
 

 
 

                  Občasník obyvateľov obce Hradište pod Vrátnom 
 

Ročník 1 / Číslo 2                             NEPREDAJNÉ 
 

Ako to bude s náhradnou autobusovou 
dopravou za zrušené vlaky 

 
 

Prvé sväté prijímanie 
Dňa 18. mája 2003 sa 
v našej farnosti konalo 
Prvé sväté prijímanie. 
Prijímania sa zúčastnilo 
10 detí. Rodičia pomohli 
s upratovaním kostola 
ako aj s výzdobou scho-
dov na fortne.  
Deti pripravil po duchov-
nej aj vedomostnej strán-
ke veľadôstojný pán farár 
Mgr. Jozef Lednický. Vo 
svojej kázni zdôraznil 
potrebu denného prijí-
mania eucharistie ako aj 
častú účasť na Sv. om-
šiach a to nielen 

prvoprijímajúcich detí 
ale aj ich rodičov. Počas 
obetovania priniesli deti 
ako obetné dary malé 
bochníky chleba, ktoré 
doma rozdelili všetkým 
hosťom, čím sa aj oni 
mohli stať živými účast-
níkmi tohto veľkého 
okamihu v živote detí. 
Slávnosť Sv. omše bola 
umocnená spevom, pri-
čom hudobný doprovod 
viedla naša organistka 
Katarína Krištofová.    

-lp- 

Zlodeji v škole 

O zrušení vlakovej do-
pravy na trase Jablonica 
Brezová pod Bradlom sa 
už popísalo veľmi veľa. 
Po zrušení vlakovej do-
pravy na tejto trase SAD 
a.s. Senica  poskytlo ako 
náhradu  tri páry autobu-
sových spojov, ktoré 
vozia do práce pracujú-
cich, ako aj študentov. 
Celý problém sa zdal 
zdanlivo vyriešený až do 
tej doby, kedy zástupco-
via SAD a.s. Trnava, 
závod Senica a zástupca 
Vyššieho územného cel-
ku Trnava (VÚC) zvolali 
rokovanie starostov obcí 
Jablonica, Osuské, Hra-
dište pod Vrátnom 
a Brezovej pod Bradlom. 
Na rokovaní jednoznačne 
odznelo, že všetky po-
skytnuté autobusové 
spoje vykazujú stratu 
a SAD a.s Trnava poža-
duje od dotknutých obcí 
aby sa podieľali na vy-
krytí tejto straty. Celková 
strata za rok 2003 po 
prepočte vykazuje sumu 
250.000 Sk. Všetky 
dotknuté obce zvolali 
svoje mimoriadne zastu-
piteľstvá, aby problém 
dopravy vyriešili, avšak 
k jednoznač-nému záve-
ru nedospeli.  

Preto SAD a.s. Trnava 
a zástupcovia VÚC Tr-
nava zvolali ďalšie roko-
vanie na mestskom úrade 
v Brezovej pod Bradlom, 
kde obce postavili pred 
hotovú vec. Buď obce 
zaplatia  vzniknutú stratu 
(pre našu obec to pred-
stavovalo zhruba 50.000 
Sk), alebo v opačnom 
prípade  SAD a.s Trnava 
všetky tri autobusové 
spoje zruší. Výsledok 
tohto rokovania bol taký, 
že jednotlivé obce uza-
tvoria zmluvy s SAD 
Trnava  kde sa dohodne 
percentuálny podiel kaž-
dej obce na krytí straty. 
Naša obec sa bude po-
dieľať výškou 20% 
z celkovej straty  čo o-
becné zastupiteľstvo 
v Hradišti pod Vrátnom 
aj schválilo za podmien-
ky, že akonáhle táto stra-
ta bude pokrytá finanč-
nými prostriedkami 
z ministerstva financií 
peniaze, ktoré obec na 
krytie straty vynaložila 
jej budú do koruny vrá-
tené.  Ako sa bude vyví-
jať situácia v auto-
busovej doprave Vás 
budeme informovať 
v nasledujúcom čísle.  

Pripravujeme rekonštrukciu kultúrneho domu 

Neviem ako charakteri-
zovať ľudí, ktorí sa spus-
tia tak nízko, že dokážu 
okradnúť tých, ktorí to 
dnes veľmi potrebujú. 
Dňa 20.3.2003 bola vy-
kradnutá naša Základná 
a materská škola. Zlodeji 
sa do školy vlámali zad-
nými dverami, rozbili 
sklo,  porozhadzovali 
všetko v materskej škole 
a potom vysekali dieru 
do dverí na riaditeľni 
základnej školy, kde  

odcudzili z pokladne  
základnej školy značné 
množstvo peňazí. Boli to 
peniaze, čo si deti zarobi-
li na maškarnom plese 
a to, čo rodičia nasporili 
deťom na výlet. Čo do-
dať na záver. Obec poda-
la trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa, 
avšak v skutočnosti vie-
me, že páchateľ sa asi 
nenájde   a deťom zosta-
nú obrazne len oči pre 
plač.            

 

Obec Hradište pod Vrát-
nom začína s prípravou 
rekonštrukcie kultúrneho 
domu, a to nasledovne: 
odkúpili sme od JED-
NOTY SD Senica poze-

 

sa o časť na konci kul-
túrneho domu - pôvodný 
sklad priemyselnej pre-
dajne). V tejto časti chce-
me pristaviť k budove 
kultúrneho domu  

(dokončenie na strane 2) 
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MDD – deti oslávili svoj deň súťažami 

Stalo sa už milou tradí-
ciou, že každoročne o-
becný úrad usporadúva 
MDD pre všetky deti 
z našej obce. Nebolo 
tomu inak ani v tomto 
roku. Pôvodne sa akcia 
mala konať vo veľmi 
krásnom prostredí na 
Baraních rohoch, no to 
však z technických príčin 
nebolo možné a tak akcia 
MDD sa konala na futba-
lovom ihrisku TJ Hradiš-
te.  

Rôznorodé súťaže boli 
pripravené pre tých naj-
menších až po najstaršie 
školopovinné deti. Deti 
súťažili s veľkým nadše-
ním, za čo na víťazov 
čakali pekné ceny. Súťaží 
za zúčastnilo zhruba 80 
detí. Na záver podujatia 
sa zahrali spoločne so 
svojimi rodičmi futbal. 
Počasie bolo veľmi dob-
ré, čo akcii dopomohlo 
k zdarnému priebehu.     

Oslavy dňa matiek 
 

Stalo sa už milou tradí-
ciou, že každú druhú 
májovú nedeľu oslavu-
jeme deň matiek. Aj 
v tomto roku usporia-
dali oslavu dňa matiek 
Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Hradišti 
pod Vrátnom (JDS) 
v spolupráci so Zá-
kladnou školou Hradiš-
te pod Vrátnom, kde 
pani učiteľky Mgr. 
Darina Blažková, Mgr. 
Andrea Sadloňová 
a Petra Hanková pri-
pravili veľmi pekný 
kultúrny program, na 
ktorom vystúpili všetky 
deti našej Základnej 
školy. Po vystúpení 
detí pozdravil všetky 
matky vo svojom prí-
hovore aj starosta obce 
Ing. Ivan Hatiar. Do 
tanca a na počúvanie 
hrala naša Dychová 
hudba Hradišťanka pod 
vedením Ing. Jozefa 
Kerecmana. 

Ako sme hlasovali 
v referende o vstupe 
do Európskej Únie. 
 

Dňa 16.5. – 17.5. 2003 sa 
konalo referendum 
o vstupe Slovenskej re-
publiky do Európskej 
Únie. V našej obci sa 
z celkového počtu voli-
čov 583 zúčastnilo hla-
sovania v referende 363 
voličov, čo predstavuje 
61,85% účasti  na plebis-
cite. Dnes už vieme, že 
referendum v rámci celej 
Slovenskej republiky do-
padlo úspešne s celko-
vým počtom zúčastne-
ných oprávnených voli-
čov 52,15%. Ak porov-
náme percento účasti 
našich voličov v Hradišti 
pod Vrátnom, tak v ok-
rese Senica sme skončili 
na treťom mieste z cel-
kového počtu 31 obcí 
okresu Senica. Stalo už 
takmer dobrým pravid-
lom, že voliči v našej 
obci pristupujú k hla-
sovaniu  či už vo voľ-
bách, alebo v referende 
veľmi zodpovedne a ten-
to prístup radí obyvate-
ľov obce Hradište pod 
Vrátnom medzi vzorných 
a ukáznených voličov.   

Zaujímavosti z histórie našej obce 
 

• bicykle a motocykle sa v našej obci začali rozširovať až 
po r. 1918 

• prvý vodičský preukaz vlastnil od 10.8.1906 Florián 
Vulgan 

• prvý automobil si kúpil r. 1932 Ján Furko (majiteľ che-
mického závodu), po ňom Bernát Goráber (obchodník). 
Jednalo sa o staršie, už používané autá. Prvý nový auto-
mobil si kúpil vdp. farár František Moravčík. 

• prvý rádiový prijímač mal u nás od 1.4.1928 Ján Velba 
(učiteľ, organista, neskôr správca školy), po ňom r. 1930 
Jozef Krajčo (správca školy) a Bernát Goráber (obchod-
ník) 

• v r. 1933 bolo v obci 7 rádií, ktorých majiteľmi boli dvaja 
učitelia, jeden obchodník, pán farár a traja železniční 
zamestnanci 

• r. 1933 ešte nebol v našej obci zavedený telefónny roz-
vod, jediný telefón vlastnila železnica 

• r. 1937 bolo zavedené v našej obci elektrické osvetlenie. 
Dňa 13.10.1937 sa prvýkrát rozsvietili pouličné lampy, 
ktorých bolo 6. Dňa 14.10.1937, na výročie posvätenia 
kostola (Hody), prvýkrát svietilo elektrické svetlo 
v kostole. Jednotlivci začali svietiť až okolo polovice no-
vembra, i to len niektorí. Všetci uchádzači o el. prúd ne-
boli zapojení ani do konca roku. 

• dňa 1.1.1959 bol daný do prevádzky obecný rozhlas. Už 
nie je počuť známy tlkot na bubon, ktorým zvolával bube-
ník – obecný konšel Jakub Vrabček občanov a oznamoval 
im dôležité úradné oznámenia. 

(dokončenie zo strany 1) 
 

dvojpodlažnú prístavbu 
o rozmeroch 10 x 15 m, 
kde tu by sme  chceli za-
riadiť miestnosť na rôzne 
spoločenské podujatia 
(kary, životné jubileá, 
svadby a pod.). Súčasťou 
miestnosti bude aj vyba-
vená kuchynka. V spod-
nej časti prístavby budú 
zriadené nové sociálne 
zariadenia a skladové 
priestory. Okrem prístav-
by ku kultúrnemu domu  
projektová dokumentácia 
bude riešiť nové plynové 
kúrenie, nový vchod do 
kultúrneho domu, šatňu  

 
a samozrejme nové za-
riadenie (stoličky 
a stoly). Táto rekon-
štrukcia bude stáť nema-
lé prostriedky avšak aj na 
to sme mysleli a odložili 
sme si peniaze na termí-
novaný vklad v banke 
z prostriedkov, čo sme 
dostali vrátené za plyn. 
Takže peniaze odložené 
na rekonštrukciu kultúr-
neho domu nám zatiaľ 
vyrábajú na úrokoch 
ďalšie peniaze, čo chce-
me použiť na nákup za-
riadenia do kultúrneho 
domu. 



OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU   3 

Hradište pod Vrátnom  - akcionár   
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

 

Naša obec Hradište pod Vrátnom sa od 
1.1.2003 stala súčasťou Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. To zname-
ná, že pôvodné Západoslovenské vo-
dárne a kanalizácie zanikli a nahradila 
ich Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť. Na základe rozhodnutia Minister-
stva pre správu a privatizáciu národné-
ho majetku SR č. 853 zo dňa 2.10.2002 
bol schválený bezodplatný prevod akcií 
tejto spoločnosti na obec Hradište pod 
Vrátnom  a to v počte 7.618 kusov akcií 
na meno v menovitej hodnote jednej 
akcie 1.000 Sk. Na základe týchto sku-
točností obecné zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí konanom 
dňa 24.4.2003  schválilo pod uznesením  

č. 21/2003  prevod akcií v menovitej 
hodnote 7.618.000 Sk  v súlade 
s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení  do majetku obce. Pre-
vedené akcie z Fondu národného majet-
ku SR na obec Hradište pod Vrátnom 
v počte 7.618 predstavujú 0,09 % po-
dielu zo základného imania akciovej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť a.s. Podiel akcií akciovej 
spoločnosti bol určený pre každú obec 
zaokrúhlene a to podľa počtu obyvate-
ľov obcí a miest, pričom sa vychádzalo 
z údajov Slovenského štatistického úra-
du získaného pri sčítaní obyvateľstva 
domov a bytov v roku 2001. 

 

Naša obec už patrí pod plynoslužobňu Senica 
 

Dňom 9.4.2003 prešla naša obec 
z plynoslužobne Myjava pod správu 
plynoslužobne Senica. 
Plynoslužobňa Senica sa nachádza na 
Železničnej ulici č. 433 hneď na križo-
vatke pri kasárňach smerom na želez-
ničnú stanicu Senica. Od tohto dňa 
všetky  potrebné projektové dokumen-
tácie a vybavovanie stránok  

 

zabezpečuje plynoslužobňa Senica na 
čísle telefónu:   651 47 40 a 651 41 10. 
Žiadosti o plynovú prípojku, poprípade 
poruchy na rozvode plynu, alebo 
v plynomernej skrinke hláste techniko-
vi, ktorý má Hradište pod Vrátnom na 
starosti a ním je pán Dušan ČIMBU-
RA.       

Zastupiteľstvo schválilo 
 

Obecné zastupiteľstvo 
v Hradišti pod Vrátnom 
na svojich rokovaniach 
dňa 17.3.2003 a 14.4. 
2003 schválilo okrem 
vecí  bežných  aj vše-
obecne záväzné nariade-
nie obce (VZN)  o niek-
torých podmienkach dr-
žania psov. Na základe 
tohto VZN obec zdarma 
dodá pre každému maji-
teľovi psa štítok pre psa 
v zmysle zákona č. 282/ 
2002. Túto známku treba 
každému psovi pripnúť 
na obojok. Hlavne však 
touto cestou chcem vy-
zvať všetkých spoluob-
čanov, aby si psov zatvá-
rali, pretože prijaté VZN 
zakazuje voľné púšťanie 
psov. Tí, ktorí neupos-
lúchnu nariadenie obce, 
budú predvolaní na o-
becný úrad a bude voči 
nim zahájené priestupko-
vé konanie. 

 

Nezamestnaní budú  
pracovať v prospech obce 

 

Na túto problematiku sa už popísalo 
veľmi veľa, avšak chcem Vás obozná-
miť s dohodou, ktorú uzavrela obec 
Hradište pod Vrátnom s Národným 
úradom práce v Senici (NÚP). Na zá-
klade nej obec vytvorila 5 pracovných 
miest, na ktorých sa budú striedať vše-
tci evidovaní nezamestnaní postupne 
v intervaloch dva mesiace s tým, že 
budú pracovať dva krát v týždni po 4 
hodiny, avšak zadarmo. V prípade ak 
niektorý nezamestnaný nenastúpi, bude 
automaticky vyradený z evidencie ne-
zamestnaných. Práca nezamestnaných 
bude spočívať v zametaní, čistení, hra-
baní sena, zbieraní odpadkov v obci 
a podobne. Obec Hradište dostala na 
rok 2003 len jedno miesto  na verejno-
prospešné práce a to na 5 mesiacov. Či 
tento nový projekt NÚP prinesie očaká-
vaný efekt, ukáže doba. 

 

Technické služby chystajú 
 

Ako sme už avizovali Technické služby 
Senica chystajú ďalší druh separovaného 
zberu a tým je zber skla. Každá rodina 
obdrží jutové vrece na zber skla, ktoré si 
môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade 
v každý pracovný deň. Tieto vrecia budú 
vyvážané spoločne s vrecami s umelým 
odpadom a to podľa harmonogramu každý 
mesiac. Už teda nebudete musieť chodiť 
zo sklom do veľkých kontajnerov na sklo, 
pretože tieto budú postupne rušené. Har-
monogram vývozu obdržíte spolu 
s jutovým vrecom  na obecnom úrade. 
Vrecia sa začali vydávať od 2. mája 2003. 
V mesiaci jún zaviedli Technické služby 
Senica aj nepravidelný zber autobatérií 
a elektronického šrotu z bielej techniky. 
Je tu po prvý raz legálna možnosť zbaviť 
sa nepotrebného starého televízora, chlad-
ničky, práčky, alebo zhorených elektro-
spotrebičov. Túto možnosť treba využiť, 
služba je zdarma. Občania využili túto 
možnosť a v hojnom množstve doviezli 
do dvora obecného úradu všetok nepo-
trebný elektronický šrot, ako aj staré au-
tobatérie. 

 

Oznam Lekárne 
HERBÁRIA 

 

Už od júla 2003 si môže-
te v Lekárni Herbária v 
Brezovej pod Bradlom 
skontrolovať vaše zdra-
vie na najnovšom zaria-
dení CORAZON PLUS 
– kontrolný bod zdravia. 
Meria hmotnosť, výšku, 
krvný tlak, tep a odhadu-
je telesný tuk. 
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SPOLOČENSKÁ   RUBRIKA Poľovníci oslávili  
svoje výročie vzniku 55/30 

 

Ďalší zlatý darca 
Obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí kona-
nom dňa 27.6.2003 oce-
nilo darom Janku Mi-
chálkovú, Hradište pod 
Vrátnom č. 275 za to, že 
30-krát bezplatne darova-
la krv. Ocenenie najvy-
ššie sa jej dostane priamo 
v sídle Medzinárodného 
červeného kríža v Že-
neve, kde prevezme  

zlatú plaketu Prof. 
MUDr. Jána Jánskeho. 
Nuž dovoľte nám všet-
kým poďakovať sa Vám 
pani Janka za tento 
v skutku humánny čin, 
ktorým je bezplatné dar-
covstvo krvi a popriať 
Vám hodne zdravia, šťas-
tia a spokojnosti pri ďal-
šej záchrane ľudských 
životov. Ďakujeme. 

Niečo z činnosti JDS – ZO – Hradište 
 
Poľovné združenie Hra-
dište pod Vrátnom 
a Osuské dňa 7. júna 
2003 oslávilo výročie 
svojho vzniku. Iste každý 
sa zamyslí nad číslom 
55/30. Nuž ono to zna-
mená  55. výročie zalo-
ženia Poľovného združe-
nia v Hradišti pod Vrát-
nom a 30. výročie vzniku 
spoločného poľovného 
združenia Hradište pod 
Vrátnom a Osuské. Po-
ľovníci zhodnotili vý-
sledky svojej práce za 
celé obdobie, zaspomína-
li na svojich zakladajú-
cich členov a ocenili 
zaslúžilých členov, medzi 
 

ktorými nechýbal ani 
dlhoročný poľovný hos-
podár MUDr. Ján Eckert, 
ktorý svoju funkciu vy-
konával od roku 1961 – 
2001 neuveriteľných 40 
rokov. Za jeho prácu 
v prospech poľovného 
združenia mu poľovníci 
odovzdali dar a za všetko 
mu poďakovali. Po sláv-
nostnom príhovore pred-
sedu poľovného združe-
nia Bohumila Mihála 
a hostí pokračovalo stret-
nutie poľovníkov aj s ich 
rodinnými príslušníkmi 
voľnou tanečnou zába-
vou.    

Ako už viete naša orga-
nizácia bola založená 3. 
6. 2002 s počtom členov 
39. Teraz po 1. roku čin-
nosti máme 74 členov. 
Našim cieľom nie je iba 
ľudí získať do organizá-
cie, ale my chceme ich 
život trošku spestriť. 
Od nášho založenia sme 
zorganizovali 7-krát zá-
jazd do Šaštína, 1-krát 
sme navštívili divadlo 
v Trnave, 1-krát sme boli 
v divadle v Malackách. 
Posedeli sme si pri 
stromčeku, kde nám naše 
vnúčatá – deti zo ZŠ 
pripravili pekný program. 
Zúčastnili sme sa prezen-
tácii tovaru v Krajnom, 
v Senici, v Cerovej, v na- 
šej ZŚ. Pri príležitosti 
 

Dňa matiek sme chceli 
poriadať posedenie pri 
dychovke s kultúrnym 
programom detí ZŠ. 
Škoda len, že naši obča-
nia o takéto akcie nemajú 
záujem. Pre slabú účasť 
sa posedenie neplánova-
ne skoro skončilo. 
Čo plánujeme ďalej? 
Ešte máme tento rok 
v pláne 2-krát navštíviť 
baziliku Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne, 
chceli by sme sa ísť po-
zrieť v septembri do Ma-
rianky. V októbri pôjde-
me do divadla v Trnave.  
Ak ste už v dôchodko-
vom veku a páči sa vám 
naša činnosť, príďte me-
dzi nás. 

predsedníčka JDS 
M. Líšková 

 

 

ČO NEVOŠLO DO MINULÉHO ČÍSLA 
Pieseň o Hradišti zaspievala pani Holenková na záver výročnej členskej schôdze JDS ZO 
v Hradišti dňa 10.2.2003.  
 
Hradište Hradište je malá dedinka 
Sú tu krásne hory, malebná dedinka 
V Hradišti na kopci malý kostelíček 
Zavedie Vás k nemu kamenný chodníček 
 
Cez Hradište vedie kľukatá cestička 
Z rozhlasu zaznieva veselá pesnička 
Chlapci tu v Hradišti chasa to veselá 
Vždy keď im vyhráva Hradištská kapela 

 
Dôchodci v Hradišti tí sa stretávajú 
Na svoju dedinku s láskou spomínajú 
Spomínajú v dobrom, jak tu šťastne žili 
Svoje mladé roky všetci tu prežili 
 
Hradište Hradište ty si náš rodný kraj  
Keď budeš vo svete často naň spomínaj 
Na vŕšky, doliny, na to šíre pole 
Hradište Hradište, potešenie moje. 

 
 

Miloš Sládek 
 

Š. Osuského 530 
906 13 Brezová p. Br. 
Tel.: 034/6242395 
Mobil: 0903 427 998 


