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Noc kostolov v Hájskom
Ako v jednom z mála slovenských kostolíkov, sa 
uskutočnila v tomto našom medzinárodná akcia Noc 
kostolov.
Prípravy na túto noc, ktorá vyvrcholila 27. mája sa 
rozbehli už počas školenia v hlavnom meste Rakúska. 
26. februára sa 75 dobrovoľníkov vybralo na dlhú 
cestu do Viedne.
Tri viedenské farnosti otvorili pre nás svoje brány a 
ochotne nám poukazovali a povysvetľovali všetko, na 
čo sa nesmie pri Noci kostolov zabudnúť.
V Hájskom sme tuho premýšľali, ktoré hudobné 
skupiny pozvať. Premýšľali sme aj nad tým, aký druh 
hudby hrajú a ktorej skupine návštevníkov by sme 
vyhoveli.
Nakoniec sme sa zhodli a pozvali sme tieto skupiny: 
HS Musicantica Slovaca, SŠ Kepežďanka, HS Karmel 
a pripojili sa aj deti z miestneho ŠKD.
Čísla boli prekvapujúce, 225 návštevníkov, čo bolo 
pre porovnanie 2x viac ako napr. v susednej Pate. 
Avšak aj celkovo počas programov sme sa držali na 
popredných priečkach, prirodzene, ak nerátame 
kostoly v mestách (ale našli sa aj výnimky, po troch 
hodinách programu sme dokonca predbehli aj kostol v 
Seredi a farnosť “Kopánka” v Trnave, práve vtedy nám 
totiž vystupovala HS Karmel z Čadce).
Dokonca aj po skončení programu sa v kostole 
zdržiavali ľudia, bolo nahlásených 118 vstupov aj 
napriek víchrici.
Nemožno však z môjho hľadiska posúdiť či Noc 
kostolov mala úspech, alebo nie, to nám musia 
povedať veriaci, či ich program dostatočne zabavil a 
zaujal.
Z môjho pohľadu by som chcel len srdečne poďakovať 
celému organizačnému tímu, ktorý aj napriek menším 
prekážkam úspešne zvládol celý večer. A samozrejme 
srdečné pozdravy patria aj veriacim, ktorí nás prišli v 

t a k o m h o j n o m 
poč te podpor iť . 
E š t e r a z 
ďakujeme! 
Z a c e l ý 
organizačný tím 

Matej Horňák

Vážení spoluobčania,
som nesm ie rne 
rád, že sa vám 
môžem prihovoriť v 
úvodníku prvého 
čísla obnoveného 
i n f o r m a č n é h o 
č a s o p i s u o b c e 
Hájske. Myslím si, 
že informovanosť 
o b č a n o v j e 
základom úspešnej 
a  o t v o r e n e j 
samosprávy obce, 
lebo všetko, čo sa v  našej obci deje, od rodinných 
či  susedských vzťahov, až po hospodárenie s  verejnými 
financiami a prezentáciu obce voči okolitému svetu, je súčasťou 
života nás, obyvateľov Hájskeho. Iba človek, ktorý je pravdivo, 
včas a nestranne informovaný o udalostiach vo svojom okolí si 
dokáže vytvoriť svoj vlastný názor neovplyvnený „krčmovými“ 
rečami a  účelovo šírenými klamstvami. Vlastné názory 
obyvateľov, nech sú akékoľvek, sú prínosom pre proces 
rozhodovania vo verejných veciach a posúvajú vývoj obce a jej 
občanov dopredu.
Nebojte sa vyjadrovať svoje názory, neváhajte zapájať sa do 
rozhodovania v  obci, nezdráhajte sa upozorňovať na 
skutočnosti, ktoré sa vám nepáčia, ale na druhej strane aj 
skutočnosti, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, úctu a uznanie. 
Otvorene diskutujte, bez ostychu komentujte, a  objektívne 
posudzujte všetko okolo seba. Len otvorená a  neanonymná 
obojstranná komunikácia prispieva k  zlepšovaniu vzťahov 
a  k  utváraniu príjemnej, solidárnej atmosféry naplnenej 
hrdosťou na vlastnú obec a jej občanov.
Som preto potešený, že okrem úradnej vývesnej tabule, máme 
v Hájskom konečne vlastnú internetovú stránku (www.hajske.sk 
pozn. red) a  pre starších občanov, či pre domácnosti bez 
internetového pripojenia, aj nový informačný a inzertný časopis, 
ktorého prvé číslo práve držíte v rukách.
Verím že si ho obľúbite a  bude úspešný rovnako ako 
spomínaná stránka a  že sa postupne stane očakávaným 
a  vítaným periodikom vo vašich schránkach. Tiež dúfam, že 
mnohí z  vás nájdu v  sebe „skrytého“ redaktora (príp. 
spisovateľa, humoristu, poradcu ...) a stanú sa tak občasnými, 
či pravidelnými spoluautormi našich obecných novín.
S pozdravom

Jozef Matušica
starosta obce

http://www.hajske.sk
http://www.hajske.sk
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Zoznam občanov odškodnených pri povodniach v roku 2010
Základné fakty:

• odškodnenie občanov postihnutých povodňami bolo určené pre občanov, ktorých obydlia boli zasiahnuté povodňovou 
vlnou, prípadne záplavovou vodou z vodného toku.

• odškodnenie bolo určené pre občanov v zúfalej situácií, pre zabezpečenie základných potrieb  občanov v záplavami 
postihnutých oblastiach.

• zoznam občanov mal byť vytváraný verejne a nahlásené prípady mali byť preverené na tento účel vymenovanou 
komisiou.

• zoznam odškodnených občanov je verejný dokument a ako taký mal byť zverejnený v obci na mieste obvyklom. 
Zoznamy odškodnených priebežne uverejňuje úrad vlády na svojich stránkach.

Akým spôsobom boli zoznamy poškodených vytvárané v Hájskom, je jasné na prvý pohľad.

Ing. Ondrej Trubač, 427, Štefánia Lehotská, 464, Jaroslav Búran, 439
Roman Pilár, 429, Anna Javorová, 448, Roman Hán, 229
Juraj Lakatoš, 153, Anna Hindická, 164, Miloš Lukáč, 145
Ján Bilo, 329, Jozef Hambálek, 432, Magdaléna Mandáková, 358
Rudolf Franta, 161, Juraj Mihálik, 116, Pavol Rácz, 81
Jozef Čanaky, 110, Bohumil Kužela, 485, Igor Kaduc, 155
Ľubomír Mandák, 94, Jozef Machariáš, 465
Ľubomír Severín, 119, Medard Búran, 438

Nemá zmysel odsudzovať občanov na zoznamoch. Len prijali peniaze, ktoré im niekto ponúkol. Ak ich skutočne 
zasiahla povodňová vlna, môžu mať svedomie čisté.
Bývalý starosta o priložených zoznamoch tvrdili, že neexistujú. Je to naozaj zvláštne, vzhľadom k tomu, že je na nich 
jeho podpis a pečiatka obecného úradu.

Záverečný účet obce 
schválený s výhradami

Na základe stanoviska hlavného 
kontrolóra obce Hájske, Ing. Ladislava 
Čanakyho a tiež na základe výsledkov 
kontroly ročnej finančnej závierky za rok 
2010 vykonanej nezávislým auditorom, 
schválilo obecné zastupite ľstvo na 
svojom 3. zasadaní dňa 13.5.2011 
záverečný účet obce za rok 2010 s 
výhradami.
Podľa zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, je 
obecné zastupiteľstvo povinné v takomto 
prípade prijať opatrenia na nápravu 
nedostatkov. Z toho dôvodu obecné 
zastup i te ľstvo pover i lo h lavného 
kontrolóra obce (uznesením č.29/2011) 
vykonať kontrolu nákladov vybraných 
nákladových položiek rozpočtu za rok 
2010 so zameraním na hospodárne 
nakladanie s verejnými prostriedkami.

Z rokovania obecného 
zastupiteľstva

Naše OZ má za sebou 3 zasadania, na ktorých sa v hojnom počte 
zúčastnili naši občania. OZ schválilo:
• obecnú radu v zložení Jaroslav Bednár, Ing. Ivan Hambálek a Ing. 

Vladimír Chudáčik
• poslanci OZ budú pracovať v roku 2011 bez nároku na finančné odmeny
• predsedov komisií:

- komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Mariána Palkoviča
- stavebno-poriadková komisia: Jána Popelku
- kultúrna, cirkevná a športová komisia: Petra Vlčeka
- finančná a sociálna komisia: Bc. Michala Horňáka

• člena do školskej rady ZŠ: Petra Vlčeka a Ing. Ivana Hambálka
• člena do školskej rady MŠ: Ing. Vladimíra Chudáčika
• návrh rozpočtu na rok 2011 tak ako bol predložený
• štatút obce a rokovací poriadok
• VZN č. 1/2011 o výške stravného v školskej jedálni pri MŠ ktoré bude vo 

výške 5€
• do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Čanakyho na dobu 6 

rokov
• cintorínsky poplatok za pochovanie vo výške 7€, nájomné za 1 hrobové 

miesto 1€/rok, poplatok za prvé vyhlásenie v obecnom rozhlase 3.5€ a 
za ďalšie 1.5€

• realizáciu územného plánu
• splnomocnencov pre investičné projekty z fondov Jaroslava Bednára, 

Ing. Mariána Palkoviča a Petra Vlčka
• zlúčenie MŠ a ZŠ do jedného právneho subjektu
• interné smernice pre fungovanie obce a obecného úradu
• nákup zariadenia školskej kuchyne
• záverečný účet obce
• školský obvod 1 - 4 ročník obvod Hájske 
• školský obvod 5 - 9 ročník obvod Horná Kráľová
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Kepeždské folklórne 
slávnosti 2011 II. ročník 
Rok rýchlo ubehol a my máme opäť pred 
sebou leto a  s ním spojené rôzne 
kultúrne aktivity. Jednou z  nich je aj 
usporiadanie II. ročníka „Kepeždských 
folklórnych slávností“, ktoré organizuje 
folklórna skupina Kepeždanka. Minulý 
ročník bol veľmi úspešný za účasti 
viacerých folklórnych a  speváckych 
súborov z okolitých susedných obcí.  Aj 
v  tomto roku plánujeme pozvať na túto 
zaujímavú kultúrnu akciu viacero 
súborov. Termín konania je v sobotu, 20. 
augusta 2011. Keďže malo toto milé 
kultúrne podujatie v  našej obci značný 
úspech, rozhodli sme sa ho v spolupráci 
s  obcou spojiť so zorganizovaním tzv. 
„Dňa obce“, v  rámci ktorého by sa 
usporiadala súťaž vo varení gulášu 
jednotlivých miestnych organizácií 
a skupín pre občanov našej obce a rôzne 
iné atrakcie. Veríme, že sa nám opäť 
podarí pripraviť krásne a  zaujímavé 
kultúrne podujatie pre všetkých našich 
občanov.

Ing. Ivan Hambalek, vedúci FS Kepeždank

Odplavené kamarátstvo
FEJTÓN

! Terka a Katka boli kamarátky. Odjakživa. Vyrastali 
v jednom dvore, v škole sedeli v jednej lavici. Vydievčili sa 
spolu a  vydali sa. Prišli deti, neskôr vnúčatá, ale ich 
úprimné kamarátstvo pretrvalo.
Nevysedávali u  seba, nepozerali si do hrncov, ale aj tak 
vedeli o  sebe veľa. Vždy keď sa stretli, po ceste do 
kostola, v obchode či na cintoríne, kde sa chodili starať o 
hroby svojich manželov, vždy sa úprimne jedna druhej 
potešili. Porozprávali si svoje radosti aj starosti, požalovali 
sa o chorobách, čo ich trápia, či pochválili radosťou 
z vnúčat...
, Tak sa stretli aj začiatkom jesene. Celá jar aj leto 
boli mimoriadne mokré. Neustále pršalo a  na mnohých 
miestach Slovenska voda brala celé majetky – domy, 
úrodu, hydinu, autá a napáchala veľké škody. Ťažko bolo 
pozerať TV správy o  povodňami postihnutých rodinách 
s deťmi, či starkými, ktorí museli hlavy skloniť u príbuzných 
č i v školách, lebo ich v lastné domy sa s ta l i 
neobývateľnými... 
Terka s  Katkou sa na cintoríne o  tom smutne zhovárali 
a  s  úľavou si hovorili, že, ich koniec dediny našťastie tá 
strašná povodeň obišla. Pristavila sa pri nich aj Marka, 
ktorá sa ich neveriacky pýtala, či počuli o tom, že aj u nich 
niektorí ľudia neprávom dostali odškodné za povodne. 
Katka sa tomu čudovala a  nechcelo sa jej tomu veriť 
a  Terka vyhlásila, že o  tom nič nevie a  sú to len reči, 
ale vraj musí už ísť, lebo na sporáku sa jej niečo varí, aby 
jej to nezhorelo. A všetky sa rozišli po svojom.

, O pár mesiacov nové vedenie obce a šikovní mladí 
ľudia do dediny zaviedli novinku, na internete začali 
zverejňovať informácie pre verejnosť o živote v obci. 
Katka chystala večeru, keď na ňu volal jej vnuk z izby.
„Babka, poď sem, niečo ti ukážem.“ Katka pomaly vyšla 
hore po schodoch do vnukovej izby.
„Babi, nasaď si okuliare a  čítaj!“ povedal vnuk dôležito 
a usadil ju za svoj počítač.
„Ale veď mi to prečítaj, vieš, že nemám rada tieto vaše 
moderné vynálezy. Čo tam je?“
„Dali sem zoznam ľudí, ktorí boli odškodnení za povodne. 
A  pozri sa sem!“ ukázal jej vnuk meno zo zoznamu. 
TERÉZIA ZÁBREŽNÁ.
Katka neveriaco pozrela na Terkino meno na monitore. 
Bola úplne ticho a  keď na ňu vnuk pozrel, povedal: 
„Radšej som ti to nemal ukazovať, babi.“
„Ale nie, dobre si urobil, synček.“  pohladila vnuka po pleci 
sklamaná Katka. „Dobre vedieť.“ ešte dodala.
, Na druhý deň sa s Terkou zasa stretli na cintoríne. 
Katka jej na pozdrav neodpovedala, len na ňu priamo 
pozrela a povedala: „Terka, tu do mojich starých očí si mi 
povedala, že o peniazoch za povodne nič nevieš. Ja som ti 
to verila. Toto by som si nikdy nepomyslela, že kvôli eurám 
mi budeš klamať do očí...“ ďalej už nepokračovala, nebolo 
treba, len sa otočila a  odišla. Odvtedy sa už staré 
kamarátky nikdy zo srdca neporozprávali, len sa na seba 
pozreli a ticho pozdravili.
, Tak sa skončilo dlhoročné kamarátstvo Katky 
a Terky. Vzala ho povodeň. Ale aká! Dedinou sa namiesto 
vody valili eurá. Niekomu...

           
           M.V.

MDD
Prvého júna sa na našej základnej 
škole oslavoval Deň detí. Ako 
program bol naplánovaný výlet do 
arboréta v  Mlyňanoch. Každé dieťa 
dostalo od svojej triednej učiteľky 
milú pozornosť a  potom všetci 
nastúpili do autobusu. Cesta sa 
zdala dlhá a  upršaná, a  tak detské 
nádeje na pekný výlet pomaly 
vyprchávali. Počasie nás však 
prekvapilo a  po intenzívnom pršaní 

v Nitre na nás v Mlyňanoch celý deň 
slnko vyžarovalo svoje teplé lúče. 
Prechádzky medzi exot ickými 
stromami deti veľmi nadchli a  po 
krátkej prestávke s občerstvením sa 
po dlhej, takmer šesťhodinovej túre 
vybrali späť domov. Spiace usmiate 
tváre signalizovali nielen únavu, ale 
aj krásny zážitok, ktorý si deti 
nepochybne odniesli.
Aj my, celá redakčná rada, želáme 
d e ťo m v e ľa š ťa s t i a , z d r a v i a 
a rodičom najmä pevné nervy!

Matej Horňák

Športový klub Hájske
Srdečne Vás pozývame na “Ples 
športovcov obce Hájske”, ktorý sa 
uskutoční dňa 25. júna tj. v sobotu v 
budove Kultúrneho domu v Hájskom. 
Pripravili sme si pre Vás zaujímavý 
program, v ktorom je samozrejme 
zahrnutá aj tombola. Do tanca bude 
hrať skupina Lux.

Cena lístka je 8 €
V cene lístka je započítaná večera a káva
Lístky je možné zakúpiť do 18. júna
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Spoločenská kronika
1.1. 2011 - 31.5. 2011

Narodení:
Tamara Kozlíková, č. 58
Alexandra Križanová, č. 96
Sofia Fichtlová, č. 422
Matej Vlček, č. 223

Uzavreli manželstvo:
- Szabolcs Kiss (Šaľa) a
  Vronika Ferencová (Hájske)
- Igor Vöröš (Močenok) a
  Jana Hambalková (Hájske)

Opustili nás:
Anastázia Matušicová, 77 rokov
Jozef Kolárik, 74 rokov
Bernard Lakatoš, 80 rokov
Ľudovít Hubinák, 87 rokov
Ján Trebatický, 79 rokov
Anton Pažma, 87 rokov
Hermína Petrovská, 87 rokov
Margita Popelková, 81 rokov
Irena Marcinkechová, 83 rokov
Etela Nétryová, 85 rokov
Anna Kubicová, 86 rokov

Tenisové ihrisko
Vďaka partii nadšencov a pomoci obecného úradu je tenisové ihrisko v areáli ZŠ 
pripravené pre širokú verejnosť. Ihrisko je otvorené denne a pre občanov
Hájskeho je vstup zdarma.
Pravidlá starostlivosti sú jednoduché. Každý, kto si príde zahrať, upraví ihrisko na 
konci o niečo lepšie, ako bolo predtým, keď tam prišiel.
Najväčšiu zásluhu na tom majú chlapci, ktorí sa zúčastnili v sobotu 14.5. 2011 
brigády:
Jozef KADUC, Ľudovít URBAN, Michal BOGÁDY, Michal HAMBÁLEK, Ján 
SOMOROVSKÝ, Marko PETROVSKÝ, Ľuboš PETROVSKÝ, Michal LENCSÉS

Futbalové turnaje
Šk Hájske otvára tohtoročnú turnajovú sezónu futbalovým turnajom ktorý sa 
uskutoční 3.7. 2011 na športovom štadióne v Hájskom. Na tomto turnaji sa 
zúčastnia mužstva Fc Tibi Horná Kráľová, Poľnohospodár Močenok a mužstvo zo 
Šoporne. Nasledujúce turnaje Šk Hájske odohrá 10.7. 2011 v Hornej Kráľovej, 17.7. 
2011 v Močenku a 24.7. 2011 v Šoporni. Týmto zároveň pozývame všetkých 
športových nadšencov.

Zber odpadu
Obecný úrad Hájske oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu v našej 
obci sa uskutočňuje vždy v utorok v nepárnych týždňoch od 6:00 hod. Zber sa 
začína v ulici Nová Dedina a v ulici Poštová.Kto z občanov nebude mať kontajner 
vyložený už o 6:00 hod, odpadová spoločnosť neručí, že mu tento bude 
vyprázdnený. Ďakujeme občanom za porozumenie.

Termín zberu
Odpadov! Plastov
7. a 21. Júna, 8. Júna
5. a 19. Júla, 6. Júla
2., 16. a 30. Augusta, 3. a 31. Augusta
13. a 27 . Septembra, 28. Septembra
11. a 25. Októbra, 26. Októbra
8. a 22. Novembra, 23. Novembra
6. a 20. Decembra, 21. Decembra

Ponuka práce
Obec Hájske vyhlasuje výberové 
k o n a n i e n a o b s a d e n i e 2 
administratívnych pozícií na 
Obecnom úrade v Hájskom.
Nástup : jún 2011
Dátum odovzdania prihlášok do 
10.6. 2011
Žiadosť spolu so štrukturovaným 
životopisom a kópiou dokladu o 
vzdelaní posielajte mailom na 
adresu starostu obce, poštou na 
adresu obecného úradu, alebo ich 
p r i n e s t e o s o b n e v č a s e 
stránkových hodín na obecný úrad 
v Hájskom.

Znovuotvorenie obecnej knižnice
Obec znovu otvorila obecnú knižnicu! Pozýva širokú verejnosť. Po dlhšom čase sme sa dočkali zmeny. Obecná knižnica 
opäť otvorila svoje brány pre verejnosť a pokračuje vo vypožičiavaní kníh. Otváracie hodiny podľa vôle sú za nami. 
Nepravidelný otvárací čas prešiel k normálu a obecná knižnica je prístupná dvakrát do týždňa.
Nové knihy, ktoré boli hodené za policami, sú konečne na svojom mieste. Literatúra pre deti sa už nenachádza v biológii, 
ani dejiny už nie sú vo fyzike. Všetko je tam, kde má byť!
Stará literatúra od takých velikánov ako napríklad František Hečko, či Ivan Krasko, mnohé nové knihy pre deti aj mládež 
a celá polica nových kníh pre potešenie ženskej duše.
To všetko môžete nájsť v obecnej knižnici v priestoroch kultúrneho domu (vstup  zboku) každý týždeň v týchto otváracích 
hodinách:, Utorok  17:00 - 18:00, Štvrtok  16:45 - 17:30
Srdečne vás všetkých pozývame!

Kriketový zápas zo dňa 21. mája 2011
Inetrnational 111/7 (20 overs), SCC 115/3 (15.2 overs), SCC vyhralo o 7 wicket. 
Moorhouse 47 runs, Somorovský 41 runs, Lenčéš 40 runs, Chudáčik 4 wickets. 
Domáci kriketový klub po kvalitnom výkone porazil medzinárodné mužstvo zložené 
z hráčov z Anglicka, Indie, Španielska a Jamajky jednoznačne o 7 wickets. Mužom 
zápasu bol Chris Moorhouse, ktorý skóroval takmer polovicu runs hostí.
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