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ÚVODNÍK  
Vážení čitatelia !  

 Toto číslo ON je posledným v tomto      
roku a zároveň prvým po voľbách do 
o b e c n e j s a m o s p r á v y . O b e c n á 
samospráva , ako i s t e v i e t e , j e 
vydavateľom tohto dvojmesačníka 
a z právneho hľadiska nesie za jeho 
obsah aj zodpovednosť . Starosta 
a obecné zastupiteľstvo sa preto 
rozhodli, že upravia spôsob jeho 
redigovania  tak, aby príprava novín 
mala koordinovanejš í charakter. 
Zabezpečiť by to mala funkcia vedúceho 
Redakčnej rady, do ktorej bol zvolený 
Ivan Múčka.  Redakčná rada však 
naďalej zostáva v pôvodnom zložení, 
nemení sa ani obsah, či charakter novín. 
Vyriešenie právnej stránky vydávania 
ON a uplatnenie svojho rozhodovacieho 
práva orgánmi obce neznamená, že už 
nie sú novinami  všetkých obyvateľov 
obce. Sú to aj naďalej Vaše noviny, 
o Vás a pre Vás. Využite preto svoje 
právo vyjadriť ich prostredníctvom svoje 
názory, postoje či pripomienky.  
 Vážení čitatelia, máme za sebou      
búrlivé obdobie volieb, ktoré plynule 
prešlo do ešte búrlivejšieho obdobia 
príprav na Vianoce.  Všetci sa tešíme, 
kedy už konečne príde tak túžobne 
očakávaný čas pokoja ľudom dobrej 
vôle. Nielen pokoj, ale aj všetko to, čo sa 
spája s najkrajš ím kresťanským 
sviatkom, hlavne vieru, lásku a nádej, 
ako aj úspešný nový rok, Vám všetkým 
želá redakcia obecných novín.

Vianočné posolstvo 
 Vianoce sú bezo sporu najväčším sviatkom roka všade tam, 

kde sa rozšírilo kresťanstvo a vznikla kresťanská tradícia. Sú oslavou narodenia Ježiša 
Nazaretského, sú sviatkami radosti, pokoja a lásky. 
 Bohužiaľ aj tento sviatok neodolal tlaku komerčnosti a v nejednej rodine stratil svoj      
duchovný rozmer a stal sa výsostne materiálnou záležitosťou. Narodenie najväčšieho 
odporcu uprednostňovania materiálneho pred duchovným a nekompromisného 
bojovníka proti mamone tak v nejednom prípade oslavujeme kupovaním a hromadením 
drahých, mnohokrát úplne zbytočných vecí a bezuzdným prejedaním sa. Nezaškodí teda 
ak si pripomenieme to, čo je podstatou Vianoc, kde sú ich korene a v čom je ich zmysel. 
 Jediným prameňom, z ktorého sa dozvedáme o narodení Ježiša sú evanjeliá.      
Zaujímavé je pritom to, že dvaja evanjelisti Ježišovo narodenie a okolnosti jeho detstva 
vôbec nespomínajú a tí dvaja, čo sa o tom zmieňujú - Matúš a Lukáš, podávajú trochu 
odlišné verzie týchto udalostí.  Matúš, zvaný aj Lévi, bol na rozdiel od Lukáša, jedným 
z Ježišových učeníkov, bol s ním v bezprostrednom kontakte a písal teda aj o tom, čo 
s Ježišom zažil, respektíve o udalostiach, ktorých bol, aj keď nie priamo účastníkom, 
rozhodne však aspoň súčasníkom. Nevzťahuje sa to ale na udalosti súvisiace s 
Ježišovým narodením a jeho životom pred tým, ako začal verejne vystupovať. 
 Lukáš  svoje evanjelium písal výhradne na základe vtedy dostupných prameňov a      
mal teda k dispozícii len sprostredkované informácie. V prípade udalostí súvisiacich 
s Ježišovým narodením tu bola aj veľká časová vzdialenosť – takmer celé storočie.  
Napriek tomu je Lukášov popis udalostí bohatší, nie síce tak dramatický (až „akčný“) ale 
o to presvedčivejší. Od neho pochádza aj azda najkrajšie, citovo i eticky najpôsobivejšie 
vyjadrenie Ježišovej ľudskej podstaty. Na rozdiel od Matúšovej verzie sa podľa Lukáša 
Ježiš  nenarodil doma v Betleheme, ale  v Betleheme ako cudzom meste, v ktorom sa 
jeho rodičia ocitli len kvôli sčítaniu obyvateľstva. Narodil sa v maštali, lebo v hostinci 
nebolo miesta a matka ho neuložila do kolísky, ale do jasieľ. Dieťa v jasliach tak 
symbolizuje počiatok pozemského života Krista práve tak, ako kríž symbolizuje jeho 
koniec. 
Ak by sme pokračovali v porovnaní Matúša a Lukáša, tak musíme pripomenúť, že Lukáš 
nepíše nič o bohatých mudrcoch hľadajúcich „židovského kráľa“ (v neskoršej tradícii 
traja králi), ale  podľa neho to boli chudobní pastieri, ktorí prišli navštíviť a pokloniť sa 
dieťati. Nepriniesli honosné dary, ale dobrú zvesť: „...narodil sa Spasiteľ...“.  
 Nie je však dôležité, v čom sa Matúš a Lukáš líšia, veď kresťanská tradícia      
preklenula všetky tieto rozdiely a vytvorila z oboch evanjelií  jeden nádherný príbeh, 
teda nie je dôležité ani to či Ježišovi rodičia pochádzajú  z Betlehema, či z Nazaretu, 
alebo či boli alebo neboli v Egypte a už vonkoncom nie je dôležité to, či mu dary 
priniesli mudrci  alebo králi a koľko ich vlastne bolo. Naopak, dôležitá je podstata 
Vianoc a tou je Vianočné posolstvo, teda to, čo Vianoce znamenajú pre všetkých ľudí 
dobrej vôle. A to sú nielen tí, ktorí chápu biblický príbeh doslova a v Ježišovi vidia 
Božieho syna, ale aj pre tých, ktorí v evanjeliách vidia „len“ dobrú zvesť o človeku, 
ktorý položil život za poľudštenie ľudí. Biblický vianočný príbeh oslovuje v tej či onej 
miere všetkých a preto aj všetkým patrí. Sotva existuje niečo iné, čo by malo takú silu 
ľudí polepšovať a zbližovať ako je Vianočná oslava narodenia najdôležitejšieho dieťaťa 
v dejinách našej civilizácie. Nikto našu civilizáciu tak neovplyvnil, nikto sa tak 
nezaslúžil o to, že láska a dobro dokážu čeliť presile nenávisti a zla. Niet väčšej morálnej 
autority, niet väčšieho symbolu nádeje pre všetkých. Pre tých, ktorí hľadajú absolútne 
dobro a šťastie až tam hore, ale i pre tých, ktorí veria, že nielen peklo ale aj kúsok neba 
môže byť už aj tu na Zemi.  
 Zanechať takéto posolstvo nie je na tak krátky život, aký žil Ježiš, vôbec málo. Na      
jedného človeka je to dokonca priveľa, no, ako sa píše v evanjeliách: čo nie je možné 
človeku, to je možné Bohu. 
 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“       

Vladimír Urban

Obecné Noviny
Informačný a inzertný časopis obce Hájske
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O čom sú vlastne Vianoce? Keď som bola malá myslela som si, 
že Vianoce začínajú 24.decembra. Čaro týchto sviatkov ale začína 
v každom z nás už pár týždňov predtým, keď sa nám na 
adventnom venci rozhorí prvá sviečka. Už v stredoveku ľudia v 
týchto dňoch oslavovali návrat slnka. Kresťanská cirkev tieto 
oslavy označila za pohanské a v 4. storočí ich nahradila oslavou 
Narodenia Pána. Od tejto doby sa Vianoce považujú za 
kresťanský sviatok. V dnešnej dobe slávia Vianoce kresťania ale 
aj ľudia nevyznávajúci žiadne náboženstvo. Vianoce sa tak stali 
skôr sviatkom rodinným ako náboženským. Tieto sviatky sú pre 
každého niečím výnimočným, v prvom rade však sviatkami 
radosti, pokoja a trávenia času so svojimi najbližšími. Najväčší 
pôvab majú Vianoce pre deti tešiace sa na ozdobený stromček a 
darčeky, ktoré im Ježiško prinesie. Kúzlo detských Vianoc si v 
sebe nesieme po celý život a k spomienkam na ne sa v dospelosti 
radi vraciame.  !
Kde sa vzali vianočné tradície? 
 ⁃ Oblátky s medom a cesnakom: Oplátky sú symbolom pokoja    

a radosti, cesnak má zabezpečiť zdravie pre celú rodinu a med, 
ktorému sa odjakživa pripisovala magická moc, má posilňovať 
lásku a dobré vzťahy v rodine. 

 ⁃ Kapustnica (šošovicová alebo fazuľová polievka): Podľa    
tradície konzumácia strukovín pomôže znásobiť rodinný 
majetok. 

 ⁃ Kapor: Kapor sa na našom štedrovečernom stole začal    
objavovať až po prvej svetovej vojne, kedy sa k nám sťahovalo 
množstvo českých rodín, ktoré so sebou priniesli aj tento 
vianočný zvyk. !

Je už na vás, či budete mať na tanieri kapra alebo lososa a 
namiesto kapustnice halászlé. Štedrovečerná hostina by sa mala 
niesť v duchu hojnosti a štedrosti. Na Slovensku sa kedysi dávali 
pod biely obrus peniaze a nechávali sa tam počas celých sviatkov. 
Boli symbolom bohatstva a mali zabrániť, aby do domu prišla 
chudoba. Starý zvyk vyžadoval, aby všetko čo sa bude jesť, bolo 
vyložené na štedrovečernom stole. Jedlo prinášala na stôl len 
jedna osoba – zvyčajne gazdiná, ktorá počas večera nesmela vstať 
od stola. Niektoré rodiny túto tradíciu dodržiavajú ešte aj dnes. 
Zo všetkých jedál, ktoré sa podávali, mal každý člen rodiny aspoň 
ochutnať – na znak usporiadaného a pokojného spolunažívania 
rodiny. 

!
Ďalšie zvyky a tradície: 
 1.) Prestieranie navyše – v niektorých rodinách sa doteraz     

prestiera pre jedného človeka navyše, aby sa mohol pohostiť 
pocestný. Je to symbolom milosrdenstva. 

 2.) Veštenie z jablka – ak sa po rozkrojení jablka objaví     
hviezdička, znamená to zdravie a šťastie 

 3.) Veštenie z orechovej škrupiny – do jednej orechovej     
škrupiny vložia dievčatá malú sviečku za seba a do druhej za 
svojho milého, zapália ich a nechajú plávať na vode. Ak sa 
škrupiny stretnú, znamená to, že sa milenci zoberú a rozchod 
nastane, ak sa škrupiny nestretnú. 

 4.) Orechy v kútoch príbytkov – po večeri ich do každého kúta     
miestnosti rozhádže najstarší člen rodiny, aby bola v dome 
hojnosť počas celého roka. 

 5.) Šupiny z kapra vložené do peňaženky – majú zabezpečiť,     
aby ste počas nasledujúceho roka netrpeli núdzou a aby sa vám 
peniažky len tak sypali. 

 6.) Krížik medom na čelo – hlava rodiny ho urobí každému     
členovi rodiny, aby ho anjeli ochraňovali po celý rok. 

Zo srdca Vám chcem všetkým zaželať štedré a 
pokojné Vianoce,plné zdravia,štastia, lásky, božieho 
požehnania a krásnych chvíľ so svojimi najbližšími! 

Jana Popelková

Privítanie Mikuláša v kultúrnom dome

Vianoce v každom z nás
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Naša škola 
     Prázdniny, keď nejedného z  nás každé ráno budil jemný štebot 
vtákov, horúce slniečko, žblnkot potôčika, chvíle plné radosti 
a nezabudnuteľných zážitkov, sú už nenávratne preč. Čas naozaj 
neuveriteľne letí a neberie do úvahy, že mnohí z nás by si 
prázdninové dni radi predĺžili. 
 Na druhej strane sme sa už tešili do našej školy, pretože  mnohí       
z nás majú rôzne ambície. Niektorí malé a ľahko dosiahnuteľné, iní 
majú vysoké ciele, na ktorých treba zapracovať.  
 Aj ja som jednou z tých žiačok, ktoré  berú učenie dosť vážne a      
snažia sa dosiahnuť to, čo si zaumienia.  
     Poďme však pekne od začiatku.  
 Tento školský rok nebude rovnaký ako tie minulé. Areál ZŠ      
v Hájskom  bude zasa o niekoľko žiakov bohatší.  
 Pred začiatkom prázdnin sa v našej obci uskutočnila pre mňa      
jedna veľmi zaujímavá udalosť. 
 Moji rodičia sa zúčastnili verejného  zasadnutia  OZ.       
Veľmi ma potešila správa, že sa tu hovorilo aj o znovuotvorení 
druhého stupňa v našej základnej škole. Vyzeralo to veľmi nádejne. 
 V Hornej Kráľovej nám síce nebolo zle, ale doma je len doma.       
 Prázdniny  boli  príjemné, naozaj ubehli veľmi rýchlo, ale pre      
mnohých z nás bol koniec prázdnin radostný, lebo sme s istotou 
vedeli, že do  piateho až deviateho ročníka budeme chodiť  už do  
našej ZŠ v Hájskom. 
 Konečne prišiel druhý september – deň  plný očakávania:      
zvedavé tváričky našich prváčikov, ktorí budú  spoznávať jednotlivé 
písmenká , zoznamovanie sa s novými učiteľmi a naopak. 
 Všetok stres, ktorý som mávala, keď som musela ráno vstávať na      
autobus do Hornej Kráľovej, už opadol. V zimnom období sa už 
nebudeme triasť vyčkávaním na zastávkach. 
    Som  šťastná, že som opäť v našej škole, že som doma. Pevne 
verím, že to tak bude celý školský rok a my všetci si to budeme 
veľmi vážiť. 
 Ďakujem všetkým, čo sa o to zaslúžili, lebo verím, že náš život aj      
vďaka nim správne naštartujeme. 

 N. Korcová, VII. tr.

Čaro zimného obdobia 
Zima je krásne ročné obdobie. Je plné očakávania  

rodinných stretnutí a  nakupovania darčekov k Vianociam pre 
našich blízkych. Myslím, že všetci sa už nevieme dočkať 
Štedrého dňa...  

Deti sa tešia hlavne na darčeky, dospelí sa asi viac tešia na 
dobré jedlo a na stretnutia s rodinou, priateľmi . 

6.12.2014 tohto roku k nám do Hájskeho zavítal Mikuláš.  
Prišiel vo veľkom štýle na voze s koníkmi... Pomáhali mu 

aj čerti s anjelmi. Čerti zatancovali tanec, predviedli  krátku 
scénku, no a potom nasledovalo rozdávanie balíčkov všetkým 
deťom. Neskôr sa deti s Mikulášom mohli odfotiť. 

 „Takto by mal vyzerať Mikuláš,“ vraveli ľudia... Aj my, 
žiaci, sme radi, že sa to zorganizovalo a len tak sa pýtame:  

„Prečo až teraz ,keď to bolo také nádherné ?“  
Tento rok sa chystá aj každoročná Vianočná akadémia - 

14.12.2014, ktorá spríjemní našim rodičom a občanom 
predvianočné obdobie, naplní ich radosťou, veselosťou 
a pokojom.  

Deti už usilovne nacvičujú svoje scénky, koledy, riekanky, 
básne a tance.  

Uskutoční sa aj burza detských výrobkov. 
V kostole  sa bude konať Jasličková pobožnosť. Tak ako aj 

minulý rok sa uskutoční burza kvetov a získané peniaze pôjdu 
na kostol. 

Tak nech sa všetko vydarí! 
Katka Vlčková, VII.tr.

Divadelné predstavenie 
Čert a Káča 

10. novembra 2014 sme my, žiaci 6. a 8. ročníka ,navštívili 
divadelné predstavenie Čert a Káča v Šali. 

Cestovali sme autobusovou dopravou. Cesta autobusom bola 
príjemná, cestovanie sme si krátili rozprávaním veselých zážitkov a 
všetci sme mali dobrú náladu. Keď sme v Šali vystúpili na zastávke, 
išli sme do kultúrneho domu, kde sme čakali na začiatok 
predstavenia. Čakanie na divadelné predstavenie si niektorí krátili 
návštevou výpredaja, ktorý práve prebiehal v jednej z miestností 
KD. 

Konečne prišla tá vytúžená chvíľa  a divadlo sa začalo. Na 
začiatku vystúpenia sme sa pohodlne usadili.  

Predstavenie  bolo o dievčine, ktorá sa volala Káča. Kača bola 
hádavá a papuľnatá, chcela sa  iba zabávať a nikto s ňou nechcel 
tancovať. Bola tancom natoľko posadnutá, že sa rozhodla tancovať 
aj s čertom. Ten sa zjaví ako skvelý pánko a tanečník, ktorého sa 
Kača za nič na svete nechce pustiť. S Káčou sme prežili veľa  
zaujímavých okamihov i humorné zápletky. S čertom skončila 
nakoniec v pekle, kde bola veľmi panovačná . 

A na zem ju musel odniesť sám  Lucifer. Káča sa držala 
Luciferovho chrbta ako kliešť. Úskokom sa podarilo premiestniť 
Káču z Luciferovho chrbta na chrbát pastiera, ktorému sa Káča 
páčila. Lucifer bol pastierovi veľmi vďačný, že ho zbavil ťažkého 
bremena. Kača sa  zásluhou pastiera polepšila, zamilovala a napokon 
sa naučila obetovať pre druhých ľudí. Dočkala sa aj svadby s 
pastierom, takže sa všetko dobre skončilo.  

Divadelné predstavenie sa nám páčilo  a zanechalo v nás hlboký 
umelecký zážitok. 

Salviányová, VI. tr.

Niekoľko myšlienok 
k Vianociam 

Vianoce , najkrajšie sviatky roka, sviatky pokoja a lásky. 
Snívame o nich celý rok. Najviac sa tešia deti, ktorým sa 
v očkách jagajú netrpezlivé ohníčky plné túžby po 
Vianociach, ale aj  dospelí sú plní očakávania. 

Každý  z nás  prežíva čaro Vianoc inak. Tešíme sa, že už 
možno v tomto roku to budú konečne nádherne zasnežené 
Vianoce. Vianoce bez snehu  strácajú kúsok zo svojho čara. 

Bolo by fajn, keby za oknom poletovali krásne snehové 
vločky a mráz by pomaľoval okná nežnými maľbami. 

Minulé Vianoce nesnežilo, a preto si to všetci veľmi 
želáme. 

Asi sme neposlúchali, keď pani Zima zamkla svoju 
snehovú perinu... 

Ale predsa sme si pod stromčekom našli darčeky ,ktoré 
nás potešili 

a zohriali  naše srdiečka. 
Pred  Vianocami sa tešíme aj na  adventné obdobie , ktoré 

je vymedzené  4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiška. 
Adventné obdobie nám krášlia adventné vence ozdobené 

štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. 
Každú nedeľu zapaľujeme jednu z nich. Nakoniec zapálime 
tú poslednú. 

A už je tu ten čarovný Štedrý deň. 
Vianočný stromček, ktorý je ozdobený rôznymi 

vianočnými ozdobami, by nemal chýbať v žiadnej rodine. 
Všetci sme v tento deň k sebe úprimnejší a milší. 
Každý je plný očakávania príchodu  malého Ježiška. 
Na sviatočnom vianočnom stole nemôže chýbať kapor, 

šalát, kapustnica, šošovicová polievka, oblátky, oriešky, med, 
ovocie, koláčiky, ktorými si tiež spestríme vianočnú večeru. 

Vianočná hudba znie v každom z nás a vytvára sviatočnú 
atmosféru. 

V kútiku našej duše si želáme, aby Vianoce trvali večne... 
Tak šťastné a požehnané Vianoce… 

N. Kaducová, VII. tr. 
P. Lakatošová, VII. tr.

http://VII.tr
http://VII.tr
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25. zasadanie OZ sa konalo dňa 09.októbra 2014 v Kultúrnom 
dome v Hájskom. Zúčastnili sa ho 6 poslanci: Peter Vlček, Ján 
Popelka, Ing. Ivan Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Jaroslav 
Bennár, Ing. Michal Horňák a hlavný kontrolór Ing. Ladislav 
Čanaky. 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OZ boli:: 
1.) Schválenie PHSR obce Hájske na roky 2014-2020 

Schválenie PHSR obce Hájske na roky 2014-2020 sa 
prejednával ako 7-my bod programu. Starosta obce predstavil 
návrh Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Hájske na roky 2014-2020. 

PHSR vymedzuje kľúčové problémy obce a prostredníctvom 
navrhnutých aktivít realizuje adekvátne riešenia smerujúce k 
ekonomicky udržateľnému rozvoju. Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja taktiež predstavuje efektívny nástroj nielen 
na získanie podpory, ale ponúka prehľad o tom, čo sa v obci 
pripravuje, ako bude obec a jej obyvatelia v budúcnosti 
smerovať. Vypracovanie PHSR obce Hájske vychádza nielen zo 
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ale aj 
z potreby obce zabezpečiť rozvojovú politiku a reagovať na 
požiadavky dotýkajúce sa všetkých oblastí života ľudí v novom 
programovom období 2014-2020. OZ schválilo PHSR obce 
Hájske na roky 2014-2020 uznesením č. 177/6/2014. !

2.) Rozpočtové opatrenie č. 2 
Rozpočtové opatrenie č. 2 starosta obce predstavil ako 8-my 

bod programu.  
Zmena rozpočtu obce nastala hlavne z dôvodu navýšenia 

kapitálových príjmov za predaj pozemkov v sume 43 825€. 
Navýšenie rozpočtu bolo rozdelené do kapitálových výdavkov 
obce. Ďaľšie zmeny nastali v rámci stanovených kapitol 
bežných výdavkov obce Hájske.  

OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2 uznesením č. 
178/6/2014. !

3.) Určenie úväzku starostu na volebné obdobie 2014-2018 
OZ predložilo návrh na úväzok starostu na volebné obdobie 

2014-2018 ako 9-ty bod programu.  

OZ schválilo plný úväzok starostu na obdobie 2014-2018 
uznesením č. 179/6/2014. !

4.) Predaj pozemkov v lokalite Starý Háj 
Predaj pozemkov v lokalite Starý Háj sa prejednávalo ako 10-

ty bod programu. 
Starosta obce predložil žiadosti na odkúpenie pozemkov v 

lokalite Starý Háj. Manželia Mária Mravcová a Ján Mravec 
majú záujem o odkúpenie pozemku parc. č.: 5128/2 s výmerou 
779m2 za 11,20€/m2. Pán Juraj Lörinc a MUDr. Marcela 
Trabalíková majú záujem o odkúpenie pozemku parc. č. 5128/1 
o výmere 780m2 za 11,01€/m2. 

OZ schválilo predaj pozemkov v Starom Háji pre manželov 
Máriu Mravcovú a Jána Mravca parc. č.: 5128/2 o výmere 
779m2 v sume 11,20€/m2 a MUDr. Marcele Trabalíkovej a 
Jurajovi Lörincovi parc. č.: 5128/1 o výmere 780m2 v sume 
11,01€/m2 uznesením č. 180/6/2014. !

5.) Schválenie odmien pre poslancov 
Schválenie odmen pre poslancov sa prejednávalo ako 11-ty 

bod programu. V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. §25 ods. 9 a 
zásad odmeňovania poslancov čl. 2 schválených OcZ dňa 
13.05.2011 uznesením č. 27/3/2011, poslancovi možno 
poskytnúť ročnú odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú 
náročnosť výkonu funkcie poslanca. Hlavný kontrolór Ing. 
Ladislav Čanaky dodal, že je všetko v súlade so zákonom a 
smernicou. 

OZ schválilo predložený návrh odmeny poslancov OZ 20€ za 
1 zastupiteľstvo za rok 2014 uznesením č. 181/6/2014. !

6.) Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra 
Starosta obce predložil návrh odmeny hlavného kontrolóra ako 

12-ty bod programu. 
OZ schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi v sume 400,00€ 

uznesením č. 182/6/2014. !
Na základe zápisnice z OZ zo dňa 09.10.2014 spracovala: Jana 

Popelková

 Na prvý pohľad malá pokojná      
dedinka, v skutočnosti miesto, kde len 
zázrakom prejdete bez úhony z jedného 
konca na druhý. Medzi najvážnejšie 
ú s k a l i a p r e s u n o v p o o b e c n ý c h 
komunikáciách pat r í pohyb tých 
spoluobčanov, k tor í majú veľmi 
špecifický názor na rešpektovanie 
pravidiel cestnej premávky. Začal to 
zrejme jeden vtedy čerstvý traktorista, 
ktorý asi pred päťdesiatimi rokmi dostal 
traktor namiesto koní. Traduje sa jeho 
neopakovateľná odpoveď, nedostižná 
svojou genialitou. Na pripomienku, že by 
pri odbočovaní mal „vyhodiť blinker“, 
reagoval   slovami: „Načo, šak já vím 
kam idem!“ 
 Tento prístup sa nám asi dostáva do      
krvi a zásadu informovať riadne a včas 
ostatných účastníkov cestnej premávky 
o zmene smeru, mnohí z nás ignorujú. 
Namiesto toho je veľmi populárna metóda 

vytváran ia zmätku na vere jných 
komunikáciách buď v miernej podobe - 
najskôr brzda a až potom smerovka, alebo 
v radikálnej (veľmi obľúbenej ) podobe – 
žiadna smerovka. 
 Skutočnou perlou sú však  špecifické      
zásady jazdy na bicykli, ktoré si osvojili 
niektoré skôr narodené, ale v nejednom 
p r í p a d e a j p o d s t a t n e m l a d š i e , 
spoluobčianky. Samotnú jazdu na bicykli 
zvládajú, dokonca aj vtedy, keď sú 
ovešané nákupnými taškami, no ich 
s p ô s o b o d b o čo v a n i a d o ľ a v a j e 
neprekonateľný . Nejeden pomerov 
neznalý cudzinec  je neraz privedený na 
pokraj šialenstva, keď nejaká  babenka 
začne svoje rituálne tance v súvislosti 
s touto dopravnou situáciou. Účastníčka 
cestnej premávky zásadne totiž neurobí to 
jediné, čo by urobiť mala a síce vystretou 
ľavou rukou naznačiť zmenu smeru. Ona 
však vyšle iný signál, ktorý síce dopravné 

predpisy nepripúšťajú, no u nás sa 
všeobecne akceptuje. Začne sa jej triasť 
zadné koleso a ak má „šaraglu“ tak je 
signál intenzívnejší, lebo sa trasie celá 
zadná časť bicykla. Súčasne odbočujúca 
spomaľuje tempo až na hran icu 
udržateľnosti rovnováhy. Slabšie povahy, 
sediace za volantom auta, ich  v tejto 
situácii predbehnú, čo je veľmi riskantné, 
lebo nasleduje prudké a pre cudzinca aj 
neočakávané zosadnutie z bicykla. Tento 
úkon pochopiteľne znamená zablokovanie 
minimálne polovice jazdného prúdu. 
Potom sa v lepšom prípade obzrie 
a vyrazí pešo krížom cez cestu smerom 
doľava, v horšom prípade sa ani neobzrie, 
ale o to rýchlejšie prechod cez cestu 
uskutoční. Že kvôli tomu hazardérstvu 
ešte nevymreli, je skutočne zázrak a ich 
anjeli strážni určite musia robiť nadčasy 
a aj tak sa narobia neúrekom. 

Vladimír Urban

Výňatok z 25. zasadania OZ v Hájskom

FEJTÓN 
Ony vedia kam idú



 
26. zasadanie OZ sa konalo dňa 
04.decembra 2014 v Kultúrnom dome v 
Hájskom. Zúčastnili sa ho 7 poslanci: Peter 
Vlček, Ján Popelka, Ing. Ivan Hambalek, 
Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, 
Pavol Búran, Ing. Vladimír Chudáčik a 
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky. 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OZ 
boli: 
1.) Návrh rozpočtu na rok 2015 

Starosta obce predložil OZ návrh 
rozpočtu na rok 2015 ako 6-ty bod 
programu. 

Celkový rozpočet obce Hájske bol 
zostavený ako vyrovnaný. Hlavnou 
položkou príjmov obce Hájske v roku 
2015 sú podielové dane, ktoré by mali 
predstavovať sumu 251 408,00€. 

Návrh príjmov celkom:     476 940,00€ 
Návrh výdavkov celkom:  476 940,00€ 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2015 
uznesením č. 185/7/2014. !

2.) Návrh VZN č. 3/2014 o miestnych 
daniach a TKO 

Starosta obce predstavil návrh VZN č. 
3/2014 o miestnych daniach a TKO 

OZ schválilo VZN č . 3/2014 o 
miestnych daniach a TKO s platnosťou 
od 01.01.2015 s podmienkou, že poplatok 
za TKO sa zvýši zo sumy 10,00€/rok/os. 
na 17 ,52€ / rok /os . uznesen ím č . 
186/7/2014. 

Zvýšenie poplatku za TKO je z dôvodu 
vysokých nákladov za odvoz odpadu. !

3.) S c h v á l e n i e n á j o m n í k o v d o 
nájomného bytového domu 

Starosta obce predstavil vybratých 
nájomníkov do nájomného bytového 

domu.  
V bytovom dome sa nachádza 5 

dvojizbových a 1 jednoizbový byt. 
Komisia vyberala nájomníkov podľa 
strikne určených podmienok. Zo všetkých 
záujemcov spĺňali podmienky len 5-ti a 
na základe toho bolo pridelených len 5 
dvojizbových bytov. 

Vybraný uchádzači: 
Byt č. 1:Jana Horváthová 
Byt č. 2:voľný 
Byt č. 3:Peter Bányi 
Byt č. 4:Alena Blehová 
Byt č. 5:Milan Biháry 
Byt č. 6:Lenka Babincová 
OZ schválilo výber nájomníkov do 5-

tich bytov bytového domu v Hájskom 
uznesením č. 187/7/2014. !
Na základe zápisnice z OZ zo dňa 04.12.2014 

spracovala: Jana Popelková

Výňatok z 26. zasadania OZ v Hájskom

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového 
majetku 
daň z príjmov FO 251 408 €                        
Daň z majetku 
daň z pozemkov 46 000 €                            
daň zo stavieb 8 200 €                                  
Dane za špecifické služby 
za psa 800 €                                                  
za nevýherné hracie automaty 8 000 €         
za užívanie verej. priestranstva 1 000 €       
za komunálny odpad a DSO 12 000 €         
Príjmy z podnikania a vlastníctva 
majetkku 
z prenajatých pozemkov 797 €                    
za hrobové miesto 1 000 €                           
z prenajatých budov 2 390 €                        
nájom - pošta 200 €                                      
z prenajatých strojov, prístrojov 100 €         
Administratívne a iné poplatky, platby 
Administratívne poplatky - ostatné -  
     správne od FO 2 000 €                            
za predaj, výr., tov., služieb 1 000 €             
za relácie v miestnom rozhlase 1 200 €       
za opravovanie 1 000 €                                
za materskú školu 900 €                               
za školský klub 900 €                                   
za stravné 5 000 €                                        
Úrok z vkladov 25 €                                   
Tuzemské bežné granty a transfery 
za základnú školu 120 000 €                        
na recyklačný fond 800 €                             
na životné prostredie 200 €                          
na stav. úrad a PK 1 000 €                            
na  matriku 2 000 €                                      
zo ŠR REGOB 420 €                                   !
Spolu príjmy 468 340 €                             

Dom smútku 
elektrická energia 400 €                               
údržba 200 €                                                 
voda a stočné 250 €                                      
Materská škola 
bežný transfer na MŠ 75 000 €                    
Základná škola 
normatívny príspevok ZŠ 120 000 €            
nájomné za pozemok ZŠ 365 €                    
Kultúrny dom 
elektrina 1 500 €                                           
plyn 1 500 €                                                 
voda 300 €                                                    
všeobecný materiál 800 €                             
údržba 600 €                                                 
Ostatné kultúrne podujatia 
ostatné kultúrne podujatia 3 000 €               
pre Slovenskú jednotu dôchodcov 1 400 €  
folklórna skupina Kepežďanka 700 €          
poľovnícke združenie JARČ 700 €              
Knižnica 
knihy 500 €                                                  
odmena 100 €                                               
Opatrovateľská služba 
mzdy 3 000 €                                                
poistné 1 000 €                                             
Šport - Kriket klub 
dotácia pre kriket 700 €                                
Šport - futbal 
dotácia pre ŠK 3 000 €                                 
elektrická energia f. ihrisko 2 000 €             
plyn f. ihrisko 500 €                                     
voda f. ihrisko 100 €                                    
Požiarna zbrojnica - hasiči 
elektrina 300 €                                              
údržba, ostatné 100 €                                   !
Spolu výdavky 432 440 €                          

Obec - Výdavky verejnej správy 
mzdy 69 000 €                                              
poistenie 35 997 €                                        
odmeny 2 500 €                                            
elektrická energia 11 000 €                          
plyn 10 000 €                                               
voda 500 €                                                    
telefón, poštovné, internet 5 000 €               
kancelárske potreby a materiál                     
     čistiace a hygienické potreby  5 500 €    
knihy, časopisy, zbierky zákonov 1 200 €    
kosačky, píly - palivo, oprava 3 500 €         
reprezentačné 1 000 €                                  
palivo, mazivá, oleje, špeciálne  
     kvapaliny  4 000 €                                   
servis a údržba dopravných  
     prostriedkov 3 000 €                               
poistenie vozidiel 1 000 €                            
karty, známky poplatky 50 €                        
údržba výpočtovej techniky 1 000 €            
údržba budov 500 €                                      
školenia, kurzy semináre 1 500 €                 
propagácia, reklama, inzercia 
včeobecné služby 1 500 €                            
poplatky a odvody 1 000 €                           
stravovanie  500 €                                        
poistenie za majetok obce 700 €                  
kolkové známky 100 €                                 !
splácanie úverov v banke 12 878 €              
provízie 100 €                                              
Nakladanie s odpadmi 24 000 €                
Verejné osvetlenie 
elektrická energia 14 000 €                          
údržba 3 000 €                                              
odmeny zamestnancov mimo  
     pracovný pomer 400 €                           

Príjmy verejnej správy 
predaj pozemkov 8 600 €                            

Bežné príjmy 468 340 €                                       
Kapitálové príjmy 8 600 €                                   
Finančné operácie - príjmy 0 €                             
Príjmy celkom 476 940 €                                   

Bežné výdavky 432 440 €                                    
Kapitálové výdavky 44 500 €                               
Finančné operácie - výdavky 0 €                          
Výdavky celkom 476 940 €                                

Rozpočet na rok 2015
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Na začiatok dovoľte niekoľko čísel 
a výpočtov. Základom pre výpočet 
poplatku za TKO sú predpokladané 
náklady na odvoz a uskladnenie TKO  
v roku 2014 vo výške 24 000€. Tento 
predpoklad vychádza z nákladov na TKO 
v minulých a očakávaného trendu v tých 
nasledujúcich rokoch. Táto suma musí byť 
podelená počtom obyvateľov s trvalým, či 
prechodným pobytom v obci Hájske 
a stanovená ako poplatok za kalendárny 
deň a osobu. Suma 24 000/1 378 
obyvateľov/365 kalendárnych dní ≈ 
0,048€ na osobu a deň, čo predstavuje 
17,52€ na osobu a rok. 

Odpoveď na otázku z nadpisu je 
jednoduchá. Áno bolo to nevyhnutné. 
Dôvody a dôsledky tohto zvýšenia sú už 
kompl ikovane j š i e a vyžadu jú s i 
podrobnejšie vysvetlenie.  

H l a v n ým d ô v o d o m t a k é h o t o 
nepopulárneho rozhodnutia bola nutnosť 
dodržať zákon 582/2004 Z.z. nedávno 
novelizovaný zákonom č.268/2014 Z.z, zo 
16. septembra 2014 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, podľa ktorého 
je obec povinná nastaviť výber poplatkov 
za TKO od občanov tak, aby pokrýval celé 
náklady spojené s odvozom a uskladnením 
odpadu. Akékoľvek dorovnávanie 
rozdie lov a doplácanie nákladov 
z rozpočtu obce je neprípustné. Naopak, 
obci za pokus o sociálne cítenie 
s vlastnými občanmi a tým pádom 
nedodržanie zákona, hrozia vysoké 
pokuty. Zloženie obyvateľstva a jeho 
ekonomické možnosti pritom zákon 
neberie do úvahy. Pritom v Hájskom 
máme ve ľkú časť obyva t e ľov v  
d ô c h o d k o v o m v e k u , p r e v a ž n e 
s dôchodkami, ktoré nútia človeka tri krát 
obrátiť a zvážiť každé euro. Paradoxom je, 
že práve táto skupina obyvateľov si svoje 
pov innos t i voč i obc i čas to p ln í 
najsvedomitejšie.  

Dôležitým problémom, ktorý je 
potrebné v súvislosti so zvýšením 
poplatku za TKO spomenúť, sú notorickí 
neplatiči. Bez krokov spojených so snahou 
zvýšiť podiel platiacich občanov, resp. 
prinútiť neplatičov plniť si svoje zákonné 
povinnosti, by bolo navýšenie poplatku 
len fackou pre poctivých a zodpovedných 
občanov. Tí by ho oprávnene mohli 
považovať za akýsi trest za poctivosť 
a zároveň , viac-menej oprávnene, 
poukazovať na t iché to le rovanie 
neplatičov, respektíve ich netrestanie. 
Zarážajúce je, že niektorí z neplatičov sa 
svojim ignorovaním povinností netaja ani 
na verejnosti.  

Čo sa teda v tomto smere zmenilo, 
respektíve zmení? Od roku 2013 dostáva 
z a č i a t k o m m á j a k a ždý v l a s t n í k 
nehnuteľnosti výmer dane a poplatkov 
písomne poštou. To umožňuje vystupovať 
voči neplatičom ráznejšie a v konečnom 
dôsledku aj pomocou právnych krokov. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 26. 
zasadaní dňa 4.12.2014 všeobecne 
záväzným nariadením nielen z vyššie 
uvedených dôvodov rozhodlo navýšiť 
poplatok za TKO, ale vyslovilo aj zámer 
podniknúť všetky nevyhnutné kroky voči 
občanom, ktorí sa svojim neplatením 
doslova vysmievajú všetkým ostatným. 

S p l a t n o s ť d a n í a p o p l a t k o v 
vyrubovaných a zasielaných začiatkom 
mája každého kalendárneho roku je 15 dní 
od doručenia. Podľa sprievodného 
poučenia je možné dohodnúť si osobne na 
obecnom úrade splátkový kalendár, ak by 
pre občana zaplatenie celej sumy naraz 
znamenalo príliš veľkú finančnú záťaž. 
Navyše je neoficiálnym zvykom striktne 
nevyžadovať dodržanie p la tobnej 
disciplíny a nepostihovať občanov za 
nejaký ten deň omeškania. Tieto 
skutočnosti umožňujú zaplatiť príslušnú 
sumu daní a poplatkov naozaj každému aj 
ekonomicky najslabšiemu obyvateľovi 
obce.  

Za rok 2014 ku dňu 11.12.2014 
zaplatilo dane a poplatok za TKO 492 
domácností (86,77% z celkového počtu 
567) v celkovej sume 9 988€, čo 
predstavuje 79,06% z plánovanej čiastky 
12 634€. Niektorí si platenie nechávajú až 
na poslednú chvíľu, takže počet a suma sa 
s veľkou pravdepodobnosťou do konca 
roka ešte zvýšia.  

Začiatkom januára 2015 bude ale 
obecný úrad už prinútený k ráznejšiemu 
prístupu. Prvým krokom bude zverejnenie 
z o z n a m u n e p l a t ičo v n a o b e c n e j 
informačnej tabuli, internetovej stránke 
a v obecných novinách. Zároveň budú 
neplatičom zaslané upomienky, ale pozor!, 
už s vyrubeným penále za omeškanie. Dni 
omeškania sa rátajú odo dňa splatnosti na 
pôvodnom výmere daní a poplatkov 
z mája 2014. Nakoľko za každý 
kalendárny deň omeškania je obecný úrad 
povinný penalizovať neplatiča 0,2% 
vyrubenej sumy, môže dlh vo výške 
niekoľkých desiatok eur zo dňa na deň 
výrazne narásť. Ak ani na upomienku 
neplatič nezareaguje, ďalšie konanie sa už 
bude niesť v právnickej rovine a môže 
skončiť konaním súdneho exekútora. 

N e m e n e j d ô l ež i tým a s p e k t o m 
odpadového hospodárstva v obci je 
predpoklad do budúcnosti. Množstvo 

odvezeného odpadu z roka na rok neklesá, 
práve naopak, pozvoľna stúpa.Ani 
zvýšenie ceny za odvoz a uskladnenie 
odpadu zo strany poskytovateľa služby 
v nadchádzajúcich rokoch nemôžeme 
vylúčiť. Aké je teda riešenie, ak chceme 
poplatky v budúcnosti udržať v relatívne 
únosnej miere a nechceme z roka na rok 
platiť za odpad viac a viac? Odpoveď sa 
skrýva za údajom z roku 2012, podľa 
ktorého sa na Slovensku skládkuje až 74% 
komunálneho odpadu. A toto číslo nebude 
pre Hájske veľmi odlišné. Pritom od roku 
2013 je povinnosť separovať až 5 zložiek 
komunálneho odpadu (papier, plasty, kov, 
sklo a biologicky rozložiteľný odpad), čiže 
prakticky by sa množstvo výsledného 
komunálneho odpadu dalo výrazne znížiť, 
v dôsledku čoho by bolo možné znížiť aj 
poplatok za TKO. To by si ale vyžadovalo 
od všetkých občanov oveľa väčšiu 
disciplínu a dôslednosť v separovaní 
vlastných odpadov. Úlohou obce a jeho 
vedenia je byť občanom v tejto činnosti 
v čo najväčšej miere nápomocnými. Zber 
plastového odpadu a kontajnery na sklo sú 
u nás realitou. Zber papiera zabezpečuje 
ZŠsMŠ. V dohľadnej dobe je v pláne 
zriadenie zberného dvora v priestoroch 
bývalého družstva, kde bude možné 
uskladniť všetky separované zložky 
vrátane elektroodpadu a drobného 
stavebného odpadu. Zvyšok je už ale len 
na nás. Ak namiesto zamyslenia sa nad 
ekologickým riešením „vo vlastnom 
dvore“, prevládne názor v zmysle „platím 
za TKO 17,52€, tak si tam vyhodím čo 
chcem...“, ľahko sa dostaneme k tomu, že 
budúci rok bude obecné zastupiteľstvo 
nútené poplatok znovu upraviť neželaným 
smerom. Verím, že tomu tak nebude. 

Marián Palkovič, poslanec OZ !
Obecný úrad prosí občanov, aby si 

platenie daní a poplatkov nenechávali 
na posledné dni roka a vyhli sa tak 
prípadným nepríjemnostiam. 
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Bolo potrebné zvýšiť poplatok za TKO od 1.1.2015?



 
Z celkového počtu 1091 voličov bolo 

odovzdaných 806 obálok, čo predstavuje 
volebnú účasť 73,9%. 

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre kandidátov na funkciu starsotu obce 
bolo: 

1) Bc. Marián Kadlečík 100 hlasov         
2) Mgr. Anton Mandák 191 hlasov          
3) Jozef Matušica 511 hlasov                  

Starostom obce v ďalšom volebnom 
období 2014-2018 sa stal JOZEF 
MATUŠICA. 

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre kandidátov do obecného zastupiteľstva 
bolo: 

1) Janka Balážová, Mgr.  371 hlasov      
2) Jaroslav Bennár 402 hlasov                
3) Pavol Búran 263 hlasov                      
4) Ivan Hambalek, Ing. 348 hlasov         
5) Michal Horňák, Ing. 388 hlasov         
6) Karol Janeba 124 hlasov                     
7) Marián Kadlečík, Bc. 239 hlasov        
8) David Kišš, Mgr.  396 hlasov             
9) Miroslav Kišš 79 hlasov                   
10) Štefan Machariaš 213 hlasov              
11) Kristína Mandáková 183 hlasov         
12) Eliška Miháliková, Ing. 273 hlasov    
13) Michal Ormandy 189 hlasov              
14) Marián Palkovič, Ing. 255 hlasov       
15) Martin Popelka 144 hlasov                 
16) Marta Valaštínová 196 hlasov             
17) Michal Vaško, Mgr. Ing. 213 hlasov   
18) Peter Vlček 367 hlasov                       
19) Alena Vlčková 209 hlasov                  
20) Marián Vlk, Mgr. 222 hlasov              
21) Ján Vydarený 185 hlasov                    

Pavol Búran sa vzdal poslaneckého 
mandátu, miesto neho nastúpil další v 
poradí Marián Kadlečík, Bc. 

Poslancami obecného zastupiteľstva v 
období 2014-2018 sa stali: !

Jaroslav Bennár 
Dávid Kišš, Mgr. 
Michal Horňák, Ing. 
Janka Balážová, Mgr. 
Peter Vlček 
Ivan Hambalek, Ing. 
Eliška Miháliková, Ing. 
Marián Palkovič, Ing 
Marián Kadlečík, Bc.

Ako sme volili

1. Občania vám vo voľbách opätovne vyjadrili podporu. Čo pre vás znamená fakt, že 
viac ako 63% zúčastnených voličov vám svojim hlasom vyslovilo dôveru?  

Vyslovená dôvera je pre mňa veľkým ocenením za doterajšie úsilie vynaložené na 
smerovanie rozvoja našej obce. Zároveň ju vnímam ako veľký záväzok a verím, že mi 
poskytuje dostatočne silný mandát aj pre menej populárne, ale nevyhnutné rozhodnutia. 
Pri všetkých rozhodnutiach je podpora občanov vyjadrená výsledkami vo voľbách pre 
mňa oporou a povzbudením. 

Verím, že s obecným zastupiteľstvom v novom zložení budeme pokračovať 
v nastolenom trende kvalitnej konštruktívnej spolupráce, smerujúcej predovšetkým 
k napĺňaniu služby pre občanov. 

2. Je niečo, čo ste rozhodnutý v tomto volebnom období zmeniť, alebo robiť inak ako 
v tom predchádzajúcom? 

Predchádzajúce volebné obdobie hodnotím ako vcelku úspešné, čo potvrdzujú aj 
dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach. Napriek tomu je stále čo zlepšovať. Som 
rozhodnutý zamerať sa najmä na rozšírenie interaktívnej spolupráce samosprávy 
s občanmi, ktorým záleží na rozvoji obce. Tiež by som chcel aby boli všetci občania 
prostredníctvom Obecných novín a internetovej stránky obšírnejšie informovaní 
o každom dôležitejšom pripravovanom, či uskutočnenom rozhodnutí vedenia obce. 
V neposlednom rade by som sa rád s poslancami stretával častejšie ako len na 
zasadaniach obecného zastupiteľstva. Táto prax sa v ostatnom čase osvedčila 
a priniesla výsledky. 

3. Čo teda bude to prvé, na čo sa plánujete hneď na začiatku nového volebného 
obdobia zamerať? 

V prvom rade sa budem zasadzovať o to, aby fungovanie obce bolo racionálne, 
transparentné a bez legislatívnych nedostatkov. To, spolu so zdravou ekonomikou obce, 
dáva dobrý základ všetkým ostatným aktivitám smerujúcich k rozvoju obce. Chcem sa 
zamerať na hľadanie finančných zdrojov pre to, aby by sme postupne začali napĺňať 
ciele stanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 až 2020. 

4. Zloženie obecného zastupiteľstva je prakticky rovnaké ako v minulom volebnom 
období. V poslancoch máte pravdepodobne veľkú podporu. Zhodnete sa vždy na 
všetkom, alebo to medzi vami niekedy aj „iskrí“? 

Ciele na rozvoj obce máme s poslancami spoločné, ale pohľad na konkrétne riešenie 
máme, tak ako v každom kolektívnom rozhodovaní, niekedy rozdielny a vtedy to iskrí. 
Pri každom riešení stanovených cieľov sa nám doteraz vždy podarilo nájsť kompromis, 
ktorý je prospešný pre obec a jeho obyvateľov, takže verím že tomu bude aj v tomto 
volebnom období. A iskrenie nepochybne stlmí aj prítomnosť dvoch zástupkýň 
nežnejšieho pohlavia v obecnom zastupiteľstve.  

5. Niektorí kandidáti na poslancov vstupovali do volieb so svojim vlastným 
programom. Chystáte sa ich osloviť, hoci neboli vo voľbách úspešní a vyzvať ich 
k spolupráci? 

Vízia obce na nasledujúce roky je spracovaná a schválená v PHSR na roky 2014 až 
2020. V programe sú stanovené ciele a priority, ktoré by sme spolu s poslancami chceli 
v tomto volebnom období postupne napĺňať. Nebránim sa však žiadnemu 
konštruktívnemu nápadu, žiadnej dobrej myšlienke, ani konkrétnym riešeniam od 
všetkých občanov, vrátane tých, ktorí vo voľbách do obecného zastupiteľstva neuspeli. 
Naopak, ich aktivita je a bude vždy vítaná, najmä ak svojimi pracovnými skúsenosťami, 
vzdelaním, či znalosťami majú čo ponúknuť. Ako sa hovorí, nikto z nás nemá patent na 
rozum, takže každá pomoc a dobre myslená rada, dokonca aj konštruktívna kritika, sú 
nad zlato. 

Ďakujem za rozhovor 
Zhováral sa Marián Palkovič

Predstavujeme 
(znovuzvoleného starostu obce Jozefa Matušicu)

Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva
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Domáce Rafaelo: 
Suroviny:  
1 ks Hera, 200 g práškový cukor, 3 ks 

tortové oplátky, 200 g sušené mlieko, 1 dl 
teplá voda, mandľová aróma Dr Oetker podľa chuti, 
lúpané mandle, kokos na obalenie  

1. Heru necháme zmäknúť. Pridáme k nej cukor, 
sušené mlieko a nalámané tortové oplátky. 
Prilejeme teplú vodu a poriadne masu premiešame. 
Pridáme pár kvapiek madľovej arómy a opäť 
premiešame. 

2. Z cesta tvarujeme guľky. Do každej guľky 
vopcháme jednu mandľu a obalíme ju v kokose. 

3. Guľky necháme stuhnúť na chladnom mieste. Na 
servírovanie ich naukladáme do papierových 
košíčkov. !

Medovo – orechový koláčik: 
Suroviny:  
Na cesto: 500 g hladkej múky, 200 g práškového 

cukru, 2 vajcia, 200 g masla, 2 lyžice medu, 2 
lyžičky sódy bikarbóny rozmiešať v 2 lyžičkách 
mlieka  

Na orechovú zmes: 300 až 350 g vlašských orechov 
nasekaných na štvrtinky, 80 g práškového cukru, 
120 g masla, 3 lyžice medu  

Na krém: 3 dcl mlieka, 1 a 1/2 lyžice hladkej múky, 1 
a 1/2 lyžice Solamylu, 100 g cukru, 250 g masla, 1 
vanilkový cukor, k tomu: 1 dcl rumu 

1. Zo surovín na cesto si na doske 
vypracujeme cesto a rozdelíme ho 
na dve polovice. Obe rozvaľkáme 
na veľké obdĺžniky a upečieme na papieri na pečenie na opačnej strane 
veľkého plechu. 

2. Jednu placku upečieme prázdnu a druhú aj s orechovou zmesou. Obe 
pečieme na 170 C dozlatova asi 15 minút, treba sledovať.  

3. Spravíme si orechovú zmes: Nasekané orechy s maslom, cukrom a medom 
dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme dozlatova. Ešte 
HORÚCU zmes kladieme na surový druhý plát a taktiež ho upečieme na 
170 °C približne 15 minút.  

4. Príprava krému - maslo zmiešame s vanilkovým cukrom  
5. Ďalej spolu uvaríme na hustú kašu mlieko, hladkú múku, solamyl a cukor. 

M i e š a m e a ž kým t o 
nezhustne.  

6. Keď kaša vychladne, 
primiešame ju k maslu 
zmiešanému s vanilkovým 
cukrom.  

7. Prázdny plát najprv 
pokvapkáme 1 dcl rumu a 
necháme vsiaknuť. Potom 
nat r ieme krémom. A 
pr ikry jeme p lá tom s 
orechovou zmesou. 

! Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske. Vedúci redakčnej rady Ivan Múčka. Redakčná rada Mgr. Vladimír Urban, Ing. !           
! Marián Palkovič, Jana Popelková. Grafická úprava Roman Múčka. Neprešlo jazykovou úpravou, Tlač JAMA v počte 470 !           
! výtlačkov. Registračné číslo !1/2000/x.           

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť 
a správnosť príspevku zodpovedá autor. Uzávierka budúceho čísla bude 18.2.2015.

Spoločenská kronika 
(od 25.09.2014 – 12.12.2014) !

Narodení: 
Eliška Popelková č.d. 350              
Matúš Kamenický č.d. 485             
Karolína Kokešová č.d. 265           
Alexandra Lakatošová č.d. 422      
Jakub Lenický č.d. 375                   
Rebeka Konkoľová č.d. 454           !
Opustili nás: 
Jozef Švihorík 67 rokov                   
Mária Nováková 65 rokov               
Apolónia Fidlerová 91 rokov           
Anton Švihorík 55 rokov                 
Veronika Nagyová 83 rokov            
Gejza Hán 74 rokov                        

So 20.12.2014 6:00 - 12:00
Ne 21.12.2014 zatvorené
Po 22.12.2014 6:00 - 17:30
Ut 23.12.2014 6:00 - 17:30
St 24.12.2014 6:00 - 12:00
Št 25.12.2014 zatvorené
Pi 26.12.2014 zatvorené
So 27.12.2014 6:00 - 12:00
Ne 28.12.2014 zatvorené
Po 29.12.2014 6:00 - 17:30
Ut 30.12.2014 6:00 - 17:30
St 31.12.2014 6:00 - 12:00
Št 1.1.2015 zatvorené

Vianočná súťaž 
 Redakcia Obecných novín vyhlasuje Vianočnú súťaž.      
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky školopovinné deti 
z Hájskeho. Víťaz získa penažnú hotovosť vo výške 15 
Eur, druhý v poradí 10 Eur a tretí 5 Eur. Stačí splniť tieto 
podmienky: 
1. Správne a úplne odpovedať na všetky tri súťažné   
otázky, 
2. Odpovede  napísať vlastnoručne,    
3. Odpovede doručiť  v uzatvorenej obálke označenej  
menom žiaka a údajom o veku, osobne na Obecný úrad 
najneskôr do sviatku Troch kráľov. 
 O konečnom poradí súťažiacich, ktorí zodpovedali      
rovnako správne všetky otázky, rozhodnú členovia 
Redakčnej rady na základe pomocných kritérií ako je 
rozsah odpovedí a ich celková úprava, úroveň odpovedí 
vzhľadom na vek súťažiaceho a podobne. Preto 
odporúčame súťažiacim. aby si dali záležať nielen na tom 
čo napíšu, ale aj na tom, ako to napíšu. A na záver jedno 
upozornenie: Poradiť sa so staršími môžete, no napísať to 
musíte vy sami a svojimi slovami, inak budete 
diskvalifikovaní a to by bola škoda.  
 Otázky:      
1. Aký je rozdiel medzi Betlehemom a betlehemom ? 
2. Čo je to krispán a ako toto pomenovanie vzniklo ? 
3. Aký je rozdiel medzi jasličkami a jasličkami ? !

Veľa úspechov v súťaži a šťastné a veselé Vianoce 
a úspešný nový rok Vám všetkým  želá  

redakcia obecných novín

St 24.12.2014 6:00 - 11:30
Št 25.12.2014 zatvorené
Pi 26.12.2014 zatvorené
St 31.12.2014 6:00 - 12:00
Št 1.1.2015 zatvorené
Ut 6.1.2015 6:00 - 12:00

Udialo sa 
- voľby do OZ 
- vianočná akadémia 
- ustanovujúce zasadanie OZ 
Udeje se 
- Štefanská zábava 
- Silvestrovská detská zábava na 

pozvánky

Chválime, kritizujeme 
včasné vybavenie žiadosti 
občanov o umies tnen ie 

retardéra pri barine 
občanov, ktorí nezatvárajú 
svojich psov a nechávajú ich 

voľne pobehovať
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Otváracia doba počas 
Vianočných sviatkov: 
Potraviny pekáreň Hochel !!!!!!!!!!!!!!
Potraviny Coop Jednota !!!!!!!
Ostatné dni bude čas predaja ako 
obvykle !
Obecný úrad

Po 22.12.2014 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 23.12.2014 7:30 - 12:00
St 24.12.2014 zatvorené
Št 25.12.2014 zatvorené
Pi 26.12.2014 zatvorené
Po 29.12.2014 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 30.12.2014 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
St 31.12.2014 7:30 - 12:00
Št 1.1.2015 zatvorené
Pi 2.1.2015 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Pár receptov pre 
inšpiráciu:

Obecný úrad vypisuje odmenu 
2 0 0 e u r z a p o s k y t n u t i e 
informácie vedúcej k nájdeniu 
Obecnej kroniky

mailto:redakcia@hajske.sk
mailto:redakcia@hajske.sk

