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NEPREDAJNÉ

RODNÉ DVORY
Dedinské stodoly
S čiernymi strechami
Rodné moje dvory
Cnie sa mi za vami
Stodoly stodoly
Dosky popoľavé
Tak vás vídavalo
Moje detstvo hravé
Chrbty striech zhrbené
Sivozelenkavé
Koľkože spomienkok
Víri mi to v hlave?
Vôňu slamy dýchaš
Cez zavreté vráta
Detstva môjho roky
Ktože mi vás zráta?

Vážení občania
Prihováram sa vám drahí spoluobčania dnes, kedy vychádza prvé číslo nášho občasníka, ktorý sme nazvali tak po našom - Hradiské noviny.
Máme záujem oboznamovať širokú
verejnosť našej obce o dianí v obci,
o pripravovaných podujatiach ale
hlavne o dôležitých otázkach života
našich ľudí.

Hradiské noviny by sa mali stať
oznamovateľom všetkých potrebných informácií. Viem, že na tak
malom priestore sa nebude dať zhrnúť všetko, ale je tu snaha zo strany
obce o lepšiu informovanosť vás
všetkých.
Ing. Ivan Hatiar
starosta obce

Máme v obci nové verejné osvetlenie
Iste ste si všimli, že máme v obci nové verejné
osvetlenie. Rekonštrukciu verejného osvetlenia
prevádzala firma MONTOS Senica. Táto firma
bola vybraná na základe
výberového
konania,
nakoľko predložila najlepšiu cenovú ponuku zo
všetkých
uchádzačov.
Celková rekonštrukcia

verejného
osvetlenia
stála 499.000 Sk. Rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo potrebné vykonať jednak z dôvodu
zastarania
a jednak
z dôvodu úspory elektrickej energie. Pôvodné
svietidlá 70W, 125W,
150W, 250W boli nahradené rovnakými 80W
svietidlami, na základe

čoho prišlo k úspore
elektrickej energie. Nové
osvetlenie bolo na vianočnom stromčeku pri
obecnom úrade. Na
schodoch do kostola sú
tiež umiestnené nové
svietidlá a osvietená je aj
veža kostola ako historická dominanta našej
obce.
Ing. Ivan Hatiar

Pod plotmi hluchavky
Ružovejú svietia
Divé husi na juh
Ponad Viechu letia
Na záhumní vrabci
Z večera štebocú
A v humnách jablone
Tiché jak nebo sú
Keď mesiac vychádza
Poza naše humná
Stodoly vždy sfarbí
Tá noc striebrolunná
Stodoly i humná
Prepadnú sa v spánku
Keď luna vypláva
Hore na Cigánku
Iba stará jabloň
Zašumí ti z rosy:
V týchto rodných dvoroch

Behával si bosý ...
Ján Rak
(úryvok z básne venovanej Dr. M.K.)
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE

10 rokov chalupárčenia

Dňa 31. januára navštívil
našu obec po pol roku
opäť náš najvýznamnejší
chalupár premiér SR
Mikuláš Dzurinda. Dôvod bol prostý. Mnohí
z nás si iste pamätajú, že
pán premiér na oslavách
740. výročia založenia
obce pozval Hradišťanov
v novembri na pohárik
do
svojej
chalupy
v Hornom Konci pri
príležitosti 10. výročia od
podpísania kúpnej zmluvy na túto chalupu. Avšak prešiel november, aj
december a nič ...
Predseda vlády popri
svojich
povinnostiach
dávno zabudol na sľub
spred pol roka. Túto
skutočnosť mu však pripomenul starosta Hradiš-

ťa na stretnutí na úrade
vlády a keďže sľuby sa
musia plniť, dohodol sa
termín a pre mnohých
možno žart pána premiéra sa stal skutočnosťou.
I keď z technických dôvodov nebolo možné
realizovať stretnutie na
chalupe, ale vo veľkej
zasadačke
obecného
úradu. Pán premiér napriek preplnenému programu a nemalým starostiam prišiel vo veľmi
dobrej nálade. Spomínal
na žartovné príhody,
ktoré zažil v našej dedinke a vyjadril nádej, že
príde čas, kedy bude
môcť chodiť častejšie.
I keď si to možno mnohí
neuvedomili, ale zo svojho voľného času

venoval
Hradišťanom
viac ako 2 hodiny, čo nie
je pre tak významného
ústavného činiteľa maličkosť.
Každý
z prítomných mal možnosť osobne si pripiť na
zdravie s „našim chalupárom“.
Podujatia sa
zúčastnili starosta obce,
členovia obecného zastupiteľstva a hostia pozvaní
samotným
premiérom.
Dobrú náladu spríjemňovala veselými pesničkami
DH Hradišťanka. Za
prípravu celej recepcie
financovanej predsedom
vlády SR patrí poďakovanie nášmu spoluobčanovi pánovi Miroslavovi
Pytlíkovi, ktorý sa postaral o jej hmotné zabezpečenie.
-lp-

Viete, že?
Zasadnutie
obecného
zastupiteľstva v obci je
vždy verejné, to znamená, že sa na ňom
môže zúčastniť ľubovoľný počet občanov.
Zasadnutie
obecného
zastupiteľstva zvoláva
starosta obce vyvesením
oznamu na verejnej
tabuli 3 dni pred zasadnutím.
Obecné zastupiteľstvo na
svojom poslednom zasadnutí
prejednalo
a schválilo vrátenie úveru za plynofikáciu obce
vo výške 981.600 Sk
Prvej komunálnej banke.
Z ostatných
uznesení
obecného zastupiteľstva
stojí za zmienku:
• schválenie dodatku
VZN (všeobecne záväzného nariadenia)
obce o poplatkoch za
umiestnenie jadrového zariadenia čo
v konečnom dôsledku
by malo obci priniesť
ročne 503.000 Sk do
rozpočtu
• schválenie uznesenia,
ktorým poslanci súhlasia aby prenesené
kompetencie na úseku stavebného poriadku, v oblasti sociálnej prešli do pôsobnosti spoločného
obecného úradu, ktorý bude v Senici.
Ing. Ivan Hatiar

Nové autobusové zástavky
Už toľko krát avizované
zavedenie autobusových
zástavok sa stalo skutočnosťou. Komisia obce
ustanovená
obecným
zastupiteľstvom pre výber dodávateľa pre autobusové zástavky vybrala

v zmysle zákona 263/99
Z.z v znení neskorších
predpisov z troch uchádzačov firmu ADÁMEK
Bratislava, ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku na dodávku
autobusových zástavok.

Autobusové zástavky sú
tri menšie a to v časti
obce Dolný mlyn, Kopanice, Holdošov mlyn
a dve veľké umiestnené
v centre obce. Celkový
náklad na výstavbu autobusových zástavok

predstavoval 186.000 Sk.
Zástavky sú riešené moderne s príslušným názvom obce. Vybudovaním nových autobusových zástavok sme chceli
zvýšiť kultúru cestovania
v našej obci.
Ing. Ivan Hatiar

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
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Poslanci
schvaľovali
rozpočet na rok 2003

Koľko zaplatíte dane a poplatky pre rok 2003
Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí konanom dňa
22.11.2002 schválilo VZN obce o dani
z nehnuteľností. Na základe tohto prijatého VZN dane v obci pre

budúci rok sa nezvyšujú, ale zostávajú
v pôvodnej výške tak, ako v roku 2002.
Pre názornosť uvádzame výšku dane
pre jednotlivé nehnuteľnosti.

DAŇ:
Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby

1,50 Sk/m2

Záhrady
Garáže
Zastavané plochy

0,20 Sk/m2
4,00 Sk/m2
0,20 Sk/m2

POPLATKY:
Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu
Poplatok za psa

250 Sk/os/rok
80 Sk

Komunálne voľby: 6 –7 .12.2002
Dňa 6. – 7. 12.2002 sa konali komunálne voľby na post starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Volieb sa zúčastnilo takmer 70% voličov, čo svedčí o veľkom záujme voličov o voľbu starostu obce ako aj poslancov obecného zastupiteľstva. Za
starostu obce bol zvolený už po štvrtý
raz Ing. Ivan Hatiar–43 ročný technik.
Za poslancov obecného zastupiteľstva
boli zvolení: Ing. Jozef Kerecman,
Ing. Ján Kachlík, René Michálek,
Ján Krištof, Mária Kováčová, Jarmila Filová a Ing. Peter Michalička.
Občania rozhodli, kto ich bude zastupovať ďalšie štyri roky v obecnom

zastupiteľstve, ako aj na poste starostu
obce.
Prvé pracovné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 27.1.2003. Okrem bežných
záležitostí, akou je došlá pošta a iné,
obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odpredaj časti obecného pozemku p.č.
114/1 pod predajňou Jednoty SD Senica
a pohostinstvom BIBI pre Jednotu Senica. Obecné zastupiteľstvo ďalej
schválilo inventarizačné komisie pre
vykonanie inventúry majetku obce za
rok 2002, schválilo audit záverečného
účtu obce.
Ing. Ivan Hatiar

Okrem VZN o dani
z nehnuteľností bol na
programe obecného zastupiteľstva aj rozpočet
obce pre rok 2003. Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali všetky
prijímové i výdavkové
časti rozpočtu a nakoniec
schválili rozpočet obce
na rok 2003 ako vyrovnaný. Rozpočet je vyvesený na tabuli oznamov
pred obecným úradom.
Pre zaujímavosť stojí za
zmienku, že obec v roku
2003
chce
začať
s rekonštrukciou kultúrneho domu, v rámci
skrášlenia opraviť všetky
lavičky,
poopravovať
časti chodníkov, previesť
opravu miestnych komunikácií, zaviesť na miestnych
komunikáciách
spomaľovače rýchlosti,
hlavne
v časti
Kút
a Horný koniec, v rámci
opráv budov opraviť
poškodenú fasádu školy,
obecného
úradu
no
a v neposlednom
rade
bude snahou obce pomôcť finančne aj našim
spoločenským organizáciám a cirkvi.
Ing. Ivan Hatiar

Audit vyšiel na jedničku
Obec Hradište pod Vrátnom v zmysle zákona č.
369/90 Zb. v znení neskorších predpisov musela za
rok 2001 vykonať audit záverečného účtu
k 31.12.2001. Audit v našej obci vykonala audítorka
Ing. Urbanová zo Senice, ktorá na záver auditu vydala

správu, v ktorej konštatuje, že vedenie účtovnej evidencie je v poriadku a bez závad. Výsledok tejto správy je ohodnotením práce pani Márie Marečkovej
i pani Márie Ferančíkovej, nakoľko obidve vedú svoje
agendy veľmi vzorne.
Ing. Ivan Hatiar

Jubilanti v roku 2002
60 roční
1. Mária Mikušovičová
2. Emil Ondrejička
3. Ján Rehúš
4. Štefan Vulgan
70 roční
1. Anna Saibelová

80 roční
č. 306
č. 28
č. 46
č. 51
č. 98

2. Emil Nosko
3. Ján Vulgan
4. Eva Vulganová

č. 306
č. 256
č. 263
č. 301

nad 90 rokov
1. Ivan Králik
(91 rokov)
2. Mária Šuttová
(92 rokov)

90 roční
1. Ján Horvát
2. Mária Furková

č. 161
č. 91

VŠETKÝM JUBILANTOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

1.Florentína Rechtoríková

č. 163
č. 97

4

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, OZNAMY ORGANIZÁCIÍ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti
programe
Stalo sa už milou tradí- kultúrnom
ciou, že každoročne sú pozdravili našich jubilanpozvaní na obecný úrad tov deti zo základnej
naši jubilanti, ktorí sa školy a veľmi pekným
v roku 2002 dožili okrúh- vinšom pani učiteľka
leho životného jubilea Andrea Sadloňová. Po
príhovore
60, 70, 80, 90 a nad 90 úvodnom
programe
rokov. Vo veľmi príjem- a kultúrnom
nej atmosfére sa jubilan- starosta obce odovzdal
tom prihovoril starosta všetkým prítomným jubiobce Ing. Ivan Hatiar, lantom skromný finančný
ktorý
vyjadril
úctu dar a kvety. Potom poa poďakovanie za všetko kračovala voľná zábava.
čo naši jubilanti vykonali Príjemné chvíle spestrila
vystúpením
v prospech
obce svojim
i v prospech svojich ro- a hraním užšia časť dychovej hudby.
dín. V krátkom
Ing. Ivan Hatiar

Aktívna Jednota dôchodcov Slovenska
v Hradišti pod Vrátnom
Jednota
dôchodcov
v Hradišti pod Vrátnom
sa aktívne zapája do spoločenského života v obci
a jej rady sa neustále
rozširujú o nových členov. V súčasnosti má
JDS v Hradišti 69 členov.
Predsedkyňa Mária Líšková spoločne s výborom
už pripravuje program
akcií a podujatí pre rok
2003. Je nesporne ku cti
všetkých
dôchodcov,
ktorí sa združili v tejto
spoločenskej organizácii,
že chcú prežiť svoju jeseň
života
aktívne
v poznávaní nového.
Ing. Ivan Hatiar

ZOMRELÍ V ROKU 2002

NARODENÍ V ROKU 2002

Anna Králiková (č.164) 23.1., Štefan
Piroha (Senica) 7.2., Florián Kanich
(č.136) 8.2., Anna Štefíková rod. Ďurosková, (č.134) 27.5., Mária Šuttová
rod. Vulganová (č.84) 21.6., Štefánia
Štefíková (penzión Senica) pochovaná
16.9., Emil Kúdelka (č.180) 14.10.,
Florián Kršteník (č.291) 29.10., Anna
Drahošová rod. Juríková (č.65) 7.11.

Jakub Mayer (č.283) 20.4., Marek Hanic (č.38) 13.7., Monika Sopóciová
(č.104) 14.7., Aneta Konrádová (č.75)
16.7., Karolína Pirohová (č.71) 31.7.,
Adrián Mondok (č.72) 31.10., Jozef
Farkaš (č.100) 5.12., Eduard Farkaš
(č.100) 5.12.
Spracované podľa údajov Obecného úradu

Jednota Dôchodcov na Slovensku v Hradišti pod Vrát. hodnotila svoje výsledky
Dňa 10.2.2003 sa vo veľkej zasadačke
obecného úradu konala výročná členská
schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hradišti pod Vrátnom za účasti
predsedkyne okresnej organizácie p.
Hradskej, predsedov okolitých organizácií z Hlbokého a Jablonice. Výsledky
práce zhodnotila predsedkyňa Základnej
organizácii v Hradišti pod Vrátnom p.
Mária Líšková a zároveň predstavila
program podujatí aj na rok 2003.
O hospodárení informovala

pokladníčka p. Jarmila Filová, o revízii
a kontrole p. Jozef Vulgan. Po oficiálnej časti pozdravil všetkých prítomných starosta obce Ing. Ivan Hatiar
a predsedkyňa okresnej organizácie p.
Hradská. V rámci kultúrnej vložky
pozdravila našich dôchodcov pani
Holenková (svokra Ing. Ľubomíra
Raka) s pekným humorným slovom
a na záver zaspievala svoju vlastnú
pieseň, ktorú zložila pre dôchodcov
v Hradišti pod Vrátnom.

URBÁR hodnotil svoje
výsledky
Tradične na konci kalendárneho roka sa zvoláva
valná hromada Pozemkového
spoločenstva
URBÁR, ktoré hodnotí
svoju činnosť za celý
predchádzajúci rok. Býva
tiež pravidlom, že pri
tejto príležitosti vypláca
svojim členom podiely na
jednotlivé čiastky urbáru
a prijíma
uznesenie
o výrube
vianočných
stromčekov a ich predaji.
Urbárska
spoločnosť
uspokojí s predajom vianočných
stromčekov
všetkých svojich členov
ale i nečlenov. Každoročne dáva urbár vianočné stromčeky aj do kostola na vianočnú výzdobu.
Poľovníci hodnotili
Dňa 16.2.2003 sa konala
výročná členská schôdza
Poľovného
združenia
Hradište – Osuské. Predseda združenia Bohumil
Mihál zhodnotil prácu
združenia za rok 2002
ako dobrú. Poľovné
združenie oslávi v tomto
roku 55. výročie od založenia poľovného združenia v Hradišti pod Vrátnom a 30. výročie od
zlúčenia
s poľovným
združením Osuské. Prácu
poľovného
združenia
v našom chotári je naozaj
vidieť, sú vybudované
nové krmelce, zver sa
pravidelne prikrmuje a to
všetko hovorí o dobrej
práci poľovníkov.

Ing. Ivan Hatiar

Ing. Ivan Hatiar
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