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V dňoch 17.-18. augusta sa v našej obci už tradične konali 
Dni obce, spojené so IV. ročníkom „Kepeždských folklórnych 
slávností“,  ktoré organizuje folklórna skupina Kepeždanka. 
V tomto roku bola táto akcia obzvlášť  náročná, pretože bola 
spojená s oslavami významného jubilea našej obce - 900. výročím 
prvej písomnej zmienky o obci Hájske. Je to historicky dôležitý 
medzník v živote našej obce a jej občanov, aj preto boli prípravy 
oveľa náročnejšie ako po minulé roky. V spolupráci s obcou  sme 
sa snažili o vylepšenie prostredia a verili sme, že sa nám opäť 
podarí pripraviť krásne a zaujímavé kultúrne podujatie pre 
všetkých našich občanov.  Aj preto sme v rámci programu KFS 
chceli byť rozmanitejší a nezamerali sme sa len na folklórne 
vystúpenia. Počasie bolo veľmi pekné a bolo hodné tohto 
krásneho popoludnia. Prehliadky folklórnych súborov sa 
zúčastnilo sedem  účastníkov vrátane dvoch detských a tanečný 
klub Jumping, ktorý sa prezentoval modernými tancami. DFS 
Krpčiarik z Dunajskej Stredy predviedol veľmi pekný program 
piesní a tancov z rôznych kútov Slovenska, a čomu sa ja osobne 
teším najviac, samostatne vystúpil aj náš detský súbor 
Kepeždanečka. Pevne verím, že tieto deti pomôžu zachovať naše 
staré kepeždské zvyky a tradície pre budúce generácie a my starší 
ich v tom budeme v plnej miere podporovať. Veď čo je krajšie, 
ako usmiate detské oči, keď im publikum tlieska. 

Aj v tomto roku sa usporiadala súťaž vo varení gulášu 
jednotlivých miestnych organizácií a skupín pre občanov našej 
obce. Tento rok súťažilo päť družstiev a ako víťazný bol 
vyhodnotený guláš , ktorý pripravili zástupcovia ŠK Hájske. 
Šiesty nesúťažný guláš pripravila obec ako občerstvenie pre 
všetkých účinkujúcich.  Všetkým zúčastneným patrí naše 
poďakovanie a samozrejme tešíme sa na ďalší ročník.

 Už po druhýkrát sa nám podarilo úspešne zrealizovať výstavu 
starodávneho, ale aj súčasného gazdovského náradia 
a poľnohospodárskej techniky, ktorú ste mohli vidieť v areáli 
kultúrneho domu. Aj touto formou sme si chceli pripomenúť ako 
žili naši otcovia. Ako som už v úvode spomínal, tohtoročné 
slávnosti sa niesli v duchu osláv 900.  výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Hájske.  Pri tejto príležitosti sa naša FS  podujala 
na nie jednoduchú úlohu, ale o to vzácnejšiu. Tak, ako sme to 
videli na mnohých miestach počas nášho účinkovania, rozhodli 
sme sa aj my urobiť tzv. Tradičnú kepeždskú izbu, v ktorej 
chceme ukázať a zároveň i zachovať to, ako žili naši predkovia. 
Hoci sa toto dielo nerodilo vôbec ľahko, nakoniec sa nám 
podarilo, aj za pomoci obce, ktorá urobila hlavné rekonštrukčné a 
stavebné práce, ale hlavne členov a priaznivcov FS Kepeždanka, 
ktorí prispeli jednotlivými rekvizitami a dali to všetko do 
konečného stavu. Odmenou za to boli slová uznania z úst hostí, 
občanov a našich rodákov. Aj touto cestou chcem v mene svojom, 

ale i v mene celej Kepeždanky 
vysloviť veľké poďakovanie 
všetkým našim priaznivcom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k realizácii tejto skvelej myšlienky. 
Verím, že aj toto dielo prispeje 
k dôstojnej reprezentácii našej 
obce.
 Čo povedať na záver ? 
Myslím si , že môžeme aj tento IV. 
ročník Kepeždských folklórnych 
slávností spojených s oslavami 
výročia obce vyhodnotiť ako 
veľmi úspešný, o čom svedčia 
i p o c h v a l n é  v y j a d r e n i a 
zúčastnených hostí, súborov 
a taktiež našich spoluobčanov. 
Takže na záver patrí poďakovanie 
všetkým, čo sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili k usporiadaniu 
tohto zaujímavého kultúrneho 
podujatia a tešíme sa na ďalší 
ročník.  

       Ing. Ivan Hambalek, vedúci 
FS Kepeždanka

Dni obce
900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Hájske  - 

Kepeždské folklórne slávnosti  IV. ročník
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: p. Ing. Michal Horňák, p. 
Peter Vlček, Ing. Vladimír Chudáčik,  p. Jaroslav Bennár, Ing. 
Marián Palkovič, p.  Ján Popelka, p. Darina Durecová a hlavný 
kontrolór p. Ing. Ladislav Čanaky.

Uznesenia: 
OZ uznesením č.  119/5/2013 schválilo program rokovania. (za: 7, 
proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č.  120/5/2013 schválilo voľbu návrhovej komisie. 
(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 121/5/2013 schválilo rozpočtové opatenie č.2. 
(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 122/5/2013 schválilo monitoring programového 
rozpočtu. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)

OZ uznesením č. 123/5/2013 schválilo predaj pozemkov OVS 
Starý Háj.(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 124/5/2013 schválilo predaj pozemku pre p. 
Martina Prochádzku s manželkou.(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 125/5/2013 schválilo zámer na obnovu 
verejného osvetlenia obce Hájske.(za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1)
OZ uznesením č.  126/5/2013 schválilo výpožičný poriadok 
knižnice. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0) 
OZ uznesením č. 127/5/2013 schválilo návrh plánu kontrolnej 
činnosti na druhý pol rok 2013. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)

OZ zobralo na vedomie:  
• kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa  priebežne plnia
• čerpanie rozpočtu 1-6
• správu kontrolnej činnosti

Výňatok zo 17. zasadnutia OZ dňa 27. 09. 2013 v Hájskom

 Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a 
registri obyvateľov SR vytvorí základ pre elektronizáciu 
služieb verejnej správy. Upravuje vznik registra 
fyzických osôb, centrálnej ohlasovne a tiež vzťahy a 
postupy pri prihlasovaní a odhlasovaní z pobytu.
 Zákon č.  190/2013 Z.z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č. 
253/1998 Z.z. O hlásení pobytu občanov SR a registri 
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, nadobúda účinosť dňa 
01.08.2013 s výnimkou týkajúcich sa centrálnej 
ohlasovne a registra fyz.  osôb, ktoré budú účinné od 
01.01.2014.
 Čo je to register fyzických osôb a centrálna 
ohlasovňa?
 Sú vedené v elektronickej forme a tovria súčasť 
štátneho informačného systému.Register tvorí centrálna 
evidencia obyvateľov SR,  ktorú vedie ministerstvo 
vnútra. Novinkou podľa novely je tzv. centrálna 
ohlasovňa,  ktorá sa vytvára s účinnosťou od 01.01.2014. 
Táto elektronická služba umožní občanom prihlasovanie 
a odhlasovanie z pobytu prostredníctvom využitia 
internetu.
 Aj naďalej občan hlási v rozsahu ustanovenom 
miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci 
na ,,ohlasovni“  - trvalý pobyt a prechodný pobyt. Občan 
má iba jeden trvalý pobyt!
 Zaujímavosti z trvalého pobytu:

• miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho 
narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky

• dieťa narodené na území SR, je začiatkom 
trvalého pobytu deň jeho narodenia

• dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom 
trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni

• občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu 
predložiť: platný občiansky preukaz, platný 
cestovný doklad, doklad o vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve budovy alebo jeho časti, 
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením 
občana alebo všetkých spoluvlastníkov budovy 
alebo jeho časti

 Zaujímavosti z prechodného pobytu:
• prechodným pobytom je tiež pobyt občana 

trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území 
SR trvať viac ako  90 dní

• predpokladná doba prechodného pobytu môže 
byť najviac päť rokov

• a po skončení predpokladanej doby, občan je 
povinný hlásiť prechodný pobyt znova

Hlásenie pobytu občanov – 
novela zákona

Hájske na rázcestí
(Niekoľko slov k publikácii.)

 Jednou z akcií,  ktoré boli súčasťou augustových osláv 900. výročia 
najstaršej písomnej zmienky o našej obci, bola aj distribúcia rozsahom 
neveľkej a obsahom nie celkom štandartnej publikácie. Základnou 
časťou tejto útlej knižky je esej o bezprostrednej minulosti, aktuálnej 
súčasnosti, ale hlavne o alternatívach možnej budúcnosti Hájskeho. V 
podstate je to pokus o, pokiaľ možno, objektívny pohľad na súčasný stav 
a z neho vyplývajúce perspektívy obce a je zamyslením ,, ... nad tým, čo 
treba urobiť, aby ... sa život v tejto obci nezmenil na živorenie, poriadok 
na chaos, činorodá práca na záhaľku, obrobe vinice na húštiny divo 
rastúcich krovín a buriny.”
 Rád by som využil tento priestor v obecných novinách na to, aby som 
pripomenul ich čitateľom, že základný zmysel a hlavný účel celej 
publikácie je v tom, že má vyvolať u občanov zvýšený záujem o veci 
verejné. Nie je to súbor večných absolútnych právd a hlavne nie je a ani 
nemôže byť receptom, či dokonalým a jednoznačným návodom. Naopak, 
je to len pomenovanie problému (aj keď možno nie v celej jeho 
zložitosti) a sformulovanie dvoch principiálnych otázok: Prvou otázkou 
je kasické ,,Quo vadis Háske?” a druhou rovnako klasické ,,Čo robiť?”.
Jej ambíciou je aj to, že chce čitateľa zneistiť,  vniesť do jeho duše 
nepokoj, nespokojnosť a možno aj pobúrenie. Hájske totiž dlhodobo 
dopláca na to, že občania sú sebaistí, pokojní a teda aj spokojní s 
existujúcim stavom vecí. Cieľom brožúrky je teda vyvolať polemiku ako 
základ možnej budúcej dohody a iniciovať nárast takých aktivít,  ktoré by 
napomáhali pozitívnemu vývoju našej komunity.  Ak sa to autorom 
nepodarilo a jej čitatelia zostanú chladní,  tak vznikla zbytočne. Škoda 
našej námahy a vášho eura, škoda času, ktorý sme my strávili pri tvorbe 
a vy pri čítaní.
 Ak našla vo Vás odozvu a chcete niečo pre svoju obec urobiť,  možno 
by bolo vhodné začať tým, že by ste sa zapojili do súťaží, ktorých 
propozície sú súčasťou publikácie a podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia vyplnili a odovzdali anketové lístky, ktoré sú tiež jej súčasťou.

Vladimír Urban
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,,Prečo farby jesene?“
 V našej časti sveta príproda pre nás každý rok pripravuje pestrú paletu 
farieb jesne. Dlhé roky vedci pracovali na tom, aby porozumeli týmto 
jesenným zmenám na stromoch. Zistili, že farba listov závisí od troch 
faktorov a to sú: 1. listové pigmenty, 2. dĺžka noci a 3. počasie.
 Stromy majú na našej zemi veľmi dôležitú úlohu. Pomáhajú čistiť náš 
vzduch. Robia to pomocou svojich listov.  V lete zelené listy poskytujú tieň a 
udržiavajú tak chladnejšiu teplotu zeme, ale tiež zbierajú oxid uhličitý zo 
vzduchu. Je to plyn, ktorý živé organizmy vydychujú. Príliš veľa oxidu 
uhličitého vo vzduchu nie je dobré pre živé organizmy. 
 Stromy produkujú látku, ktorá s volá chlorofyl, ktorá pomáha pri 
fotosyntéze. Chlorofyl dáva rastlinám ich zelenú farbu, ktorú môžeme 
vidieť na jar a v lete na listnatých stromoch. 
 Keď prichádza jeseň, tak dni sú kratšie a noci dlhšie.  Stromy dostávajú 
menej slnečného svetla. Stromy nemôžu produkovať tak veľa chlorofylu, čo 
znamená,  že listy nemôžu byť také zelené ako v lete. Stromy zastavujú 
proces tvorby potravy a začínajú sa pripravovať na zimu. Zelený chlorofyl 
sa začína strácať z listov. 
 Listy obsahujú aj inú látku po celý ten čas, ktorá sa volá karotenoid - 
spôsobuje žlté a oranžové sfarbenie listov. Počas teplejších mesiacov zelený 
chlorofyl prekrýva žltú a oranžovú farbu. Ale keď príde jeseň a chlorofyl sa 
začína strácať, začína sa ukazovať žltá a oranžová a listy začínajú meniť 
farbu. 
 Ako sa blíži zima a dni sú stále chladnejšie, žilky na listoch sa začínajú 
zmenšovať. Listy sú príliš krehké,  aby prežili skutočnú zimu a nakoniec 
odpadnú. Predtým, ako sa tak stane,  iná látka, ktorá sa volá anthocyanins,  je 
produkovaná a to len na jeseň. Vďaka tejto látke sú listy červené a 
purpurové a pomáha stromom získať živiny z ich listov predtým ako 
odpadnú. 
 Stromy pracujú aj v zime.  Ako opadnú listy, tak vytvoria na zemi vrstvu 
alebo perinu okolo stromu, ktorá im pomáha zadržiavať vlahu a chráni tak 
korene stromu pred zamrznutím.

L.K.

,,Jeseň“
 Jeseň oficiálne začala 22. septembra 2013. Okamih 
rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. 
Príčinou je rozdielna dĺžka astronomického a 
občianskeho roku, ako aj vkladanie prestupného dňa – 
29. februára – každý štvrtý rok. Začiatok 
astronomickej jesene je vždy v rozmedzí od 21. do 
24. septembra.
 Jesenná rovnodennosť nastáva, keď je Slnko pri 
svojom zdanlivom pohybe od severu na juh presne 
nad rovníkom. Táto nedeľa bola jedným z dvoch dní 
za rok, počas ktorých sú svetlá časť dňa, aj noc takmer 
rovnako dlhé, teda trvajú 12 hodín.
 Pri striedaní ročných období hovoríme o jarnom a 
z i m n o m s l n o v r a t e a j a r n e j a j e s e n n e j 
rovnodennosti.Dni sa začínajú skracovať a nastáva 
dlhodobý proces ochladzovania. Teploty však podľa 
neho môžu ešte niektoré dni dosahovať popoludní 
vyše dvadsať stupňov.
 S príchodom jesene sa spájali aj ľudové zvyky.  
Podľa ľudového kalendára sa jeseň začínala na 
Bartolomeja – 24. augusta, keď sa v ľudovej kultúre 
končilo leto: „Bartolomej sa vymočí do vody“ – nie je 
už čas na kúpanie. Známe sú aj pranostiky: „Na 
Bartolomeja každý dobrý sedliak žito seje“, 
„Bartolomej svätý odpoludnia kráti“. „Jesenná 
rovnodennosť sa v obyčajoch výrazne neodrážala. 
Zvykov a obradov nebolo veľa, ale patrili 
k najvýznamnejším z celého výročného cyklu. 
Prevažovali zvyky sprevádzajúce zber úrody – 
dožinky, či vinobranie,“.

L.K.

 Dňa 2.septembra sa otvorili brány školy a začal nový školský 
rok 2013/2014. Prvýkrát ich prekročilo 12 prváčikov, ktorých 
čakalo príjemné prekvapenie od obce – vymaľovaná trieda 
s novým školským nábytkom.
 Celkovo v novom školskom roku nastúpilo do našej školy 53 
žiakov. Po doznení hymny prítomné deti a rodičov privítala p.uč.  
Mgr. Šubová, riaditeľka školy  Mgr.  Štangová a v závere poprial 
všetkým deťom dobrý štart  do nového školského roka p. starosta 

Jozef Matušica. Napokon deti odišli pod vedením svojich 
triednych učiteliek do vyzdobených tried. Prvákom triednou 
p.učiteľkou je Mgr. Gabika Šubová, druhákom a štvrtákom Mgr. 
Zdenka Jágrová, tretiakom Mgr. Libuša Lenčešová a v špeciálnej 
triede  Mgr. Viera Palugová. Vychovávateľkou v ŠKD je Mgr. 
Jana Gregušová.
 Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok 2013/2014 !

Začiatok školského 
roka na MŠ
Školský rok 2013/2014

 Do našej MŠ  bolo tento školský 
rok zapísaných 32 detí . K 2. 
septembru nastúpilo 29 detí. Na 
úvodnom združení rodičov, ktoré sa 
konalo hneď prvý deň privítala 
rodičov pani riaditeľka  Mgr. 
Š tangová a starosta obce pán 
Matušica.
 Z á s t u p k y ň a p r e MŠ p a n i 
Kaducová oboznámila rodičov, že sme 
cez letné prázdniny vymenili v spálni 
starý koberec za PVC podlahu, 
zakúpili nové paplóny,  vankúše 
a krásne návlečky. Taktiež oboznámila 
rodičov so školským poriadkom 
a režimom dňa.
 Aj tento rok budeme mať krúžok 
anglického jazyka. Momentálne 
prebieha v našej MŠ  adaptačný 
proces, ktorý sprevádzajú aj slzičky 
malých novoprijatých detí.

,,Tradičná kepeždská izba” bude otvorená 6. októbra na púťovú nedeľu popoludní.

Začiatok školského roka na ZŠ 
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Nové knihy v obecnej knižnici
 Od začiatku septembra každý utorok a štvrtok otvárame brány obecnej knižnice pre 
čitateľov.  Počas letných prázdnin sa totiž na základe pokynu z krajskej knižnice uskutočnila 
revízia kníh.  Počet kníh sa v našej knižnici tak vyšplhal na vyše 2950 zväzkov, vyradených 
bolo 427 z dôvodu duplicity, opotrebovanosti alebo zastaranosti. 
 Po dlhšej prestávke sme si pripravili množstvo prekvapení v podobne 25 nových kníh od 
najznámejších slovenských aj svetových autorov.  Okrem iných privítajú čitateľov aj knihy 
ako Chatrč, Púštny kvet,  Nie na ústa, Alchymista a mnoho ďalších.  Všetci čitatelia sú vítaní 
každý utorok od 17:00 do 18:00 a každý štvrtok od 17:00 do 17:30. Výška členského 
poplatku zostáva nezmenená, pre dospelých 1 euro na rok a pre deti je to 50 centov. Všetkých 
občanov srdečne pozývame! 

M.H.

Poďakovanie
 Obec Hájske ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí prispeli na obnovu obecnej knižnice: 
odkúpením starých kníh, prispením svojich kníh a pri zakúpení nových kníh.

 Obec Hájske ďakuje speváckej skupine Hájčanka a folklórnej skupine Kepeždanka,  ktoré 
prispeli svojimi múčnikmi pri príležitosti obecných dní.

 Obec Hájske sa chce taktiež poďakovať občanom, ktorí prispeli rôznymi tradičnými 
predmetmi a vynaložili úsilie pri vybudovaní Pamätnej izby.

 Poďakovanie taktiež patrí aj p. Urbanovej (Záhradníctvo Urban), ktorá každý rok 
zapožičiava rastliny na spestrenie obecných dní, ktoré sa konajú v mesiaci august.

 Pripomíname občanom povinnosť v 
zmysle prevádzkového poriadku pohrebísk a 
platného VZN uzavretia zmluvy za užívanie 
hrobového miesta v cintoríne v Hájskom.
 Termín zaplatenia nájmu za hrobové 
miesto na Obecnom úrade v Hájskom sa 
stanovuje do 31.12.2013.
 Po tomto termíne sa bude nezaplatené 
hrobové miesto brať ako voľné a bude 
použité na pochovávanie ďalších zosnulých.
 Zmluvy je potrebné uzatvárať v 
stránkových hodinách na Obecnom úrade v 
Hájskom. Taktiež prosíme občanov, aby si so 
sebou priniesli občiansky preukaz!!!

Stránkové hodiny:
Pondelok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 15:00 

Prečo poplatky za hrobové miesta?
Z dôvodu zamedzenia šírenia rôznych 
dezinformácii uvádzame nasledovné: 
Účelom poplatku a hlavne zmlúv o 
hrobových miestach sú dve veci: 

1. čiastočná úhrada nákladov 
spojených s údržbou cintorínov; 

2. postupné zrušenie nevyužívaných 
hrobových miest a následné úpravy 
(Dom smútku)

Spoločenská kronika
(1.7. - 25.9.2013)

Narodení:
Santiago Sztojka č.d. 422
Lívia Rafaelová č.d. 30
Adam Hambalek č.d. 202
Mia Ovečková č.d. 131
Alex Košec č.d. 230

Uzavreli manželstvo:
- Vincent Biely (Rajecká Lesná) a 

Bc. Andrea Trubačová (Hájske)
- Ľuboš Petrovský (Hájske) a Petra 

Rábeková (Močenok)
- Miroslav Malcho (Šaľa) a Nora 

Kiššová (Hájske)
- Ing. Róbert Kokeš (Močenok) a 

Mgr. Lucia Popelková (Hájske)
- Peter Bányi (Dolné Obdokovce) a 

Mgr.  Katarína Bogádyová (Hájske)
- Martin Cáfal (Košice) a Elena 

Matušicová (Hájske)
- Mgr. Ing. Michal Vaško (Pata) a 

Ing. Miroslava Popelková (Hájske)

Opustili nás:
Mária Švihoríková 89 rokov
Anna Matušicová 82 rokov

1 Výčapy Opatovce 9 7 2 0 27:5 23 11
2 Selice 9 7 1 1 30:12 22 7
3 Žihárec 9 6 0 3 27:14 18 6
4 Trnovec n/V 9 5 3 1 17:12 18 3
5Čakajovce 9 5 0 4 18:18 15 0
6 Jarok 9 5 0 4 14:21 15 3
7 Rišňovce 9 4 2 3 23:17 14 -1
8 Nové Sady 9 3 2 4 19:24 11 -4
9 Svätoplukovo 8 3 0 5 16:19 9 -3

10Mojmírovce 9 2 2 5 17:20 8 -4
11 Cabaj - Čápor 9 2 1 6 13:25 7 -8
12 Kynek 9 2 1 6 11:26 7 -2
13 Hájske 8 2 0 6 12:17 6 -9
14 Rumanová 9 2 0 7 16:30 6 -6

I. kolo 4.8. 2013 17:00 ŠK Hájske vs Jarok 0 : 1
II. kolo 11.8. 2013 17:00 Cabaj - Čápor vs ŠK Hájske 3 : 2
III. kolo 18.8. 2013 17:00 ŠK Hájske vs Trnovec n/V 1 : 3
IV. kolo 3.11.2013 14:00 Svätoplukovo vs ŠK Hájske - : -
V. kolo 1.9. 2013 16:00 ŠK Hájske vs Rumanová 4 : 0
VI. kolo 8.9.2013 16:00 ŠK Hájske vs Rišňovce 3 : 1
VII. kolo 15.9. 2013 16:00 Selice vs ŠK Hájske 5 : 1
VIII. kolo 22.9. 2013 15:30 ŠK Hájske vs Čakajovce 0 : 2
IX. kolo 29.9. 2013 15:30 Nové Sady vs ŠK Hájske 2 : 1
X. kolo 6.10. 2013 14:30 ŠK Hájske vs Výčapy Opatovce - : -
XI. kolo 13.10. 2013 14:30 Mojmírovce vs ŠK Hájske - : -
XII. kolo 20.10. 2013 14:00 ŠK Hájske vs Kynek - : -
XIII. kolo 27.10. 2013 14:00 Žihárec vs ŠK Hájske - : -

Výsledky zápasov A mužstva
odchod autobusu vždy o 90 minút pred začiatkom zápasu

Pozvánka na hodové zábavy

4.10. piatok - Disco zábava
5.10. sobota - Video Oldies
 DJ Kuko

Začiatok o 20:00 hod.
Vstupné 3 Eurá

Tabuľka A mužstva

Hrobové miesta
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