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Hájske – Obec s dostupným bývaním pre mladé rodiny

 „Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi      
veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti 
sveta a z otroctva hriechu. ... Posvätné 
tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva 
viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť 
zarmúteným. Naozaj požehnaná noc, ktorá 
spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“ 
Krásny, veľmi zaujímavý a hlboký citát 
z oslavného chválospevu na veľkonočnú 
vigíliu. 
 „Ježiš Kristus vstal z mŕtvych –      
Aleluja!“ Nedávno sme opäť prežívali 
v e ľ k o n o č n é s v i a t k y z a č í n a j ú c e 
spomienkou na Pánovu poslednú večeru na 
Zelený štvrtok, utrpením Ježiša Krista na 
Veľký piatok, s vyvrcholením na Bielu 
sobotu spevom slávnostného „Aleluja“ 
a následnou oslavou zmŕtvychvstalého 

Krista na Veľkonočnú nedeľu. Charizma 
tejto dôležitej udalosti v dejinách ľudstva 
aj po uplynutých storočiach núti väčšinu 
ľudí počas týchto sviatočných dní zastaviť 
sa v kolobehu života a zamyslieť sa nad 
týmito udalosťami, ktoré sa odohrali pred 
dvetisíc rokmi. Hoci sme v dnešnom svete 
zasypaní najrôznejšími informáciami, 
udalosťami a vedecko-technickými 
objavmi, predsa to všetko každoročne 
aspoň na chvíľu zatienia veľkonočné 
tajomstvá. Tieto tajomstvá sú také 
impozantné, že neustále ovplyvňujú chod 
ľudských dejín. Ľudstvo sa nimi chtiac-
nechtiac musí zaoberať, pretože určujú 
zmysel života nielen kresťanom, ale aj 
všetkým obyvateľom tejto planéty. 
 Zmŕtvychvstalý! Aké je to nádherné, že      

Kristus žije a ide s nami! Pri krste nám dal 
svoj božský život a stále nám ponúka 
m o ž n o s ť z a p o j i ť s a d o j e h o 
vykupiteľského diela. Zmŕtvychvstalý stále 
pracuje na našej záchrane a na záchrane 
celého sveta. A chce, aby sme s ním 
spolupracovali. V našom okolí stále niekto 
niečo naliehavo potrebuje. Nevzpierajme 
sa podať mu pomocnú ruku pod 
všelijakými zámienkami. Všetci sme 
schopní dačo urobiť pre Krista a pre 
druhých. A keď iným pomáhame vstávať, 
tým sa sami dvíhame. Prežívajme teda toto 
v e ľk o n o čn é o b d o b i e s r a d o s ťo u 
z Kristovho víťazstva. Vzkriesený Kristus 
je: Víťazom lásky nad neláskou, Víťazom 
poslušnosti nad všetkou pýchou, Víťazom 
života nad smrťou.        I.H.

Tak, ako po iné roky sa už tradične v predvečer 1. mája 
stavajú tzv. „Máje“, nebolo tomu inak ani v tomto roku. 
Ako prví začali naši najmenší škôlkari, ktorí svoj „máj“ 
postavili už doobeda za spevu tradičných májových piesní 
a riekaniek a určite i výborných koláčov alebo buchiet. Je 
veľmi milé, ale hlavne prospešné vštepovať rôzne tradície 
našich otcov do sŕdc detí už od malička. Lebo aj to je jeden 
zo spôsobov, ako ich naučiť, aby si svoju dedovizeň vážili 
aj v dospelosti. 

No a večer sa už tradične staval „obecný máj“ v centre 
našej obce za sprievodného spevu FS Kepeždanka a spev. 
sk. Hájčanka. Počasie nám prialo, takže sme sa mohli 
všetci zabaviť do sýtosti, pretože po oficiálnom obecnom 
programe pokračovala zábava dlho do noci ako sa na 
poriadne stavanie mája patrí. Možno nám v pozadí uniká 
podstata tejto tradície, ale to je v dnešnej modernej dobe 
asi pochopiteľné. Takže tešíme sa všetci opäť o rok.

Stavanie mája

Prvým predpokladom pre rozvoj obce je schválený Územný plán, 
ktorého sa obec Hájske dočkala až v roku 2013 vďaka úsiliu 
obecného zastupiteľstva. Proces tvorby programu rozvoja obce je 
interaktívnym procesom, na ktorom participujú predstavitelia 
rôznych sektorov obce, obyvatelia, podnikateľské subjekty a iné 
záujmové skupiny.  
 Následne je žiaduce vypracovať aktuálny Plán hospodárskeho      
a sociálneho rozvoja obce, z ktorého je možné (vzhľadom na 
obmedzené zdroje) vybrať prioritne ciele, ktoré zodpovedajú 
strategickému zámeru rozvoja obce na najbližšie roky.  
 Napriek všeobecnej nelichotivej bytovej situácii v SR je      
prioritou obecného zastupiteľstva obce Hájske zlepšovanie 

podpory mladých rodín v oblasti bývania. Preto program rozvoja 
bývania v Hájskom vychádza z dvoch základných faktov:  

- v trhovom hospodárstve občan nesie primárnu zodpovednosť 
za obstaranie vlastného bývania 

- úlohou obce je najmä vytvárať optimálne podmienky pre 
bývanie a napomáhať jeho rozvoju  

 Výsledkom spoločného pôsobenia občana, obce, štátu a      
súkromného sektora v oblasti rozvoja bývania by mal byť 
vyvážený bytový trh a dostatok bytov zodpovedajúcich 
požiadavkám a možnostiam obyvateľov obce.  

pokračovanie na str. 2

Veľká noc – najväčšie sviatky v roku
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pokračovanie zo str 1  "
S a m o s p r á v a o b c e H á j s k e m á 
v uvedenej oblasti na nasledujúce roky 
tieto priority:  

- vytvoriť v obci trvalo udržateľné 
podmienky pre zabezpečenie lepšej 
dostupnosti a kvality bývania pre 
rôzne skupiny obyvateľstva so 
zameraním na mladé rodiny 

- uspokojením dopytu po bytoch 
stabilizovať domáce obyvateľstvo a 
priaznivo ovplyvniť demografický 
vývoj obyvateľstva 

- prilákať do obce súkromných 
investorov pre bytovú výstavbu  

- v y t v o r i ť p o d m i e n k y p r e 
revitalizáciu obytných zón a zvýšiť 
tak kvalitu života obyvateľov obce 
výstavbou nových ciest, chodníkov 
a zelených zón 

V súčasnej dobe realizujú súkromní 
investori:  

- výstavbu bytovej jednotky  s 
celkovým počtom 6 bytov v členení:  
5x -2 izbový byt a 1x-1 izbový byt.  

- zámer výstavby ďalších nájomných 
bytov prestavbou budovy bývalého  
obecného úradu s poč tom 7 
nájomných bytov. 

 Obec plánuje v r.2015 všetky byty      
od investora odkúpiť a využ iť  
poskytnutie  úveru zo ŠFRB a dotácie z 
MD V a RR SR na rozvoj bývania  v 
obecných nájomných bytoch. 
 Obec Hájske sa v posledných      
rokoch stáva vychytenou lokalitou pre 
individuálnu bytovú výstavbu vďaka 
dostatočnému množstvu stavebných 
pozemkov za veľmi atraktívnu cenu. 
Pre individuálnu výstavbu rodinných 
d o m o v j e Ú z e m n ým p l á n o m 
zabezpečený dos ta tok voľných 
stavebných pozemkov.  
Atraktívne prostredie bokom od ruchu 
mesta a predsa v jeho blízkosti 
s dostupnosťou po diaľnici je výhodou, 
na ktorej obec mieni stavať svoje plány 
do budúcnosti. 

Jozef Matušica 
starosta obce Hájske

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci:Peter Vlček, Ján Popelka,  
Ing. Ivan Hambalek, Ing. Michal Horňák, Ing. Marián Palkovič, 
Jaroslav Bennár,  Pavol Búran a hlavný kontrolór Ing. Ladislav 
Čanaky. 
OZ uznesením č. 148/2/2014 schválilo program rokovania. (za: 7, 
proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č.149/2/2014 schválilo návrh zloženia návrhovej 
komisie. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 150/2/2014 schválilo Cenovú ponuku na parcelu 
č. 5128/3 – orná pôda vo výmere 779m² za cenu 11,02 EUR/m² v 
lokalite Starý Háj od p. Milana Bachratého, bytom L. Svobodu 
2604/51 ,Poprad. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 151/2/2014 schválilo Smernicu o rozsahu a 
spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely 
obce Hájske. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 152/2/2014 schválilo Návrh platu hlavného 
kontrolóra 254€/mesiac a odmena 76€ uznesením č.152/2/2014. 
Mesačnú odmenu 30%, z mesačného platu v sume 76€ s 
účinnosťou  od 1.1.2014. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1). 
OZ uznesením č. 153/2/2014 schválilo určuje mesačný plat 
starostu - zvýšenie o 13% teda na 1844€ s účinnosťou od 
1.1.2014. (za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0). 

OZ uznesením č. 154/2/2014 schválilo Metodika tvorby 
Programu hosp. a soc. rozvoja obce Hájske na obdobie rokov 
2014 – 2020 . (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ zobralo na vedomie: - kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa  
priebežne plnia. 
Diskusia: 
Starosta oboznámil OZ o Via Romanum – bola dnešným dňom 
porada. Predkladanie návrhov na nové projekty – väčšina obcí 
bola za zakúpenie veľkého stanu na Dni obce. Pripravuje sa 
ďalšie združenie obcí, do ktorého máme záujem vstúpiť. 
p. Búran sa pýta na občanov, keď ich berie sanitka prečo ich 
odváža do Galanty. Prečo nie do Nitry, keď patríme do 
Nitrianskeho kraja. 
p. Búran sa pýtal na dokončenie ulice Nová. 
p. zástupca starostu Jaroslav Bennár ešte doplnil k projektu 
Oddychová zóna. Poďakovanie patrí: p. Urbanovi – 
Záhradníctvo, p. Vachút – Hedera Park a p. Ján Popelka – Drevo 
Popelka. 
p. Urbanová sa pýtala na MŠ na dostatok učiteliek. Obedy cez 
prázdniny – letné prázdniny, zimné prázdniny. Oprava cesty na 
cintoríne.

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci: Peter Vlček, Ján Popelka,  
Ing. Ivan Hambalek, Ing. Michal Horňák, Ing. Vladimír Chudáčik 
a Ing. Marián Palkovič. 
OZ uznesením č. 143/1/2014 schválilo program rokovania. (za: 6, 
proti: 0, zdržal sa: 0).  
OZ uznesením č. 144/1/2014 schválilo návrh zloženia 
programovej komisie. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 145/1/2014 schválilo VZN 1/2014 o povinnom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole . (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 146/1/2014 schválilo Zmenu prílohy č. 1 k VZN 
č.4/2013 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na 
žiaka školských zariadení v obci Hájske na rok 2014 . (za: 6, 
proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 147/1/2014 schválilo Odkúpenie pozemku od p. 
Jozefa Barnu v Mladom Háji ohľadne otoču autobusovej linky –  

LV č. 2754, parc. reg. ,,C“, parc.č. 4333/11 o výmere 319m² – 
orná pôda za cenu 8,00€/m² . (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ zobralo na vedomie:- Správu hlavného kontrolóra za rok 2013 
 - kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa  priebežne plnia 
Diskusia: 
p. Trubač:  
-sa pýtal, na psa ktorý je uhynutý na ulici. Berie ohľad na deti, 
ktoré tam žijú a hrajú sa. Ulica je plná exkrementov od iných 
psov.  
-na pozemku starej sýpky je odpad, ktorý tam naviezla COOP 
Jodnota pri prestavbe novej budovy. 
-telefónny stĺp – odstránenie pre bezpečnosť občanov. 
p. Urbanová: 
-sa pýtala na zelený odpad, ktorý sme mali na obecnom pozemku  
-na bývalom obecnom úrade je plánovaná výstavba bytov 
-verejné osvetlenie LED – v akom štádiu sa nachádzame

Výňatok z 21. zasadnutia OZ 10. 04. 2014 v Hájskom

Výňatok z 20. zasadnutia OZ 06. 03.2014 v  Hájskom
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 Začiatkom marca sme sa spoločne      
so základnou školou zúčastnili 
divadelného predstavenia „Mátohy 
„v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Predstavenia sa zúčastnili deti 
predškolského veku. Deťom sa 
predstavenie veľmi páčilo.  
 Každoročnou tradíciou vítania jari      
v našej MŠ je topenie Moreny. Tak 
sme aj my využili prvé teplé dníčky 
a Morenu sme utopili v miestnom 
lesíku – v Kačičárni. Topením 
M o r e n y s a d e t i o b o z n a m u j ú 
s ľudovými tradíciami našich predkov.  
 Život detí v našej MŠ je spestrený      
prostredníctvom rôznych edukačných 
aktivít aj z oblasti environmentálnej 
výchovy. Deti sa prostredníctvom 
v y c h á d z o k o b o z n a m o v a l i 
s p r ebúdza júcou s a p r í rodou 
poznávajúc prvé ja rné kvety. 
Vysádzali tiež semienka a ako 
každoročne, aj tento rok pozorujú ich 
rast. Boli sme aj na hudobníka 
„Viktora“ v rámci spolupráce so ZŠ. 
 K jari patria aj jarné sviatky –      
Veľká noc. Aj na tieto sviatky sme sa 
pripravili prekrásnou a bohatou 
výstavkou typických veľkonočných 
zajačikov, kuriatok a samozrejme 
maľovaných kraslíc. 
 Na zmodernizovanie našej MŠ      

v oblasti informačno-komunikačných 
technológií sa naša MŠ zapojila do 
projektu OPIS „Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva“ a naša MŠ bola do projektu 
aj zaradená. V blízkej budúcnosti by 
mala byť obohatená o Interaktívnu 
tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň, 
čomu sme sa veľmi potešili. Ďalej 
sme získali dotáciu z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja – z projektu 
„Hrad plný zábavy“ – na zakúpenie 
pomôcok na rozvoj pohybových 
zručností detí. 
 Snahou nášho pedagogického      
kolektívu je, aby sa deti cítili v našej 
MŠ príjemne. Pobyt im obohacujeme 
o nové a zaujímavé výchovno-
vzdelávacie metódy a ak nám to 
financie dovolia, obohatíme im ho aj 
o nové hračky a pomôcky. 
 K d n e š n é m u d ň u m á m e      
zapísaných 36 detí, ktoré aj pravidelne 
navštevujú MŠ. 
 Pani zástupkyňa Mária Kaducová      
s a zúčas tňu je ak tua l i začného 
prírodovedne ladeného vzdelávania 
Fibonacci. Absolvovala otvorenú 
hodinu s predškolákmi a získala balík 
s rôznymi pomôckami, ktoré budú 
deťom napomáhať pri výskumných 
a bádateľských činnostiach v MŠ. 

Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou 
od  1. 11. 2005 zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon 
o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti 
so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, 
pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie 
ľudských pozostatkov. 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne informovať 
nájomcu, ak mu je známa jeho adresa, o skutočnosti, že uplynie 
lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, ako aj o dátume, ku 
ktorému sa má pohrebisko zrušiť. Túto informáciu zároveň 
zverejní na mieste obvyklom na pohrebisku. Upozornenie na 
vypovedanie nájomnej zmluvy a doručenie výpovede sa musí 
realizovať najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové 
miesto zrušiť alebo keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné 
zaplatené.  Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní 
sa aj táto informácia  na mieste obvyklom na pohrebisku. 

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z 
dôvodu nezaplatenia nájomného  a nájomca je známy, výpovedná 
lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené 
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby 
najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho 
nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty 
ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 

V prípade, že nájomca nie je známy, prevádzkovateľ uverejní 
výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. 
Výpovedná lehota je päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné 
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu 
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné 
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. V prípade 
neznámeho nájomcu musí prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom 

 stavu príslušenstva hrobu. Po uplynutí päťročnej výpovednej 
lehoty prevádzkovateľ pohrebiska predá príslušenstvo hrobu na 
dražbe. 

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu pre 
závažné okolnosti znemožňujúce trvanie nájmu hrobového miesta 
na ďalšiu dobu alebo pre zrušenie pohrebiska,  je povinný 
zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné 
náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu 
na nové hrobové miesto. 

Pre informáciu súvisiacu s nájmom hrobového miesta 
sú významné prechodné ustanovenia zákona o pohrebníctve, 
podľa ktorých doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania 
hrobového miesta zostávajú zachované, a to: 
a) za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom 
vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu 
sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené,  
b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené 
podmienky užívania hrobového miesta, ak osoba alebo osoby 
oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového 
miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska 
nájomnú zmluvu, 
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba 
alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa 
užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné 
doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania 
hrobového miesta a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na 
pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom 
pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,  
d) päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak 
osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, 
nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto 
hrobového miesta nie je známy.  

V prípade, že  osoby užívajúce hrobové miesta sú známe, je 
prevádzkovateľ pohrebiska  povinný poslať týmto osobám návrh 
nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené 
podmienky užívania hrobového miesta.

Návšteva  divadelného predstavenia 
 Na tento deň 6. marec 2014 sme sa už dlho      
všetci veľmi tešili. Čakala nás návšteva starobylej 
Nitry, presnejšie Divadla Andreja Bagara v Nitre. 
Už tretiu sezónu ponúkajú svojim návštevníkom 
zaujímavé predstavenie Kamila Žišku „ Mátohy“. 
A tak sme plní očakávania nastúpili do autobusu 
spolu so škôlkarmi , niekoľkými mamičkami 
a „hybaj“ na výlet.                                                              
 Privítala nás majestátna budova divadla. Rýchlo      
sme sa pekne usadili do predných radov, aby nám 
nič neušlo a predstavenie sa mohlo začať. 
 Na pódiu sa začal odohrávať príbeh hlavného      
hrdinu Martina ktorý zažíval strašné trampoty a 
protivenstvá, ktoré musel  podstúpiť pri hľadaní 
ideálnej manželky. Na to, aby našiel manželku, 
ktorá má všetkých "päť pé", musel vybojovať 
strašný boj so strigami, uhádnuť preťažké hádanky 
a obletieť všetky priľahlé planéty. A to všetko len za 
pomoci hrdzavého bicykla.  Pri svojom putovaní 
stretol  čertov takých strašných, že nám od strachu 
krv v žilách stuhla ale aj ľudí takých smiešnych, že 
nás od smiechu brucho bolelo.  
 To všetko bolo doplnené veselými pesničkami      
ktoré boli také chytľavé, že o chvíľu sme si ich 
pospevovali všetci. 
 Nakoniec sa ale všetko dobre skončilo a Matej      
zistil, že to čo hľadal vo svete na neho čaká 
u susedov. 
 Už pri odchode z divadla sme sa tešili na ďalšie      
predstavenie ktoré pre nás herci nitrianskeho 
divadla pripravia na budúci rok. L.L.                          

Jar v MŠ

Nájomná zmluva na hrobové miesto



     Juniáles športovcov obce 
Hájske "

Do tanca bude hrať kapela 
EMP TRIO 

V cene lístku je zahrnutá 
večera a káva 

Okrem toho čaká na Vás 
bohatá tombola "
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Oznam 
 Poľovnícke združenie Járč      
Hájske, žiada občanov o obmedzenie 
vychádzok do revíru so svojím psom. 
Je jarné obdobie, prebúdzanie 
prírody, ale podstatným je čas 
kladenia vajec, hniezdenia a 
liahnutia mláďat nielen poľovnej 
zvery, ale aj chránených a ostatných 
živočíchov. Preto apelujeme na 
všetkých majiteľov psov, aby 
nepúšťali svojich štvornohých 
miláčikov na voľno v revíri, nakoľko 
pri prechádzkach prírodou psy voľne 
behajú na vzdialenosť niekoľko 
desiatok až stoviek metrov a pri tom 
majitelia vôbec nevidia čo psy robia. 
Preto spoločným porozumením 
zabráňme nežiaducemu plašeniu a 
niekedy aj štvaniu zvery a ostatných 
živočíchov pri tak potrebnom kľude 
v čase reprodukcie všetkých 
živočíchov.

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Hájske "
Vážený športoví priatelia srdečne Vás pozývame na 

futbalový turnaj obci Hájske, ktorý sa bude konať 13. 
Júla 2014 v Športovom areáli obce Hájske. 

Program turnaju: 
•13:30 hod. ŠK Hájske vs. FC Močenok 
•15:00 hod. KFC Tibi Horná Kráľová  vs. FC Báb 
•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.

Spoločenská kronika 
(1.1. 2014 - 30.4. 2014) "

Narodení: 
Sofia Vörösová č.d. 432                     
Teo Straňák č.d. 405                           "
Uzavreli manželstvo: 
- Miroslav Lenický (Horná Kráľová) 

a Lenka Tóthová (Hásjke) 
- Miroslav Kišš (Hájske) a Lucia 

Laluchová ( Močenok) 
- Patrik Šimčo (Hájske) a Diana 
Šimonová ( Hájske) "

Opustili nás: 
Vojtech Packa 79 rokov                       
Alexander Machariáš 71 rokov            
JUDr. Ján Pápay 92 rokov                    
Miroslav Seleš 61 rokov                      
Vincent Bennár 87 rokov                     
Magdaléna Mandáková 92 rokov        
Otília Popelková 87 rokov                   
Anna Marcinkechová 84 rokov            
Rudolf Popelka 75 rokov                     
Ľudovít Cicák 55 rokov                      

Uličkový turnaj obce Hájske 
Srdečne Vás pozývame na 3. ročník Uličkového turnaja obce Hájske, ktorý sa bude 
konať 26. Júla 2014 so začiatkom o 11 hod. v športovom areáli obce Hájske. 
Účastníci turnaja sa môžu prihlásiť u nasledovných organizátorov: 
 Modré uličky(Kaplnková, Barina, Ovečková a Konopnice) 

➢Jozef Kaduc 0908 545 202 
 Zelené uličky(Cigánska, Nová, Za Škôlkou a Pri sýpke) 

➢Viktor Karásek 0904 852 004 
 Žlté uličky(Dolný konec, 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 Tom. 
Pred finálovým zápasom bude súťaž v jedenástkových rozstreloch.

 Z dôvodu opakovaného výskytu prípadov      
krádeži a podvodov, cielene spáchaných na 
senioroch na celom území SR sa touto cestou 
obraciame najmä na občanov vyššieho veku, 
aby mali na zreteli nasledovné: 
- v prípade, že do telefónu sa niekto 

predstaví ako vnuk alebo iný člen rodiny, 
ktorý od vás súrne potrebuje finančnú 
hotovosť na nákup vozidla či iného daru a 
žiada vás, aby ste o tom nikomu 
nehovorili, radšej sa obratom presvedčte o 
pravdivosti takejto informácie priamo od 
svojej rodiny. Ide o bežnú praktiku 
podvodníkov! 

- rovnako postupujte aj v prípade, keď vás 
niekto osloví, že jeho známy utrpel vážnu 
nehodu a potrebuje súrne peniaze na 
operáciu. Majte na pamäti, že rôzne 
emotívne príbehy neznámych osôb sú 
čas to len š ikovne premyslenými 
spôsobmi, ako sa dostať k vášmu majetku! 

- neotvárajte dvere osobám, ktoré ponúkajú 
na predaj rôzny tovar alebo oznamujú 
šťastnú výhru v lotérií či ponúkajú iné, na 
prvý pohľad lákavé výhody 

- overte si totožnosť pracovníkov, ktorí 
neohlásene prišli odpísať vodu, elektrinu 
alebo plyn a žiadajte od nich predloženie 
preukazu, prípadne si telefonicky overte 
na príslušnom úrade alebo inštitúte 
oprávnenosť návš tevy. V pripade 
pochybnosti radšej žiadanú službu 
odmietajte, máte na to právo! 

- bez konzultácie s príbuznými alebo s 
p r á v n i k o m v ž i a d n o m p r í p a d e 
nepodpisujte dokumenty či zmluvy s 
neznámymi osobami 

- neznámemu nerozmieňajte peniaze ani 
nepostrážte jeho batožinu 

- nikdy nehovorte neznámym o vašich 
cennostiach, ktoré máte doma, nehovorte, 
že žijete sám/a 

- počas prechádzky či cestovania majte 
svoje osobné veci, svoju tašku či kabelku 
na očiach a majte ju riadne uzatvorenú 

- dávajte si pozor pri výbere peňazí z 
bankomatu alebo na pošte. Ak máte pocit, 
že okolo vás sa nachádza podozrivá 
osoba, radšej si počkajte s výberom alebo 
to urobte za prítomnosti známej osoby 

- aby ste mali na dostupnom mieste 
poznačené alebo uložené telefonické 
kontakty na najbližšiu rodinu alebo 
kontakty na osoby, ktorým dôverujete, 
taktiež aby ste mali uložené čísla 
tiesňových liniek pre prípad potreby - 
linka 112 + hasiči 150, zdravotná služba 
155, polícia 158 

 V prípade výskytu vyššie opísaných      
podozrivých situácií kontaktujte políciu. V 
neposlednom rade taktiež upozorňujeme, že 
dobré medziľudské vzťahy, vzťahy so 
susedmi a s rodinou výryzne znižujú riziko 
spáchania trestnej činnosti, keďže v prípade 
potreby máte okolo seba ľudí, ktorí vám 
prídu na pomoc. OO PZ Močenok                    

Vážení seniori!
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