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Básnik Ján Rak - 90. výročie narodenia 
 

 

Spomienka  na  otca 
 

 

Dňa 28. augusta 2005  si pripomí-
name 90. výročie narodenia nášho 
slávneho rodáka básnika Jána Ra-
ka. Ján Rak sa narodil 28. augusta 
1915 v Hradišti pod Vrátnom 
a zomrel v Bratislave dňa 6. októb-
ra 1969, kde je aj pochovaný. Ján 
Rak bol nadrealistický básnik, čo 
v štyridsiatych rokoch minulého 
storočia bol veľmi avantgardný 
vývojový smer v slovenskej poé-
zii. Ako to výstižne povedal bás-
nický a generačný druh Jána Raka 
Pavel Bunčák, Ján Rak bol básnik 
– maliar nakoľko to bol jediný 
básnik, ktorý mal v sebe maximum 
maliarskych motívov, ako to píše 
v doslove k poslednej knihe „Sl-
nečný plenér“. 
 

 

MUDr. Ján Rak – syn 
 
 

V nedeľu som v Hradišti pod Vrátnom
hľadal spomienky a tiež ilúzie. 
Našiel som otcov rodičovský dom. 
Zrak môj hradištské krásy lačno pije. 
 
S Vilkom som navštívil aj cintorín, 
nad údolím sú nové krásne lesy. 
Odpočíva tu v kľude Augustín. 
Spomienky detské znova kriesim. 
 
Otcove básne všade nachádzam. 
Čarovná hviezda stále z detstva svieti. 
Odrazu nie som vo vesmíre sám. 
Už jasne chápem tklivých veršov kvety.
 
V Hradišti žiari veľa pekných chvíľ – 
až dnes som poklad detstva objavil. 
 
 

 
„Človek koreňmi  svojho bytia vrastá do rodnej zeme“ – vyznal sa básnik Ján Rak 

 
Ján Rak sa narodil počas prvej 
svetovej vojny (1915). Otca mal 
na fronte, matka pracovala na 
poli a tak vyrastal pod dozorom 
starých rodičov. V spoločnosti 
starého otca pásavajúc kravy na 
rodnom „Dudáši“ učil sa pozná-
vať prírodu, kvety, stromy, vtá-
kov. Obdivoval ich  tajomný 
a skrytý spôsob života. Uprostred 
húštin liesok, agátov, drieňov, 
šípov a jalovcov, pod vetvami 
voňavých smrekov a borovíc 
sníval o budúcom živote. Starý 
otec podvedome prisatý k zemi, 
k rodnému chotáru, prebudil 
v ňom obdiv a lásku k prírode. 
Tak rodný kraj videný cez pri-
zmu detstva stal sa hlavným 
zdrojom jeho poézie. 
Základnú školu navštevoval Ján 
Rak v rodnej obci Hradište pod  
 

Vrátnom (1921 –1927) a prvé  
dve triedy meštianskej školy 
v Brezovej pod Bradlom (1927-
1929), odkiaľ prestúpil do gym-
názia v Bratislave (1930-1938). 
Po maturite pracoval na riaditeľ-
stve pôšt v Bratislave (1938-
1939), na riaditeľstve štátnych 
železníc (1939-1945) a nakoniec 
na správe Východnej dráhy až do 
roku 1969. Ako básnik debutoval 
zbierkou „Je vypredané“ (1942). 
Dramatické  vojnové motívy 
stvárnil v zbierke „Nezanechajte 
nádeje“ (1946). Z jeho ďalších 
básnických zbierok vyšli „Vietor 
krvi“ (1948), „Pieseň mierových 
rúk“ (1949), „Moja krajina“ 
(1953), „Plenér“ (1962), „Neslý-
chané stretnutie“ (1967). Posmrt-
ne vyšiel výber z jeho poézie 
„Poslední gladiátori“ (1970),  

 
ktorý obsahuje aj básne predtým  
nepublikované a výber z jeho 
ľúbostnej lyriky „Nadarmo odí-
deš“ (1971). 
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Relikvie sv. sestry Faustíny  
v našej farnosti 

Večeradlo Eucharistie 
 

 
V nedeľu 14. augusta 
2005 v podvečer sviatku 
Nanebovzatia Panny 
Márie sa na námestí v 
Brezovej pod Bradlom 
konal spoločný Eucha-
ristický kongres Bre-
zovskej a Hradištskej 
farnosti pod názvom 
Večeradlo Eucharistie. 
Slávnosť začala modlit-
bou večeradla, súčasťou 
ktorého bola modlitba 
sv. ruženca a duchovné 
piesne, pokračovala 
pontifikálnou sv. om-
šou, ktorú celebroval 
otec biskup Mons. Šte- 

fan Vrablec a konceleb-
rovali kňazi z našej 
a okolitých farností. Po 
sv. omši nasledoval 
sprievod s Najsvätejšou 
Oltárnou Sviatosťou ku 
kostolu. Ako uviedol 
vdp. farár Lednický, bol 
to prvý Eucharistický 
sprievod ulicami tohto 
mesta po 330 rokoch. 
Obrady zakončil otec 
biskup slávnostným 
požehnaním. O hudobný 
doprovod sa postarali 
organistky z Hradišťa 
a Brezovej a naša DH 
Hradišťanka. 

V sobotu 25. júna 2005 
sa konala púť veriacich 
z  a okolitých farností 
do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva 
v Krakove. Svätú omšu 
v Lagiewnikoch celeb-
roval vdp. farár Mgr. 
Jozef Lednický. Pred 
sv. omšou si mohli 
pútnici uctiť relikvie 
sv. sestry Faustíny vy-
stavené v sanktuáriu. 
Krátky výklad o živote 
sv. sestry Faustíny 
a o úcte k Božiemu 
Milosrdenstvu poveda-
la sestra slovenského 
pôvodu Mária Clareta. 
Následne vdp. farár  

Lednický prevzal re- 
likvie I. stupňa sv. ses-
try Faustíny určené pre 
našu farnosť, ktoré si 
pútnici uctili hneď po 
sv. omši. Relikvie budú 
od októbra vystavené 
na oltári v Kostole sv. 
Martina v Hradišti pod 
Vrátnom a spolu s o-
brazom Božieho Milo-
srdenstva majú slúžiť 
k verejnej úcte na pre-
hĺbenie kultu Božieho 
Milosrdenstva. 
V podvečerných hodi-
nách pútnici navštívili 
Wavel a niektoré chrá-
my v Krakove. 

MDD na Baraních rohoch 

Púť do Zlatých Hôr 

V sobotu 13. augusta 
sa uskutočnila púť 
k Panne Márii Po-
mocnice do Zlatých 
Hôr v Jeseníkoch. 
Slávnostnú sv. omšu 
celebroval Mons. Do-
minik Duka, biskup 
z Hradca Králové. 

Sv. omšu pre sloven-
ských pútnikov odslú-
žil vdp. Jozef Lednic-
ký, ktorý púť aj viedol. 
Pútnici ďalej navštívili 
konkatedrálu Nane-
bovzatia Panny Márie 
a iné vzácne chrámy 
v Opave. 

Dňa 4. júna 2005 sa opäť
uskutočnilo jedno veľmi
dobre pripravené a zorga-
nizované podujatie Dňa
detí s názvom „Pre-
chádzka rozprávkovým
lesom“. Celé podujatie
pripravila Zá-kladná ško-
la spolu s ro-dičmi. Dňa
detí sa zúčastnilo 89 detí
a tie sprevádzalo 59 rodi-
čov. Pre deti boli pripra-
vené veľmi pekné ceny  

a sladké občerstvenie. 
Všetky deti boli  nako-
niec spokojné, pretože 
veľa z nich vyhralo pek-
né ceny  a tí čo neuspeli 
boli radi, že prešli všet-
kých deväť zastavení 
v rozprávkovom lese. 
Poďakovanie patrí všet-
kým pracovníkom zá-
kladnej školy a rodi-
čom detí, ktorí pripravili 
túto vydarenú akciu.  
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Nový systém vývozu žúmp 
Pozvánka na Deň BIE-
LEJ HORY v Jablonici 

 
Obecný úrad touto cestou 
oznamuje občanom, že od 1.7. 
2005 bude vývoz žúmp zabez-
pečovať Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť v Senici, a.s. 
(BVS) vozidlom Tatra CAS 11. 
Nakoľko naše Roľnícke druž-
stvo vstúpilo do programu envi-
romentálneho pestovania plodín 
nie je možné naďalej vyvážať 
odpad zo septikov a žúmp na 
pozemky v k.ú Hradište pod 
Vrátnom, pretože družstvo mô-
že prísť o dotácie z tohto prog-
ramu, preto upozorňujeme ob-
čanov, že družstvo si bude strá-
žiť svoje pozemky proti také-
muto vývozu a každého vývoz-
cu, ktorého zistí bude hlásiť na 
odbor životného prostredia . 
Systém vývozu žúmp bude na-
sledovný:  
- občan sa prihlási na obecnom 

úrade, kde spíše objednávku 
na vývoz žumpy 

- objednávku potvrdí svojim 
podpisom a uvedie v nej aj 
rodné číslo a miesto trvalého 
pobytu 

- v objednávke môže občan 
uviesť aj meno osoby, ktorá 
podpíše doklad šoférovi za 
vývoz žumpy, v prípade, že 
nebude môcť byť počas vý-
vozu žumpy doma 

- v objednávke sú uvedené 
presné sadzby za vývoz, pre 

pravu, ako aj za likvidáciu na 
čističke odpadových vôd  
Brezová pod Bradlom 

- po vyvezení žumpy bude ob-
čanovi zaslaná faktúra 
k zaplateniu 

Takýto vývoz žúmp bude určite 
drahší ako doteraz,  avšak  je to 
jediné riešenie, ako ponúknuť 
službu občanom legálne tak, že 
jeho odpad bude likvidovaný 
v zmysle zákona o odpadoch. 
Samotný vývoz jednej 10 kubí-
kovej žumpy bude stáť okolo 
1.500 Sk, najdrahšia z tejto po-
ložky je doprava vozidla zo 
Senice do Hradišťa a naspäť 
(zhruba 900 Sk), preto obecné 
zastupiteľstvo schválilo na svo-
jom rokovaní dňa 8.7. 2005 pod 
uznesením č. 25/2005, že do-
pravu zo Senice do Hradišťa 
a späť bude hradiť pre všetkých 
občanov Obec. Chceme ešte raz 
upozorniť, že žumpy sa budú 
vyvážať vždy len jedenkrát 
v mesiaci preto nahlasujte vý-
voz žúmp včas. 
 Dôrazne upozorňujeme tých 
občanov, ktorí v noci prečer-
pávajú svoje žumpy do miest-
neho potoka, aby túto nele-
gálnu činnosť zanechali, pre-
tože bude voči nim začaté 
správne konanie cestou polície 
a Obvodného úradu v Senici!   

Obecný úrad pripravuje 
Obec Hradište pod Vrátnom 
pripravuje v spolupráci s pro-
jektantom záhradnej architektú-
ry projekt „Námestia Sv. Panny 
Márie“ v strede obce pred Krá-
likom. Pôjde o vybudovanie no-
vej parkovej úpravy, kde domi-
nantu námestia bude tvoriť so-
cha Sv. Panny Márie a krásny 

smrek v strede parku. Obec 
chce vybudovať toto námestie 
ako svoju dominantu obce, 
kde okrem príjemného pose-
denia budú viackrát v roku 
vykonané cirkevné ako aj 
spoločenské obrady  a po-
dujatia. 

Združenie obcí BIELA HORA 
pozýva širokú verejnosť na kul-
túrne podujatie Deň Bielej Ho-
ry, ktorý sa bude konať 28. au-
gusta 2005 o 15.00 hod. v Jab-
lonickom kameňolome. Cieľom 
tohto podujatia je predstaviť 
občanom kultúru jednotlivých 
obcí. Dovoz i odvoz na poduja-
tie bude zabezpečený autobu-
som  od obecného úradu – do-
prava  ako aj vstup je pre náv-
števníkov podujatia zdarma. 
Program podujatia: 
1. Slávnostné zahájenie 

a uvítanie   
2. Z histórie vzniku mikrore-

giónu BIELA HORA 
3. Vystúpenie DH Hradišťan-

ka z Hradišťa pod Vrátnom 
4. Vystúpenie mažoretiek 

z Jablonice 
5. Vystúpenie krojovanej sku-

piny z Jablonice 
6. Cirkevný zbor a tanečná 

skupina z Prietrže 
7. Dychová hudba Lesanka 

z Trstína 
8. Hudobná skupina Motáci 

z Bíňoviec 
9. Country tance detí z Prieval 
10. Hudobná skupina Meteor z 

Osuského  
Okrem bohatého kultúrneho 
programu budú na tomto stret-
nutí vystavovať svoje produkty 
keramikári, pernikári a rezbári. 
Pre návštevníkov bude pripra-
vené aj občerstvenie. Obecný 
úrad touto cestou pozýva obča-
nov na toto spoločné stretnutie 
celého regiónu do príjemného 
prostredia a verím, že prídete 
podporiť našu dychovku ako 
správni lokálpatrioti. V prípade, 
že by bolo nepriaznivé počasie, 
celá akcia sa uskutoční 
v Kultúrnom dome v Jablonici.  
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SPOLOČENSKÁ   RUBRIKA 
Rytiersky rád Francúzskej republiky pre našu rodáčku 

 

Dňa 15. júna 2005  
bola naša rodáčka 
Mgr. Mária Briesten-
ská  (rod. Michalič-
ková) - profesorka na 
Obchodnej akadémii 
v Senici ocenená mi-
nistrom kultúry Fran-
cúzskej republiky „Ry-
tierskym rádom za 
kultúru“. Ocenenie 
prevzala z rúk veľvys 

lanca Fran-cúzskej 
republiky na Francúz-
skej ambasáde v Bra-
tislave za prítomnosti 
členov ambasády, hostí 
a svojich blízkych ro-
dinných príslušníkov. 
Na dosiahnutý úspech 
našej rodáčky sme vše-
tci hrdí a k tomuto ús-
pechu jej srdečne bla-
hoželáme. 

Mgr. Mária Briestenská s veľvyslancom Francúzskej republiky
 
 

Dychová hudba  Hradišťanka – 20 ročný jubilant 
 

 

V tomto roku si pripo-
mína naša DH Hradiš-
ťanka svoje 20. výročie 
vzniku tejto dychovky, 
ktorá svojou činnosťou 
sa zaradila medzi tak-
mer 100 ročnú tradíciu 
dychovej hudby v Hra-
dišti pod Vrátnom.  

Uznanie všetkých oby-
vateľov našej obce pat-
rí dychovke za všetko 
to pozitívne snaženie, 
čo na poli kultúry a zá-
bavy v našej obci vy-
konali a za vzornú re-
prezentáciu našej obce 
doma i v zahraničí. Po-  

ďakovanie patrí všetkým 
muzikantom, čo za ob-
dobie 20 rokov v dy-
chovke hrali, ale bezpo-
chyby jej prvému kapel-
níkovi Ing. Martinovi 
Mikovičovi, ako aj teraj-
šiemu kapelníkovi Ing. 
Jožkovi Kerecmanovi. 

XIII. ročník  
prehliadky  

dychových hudieb 
 

Dňa 21. augusta 2005 
sa bude konať XIII. 
ročník prehliadky dy-
chových hudieb 
v Hradišti pod Vrát-
nom. Okrem pozva-
ných hostí si naša dy-
chovka pripomenie aj 
20. výročie svojho pô-
sobenia na poli kultúry 
v oblasti dychovej hud-
by.  Prehliadky dycho-
viek sa zúčastnia: 
DH  Šarfijanka 
DH  Hostie 
DH  Hradišťanka 
DH  Drietomanka 
DH  Dubovanka 
Dychová hudba Hra-
dišťanka zároveň touto 
cestou pozýva všetkých 
priaznivcov dobrej 
dychovky na XIII. roč-
ník prehliadky dycho-
vých hudieb. 
 


