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 Zelený štvrtok - je to deň, kedy Cirkev po stáročia 
vstupuje do udalostí Pánovej smrti a zmŕtvychvstania a pripomína 
si nepochopiteľný dar Božej lásky, ustanovenie Oltárnej sviatosti 
– Eucharistie. 
 Liturgickú oslavu tohto úžasného tajomstva Pánovej 
blízkosti rozvíja do širokej podoby úcty slávnosť Božieho tela.
 Začiatky takto chápanej úcty a oslavy sviatostného 
Chleba, teda Božieho tela, siahajú do XI. – XII. storočia, ešte 
však bez okázalých sprievodov, tzv. procesií, ktoré sa stávajú 
súčasťou takto chápanej úcty až v neskorších obdobiach. 
Spočiatku je to nadväznosť na starodávny zvyk brať so sebou 
eucharistický chlieb ako záruku ochrany pred nebezpečenstvom.
 Pápež Urban IV. schválil tento sviatok 11. 8. 1264 
dokumentom, v ktorom sa hovorí: pre také vznešené tajomstvo 
( ....) ustanovujeme štvrtok po svätodušnej oktáve. V tento deň 
nech sa zhromaždia v chráme zástupy zbožných veriacich a kňazi 
spolu s ľudom nech prednášajú chvály .

 V stredoveku v XVI. storočí nadobúda oslava sviatku 
Božieho tela priam triumfálny charakter. Okrem štyroch 
štáciových oltárov, kde sa konala modlitbová bohoslužba s 
eucharistickým požehnaním, pribudla obrazová výzdoba a 
divadelné predstavenia, ktoré mali ešte umocniť zážitok udalostí 
dejín spásy. Procesiového sprievodu sa zúčastňovalo 
duchovenstvo,  cechy, bratstvá, cirkevné školy, vojsko a zástupy 
veriacich. Po reformácii,  ktorá sa dotkla aj chápania Kristovej 
sviatostnej prítomnosti, bola účasť na slávnosti Božieho tela 
vnímaná ako verejné vyznanie katolíckej viery. 
 Eucharistia v nás túžbu po Božej blízkosti neumenšuje ani 
neuháša. Opak je pravdou, lebo ju roznecuje a robí ešte 
naliehavejšou. Boh sa zjavuje tým, že sa zahaľuje vo vtelení a 
teraz sa nám dáva k dispozícii požívaním pokrmu večného života. 
Pohľad na sviatostnú podobu eucharistického Krista má v nás 
vzbudiť horúcu túžbu po prenikaní do tohto tajomstva Božej 
lásky a snahu naplno čerpať zo zdroja Božskej sily pre nový 
život, ktorý nám bol v Kristovi skrze vodu krstu a Ducha Svätého 
pririeknutý.     (Štefan Herényi)
 Aj v našej obci sa tak ako každoročne konala procesia 
Božieho tela – „Búdičky“. Slávnostnú sv. omšu celebroval náš 
rodák Marián Bér. Všetci od najmenších detičiek až po najstaršie 
generácie sa zapojili do tradičného sprievodu ku štyrom nádherne 
pripraveným a ozdobeným oltárikom. Je to veľmi pekné 
a záslužné zachovávanie tradície našich predkov, ktorý napriek 
ťažkým životným podmienkam nezanevreli na Toho, ktorí ich vo 
všetkých ťažkostiach posilňoval vlastným telom. Zachovajme si, 
aj pre budúce generácie, nielen folklórnu podobu krojov 
a vyzdobených oltárikov, ale hlavne pevnú vieru našich predkov.

I.H.

Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej 

 Oslavy Dňa Matiek a celý 
sprievodný program sú v našej obci 
tradične v rukách našich detí. Od tých 
najmenších až po školákov, všetci sa 
snažia svojim mamám ukázať svoju 
lásku a pesničkou, básničkou, či 
tancom ju obveseliť a aspoň na 
chvíľu jej dať zabudnúť na každodenné starosti. Aj tento rok sa vystúpenia v kultúrnom dome 
detičkám vydarili a program plný veselých aj vážnejších vystúpení určite potešil všetky mamy 
a oteckov v hľadisku. Deti z Kepeždanečky spievali, Pavlínka Chudáčiková hrala na flaute, 
deti z dramatického krúžku hrali krátke divadielko, tancovali, recitovali ...
 Všetci sa skrátka snažili a bolo to vidieť. Vo vystúpeniach bolo cítiť nadšenie aj lásku. 
A na to sa vždy dobre pozerá.

Ďakujeme Vám mamy naše.

Dnes máš sviatok, vieš to mami?
Zasypem ťa kvetinkami.

Nech povedia celkom jasne,
ako mi je s tebou krásne.
Že ťa ľúbim mamička,
ty si moja hviezdička.

Deň matiek

 Pri príležitosti dňa detí, sa v 
ZŠ s MŠ konal týždeň detskej 
radosti. Členovia poľovného 
združenia Jarč pripravili pre deti 
súťaže spojené s poznávaním 
prírody a tradične vynikajúci 
guláš. Týždeň detskej radosti v 
škôlke bol ukončený opekačkou na 
dvore MŠ, kde boli pozvaní všetci 
rodičia a deti navštevujúce škôlku 
v H á j s k o m . P o č a s i e b o l o 
vynikajúce a deti nadšené.
 Aj touto cestou by sme 
chce l i poďakovať v še tkým 
zamestnancom MŠ, ZŠ a PZ Jarč 
z a p r í j e m n é s t r e t n u t i e a 
vynaloženú námahu.

Týždeň detskej 
radosti
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 Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: p. Ján Popelka, 
Bc. Michal Horňák, p. Peter Vlček, Ing.  Vladimír Chudáčik, p. 
Darina Durecová, Ing. Ivan Hambálek, p. Jaroslav Bennár 
a hlavný kontrolór obce – Ing. Ladislav Čanaky.
 Neprítomní: Ing. Marian Palkovič a p. Pavol Búran
Uznesenia: 
 OZ uznesením č. 56/9/2012 schválilo program rokovania. 
(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
 OZ uznesením č. 57/9/2012 schválilo voľbu návrhovej 
komisie v zložení: predseda 
Bc. Michal Horňák, p. Darina Durecová a p.  Peter Vlček. (za: 7, 
proti: 0, zdržal sa: 0)
 OZ uznesením č.  58/9/2012 schválilo odkúpenie pozemku 
od p. Vojtecha Vagundu na parcele č. 3/1 v celosti vo výmere 
210m² za 1€ (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
 OZ uznesením č.  59/9/2012 schválilo výmenu pozemku od 
p. Ing. Pavla Černého na parcele č.  18/1 vo výmere 120m² 
oddeleného geometrickým plánom za parcelu 442/102 vo výmere 
89m² oddelenou geometrickým plánom. Rozdiel 31m² predá za 
3,32€/m². (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)

 OZ uznesením č.  60/9/2012 schválilo prolongáciu 
kontokorentného úveru vo výške 16 660€.  (za: 7, proti: 0, zdržal 
sa: 0)
 OZ uznesením č. 61/9/2012 schválilo ,,Koncept územného 
plánu obce Hájske“  a aj vyhodnotené pripomienky, ktoré sú 
obsahom súborného stanoviska a doporučilo ich zapracovať 
do ,,Návrhu územného plánu obce Hájske“. OZ ukladá starostovi 
obce predložiť súborné stanovisko spracovateľovi Územného 
plánu obce Hájske, na zapracovanie do ,,Návrhu územného plánu 
obce Hájske“. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Diskusia:
 p. Kaduc dal pripomienku, aby sa niečo robilo s tými 
pozemkami, ktoré nie sú zastavané (role, záhrady). Mladí ľudia, 
aby neutekali z obce, nech nezaniká.
 P. Bennár  sa pýtal na vývoz odpadu (konáre), ktoré sa 
hromadia na starom obecnom úrade vo dvore a taktiež 
pripomienkoval, aby za cintorínom neviedla cesta, ktorá je 
zahrnutá v ÚPNO.
 P. Búran poprosil starostu obce, aby v ulici Nová pri dome 
Borošových odstránil časť kríka, ktorý zasahuje vo veľkej miere 
do cesty.

L.P. 

Výňatok z 9. zasadnutia OZ 25.04. 2012 v Hájskom

 N a z a č i a t o k s a p a t r í 
p o ď a k o v a ť . P o ď a k o v a n i e 
patrí hlavne všetkým, ktorí sa 
jarného upratovania v obci zúčastnili 
a akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu. A patrí aj tým, ktorí toto 
upratovanie zorganizovali. Počasie 
bolo ideálne, účasť obstojná, 
množstvo smetí neskutočne veľké, 
nálada skvelá, posedenie po práci 
veselé a guláš vy-ni-ka-jú-ci.
 Upratovali sa: príjazdová cesta 
smerom z Paty, cesta do Mladého 
Hája, Cigánska ulička,  kanál pred 
kaplnkou,  priestranstvo okolo 
kaplnky, pr í jazdová ces ta od 
Kráľovej, Hliníky, a Kačačáreň. 
Bohužiaľ nebolo v našich silách 
odstrániť všetok odpad, na to by 

nestačilo ani niekoľko dní a niekoľko 
desiatok naplnených kontajnerov. 
Najmä Hliníky (ale aj park pri 
Kačačárni) sú plné odpadu, nad 
ktorého objemom a obsahom zostáva 
človeku rozum stáť. Ak sa ale aspoň 
z času na čas podarí zorganizovať 
takéto predveľkonočné (alebo hoci aj 
predhodové) upratovanie, bude tých 
smetí postupne ubúdať.
 Naša obec a jej okolie sú teda 
(v rámci možností) upratané a čisté, 
ostáva len dúfať,  že takými aj ostanú. 
To, či to tak naozaj bude, je na nás 
všetkých.
 Ešte raz ďakujeme za aktívnu 
účasť a vynaložené úsilie.

M.P.

Brigáda - jarné upratovanie obce

,,Čierne skládky v okolí našej obce“
Čierne (nelegálne) skládky odpadov – sú to rôzne hromady 

odpadov z našich domácností (nábytok, chladnička, práčka, 
radiátor a iné), záhrad (konáre, haluze, kôrovie a iné) a taktiež 
odpad ako napríklad tehly,  pneumatiky, plasty z automobilov 
a mnohé iné. Väčšinou je komunálny odpad najčastejšie 
nelegálne odkladaný v blízkostí vodných tokov, na okrajoch ciest, 
na poľných cestách a pod. Skládky môžu vytvárať dobré 
podmienky pre niektoré rastliny, ktoré sa problematicky 
odstraňujú a vytláčajú z daného pôvodného miesta ostatné druhy 
rastlín. Máloktorý človek vie,  že doba rozkladu odpadov je rôzna 
a hlavne dlhodobá.

Nelegálne skládky sú rukopisom nezodpovedných a voči 
prírode ľahostajných ľudí. S ich zakladaním sa spája nielen 
porušovanie zákonov alebo všeobecne záväzných nariadení, ale aj 
sankcie voči samotným tvorcom. Obec môže pôvodcovi skládky 
uložiť pokutu do 6 638€. Zistená osoba je povinná zabezpečiť 
odstránenie komunálneho odpadu na vlastné náklady. Na 
základe podnetov obec Hájske bola už niekoľkokrát vyzvaná na 
odstránenie čiernych skládok najmä v extraviláne obce, pretože 
nebolo možné zistiť pôvodcu odpadu. Obec musela na vlastné 
náklady skládku odpadu v zmysle zákona odstrániť. Ide pritom 
o nemalé peniaze. Z daní občanov totiž obec hradí likvidáciu 
týchto skládok.  Pôvodcovia skládok takto zaťažujú obecný 

rozpočet a obci zostáva menej prostriedkov na rozvoj investičnej 
výstavby, na kultúru či šport. Občania by si mali uvedomiť,  že 
vyhadzovanie odpadu na nelegálne skládky nie je frajerina 
a môže to mať veľmi neblahé následky. Nehovoriac o devastácii 
prírodného prostredia, v ktorom musíme všetci žiť a aj vaše deti 
a vnúčatá.

Komunálny odpad: 
 - 2 sekundy výroby
 - 20 minút použitia
 - 200 rokov odpad

Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku:
 - ročná produkcia – cca 1,67 milióna ton
 - ročná produkcia na jedného obyvateľa – cca 309kg

Kde končí komunálny odpad na Slovensku:
 - 76% sa skládkuje
 - 11% sa spaľuje
 - 5% sa recykluje
 - 5% sa kompostuje
 - 3% ostatné
 pokračovanie na strane 3
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pokračovanie zo strany 2
V Trestnom zákone platnom od 

1.1.2006 sa neoprávnené nakladanie s odpadmi
(vyhadzovanie odpadu) posudzuje ako trestný 
čin. Problémom je aj neochota občanov 
poukázať na ľudí, ktorí znečisťujú životné 
prostredie obce a jej okolia.  Mnohokrát vieme, 
že nie sú to len naši občania, ktorí znečisťujú 
životné prostredie v okolí našej obce. Treba si 
jednoducho zapamätať evidenčné číslo vozidla 
a ak je možné, urobiť si aj fotografiu do 
mobilného telefónu a nahlásiť na Obecnom 
úrade v Hájskom alebo priamo na Obvodnom 
úrade životného prostredia v Šali.

Čo môžeme urobiť my?
 - uprednostňujme nákup výrobkov bez obalov
 - uprednostňujme miestne potraviny a výrobky tržnice, miestnych 
    remeselníkov
 - používajme vlastnú trvácnu tašku
 - kupujme väčšie balenia
 - kupujme koncentráty
 - kupujme trvácne veci
 - nekupujme všetko, čo ponúka reklama

Je nevyhnutné separovať jednotlivé zložky (papier, kovy, plasty, bioodpad, 
sklo,...) už v domácnosti, v škole, na pracovisku a iných miestach. Dodržiavanie 
zákona je teda zrejme na pleciach nás všetkých – ak sa nenaučíme separovať 
odpad, odovzdávať ho v pravidelných zberoch a upozorňovať občanov na ich 
konanie – budeme stále platiť všetci.

L.P.

 Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje 
za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová 
zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. 
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami 
mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v 
tejto súvislosti označuje ako máj.
 Máje ako kultúrny jav boli známe už v 
antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi 
a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám 
máje ako symbol zelene života, aby boli 
dievčence pekné, štíhle a zdravé. Máj stavia 
obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza 
a ich stavanie je rozšírené po celom území 
Slovenska. Zvyk stavania májov sa v zmenenej 
podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša 
jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo 
hlavného námestia.
 Spomínam si, z čias mojej mladosti,  ako 
sme na prvého mája ráno pozerali po domoch a 
zisťovali, ktorá dievčina súca na vydaj,  má 
najkrajší máj. Mať postavený máj bolo pre 
dievča vyznaním lásky jej milého. Aj pred našim 
domom raz bol takýto máj postavený pre mňa. 
Mládenci si pri stavaní májov pre svoje milé 
pomáhali, a tak sa stalo, že za jednu noc museli 
postaviť aj tri - štyri máje. Dievčatá ich na 
oplátku počastovali občerstvením, lebo pri takej 
náročnej práci vysmädli a vyhladli. 

 Aj v našej dedine tradícia stavania mája 
pre svoju milú upadá. V predvečer prvého mája 
sa však už tradične stavia máj  uprostred dediny. 
Slobodní mládenci, zväčša miestni futbalisti 
pripravia strom - máj a dievčatá naň priviažu 
stužky.  Nebolo to inak ani tento rok. A tak sa v 
strede dediny zhromaždili občania a nenechali si 
ujsť stavanie mája. Mládenci niesli na ramenách 
máj a sprevádzaní spevom č lenov FS 
Kepežďanka a SS Hájčanka postavili krásny 
vysoký máj. Potom ešte každá skupina pridala 
niekoľko piesní zo svojho repertoáru a deti z FS 
Kepeždanečka nám aj zatancovali. Ich prejav bol 
veľmi milý.  Po ukončení oficiálneho programu 
sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde sa 
podávalo už tradičné občerstvenie-cigánska 
pečienka,  víno a nealko. Aj tu sme si spoločne 
zaspievali ešte zopár piesní.
 A pobrali sme sa ďalej,  niektorí domov a 
tí zdatnejší sa ešte zastavili v miestnom bare,  kde 
sa tiež konala prvomájová oslava. Pri živej 
hudbe sme si mohli aj zatancovať, čo využili 
najmä deti.  Počasie nám prialo a tak sa oslavy 
pretiahli až do neskorých nočných hodín.
 Už sa tešíme na ďalšie akcie, kde sa zídu 
spoločne mladí aj starí a zabavia sa spolu.

Lýdia Trubačová

Stavanie mája

Čo je to kompostovanie?
Kompostovanie je prírodný proces, pri 
ktorom dochádza k rozkladu organických 
odpadov pôsobením mikroorganizmov, 
vody a kyslíka na humusové látky. 
Prečo sa zaoberať kompostovaním?
Okrem ekonomického benefitu (tým, že 
znížite množstvo odpadu, budete menej 
platiť za jeho likvidáciu a navyše ušetríte aj 
za priemyselné hnojivá) sú tu aj ďalšie 
výhody, ktoré oceníte. Kompostovaním 
získate predovšetkým kvalitné hnojivo, 
ktoré zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu 
a dodáva jej živiny.
Čo je to kompost?
Kompost je kvalitné organicko-minerálne 
hnojivo, ktorým sú do pôdy navrátené 
všetky cenné živiny. Do pôdy sa dostáva aj 
humus, ktorý veľmi dobre pôsobí na 
vlastnosti pôdy. Svojou vysokou hodnotou 
pH pôsobí proti okysličovaniu pôdy.

Aké druhy kompostu poznáme:
zrelý kompost – možno použiť pre rôzne 
účely,  napr.: na jar pridávame kompost 
k zelenine a ku kvetinám, čo podporuje 
úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované 
potrebnými živinami. Ďalej kompost možno 
nahrnúť k ovocným či okrasným stromom, 
kde vrstva kompostu má priaznivý vplyv na 
prijímanie dažďovej vody a kyprosť pôdy. 
Môžeme ho použiť tiež pri zakladaní 
nových záhrad alebo trávnikov, kde 
pokladáme kompost vo vrstve 1 až 2cm, 
odporúča sa zľahka prekypriť.
vyzre tý kompos t – má hnedú a ž 
tmavohnedú farbu, stabilnú štruktúru 
a nezapácha. Možno ho využiť najmä na 
jar ku všetkým typom plodín.
čerstvý kompost – možno použiť len ako 
nástielku, čiže sa nezapracováva do pôdy. 
Je ideálny najmä pre piesčité pôdy,  ktoré 
majú málo živín.
Kompost rozhodený na jar a v lete 
umožňuje prevzdušnenie trávy, udržanie 

vlhkosti a bráni rastu buriny.  Alebo pre 
pestovanie rastlín v kvetináčoch zmiešame 
kompost a pôdu či piesok v pomere 1:1.
Aké suroviny do kompostu?
Kompost môže obsahovať tieto produkty: 
buriny, kvety, zvyšky rastlín, lístie, 
pokosená tráva, rozdrvené drevo, piliny, 
hobliny, kuchynský odpad (napríklad: káva, 
škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál), 
zemina z kvetov, trus a podstielka drobných 
zvierat (okrem psích a mačacích), 
ex trementy hospodárskych zv ierat 
(obmedzené množstvo), slama, popol 
z dreva, novinový papier, kartón, kôra 
stromov, handry z prírodných tkanín.

Do kompostu nepatria: kovy, plasty, textil, 
sklo, farby, rôzne oleje, chemické postreky, 
lieky a liečivá, zvieracie kosti a mäso, 
mliečne výrobky, vrecko z vysávača 
a rastliny s vysokým obsahom pesticídov.

L.P.

Kompostovanie
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Spoločenská kronika
13.3. 2012 - 13.6. 2012

Narodení:
Patrícia Sarah Mandáková č.d. 304

Uzavreli manželstvo:
- Ing. Lukáš Tóth (Hájske) a Mgr. 

Zuzana Tóthová (Pata)
- Tomáš Kišš (Hájske) a Lucia 

Bennárová (Pata)

Opustili nás:
Emília Vargová 76 rokov
Ladislav Lehotzký 65 rokov
Kornélia Paštéková 87 rokovVážení občania, podľa zákona č.  131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Hájske, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.06.2011 je Vašou 
povinnosťou uzatvoriť zmluvu za hrobové miesto alebo zrušiť hrobové miesto, ktoré 
máte na miestnom cintoríne. Prosíme občanov, aby prichádzali v stránkových hodinách: od 
7:30 do 15:30 v pondelok, stredu a piatok.

Vážení občania, ktorí ste daň za psa uhradili internet bankingom alebo šekovou 
poukážkou, prosíme Vás, aby ste prišli na obecný úrad v stránkové dni pre známku, ktorú 
musí mať Váš pes na obojku.

Pozývame Vás na
DNI OBCE

KEPEŽDSKÉ   FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
III. ročník

ktoré sa budú konať dňa 11.8.2012 (t.j. v sobotu)
o 15.00 hod na námestí pri artézskej studni v Hájskom

Na kultúrnom podujatí vystúpia rôzne folklórne súbory a spevácke skupiny, medzi nimi aj 
domáca FS Kepeždanka a SS Hájčanka. 
Taktiež bude prebiehať tradičná súťaž vo varení gulášov. Touto cestou prosíme záujemcov-
družstvá, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, aby sa prihlásili u Petra Vlčeka 0915982808.
Tešíme sa na vašu účasť a skvelú atmosféru.

Jozef Matušica
starosta obce

1 Báb 26 18 3 5 96:38 57 (+18)
2 Rišnovce 26 16 2 8 56:46 50 (+11)
3 Hájske 26 15 3 8 60:38 48 (+9)
4 Selice 26 14 5 7 62:42 47 (+8)
5 Lužianky 26 11 7 8 43:30 40 (+1)
6 Diakovce 26 11 6 9 52:36 39 0
7 Rumanová 26 11 6 9 54:43 39 0
8 Svätoplukovo 26 10 7 9 51:54 37 (-2)
9 Trnovec 26 10 6 10 46:49 36 (-3)

10 Jarok 26 10 5 11 41:50 35 (-4)
11 Mojmírovce 26 9 4 13 55:55 31 (-8)
12Čakajovce 26 8 2 16 27:57 26 (-13)
13 Cabaj-Čápor 26 6 6 14 52:63 24 (-15)
14 P. Kesov 26 1 2 23 16:110 -1 (-34)

ŠK Hájske vs Svätoplukovo 5 : 1
Cabaj-Čápor vs ŠK Hájske 0 : 2
ŠK Hájske vs Čakajovce 0 : 1

Jarok vs ŠK Hájske 0 : 2
ŠK Hájske vs Diakovce 1 : 2
ŠK Hájske vs Rišňovce 5 : 1

Báb vs ŠK Hájske 8 : 2
ŠK Hájske vs Polný Kesov 5 : 0
Rumanová vs ŠK Hájske 2 : 3
ŠK Hájske vs Trnovec n/V 3 : 0

Mojmírovce vs ŠK Hájske 1 : 2
SK Hájske vs Lužianky 3 : 1

Selice vs ŠK Hájske 2 : 1

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Hájske
Vážený športoví priatelia, srdečne Vás pozývame na futbalový turnaj obce Hájske, ktorý sa bude 
konať 24.júna 2012 v športovom areáli obce Hájske.
Program turnaja:
• 13:30 hod. ŠK Hájske vs. FC Tibi Horná Kráľová
• 15:00 hod. FC Močenok vs. FC Šoporňa
• 17:00 hod. zápas o 3. miesto
• 19:00 hod. Finále
O občerstvenie a dobrú zábavu je postarané. Okrem toho na vás čaká tombola a bohatý program.

Uličkový turnaj obce Hájske
Srdečne Vás pozývame na 2. ročník Uličkového turnaja obce Hájske, ktorý sa bude konať 
28.júla zo začiatkom o 11 hod. v športovom areáli obce Hájske.
Účastníci turnaja sa môžu prihlásiť u nasledovných organizátorov:
• Modré uličky(Kaplnková, Barina, Ovečková a Konopnice), Michal Lencsés 0915 518 535
• Zelené uličky(Cigánska, Nová, Za škôlkou a Pri sýpke), Marián Popelka 0904 217 736
• Žlté uličky(Dolný koniec, Stará dedina, Poštová a Kakava), Marek Kaduc 0902 637 947
• Červené uličky(Starý háj, Argentína a Nová dedina), Filip Matušica 0908 581 328
O zábavu a občerstvenie je postarané. Po turnaji bude na ihrisku zábava v podaní DJ J&J. Pred 
finálovým zápasom bude súťaž v jedenástkových rozstreloch.

Pranostiky na júl:

 Netreba v júni o dážď prosiť,
príde, keď začneme kosiť.

 Chladný júl celé leto ochladí.

Pranostiky na august:

 Suchý august - suché víno
mokrý august - vodnaté víno.

 Čo august nedopečie,
to september nedovarí.

Zrnká múdrosti:

 Nemôžeme robiť veľké veci, 
iba malé veci s veľkou láskou.

(Matka Tereza)

 Všetky dobré zásady sú už 
napísane. Ešte zostáva uskutočniť 
ich.

(Pascal)

Konečná tabuľka II. A trieda Nitra-Šaľa Výsledky zápasov A mužstva
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