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 Vážení čitatelia,  
 dostali ste do rúk ďalšie číslo Obecných      
Novín. Určite ste si všimli, že noviny sa 
líšia od tých doterajších. Ich čiastočne nová 
podoba vznikla z iniciatívy redakcie a bola 
motivovaná snahou o  skvalitnenie obsahu, 
a tým aj o zvýšenie čitateľského záujmu. 
Noviny chceme  robiť tak, aby sa stali 
zaujímavejšími, ich obsah bol pestrejší 
a mohli tak lepšie plniť svoju primárnu 
funkciu – informovať obyvateľov obce 
a podnecovať ich k vyššej aktivite 
v prospech rozvoja našej komunity.  
 Inovované Obecné Noviny sa líšia od      
tých doterajších aj novými rubrikami. To 
čo považujeme za podstatné je to, že sa 
stávajú čoraz viac dielom širšieho 
kolektívu. Veď  Obecné Noviny nie sú 
preto obecné, že ich vydáva obec, ale preto, 
že sú tvorené občanmi a občania sú ich 
adresátmi. Chceme, aby boli tribúnou 
slúžiacou na slobodnú a serióznu diskusiu, 
priestorom na verejnú kritiku nešvárov, ale 
aj na verejné vyzdvihovanie pozitívnych 
príkladov. 
 Každý príspevok či návrh k obsahu      
alebo forme tohto periodika, redakcia víta. 
Príspevok uverejní,  ak je podpísaný a 
sp ĺ ňa min imá lne k r i t é r i a kva l i t y 
a rešpektuje limity stanovené zákonom či 
všeobecne akceptovanými etickými 
normami a s každým návrhom sa bude 
zaoberať. Novinkou je aj to, že príspevky 
budú  honorované, aj keď len sumou viac 
menej symbolickou. Teš íme sa na 
spoluprácu. 

redakcia Obecných Novín

 Pozvánka  
 Srdečne Vás, všetkých obyvateľov obce ale aj Vašich priateľov a známych,      
pozývame na tradičné obecné oslavy, ktoré sa uskutočnia  dňa 16. augusta 2014 (v 
sobotu) so začiatkom o 15:00 hodine. Môžeme sa všetci tešiť na bohatý kultúrny 
program, tradične vynikajúce pohostenie a hlavne na možnosť stretnúť sa s tými, 
ktorých stretávame len veľmi zriedka. "

""
Program V. ročníka Dňa obce, kepeždských folklórnych slávnosti:  "
15.00-15.25 Otvorenie – DFS Kepeždanečka a FS Kepeždanka 
15.25-15.50 Spevácka skupina Hájčanka 
15.50-16.15 FS Kráľovanky 
16.15-16.40 Spevácka skupina  
  Patanská radosť   
16.40-17.00 Vyhodnotenie súťaže 
  vo varení gulášu 
17.00-17.25 Močenskí speváci 
17.25-17.50 DFS Krpčiarik 
17.50-18.15 FS LÚČ z Lužianok 
18.15-18.40 FS Kepeždanka  
 
- do tanca a na počúvanie bude hrať 
skupina EMP Trio "

Starosta obce, 
poslanci obecného  zastupiteľstva 

a redakcia Obecných Novín
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Výňatok z 22. zasadnutia OZ 
29.5. 2014 v Hájskom 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 5 poslanci:Peter Vlček, Ján Popelka,  
Ing. Ivan Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Jaroslav Bennár a 
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky. 
OZ uznesením č. 155/3/2014 schválilo program rokovania. (za: 5, 
proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č.156/3/2014 schválilo návrh zloženia návrhovej 
komisie. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 157/3/2014 schválilo Nájomnú zmluvu medzi 
Obec Hájske, č.410, 951 33, IČO:00307947 v zastúpení 
starostom Jozefom Matušicom ako prenajímateľ a Ľuboš Popelka 
a Zuzana Popelková o nehnuteľnosti v k. ú. Hájske evidovanej na 
LV číslo 895 parcely registra „C“ parcela číslo 2253/4 o výmere 
55 m2 zastavané plochy a nádvoria, na dobu určitú od 01.06.2014 
do 31.07.2020, výška nájomného je stanovená vo výške 50,00 
Eur/rok . (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 158/3/2014 schválilo vstup Obce Hájske za 
člena občianskeho združenia Renovacio od 1. júna 2014 za 
účelom získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ v rámci 
obdobia 2014-2020 a schvaľuje členský poplatok 100,00EUR/
rok. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 159/3/2014 schválilo Zmluvu o dielo č. 2/2014 
– predĺženie STL DPZ plynovodu, SO-04 STL DPZ prípojka 
plynu, SO 07 – elektrická prípojka a Zmluvu o dielo č. 1/2014  – 
SO 02 – vodovodná prípojka, SO 05 – kanalizačná splašková, SO 
06 žumpy, SO 08 – vonkajšie osvetlenie, SO – 10 – smetník,  SO 
– 11 – sadové úpravy, SO – 09 – spevnené plochy s ELLIO spol 
s.r.o., Novozámocká 242, Nitra, IČO:36530328. (za: 5, proti: 0, 
zdržal sa: 1). 
OZ zobralo na vedomie: - kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa  
priebežne plnia. 
Diskusia: 
p. poslanec Ing. Ivan Hambalek  sa pýtal na ZŠ II. stupeň. 

Výňatok z 23. zasadnutia OZ 
26.6. 2014 v Hájskom 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci:Peter Vlček, Ján Popelka,  
Ing. Ivan Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Jaroslav Bennár, Ing. 
Michal Horňák, Ing. Vladimír Chudáčik, Darina Durecová a 
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky 
OZ uznesením č. 160/4/2014 schválilo program rokovania. (za: 8, 
proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č.161/4/2014 schválilo návrh zloženia návrhovej 
komisie. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 162/4/2014 schválilo zriadenie 2. stupňa na 
Základnej škole v Hájskom  počnúc dňom 1.9.2014. (za: 8, proti: 
0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 163/4/2014 schválilo Záverečný účet obce 
Hájske za rok 2013 uznesením č.163/4/2014 a výrokom: „bez 
výhrad“. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 164/4/2014 schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1 
schváleného rozpočtu na rok 2014. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 165/4/2014 schválilo Prolongáciu superlinky – 
kontokorentný úver. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0). 
OZ uznesením č. 166/4/2014 schválilo Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na druhý polrok 2014. (za: 8, proti: 0, zdržal 
sa: 0). "
OZ zobralo na vedomie: - kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa  
priebežne plnia 
       -  Čerpanie rozpočtu za rok 2013 
Diskusia: 
Poslanec Ing. Ivan Hambalek informoval o vystúpení 
Spievankova pre deti Materskej školy v Hájskom. Oboznámil 
ostatných prítomných o priebehu Dní obce, ktoré sa uskutočnia 
dňa 16.8.2014.

 Patrí medzi zaujímavé osobitosti našej      
obce, že to čo sa vo svete považuje za  
nevhodnú všetečnosť až obťažovanie, je 
v Hájskom považované za vyjadrenie 
spoluúčasti, úprimného záujmu človeka 
o človeka a prejav dobrého vychovania. 
Mám na mysli spôsob, ako sa (najmä tí 
skoršie narodení) ľudia zdravia. Jeho 
jedinečnosť je už v tom, že  pozdrav, ak 
zostane osamotený, je takmer urážkou a 
rozhodne nie  je prejavom srdečnosti 
a úprimných sympatií. „Dobrý deň“ je 
príliš suché, bez šťavy a je prejavom 
chladnej neosobnej zdvorilosti. V našej 
dedinke  sa patrí k nemu niečo dodať, 
dokonca ho možno úplne vynechať, no 
v tom prípade je skutočne nevyhnutne  
p o t r e b n é n a h r a d i ť h o n i e č í m 
„vhodnejším“. Najčastejšie je to otázka, 
ktorá cudzinca neznalého miestnych 
zvyklostí musí šokovať. Má dve varianty: 
„ K d e s i b o l ? “ a „ K a m i d e š ? “ . 
Zaujímavosťou tejto formy pozdravu je aj 

to, že predpokladá znalosť miesta trvalého 
pobytu a je to jediný prípad  komunikácie, 
kde znalosť presnej adresy ovplyvňuje 
spôsob pozdravu.  
 M o j e d e t i , k t o r é n e v y r a s t a l i      
v Hájskom, však považujú za top  druhý 
najčastejší variant pozdravu. Je to ten, 
ktorým sa obraciame na č loveka 
vykonávajúceho nejakú činnosť. Niekto 
ide okolo spoluobčana, ktorý okopáva 
záhradu. Spoločenský úzus prikazuje, 
spýtať sa ho či okopáva napriek tomu, že 
nie sme  slepí ani mentálne retardovaní. 
Samozrejme že odpoveďou je vyslovenie 
súhlasu: „Áno okopávam.“, prípadne 
upresňujúci doplnok v podobách: „Tak 
trochu. Bolo už treba. Samé sa to 
nespraví.“ a podobne. Tu sa fantázii 
medze nekladú. Pochopi teľne od 
okopávajúceho sa vyžaduje opätovať 
záujem a spýtať sa okoloidúceho kam ide,  
kde  bol, prípadne, ak vidí plnú nákupnú 
tašku, môže komunikáciu oživiť prejavom 

bystrej dedukcie prostredníctvom otázky: 
„Z obchodu?“ V takom prípade oslovený 
nemôže odpovedať, že  bol v obchode (to 
by už bol vrchol), ale podá potvrdzujúcu 
č i up resňu júcu in fo rmác iu , t eda 
konštatuje, že áno, respektíve informuje, 
v akom obchode bol a čo konkrétne 
nakúpil. A to aj v tom prípade, že je to 
zrejmé obom stranám. 
 Je samozrejmé, že sa nepovažuje za      
vhodné aplikovať tento spôsob pozdravu 
v určitých špecifických situáciách. Zvlášť 
za neodporúča osloviť pri krádeži 
prichyteného zlodeja: „Kradneš?“ 
v očakávaní odpovede: „Tak trochu.“. 
Najvhodnejšie nie je ani oslovenie 
škriepiacich sa susedov: „Tak čo, hulákate 
na seba?“ a očakávať zborovú odpoveď: 
„Áno, veď už bolo  treba.“  
 V každom prípade je to však roztomilý      
zvyk, len si naň treba zvyknúť. "

Vladimír Urban

Fejtón 
„Okopávaš ?“ „Okopávam.“
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 Naša základná škola má bohatú 80 – ročnú tradíciu.  Jej      
bránami prešlo veľa vzdelaných a pre praktický život dobre 
pripravených mladých ľudí s výbornými vyučovacími 
výsledkami. 
 Problémy nastali v roku 2006. Od tohto obdobia nastal      
evidentný úbytok žiakov nielen z dôvodu nízkej pôrodnosti, ale aj 
z dôvodu nespokojnosti niektorých rodičov, ktorí svoju 
nespokojnosť vyjadrili tým, že svoje deti prehlásili do okolitých 
škôl. Tento nepriaznivý stav vyvrcholil zrušením 2. stupňa, kde 
zostalo 13 žiakov. Z dôvodu ďalších úsporných opatrení, ktoré 
boli nevyhnutné vzhľadom na finančnú situáciu obce zapríčinenú 
hospodárením predchádzajúceho vedenia, sa rozhodlo o zlúčení 
základnej a materskej školy. Tieto zmeny boli realizované k 1. 9. 
2011.  
 Od tohto obdobia sa situácia zlepšuje, počet žiakov sa      
zvyšuje. Okolité školy navštevuje 58 žiakov 2. stupňa.  K 
 dispozícii máme kapacitne nevyužitú budovu školy z roku 1960, 
z ktorej momentálne využívame len prvé poschodie.  
 Toto sú  dôvody prečo sa obec a škola snaží o obnovenie      
druhého stupňa . Vďaka výbornej spolupráci vedenia obce a školy 
sa po trojročnom snažení o zmenu tohto nepriaznivého stavu  
obrátili na ministerstvo školstva so žiadosťou o znovuzaradenie 

našej školy medzi plnoorganizované školy. Z odpovede   
vyplynulo, že rozhodnutie o obnovení druhého stupňa je 
záležitosťou obecného zastupiteľstva. To na svojom zasadnutí dňa  
26. júna 2014 rozhodlo o znovuvytvorení druhého stupňa k 1. 9. 
2014. 
 Je v našich silách a záujme vytvoriť pre všetky školopovinné      
deti v našej obci vhodné podmienky pre ich vzdelávanie 
a zabezpečiť im tak vzdelanie na vysokej úrovni. V tejto snahe 
máme plnú podporu obce, ktorá má záujem a prostriedky na 
prípadné dofinancovanie. 
 Snahou vedenia školy a obce je aj zlepšenie vybavenia školy –      
nové lavice a stoličky, zmodernizovanie výchovno-vyučovacieho 
procesu – interaktívne tabule v PC učebni a bežnej triede. 
 Veľký dôraz kladie vedenie školy na získanie kvalitných      
kvalifikovaných učiteľov, čo sa nám aj darí. Dokonca sme  získali 
aj kvalifikovanú učiteľku anglického jazyka. 
 Máme dobré predpoklady opäť nadviazať na tradíciu vysokej      
vzdelanostnej úrovne v Hájskom. Dúfam, že toto úsilie ocenia aj 
rodičia školopovinných  detí a s dôverou zveria ich  vzdelávanie 
a výchovu do našich rúk. 

Mgr. Eva  Štangová-riad.ZŠ s MŠ v Hájskom

 V tejto rubrike chceme postupne 
predstavovať jednotlivé organizácie, či 
neformálne zoskupenia občanov, ako aj 
jednotlivcov vyvíjajúcich v našej obci také 
aktivity, ktoré si zaslúžia pozornosť 
i ocenenie verejnosti. To, čo robia, je veľmi 
dôležité, a preto je rovnako dôležité aj to, 
aby sme my ostatní o nich vedeli, 
inšpirovali sa nimi a pokúsili sa podobne 
ako oni urobiť niečo pre seba tak, aby to 
bolo prospešné aj obci. Domnievame sa, že 
niet dokonalejš ieho vzťahu medzi 
spoločnosťou a občanom ako je stav, keď 
občan nachádza v rámci svojho bydliska  
priestor pre svoju sebarealizáciu a jeho 
sebarealizácia  pomáha celej komunite.  
      Príkladom takéhoto vzťahu je činnosť 
poľovníckeho združenia Járč, ktoré si 
v tomto roku pripomína 75. výročie vzniku 
prvého organizovaného združenia 
miestnych milovníkov lovu a ochrany 
poľných zvierat. S jeho predsedom, pánom 
Ľudovítom Kuželom, sme urobili krátky 
rozhovor: 
-Pán predseda, čo pre Teba znamená byť 
poľovníkom ? 
-Stať sa poľovníkom bolo mojim snom od 
malička. Som šťastný, že môžem pôsobiť 
v kolektíve ľudí, ktorí majú spoločnú lásku 
k prírode a spolu s nimi sa starať o to, aby 
aj tí, čo prídu po nás videli v chotári behať 
srny, zajace a inú zver tak, ako to naši 
predkovia zanechali nám. 
-Aké sú najdôležitejšie formy  činnosti 
poľovníckeho združenia, čo robíte pre 
ochranu životného prostredia všeobecne 
a pre ochranu fauny zvlášť ? 
-Hlavnou úlohou poľovníckeho združenia 
je starať sa o zver vo svojom revíri, 
udržovať jej stavy na určitej úrovni. To sa 

dá iba dobrou starostlivosťou nielen o zver, 
ale aj o prostredie, v ktorom žije. Okrem 
toho, že každoročne pripravujeme zásoby 
krmiva na zimu a v letnom období plníme 
vodou napájačky, už po desaťročia, každú 
jar, vysádzame stromčeky v našom chotári. 
Pravidelne odstraňujeme čierne skládky, 
k torými opakovane nezodpovedn í 
spoluobčania devastujú našu prírodu. 
Napríklad pred dvoma rokmi sme za 
pomoci Eurofondov zlikvidovali veľkú 
čierne skládku v Hliníkoch. Vďaka našej 
starostlivosti a ochrane zveri, sú jej stavy 
v revíri PZ Járč dobré. Okrem zajacov, 
bažantov a sŕn sa u nás objavujú aj jelene 
a diviaky. Najnovšie sú to dokonca nutrie 
a bobry.  
-Čo, Vy poľovníci, považujete za 
najväčší prínos Vašej organizácie pre 
obec a v čom vidíte svoje rezervy v tejto 
oblasti ? 
-Okrem toho, čo som už uviedol, by som 
rád zdôraznil, že naša organizácia sa 
zapája do všetkých obecných aktivít. Sami 
pripravujeme každoročne v kultúrnom 
dome stretnutie občanov pri guláši 
a v našom svojpomocne vybudovanom 
areáli Poľovníckeho domu organizujeme 
program pre deti pri príležitosti MDD. 
Priestory Poľovníckeho domu využívajú 
občania Hájskeho aj na organizovanie 
súkromných rodinných osláv. Obci 
požičiavame aj našu techniku: traktor 
a kosačku.  
-Ďalšie perspektívy rozvoja našej činnosti 
vidíme hlavne v ešte intenzívnejšom 
prehlbovaní spolupráce s obcou v oblasti 
ochrany prírody. 
-Ako by  Vám obec, prípadne jednotlivci 
mohli najviac pomôcť ? 

-Pomôcť nám, poľovníkom, ale aj sebe 
a celej prírode môže iba ohľaduplnosť. 
Najmä v čase zimnej núdze a v čase 
kladenia mláďat nepúšťať voľne behať 
psov, neplašiť zver predvádzaním sa na 
motorkách či štvorkolkách. K prírode sa 
treba chovať tak, ako by to bol môj dvor 
alebo záhrada. Obecný úrad by nám okrem 
iného mohol pomôcť tým, že by z radov 
nezamestnaných určil obecných hájnikov, 
ktorí by dohliadali, aby tých neduhov bolo 
čo najmenej. 
- A k o v i d í t e b u d ú c n o s ť s v o j e j 
organizácie v Hájskom a poľovníctva 
vôbec ? 
-Poľovnícka organizácia v Hájskom má 
svoje opodstatnenie, dobrý kolektív 
i mladých záujemcov o členstvo a preto 
verím, že sa zachová ďalšie desaťročia. Čo 
s a týk a p o ľo v n í c t v a v ô b e c , s o m 
presvedčený, že  na Slovensku odolá 
t lakom rôznych pseudoochranárov 
a rôznych aktivistov, ktorí, aj keď 
o problematike nič nevedia, musia vždy 
proti niečomu protestovať. 
-Čo by ste poradili spoluobčanom, ktorí 
sa domnievajú, že v Hájskom nemôžu 
nájsť priestor pre vlastnú sebarealizáciu 
? 
- S a m o z r e j m e s ú i n é m o ž n o s t i 
sebarealizácie v Bratislave, iné v Poprade 
a podobne. V Hájskom sa nemôžeme 
venovať horolezectvu, ale kto chce, ten si  
nájde  priestor i skupinu ľudí, s ktorými sa 
môže venovať svojim záujmom. 
       Ďakujem Ti za rozhovor a želám 
Tebe i všetkým poľovníkom v obci, Lovu 
zdar. 

zhováral sa Vladimír Urban

Obnovenie plnoorganizovanej školy

Predstavujeme  
(Tentoraz Poľovnícke združenie Járč)
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Inzercia 
Predám: 

• zachovalú spálňu starší typ 
• rozkladacie kreslo 
• obývacia stena ,,Jasná“ 
• sedacia súprava 
• 3ks periny 
• pánske zimné vetrovky "

cena na jednotl ivé položky - 
dohodou, na tel. č. 0907642097 

Spievankovo pre deti z MŠ 
Keď prišiel ten vytúžený a dlho očakávaný deň 17. 6. 2014, všetci sme sa veľmi tešili. 
Hneď ako sme zjedli desiatu, vybrali sme sa do ZŠ na školský dvor, kde boli pre nás 
pripravené lavičky a vítala nás pani riaditeľka. Usadili sme sa a netrpezlivo čakali na 
vystúpenie. Keď zo školských dverí vyšla Spievanka a Zahrajko privítali sme ich 
búrlivým potleskom a šťastným úsmevom na tvárach. Priniesli si so sebou kufor rôznych 
pomôcok a hračiek.  Spievali sme spolu s nimi, aktívne sme sa zapájali do celého 
vystúpenia, dokonca aj naše pani učiteľky nám urobili tunel,  tancovali a bavili sa s nami. 
My všetky pesničky zo „Spievankova“ poznáme. Vystúpenie Spievanky a Zahrajka bolo 
úžasné a pre nás nezabudnuteľný zážitok. Rozlúčili sme sa poďakovaním a veľkým 

potleskom. Ešte aj po 
p o p o l u d ň a j š o m 
odpočinku sme sa 
rozprávali a vymieňali 
s v o j e p o c i t y 
z v y s t ú p e n i a 
a netrpezlivo sme 
čakali, kedy pre nás 
prídu mamičky, aby 
sme moh l i a j im 
všetko porozprávať. 
Ďakujeme za tento 
zážitok. 

B. Mattesová

Slávnostné ukončenie 
školského roka 

 „ Tak sme sa konečne dočkali ...“  s týmito      
slovami a úsmevom na tvári sa žiaci našej školy 
náhlili viac ako inokedy dňa 27. júna do školy. 
Všetci sa najskôr zišli na chodbe školy, kde sa 
uskutočnila prvá, tá slávnostnejšia časť ukončenia 
vyučovania. Okrem učiteľského zboru sa jej 
zúčastnili aj hostia a to starosta obce a pán farár. 
Žiaci si pod vedením p. učiteľky Zdenky Jágrovej 
pripravili pri tejto príležitosti veľmi zaujímavý 
a veselý program, ktorý bol kombinovaný 
s príhovormi pani riaditeľky Mgr. Evy Štangovej 
a pána starostu. Obaja žiakom aj zamestnancom 
školy poďakovali za odvedenú prácu a žiakom ešte 
na dôvažok zaželali krásne, ničím nerušené 
prázdniny.  
 Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde ich      
čakala ich celoročná „ výplata „. Niektorí sa  domov 
ponáhľali nadmieru spokojní, iní s menej vydareným 
hodnotením kráčali len tak z nohy na nohu, ale jedno 
mali všetci spoločné, a to vidinu dvoch krásnych 
prázdninových mesiacov. 
 Podobná atmosféra panovala aj v materskej      
škôlke. Hoci tam sa prázdniny začnú až o dva týždne 
aj tam deti najmä predškoláci zažívali slávnostné 
okamžiky, pretože od septembra sa už stanú novými 
žiakmi základnej školy. Ako pamiatku na roky 
strávené  v škôlke dostali pamätné listy a osvedčenia 
o ukončení predprimárneho vzdelávania. 

L. Lenčéšová

Medzinárodný deň detí 
 Stalo sa už peknou tradíciou, že žiaci našej školy a škôlky         
slávia svoj sviatok v príjemnom prostredí sídla poľovníckeho 
združenia v Hájskom.  

 Tento zvyk sme neporušili ani tento rok a preto sme sa dňa 30.5. 2014 všetci       
spoločne vybrali k poľovníkom. 
 Už z diaľky sme cítili vôňu tradičného gulášu z diviny, ktorý pre nás       
každoročne navaria a musíme povedať, že je každým rokom chutnejší. Okrem 
neho nás čakali aj rôzne súťaže, známa streľba zo vzduchovky na terče, hod 
granátom/ samozrejme nie ozajstným / na cieľ, vedomostná súťaž a tohtoročná 
novinka chodúle, pri ktorých sme zažili veľa zábavy. 
 Veľmi nás potešila aj návšteva farmy, počas ktorej sme mohli sledovať na       
vlastné oči zvieratá, ktoré mnohí z nás doteraz videli iba v televízii. 
 Aj keď nám počasie veľmi neprialo, fúkal dosť silný vietor, celé dopoludnie       
sme si poriadne užili a tešíme sa na to, čo si pre nás naši poľovníci pripravia na 
budúci rok. 
 Na záver by sme sa chceli touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pre nás       
tento zaujímavý deň pripravili 

L. Lenčéšová

Spoločenská kronika 
(1.5. 2014 - 31.7. 2014) "

Narodení: 
Teo Straňák č.d. 405                           
Mauricio Stojka č.d. 483                    
Marko Bányi č.d. 315                         
Patrik Šimčo č.d. 245                         "
Uzavreli manželstvo: 
- Ing. Michal Horňák (Hájske) a    

Bc. Jana Tóthová (Šaľa) "
Opustili nás: 
Štefan Švihorík 94 rokov                    

Aktivity ZŠ a MŠ

I. kolo 3.8.2014 17:00 ŠK Hájske  vs Žiharec 2  : 0
II. kolo 10.8.2014 17.00 Kráľová n/V  vs ŠK Hájske 4  : 1
III. kolo 17.8.2014 17:00 ŠK Hájske  vs Trnovec n/V -  : -
IV. kolo 24:8:2014 17:00 Svätoplukovo  vs ŠK Hájske -  : -
V. kolo 31.8.2014 17:00 ŠK Hájske  vs Nové Sady -  : -
VI. kolo 7.9.2014 16:00 ŠK Hájske  vs Mojmírovce -  : -
VII. kolo 14.9.2014 16:00 Veča  vs ŠK Hájske -  : -
VIII. kolo 21.9.2014 15:30 ŠK Hájske  vs Lukáčovce -  : -
IX. kolo 28.9.2014 15:30 Čakajovce  vs ŠK Hájske -  : -
X. kolo 5.10.2014 14:30 ŠK Hájske  vs Rišňovce -  : -
XI. kolo 12.10.2014 14:30 Jarok  vs ŠK Hájske -  : -
XII. kolo 19.10.2014 14:00 ŠK Hájske  vs Kynek -  : -
XIII. kolo 26.10.2014 14:00 Rumanová  vs ŠK Hájske -  : -

Vylosovanie futbalovej súťaže II. A triedy
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