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 Dňa 16.12.2012 sa konala v kultúrnom dome milá akcia – 
Vianočná besiedka detí zo škôlky a školy, spojená s Vianočnou 
burzou detských výrobkov. Pani učiteľky s deťmi pripravili 
kvalitný program, ktorý navodil v publiku predvianočnú náladu. 
Po nádhernom vystúpení Kepežďanečky v našich krásnych 
krojoch nás potešili svojim milým programom maličkí škôlkari 
v kostýmoch s milými básničkami a dokonca aj s piesňou 
spievanou v angličtine.  Po nich nastúpili školáci s rôznorodým 
a nápaditým programom s prvkami folklóru, modreného tanca aj 
divadielka. Nakoniec nám pán učiteľ hudby Ľudko Urban zahral 
známe vianočné melódie so svojimi dvomi šikovnými žiačkami 
na klarinete a flaute. Program uzavrelo vystúpenie Kepežďanky  
v čarokrásnych krojoch a spoločné spievanie Tichej noci v podaní 
všetkých, ktorým sa chcelo pripojiť na javisku. 
 Táto krásna predvianočná udalosť bola už druhýkrát spojená 
aj s Vianočnou burzou, na ktorej materská škola aj základná škola 
predávali hlavne ručne vyrobené práce svojich žiakov, pri ktorých 
výrobe hojne pomáhali panie učiteľky, tety kuchárky aj tety 
upratovačky a svoje príspevky poskytli aj mnohí rodičia a starí 
rodičia. Tohtoročnou novinkou bol vynikajúci punč, ktorého vôňa 
v sále ešte viac evokovala Vianoce. Toto úsilie a čas, ktoré všetci 
zúčastnení venovali príprave, bolo ocenené príspevkami štedrých 
kupujúcich, ktorí podporili škôlkarov a školákov sumami: 
 - materská škola vybrala 316,55 Eur

 - základná škola  vybrala 203,90 Eur
 - punč  72 Eur (výťažok z punču sa rozdelil na polovicu 
pre školu a škôlku)
 Všetky tieto vyzbierané peniaze budú použité na nákup 
didaktických pomôcok na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho 
procesu a nákup odmien pre deti v rôznych súťažiach a školských 
akciách.  Našu veľkú vďaku vyjadrujeme všetkým ľuďom, ktorí 
ocenili našu prácu a usilovnosť detičiek hoci aj drobným 
príspevkom alebo  milým komentárom. 
 Všetkým ľuďom ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce 
a v roku 2013 veľa zdravia a radosti.

Kolektív pracovníkov MŠ a ZŠ

Vianočná besiedka

Príhovor starostu obce Zas je o rok viac...
 Hovorí sa, že čím je človek starší, tým rýchlejšie 
plynú dni jeho života. A ak sú tieto dni naplnené 
zmysluplnou prácou a činnosťou, ktorá človeka napĺňa a 
baví, tak to platí dvojnásobne. V tomto duchu práve 
uplynulý rok ubehol ako voda. A nič na tom nemení ani 
fakt,  že bol o jeden deň dlhší.  Udialo sa toho v minulom 
roku veľa. Od udalostí v medzinárodnom politickom 
a ekonomickom meradle, cez problémy a úspechy nášho 
štátu či obce, až po životné príbehy každého jedného 
z nás. A práve tie „malé“  udalosti okolo nás a našich 
blízkych sú pre nás častokrát významnejšie ako čokoľvek 
iné. A nezriedka nás aj oveľa viac tešia, či zarmucujú. 
Napriek tomu by sme sa pri bilancovaní úspechov 
a neúspechov minulého roka mali zamyslieť nad tým, že 
nič na svete nebeží samo od seba,  a za všetkým čo okolo 
nás funguje tak ako má, je ľudské snaženie a práca. A to 
že sa my môžeme tešiť z osobných radostí je vyvážené 
prácou ľudí, o ktorých častokrát ani nevieme...
 V mene redakčnej rady Obecných novín a 
Informačného portálu www.hajske.sk Vám ďakujeme za 
priazeň, ktorú ste v uplynulom roku venovali obom 
informačným médiám. 
 Veľmi pekne ďakujeme všetkým prispievateľom za 
články, príspevky a fotografie, ktorými vo svojom 
voľnom čase a bez nároku na odmenu pomáhali napĺňať 
stránky novín a internetu. 
 Všetkým prajeme v roku 2013 veľa zdravia,  šťastia 
a pracovných aj životných úspechov. 

Redakcia Obecných novín

Vážení a milí spoluobčania!
 Ani sme sa nenazdali a opäť vyslovujeme priania všetkým svojim 
blízkym a známym do nového roku 2013, do ktorého sme práve vstúpili.
 Na úvod môjho novoročného príhovoru Vám všetkým želám, aby 
Nový rok 2013 patril medzi tie roky, ktoré budete hodnotiť ako roky 
úspešné a šťastné.
 Skončený rok 2012 nám umožnil obzrieť sa dozadu a zhodnotiť 
spoločné snaženia, vízie a predstavy o živote v našej obci. V roku 2010, 
keď som získal vašu dôveru, som si predsavzal, že sa budem usilovať 
urobiť pre našu obec čo najviac a predsavzatie stále trvá.  Čas je 
neúprosný a samotná naša obec počas minulého roku prekonávala rôzne 
prekážky a úskalia, ale sa aj tešila s dokončených diel a úspechov.
 Nie vždy je to ľahké. Aj keď si myslíme, že sme pre danú vec urobili 
všetko, možno sa dá ešte viac. Verím, že s Vašou pomocou, pomocou 
poslancov obecného zastupiteľstva a aktívnym prístupom nás všetkých 
naše predsavzatia do bodky naplníme a budeme pokračovať v ceste pre 
krajší a lepší život v našej obci, aj napriek tomu, že nás čaká množstvo 
prekážok.
 Zároveň chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa akokoľvek 
pričinili k naplneniu vytýčených cieľov. Tiež ďakujem poslancom 
obecného zastupiteľstva a vlastne všetkým občanom, ktorým záleží na 
rozvoji našej obce.
 Na záver Vám všetkým prajem do Nového roka 2013 v mene 
svojom, v mene pracovníkov obecného úradu, ako i v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva veľa, veľa zdravia,  lásky a radosti v osobnom i 
pracovnom živote.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013! Jozef Matušica

starosta obce Hájske
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Výňatok z 12. zasadnutia OZ 14.12.2012 v Hájskom
 Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci: p. Ján Popelka, Ing. 
Michal Horňák, p. Peter Vlček, p. Ing. Vladimír Chudáčik a p. 
Pavol Búran, Ing. Ivan Hambalek a hlavný kontrolór obce – Ing. 
Ladislav Čanaky. 
Uznesenia: 
OZ uznesením č. 72/12/2012 schválilo program rokovania. (za: 5, 
proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  73/12/2012 schválilo voľbu návrhovej komisie 
v zložení: predseda 
Ing, Vladimír Chudáčik, p. Pavol Búran a p. Ing. Ivan Hambalek 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 74/12/2012 schválilo - Návrh rozpočtu na rok 
2013. Prišiel p. Ján Popelka – poslanec. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 
0).
OZ uznesením č. 75/12/2012 schválilo VZN Obce Hájske 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).

OZ uznesením č. 76/12/2012 schválilo VZN Obce Hájske 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase 
jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a zneškodňovaní obsahu žúmp. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 77/12/2012 schválilo VZN Obce Hájske 
o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác 
právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľ. (za: 6, proti: 0, 
zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 78/12/2012 schválilo – podpísanie Mandátnej 
zmluvy na rekonštrukciu KD. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).        
OZ uznesením č. 79/12/2012 schválilo – Návrh nájomných zmlúv 
na pozemky v obci Hájske za účelom výstavby nájomných bytov 
na parc. č. 610/3 a parc. č. 610/4. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 80/12/2012  schválilo -  Odpredaj budovy 
starého obecného úradu na parc. č. 610/3 podľa znaleckého 
posudku. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
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Dane z príjmov, ziskov a kapitálového 
majetku
daň z príjmov FO 247 883 €
Daň z majetku
daň z pozemkov 45 911 €
daň zo stavieb 8 200 €
Dane za špecifické služby
za psa 716 €
za nevýherné hracie automaty 8 961 €
za užívanie verejného priestranstva 700 €
za komunálny odpad a DSO 12 500 €
počiatočný stav(prevod z 2011) 15 000 €
Príjmy z podnikania a vlastníctva 
majetkku
z prenajatých pozemkov 797 €
za hrobové miesto 530 €
z prenajatých budov 2 390 €
z prenajatých strojov, prístrojov 100 €
Administratívne a iné poplatky, platby
Administratívne poplatky - ostatné - 
     správne od FO 950 €
za predaj, výr., tov., služieb 800 €
za relácie v miestnom rozhlase 1 150 €
za opravovanie 1 000 €
za materskú školu 900 €
za školský klub 900 €
za stravné 4 500 €
Úrok z vkladov 22 €  
tuzemské bežné granty a transfery
za základnú školu 108 300 € 
na recyklačný fond 800 €
na životné prostredie 200 €
na stav. úrad a PK 1 000 € 
n  matriku 2 100 €

Spolu príjmy 451 310 €

Verejné osvetlenie
elektrická energia 12 000 €
údržba 3 000 €
odmeny zamestnancov mimo 
     pracovný pomer 400 €
Dom smútku
elektrická energia 400 €
údržba 11 000 €
voda a stočné 250 €
Materská škola
bežný transfer na MŠ 65 070 €
Základná škola
materiál pre ZŠ + dotácia 125 600 €
nájomné za pozemok ZŠ  365 €
Kultúrny dom
elektrina 1 700 €
plyn 1 850 €
voda 300 €
všeobecný materiál 1 000 €
údržba 800 €
Ostatné kultúrne podujatia
ostatné kultúrne podujatia 5 500 €
pre Slovenskú jednotu dôchodcov 700 €
folklórna skupina Kepežďanka 700 €
poľovnícke združenie JARČ 700 €
Knižnica
knihy 500 €
odmena 100 €
Všeobecné služby 3 900 €
Opatrovateľská služba
mzdy 3 000 €
poistné 1 000 €
Sociálna výpomoc 2 000 €
Šport - Kriket klub
dotácia pre kriket 700 €
Šport - futbal
dotácia pre ŠK 4 000 €
elektrická energia f. ihrisko 2 000 €
plyn f. ihrisko 500 €
voda f. ihrisko 100 €
Hasiči
elektrina 500 €
údržba, ostatné 300 €

Spolu výdavky 417 221 €

Obec - Výdavky verejnej správy
mzdy 59 000 €
poistenie 20 768 €
odmeny 2 500 €
príspevok do doplnkových
     dôchodkov 300 €
elektrická energia 4 700 €
plyn 5 000 €
voda 500 €
telefón, poštovné, internet 2 400 €
výpočtová technika 300 €
kancelárske potreby a materiál 
     čistiace a hygienické potreby  3 000 €
knihy, časopisy, zbierky zákonov 250 €
kosačky, píly - palivo, oprava 1 600 €
reprezentačné 1 000 €
palivo, mazivá, oleje, špeciálne 
     kvapaliny  3 300 €
servis a údržba dopravných 
     prostriedkov 700 €
poistenie vozidiel 400 €
údržba výpočtovej techniky 1 500 €
údržba budov 900 €
školenia, kurzy semináre 500 €
propagácia, reklama, inzercia 500 €
včeobecné služby 500 €
poplatky za stavebný úrad 2 200 €
poplatky za odvody 1 000 €
stravovanie  1 300 €
poistenie za majetok obce 700 €
povinný prídel do soc. fondu 590 €
odmeny pre poslancov (kontrolór,
zástupca) 6 400 €
odmeny zamestnancov mimo 
     pracovný pomer 4 000 €
bežné transfery na členské 
     príspevky 700 €
splácanie úverov v banke 12 878 €
matrika 400 €
Finančná a rozpočtová oblasť
špeciálne služby 5 500 €
Nakladanie s odpadmi 22 000 €

Príjmy verejnej správy
predaj pozemkov 64 000 €

Bežné príjmy 451 310 €
Kapitálové príjmy 64 000 €
Finančné operácie - príjmy 0 €
Príjmy celkom 515 310 €

Bežné výdavky 417 221 €
Kapitálové výdajky 0 €
Finančné operácie - výdavky 0 €
Výdavky celkom 417 221 €

Rozpočet na rok 2013



 EÚ v Bruseli sa dohodla odskúšať na 
Slovenskej republike koľko človek vlastne 
vydrží.  Zdražovanie a zasa zdražovanie?! 
Dokedy to má občan vydržať?! Všetko má 
svoje hranice. Hnevá ma, keď naši politici 
pri zvyšovaní cien ,,operujú“  s tým, že ,,to“ 
stojí viac aj v zahraničí. Zabudnú však 
akosi porovnať aj slovenské platy so 
zahraničnými. Som presvedčená, že keby 
mali občania iných štátov mesačne vyjsť 
z platov a dôchodkov našich ľudí, už 
dávno by prebehla nejaká ďalšia ozdravná 
revolúcia, alebo by ľudstvo z polovice 
vymrelo. Máme zlých gazdov priamo 
u nás? Na tých najvyšších miestach sa totiž 
vždy nájdu zdroje na platy, ich zvyšovanie, 
odmeny, ale tí najzraniteľnejší – bežní 
občania, pracujúci,  malí živnostníci, ľudia 
za strojom – to odnesú inak. Ako má bežný 
človek veriť garnitúre,  že chce dobre 
ľuďom, keď ona na sebe nešetrí? Kto bude 
stíhaný za to, že desiatky rokov niečo 
zanedbával – a teraz si to odskáču 
najmenší a najslabší? Náš štát je toho 
doslovným príkladom, ako skúšať nervy 
pracujúceho obyvateľstva, ako ho neustále 
nútiť do odriekania si pôžitkov života, 
pretože to ,,musíme“, lebo sme v EÚ, 
a musí sa šetriť! V Únii sú však aj štáty, 
ktoré na rozdiel od nás nešetria, alebo len 
veľmi málo, za to sa vedia postaviť 

a vypýtať si rôzne finančné podpory. Kto 
tu komu vlastne pomáha? Celý systém 
vytvorenia EÚ, bol asi nejaký nepodarený 
projekt, ktorý v súčasnosti už len dožíva 
a ožobračuje menšie a ekonomicky slabšie 
krajiny a stavia do nadradenosti silné.  Nie 
je to rovnocenný zväzok,  aj keď nás o tom 
niektorí poslanci stále presviedčajú. Chýba 
totiž to najdôležitejšie – zodpovednosť 
európskych úradníkov, pos lancov 
a funkcionárov za výkon a výsledky svojej, 
tak vysoko finančne oceňovanej práce. 
Keď je vysoký plat, majú byť aj vysoké 
tresty za odlákanie pracovných povinností. 
Zase sa to zvrhne iba na kolektívne 
rozhodnutia a vinník je aj tak neznámy? 
Ľudia prichádzajú o prácu, mladí ľudia 
odmietajú pracovať , degraduje sa 
zdravotníctvo, školstvo, ale úradnícke 
bašty sa zväčšujú. Ten, kto sa dostane ku 
korytu, berie aj štyri platy, kým iní nemajú 
z čoho vyžiť. Je to normálne? Kde je tu  
spravodlivosť? Prečo sa stále uskromňujú 
len tí najchudobnejší? Pritom by stačilo pár 
zákonmi odstrániť niektoré ,,abnormality“, 
ktoré vyžierajú sociálny systém aj financie 
zo štátnej kasy,  a slúžia k tomu, že sa 
vytvára skupina ľudí, ktorí si zo štátnych 
peňazí budujú silné rodinné firmy, 
spoločenské postavenie a s tým súvisiace 
bohatstvo a na druhej strane skupina ľudí, 

k to rá , a j keď chce p racovať , j e 
vyhadzovaná z práce a nemá čo dať 
doslova do úst deťom. Zdražovanie musí 
zákonite prísť vždy, keď nenažratým 
finančným pijaviciam a politickým 
darmožráčom sa začne máliť. A opäť trpia 
tí,  čo štát využívajú najmenej.  Náš štát 
finančne podporuje rôzne akcie svetovej 
úrovne, na druhej strane však našim 
pracujúcim ľuďom nedokážeme pridať na 
plate. Súčasní politici s obľubou hovoria 
o solidárnosti bohatých s chudobnými. Oni 
sa ku ktorým radia? Lebo nie je vidieť, že 
by súcitili.  Navyše veľa z nich iste nežije 
len z jedného platu, ale má ďalšie platené 
funkcie a tajne cez rodiny podniká. Že to 
zákon dovoľuje? Kto ho môže zmeniť? No 
predsa oni sami, keby chceli.  Oni určite 
nechcú, lebo im to prvým vyhovuje! 
Zákony sa naozaj dajú ako rýchlo zmeniť, 
tak obnoviť. A ak má niekto väčšinu, tak 
by to malo byť o to rýchlejšie.  A najmä 
v prospech väčšiny obyvateľstva – toho 
bežného, ktoré žije z priemerných príjmov. 
Lenže štátna kasa je baňa, z ktorej 
nenásytne doluje každý,  kto sa k nej 
dostane.  Nuž, ako prasce keď prídu 
k válovu. Len ty – bežný človek – šetri 
a uskromňuj sa!

L.P.

Zdražovanie a zasa zdražovanie
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OZ uznesením č. 81/12/2012 schválilo Odpredaj pozemku na 
parc. č. 122/63 a parc. č. 122/56 podľa znaleckého posudku pre 
Janu Tóthovú. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1).
OZ uznesením č.  82/12/2012 schválilo – pracovný úväzok 
hlavného kontrolóra na rok 2013 na 02. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 
0).
OZ uznesením č. 83/12/2012 schválilo - Odmenu hlavnému 
kontrolórovi 300€. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1).
OZ uznesením č. 84/12/2012schválilo - Odmenu pre zástupcu 
500€. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1).
OZ uznesením č.85/12/2012 schválilo – Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ ukladá finančnej komisii oceniť pozemky vo vlastníctve obce 

v súlade s prílohami zákona 582/2004 zb. v znení neskorších 
predpisov
OZ zobralo na vedomie:  

• Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2015
• Upozornenie prokurátora.

Diskusia:
Občania majú problém s cestovným poriadkom zo Šale do 
Hájskeho a z Hájskeho do Serede. Boli im zrušené zmenové 
spoje.
Poďakovanie od ZŤP OZ za úľavu na daniach.
p. Urbanová mala sťažnosť, že na hody v nedeľu ráno po zábave 
je všade neporiadok. Organizátori by si mali upratať. 
Otázka bola na knižnicu, prečo je zatvorená. Poslanec Peter Vlček 
p. Urbanovej vysvetlil situáciu knižnice.

 Sobotné odpoludnie 10. novembra 2012 bolo plné spevu 
a tanca. Aj tak by sa dalo nazvať podujatie „Prehliadka matičných 
kultúrnych kolektívov“, ktorú organizoval Dom Matice 
slovenskej v Nitre spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej 
Hájske za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Podujatie poctili svojou účasťou predseda OR MS Šaľa Mudr. 
Svetozár Hikkel,  starosta obce Hájske Jozef Matušica, riaditeľka  
Domu MS v Nitre Ing. Mária Miháliková, predsedovia 
prezentujúcich sa miestnych odborov z Hájskeho, Močenku, 
Jarku, Chrenovej, Ivanky pri Nitre a obyvatelia týchto obcí.
 Paleta piesní, scénok a tancov súborov, či sólo vystúpení, bola 
naozaj pestrá. Veľkému aplauzu sa tešili deti z Detského 
folklórneho súboru Kepeždanečka. Predviedli ľudové piesne 
z obce Hájske a okolitého regiónu s veľmi pekným sólovým 

spevom. FS Kepeždanka sa predstavila s pásmom Kepeždskej 
svadby, ktoré sa taktiež dočkalo od publika veľkého potlesku. 
Význam myšlienky a spoločného projektu podčiarkla riaditeľka 
Domu MS v Nitre pani Ing. Mária Miháliková slovami: „Verím, 
že takéto stretnutia sú motiváciou a impulzom pre nás všetkých. 
Sú príležitosťou ukázať doma, ale i za hranicami našej vlasti 
krásu nášho Slovenska, vzácne kultúrne dedičstvo po našich 
starých mamách a otcoch v podobe krojov a piesní.“  Hlavný 
zámer projektu odzrkadlil vo svojom hodnotení súborov predseda 
odbornej poroty Ing. Hambalek: „Je vidieť, že to všetko robia 
z lásky k spevu a z úcty k našim predkom, ktorí nám toto bohaté 
kultúrne dedičstvo zachovali.“ 

MO MS Hájske

FS Kepeždanka a DFS Kepeždanečka v Dome MS v Nitre



 V predhallowenskom období v dňoch 10. až 12. 
októbra 2012 sa po prvý krát  na našej škole 
uskutočnila súťaž o najkrajšie a najoriginálnejšie 
vyrezávanú halloweensku tekvičku. Žiaci mali za 
úlohu spolu s rodičmi vymyslieť a vyrezať čo 
najzaujímavejšiu tekvičku. Do súťaže sa 
prihlásilo 18 žiakov našej školy s 23 
vyrezávanými tekvicami. A tak sa  na chodbe 
našej školy postupne objavovali strašidlá, 
čarodejnice, dievčatko s vrkôčikmi, futbalista 
Marek Hamš ík v dôchodkovom veku, 
zeleninové, kvetinové strašidlo a iné. O víťazovi 
súťaže rozhodovali svojimi hlasmi žiaci našej 
školy, ale aj rodičia počas rodičovského 
združenia. Víťazom sa stala tekvička Kočiarik 
s bábätkom, autorkou ktorej bola žiačka 4. 
ročníka Erika Hánová. Za svoj originálny nápad 
získala sladkú odmenu, ako aj  žiaci, ktorí sa 
umiestnili na ďalších štyroch miestach.

L.L.

 Na tento školský rok je do 
materskej školy  zapísaných 38 detí, 
t r a j a m a j ú o d l o ž e n ú šk o l s k ú 
dochádzku. Máme vytvorené dve 
triedy, v každej z nich je 19 zapísaných 
detí. Niektoré deti, a to väčšinou deti 
rómskych rodičov materskú školu 
nenavštevujú.
 So začatím nového školského roka 
sa začalo aj jedno z najkrajších ročných 
období, čo sa týka farebného zladenia, 
a to je jeseň. Jeseň sa v našej škôlke 
n e s i e v z n a m e n í p o z n á v a n i a 
a rozlišovania ovocia a zeleniny a ich 
významu pre naše zdravie. Pomocou 
rôznych edukačných aktivít deti 
poznávajú farebnú rozmanitosť tohto 
ročného obdobia a spôsoby zberu 
a spracovania ovocia a zeleniny a ich 
významu pre naše zdravie. Prvou 
spoločnou akciou v rámci spolupráce 
rod iny a ma te r ske j ško ly bo l 
„Európsky deň rodičov a detí“, kde za 
pomoci mamičiek deti vyrábali rôzne 
produkty, výrobky z ovocia a zeleniny 
i iných prebytkov zo záhrad. Z 
vyrobených produktov mali deti 
v priestoroch šatne materskej školy 
urobenú krásnu výstavku. Účasť 
mamičiek na tejto akcii bola tentokrát 
v hojnom počte, za čo chceme touto 
cestou mamičkám detí poďakovať.
V mesiaci október navštívil našu 
materskú školu už nám dobre známy 
žonglér „Alex“, ktorý deťom ukázal 
nové žonglérske triky, ktoré si deti 
mohli vyskúšať a tak si obohatiť 
a rozšíriť svoje pohybové schopnosti 
a zručnosti.
 Naša materská škola je zameraná 
na dodržiavanie ľudových tradícíí 
a zvykov v našej dedine a medzi ne 
patrí aj „Úcta k starším“. Tak ako po 
iné roky, aj v tomto roku nás navštívila 
babička pani Mária Bennárová. 
Babička prišla oblečená v dedinskom 
kroji, ktorý po jednotlivých častiach 

deťom opísala a porozprávala im ako 
to bolo voľakedy, keď bola ona malá. 
Detičky si pre babičku pripravili krátky 
kultúrny program a odovzdali jej nimi 
vyrobené darčeky.
 Pomaly ale isto sa nám blížia tie 
najkrajšie sviatky v roku „Vianoce“. Aj 
na tieto sviatky sa naše deti v materskej 
škole dôstojne pripravujú. Začíname 
adventným obdobím. Advent deťom 
pripomíname vyrobeným adventným 
kalendárom. Tento rok je to veľký 
adventný stromček, z ktorého si každý 
deň vy losované d ieťa zober ie 
prekvapenie ukryté v salónke.  No 
najočakávanejším je príchod Mikuláša 
v našej materskej škole. Deti si pre 
Mikuláša pripravili krátky program, 
zarecitovali mu básne a zaspievali 
piesne,  začo boli odmenené balíčkom 
od Mikuláša.
 Zavŕšením adventného obdobia sú 
Vianoce. I na tieto sviatky si naše 
detičky pripravujú kultúrny program, 
ktorým sa predstavia na Vianočnej 
akadémii v kultúrnom dome. Zosúladiť 
nácvik programu a dosť veľkú 
neprítomnosť detí počas nacvičovania, 
nám robí dosť problémov, ale dúfame 
že všetko dopadne podľa nášho 
očakávania a vašej spokojnosti.  Veď čo 
môže byť krajšie a milšie ako 
rozžiarené očká a šťastný úsmev našich 
najmenších ratolestí pri vianočnom 
stromčeku.
 Touto cestou chcem srdečne 
poďakovať celému pedagogickému 
kolektívu našej materskej školy ale aj 
základnej školy, ktorí boli nápomocní 
pri organizovaní plánovaných akcií 
školy a organizovaní vianočnej burzy.
Kolektív materskej školy praje 
všetkým občanom našej obce šťastné 
a veselé prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný Nový rok 2013.

M.K.
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Zo života v MŠ

 22.10.  2012 sa opäť  pre našich žiakov 
otvorili dvere knižnice, tentokrát s netradičnými 
aktivitami.  Žiaci,  prváci, ktorí v nej ešte neboli 
sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o 
tom, ako to v takej knižnici funguje.                                                                                                    
Vedúca školskej knižnice Mgr. Gabriela Šubová 
i c h v ú v o d e i n f o r m o v a l a o s p ô s o b e 
a možnostiach vypožičiavania kníh a všetkým 
priblížila najzaujímavejšie tituly nachádzajúce sa 
v knižnici.  V ďalšej časti predstavila prítomným 
štyri pracovné kútiky, na ktoré sa v tento deň 
naša knižnica zmenila. 
 P rvý p racovný kú t ik dos ta l názov 
„Kreslím“ - tu deti kreslili ilustrácie k svojim 
najobľúbenejším knihám. 
 Druhý kútik pod názvom „Súťažím“– skrýval  
rozprávkové hádanky, rébusy a doplňovačky, 
v ktorých si žiaci preverili svoje znalosti v obore 
klasickej ale aj modernej rozprávky. 
 Tretí kútik, ktorý mal názov „ Skladám „ – 
preveril žiakov v šikovnosti v skladaní pazzl. 
V poslednom kútiku,  ktorý bol označený názvom  
„ Čítam“ – žiaci mali možnosť prelistovať a 
v y p o č u ť s i n i e k o ľ k o u k á ž o k z k n í h 
s rozprávkovými motívmi. Všetky pripravené 
aktivity sa žiakom páčili a zaujali ich na celé 
popoludnie. Nakoniec odchádzali z knižnice 
veľmi spokojní a väčšina z nich v rukách držala 
knihu vypožičanú zo školskej knižnice.

L.L.

Popoludnie v školskej 
knižnici

Súťaž o najkrajšiu 
tekvičku
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 Názov pochádza z latinského slova 
adventus a znamená príchod – príchod 
Ježiša Krista. Ide o prvú časť liturgického 
roka, vymedzenú štyrmi nedeľami pred 
sviatkom narodenia Jež iša Krista , 
a o obdobie vlastnej duchovnej prípravy na 
Vianoce. Advent sa vyznačuje dvojakým 
očakávaním. Prvým je očakávanie sviatku 
narodenia Ježiša Krista a druhým je 
očakávanie jeho druhého príchodu, preto je 
advent rozdelený na dve časti. 
 Advent sa začína prvou adventnou 
nedeľou, teda nedeľou medzi 27. 
novembrom a 3. decembrom, a končí sa 24. 
decembra po západe slnka na Štedrý večer, 
čiže vigíliou pred Sviatkom narodenia 
Pána, ktorý je 25. decembra. Začiatky 
adventu siahajú do 4. storočia, keď sa 
oslavoval určitý počet adventných nedieľ. 
Až pápež Gregor I. Veľký stanovil dĺžku 
adventu na 4 týždne.  Definitívnu podobu 
nadobudol advent v 8.-9. storočí. Roku 
1326 zaviedol pápež Urban V. pre adventné 
obdobie pôstne pravidlá. 
   Dnes je 6. január,  ktorým sa v minulosti 
končilo vianočné obdobie slávnosťou 
Zjavenia Pána, čiže Epifanea (z gréckeho 
slova a znamená zjavenie).
  S adventom boli spojené pôstne dni, keď 
sa popri duši malo očistiť telo, zriecť sa 
mäsa a mäsových výrobkov. Dôležité sú 
tiež adventné piesne. Viaceré piesne 
adventného obdobia sú určené deťom. 

 Prečo adventný veniec?
 Štyri nedele pred Štedrým dňom sa 
v kostoloch aj v domácnostiach zapaľujú 
adventné sviečky, každú nedeľu jedna. 
Symbolizujú mýtické obdobie 4 000 rokov 
od biblického stvorenia sveta do narodenia 
Krista. Každá jedna nedeľa predstavuje 
1 000 rokov.
 Teológ , vychováva teľ a uč i t eľ 
v hamburskej nedeľnej škole Johann 
Henrich Wichern zriadil pre chudobné 
a opustené deti útulok, kde boli nielen 
ubytované, ale priúčali sa i remeslu.  Pán 
Wichern dostal praktický nápad: zhotovil 
pre svojich zvedavých zverencov drevený 
veniec, do ktorého dal dvadsaťštyri 
sviečok,  z toho štyri hrubšie (predstavovali 
adventné nedele).  Každý deň potom zapálil 
jednu sviečku a deti presne vedeli, 
koľkokrát sa ešte vyspia, kým príde dlho 
očakávaný deň. Časom sa počet sviečok 
znížil a na venci ostali len štyri hrubšie 
sviečky. Ich farba podlieha diktátu módy – 
raz je moderná strieborná, inokedy zelená, 
modrá či červená, fialová či zlatá.
 Ale na to, že advent a adventné nedele 
by mali byť nielen v kresťanskom, ale aj 
v ľudskom chápaní obdobím pokoja, 
upokojenia duší, stíšenia a rozjímania, 
väčšina ľudí v zhone a strese 21. storočia 
úplne zabudla.

L.P.

Čo je to advent?

 Konečne nastal deťmi tak dlho a túžobne očakávaný deň,  6. december, deň kedy všetky dobré a poslušné deti navštevuje 
a obdarúva Mikuláš. Žiaci vo všetkých triedach sa na túto chvíľu poctivo pripravovali a nacvičovali pesničky, ktorými Mikuláša vo 

s v o j i c h t r i e d a c h 
privítajú. Nakoniec tá 
t ú žo b n e o č a k á v a n á 
chvíľa nastala a Mikuláš 
v sprievode anjelov 
a čertov zazvonil pred 
dverami tried na čarovný 
zvonček. Najskôr si 
svoju prácu odviedli 
čerti a niektorí žiaci sa 
razom vďaka sadziam 
premenili na malých 
čertíkov. Nakoniec ale 
všetko dobre dopadlo 
a všetkým deťom so 
šťastným úsmevom sa 
v rukách objavili veľké 
balíčky plné dobrôt. 
V š e t c i M i k u l á š o v i 
sľúbili, že celý rok budú 
d o b r í ,  p o s l u š n í 
a usilovní a Mikuláš 
spokojný so sľubmi a 
obdarovaný obrázkami 
od našich prváčikov sa 
pobral ďalej za deťmi, 
k toré na neho eš te 
čakali.

L.L.

Prišiel k nám Mikuláš

 Záver z imného novoročného 
obdobia sa končil v deň sviatku Zjavenia 
Krista Pána mudrcom. V tento deň 
doviedla hviezda troch putujúcich 
mudrcov z Východu Gabriela, Melichara 
a Baltazára do Betlehema k narodenému 
Synovi Božiemu, Ježiškovi ležiacemu 
v jasličkách. V mestách aj na dedinách 
sa každá dobrá veriaca katolícka rodina 
snažila, aby im pán farár v predvečer 
s v i a t k u p r i š i e l p o s v ä t i ť d o m 
a posvätenou kriedou napísať na dvere 
začiatočné písmená mien troch mudrcov 
na nový letopočet.
 K 6.  januáru sa viažu piesne, ktoré 
veriaci spievali v kostoloch, ale tiež 
vinše, ľudové hry, rôzne obyčaje 
a úkony, ktoré sa v ľudovom prostredí 
spájali s troma mudrcmi. Chodilo sa po 
domoch taktiež vinšovať.
 Na Troch kráľov si dávali katolíci 
posvätiť v kostole vodu, sviečku, kriedu, 
soľ a cesnak. Posvätené predmety potom 
používali počas roka na ochranu pred 
zlými silami, od stríg, démonov počnúc 
až po živelné pohromy. 
 Dňom Troch kráľov sa končilo 
vianočné obdobie, do pol noci sa museli 
dojesť posledné zvyšky novoročných 
jedál.  Ak by ich gazdiná odkladala 
a nimi šetrila, mal byť celý rok 
v znamení šetrenia a biedy. 

L.P.

Traja králi
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 Seniori, ste ohrozenou skupinou z pohľadu 
páchania trestnej činnosti najmä preto, že páchatelia sa 
snažia využiť menší odpor, ktorý od vás očakávajú. 
Taktiež sa snažia využiť vašu sociálnu citlivosť 
a dôverčivosť a oslovujú vás s rôznymi emotívnymi 
historkami, s cieľom vylákať od vás peniaze.
 V letákoch boli informatívne popísané aj niektoré 
konkrétne formy spáchania podvodov, ktoré sa 
našťastie v dokonalej podobe v našom obvode 
nevyskytli, ale sú zaznamenávané už dlhé roky 
prakticky na celom území Slovenska.
 Polícia preto v rámci svojej preventívnej činnosti 
chce upozorniť nielen seniorov, ale aj celkovo 
obyvateľstvo, na výskyt rôznej protiprávnej činnosti, 
ktorá je cielene zameraná a páchaná práve na 
senioroch a aj pomocou zverejnených informačných 
letákov žiadať obyvateľov o spolupôsobenie na tomto 
úseku trestnej činnosti.
 Prvoradé je, aby ste do svojich domovov 
nevpúšťali cudzie osoby, aby ste nedôverovali ľuďom, 
ktorí sa z ničoho nič objavia a ponúkajú rôzne výhody 
a finančné výhry, či bonusy. Samozrejme, najlepšou 
prevenciou sú dobré susedské a rodinné vzťahy, 
z ktorých pramení pocit istoty, že niekto dáva pozor na 
majetok a bezpečie a v prípade potreby je pomoc na- 
blízku. PZ Močenok

Pozor seniori!

 K o n k r é t n e u s t a n o v e n i a 
týkajúce sa zastavenia a státia s  
motorovými vozidlami sú uvedené 
v zákone č. 8/2009 o cestnej 
premávke, konkrétne v § 23 
a nasledovné.
 D ô l ež i t é j e ,  a b y v o d ič i 
nezastavili vozidlá na miestach, 
kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti cestnej premávky 
a l ebo k obmedzen iu j azdy 
ostatných vozidiel.
 Najčastejšie sa vyskytujú 
prípady, že vodiči zastavia vozidlo 
v n e p r e h ľ a d n e j z á k r u t e , 
v p r o t i s m e r e j a z d y a n a 
n e s p e v n e n ý c h , t r á v n a t ý c h 
plochách.
 Za porušenie týchto pravidiel 
cestnej premávky môže byť 
uložená na mieste bloková pokuta 
až do výšky 60€ a v niektorých 
závažnejších prípadoch až do 
výšky 150€.

PZ Močenok

Ohľadne parkovania 
vozidiel

Spoločenská kronika
(28.9. 2012 - 31.12. 2012)

Narodení:
Hana Packová č.d. 240
Sofia Nely Rafaelová č.d. 233
Paulína Sýkorová č.d. 54
Klára Maria Bebjak č.d. 460
Filip Zelovič č.d. 182
Oskar Kubiš č.d. 298

Uzavreli manželstvo:
- Bc. Ján Mravec (Gbeľany) a Ing. 

Mária Valaštínová (Hájske)
- Mgr. Maríán Košec (Hájske) a Mgr. 

Mária Kužeľová (Hájske)
- Ing. Peter Klačko (Žilina) a Mgr. 

Mária Vachútová (Hájske)
- Yves Jaberg (Švajčiarsko) a Juliana 

Rábeková (Hájske)

Opustili nás:
Milan Švihorík 76 rokov
Zlatica Kaducová 87 rokov
Jolana Kuželová 88 rokov
Marta Práznovská 60 rokov
Alexander Tóth 48 rokov

,,SMALL STARS” ŠK 
Hájske má nové dresy

 Slávnostné odovzdávanie nových 
dresov pre našich malých futbalistov z tímu ,,SMALL STARS” ŠK Hásjke sa 
konalo v sobotu 8.12.2012 o 16:30 v miestnom bare, za účasti trénera, rodičov, 
starých rodičov, priaznivcov a priateľov futbalu.
 Malí futbalisti si za svoju snahu na tréningoch a zápasoch zaslúžili ten 
najkrajší darček pod vianočný stromček v podobe nových dresov.
 Veríme, že tým získali motiváciu ešte viac poslúchať trénera na tréningoch v 
športovej hale v Hornej Kráľovej aj na trávniku. A neskôr reprezentovať našu 
obec na futbalových zápasoch.

Inzercia
Rodina s 3 malými deťmi súrne hľadá 

podnájom. tel: 0948 285 663

2013
zber 

separovaného 
plastu

zber tuhého 
komunálneho 

odpadu
Január 16.1. 5.1., 15.1., 29.1.
Február 13.2. 12.2., 26.2.
Marec 13.3. 12.3., 26.3.
Apríl 10.4 9.4., 23.4.
Máj 8.5 7.5., 21.5.
Jún 5.6 4.6., 18.6.
Júl 3.7., 31.7 2.7., 16.7., 30.7.

August 28.8 13.8., 27.8.
September 25.9 10.9., 24.9.
Október 23.10 8.10., 22.10

November 20.11 5.11., 19. 11.
December 18.12 3.12., 17.12., 31.12.

Termíny zberov

Zber 1100 l nádob na sklo, rok 2013Zber 1100 l nádob na sklo, rok 2013

Február/Marec 9. - 10. týždeň

Apríl 17. - 18. týždeň

Jún 25. - 26. týždeň

August 33. - 34. týždeň

Október 41. - 42. týždeň

December 49. - 50. týždeň

Upozornenie na voľne sa pohybujúcich psov
 Upozorňujeme občanov, najmä (ale nielen) v ulici Cigánska, že voľný pohyb 
psov po ulici je v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2012 zo dňa 
29. júna 2012. Držiteľ voľne sa pohybujúceho psa, ktorý je navyše bez 
registračnej známky môže byť na mieste pokutovaný políciou v priestupkovom 
konaní. Tiež môže byť pokutovaný orgánom obce na základe vyššie uvedeného 
VZN.
 V tomto roku sa zavádza povinnosť registrácie všetkých chovaných psov 
elektronickým identifikačným čipom. Psy bez registračnej evidenčnej známky 
a bez elektronického identifikačného čipu budú považované za túlavé (a 
nebezpečné) a podľa toho sa s nimi bude aj nakladať.
 Psy, ktoré sa voľne pohybujú po ulici a po celej obci sú potenciálne 
nebezpečné a pretože sú bez pravidelného veterinárneho dozoru, môžu byť (a 
v mnohých prípadoch aj sú) šíriteľmi životu nebezpečných nákazlivých chorôb 
(besnota, paraziti a pod...).  Takýto pes môže byť považovaný za verejné ohrozenie 
a jeho držiteľ môže byť braný na trestnú zodpovednosť, ak pes na niekoho zaútočí 
a poraní ho.
 Pes sa mimo uzavretého chovného priestoru môže pohybovať vždy 
a bezpodmienečne len v sprievode fyzicky a psychicky spôsobilej zodpovednej 
osoby, vedený na vôdzke (vodítku), prípadne aj s ochranným náhubkom. 

Obecný úrad Hájske
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