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Jubilanti oslavovali 

Opäť prichádzajú vianočné sviatky 

Tak ako po iné roky po-
slednú pred adventnú 
sobotu sa vo veľkej za-
sadačke obecného úradu 
stretli jubilanti, ktorí sa 
v roku 2003 dožili ok-
rúhleho životného jubilea 
60,70,80,90 rokov. 
Po slávnostnom príhovo-
re starostu obce vystúpili 
deti našej základnej ško-
ly s krátkym kultúrnym 
programom, ktorý nacvi-
čila pani učiteľka Mgr. 
Andrea Sadloňová a vy-
chovávateľka  Petra Han-
ková. Deti sa prihovorili 
našim jubilantom bás-
ňami a pesničkami, čo sa 
zúčastneným veľmi páči-
lo a na nejedného z nich 
to zapôsobilo aj citovo. 
Deti z materskej školy 
pripravili našim osláven-
com pekné darčeky, čo-
mu sa jubilanti úprimne 
potešili.  

Jubilujúci občania sa 
v našej obci takto stretá-
vajú už 10 rokov 
a pomaly sa z tejto uda-
losti stáva už tradícia, na 
ktorú sa tešia všetci jubi-
lanti. V tomto roku ich 
bolo celkovo 23, no a na 
oslavu prišla aj naša naj-
staršia občianka Mária 
Furková st., Hradište p. 
Vr. č. 91. O príjemné 
posedenie a dobrú náladu 
sa postarala úzka časť 
našej dychovky. Všetci  
prítomní tak strávili prí-
jemné chvíle, kedy za-
spomínali na svojich 
rovesníkov, ktorí už ne-
žijú, prípadne bývajú 
niekde inde. Starosta 
obce na záver poďakoval 
všetkým za účasť a za-
želal jubilantom hodne 
zdravia, šťastia a spokoj-
nosti.  
 

Ani sme sa nenazdali 
a čas uplynul tak rýchlo, 
že sú pred nami opäť 
najkrajšie sviatky roka - 
sviatky vianočné. Via-
nočný čas je časom väč-
šej blízkosti jedného 
k druhému, časom napl-
neným pocitom väčšej 
spolupatričnosti. Veď ke-
dy sme jeden k druhému 
bližšie, ak nie počas nád-
herných a požehnaných 
vianočných sviatkov. 
Myslite na svojich naj-
bližších, ktorých máte 
radi a nenechajte nikoho 
samotného pri štedrove-
černom stole.  

Želám Vám všetkým dra-
hí spoluobčania v mene 
svojom i v mene obecné-
ho zastupiteľstva šťastné 
a veselé prežitie požeh-
naných vianočných sviat-
kov a do nového roka 
2004 hodne úspechov 
v práci i osobnom živote. 
Želám Vám aby sa Vám 
splnili všetky predsavza-
tia, ktoré ste si dali pri 
novoročnom prípitku. 
Nech je rok 2004 pre Vás 
všetkých lepším ako bol 
rok predchádzajúci. 

  
  Ing. Ivan Hatiar 

 starosta obce 

 

Zem vydala svedectvo II. svetovej vojny 
 

 

Sviatok zlatých darcov krvi v Ženeve 

Možno sa to zdá až ne-
uveriteľné, ale takmer po 
58 rokoch od skončenia 
II. svetovej vojny sa ešte 
stále nachádzajú v zemi 
nevybuchnuté granáty 
a míny. Aj v našom cho-
tári, konkrétne na po-
zemku zvanom „Pod 
Kamencom,“ pri obrába-
ní pôdy  traktorista nášho 
roľníckeho družstva   

Slavomír Brodňanský 
vyoral mínometný granát 
z druhej svetovej vojny. 
Po oznámení na polícii 
bol privolaný pyrotech-
nik z Trnavy, ktorý  tento 
nevybuchnutý granát 
odpálil.  Je len veľké 
šťastie, že sa nikomu nič 
závažné nestalo a nikto 
neutrpel žiadne zranenie. 

Aj v tomto roku  Sloven-
ský Červený kríž v Se-
nici  pripravil udeľovanie 
zlatých a diamantových 
plakiet prof. Dr. Jánske-
ho v sídle Medzinárod- 

ného červeného kríža 
v Ženeve. 
Slávnostné odovzdávanie 
sa uskutočnilo v dňoch 
27.–31.8.2003  priamo 
v sídle MČK v Ženeve.  
(pokračovanie na strane 4) 
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Hradišťania na púti Opäť sa zatriasla zem 

 
 

Dňa 19. septembra 
2003 v čase medzi 
11.00 – 12.00 hod. boli 
v našej obci opäť za-
znamenané otrasy. 
Všetci tí čo ste sa v 
tejto dobe nachádzali 
v Hradišti pod Vrát-
nom ste pocítili trase-
nie, chvenie, rinčanie 
pohárov a určite viacerí 
sme čakali, že sa ozve 
výbuch a rana z ka-
meňolomu Dolinka, 
avšak nestalo sa tak. 
Ihneď v poobedňajších 
hodinách hlásil  

Slovenský rozhlas, že 
Seizmologická stanica 
v Bratislave zazname-
nala zemetrasenie o si-
le 3,8 stupňa Richtero-
vej stupnice s epi-
centrom Dobrá Voda. 
Toto všetko znamená, 
že naša obec leží 
v tejto tektonickej ob-
lasti a menšie i väčšie 
zemetrasenia už boli 
zaznamenané i v minu-
lom storočí, o čom 
svedčia rôzne zápisy 
v obecnej kronike. 

Máme v obci nové lavičky 

Koncom mesiaca jún 
sa zúčastnili naši veria-
ci púte na Svätej Hore 
u Příbrami. Púť organi-
zoval náš dôstojný pán 
farár Mgr. Jozef Led-
nický.  

Veriaci z Hradišťa, 
Osuského i Brezovej 
pod Bradlom navštívili 
Kostnicu a prekrásny 
chrám na Svätej Hore. 

 
  

Ako ste  si iste všetci 
povšimli  máme v obci 
nové lavičky. Obec 
previedla výmenu všet-
kých lavičiek v obci 
(myslí sa tým dreve-
ných častí). Výmena 
týchto lavičiek nebola 
lacná záležitosť, ale 
z dôvodu zlepšenia 
a skultúrnenia jednotli-
vých častí našej obce to 
bolo potrebné. Preto by 
som chcel poprosiť 
všetkých, aby sa k tým- 

to novým lavičkám 
správali dôstojne a nes-
nažili sa poničiť maje-
tok nás všetkých.  Na-
proti tomu chcem vy-
jadriť  potešenie a ra-
dosť, že takmer po ro-
ku prevádzky nových 
autobusových zastávok 
tieto sú stále ako nové, 
nie sú pomaľované 
a zničené. Iste aj toto 
hovorí o kultúre sprá-
vania sa občanov Hra-
dišťa pod Vrátnom. 

 

Kostol Svätého Mar-
tina má novú strechu 

 

Iste ste si všimli, že 
v mesiaci júl prebehla 
výmena strešnej kryti-
ny na našom kostole 
Sv. Martina. Práce pre-
vádzala firma Ferdi-
nanda Konopu z Ce-
rovej, ktorá bola vybra-
tá na základe výbero-
vého konania. Bola 
použitá strešná krytina 
značky Bobrovka – 
Bramac. Firma pre-
viedla práce kvalitne, 
pričom počas celej 
výmeny strešnej kryti-
ny prialo aj počasie 
a takmer vôbec nezapr-
šalo. 

Plynofikácia kostola 
Sv. Martina 

Po spracovaní projekto-
vej dokumentácie sa dňa 
18. novembra 2003, ih-
neď po našich hodoch, 
začala plynofikácia far-
ského kostola Sv. Marti-
na. Práce na stavbe pre-
viedla firma Martina 
Orgoňa zo Studienky 
vybraná na základe naj-
lepšej cenovej ponuky. 
Pred redakčnou uzávier-
kou tohto čísla ešte práce 
na splynofikovaní kostola 
neboli celkom ukončené, 
avšak predpokladá sa, že 
plynofikácia spolu 
s montážou nového typu 
kúrenia by mala byť ho-
tová do vianočných 
sviatkov. 

Zvolená  
cirkevná rada 

 
V nedeľu 3. augusta po 
svätej omši si prítomní 
veriaci zvolili svojich 
zástupcov do cirkevnej 
rady. Cirkevná rada 
ako inštitút má byť 
určitou pomocnou ru-
kou miestnemu kňazo-
vi pri riešení rôznych  
úloh a potrieb  samot-
ného cirkevného živo-
ta. Všetkým zvoleným 
kandidátom do cirkev-
nej rady blahoželáme. 
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Audit  opäť  
na jedničku 

Hospodárenie obce 
v skupine „AA“ Kontrola prokurátora 

V mesiaci október 
2003 bola v našej obci 
prevedená kontrola 
Okresného prokurátora 
nad dodržiavaním zá-
konnosti pri prijímaní 
všeobecne záväzných 
nariadení obce (VZN). 
Kontrolu vykonala 
JUDr. Pavlína Beder-
ková. Neboli zistené 
žiadne porušenia záko-
na, pre ktoré by muselo 
byť niektoré VZN obce 
zrušené. Schvaľovanie 
jednotlivých dokumen-
tov je v súlade so zá-
konom. Prokurátor ob-
ci vytkol jednotlivé 
drobné chybičky, ktoré 
obec ihneď odstránila. 

Obecný úrad  podľa  
zákona č. 563/1991 Zb. 
má za povinnosť vykonať 
audit záverečného účtu 
vždy po uplynutí kalen-
dárneho roka. Obecný 
úrad požiadal  nezávislé-
ho audítora Ing. Teréziu 
Urbanovú o vykonanie 
auditu. Po predložení 
a preverení všetkých pot-
rebných dokladov audí-
torka Ing. Urbanová kon-
štatovala, že vedenie 
účtovníctva, majetku ob-
ce, pokladne obce, spra-
vovanie daní a pop-
latkov je vo vzornom 
poriadku a audítorka ne-
našla žiadne závažné 
chyby vo vedení účtov-
níctva, či pokladne. Vy-
jadrenie audítorky bolo 
v tom smere, že vedenie 
účtovnej agendy patrí 
medzi najlepšie v okrese 
Senica. Celá audítorská 
správa hovorí o vzornom 
plnení si svojich povin-
ností pracovníčok obec-
ného úradu pani Mareč-
kovej i pani Ferančíko-
vej. 

DEXIA banka Sloven-
sko (bývalá PKB - Pr-
vá komunálna banka), 
v ktorej má naša obec 
všetky úspory, ale aj 
úver, prišla s hod-
notením miest a obci 
v rámci ratingu a výs-
ledok pre našu obec je 
veľmi pozitívny. Naša 
obec Hradište pod 
Vrátnom svojim hos-
podárením 
s finančnými pro-
striedkami, ako aj 
s pravidelným spláca-
ním dlhu sa dostala 
v hodnotení do skupiny 
„AA“, teda medzi naj-
lepšie hospodáriace 
mestá a obce Sloven-
skej republiky  z poh-
ľadu banky. Zaradenie 
našej obce do tejto 
skupiny zvýšilo boni-
táciu našej obce čo sa 
môže prejaviť aj niž-
šími úrokovými sadz-
bami pri čerpaní úve-
rov. 

Z rokovania obecné-
ho zastupiteľstva 

Na rokovaniach obec-
ného zastupiteľstva 
okrem bežných záleži-
tostí bol prejednaný 
a schválený rozbor 
hospodárenia za I. pol-
rok, ktorý predložil 
obecný kontrolór Dan-
ka Boledovičová. O-
becné zastupiteľstvo 
schválilo finančný prí-
spevok na plynofikáciu 
kostola Sv. Martina.  
Ďalej schválilo mož-
nosť vyjadriť sa všet-
kým vlastníkom pôdy 
ohľadom začatia Po-
zemkových úprav 
v Hradišti pod Vrát-
nom, ktoré sa odhadujú 
zhruba na 8 – 10 ro-
kov. Obecné zastupi-
teľstvo schválilo uspo-
riadanie oslavy Jubi-
lantov v roku 2003. 
Okrem vyššie uvede-
ných boli predmetom 
rokovania aj jednotlivé 
žiadosti o odpredaj 
malých častí obecných 
pozemkov a ďalšie  
schvaľovanie rôznych 
potrebných dokladov 
obce Hradište pod 
Vrátnom.    

 
Technické služby oznamujú  interval 

zberu  plastov a skla pre rok 2004 
 
mesiac                     plasty                        sklo 
 
Január                  29.  o 7.00                29. o 7.00 
Február                26.  o 7.00                26. o 7.00 
Marec                  25.  o 7.00                25. o 7.00 
Apríl                    29.  o 7.00                29. o 7.00 
Máj                      27.  o 7.00                27. o 7.00 
Jún                       24.  o 7.00                24. o 7.00 
Júl                 29. o 7.00 
August                                                  26. o 7.00 
September                                            30. o 7.00 
Október                                                28. o 7.00 
November                                            25. o 7.00 

Upozornenie! 
Obecný úrad Hradište 
pod Vrátnom  touto 
cestou chce požiadať 
všetkých občanov, ktorí 
budú budovať nové 
pomníky na našom cin-
toríne aby staré ohrady, 
poprípade staré časti 
pomníkov neodkladali 
pri oplotení okolo cin-
torína, ani pri bráne do 
cintorína pri Dome 
smútku. Vedľa Domu 
smútku je kontajner, do 
ktorého treba tieto časti 
starých pomníkov odlo-
žiť.  
Obecný úrad Hradište 
pod Vrátnom oznamuje 
občanom, že ak majú 
väčší alebo viacrozmer-
nejší odpad, aby ho 
nedávali do kontajne-
rov na tuhý komunálny 
odpad, ale priniesli ho 
do dvora obecného ú-
radu. Tam je veľký 
kontajner, do ktorého 
môžete dať všetok taký-
to odpad. 

 

Západoslovenská 
energetika oznamuje 
 

Od 1. júla 2003 spo-
ločnosť Západosloven-
ská energetika a.s. u-
viedla v Nitre do pre-
vádzky nové Telefónne 
zákaznícke centrum. 
Zároveň chcem ozná-
miť občanom, že od 
dňa 1.1.2004 sa 
v Senici ruší obchodná 
kancelária. Všetky 
požiadavky z vašej 
(pokračovanie na strane 4) 
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SPOLOČENSKÁ   RUBRIKA 
  

Jubilujúci manželia Srdečne blahoželáme 

 

Dňa 23.11.2003 sa 
konala v našom kostole 
Sv. Martina milá sláv-
nosť obnovenia man-
želských sľubov man-
želov Emila Nosku 
a Vierky Noskovej rod. 
Kubánovej, ktorí si 
v tento pre nich tak 
vzácny deň pripomenu-
li 60. výročie sobáša. 
Všetko najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia,  vzá-
jomného porozumenia 
a ešte mnoho ďalších 
spoločne prežitých 
rokov Vám úprimne 
želajú všetci občania  
našej obce. 
 

Dňa  16.9. 2003 sa stal 
poslanec obecného za-
stupiteľstva Ing. Peter 
Michalička generálnym 
riaditeľom akciovej spo-
ločnosti PFS a.s. Brezová 
pod Bradlom, ktorá svo-
jim obratom patrí medzi 
najväčšie pérovne 
v Európe. 
 

V mesiaci august na ko-
naní II. Majstrovstiev 
Českej republiky v ná-
mornom jachtingu kona-
ných v Chorvátsku sa náš 
občan Ing. Fedor Gavora 
spolu s päťčlennou po-
sádkou umiestnil na 
veľmi peknom druhom 
mieste. 
 

Pozor – Slovenská sporiteľňa  oznamuje! 

(dokončenie zo strany 1) 
 

Medzi ocenenými opäť 
nechýbali rodáci z na-
šej obce a to pani Janka 
Michálková a Stanislav 
Štefík, toho času bytom 
Brezová pod Bradlom. 
Pani Janka Michálková 
sa tak zaradila ako prvá 
žena medzi zlatých 
darcov krvi z Hradišťa 
pod Vrátnom, ktorými 
sú: Miroslav Pytlík, 
Miroslav Harasník 
a Vladimír Chovanec.  
Všetkým oceneným, 

 
 

ale aj ostatným darcom 
krvi patrí naše uznanie, 
obdiv a poďakovanie 
od všetkých spoluob-
čanov Hradišťa pod 
Vrátnom. Poďakovanie 
za finančnú podporu 
patrí aj sponzorom: 
Obecný úrad Hradište 
pod Vrátnom, DH Hra-
dišťanka, Hostinec 
BIBI – Ján Bičian, FI-
NA – Ľubomír Filo, 
Veronika Harnúšková 
Cerová. 

 

XI. Ročník prehliadky Dychových hudieb 

Ak máte vkladnú kniž-
ku vydanú Slovenskou 
sporiteľňou, ktorá ne-
má na prvej strane u-
vedené  rodné číslo, 
meno, priezvisko, príp. 
adresu, je to tzv. ano-
nymná vkladná knižka. 
V takomto prípade 
Vám odporúčame, aby 
ste čo najskôr navštívili 
pobočku Slovenskej 
sporiteľne, ktorá Vašu 
vkladnú knižku zmení. 
z vkladnej knižky na 
doručiteľa na vkladnú 

knižku na meno za-
darmo, prípadne Vám 
ponúkne iný moderný 
bankový produkt s vý-
hodným úročením. Ak 
takto neučiníte do kon-
ca roku 2003 počítajte, 
že v zmysle platnej 
legislatívy od 1. janu-
ára 2004  sa tieto ano-
nymné vkladné knižky 
prestanú úročiť. Bližšie 
informácie Vám po-
skytnú pracovníci Slo-
venskej sporiteľne. 

(dokončenie zo strany 3)  
strany, ako sú nahláse-
nie poruchy v dodávke 
el. energie, nahlásenie 
reklamácií, uzatvore-
nie, zmena a ukončenie 
odberu el. energie, na-
hlásenie odpočtu elek-
tromeru a rôzne ďalšie  

informácie dostanete 
na č.t. 0850 111 555. 
V záujme rýchleho 
vybavenia je potrebné 
si pripraviť číslo Vášho 
odberného miesta  
(ČOM), ktoré nájdete 
na každej faktúre. 

Dňa 24. augusta 2003  
sa uskutočnil už XI. 
ročník prehliadky dy-
chových hudieb v Hra-
dišti pod Vrátnom 
v areáli dvora kultúr-
neho domu. Tak ako aj 
po minulé roky opäť 
prehliadke prialo pekné 
počasie. Z pôvodných  
piatich  dychových 
hudieb nakoniec prišli 
len tri, a to DH Hostie, 
DH Vozokanka, DH 
Bučovanka. Celý prie-
beh  prehliadky  

sprevádzal humorným 
slovom  Milan Barabáš 
alias Strýc Izidor, ktorý 
veľmi vtipne využíval 
čas prestávok medzi 
vystúpeniami jednotli-
vých dychových hu-
dieb. Zaujímavosťou 
tohtoročnej prehliadky 
dychových hudieb bola 
bezpochyby aj výstava 
bonsajov Ing. Viliama 
Kováča, o ktorú preja-
vili záujem takmer vše-
tci prítomní návštevní-
ci. 


