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Rok ubehol ako voda a opäť sme blízko najkrajších sviatkov 
v roku – Vianoc.  Všade okolo nás je vianočná výzdoba, 
obchodníci robia všetko preto, aby navodili vianočnú atmosféru. 
Skúsme sa spolu zamyslieť nad najkrajšími sviatkami roka 
Vianocami, sviatkami narodenia malého dieťatka, ktoré sa svojou 
chudobou stalo najväčším na svete. 
Čo znamenali Vianoce pre našich predkov ? Či už to boli rodiny 
chudobné alebo bohatšie, počas vianočných sviatkov sa snažili 
v pokoji a v duchu kresťanskej tradície prežívať udalosti,  ktoré sa 
udiali pred dvomi tisíckami rokov a ktorých tajomstvo sprevádza 
celé naše generácie. Tajomstvo svätej noci bolo pre nich 
návodom pre ich nie ľahký život v chudobe a problémoch 
každodenného života. O to intenzívnejšie prežívali tieto 
najkrajšie sviatky roka, ktorým už dvetisíc rokov kraľuje dieťa. 
Obraz svätej rodiny bol pre našich predkov príkladom 
i povzbudením zároveň. Jednoduchosť a chudoba malého Ježiška 
na strane jednej a plnosť lásky, radosti a pokoja na strane druhej, 
viedli našich predkov k príslovečnej slovenskej štedrosti a boli 
podkladom pre vznik prekrásnych kolied a vinšov, z ktorých 
neustále vyžaruje hojnosť, štedrosť, radosť, láska a pokoj.
Štedrý deň sa u nás začínal modlitbou. O šiestej hodine ráno sa 

celá dedina zberala na roráty, na poslednú adventnú sv. omšu. 
Potom sa už všetko chystalo na štedrú večeru. Gazda priniesol 
slamu pod stôl, na ktorom sa večeralo. Slama mala slúžiť ako 
jasličky pre Ježiška. Všetko sa upratovalo, vyzdobovalo, aby 
mala večera čo najslávnostnejší a najštedrejší ráz. Pred večerou 
sa na stôl rozložilo pomiešané obilie zo všetkých druhov do tvaru 
kríža a prikrylo sa konopným obrusom. Gazda nakŕmil statok zo 
všetkého,  čo sa malo pri večeri požívať,  zobral svätenú vodu 
a vysvätil celý dom aj humno. Štedrá večera začínala o piatej 
hodine večer. Gazda predniesol slávnostný vinš a potom sa celá 
rodina spoločne modlila Anjel pána. Po modlitbe sa zvykla čítať 
stať zo sv. písma o narodení Ježiša Krista. Večeru delil gazda. 
Najskôr rozkrojil jablko na toľko častí,  koľko bolo členov rodiny, 
každému jednu. Potom podal každému tri oplátky s medom 
a cesnakom, ďalej štyri orechy, podľa ktorých sa predpovedalo 
zdravie alebo choroba. Orechy sa tiež hádzali aj do kútov izby. 
No a potom už nasledovala šošovicová polievka so sušenými 
slivkami, makové buchty a báleše a koláče z pece. Po skončení 
štedrej večere sa išlo koledovať. Všetky deti sa rozbehli po celej 
dedine, chodili od domu ku domu a recitovali vianočné vinše a 
spievali prekrásne koledy.

        I.H.

Obecné Noviny
Informačný a inzertný časopis obce Hájske

6.12. 2011 sme privítali v našej materskej škole Mikuláša, pripravili sme mu pekný program, plný básní, piesní. Mikuláš nás 
pochválil, že sme šikovní a odmenil nás sladkým balíčkom.

Vianoce našich predkov



Výňatok zo zápisnice zo 5. zasadnutia 
OZ 23.9.2011 v Hájskom
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci 
a hlavný kontrolór obce:
p. Jaroslav Bennár, Ing. Marián Palkovič, p. 
Ján Popelka, p. Darina Durecová, p. Pavol 
Búran, Ing. Ivan Hambalek,  Bc. Michal 
Horňák, p. Peter Vlček, Ing.Ladislav 
Čanaky
Neprítomní poslanci: Ing. Vladimír 
Chudáčik

Uznesenia:
OZ uznesením č. 39/5/2011 schválilo 
kontrolu a úpravu rozpoč tu podľa 

predloženého návrhu na zmeny v rozpočte 
v roku 2011. (za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0)
OZ uznesením č.  40/5/2011 schválilo štatút 
obecnej knižnice a výpožičaný poriadok. 
(za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0)
OZ uznesením č. 41/5/2011 schválilo 
knihovníka Mateja Horňáka. (za: 7, proti: 
0, zdržalo sa: 1)
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra 
p. Ing. Čanakyho na prednesenie správy 
činnosti za druhý štvrťrok 2011 a plán 
kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2011.
OZ uznesením č. 42/5/2011 schválilo plán 
činnosti hlavného kontrolóra na druhý 
polrok 2011. (za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0) 

OZ uznesením č. 43/5/2011 schválilo 
zníženie počtu tried v ZŠ  s MŠ a zníženie 
počtu pedagogických zamestnancov v ZŠ 
s MŠ.. (za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0) 
OZ berie na vedomie:
OZ berie na vedomie rozhodnutie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR o zaradení ZŠ s MŠ,  školského 
klubu detí a školskú jedáleň do jedného 
subjektu – ZŠ s MŠ č. 67.
Ing. Ivan Hambalek podal otázku ohľadne 
cintorínskeho vozíka na vence a kytice pri 
smútočných udalostiach. OZ to berie na 
vedomie.

pokračvanie na str. 3
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Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi obce 
vykonať kontrolu so zameraním na hospodárne nakladanie s 
verejnými prostriedkami obce Hájske za rok 2010

Na základe overenia rozpočtového hospodárenie konštatujem, že:
• Obec v roku 2010 hospodárila na základe rozpočtového 

provizória podľa § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách z dôvodu, že rozpočet na rok 2010 nebol schválený 
obecným zastupiteľstvom.

• Z výkazu ziskov a strát vyplýva výsledok hospodárenia za rok 
2010 : -47 110 €

• Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými 
operáciami predstavoval zostatok finančných prostriedkov 
(pokladňa, banka) k 31.12.2010 čiastku 19 811 €.

• Z finančného výkazu plnenia rozpočtu na rok 2010, rozdiel 
medzi príjmami a výdajmi obce vyplýva schodok : -15 001 €

Zistené skutočnosti.
Na 3. zasadnutí OcZ ktoré sa konalo 13. mája 2011 bol jeden z 
bodov zasadnutia - schválenie záverečného účtu za rok 2010.

Kontrola záverečného účtu za rok 2010
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Hájske bolo:
Pri zverejnení výsledkov rozpočtu hospodárenia obce za rok 2010 
boli predložené ekonómkou OcU p. Máriou Mihálikovou v 
písomnej forme Obecnému zastupiteľstvu a hlavnému 
kontrolórovi skresľujúce výsledky hospodárenia (príjmy a 
výdavky rozpočtu obce) za rok 2010:

Predložené výsledky Skutočné výsledky

Úhrn príjmov:    450 479 € Úhrn príjmov:    446 204 €

Úhrn výdajov:    449 674 € Úhrn výdajov:   461 205 €

Výsledok:                 805 € Výsledok:          -15 001 €

Údaje o záväzkoch:
záväzky spolu za rok 2010 : 91 901 €
Podľa § 16 ods.  5, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet obce má 
obsahovať najmä:
Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s 
rozpočtovou klasifikáciou:

a, bežné príjmy a bežné výdavky
b, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c, finančné operácie
    spolu príjmy, spolu výdavky a rozdiel
Uvedené údaje pravdepodobne zámerne nie sú obsiahnuté v 
“Poznámkach o účtovnej závierke k 31.12.2010”.

Zaujímavá je skutočnosť, že pracovníci Obecného úradu:
p. Miháliková, p. Lukáčová, p. Machariášová a p. Ľ.Mandák sú v 

súčasnosti dlhodobo práceneschopní.

Taktiež je zaujímavé, že len hore uvedeným pracovníkom boli zo 
spisov vybrané mzdové listy.

Výhrady mám i k správe nezávislého auditora, Ing. Emilia 
Lencsésová,
Audit neobsahuje v zmysle § 16 ods. 3,  zákona 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výsledky 
hospodárenia obce v podmienkach “rozpočtového provizória” a 
nebol naplnený ani ods. 4, uvedeného zákona.  (Ak auditor pri 
overovaní zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto 
zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť 
ministerstvu financií, ministerstvo financií alebo ním poverená 
správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť).

Kontrola zameraná na čerpanie mzdových prostriedkov za rok 
2010.
Obec mala za rok 2010 náklady na cenu práce : 207 920,74 €
Z toho na odmeny bolo vyplatených : 20 828,26 €
Odstupné : 8 190,00 €

Vyplatenie odmien vo výške 20 828,26 €,  sú v rozpore s § 12 a § 
19 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy s ohľadom na rozpočtové provizórium.

Výsledok kontroly:
• Porušenie zákona 583/2004 Z.z.  o 

rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v roku  2010

• Zaslanie listu na NKU SR ohľadne 
hĺbkovej kontroly hospodárenia 
O c U H á j s k e v 
 predchádzajúcom volebnom 
období.

Výsledky kontroly

Rokovanie obecného zastupiteľstva



V poslednom čase sa okrem podomového predaja rôznych 
výrobkov rozmohlo (nielen) v našej obci ponúkanie aj rôznych 
služieb, najmä alternatívnych dodávateľov energií.
Ak k tomuto spôsobu cieleného marketingu nepociťujete averziu 
už tak nejako z princípu,  ale vám naopak vyhovuje osobný 
kontakt a ústretový (nezriedka až prehnane) prístup predajcov, 
mali by ste myslieť na potenciálne riziká a reálne nevýhody 
podomového predaja.  Ak už sa rozhodnete pre pozvanie 
podomového predajcu k vám domov či do dvora, v žiadnom 
prípade nezabúdajte na niekoľko zásadných pravidiel a faktov. 
1. Vždy myslite na to, že predajca sa vám pokúša predať tovar, 

o ktorom ste predtým ani nevedeli,  že ho potrebujete. 
Predajcovia obvykle absolvujú školenia psychickej 
manipulácie so zákazníkom a to že predávajú niečo, čo 
zákazník v skutočnosti (obvykle) ani nepotrebuje je 
základnou témou týchto školení. Nikdy si nebuďte istí, že 
máte všetko pod kontrolou. Už len tým, že vpustíte predajcu 
do domu, ste splnili 40% jeho cieľa.

2. Obrovskou nevýhodou nákupu od podomových predajcov je 
nedostatok času. Času na preverenie kvality (značky) 
výrobku, času na preverenie „výhodnosti“  cenovej ponuky 
a porovnanie ceny s inými výrobkami,  času na 
dôkladné preštudovanie si zmluvy, či nákupných 
podmienok. A v neposlednom rade nedostatok času 
na premýšľanie o celkovej výhodnosti a vhodnosti 
nákupu. 

3. Nezabúdajte, že predajca má za 
úlohu predať vám výrobok,  či 
podpísať s vami zmluvu a nikdy nie 
je jeho primárnym záujmom vám 
nejako pomôcť, či nedajbože ušetriť 
peniaze, nech už vám tvrdia čokoľvek. 

4. Aj keď už ste všetko podpísali, kúpili, 
zaplatili ... máte ešte stále 7 dní na 
odstúpenie od zmluvy. Využite ich. 
Odporúčal by som preveriť a premyslieť si 
všetko, na čo ste pri nákupe nemali čas. Ak zmluve 
celkom presne nerozumiete, poproste niekoho, aby 
vám s vysve t l en ím pomoho l . 
Nehanbite sa opýtať, ide o vaše 
peniaze.  Najmä ak sa jedná o väčšie 
finančné čiastky (rozdelené do 
„supervýhodného“  financovania so 
zľavou „len pre vás“), alebo 
o zmluvu na dodávanie energií, 
zaväzujete sa k dlhodobejšiemu 
finančnému vzťahu a tak sa oplatí 
dobre si všetko premyslieť 
a preveriť. „Výhodné“ 
f i n a n c o v a n i e a 
„zanedbateľne nízke“ 
sp l á tky vám už po 

niekoľkých hodinách rozmýšľania a po prepočítaní vašich 
finančných možností nemusia pripadať také atraktívne 
a nízke. Naopak, s odstupom času vám môžu pripadať, 
s prihliadnutím na vaše príjmy, nerealizovateľné a rizikové.

To že sú vám výrobok, či služba doručené až do domu a často 
spolu s výhodným spôsobom financovania bez nutnosti 
cestovania a vybavovania rôznych formalít,  môže byť pozitívom 
a lákadlom k využitiu takéhoto spôsobu nákupu. Možno, že s ním 
máte dobré skúsenosti a už sa vám veľakrát podarilo nakúpiť 
tovar či službu za výhodných podmienok, alebo máte „svojho“ 
predajcu, s ktorým ste spokojní a nikdy vás nesklamal ani on ani 
to, čo vám predal...
Aj v takom prípade si dávajte pozor, lebo dobré skúsenosti 
s jedným predajcom či výrobkom, môžu ovplyvniť vašu 
obozretnosť a opatrnosť pri inom.
Nikdy nepodpisujte žiadnu zmluvu bez riadneho prečítania. 
Dôležité informácie písané miniatúrnym písmom niekde na 
spodnom okraji zmluvy, alebo mätúce viac stranové zmluvy plné 
paragrafov a odkazov, sú dobre známym a napriek tomu stále 
ú č i n n ý m nástrojom na oklamanie zákazníka,  čiže vás. 

Ak vás p r e d a j c a d o n i e čo h o t l ač í , 
požiadajte ho, aby vám zmluvu 
nechal na preštudovanie a prišiel 
inokedy.  Neverte tomu, že by už 
neprišiel. Ide mu o provízie 
a neverte ak vám tvrdí, že 
ponuka platí len dnes, alebo je to 
ponuka len pre vás. Pamätajte na 
to, že pre predajcu obvykle nie 

je problém presvedčiť vás 
polopravdou,  či dokonca 

mylnou informáciou. 
Jediná dôležitá vec pre 

neho nie je ani vaše 
šťastie, ani úspora 

p e ň a z í , l e n 
podpísaná zmluva 
o predaji,  za ktorú 
má provízie. Toto 
p l a t í v ž d y 
a všeobecne.

A v neposlednom 
rade myslite na to, že 

vpustiť si do domu 
úplne neznámeho človeka, hoci 

vyzerá slušne a seriózne, je 
na jmä v dnešných časoch 

prinajmenšom nerozvážnosť. 
M.P.
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pokračovanie zo str. 2
Výňatok zo zápisnice zo 6. 
mimoriadneho zasadnutia OZ 3.10.2011 
v Hájskom
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 9 poslanci 
a hlavný kontrolór obce:
p. Jaroslav Bennár, Ing. Vladimír 
Chudáčik, Ing.  Marián Palkovič, p. Ján 
Popelka, p. Darina Durecová, p. Pavol 
Búran, Ing. Ivan Hambalek,  Bc. Michal 

Horňák, p. Peter Vlček, Ing.Ladislav 
Čanaky
Uznesenia:
OZ uznesením č. 44/5/2011 schválilo 
zadanie územnoplánovacej dokumentácie 
obce Hájske. (za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0) 
OZ uznesením č. 45/5/2011 schválilo 
proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorá potrvá najviac tri roky 

od uzavretia zmluvy o poskytovaní dotácie. 
(za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Diskusia:
p. poslanec Ing. Chudáčik sa pýtal občanov, 
odkiaľ berú informácie, ktoré sa preberajú 
na zastupiteľstve – ako im poskytnúť lepšie 
informácie – verejná tabuľa umiestnená 
v strede dediny a v miestnom rozhlase 
vyhlasovať konkrétne body, ktoré sa budú 
preberať na OZ. 

M.P.

Upozornenie na nekalé praktiky podomových predajcov.
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Via Romanum je občianske združenie vytvorené s cieľom 
realizácie prístupu LEADER (Linky akcií pre rozvoj vidieckej 
ekonomiky) na území obcí Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná 
Kráľová, Močenok, Selice a Trnovec nad Váhom. Úlohou 
občianskeho združenia je implementácia integrovanej stratégie 
rozvoja územia mikroregiónu pre potreby integrovaného rozvoja 
vidieckeho územia prostredníctvom spolupráce a partnerstva 
všetkých aktérov rozvoja v území (verejného, súkromného a 
tretieho /občianskeho a neziskového/ sektora).
Členmi združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré 
však musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, 
sídlo alebo prevádzku) vo vymedzenom území združenia.
Po rokoch nezáujmu o peniaze prerozdeľované v rámci aktivít 
OZ Via Romanum, bol za obec Hájske vypracovaný projekt 
„Komplexné riešenie verejných priestranstiev v obci - budovanie 
zelených pásov“  s celkovou výškou rozpočtu 4782,5€. Na 
realizáciu tohto projektu bolo z prostriedkov občianskeho 
združenia pridelených obci 4304,25€ čiže 90% oprávnených 
nákladov.
Cieľom projektu je výsadba zelene a úprava verejných 
priestranstiev za účelom zlepšenia životného prostredia.
Výsledky tohto zámeru a realizácie projektu si naši občania už 
určite všimli. Pri prechádzaní obcou je nová výsadba stromčekov 
a okrasných drevín popri hlavnej ceste, ako aj v blízkosti 
obecného úradu, neprehliadnuteľná. Zostáva len tešiť sa už na jar, 
keď sa vysadené stromčeky rozzelenajú a v kombinácii s červeno 
rastúcimi kríčkami oživia plochy v našej obci. 
Výsadba je súčasťou prvej fázy zmeny centra obce na oddychovú 
a vychádzkovú zónu, preto ešte zďaleka nezodpovedá 
plánovanému cieľovému stavu. V budúcnosti pribudnú ďalšie 
zelené plochy a budú upravené verejné priestranstvá v centre 
obce tak, aby boli príťažlivým miestom stretávania sa a oddychu 
našich občanov.

M.P.

Z dôvodu množstva požiadaviek od miest, obcí a ich obyvateľov 
sa Trnavská arcidiecézna charita (ďalej TTADCH) rozhodla 
vydať spoločné stanovisko so Slovenskou katolíckou charitou 
(Ďalej SKCH) a Diecéznou charitou Rožňava (ďalej DCHRV) k 
projektu potravinovej pomoci.
SKCH bola 10. mája 2011 oficiálne požiadaná Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou (ďalej PPA, agentúra Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) zapojiť sa do distribúcie 
potravinovej pomoci z intervenčných zásob, na čo reagovala 
kladne. K tomuto kroku SKCH viedol dobrý úmysel pomôcť tým 
najbiednejším občanom.
SKCH vybavila všetky potrebné administratívne podklady pre 
dva sklady (obec Rúbaň, okres Nové Zámky; obec Cífer, okres 
Trnava) a DCHRV pre jeden sklad (obec Krásnohorská Dlhá 
Lúka,  okres Rožňava), aby mohli byť tieto zapísané medzi 
oficiálne sklady a z nich distribuovaná pomoc do okolitých obcí. 
Podklady a rozhodnutia z príslušných regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva doručila SKCH 18.júla 2011 na PPA. Zo 
strany spolupracujúcich charít bolo všetko pripravené tak, aby sa 
s distribúciou mohlo začať najneskôr v mesiaci september, no od 
vtedy sa čaká na dovoz potravín do skladov a začiatok distribúcie. 
Keďže projekt dlhšiu dobu stagnuje, žiadali charity PPA, aby 
vydala stanovisko,  ktoré by uspokojilo a vysvetlilo situáciu, no 
bez úspechu.

Preto sú SKCH, TTADCH a DCHRV nútené k celej veci zaujať 
stanovisko. Charity zapojené do projektu si vážia pomoc a 
partnerský vzťah s obcami a mestami, ktorý vznikol na základe 
projektu potravinovej pomoci. Pre jeho zachovanie považujú za 
potrebné objasniť svoju pozíciu v projekte. Charity sú so svojimi 
skladovými priestormi závislé na dovoze potravinovej pomoci od 
výrobcu. Avšak komunikáciu s výrobcom a tiež koordináciu 
celého projektu na Slovensku má na starosti PPA.
To znamená, že dátum distribúcie v jednotlivých obciach je 
závislý na dátume návozu skladov a ten závisí od komunikácie a 
dohody medzi PPA a výrobcom. Do dnešného dňa nedošlo k 
návozu potravín, čo ale nie je v kompetencii a možnostiach charít 
to ovplyvniť. Celá táto agenda spadá do kompetencie PPA.
Termín ukončenia projektu sa blíži,  preto dovoz potravín do 
skladov riešia SKCH, TTADCH a DCHRV aj prostredníctvom 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na mesiac 
november je pripravený harmonogram distribúcie a cieľom charít 
naďalej zostáva zabezpečiť distribúciu potravinovej pomoci. 
Pokiaľ sa ale dovoz potravín neuskutoční,  nebudú túto distribúciu 
vedieť zabezpečiť.

S pozdravom

PhDr. Boris Hrdý

Riaditeľ TT ADCH

Informácia o aktuálnom stave potravinovej pomoci

Schválený projekt a pridelené prostriedky Via Romanum
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Tak, ako po iné roky aj v túto nedeľu 27.11.2011sa členovia 
Jednoty dôchodcov Hájske stretli na svojom pravidelnom 
stretnutí, ktoré sa poriada dvakrát ročne. Stretnutie členov, 
ktorého sa naši seniori zúčastnili vo veľmi hojnom počte, 
pripravil výbor Jednoty dôchodcov na čele s Kamilkou 
Boháčovou, za výdatnej pomoci členov SS Hájčanka. 
Usporiadatelia pri zabezpečovaní kultúrneho programu vsadili na 
vlastné zdroje, a tak nás svojimi krásnymi piesňami potešili SS 
Hájčanka a FS Kepežďanka, ktorej súčasťou je aj detská FS Malý 
Kepežďačik.
Na úvod sa slova ujala predsedkyňa Jednoty dôchodcov Kamila 
Boháčová, ktorá privítala nášho starostu p. Jozefa Matušicu s 
manželkou a všetkých prítomných členov.
Potom nasledovalo odovzdanie gratulácie a malej kytičky 
všetkým členom Jednoty dôchodcov, ktorí sa v druhom polroku 
dožili svojich okrúhlych životných jubileí. Tieto krásne 
kytičky venovala pre oslávencov naša mladá 
podnikateľka Zuzana Ridzoňová, za čo jej patrí úprimná 
vďaka.
SS Hájčanka otvorila kultúrny program 
príznačnou piesňou pre seniorov "Čas tak letí, 
babička, deduško sme..." a pokračovala kyticou 
piesní, v ktorej zazneli aj piesne, ktorými sa 
prezentovali niektorí sólo speváci. Boli to Jozef 
Orešanský, Kamilka Boháčová, Tonka Búranová a 
hádam najväčší úspech mali prekrásne zaspievané dve 
duetá v podaní manželov Jojky a Ľudka Chudáčikových. 

Ľudko je zároveň aj harmonikárom SS Hájčanka.
Ďalej nasledovalo vystúpenie FS Kepežďanka spolu so svojimi 
malými spevákmi. Na úvod ich vystúpenia nám zaspievali deti a 
my sme si s radosťou vypočuli piesne v ich podaní,  potešení aj 
tým, že nám vyrastajú skvelí šíritelia folklóru v našej obci. Aj FS 
Kepežďanka nás obdarila repertoárom nám známych i menej 
známych piesní. Piesne v ich podaní vždy lahodia uchu a potešia 
srdce.
A nasledovalo občerstvenie a voľná zábava, kde sme sa mohli 
porozprávať medzi sebou, lebo hoci sme aj malá dedina, niektorí 
nemajú príležitosť sa stretnúť inokedy. 

Na záver nášho stretnutia SS Hájčanka pridala ešte zopár piesní a 
my sme si dobrú náladu a pohodu z týchto piesní odniesli aj 

domov.
Zostalo už len poďakovanie našej Kamilky všetkým 
zúčastneným a rozišli sme sa do domovov. Vďaka 
organizátorom sme prežili zaujímavé nedeľné 

popoludnie.
No a nakoniec musím vysloviť poďakovanie aj 
našim dievčatám Elenke a Lucke Bosákovým, 
Majke Pažmovej a samozrejme     Sofinke 

Juríčkovej, ktoré nám pripravili skvelé občerstvenie.

Lýdia Trubačová

Posedenie členov Jednoty dôchodcov

V týchto dňoch nahrala FS Kepeždanka svoje tretie CD, tento 
krát s vianočnou tematikou – Vianočné koledy. S vianočným 
pásmom sme prvýkrát vystupovali na Vianočnej Nitre v roku 

2003. Odvtedy ho každoročne prezentujeme nielen doma 
v Hájskom, ale aj na rôznych vianočných kultúrnych podujatiach. 
Keďže v našom pásme je aj veľa originálnych kolied, ktoré sa 

spievajú len v Hájskom, rozhodli 
sme sa nahrať vianočné CD, aby 
sme tak uchovali dedičstvo našich 
predkov. Do nácvikov sme 
z a p o j i l i a j n a š u m a l ú 
„Kepeždanečku“, ktorá svojimi 
detskými hlasmi celé pásmo 
veľmi pekne oživila. Verím, že sa 
vám nové vianočné CD bude 
páčiť a že si ním spríjemníte 
prežitie vianočných sviatkov.
Veľmi pekne chcem poďakovať 
všetkým zainteresovaným, ktorí 
sa na nahrávaní a vý robe 
vianočného CD akýmkoľvek 
spôsobom podieľali. Vďaka patrí 
aj všetkým členom folklórneho 
súboru, hlavne našim najmenším. 
V ď a k a p a t r í a j n á š m u 
generálnemu sponzorovi,  ktorým 
je už tradične Ing. Bohumil 
Zlocha. Prezentácia nového CD 
„KEPEŽDANKA- Vianočné 
koledy“  bude dňa 18.12.2011 
v K D v H á j s k o m p o č a s 
vianočného programu.

Ing. Ivan Hambalek, vedúci FS

KEPEŽDANKA – Vianočné koledy
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Keď sa človek pozrie na tabuľku, mohol by vyjadriť s 
postaveným mužstvom spokojnosť. Ale vždy je čo zlepšovať. K 
úplnej spokojnosti nám chýbajú štyri body, ktoré by nás dostali 
ešte vyššie. Leto býva v Hájskom hektické,  sú dovolenky, robota 
a pod. čo sa potom prenáša aj do súťaže. No nie všetko sa dá 
brať len cez body. Teší ma, že chlapci chcú hrať futbal, tvoria 
dobrú partiu a tá dokáže niekedy viac ako dobre zaplatený 
žoldnieri v iných mužstvách. Mrzí ma, že nemáme dorast a 
žiakov, pretože bez nich nebude z koho dopĺňať “A” mužstvo. 
Poďakovanie patrí funkcionárom aj obecnému úradu, že v tejto 
ťažkej dobe držia futbal pri živote.
V zimnej príprave urobíme všetko preto, aby sme aj na jar mali z 
futbalu radosť a aby sa na naše ihrisko, ktoré je najkrajšie v 
súťaži, vrátili aj diváci a boli hrdí na svojich chlapcov.

tréner “A” mužstva Vladimír Matušica

Najlepší strelciNajlepší strelci
Jankulár M. 9 gólov
Chudáčik P. 6 gólov
Bennár L. 3 góly
Kaduc M. 2 góly
Kaduc A. 3 góly
Franta Ju. 1 gól
Franta Ja. 1 gól
Juríček J. 1 gól

Spoločenská kronika
1.9. 2011 - 5.12. 2011

Opustili nás:
Sidónia Cicáková 67 rokov

Trvalý pobyt:
K 5.12. 2011 je prihlásených 1319 
obyvateľov.

1. Báb 25
2. Rumanová 22
3. Selice 21
4. Lužianky 21
5. Hájske 21
6. Diakovce 20
7. Mojmírovce 20
8. Cabaj 20
9. Svätoplukovo 20

10. Jarok 17
11. Trnovec 17
12. Rišňovce 17
13. Čakajovce 11
14. Polný Kesov 4

Vždy je čo zlepšovať

OU hľadá dobrovoľníka, ktorý by mal záujem o funkciu 
kronikára obce. Kto má záujem, môže sa hlásiť na 
obecnom úrade, kde dostane bližšie informácie.

Redakcia obecných novín a internetovej stránky obce 
Hájske hľadá redaktora. Ak máš záujem podieľať sa na 
ich realizácií, ozvi sa na mailovej adrese redakcia

Pani Jolana Švihoríková tlmočí túto prosbu. Azylový dom 
v Nitre, kde je umiestnených 13 rodín: 13 dospelých a 21 detí 
od kojencov po 18 rokov, Vás prosí o pomoc. Potrebujeme: 
knihy, hračky, detské kočíky, buginy, oblečenie, obuv, 
potraviny, prádlo aj finančnú pomoc. Vy všetci,  ktorí môžete 
pomôcť, tieto veci môžete odovzdať na č.d. 193 u pani Jolany 
Švihoríkovej, alebo ju kontaktovať na tel. čísle: 037/7819176. 
Mnohí z Vás premýšľate, aký darček máte prichystať Božiemu 
dieťatku k jeho narodeninám na Vianoce. Pomoc blížnemu je 
ten najkrajší darček, za čo Vás to malé Jezuliatko sto násobne 
odmení a bude požehnávať. Deti a matky z azylového domu 
v Nitre Vám zo srdca za Vašu pomoc už vopred ďakujú.

Vážení občania,
Na základe predbežných zisťovaní máme výsledky 
o neplatičoch daní a TKO v našej obci za rok 2011.
Celkový počet platiteľov daní: 554 domácností
Neplatiči: 98 domácností
Počet neplatičov v % je 17,68%.
Celkový počet platiteľov TKO: 456 domácností
Neplatiči: 84 domácností
Počet neplatičov v % je 18,42%.
Žiaľ viaceré domácnosti sú dlhodobými neplatičmi. 
Preto sa vedenie obce rozhodlo, že vzhľadom 
k veľkému počtu dlhoročných neplatičov, je nútené 
od nového roku pristúpiť k takým 
opatreniam, ktoré by prinútili 
občanov obce plniť s i svoju 
povinnosť, ktorá im plynie zo 
zákona.

Zrnká múdrosti
Najväčším umením je byť človekom.

Lepšie je pripraviť sa na šancu a 
nedostať ju, 

ako mať šancu a nebyť pripravený.

Pranostiky na december
Aké veľké sú cencúle v decembri,
také dlhé budú rúrky z kukurice.

V studenom decembri zem snehom 
pokrytá,

dáva v budúcom roku hodne žita.

Zasmejme sa
Ide babka do kostola a pod pazuchou 
nesie slaninu. Pred kostolom ju stretne 
pán farár a pýta sa jej.
,,Babka, prečo nesiete slaninu do 
kostola?”
Babka pozrie pod pazuchu, ,,Pre 
Krista Pána, ja som dala knižku do 
kapustnice.”

Novoročná modlitba
Modlím sa k tebe, Bože večný,

za nový lepší svet,
v ktorom by bolo menej hriechu

a viacej modlitieb.
Za svet, v ktorom by kvetov 

lásky
rozkvitlo viac než dosť

v ktorom by slza v očiach detí
zriedkavý bola hosť,

v ktorom by nemal šancu 
vládnuť,

kto pravdu zapiera,
kde zákon by viac neživoril

na hárkoch papiera.
Modlím sa k tebe, Bože mocný,

za rosu pre polia,
za skorocel, čo spôsobiť vie,

že rany nebolia,
aj za prameňov čistú vodu,

za pevné brehy riek,
za stromy, aby vietor krídlom

neporanil ich driek.
Naplň nám, prosím, naše dlane

mincami skromnosti
a daj, nech každý v čase núdze

každého pohostí,
aj keď je cudzí. Nech mu podá

na privítanie kvet.
Daj, aby zvony zazvonili

na jeden taký svet ...

Rôzne oznamy

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

Vianočný punč
1 l červeného vína
2dl rumu
200 g kryštálového cukru
Klinčeky 6ks
Škorica celá
Badián 2 ks
Mandarinky 2ks
Citrón 1 ks
1/2 l vody na čaj
Čaje 4 kusy ovocné, najlepšie lesná 
zmes, jeden čierny.
Cukor dáme roztopiť na karamel, ale 
len tak do svetlohneda, aby neprihorel. 
Medzitým pripravíme asi 1 l čaju 
zmes čierneho s ovocným. Čaj 
vylejeme na karamel, pridáme 
koreniny, trochu mandarínkovej a 
citrónovej kôry a necháme asi 20 
minút mierne povariť pod pokrievkou. 
Na začiatku trochu miešame, kým sa 
k a r a m e l n e r o z p u s t í . P r i d á m e 
mesiačiky mandariniek a vytlačený 
citrón. Pridáme víno a rum a pomaly 
zohrievame na teplotu 70°C. Nesmie 
to zovrieť,  aby sa neodparil alkohol. 
Na zdravie
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