. omši išli 
deti na krátke občerstve-
nie na faru, ktoré im kaž-
doročne pripravuje dôs-
tojný pán farár Lednický. 

Zmena na poste riaditeľa Základnej školy 

O Púti národov v ra-
kúskom Mariazelli, ktorá 
sa konala v rámci Stredo-
európskych katolíckych 
dní sa už veľa popísalo 
v rôznych periodikách. 
Odzneli kladné aj zápor-
né postrehy. Samozrejme 
je rozdiel hodnotiť túto 
udalosť na základe prečí-
taných článkov v no-
vinách a iné na základe 
vlastnej prežitej skúse-
nosti. Aj veriaci z našej 
farnosti mali možnosť 
v sobotu 22.mája 2004 
absolvovať spomínanú 
púť. Už ráno po vystúpe-
ní z autobusu nás však 
čakalo nemilé prekvape-
nie v podobe dažďa. Ne-
bol by to nijaký problém, 
keby nám nebolo do-
predu oznámené, že ne-
treba si brať so sebou 
dáždniky, pretože, dosta-
neme priamo v Mariazelli 
balíčky, ktorých obsahom 
budú aj pršiplášte. Ako to 
nakoniec dopadlo všetci 
účastníci veľmi dobre 
vedia. Aj tu sa však uká-
zala súdržnosť a dobrá 
vôľa našich farníkov. 
Poďakovanie teda patrí 
tým prezieravejším, ktorí  

si so sebou vzali dážd-
niky, prípadne pršiplášte 
a dokázali sa podeliť so 
svojimi spolupútnikmi. 
Pravdepodobne organizá-
tori boli pripravení na iné 
počasie, pretože v areáli 
letiska sa nachádzalo 
množstvo paliet s pitnou 
vodou. Nemožno však 
odoprieť snahu a ochotu 
dobrovoľníkov 
a pracovníkov červeného 
kríža, ktorí podávali za-
darmo teplý čaj, kávu a po 
skončení slávnosti aj teplý 
guláš, či zeleninovú po-
lievku. Do akej miery 
bola púť zvládnutá po 
organizačnej stránke po-
nechávam na posúdenie 
iným, no aj napriek tomu, 
že bolo pomerne chladné 
a daždivé počasie, pre-
moknutí sme stáli na leti-
sku a nakoniec sme muse-
li šlapať pešo takmer 8 
km k autobusu, s odstu-
pom času možno pove-
dať, že aj táto púť prinies-
la svoje duchovné ovocie 
všetkým pútnikom. Po-
ďakovanie patrí najmä 
starším ľuďom, ktorí túto 
v pravom slova zmysle 
púť zvládli na jednotku. 

-lp- 

Mikulášske prekvapenie 

Na základe vzniku nové-
ho právneho subjektu 
vypísal zriaďovateľ Zá-
kladnej školy Obec Hra-
dište pod Vrátnom 
v zmysle zákona výbero-
vé konanie na post riadi-
teľa nového právneho 
subjektu. Do výberového 
konania sa prihlásili dve 
uchádzačky. O výbere 
riaditeľa rozhodovala 7 – 
členná  školská rada,  

ktorej predsedkyňou je 
Mgr. Aurélia Kováčová.. 
Po vyhodnotení výsled-
kov výberového konania 
Rada školy oznámila 
starostovi obce, že víťa-
zom  sa stala jednohlasne 
Štefánia Gašparíková 
z Myjavy, ktorá do tej 
doby učila na Základnej 
škole v Brezovej pod 
Bradlom.   

 

 
2. mája 2004 postihli našu obec záplavy 

Dňa 5.12.2004 sa 
v kultúrnom dome konalo 
predstavenie „Slávime 
advent a možno príde 
i Mikuláš“. Tento kultúr-
ny program pripravili 
panie učiteľky s deťmi 
z Materskej školy ako aj 
s deťmi zo základnej ško-
ly. Program bol priprave-
ný na veľmi dobrej úrov-
ni, čo ocenili aj všetci 
diváci v sále a treba po-
vedať, že sála bola plná. 
Okrem krásneho posol-
stva Vianoc, čo nám deti 
predniesli vo svojich vy-
stúpeniach, dozaista náv-
števníkov upútala aj  

vianočná tržnica, kde si 
mohli zakúpiť rôzne via-
nočné ozdoby a pozdravy, 
čo vytvorili rodičia spolu 
s pedagógmi školy. Tento 
rok  si prišiel pozrieť 
vystúpenie detí aj Mikuláš 
spolu s anjelom, ktorí po 
vystúpení odovzdali ba-
líčky sladkostí všetkým 
prítomným deťom. Na 
záver treba povedať že 
táto akcia bola jedna 
s veľmi dobre priprave-
ných za čo patrí uznanie 
vedeniu školy, ako aj 
všetkým rodičom, ktorí 
pomohli  toto podujatie 
pripraviť. 
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Obecný úrad  
informuje 

Základná škola spolu 
s materskou školou 

 
Obecné zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí 
schválilo nasledovné 
uznesenie. Obecný 
úrad poriada raz ročne 
stretnutie svojich jubi-
lantov, ktorí sa dožili 
okrúhleho životného 
jubilea 60, 70, 80, 90 
rokov. Každý z týchto 
jubilantov je ocenený 
finančnou odmenou. 
Obecné zastupiteľstvo 
preto prijalo uznese-
nie, že jubilant, ktorý 
sa v roku nedožije 
koncoročného stretnu-
tia jubilantov tomu 
obec zakúpi veniec 
a položí na posledné 
miesto jeho odpočin-
ku. 
Obec Hradište pod 
Vrátnom  oznamuje 
občanom, že je prijaté 
VZN o dani 
z nehnuteľnosti, VZN 
o miestnych daniach, 
ako aj rozpočet pre 
rok 2005. Všetky tieto 
dokumenty si môžete 
pozrieť na úradnej 
tabuli pred obecným 
úradom. 
 

Tak ako sme už v našich 
novinách informovali 
dňom 1.9.2004 je 
v našej obci vytvorený 
nový právny subjekt, 
a to Základná škola 
s materskou školou. 
Vytvorenie právneho 
subjektu znamená, že od 
septembra si budú učite-
lia na čele s riaditeľom 
sami spravovať chod 
školy po stránke finanč-
nej,  pedagogickej, per-
sonálnej i hospo-
dárskej. Vytvorením 
právneho subjektu sa 
tak Základná škola stane 
rozpočtovou organizá-
ciou, kde obec odovzdá 
delimitačným protoko-
lom  celý majetok školy 
do samostatnej správy 
a obci tak zostane  prá-
vo kontroly nad dodr-
žiavaním rozpočtových 
pravidiel Základnej ško-
ly. Aj keď je momentál-
ne situácia v základnom 
školstve veľmi zlá, naša 
obec sa bude snažiť 
udržať základnú školu 
s materskou školou  
pokiaľ to bude pre našu 
obec ekonomicky únos-
né. 

Štátna 
školská inšpekcia 

na kontrole 
u nás v škole 

 
Nový právny subjekt 
Základnej školy 
s materskou školou sa 
riadne ani nezabehol 
a už bola v škole vyko-
naná hĺbková školská 
inšpekcia. Výsledok 
inšpekcie je konštato-
vaním vskutku veľmi 
dobrého prístupu peda-
gógov ku svojim po-
vinnostiam, ako aj ve-
domostnej úrovne na-
šich žiakov. Konkrétne 
výsledky štátnej škol-
skej inšpekcie hovoria, 
že naša škola dosahu-
je lepšie výsledky ako 
sa dosahujú v okrese  
Senica, ale aj celkove 
v Trnavskom kraji. 
 
 

 

 
Ojedinelý darca 

 
Touto cestou  chce 
Obec Hradište pod 
Vrátnom verejne po-
ďakovať pánovi Štefa-
novi Pavlíkovi  
z Chotára, ktorý sa 
rozhodol v tomto roku 
darovať obci celý svoj 
majetok Na chotári. 
Z príležitosti tohto 
rozhodnutia bol Štefan 
Pavlík odmenený na 
obecnom úrade plake-
tou obce a Obecné za-
stupiteľstvo mu udelilo 
čestné občianstvo obce 
Hradište pod Vrátnom. 
Pán Pavlík odovzdal 
svoj majetok 
v prospech obce so 
želaním, aby tento o-
bec opravila a začala 
využívať pre  potreby 
obce. Na otázku staros-
tu obce prečo sa tak 
rozhodol, keď rodom 
pochádza zo Štverníka, 
pán Pavlík odpovedal 
„Nuž celý život sme 
boli Pavlíkovci Na 
chotári a celý náš ma-
jetok patril do katastra 
obce Hradište pod 
Vrátnom, chodili 
k nám mlieť múku aj 
Hradišťania a to boli 
vždy čestní ľudia, ktorí 
nám nezostali nikdy 
nič dlžní. Preto som sa 
takto rozhodol,“ dodal 
na záver pán Pavlík. 
Myslím, že k tomuto 
výroku niet čo dodať, 
snáď iba  úprimné  
 

„Ďakujeme 

pán Pavlík.“ 
 

 

Sväté omše počas vianočných sviatkov 
Pondelok (20.12.)        17:30 
Utorok (21.12.)                    17:30 
Streda (22.12.)        17:30 
Štvrtok (23.12.)         17:30 
Piatok (24.12.) – ŠTEDRÝ DEŇ, polnočná          22:00 
Sobota (25.12.) – NARODENIE PÁNA      11:00 
Nedeľa (26.12.) – SVÄTÁ RODINA        8:00 
Pondelok (27.12.) – sv. Ján, apoštol      17:30 
Utorok (28.12.) – sv. neviniatka, mučeníci    17:30 
Streda (29.12.) - sv. Tomáš Becket       17:30 
Štvrtok (30.12.) - sv. Dávid       17:30 
Piatok (31.12.)  – SV. SILVESTER       17:30 
Sobota – P.MÁRIE BOHORODIČKY-NOVÝ ROK   11:00 
Nedeľa (2.1.) – 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA   8:00
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Jubilanti oslavovali 
 

 

Stalo sa už milou tra-
díciou, že poslednú 
pred adventnú nedeľu 
sa stretnú na slávnost-
nom posedení naši 
jubilanti, ktorí sa v  

roku 2004 dožili okrúhle-
ho životného jubilea 60, 
70, 80 a 90 rokov. Všet-
kým jubilantom sa priho-
voril starosta obce, ktorý 
vo svojom príhovore  

zablahoželal všetkým 
jubilantom. 
O kultúrny program sa 
postarali deti z našej 
Základnej školy.  

Po ocenení všetkých 
jubilantov sa potom 
jubilanti svorne zabá-
vali pri dobrej hudbe a 
občerstvení. 
 
 

 

Ďalší zlatý  
darca krvi Kúsok z histórie 

Dňa 2. júna 2004 navští-
vil obecný úrad pán učiteľ 
Jamárik z Kunova (autor 
kapitoly Hradištské náre-
čie v monografii obce).  

Pán učiteľ odovzdal 
starostovi obce množ-
stvo ďalších dokumen-
tov o histórii našej 
obce. Príkladom  uvá-  

dzame: Hradištské 
priezviská zazname-
nané  v obecnej kroni-
ke z roku 1630 v 17. 
a 18 stor. 

V našej obci máme 
opäť ďalšieho bez-
platného darcu krvi  
a to pani Martu Rehú-
šovú, bytom Hradište 
pod Vrátnom č.46, 
ktorá darovala bez-
platne krv už 30-krát, 
čím splnila podmien-
ky udelenia zlatej pla-
kety prof. Jána Ján-
skeho. Obecné zastu-
piteľstvo na svojom 
zasadnutí ocenilo našu 
občianku  za jej pos-
toj, ktorým prispieva 
k záchrane životov 
a zdravia nás všet-
kých. Prajeme Vám 
veľa zdravia šťastia 
a spokojnosti 
a chceme Vám vyslo-
viť úctu nad Vašim 
prístupom k záchrane 
ľudských životov.  

Rok 
1630 – 
1637 – 
1638 – 
1643 – 
1645 – 
1656 – 
1662 – 
1681 – 
 
1732 – 
 
1765 – 
 
 
 
1794 – 
  
 
1800 – 

 
Barczaj, Morawčík, Dawidovich Jan, Balažowich Jan 
Michal Wrabec, Jura Šuty, Štefan Vulgan, David Šoltýs, Jan Šefranka 
Jan Kolesík,  Martin Mlynar, Pavol Holdoš, Martin Tomiš 
Matej Palowich,  Beno Sekacz, Lukáš Kisela 
Jura Abel,  Mikuláš Haraj, Jakub Bednarovich, Ondrej Kadlec 
Martin Haraji, Benedikt Benuš, Martin Hurton 
Jano Lawko, Pawol Masar, Ján Ferenczowicz, Ondrej Hafra, Macko Kubán 
Dorota Kubanka, Macko Kuban, Ján Štrba, Jura Kuhajda, Martin Kršteni-
kowy, Martin Gregušov,  Michal Hornaczek, Martin Pucek,  Štefan Smrliga 
Michal Chorwat, Michal Bilek, Martin Šutta, Jan Furko, Juro Chabina, Jan 
Blanare,   Pawel Mahaj, Jura Pawlik 
Juro Czihel, Martin Grik, Štefan Grinacz, Martin Harajko, Pawel Miklow, 
Macko Piwnik, Martin Chowanecz, Dora Marušincowa, Jura Madowy, Jan 
Štefik, Martin Bitunkow, Juro Kovač, Martin Kukučka, Tomáš Bednár, Beta 
Dúbrawka,, Dora Harajkowa, Ján Hurbanecz 
Augustin Oszuski, Juro Búran,  Jan Kowacz, Jano Kruty, Juro Krištof, Jan 
Krštenik, Tomaš Caltik, Jura Masar, Jura Palkowich, Pawol Piroha, Jura 
Welba 
Michal Sekacz 


