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NEPREDAJNÉ

Výročná členská schôdza družstva

Dôchodcovia bilancovali
Dňa 12. februára 2004
poriadala ZO JDS
v Hradišti pod Vrátnom svoju výročnú
členskú schôdzu, na
ktorej hodnotili činnosť organizácie v roku 2003. S činnosťou
v prvom polroku sme
vás
prostredníctvom
Hradiských novín už
informovali. Teraz niečo o ďalších akciách.
V dňoch 5.8. a 13.8.
2003 sme mali prezentácie tovarov. Usporiadali sme zájazd na
hlavnú púť do známeho pútnického miesta
Marianky dňa 7.9.
2003. Boli sme účastníkmi a organizátormi
svätej omše v Bratislave – Petržalke,
ktorú celebroval Svätý
otec Ján Pavol II.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším.
Pri tejto príležitosti sa
dňa 1. októbra 2003
konala

celoslovenská konferencia
JDS
v nemocnici
Ružinov
v Bratislave. Za našu
organizáciu sa jej zúčastnili manželia Líškoví. V októbri sme
navštívili aj divadelné
predstavenie v Trnava.
Činnosť v roku 2003
sme ukončili posedením pri stromčeku.
Krátky kultúrny program nám pripravila
rodina Bélešová z Malaciek. Za našu činnosť
nám poďakoval starosta obce, pri bohatom
občerstvení a v dobrej
nálade sme besedovali
až do zotmenia. Rok
sme zakončili s počtom členov 76. Aj
v tomto roku sme sa už
rozrástli o 3 členov.
Ak sa vám páči náš
program pre rok 2004
a ste už dôchodcami
pripojte sa k nám. Radi
vás medzi seba príjmeme.

Dňa 26.3.2004 sa
uskutočnila v sále kultúrneho domu výročná
členská schôdza družstva. Schôdzu viedol
podpredseda družstva
Miroslav Huljak. Po
úvodnom
príhovore
odovzdal slovo predsedovi družstva Ing.
Dobrozemskému, ktorý predniesol výročnú
správu a podnikateľský
zámer na rok 2004.
Ekonómka
družstva
Emília Kňazovičová
predložila

výročnej
členskej
schôdzi účtovnú závierku. Družstvo ocenilo aj svojich piatich
členov odchádzajúcich
do dôchodku finančným darom. Členská
schôdza prejednala okrem iného aj zmenu
stanov družstva. V diskusii sa niektorí členovia dožadovali zlepšenia pracovných podmienok, zvýšenia platov a zaujímali sa aj
o nákup majetkových
podielov družstvom.

Referendum v našej obci neplatné
Dňa 3. apríla so konalo
referendum
o prijatí
ústavného
zákona
o skrátení 3. volebného
obdobia NR SR tak,
aby sa voľby do NR
SR konali v roku 2004.
V našej obci bol vytvorený jeden okrsok, kde
bolo zapísaných 574
oprávnených voličov.

Referenda sa zúčastnilo 213 voličov, z čoho
3 hlasy boli neplatné
a 210 platných. Účasť
na referende bola 36%,
čím
hlasovanie
v referende
v našej
obci bolo neplatné tak,
ako bolo neúspešné aj
referendum
v rámci
celej Slovenskej republiky.

Detský karneval
Dňa 21.2.2004 sa konal v sále kultúrneho
domu už tradičný detský
karneval.
Aj
v tomto roku karneval
pripravili rodičia detí
v spolupráci zo základnou školou.

Účasť bola opäť dobrá
tak, ako to už býva na
tomto karnevale zvykom. Na deti čakalo
112 veľmi pekných
cien v tombole.
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE

Voľby prezidenta SR - 1. kolo
Dňa 3. apríla 2004 sa
konalo 1. kolo voľby
prezidenta SR. V našej
obci bol vytvorený
jeden volebný okrsok,
do ktorého bolo zapísaných 569 oprávnených voličov. Volieb sa
zúčastnilo 302 voličov,
čo predstavuje 53%
z celkového
počtu
oprávnených voličov.
V Hradišti pod Vrátnom sa kandidáti na
prezidenta SR umiestnili
nasledovne
s počtom hlasov V.
Mečiar 98, E. Kukan
95, I. Gašparovič 63,
R. Schuster 16, F. Mikloško 16, M. Bútora 7 ,
I. Králik 2, J. Šesták 1,
J. Kalman 1. V rámci
celoslovenského
výsledku hlasovania do
druhého kola volieb
postúpili V. Mečiar a I.
Gašparovič.
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Porovnanie výsledkov volieb 1. kola v obci s celorepublikovými výsledkami

Počet
odovzdaných
platných hlasov bol
252. Kandidáti na prezidenta SR umiestnili
nasledovne.
1. Ivan Gašparovič
s počtom platných
hlasov
138
2. Vladimír Mečiar
s počtom platných
hlasov
114
V našom okrsku, ale
ako sa neskôr ukázalo
aj v rámci celej SR
zvíťazil Ivan Gašparovič, ktorý bol zvolený
v poradí ako tretí prezident SR.
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Dňa 17. apríla sa konalo druhé kolo volieb
prezidenta SR. V našej
obci bol jeden volebný
okrsok, do ktorého
bolo zapísaných 568
oprávnených voličov.
Počet
oprávnených
voličov, ktorým bol
odovzdaný hlasovací
lístok bol 261, počet
odovzdaných hlasovacích lístkov bol 261, čo
predstavuje 45,9% účasť na 2. kole voľby
prezidenta
SR.
sa
v našom okrsku

59
,9
1%

Voľby prezidenta SR - 2. kolo

I. Gašparovič

V. Mečiar

Hradište pod Vrátnom

SR

Porovnanie výsledkov volieb 2. kola v obci
s celorepublikovými výsledkami

OZNAMY OBECNÉHO A FARSKÉHO ÚRADU

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)
do ktorej patrí aj naša
obec oznamuje všetkým občanom, že nahlasovanie porúch na
dodávke pitnej vody,
alebo porúch na vodovodnom potrubí bude
prijímať centrálny dispečing na novom bezplatnom tel. čísle
0800 121 333
v nepretržitej
24 –
hodinovej prevádzke.
Žiadosti o vyjadrenia
pre jednoduché a drobné stavby (vodovodné
prípojky, rodinný dom,
chata)

Púť na Moravu
Rímsko-katolícky farský úrad v Hradišti pod
Vrátnom poriada v sobotu 19.6.2004 jednodňovú púť na Moravu.
Navštívime pútnické
miesta: Sloup, kde prebieha jubilejný rok a je
možnosť získania plnomocných odpustkov,
Vranov u Brna a Rajhrad, kde navštívime
benediktínsky kláštor.
Na spiatočnej ceste sa
zastavíme v Hodoníne
v obchodnom
dome
Kaufland s možnosťou
nákupu za slovenské
koruny.
Záujemcovia prihláste
sa u pani Kubánovej,
č.d. 233.

KRISTUS NÁDEJ EURÓPY

budú vybavované prostredníctvom detašovaného pracoviska na
Hviezdoslavovej ulici
476, Senica. Za príslušné vyjadrenie sa
bude platiť poplatok
podľa predmetu vyjadrenia.
Pre Vašu informovanosť Vám uvádzame
všetky čísla telefónov
pre prípad poruchy:

porucha na
vodovode:
0800/121 333
porucha na
el. energii:
0850/111 555.
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Brezovský potok
je opäť čistý
Takmer po 20 rokoch
pristúpili pracovníci Povodia Dunaja závod Malacky k vyčisteniu Brezovského potoka v úseku
asi 1 km prechádzajúci
cez našu obec. Práce
trvali asi dva týždne a po
skončení má Brezovský
potok opäť tvar ako na
začiatku v roku 1984.
Kanál bol už tak zanesený, že miestami sa dal aj
preskočiť, boli upchaté
všetky výpuste na odvod
povrchovej
vody
z dediny.
Vyčistením
koryta Brezovského potoka sa zväčšil aj priestor
na odvedenie väčšieho
množstva vody pri prívalových búrkach.

Technické služby oznamujú
Obec Hradište pod Vrátnom v spolupráci
s Technickými službami Senica oznamujú občanom, že dňa 29.4.2004 sa bude zberať elektronický šrot (televízory, počítače, monitory,
rádiá, vysávače, elektromotory, telefóny), ako
aj biela technika (pračky, chladničky, sporáky)
a ostatná domáca technika.
Všetky tieto predmety, ktoré sú vyššie uvedené je
potrebné priniesť do dvora obecného úradu, kde
bude určené miesto pre bielu techniku, ako aj pre
elektronický šrot.

Obecné zastupiteľstvo prejednalo
,

Obecné zastupiteľstvo
sa v tomto roku stretlo
dvakrát a na svojich
rokovaniach prejednalo
okrem bežných vecí
súvisiacich s bežným
životom našich občanov aj vstup našej obce
do regionálneho združenia obcí „Biela Hora“, kde sú obce Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly,
Plavecký Peter, Buková, Trstín, Smolenice.
Obecné zastupiteľstvo
po predchádzajúcom
súhlase Rady školy
a Rady predškolského
zariadenia
rozhodlo
o vytvorení
nového
právneho subjektu, a to
združením základnej
školy spolu s materskou školou do jedného právneho subjektu.
Všetky ostatné náležitosti si môžete prečítať
na tabuli oznamov, kde
je pravidelne vystavená zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva, ako aj iné
dokumenty.

Púť do Mariazellu
Rím.-kat. farský úrad
v Hradišti pod Vrátnom
poriada 22.5.2004 jednodňovú púť do známeho
rakúskeho mariánskeho
pútnického miesta Mariazell pri príležitosti Stredoeurópskych
katolíckych dní. Záujemcovia
prihláste sa u pani Kubánovej, č.d. 233. Ešte zostáva pár voľných miest.
Cena púte je 500 Sk.

Program púte sobota 22. 5. 2004
6:30-7:00 pobožnosť v bazilike (bazilika)
7:00-8:00 procesia s milostivou sochou (z baziliky na letisko)
8:00-11:00 úvodné pobožnosti na letiskovej ploche (letisko)
11:00-13:00 svätá omša (letisko)
po skončení odnášanie milostivej sochy do baziliky
obed (letisko, stravovacie stánky)
vzájomné stretnutia pútnikov z 8 krajín (letisko)
15:00-18:00 mládežnícky program (letisko, stanový tábor)
od 17:00 odchod
18:00 večera (letisko, stravovacie stánky)
19:00 Kreatívna škola Európy (stanový tábor, Mariazell)
21:00 koncert hudobnej skupiny FIDES z Chorvátska
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, OZNAMY ORGANIZÁCIÍ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ZOMRELÍ V ROKU 2003
Viliam Vulgan č.d. 5
Štefan Haray č.d. 229
Eva Harajová rod. Kršteníková 269
Mária Šuttová rod. Kováčová č.d. 97
Štefan Líška č.d. 139
Mária Chovancová r. Barcajová 229
Jozefína Michaličková
rod. Holdošová č.d. 58
Albína Kováčová rod. Sekáčová 49
Ján Horváth č.d. 169
Severín Furko č.d. 105
Ján Rechtorík č.d. 23
Anna Masárová rod. Furková č. 255
Ivan Králik č.d. 164

NARODENÍ V ROKU 2003
V roku 2003 sa v obci narodilo
6 detí:
Simona Hrajnohová č.d. 277
Štefan Horváth č.d. 252
Nátalia Fuknová č.d. 74
Dominika Chrvalová č.d. 113
Martin Križan č.d. 70
Natália Krištofová č.d. 30

V roku 2003 sa zosobášili:
Pavol Hrajnoha a Gabika Krištofová
Radovan Kuček a Miroslava Vaňová
Vladimír Harnúšek a Veronika Michálková
Martin Križan a Katarína Zelenková
Peter Janček a Elena Vaňová
René Michálek a Oľga Bojňanská
Všetkým manželským párom srdečne blahoželáme na vykročení do spoločného života.
Najstaršou občiankou je Mária Furková st. (rod. Masárová) vo veku 91
rokov, bytom Hradište č.91.
Najstarším občanom je Albert Barcaj vo veku 86 rokov, bytom Hradište č.79.

Poľovníci hodnotili
Dňa 24.1.2004 sa konala vo veľkej
zasadačke výročná členská schôdza
Poľovného združenia Hradište–
Osuské. Predseda poľovného

1 v marci
návšteva
divadelného predstavenia v Trnave
spojená s návštevou
TESCA
2 v dňoch 3.4., 1.5.,
3.7., 7.8., Fatimské
pobožnosti
v Bazilike
Panny
Márie v Šaštíne
3 púť pre starých
a nevládnych
v Šaštíne 31.5. Svätodušný pondelok
alebo 16.9.
4 celodenný
výlet
v mesiaci jún do
Podhájskej
a Brhloviec
5 zájazd do Topolčianok 17.7. spojený s návštevou Arboréta v Mlyňanoch

Štefan Romaňák a Monika Krištofová

V roku 2003 sa prihlásilo na trvalý
pobyt 24 občanov, z trvalého pobytu
sa
odhlásilo
10
občanov.
K 31.12.2003 mala obec 704 obyvateľov.

Plán práce JDS
pre rok 2004

združenia Bohumil Mihál zhodnotil
prácu poľovníkov za predchádzajúci
rok, poďakoval všetkým za aktívny
prístup k práci a starostlivosti o zver.

6 brigáda pri úprave
cintorína,
fary
a domu smútku
7 v októbri návšteva
divadla v Nitre, prehliadka
mesta
a nákup TESCO
8 stretnutie
členov
JDS i všetkých dôchodcov
z príležitosti mesiaca úcty k starším
9 v mesiaci december
slávnostné posedenie pri stromčeku.
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