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Dvadsiaty august sa v Hájskom niesol v duchu folklóru 
a tradícií. Konal sa totiž druhý ročník Kepeždských folklórnych 
slávností.
 Od skorého rána sa štyri tímy pripravovali na súťaž vo varení 
guláša.  Ľudové piesne z rozhlasu spríjemňovali popoludnie až do 
začatia slávností. 
 Folklórne súbory a diváci sa krátko po tretej hodine pomaly 
pousádzali a festival otvorila FS Kepežďanka s hymnou 
Kepeždských folklórnych slávností- Pod slovenským srdiečkom. Po 
nich nastúpil na pódium hosť z Matice slovenskej JUDr. Štefan 
Martinkovič, podpredseda dozornej rady MS, ktorý občanov obdaril 
mnohými povzbudivými slovami. Okrem neho sa na podujatí 
zúčastnil aj Ing. Jaroslav Pápay, riaditeľ sekretariátu MS, Ing.  Mária 
Miháliková, riaditeľka domu Matice slovenskej v Nitre a starostovia 
okolitých obcí. Po príhovoroch na pódium zavítali pozvané súbory.

 „Účinkujúce súbory sú naše susedné. Sú to takí družobní 
partneri, ku ktorým chodíme zasa my, takže sa poznáme už 
viac rokov a chodíme spolu vystupovať na rôzne akcie. Raz 
zavolajú oni nás, potom zasa my ich a snažíme sa to takto 
dopĺňať,“  objasňuje Ivan Hambálek, vedúci FS Kepežďanka 
a zároveň organizátor festivalu. 
 Tento rok sa okrem spevu a tanca využil aj potenciál 
vonkajšieho prostredia a usporiadala sa už spomínaná súťaž 
vo varení guláša. Jednoznačný víťaz sa určiť nedal, preto 
bola každá skupinka ocenená za niečo iné.
 Cenu za najlepšiu chuť získala skupina „Ovečková ulica 
a spol.“, najlepšiu pikantnosť mala skupina „Starí páni“, 
najlepšiu farbu gulášu mali „Krikeťáci“  a cenu za najlepšiu 
hustotu získali „Poľovníci“. 
 Ciele do budúcnosti sú jasné. Obohatiť festival o viac 

folklórnych skupín,  mať dobré 
počasie,  ale medzi najväčšie 
prianie patrí, aby tradícia slávností 
ostala zachovaná a aby sa takéto 
s l á v n o s t i u s p o r a d ú v a l i 
každoročne.
 Usmiate tváre ľudí v hľadisku 
hovorili o tom, že festival svoj 
základný cieľ splnil a preto sa 
určite môže aj v ďalších rokoch 
tešiť na stále väčšiu a väčšiu 
účasť. 
 Po predpísanom programe 
prišla na rad ľudová veselica, 
ktorá pekným spôsobom zakončila 
tohoročné kultúrne sviatky, 
Kepeždské folklórne slávnosti.

Matej Horňák

Hájske žilo folklórom
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 Realizácia územného plánu v Hájskom pokroč i la 
vypracovaním a zverejnením zadania na spracovanie územného 
plánu do ďalšej fázy. Toto je jedna z etáp, v ktorej majú dotknuté 
osoby (právnické, či fyzické) možnosť podávať pripomienky 
počas 30 dní trvajúcej lehoty v zmysle §20 stavebného zákona.
 Rýchlosť a dôslednosť pri realizácii územného plánu, ako 
základného predpokladu pre ďalší rozvoj obce, je dôkazom 
úprimnosti zámeru, ktorý proklamoval pred ostatnými voľbami do 
obecného zastupiteľstva p. Jozefa Matušica spolu so svojim 
tímom. 
 Je až neuveriteľné, že spracovanie územného plánu stálo počas 
minulých období viac ako 10! rokov bez zjavnej snahy o 
dokončenie. Predchádzajúcemu vedeniu obce evidentne tento 
dokument, nevyhnutný pre akýkoľvek investičný zámer, 
nechýbal. Pravdepodobne preto, že o rozvoj obce nemalo žiadny 
záujem. A o dokument,  ktorý k rozvoju obce priamo nabáda, už 
vôbec nie. 
 Na jednej strane nám môže byť ľúto, že nebyť benevolentného  
prístupu predchádzajúceho vedenia obce, mohol byť územný plán 
obce nielen dávno hotový,  ale aj v mnohých investičných 
projektoch aj použitý. Na strane druhej treba povedať, vďaka 
bohu za to, že si niekto uvedomil význam a zmysel tohto 
dokumentu.
 Ďalšou fázou v realizácii ÚPN po skončení 30 dňovej lehoty 
na zverejnenie zadania a zapracovaní pripomienok dotknutých 
osôb, bude príprava konceptu. Aj koncept bude v zmysle §21 
stavebného zákona verejne sprístupnený.

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN a stav projektu 
k 31.8.2011 v obci Hájske

 Spracovanie zadania zabezpečuje obec na základe výsledkov 
prieskumov a rozborov. Návrh zadania územného plánu obce 
možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení 
pripomienok a ich zapracovaní a po posúdení krajským 
stavebným úradom.

Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje najmä
- dôvody na obstaranie územného plánu, 
- určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich 

rozvojový program obstarávateľa a varianty a 
alternatívy rozvoja územia,

- vymedzenie riešeného územia, 
- požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu 

regiónu na územie obce vrátane výstupov zo záväznej 
časti, 

- zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia, 
- požiadavky na riešenie záujmového územia obce, 
- základné demografické údaje a prognózy, 
- osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce, 
- osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu 

obce, 
- požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie 

technického vybavenia, 
- požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, 

kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, 
ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a 
ich ochranných pásem vrátane požiadaviek na 
zabezpečenie ekologickej stability územia, 

- požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených 
systémov dopravného a technického vybavenia 
územia, 

- požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany 
štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, 
civilnej ochrany obyvateľstva, 

- požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia obce s prihliadnutím na 
historické, kultúrne, urbanistické a prírodné 
podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 

- požiadavky na riešenie bývania, občianskeho 
vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby, 

- požiadavky z hľadiska životného prostredia, prípadne 
určenie požiadaviek na hodnotenie predpokladaných 
vplyvov na životné prostredie, 

- o s o b i t n é p ož i a d a v k y z h ľa d i s k a o c h r a n y 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného 
pôdneho fondu, 

- požiadavky na riešenie vymedzených častí územia 
obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny, 

- požiadavky na určenie regulatívov priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia,

- požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné 
stavby, 

- požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie 
územného plánu.

M.P.

Realizácia územného plánu obce Hájske

Výňatok zo zápisnice zo 4. zasadnutia OZ 24.6.2011 v Hájskom
Zasadnutia OZ sa zúčastnil starosta obce,  6 poslanci a hlavný kontrolór obce:
p. Jaroslav Bennár, Ing. Marián Palkovič, Ing. Ivan Hambalek, Bc. Michal Horňák, p.  Peter Vlček, Ing.Vladimír Chudáčik, 
Ing.Ladislav Čanaky
Neprítomní poslanci: p.Darina Durecová, p.Pavol Búran, p.Ján Popelka

OZ uznesením č. 34/4/2011 schválilo VZN č.3/2011 o školskom obvode ročník 1-4 Hájske a ročník 5-9 H.Kráľová. (za: 6, proti: 0, 
zdržalo sa: 0)
OZ uznesením 35/4/2011 schálilo VZN č.4/2011 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného 
odpadu, elektrozariadení a elektroodpadu na území obce Hájske. (za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0)
OZ uznesením 36/4/2011 schválilo odpredaj obecného traktora podľa znaleckého posudku za hodnotu minimálne 1813,20€. Traktor 
bude predaný záujemcovi s najvyššou ponukou. (za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0)

pokračovanie na str. 3

N
áv

rh
 n

a 
ob

st
ar

áv
an

ie

V
ýb

er
 o

db
or

ne
 sp

ôs
ob

ile
j 

os
ob

y
Pr

íp
ra

vn
é 

pr
ác

e

V
ýb

er
 sp

ra
co

va
ťe
ľa

Pr
ie

sk
um

y 
a 

ro
zb

or
y

Z
ad

an
ie

K
on

ce
pt

Sú
bo

rn
é 

st
an

ov
is

ko
 

ob
st

ar
áv

at
eľ

a
N

áv
rh

 U
PN

 o
bc

e

Ve
re

jn
é 

pr
er

ok
ov

an
ie

 
ná

vr
hu

Pr
es

kú
m

an
ie

 n
áv

rh
u

Sc
hv

aľ
ov

an
ie



 Iste mi dáte mnohí za pravdu, že počasie ľudí zaujíma 
odjakživa, lebo každého z nás sa bezprostredne týka. Môžeme o 
tejto téme uvažovať zoširoka a z mnohých aspektov, ale 
sústreďme sa iba na počasie v septembri.
 September sa už v dávnej minulosti prirovnával k máju, lebo 
obidva mesiace majú zväčša pekné počasie(samozrejme 
zodpovedajúce ročnému obdobiu). Staré pranostiky hovoria, že 
vraj aké sú prvé štyri dni septembra, taký bude celý mesiac. A 
podľa dlhodobých pozorovaní toto pravidlo sa naplní na 65 %. 
September je typický zdravý mesiac. Do 10.  býva pomerne jasno 
a teplo, potom príde niekoľko daždivých dní a po nich je až do 
konca mesiaca znovu pekne.  To hovorí storočný kalendár. Ale 
naši predkovia, ktorí žili s prírodou v mieri, odpozorovali z nej 
mnohé zaujímavosti,  ktoré zhrnuli do pranostík. Niektoré z nich 
hovoria, že:
- ak divé husi odlietajú skoro v septembri, nastane skoro zima
- koľko mrzne pred Václavom, toľko bude mrazov v máji

- ak sú v septembri teplé noci,  bude víno sladké a liečivé, ale ak 
sú noci chladné a mrazivé, bude víno kyslé a nechutné

- v septembri sa má jesť a piť všetko, čo pánboh požehnal
  No a v neposlednej miere treba spomenúť, že september je 
časom oberačiek a hodov. Koniec septembra však už prináša aj 
prvé mrazy.
  Toľko storočný kalendár a pranostiky. Kto chce, ten môže 
pozorovať a porovnávať, aký bude tohtoročný september. Pravda 
je však taká, že dnešný človek nežije s prírodou v mieri a priebeh 
počasia v posledných rokoch to iba potvrdzuje.
  A na záver ešte pár septembrových vrtochov. 22. septembra 
824 napadal sneh a udržal sa 29 týždňov. Veľa ľudí vtedy 
zahynulo. 18. septembra 1625 sa neďaleko Fulneku v Čechách 
odohrala vojna vrán. Bola taká krvavá, že okolití sedliaci 
odvážali pobité vtáctvo zo svojich polí na vozoch. V roku 1580 
bol celý september mimoriadne horúci,  ale 30. septembra prišli 
ničivé prívaly vody s ľadovcom.

M.V.
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Počasie v septembri - storočný kalendár a pranostiky

pokračovanie zo str. 2
OZ uznesením 37/4/2011 schválilo na základe zákona 253/1994 Z.z. §4 ods.9 a novelizácie (zákon 154/2011 Z.z) starostovi obce plat 
vo výške 1700€. (za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0)
OZ uznesením 38/4/2011 schválilo finančnú čiastku na výrobu a distribúciu obecných novín vo výške  120€ na jedno číslo t.j. 360€ 
do konca roka. Čiastka bude zahrnutá do obecného rozpočtu a bude presunutá z rezervy obecného rozpočtu. (za: 6,  proti: 0, zdržalo 
sa: 0)

Diskusia
1. p. Potisková sa informovala na stav vybavovania autobusového spojenia do Serede
2. p. Kaduc sa informoval na stav prác na územnom pláne a stav budovania cesty v ulici Nová
3. p.Vladimír Bennár sa informoval na čistenie jarkov. Informoval sa tiež na možnosť premiestnenia tabule konca obce smerom 

na H.Kráľovú
4. p. Pustaiová sa informovala na možnosť vyčistiť kanál od dolín
5. p. Pažmová sa informovala na možnosti nakladania s drobným stavebným odpadom

MŠVVaŠ vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení SR: 
1. Základná škola, Hájske 67 k 31.8.2011
2. Materská škola, Hájske 410 k 31.8.2011
3. Školský klub detí pri Základnej škole, Hájske 67 

k 31.8.2011
4. Školská jedáleň pri Materskej škole, Hájske 410 

k 31.8.2011

MŠVVaŠ zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR: 
1. Základnú školu s materskou školou, Hájske 67 

k 1.9.2011
2. Školský klub detí, Hájske 67, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Hájske 67 k 1.9.2011
3. Školská jedáleň, Hájske 410, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Hájske 67 k 1.9.2011

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(Ďalej len MŠVVaŠ)

Začiatok 
školského roka
 Koniec letných prázdnin je 
za nami a súčasne prichádza 
začiatok školského roka na 
v š e t k ý c h z á k l a d n ý c h a 
stredných školách. Rovnako tak 
bolo aj v našej obci,  keď sa na 
o tvoren í školského roka 
2011/12 zišlo 46 detí ZŠ a 34 
detí MŠ. 
 Deťom prvého stupňa ZŠ sa 
prihovorila riaditeľka spojenej 
školy Mgr. Eva Štangová a 
starosta obce Jozef Matušica.

Predpokladaný termín konania 5. zasadania obecného zastupiteľstva je v piatok 23.9.2011
M.P.
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 Dňa 19.6. 2011 sa 
konali oslavy 10. výročia 
z a ložen i a spevácke j 
skupiny Hájčanka.
 Náš program nám 
spestrili spevácke skupiny 
FS Uj l ačanka (Veľké 
Zálužie),  Lužančanka
( L u ž i a n k y ) , F S 
Kepežďanka(Hájske) , 
Ivančanka(Ivanka pri 
Nitre) a Krojovanka
(Zemianske sady).
 N a š a s k u p i n a 
Hájčanka vznikla v roku 
2001, kedy sa na podnet 
Medarda Búrana začalo 
schádzať pravidelne po 
v e č e r o c h n i e k o ľ k o 
dôchodcov a na svojich 
posedeniach, zo začiatku 
len tak pre seba,  spievali 
sme si krásne ľudové piesne. Vedúcou skupiny sa vtedy stala 
Otilka Búranová a na harmonike nám hral Jozef Kokeš.  Skupina 
mala vtedy 9 členov. Prvýkrát sme vystúpili na posedení 
dôchodcov júni 2001. Ako skupina tiež sme si prešli určitými 
ťažkosťami. Veľa členov nás opustilo navždy, iní zase pre 
chorobu a noví členovia sa nám ťažko získavali. Teraz má naša 
skupina 13 členov a vedie ju Mária Popelková a na harmonike 
nám hraje Ľudko Chudáčik. Repertoár našej skupiny je už 
bohatý, tvoria ho starodávne ľudové piesne z Hájskeho, ale aj z 
celého regiónu Ponitria. Za 10 rokov našej činnosti máme na 
svojom konte množstvo vystúpení v našej dedine a okolí, pri 
rôznych príležitostiach. Vystupovali sme v Pate, Šoporni, 
Lužiankach, Ivanke, Diakovciach, Tešedíkove a na mnohých 
iných miestach. Zúčastnili sme sa na viacerých prehliadkach 
ľudových piesní. Pravidelne vystupujeme na krajskej prehliadke 

seniorských súborov, kde pútame pozornosť najmä našimi 
nádhernými krojmi, čomu nasvedčuje aj množstvo diplomov a 
ocenení, ktoré sme získali. Medzi veľmi príjemné akcie patria 
naše vystúpenia v domovoch dôchodcov, v ktorých sú 
umiestnení aj dôchodcovia z našej obce.
 Snažíme sa zachovávať aj naďalej naše starodávne zvyky a 
tradície svojej obce, čoho dôkazom je aj vystúpenie ,,Žatva, 
Dožinky a Driapanie peria “  pri príležitosti 890. výročia obce, 
ktoré máme nahraté aj na videozázname.
 Zato, že môžeme takto šíriť ľudovú kultúru, ďakujeme 
predovšetkým p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu, ktorí 
našu záujmovú činnosť podporujú.  Naša vďaka patrí aj našim 
občanom, ktorí sa zúčastňujú na našich posedeniach dôchodcov, 
kde pravidelne vystupujeme.

Vedúca skupiny,
Mária Popelková

 Vedúca speváckej skupiny Hájčanka 
zorganizovala pre svojich členov a 
priaznivcov návštevu mesta Pezinok, kde 
sa konal XI.  medzinárodný súťažný 
festival malých dychových hudieb 
"DYCHOVKY V PREŚI". A tak sme sa v 
nedeľu,  14.8.2011 vydali na cestu za 
kultúrou...
 ...Aj počasie nám po dlhšom čase 
prialo, slniečko sa na nás usmievalo až 
príliš a na amfiteátri, kde sa festival konal, 
sme sa poniektorí radšej schovali do 
príjemného chládku pod stromy. Na 
festivale súťažilo 8 malých dychových 
hudieb zo Slovenska a zo susedného 
Česka. Každá skupina sa predstavila s 
repertoárom šiestich piesní. Ich vystúpenia 
posudzovala odborná porota pod vedením 
Adama Hudeca. Aj my diváci sme sa mohli 
zapojiť do súťaže a odovzdať svoj hlas 
najlepšej kapele a najkrajšej piesni. 
Vystúpenie sme pozorne počúvali a aj sme 
si zaspievali. Spievali sa známe aj menej 
známe piesne.  Po ukončení súťažných 

piesní a samozrejme aj počas celého 
vystúpenia sme sa mohli občerstviť v 
bufete, kde sa podávala cigánska pečienka, 
pečená klobása, husacina s lokšami a 
samozrejme na uhasenie smädu nesmelo 
chýbať pivo a nealkoholické nápoje. Po 
prestávke nasledovalo defilé všetkých 
účinkujúcich, ktorí nám spoločne zahrali a 
zaspievali 3 krásne piesne. Bolo pre nás 
neuveriteľným a nádherným zážitkom 
vypočuť si tieto krásne melódie v podaní 
všetkých dychových kapiel Nás za srdce 
najviac chytila pieseň Slovenské mamičky 
pod taktovkou Adama Hudeca, ktorú sme 
si s láskou zaspievali,  keďže sme tam boli 
prevažne my, maminy. Radosť a energia, 
ktorá vyžarovala pri spievaní tejto piesne 
sa niesla celým Pezinkom a nám sa v 
dušiach roznietila láska. Po týchto 
nádherných melódiách už nasledovalo 
záverečné vyhodnotenie. Víťazom celého 
fest ivalu sa s tala dychová hudba 
SEBEDRAŽSKÁ KAPELA so svojim 
umeleckým vedúcim Ladislavom Juríkom, 

ktorý získal aj cenu za najlepšieho 
interpreta. Veľmi príjemným prekvapením 
bo dychová hudba MLADÍK zo Súče. Boli 
to najmladší súťažiaci,  ešte žiaci ZŠ. 
Celkovo sa umiestnili na 4. mieste a získali 
obidve ceny od divákov.  Cenu za najlepšiu 
dychovú hudbu aj cenu za najkrajšiu 
pieseň a takisto ocenenie získali aj ich dve 
hráčky na klarinet.  Po ukončení súťaže sa 
predstavila svojou hrou dychová hudba 
STRÁŇAVKA z Čiech, ktorá je absolútny 
Majster Európy 2009 a víťaz Zlatej 
krídlovky 2008.
 Tóny tejto hudby sme si nestihli 
vypočuť, lebo bolo treba poberať sa 
domov, no aj tak sme odchádzali spokojní 
a plní dojmov netradične stráveného 
nedeľného popoludnia. 
 Moje poďakovanie patrí vedúcej 
speváckej skupiny Hájčanka p. Márii 
Popelkovej, ktorá toto nádherné podujatie 
zorganizovala.

Lýdia Trubačová

10. výročie založenia Hájčanky

Popoludnie s dychovkou
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 V dňoch  21.8. až 27.8. sa v Maďarsku konal medzinárodný 
kriketový turnaj za účasti nasledovných krajín:
Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Litva, Chorvátsko, Macedónsko 
a Bulharsko
Výsledky Slovenska:
Srbsko 173/1 Slovensko 68 all out
Chorvátsko 155/6 Slovensko 69 all out
Maďarsko 210/3 Slovensko 164/5
Slovensko 78 all out  Litva 79/2

 Slovensko síce nevyhralo ani jeden zápas avšak sympatickým 
prejavom zanechali veľmi dobrý dojem.
 Za zmienku stojí 57 bodov Juraja Frantu na pálke proti 
Maďarsku,čo je jeden z najlepších individuálnych výkonov 
slovenského hráča v histórii.
Našu krajinu reprezentovali nasledovní hráči:
Bennár R. , Chudáčik V.,  Vachút L.,  Lenčéš T., Bogády M.,  
Lencsés M., Kaduc J., Matušica F., 
Juríček I., Somorovský J., Franta Ja., Franta Ju., Rogers L., 
Bennett M., Popelka M., Juriček Jo.

1 Báb 5 4 1 0 12:5 13 (+7)
2 Diakovce 5 3 1 1 16:8 10 (+4)
3 Lužianky 5 3 1 1 15:8 10 (+1)
4 Selice 5 3 0 2 20:10 9 0
5 Cabaj-Čápor 5 2 2 1 14:8 8 (-1)
6 Svätoplukovo 5 2 1 2 16:16 7 (-2)
7 Hájske 5 2 1 2 10:10 7 (+1)
8 Mojmírovce 5 2 1 2 9:9 7 (-2)
9 Trnovec 5 2 1 2 10:12 7 (-2)

10 Rumanová 5 1 3 1 13:14 6 0
11 Rišňovce 5 2 0 3 7:14 6 0
12 Járok 5 1 1 3 10:11 4 (-2)
13Čakajovce 5 1 1 3 5:12 4 (-5)
14 P. Kesov 5 0 0 5 5:25 0 (-6)

Kriket
 Turnaj Eurotwenty 20, Szodliget, Pest (Maďarsko)

I. kolo 7.8.2011 17:00 Svätoplukovo vs ŠK Hájske 6 : 2
II. kolo 14.8.2011 17:00 ŠK Hájske vs Cabaj-Čápor 2 : 2
III. kolo 21.8.2011 17:00 Čakajovce vs ŠK Hájske 0 : 2
IV. kolo 28.8.2011 17:00 ŠK Hájske vs Jarok 3 : 0
V. kolo 4.9.2011 10:30 Diakovce vs ŠK Hájske 2 : 1
VI. kolo 11.9.2011 16:00 Rišňovce vs ŠK Hájske - : -
VII. kolo 18.9.2011 15:30 ŠK Hájske vs Báb - : -
VIII. kolo 25.9.2011 15:30 Polný Kesov vs ŠK Hájske - : -
IX. kolo 2.10.2011 14:30 ŠK Hájske vs Rumanová - : -
X. kolo 9.10.2011 14:30 Trnovec n/V vs ŠK Hájske - : -
XI. kolo 16.10.2011 14:00 ŠK Hájske vs Mojmírovce - : -
XII. kolo 23.10.2011 14:00 Lužianky vs ŠK Hájske - : -
XIII. kolo 30.10.2011 14:00 ŠK Hájske vs Selice - : -

Chudáčik V. (1) - Petrovský M. 6:0, 6:1, 6:0
Matušica V.(2) - Herceg Š. 6:4, 6:1, 6:3
Kaduc A. (3) - Kaduc M. 7:5, 6:2, 2:6, 6:7, 6:4
Popelka Š. (4) - Franta Ju.  6:2, 1:6, 6:1, 3:6, 5:7
Juríček J. (5) - Urban L. 7:5,6:3, 7:6
Matušica V. (6) - Lukáč J. bez boja
Vachút L. (7) - Popelka R. 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 7:6
Múčka I. (8) - Franta Ja. 3:6, 2:6, 4:6

Valášik M. (9) - Ščípa 4:6, 6:2, 6:2, 6:4
Búran P. (10) - Matušica F. 2:6, 3:6, 1:6
Kaduc I. (11) - Petrovský L. bez boja
Matušica J. (12) - Matušica K. bez boja
Bennár J. (13) - Hlinka M. 5:7, 2:6, 6:7
Popelka J. (14) - Karásek V. bez boja
Lenčéš T. (15) - Bennár R. 6:4, 7:5, 6:2
Kišš T. (16) - Bennár L.  2:6, 1:6, 5:7

Tenisový turnaj KapuCUP     2011 (3.ročník)
 Výsledky po prvom kole

Futbal
Výsledky zápasov ,,A” mužstva

II. A trieda Nitra-Šaľa

Uličkový turnaj
Dňa 30. júla sa po prvý 
krát v našej obci konal 
uličkový turnaj.  Zúčastnili 
sa na ňom futbaloví 
nadšenci asi všetkých 
generácií.  Po turnaji sa na 
ihrisku konala zábava v 
podaní DJ Jošto and Jogy
Pre úplnosť uvádzame 
umiestnenie mužstiev:
1. argentína, stará dedina
2. nová dedina, poštová
3. cigánska
4. kaplnková, ovečková
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Zasmejme sa
,,Pán doktor, pán doktor, potrebujem 
okuliare...”
,,No to vidím, toto je stánok s 
hranolkami”.

Raz si Dávidko kúpil psíka a na druhý 
deň sa ho pýta kamarát Jakub:
"Má ten pes rád aj deti?
A Dávid na to:
"Áno, ale radšej mu dávam granule.

,,Vraj sa prerába biblia”
,,Prečo by sa mala biblia prerábať?”
,,Pretože chlieb tak zdražel, že už je 
ťažké dodržať zásadu: Kto do teba 
kameňom, ty do neho chlebom”.

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor. 
Uzávierka budúceho čísla bude 30.11.2011

 Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske. Redakčná rada Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Matej Horňák. Grafická úprava Roman 
 Múčka. Neprešlo jazykovou úpravou, Tlač OcÚ v počte 450 výtlačkov. Registračné číslo 1/2000/x.

Spoločenská kronika
1.6. 2011 - 31.8. 2011

Narodení:
Viktória Jana Kissová č. 254

Uzavreli manželstvo:
- Michal Ovečka (Križovany nad 
Váhom) a Mgr. Mária Popelková 
(Hájske)
- Bc. Michal Konkoľ (Spišská Belá) a 
Bc. Michaela Kaducová (Hájske)
- Ing. Pavol Sýkora (Horná Kráľová) a 
Bc. Jana Poláková (Hájske)
- Ing. Lukáš Bennár (Hájske) a     
Judr. Lenka Petrovská (Hájske)

Opustili nás:
Práznovský Emil 81 rokov
Levčíková Antónia 64 rokov

Rôzne oznamy
Od mesiaca november sa chystá krúžok ručných prác. pre záujemcov ,ktorí majú chuť sa 
jeden krát týždenne schádzať v kultúrnom dome a niečo sa naučiť.

Po malej prestávke 19.9. 2011 opäť začína zumba. Bude sa konať vždy v pondelok a piatok 
od 19:30 do 20:30 v kultúrnom dome.

Kultúrny dom bude opäť od novembra otvorený pre záujemcov o stolný tenis.

Starosta obce vyzýva občanov, ktorí ešte nezaplatili dane a TKO za rok 2011, aby si 
svoju povinnosť splnili do konca mesiaca septembra 2011. Mená neplatičov budú 
zverejnené na obecnej tabuli a internetovom portáli.

Otvorenie predajne
 Po zrušení prevádzky kvetinárstva pani Brezíkovej budova Slovenského zväzu 
záhradkárov nezíva prázdnotou, ale má nových nájomníkov. 
 A o čo sa jedná? To sme sa spýtali Michala Kňažoviča a Zuzany Ridzoňovej.
 V súčasnosti sa realizuje úprava priestorov, ktoré sa budú otvárať v polovici septembra. 
V tejto našej predajni Vám budeme ponúkať kvety a rozličný drobný tovar, sortiment 
umelých a živých kvetov, darčekové predmety pre každú príležitosť, doplnkový dekoračný 
tovar pre Vašu domácnosť ako aj záhradu. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ponuka práce
Personálna agentúra LARGO SK s.r.o. 
ponúka voľné pracovné miesta v 
e l e k t r o t e c h n i c k o m p r i e m y s l e v o 
Voderadoch (FINE DNC) na pozície 
výrobného pracovníka linkového operátora 
a manipulanta.
Jedná sa o prácu v dvojzmennej prevádzke.
Ponúkame prácu na pracovnú zmluvu, 
slušné platové podmienky, stravné lístky, 
dopravu ZDARMA a iné výhody.
Kontakt: 0917 846 127 a 0917 846 128

FT  s.r.o. Šaľa, v budove ALLIANZ celkom 
hore, č. dv. 306
Voľná pracovná pozícia je linkový 
operátor. Plat 2 eur/hod, 3 eur stravný 
lístok/deň, práca na zmluvu, nástup ihneď.
Kontakt: 0905 441 164, 0948 441 164 a 
0944 390 088

SPA - Slovenská personálna agentúra 
hľadá pracovníkov do Shin Heung 
Precision Slovakia, s.r.o. - Šaľa-Veča na 
pozície výrobný robotník, linkový operátor
(ženy) a manipulant.
Ponúkame 2 eur/hod, 3 eur stravné lístky, doprava zdarma, príplatky za dochádzku, 
pracovnú zmluvu a 8 hodinovú pracovnú dobu v dvoch zmenách na montážnej linke.
Vyžadujeme plné pracovné nasadenie a ochotu pracovať nadčasy.
Kontakt: 0907 242 290, 0915 473 326, 031/7708010
   email: poloniova@spagentura.sk

Zrnká múdrosti
Keď sme šťastní, zostáva nám ešte 
veľa práce, tešiť druhých.

Obráť svoju tvár k slnku a všetky 
tiene zostanú za tebou.

Pranostiky na september
Panny Márie narodenie,
lastovičiek rozlúčenie.

Po svätom Matúši
daj čiapku na uši.

Príspevky do obecných novín, rovnako aj na internetovú stránku obce môžete posielať na  
e-mailovú adresu redakcia@hajske.sk

mailto:redakcia@hajske.sk
mailto:redakcia@hajske.sk

