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NEPREDAJNÉ

Havária automobilu

Milí spoluobčania!
Ani sme sa nestačili
dobre poohliadnuť za
tým, čo sme v priebehu
roka vykonali a máme tu
opäť najkrajšie sviatky
roka – sviatky vianočné.
Rok 2006 ubehol ako
voda, veľa vecí sa nám
podarilo
uskutočniť,
určite nie všetky predsavzatia sa nám splnili.
Dovoľujem
si
vám
z tohto miesta úprimne
poďakovať za prejavenú
dôveru v komunálnych
voľbách, kedy ste ma už
piaty krát postavili na
čelo našej obce s tým, že
vašu dôveru nesklamem.

Blahoželám všetkým novozvoleným predstaviteľom obce a odchádzajúcim poslancom ďakujem
za prácu, ktorú vykonali
v prospech obce.
Želám vám drahí spoluobčania, aby ste prežili
tieto požehnané vianočné
sviatky v zdraví a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. Nech do každého
domu vstúpi láska, šťastie, porozumenie a pokoj
do vašich rodín. V novom
roku vám prajem naplnenie všetkých osobných
túžob a predsavzatí.

Dňa 9.11.2006 v ranných
hodinách okolo 8. hodiny
prišlo k tragickej havárii
nákladného
automobilu
Mercedes spoločnosti NDF
s.r.o. Trenčianska Teplá.
Vozidlo prevážalo repné
rezky
z cukrovaru
v Trenčianskej Teplej do
Jablonického
družstva.
Mladý 21 ročný vodič Peter Krupa nezvládol pravotočivú zákrutu pri obecnom
úrade a vo veľkej rýchlosti
sa auto prevrátilo na stranu, potom narazilo do lávky cez potok, ktorú úplne
zdemolovalo. Vodič bol
tak zakliesnený v aute, že
ho nebolo možné ihneď
vytiahnuť. Bezprostredne
po havárii javil ešte známky života, no po príchode
rýchlej zdravotnej služby

lekár konštatoval smrť.
Bol to smutný deň v našej
obci. Požiarnici odstraňovali haváriu až do 17.
hodiny večer. Už v ten
večer sa rozhoreli sviečky
na mieste tragédie. Potom
každý večer chodili ľudia
zapaľovať sviece na toto
miesto. Hlavne mladí
ľudia sa starali o to, aby
tu boli vždy kvety a každý
večer chodili zapaľovať
sviece na miesto, kde
dotĺklo srdce mladého
človeka.
Na 30. deň po tejto tragickej udalosti odslúžil
vdp. farár Jozef Ščepko
sv. omšu za zosnulého
v našom kostole za účasti
jeho rodičov, súrodencov
a príbuzných.

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce

Milí Hradišťania!
Dovoľte aj mne, miestnemu katolíckemu kňazovi, aby som Vás všetkých tunajších obyvateľov pozdravil. A to každého osobitne. A zavinšoval sebe i Vám pravé
Vianočné sviatky s pokojom v duši a s obnoveným vzťahom k našim
blížnym, osobitne v rodinách.
V novom roku 2007 pra-

jem, aby sme si vedeli
zaslúžiť požehnanie Nebeského Otca na naše
podujatia. Kiež sú tieto
podujatia premyslené.
Touto formou ďakujem
všetkým tým z vás, ktorí
ste mi počas uplynulého
polroka pomohli udomácniť sa v Hradišti.
administrátor
Advent-Vianoce 2006

Nové zvonenie v Kostole sv. Martina
Určite ste všetci zaregistrovali, že od polovice
augusta sa v našom kostolíku zvoní po novom. Bola
vykonaná oprava zvonov
so zapojením na automatické ovládanie a pravidelné nastavenie jednotlivých zvonení. Oprava bola

realizovaná zo zbierok
veriacich v kostole a časť
finančných prostriedkov
ako dotácia z obce vo
výške 10.000 Sk, ktorú
schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 28. júla 2006.
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE A FARNOSTI

Starodávna zabíjačka v základnej škole
Dňa 17. novembra 2006 sa
konala v Základnej škole
v Hradišti pod Vrátnom
ďalšia akcia z projektu
„Nech sa nám netúlajú“,
ktorú základná škola vyhrala v súťaži Jednota
Henkel
Slovensko.
V priebehu celého roka
škola pripravovala podujatia podľa starodávnych
zvykov, ako bolo Vynášanie Moreny, Pochovávanie
basy, Stavanie mája, Pálenie Jánskych ohňov, výstava Dary zeme a na záver celoročného projektu
škola pripravila klasickú
dedinskú zabíjačku. Bola
to veľmi dobre pripravená
akcia, kde ako vždy výrazne pomohli všetci rodičia detí. Hlavný mäsiar

bol pán Marián Filo, ktorý
celú ošípanú perfektne
rozobral, rozdelil mäso
a pripravil veľmi dobré
výrobky, akými bola tlačenka, jaterničky, krvavničky a klobásky. Ženy,
ktoré pomáhali v kuchyni
potom všetky tieto výrobky upiekli a začala sa hostina pre všetkých. Pohostiť
sa prišlo veľa ľudí. Najstarší prišiel pán Jakub
Piroha (83 rokov), ktorý
mladým
porozprával
veľmi veľa zážitkov zo
svojich mladých čias.
Neskôr pri dobrej nálade
obveseľoval prítomných
hudbou a peknými piesňami pán Marián Gašparík, manžel pani riaditeľky
Gašparíkovej.

MDD – deň detí tentoraz
v areáli základnej školy

Oslava MDD sa v tomto
roku konala až 10. júna
2006, pretože pôvodný
termín osláv 3.6.2006
musel byť preložený
z dôvodu nepriaznivého
počasia. Oslava dňa detí
sa teraz pre zmenu konala v areáli základnej školy. Boli pripravené rôzne
súťaže pre tých najmenších, ale aj starších. Na
podujatí sa zúčastnilo asi
70 detí a 40 rodičov.
K dispozícii boli sociálne
zariadenia, bufet a vatra
na opekanie špekačiek.

Keďže počasie bolo veľmi príjemné, mohli sa
deti vyblázniť do sýta.
Najväčšie
očakávanie
detí bolo až keď nastali
spoločné súťaže, preťahovanie lanom a iné no
a na koniec
súťaž
v pojedaní torty. Podujatie bolo veľmi dobre
pripravené po organizačnej stránke, ako sa aj
vyjadrili mnohí účastníci.
O 19.00 hod. riaditeľka
Základnej školy všetkým
poďakovala a deň detí
ukončila.

Hľadanie pokladu

Zľava Stanislav Filo, Marián Filo, Milan Sopóci, v pozadí
pani riaditeľka Štefánia Gašparíková a Vladimír Konrád

Nový kňaz vo farnosti Hradište pod Vrátnom
Dňa 1. júla 2006 bol vymenovaný za administrátora našej farnosti nový
kňaz vdp. farár Jozef
Ščepko, ktorý vystriedal
doterajšieho správcu farnosti vdp. farára Jozefa
Lednického. Vdp. farár
Ščepko má 51 rokov
a pochádza z Podolia. Zaujímavosťou je, že aj on
podobne ako jeho predchodca má korene z Pobedíma, keďže jeho matka

je rodáčkou z tejto obce.
Do našej farnosti prišiel
z Dolného Badína, okres
Krupina ako 39. kňaz odo
dňa 11.11.1631, kedy bol
vysvätený náš kostol ostrihomským arcibiskupom
Imrichom Lossym. Novovymenovanému vdp. farárovi želáme na jeho pastoračnej ceste veľa zdravia,
hojné Božie požehnanie
a nech mu Pán Boh pomáha vo všetkých jeho podujatiach.

Dňa 23. júna 2006 sa vo
večerných hodinách pri
Chate Lanka konalo podujatie Hľadanie pokladu,
ktorého sa zúčastnili rodičia spolu s deťmi. Na úvod
mali deti základnej školy
pripravený krátky kultúrny
program. Potom nasledovalo slávnostné zapálenie

Jánskej vatry. Deti si
opiekli špekáčiky a potom
sa vybrali po skupinách
hľadať poklad. Akcia trvala do neskorých večerných
hodín. Celé podujatie sa
konalo pod záštitou základnej školy a malo za
cieľ pripomenutie si starých tradícií.

Oprava organu
Rímskokatolícky
farský
úrad v Hradišti pod Vrátnom obdržal finančnú
dotáciu na opravu organu
vo výške 150.000 Sk od
Ministerstva financií SR.
Obec Hradište pod Vrátnom schválila na rokovaní
Obecného zastupiteľstva
30.6.2006 dotáciu vo výške 30.000 Sk. Opravu
organu vykonáva organár

Mgr. art Peter Reiffers
z Trnavy, ktorý predložil
najlepšiu cenovú ponuku.
Z dôvodu opravy organu
je dočasne uzatvorený
priestor na chóre. Oprava
by mala trvať do polovice
decembra 2006, takže
počas vianočných sviatkov
by mala už zaznieť
v kostole hudba z opraveného organu.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
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Komunálne voľby 2006 – voľby starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Dňa 2. decembra sa konali komunálne voľby na post
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Voliči si mali možnosť vybrať z troch kandidátov na
post starostu obce a zo 17 kandidátov si vyberali 7
poslancov obecného zastupiteľstva.
Výsledky volieb na post starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva:
Počet voličov v našom okrsku bolo 571. Počet zúčastnených voličov bolo 379, čo predstavuje účasť vo
voľbách 67%.
Na post starostu obce bolo odovzdaných 370 platných
hlasov, na základe čoho sa umiestnili kandidáti nasledovne:
1. Ing. Ivan Hatiar s počtom platných hlasov 297

2. Jozef Nosko
3. Ing. Vladimír Rak

39
34

Starostom obce pre volebné obdobie 2006-2010 sa stal
už po piaty krát Ing. Ivan Hatiar, 47-ročný technik.
Na post poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 372 platných hlasov, na základe čoho boli
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Dana Boledovičová s počtom platných hlasov 200

2. Ing. Jozef Kerecman
3. Ing. Ján Kachlík
4. Ing. Lukáš Piroha
5.-6. Ing. Peter Michalička
5.-6. Stanislav Sopúch st.
7. Miroslav Harasník

198
189
178
149
149
137

Na ďalších miestach sa umiestnili kandidáti nasledovne:

8. Ing. Katarína Krištofová
9. Zdenko Gregor
10.-11. Jarmila Filová
10.-11. Mária Kováčová
12. René Michálek
13. Ján Krištof
14. Janka Dudáková
15. Bc. Libor Pytlík
16. Viliam Masár
17. Zuzana Németová

127
123
115
115
113
111
104
91
66
35

V tomto roku sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo začať s prístavbou
a prestavbou
kultúrneho domu aj
z vlastných finančných
prostriedkov a tak vyčlenilo na prestavanie
sumu 6 miliónov korún, z čoho 3 milióny
korún sú vlastné prostriedky ušetrené za
predchádzajúce roky a
na 3 milióny korún si
obec vzala úver v DEXIA banke v Brezovej
pod Bradlom. Na základe výberového konania komisia
obce
v zložení Ing. Peter
Michalička, Ing. Ján
Kachlík, a Ing. Jozef
Kerecman vybrala za
dodávateľa firmu, ktorá
dala najlepšiu cenovú
ponuku a to STAS Myjava. Prípravná fáza
stavby trvala trošku
dlhšie, hlavne ohľadom
zakladania stavby, no

všetko sa vyriešilo po
vyjadrení
statika
a stavebného dozoru
Ing. Andreja Križanského. Dňa 16.júna
boli zabetónované základy pod budúcu prístavbu kultúrneho domu. Prístavba kultúrneho domu pomaly
vyrastá a ku koncu
roka je celá stavba pod
novou strechou, má
nové plastové okná
a práce pokračujú vo
vnútri kultúrneho domu. Do dnešného dňa
sme zaplatili za prevedené práce 3,4 milióna
korún, a to z peňazí
vrátených za plynofikáciu obce. Na ďalšie
financovanie má obec
schválený úver 3,0
milióna
korún
a použije aj vlastné
prostriedky z rozpočtu
obce tak, aby bolo
možné ukončiť práce
do júna 2007.

členovia volebnej komisie: Mária Masárová, Mária Ferančíková, Anna Štefíková, Ivana Kachlíková, Marta Rehúšová, Katarína Kocánová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, OZNAMY ORGANIZÁCIÍ

Jubilanti roku 2006
Dňa 5.11.2006 sa vo
veľkej zasadačke obecného úradu konalo už
tradičné posedenie s jubilantmi, ktorí sa v roku 2006 dožili okrúhleho životného jubilea
60, 70, 80 alebo 90
rokov. Každý rok približne o takomto čase
obec pozýva všetkých
jubilantov, aby im
odovzdala krásne pozdravy a vzdala úctu
k ich životným sviatkom. V tomto roku
sme mohli medzi nami
privítať 18 jubilantov.
K prítomným sa prihovoril starosta obce a
miestny kňaz, ktorí im
poďakovali za všetko
dobré, čo vo svojom
živote doteraz vykonali.

Potom starosta obce
odovzdal všetkým prítomným
jubilantom
odmenu obce a kvetinové dary. Celú slávnosť spestrili pekným
programom deti základnej školy pod vedením pani učiteľky
Mgr. Andrey Sadloňovej. Pre všetkých jubilantov mali pripravené
darčeky, ktoré sami
vyhotovili.
Nasledoval slávnostný
prípitok starostu obce
na zdravie všetkých
jubilantov a hudba zahrala „Živijó“. Jubilanti si potom zaspomínali
na svoje staré časy,
zatancovali
si
a zabavili sa pri dobrej
hudbe pod vedením
Ing. Jozefa Kerecmana.

Slávnostná svätá omša
na sviatok Božského Srdca

Aj v tomto roku sa pri
príležitosti sviatku Božského Srdca Ježišovho
na námestí Panny Márie
konala za účasti množstva veriacich slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval veľadôstojný
pán farár Jozef Lednický. O hudobný doprovod a spev sa postarala
organistka pani Katarína
Krištofová a ozvučenie
zabezpečil
kapelník
dychovej hudby Ing. Jozef Kerecman. Sv. omša
bola zároveň slúžená

pri príležitosti životného
jubilea 60 rokov našej
kostolníčky pani Marty
Kubánovej. Je to osoba.
ako sa vyjadril vdp.
farár, ktorá sa od mladého veku vždy starala
o kostol a kňazov. Poďakoval jej za všetku
obetavú prácu a do ďalších rokov zaželal veľa
Božích milostí. Slávnostný vinš za veriacich
predniesla pani Jozefína
Vulganová, ktorá jej za
všetkých
odovzdala
spoločný dar.

Prvé Sväté prijímanie

Zľava Marta Rehúšová, Bohumil Mihál, Vladimír
Chovanec, Jaroslav Vajdák, Kamila Danišová, Vladimír Sekáč, Marta Kubánová, Ing. Ivan Hatiar (starosta obce), Jozef Jankovič

Dňa 18. júna 2006 sa
konalo v našom kostole
Sv. Martina Prvé sväté
prijímanie. Tento rok
bolo pri prijímaní 8 detí
- dve z Hradišťa pod
Vrátnom:
Sebastián
Filo, Barbora Boledovičová a 6 deti z Brezovej
pod Bradlom vzhľadom
k tomu, že Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom je
v súčasnom období v
rekonštrukcii.
Svätú omšu celebroval
veľadôstojný pán farár

Jozef Lednický. O hudobný doprovod sa postarala naša organistka
pani Katka Krištofová.
Na záver sv. omše sa
pánovi farárovi za deti
poďakovala
Barbora
Boledovičová
z Hradišťa pod Vrátnom
a za rodičov pani Iveta
Pekarovičová
z Brezovej pod Bradlom.
Po skončení slávnosti
nasledovalo
tradičné
fotografovanie a malé
občerstvenie na fare.
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