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NEPREDAJNÉ

Marián Velba - akademický maliar

My dnes stojíme pred
otvoreným Kristovým
hrobom a tešíme sa,
že: "Vstal zmŕtvych,
ako predpovedal. Aleluja."
Apoštol Pavol píše:
"Ak Kristus nevstal
zmŕtvych, márna je
vaša viera." /1. list
Kor. 15, 17/.
Je zvláštne, že samotnú
udalosť
Ježišovho
zmŕtvychvstania
sa
nesnažia
evanjelisti
zvlášť opísať, ale viac
sú opísané udalosti po
zmŕtvychvstaní. Ježiš
sa stretá s ľuďmi po
smrti a zmŕtvychvstaní.
Duch nemôže prijímať
potravu, ale keďže
Ježiš žije, hovorí apoštolom: "Máte niečo na
jedenie?"

Ježiš teda nežije len v
našej pamäti, On naozaj zvíťazil nad smrťou. Vzkriesenie je
najväčšia udalosť v
dejinách spásy. Zmŕtvychvstalý Ježiš je
Svetlo našich duší.
Jeho svetlo nás vedie
po ceste nášho života,
aby sme boli šťastní a
mali nádej, že žijeme
preto, aby sme sa stretli v nebeskej otčine.
Ku komu by sme išli
bez Zmŕtvychvstalého?
Jeho svetlo je radostná
zvesť o Bohu. On je
prameň večného života. Vzkriesenie hlása
začiatok.
Mgr. Jozef Lednický
farár

Dňa 4. apríla 2006 si
pripomíname 15. výročie úmrtia nášho významného rodáka akademického
maliara
a pedagóga
Mariána
Velbu (nar.3.7.1930 –
zom. 4.4.1991).
Pochádzal z učiteľskej
rodiny. Rodičia Ján
a Emília Velboví mali
vzťah
k umeniu
a podporovali výtvarné
záujmy najmladšieho
syna. Po skončení Základnej
školy
v Hradišti pod Vrátnom
absolvoval
v rokoch 1941 – 1949
gymnázium
v Prievidzi. Z obdobia
rokov 1944 – 1946 sa
zachovali
Velbove
krajinárske
prvotiny
v akvarelových dedinských námetoch hradištských
chalúp
a stodôl.
V rokoch
1949 – 1953 študoval
na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od
roku 1957 bol členom
ZSVU (Zväz Slovenských výtvarných umelcov).
V rokoch
1961 – 1990 pedagogicky pôsobil na oddelení výtvarnej výchovy
Fakulty architektúry

SVŠT v Bratislave.
Marián Velba sa venoval najmä krajinomaľbe. Na konci života si
kúpil v Hradišti pod
Vrátnom
chalupu.
O jeho hlbšej inšpirácii rodiskom názorne
svedčí aj umelcova
samostatná
výstava
v Bratislave
v roku
1989 príznačne nazvaná „ Premeny rodnej
obce“. Zomrel 4. apríla
1991
v Bratislave.
Umelcove diela sú
v majetku
rôznych
galérií, múzeí a iných
inštitúcií. Dva jeho
obrazy sú i v našej
obci. Obraz „Hradištské JRD“ 1984 (olej,
50 x 70) sa nachádza
na obecnom úrade
a druhý obraz „Požehnanie rodnej dediny“
1984 (olej, 105 x 110)
je
umiestnený
v Kostole sv. Martina.
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE A FARNOSTI

Detský karneval

Dňa 19. februára 2006
sa konal v sále Kultúrneho domu už tradičný
detský fašiangový karneval. Celé podujatie
pripravila
základná
škola pod vedením
riaditeľky
Štefánie
Gašparíkovej. Do karnevalu sa zapojilo až
74 masiek. Každá maska pri vstupe obdržala
občerstvenie a dostala
pridelené číslo. Najväčší
záujem
bol
o tombolu,
v ktorej
bolo v tomto roku 128
cien.
Tombolových
lístkov sa predalo viac
ako
tisíc
kusov.
Vzhľadom na veľké
množstvo cien sa tombola žrebovala 4 krát.
Celé podujatie maškarného plesu konferovala

pani učiteľka Andrea
Sadloňová, o hudobný
doprovod sa postaral
diskdžokej z Osuského.
Maškarný ples sa rozprúdil do veľmi dobrej
zábavy. Všetci zamestnanci školy počnúc
samotnou riaditeľkou
boli prezlečení do masiek a spolu s deťmi
tancovali a zabávali sa.
V sále bolo veľmi veľa
ľudí a tak plná sála už
dávno nebola, dokonca
niektorí návštevníci si
nemali ani kde sadnúť.
V sále bolo príjemne
teplo, pretože sa vykurovalo zapožičanými
kachľami od Miloša
Filu. Celý karneval
dopadol nad očakávanie dobre a všetci boli
spokojní.

Na koniec fašiangu pochovanie basy

Dňa 26. februára 2006
Základná škola s materskou školou v spolupráci
s dychovou
hudbou
Hradišťanka
pripravili pochovávanie basy v sále kultúrneho domu. Celé podujatie sa začalo sprievodom masiek cez dedinu, pričom k sprievodu sa pridávali občania až napokon vytvorili veľký sprievod.
V sále sa začalo podujatie krátkym kultúrnym programom detí
zo základnej školy
s témou fašiangových
tradícií. Do tanca hrala
hudobná
skupina
z našej dychovky. Opäť bola „nabitá“ sála
kultúrneho domu tak,
že nebolo

Sväté omše vo Veľkom týždni a na Veľkú noc
Pondelok (10.4.)
Utorok (11.4.)
Streda (12.4.)
Štvrtok (13.4.) - ZELENÝ ŠTVRTOK

19:00
19:00
19:00
sv. omša
19:00
krížová cesta
20:30
Piatok (14.4.) – VEĽKÝ PIATOK
obrady
17:00
poklona ku sv. krížu do 20:00
Sobota (15.4.) – Sviatosť oltárna vyložená od
9:00
OBRADY BIELEJ SOBOTY
17:00
Nedeľa (16.4.) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
11:00
Pondelok (17.4.) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK
8:00

miesta na sedenie, avšak dospelí ľudia sa
akosi zabudli baviť
a okrem detí netancoval nik Samotný program pochovania basy
začali členovia dychovky
smútočným
pochodom cez celú
sálu.
Každý
z prítomných
netrpezlivo čakal na to,
z koho si tento rok urobia muzikanti srandu.
A tí veru nikoho nešetrili. Začali od starostu,
prešli vedenie družstva,
poľovníkov, futbalistov, ale nešetrili ani
Martina Vulgana, ktorý
dostal darom bicykel
od predsedu vlády SR
Mikuláša
Dzurindu.
Farár v podaní poslanca obecného zastupiteľstva Jána Krištofa
jednoducho nemá chybu. Celé podujatie bolo
veľmi dobre pripravené. Na stoloch boli
napečené Božie milosti, šišky, podával sa
čaj. To všetko zorganizovala pani riaditeľka
školy Štefánia Gašparíková so svojimi zamestnancami.
Akcia
dopadla veľmi dobre.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU A ORGANIZÁCIÍ

Odchyt túlavých psov
Obecný úrad upozorňuje občanov na porušovanie VZN obce
o zákaze voľného púšťania
psov.
V poslednom čase sa
opäť v obci vyskytuje
väčší počet voľne sa
pohybujúcich
psov.
Obecný úrad upozorňuje všetkých majiteľov psov, že mesto
Senica otvára záchytnú
stanicu pre túlavých
psov
s celookresnou
pôsobnosťou.
Touto
cestou oznamuje obča-

nom, že naša obec bude využívať túto službu
a všetkých voľne sa
pohybujúcich
psov
nahlási na odchyt. Ak
bude pes označený
známkou alebo čipom
záchytná stanica oznámi majiteľovi psa, aby
si psa prišiel prevziať.
Samozrejme pri preberaní bude musieť zaplatiť všetky náklady,
ktoré záchytnej stanici
vznikli pri odchyte
dotyčného psa.

Výročná členská schôdza RD Vrátno Hradište
Dňa 17.2.2006 sa konala výročná členská
schôdza vo veľkej zasadačke obecného úradu. Na rokovaní sa
zúčastnil
aj
notár
JUDr. Vladimír Slezák,
ktorý osvedčoval pravosť volieb a zápisnicu
z členskej schôdze. Po
oboznámení sa s hospodárskymi výsledka-

mi podniku pristúpili
členovia k voľbe predstavenstva
družstva
novou voľbou a to
podľa výšky členských
podielov
v družstve
vydaných prostredníctvom cenných papierov. Členovia družstva
napokon zvolili 5členné predstavenstvo
a to:

Ing. Jiří Dobrozemský - predseda
Miroslav Huljak
- podpredseda
Emília Kňazovičová
- ekonómka
Ivan Pantúček
- technik v kameňolome
Ľubomír Mareček
- skladník
Bohumil Tichý
- predseda revíznej komisie
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Oznamy obce
Obecný úrad v Hradišti
pod Vrátnom oznamuje
občanom, že pre rok
2006 sa výška sadzieb
dane z nehnuteľností
pre rok 2006 nemení
a ostáva v tej istej úrovni ako v roku 2005.
Vyberať sa bude daň
z nehnuteľností po oboznámení prostredníctvom obecného rozhlasu.
Daň
z nehnuteľností
pre rok 2006 je splatná
v dvoch splátkach a to:
1. splátka do 31.5.2006
2. splátka do 30.9.2006

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu je
určený 300 Sk na osobu a rok a taktiež je
splatný v dvoch splátkach.
Poplatok za psa je 100
Sk.
Cintorínsky poplatok
je 100 Sk na dobu 10
rokov.
Zaplatenie
dane
z nehnuteľností ako aj
poplatkov môžete vykonať naraz priamo do
pokladne
obecného
úradu, prípadne šekom
alebo priamo na účet
obecného úradu.

INTERVAL ZBERU PLASTOV,
SKLA A KOVOVÝCH OBALOV
Január
26.1.2006 7.00
Február
23.2.2006 7.00
Marec
30.3.2006 7.00
Apríl
27.4.2006 7.00
Máj
25.5.2006 7.00
Jún
29.6.2006 7.00
Júl
27.7.2006 7.00
August
31.8.2006 7.00
September
28.9.2006 7.00
Október
26.10.2006 7.00
November
30.11.2006 7.00
December
28.12.2006 7.00
Šatstvo, textílie a pneumatiky sa budú zberať
v mesiaci máj, október.
Nebezpečné odpady a objemné odpady v mesiaci
marec, jún, október.

Výročná členská schôdza členov Jednoty COOP
Dňa 5 marca sa konala
vo veľkej zasadačke
výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty COOP
Senica v Hradišti pod
Vrátnom. V programe
rokovania
členskej
schôdze bola aj voľba
členov výboru a revíznej komisie.

Nový dozorný výbor
Jednoty bol zvolený
nasledovne:
Anna Štefíková
(predsedkyňa dozorného výboru)
Mária Masárová
(tajomníčka)
Mária Tichá
(pokladníčka)

Revízna komisia:
Margita Michaličková
Rastislav Vajdák

Nová
predsedníčka
potom predstavila členom zámery Jednoty
COOP Senica do ďalších rokov, poinformovala o pripravovaných

akciách, o výške tržieb
v našej predajni Jednoty. O finančnej situácii
oboznámila členov
Jednoty pokladníčka
Mária Tichá.
K 31.12.2005 má Jednota v Hradišti pod
Vrátnom 85 členov.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, OZNAMY ORGANIZÁCIÍ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ZOMRELÍ V ROKU 2005
1. Irena Polakovičová rod. Černá
2. Žofia Zemanová rod. Macejková
3. Anna Grošaftová rod.Michaličková
4. Ľudmila Pirohová rod. Harajová
5. Emil Nosko
6. Miroslav Harasník
7. Viera Nosková rod. Kubánová
8. Mária Masárová rod. Furková
9. Karol Zeman
10. Mária Furková rod. Masárová
11. Florián Líška

NARODENÍ V ROKU 2005
1. Kristína Ferenčíková č.194
2. Radka Kučeková č.84
3. Norbert Janček č.322
4. Branislav Borseník č.33
5. Natália Žemberyová č.181
6. Anna Ferenčíková č.208
7. Jakub Német č.180

V roku 2005 sa zosobášili:
Slavomír Brodňanský a Lenka Hamplová rod. Kormúthová
Patrik Boledovič a Mgr. Katarína Sekáčová
Všetkým manželským párom srdečne blahoželáme na vykročení do spoločného života.

Najstaršími občanmi ku koncu roka 2005 sú:
Mária Chovancová rod. Líšková Hradište č.120
Albert Barcaj Hradište č. 79

86 rokov
88 rokov

Výročná členská schôdza ZO JDS (Jednoty dôchodcov Slovenska)

Dňa 27. februára 2006
sa vo veľkej zasadačke
stretli členovia JDS
v Hradišti pod Vrátnom na svojej výročnej
členskej
schôdzi.
Schôdzu zahájila predsedníčka JDS pani Mária Lišková (rod. Mikušovičová), ktorá privítala starostu obce,

ako aj všetkých prítomných. Predsedníčka
JDS predniesla výročnú správu o činnosti
organizácie
a predniesla plán práce
na rok 2006. Správu
revíznej komisie prečítala Anna Filová (rod.
Balážová) a návrh rozpočtu ako aj finančnú

situáciu JDS predniesla
Jarmila Filová. Diskusia bola veľmi živá,
pretože viacerí dôchodcovia chceli využiť prítomnosť starostu
obce, a tak po jeho
pozdrave sa obracali na
neho s otázkami ohľadom vývozu smetí,
separácie odpadu a iné.
Diskusia bola pomerne
dlhá, ale veľmi vecná.
Po úradných oficiálnostiach sa potom všetci prítomní pohostili
veľmi dobrým gulášom. Účasť dôchodcov
na tejto výročnej členskej schôdzi bola 67
prítomných
členov
z celkového počtu 83.

Diamantová svadba
V našej obci máme ďalší
manželský pár, ktorý
v roku 2005 oslávil 60.
výročie sobáša. Diamantovú svadbu oslávili
manželia Viktor Michalička a manželka Terézia Michaličková rod.
Harajová, bytom Hradište pod Vrátnom 296.
V roku 2005 sa z trvalého
pobytu odhlásilo 18 občanov a na trvalý pobyt
do našej obce sa prihlásilo 21 obyvateľov. Obec
eviduje ku koncu roka
2005 počet obyvateľov
694 s trvalým pobytom.
Počet obyvateľstva sa
mení a pretože stále zomiera viac ľudí, ako sa
narodí,
demografická
krivka má klesajúcu tendenciu. V našej obci stále
rastie počet chalupárov,
ktorí kupujú všetky nehnuteľnosti v našej obci,
ktoré sú na predaj. Ku
koncu roka evidujeme
počet zhruba 130 domov
– popisných čísiel využívaných na rekreáciu
a chalupárčenie.
V našej obci je ešte jeden
zaujímavý počet obyvateľov a to je počet slobodných mužov a žien. Obec
má 694 trvale prihlásených obyvateľov a z toho
je takmer 10% trvale
prihlásených obyvateľov
slobodných. Pre štatistický údaj uvádzam presný
počet. Slobodných mužov je 38 a slobodných
žien je 29. Za všetkých
slobodných bola vzatá
veková hranica nad 30
rokov veku, teda všetci
narodení pred 31.12.
1975.
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