
 

Obecné Noviny
Informačný a inzertný časopis obce Hájske

1.číslo# Apríl 2015# Zdarma                                                                                  

ÚVODNÍK 
Vážení čitatelia! 

 Veľkonočné sviatky v sebe spájajú      
tie najkrajšie tradície našich dávnych 
predkov oslavujúcich znovuzrodenie 
prírody s kresťanskou tradíciou 
umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista. Oslavy jari, pálenie Moreny 
a lúčenie sa so zimou napĺňali starých 
Slovanov optimizmom a nespútanou 
radosťou nad víťazstvom života nad 
smrťou, dávali im novú nádej a vieru 
v lepšiu budúcnosť.  
 Podobne aj nás, ľudí moderného      
veku prestupuje radosť zo slnečného 
svitu, tepla a pučiacich stromov. 
Nevieme sa síce radovať tak bujaro, 
m o ž n o s i a j v k ú t i k u d u š e 
uvedomujeme, že jar je len a len 
dočasným víťazstvom, no naša radosť 
zo života je úprimná. Ak znovuzrodenie 
prírody prináša človeku bezprostrednú 
radosť zo života, tak kresťanská tradícia 
povyšuje túto radosť na radosť zo života 
večného. Veľkonočná obeta jedného za 
všetkých sa stala zdrojom nádeje pre 
mnohých. Židovská tradícia prísneho 
Zákona vyústila do tradície založenej 
nie na jeho ustanoveniach,  ale na 
radostnej viere a láske k Bohu a svojmu 
blížnemu. Ako prikazuje apoštol Pavol 
v liste Filipanom „Ustavične sa radujte 
v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ 
Radosť zo života sa tak neobmedzuje 
len na obdobie jari, či Veľkonočných 
sviatkov. RRON                                       

 Dňa 24.3.2015 sa žiaci našej školy      
Katarína Vlčková, Adam Trubač a Nikola 
Korcová spolu s pánmi učiteľmi Mgr. 
Dávidom Kiššom a PaedDr. Tomášom 
Stollárom zúčastnili na súťaži v stavaní 
mostov v Bratislave.  
 Cieľom tejto súťaže bolo namodelovať      
a navrhnúť priehradový most, ktorý bude 
schopný preniesť čo najväčšie zaťaženie. 
Víťazom sa stane  most, ktorý toto najväčšie 
zaťaženie prenesie. 
 Cesta do Bratislavy bola veľmi zábavná,      
veľa sme sa nasmiali a na stres sme ani 
nepomysleli. Ten sa nás zmocnil, až keď 
sme prišli do hotela Double Tree by Hilton. 
 Hotel bol prekrásny. Keď sme vošli do      
miestnosti, kde boli už všetky mosty okrem 
nášho, napätie ešte stúplo, lebo sme videli, 
že konkurencia je silná. Keď začali skúšať 
únosnosť mostov, mysleli sme si, že sme už 
asi skončili, pretože mosty  mali dosť veľké 
čísla únosnosti: 7, 9, 10, 12, 14 kg . 
 Pri 14 kg sme si mysleli, že to už      
nemáme šancu prekonať . 
 Keď položili na testovací stôl náš most,      
bolo v každom z nás hrozné napätie a pýtali 
sme sa sami seba v duchu: „Praskne? 
Nepraskne ?“  
 Vystrašilo nás, že hneď pri druhom      
závaží začal praskať. Báli  sme sa, že je 
koniec. Naštastie nebol. Most držal 
a závažia iba pribúdali a pribúdali, no on sa 
ani nepohol. Potom už došli závažia a náš 
most stále držal, a tak tam dávali 
závažia z posledných zásob.  
 Po skončení skúšok, pri      
ktorých sa skúšalo najväčšie  
zaťaženie, ktoré mosty znesú, 
nás potešilo, keď sme videli, že 
pán učiteľ Kišš mieri k nám 
s úsmevom na tvári a na chvíľu 
sme prestali dýchať...  
 Č a k a l i s m e , č o b u d e      
nasledovať a hoci sa most už 
zlomil, všetci začali tlieskať 
a profesori začali s údivom 
skúmať náš most.  
 Udržal 19,5 kg.       

 Pán, ktorý súťaž uvádzal, oznámil:      
„ Američania, ktorí túto súťaž organizujú už 
viac rokov, mali rekordný most, ktorý udržal 
39 libier. Ak by  ich niekto prekonal, ihneď 
s veľkou radosťou posielam  MMS do 
Ameriky.“  
 Slovenský rozhlas v Bratislave s nami      
hneď uskutočnil rozhovor. Moderátori mali 
na nás veľa otázok hlavne ohľadom mosta 
a iných vecí, ktoré sa  toho týkali. Potom 
v rozhovore pokračoval pán učiteľ Stollár. 
Mne sa viackrát  od dojatia tlačili slzy do 
očí.  
 Ešte sme si urobili niekoľko fotografií,      
prebrali sme ceny a vyrazili na cestu k autu. 
Cestou sme sa dohadovali, ako to oznámime 
pani riaditeľke. Keď sme sadli do auta, 
vyplašili sme ju, lebo sme nahlas do 
telefónu  zakričali: „Vyhrali sme !!!“ Veľmi 
s a p o t e š i l a a h n eď n á m s r d e čn e 
zablahoželala k významnému úspechu.  
 Mne trvalo celý večer, kým som sa      
z toho spamätala. 
 A dnes, 25.3. 2015, nám oznámili, že      
tých 39 libier je v prepočte presne 17,69 kg, 
čo je o 1,81 kg menej, ako udržal náš most. 
Čo z toho vyplýva ? Že sa zasa mám z čoho 
spamätávať. Ale som na nás všetkých veľmi 
hrdá! 
„Hájske dobíja svet“, včera sme predbehli 
Ameriku !!!           

Katarína Vlčková, VII. trieda

Predbehli sme 
Ameriku? 

Mostárska modelárska súťaž 2015
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: Peter Vlček,  Ing. Ivan 
Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Jaroslav Bennár, Ing. Eliška 
Miháliková, Mgr. Dávid Kišš a Ing. Michal Horňák a hlavný 
kontrolór Ing. Ladislav Čanaky. 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OZ boli: 

1. Schválenie kúpnej zmluvy - bytový dom  
Starosta obce predložil návrh kúpnej zmluvy  medzi firmou 
Bomif, s.r.o. Nitra a obcou Hájske na bytový dom 6 b.j. typ 
PROFIS Hájske za celkovú cenu 282 220,0€ s DPH a návrh 
kúpnej zmluvy medzi firmou ELLIO, spol. s r.o. Nitra a obcou 
Hájske na technickú vybavenosť patriacu k 6 b.j. typ PROFIS v 
celkovej sume 35406,29€ s DPH . 
 OZ schválilo návrh kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi firmou Bomif, s.r.o. Nitra 
a obcou Hájske na bytový dom 6 b.j. typ PROFIS Hájske za 
celkovú cenu 282 220,00€ s DPH a návrh kúpnej zmluvy medzi 
firmou ELLIO, spol. s r.o. Nitra a obcou Hájske na technickú 
vybavenosť patriacu k 6 b.j. typ PROFIS v celkovej sume 
35406,29€ s DPH uznesením č. 8/2/2015. 

2. Zabezpečenie úveru zo ŠFRB – bytový dom 
Starosta obce predstavil návrh na zabezpečenie úveru zo ŠFRB na 
6 b.j. typ PROFIS  
OZ chválilo: 
 a)spôsob financovania kúpy novostavby šiestich nájomných      
bytov v bytovom dome 6 b.j. typ PROfiS Hájske za celkovú 
kúpnu cenu 282220,00€ s DPH prostredníctvom: 
-dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR vo výške 35% obstarávacej ceny 
-úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 65% 
obstarávacej ceny 
-vlastné zdroje vo výške 10,00€ 
Výška dotácie z MDV RR SR a výška úveru zo ŠFRB môže byť 
zmenená a bude známa až po pridelení uznesenie č. 9/2/2015. 
 b) Zriadenie záložného práva na bytový dom 6 b.j. Hájske so      
šiestimi nájomnými bytmi v prospech Štátneho fondu rozvoja 
bývania SR a zabezpečenie záväzku formou ručenia 
nehnuteľnosťou „bytovým domom 6 b.j. typ PROFIS 2013“, 
zrealizovanom na parc. č. 610/5, katastr. úz. Hájske, číslo popisné 
565, LV č. 4255 v súlade so spracovaným znaleckým posudkom 
č. 9/2015 zo dňa 05.01.2015 spracovanom Ing. Stanislavom 
Čákom. Predmetom založenia je aj pozemok pod stavbou a 
pozemky zabezpečujúce prístup k verejnej komunikácii t.j. 
Pozemok, parc. č.: 610/3, 610/4, 610/6, katastr. úz. Hájske, LV č. 
895 uznesením č. 10/2/2015. 
 c) Nájomný charakter šiestich nájomných bytov v bytovom      
dome 6 b.j. Hájske po dobu lehoty splatnosti úveru t.j.30 rokov 
uznesením č. 11/2/2015. 
 d) Každoročné vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte      
obce Hájske na splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB na kúpu 
šiestich nájomných bytov v bytovom dome 6 b.j. Hájske vrátane 
úrokov v prospech ŠFRB počas trvania zmluvného vzťahu so 
ŠFRB vo výške 6420,50€ a vyčlenenie minimálne troch splátok v 
rozpočte na splátky novo požadovaného úveru pre ŠFRB 
uznesením č. 12/2/2015. 
 e) Súhlas s investičným zámerom realizovať kúpu bytov pre      
nájom „6 b.j. Typ PROFIS 2013 Hájske“ bežného štandardu a 
technickú vybavenosť (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka 
a miestna komunikácia). Bytový dom bude realizovaný na 
pozemku KN registra „C“ parc.č. 610/5 k.úz. Hájske – LV č. 895. 
Technická vybavenosť bude zrealizovaná na parc. č. 610/3, 610/4 
a 610/6, LV č. 895 k.úz. Hájske. 
Bytový dom a technická vybavenosť je zrealizovaná v súlade s 
dokumentáciou overenou v stavebnom konaní vypracovanou Fi 
PROFIS NZ, s.r.o., Považská 4, 940 67  Nové Zámky, na základe 
stav. povolenia č. S/2013/390-Z zo dňa 24.07.2013, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2013 uznesením č. 13/2/2015. 
 f) Žiadosť o poskytnutie podpory z finančných prostriedkov      
štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu šiestich nájomných bytov 
bytového domu 6 b.j. Hájske v účele U413 – kúpa nájomného 
bytu v bytovom dome na základe kúpnej zmluvy v súlade so 

zákonom NR SR č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoje 
bývania uznesením č. 14/2/2015. 
 g) Záväzok Obce Hájske dodržať pri prenájme nájomných      
bytov v bytovom dome 6 b.j. Hájske ustanovenia § 22 zákona č. 
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov uznesením č. 15/2/2015. 

3. Žiadosť o dotáciu na MDV RR SR – bytový dom  
Starosta obce predstavil návrh žiadosti o dotáciu na MDV RR SR 
– bytový dom 
OZ schválilo: 
 a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie šiestich      
nájomných bytov na účel sociálneho bývania z finančných 
prostriedkov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v súlade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o 
dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení zákona č. 
134/2013 Z.z. uznesením č. 16/2/2015. 
 b) Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie technickej      
vybavenosti na objekty: vodovodná prípojka,  spevnené plochy 
vrátane verejného osvetlenia. 
 Vyčleneie výšky vlastných zdrojov v rozpočte obce Hájske v 
sume 10,00 Eur uznesením č. 17/2/2015. 
 c) Zriadenie záložného práva na bytový dom 6 b.j. Hájske so      
šiestimi nájomnými bytmi v prospech Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR pre zabezpečenie nájomného 
charakteru nájomných bytov v bytovo dome najmenej po dobu 30 
rokov uznesením č. 18/2/2015. 
 d) Čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z      
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obec 
oznámi túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie 
uznesením č. 19/2/2015. 

4. Poverenie starostu na podanie žiadostí na úver zo 
ŠFRB a dotáciu na MDV RR SR – bytový dom 

 OZ poveruje starostu obce Hájske k podaniu žiadosti o úver na      
ŠFRB v Bratislave a dotáciu z MDV RR SR na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave na 
bytový dom uznesenie č. 20/2/2015 
 5.   Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2015      
 Starosta predstavil OZ Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015.      
Hlavná zmena v rozpočte nastala v bežných príjmoch kvôli 
navýšeniu podielových daní, ktorých zvýšenie sa prerozdelilo do 
bežných výdavkov obce. Kvôli zabezpečeniu úveru zo ŠFRB sa 
do bežných výdavkov rozpočtu obce musela začleniť aj istina 
úveru + úroky. 
 OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015 uznesením      
č. 21/2/2015. 
  6.   Schválenie nájomníka do 6 b.j.     
 Starosta obce oboznámil OZ s výberom nájomníka Jozefa      
Sládečka do bytu č. 2 do bytového domu typ PROFIS v Hájskom 
 OZ schválilo výber nájomníka Jozefa Sládečka do bytu č. 2 do      
bytového domu typ PROFIS v Hájskom uznesením č. 23/2/2015. 
 7.   Schválenie sobášiacich      
 Starosta obce predstavil návrh sobášiacich na volebné obdobie      
2014 – 2018 v zložení: Jozef Matušica a Ing. Michal Horňák 
 OZ schválilo sobášiach na volebné obdobie 2014 – 2018 v      
zložení: Jozef Matušica a Ing. Michal Horňák uznesením č. 
24/2/2015. 
 8.   Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie OZ      
 Starosta obce predložil návrh poverenia poslanca Jaroslava      
Bennára na zvolávanie a vedenie OZ vo volebnom období 
2014-2018. 
 OZ schválilo návrh poverenia poslanca Jaroslava Bennára na      
zvolávanie a vedenie OZ vo volebnom období 2014-2018 
uznesením č. 25/2/2015. Pán Bennár súhlasil. 
 9.   Zvolenie členov školskej rady      
 Starosta obce predložil návrh na zvolenie členov školskej rady      
v zložení: Ing. Ivan Hambalek a Peter Vlček 
 OZ schválilo návrh na zvolenie členov školskej rady v      
zložení: Ing. Ivan Hambalek a Peter Vlček uznesením č. 
26/2/2015. 
Na základe zápisnice z OZ zo dňa 08.01.2015 spracovala Mária Vlčková

Výňatok z 2. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 08.01.2015 v KD v Hájskom
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Vandalizmus 
 Vandalizmus - svojvoľné poškodzovanie a      
ničenie verejného alebo súkromného majetku 
a podobných statkov, väčšinou kvôli 
vlastnému potešeniu alebo sebarealizácii. Tak 
znie definícia. Vandalizmus sa nevyhol ani 
našej obci. 
 Hájske má krásne zrenovovaný Dom      
smútku, čo stálo nemalé peniaze. Je súčasťou 
cintorína, kde našli  miesto posledného 
odpočinku naši zosnulí občania. A práve tieto 
miesta sa stali terčom útoku vandalov.  
 Na dome smútku rozbili okná, zničili      
dvere a poškodili niektoré hroby, čím 
spôsobili majiteľom škodu nielen hmotnú, ale 
aj psychickú, pretože v poškodených hroboch 
odpočívajú večným spánkom ich milovaní 
príbuzní. 
 Vandalizmus má rôzne podoby, napr.      
poškodzovanie súkromného majetku, 
zvončekov, poštových schránok, okien 
a podobne. Formou vandalizmu môže byť 
i úmyselné narúšanie nočného pokoja, resp. 
akékoľvek hlučné, agresívne  správanie sa na 
verejnosti, ktorým jedinec alebo skupina 
jedincov napáda, poškodzuje práva ostatných.  
 Je len na nás, či budeme mať oči otvorené,      
budeme si poriadne všímať dianie okolo seba, 
pridáme sa na stranu spravodlivosti a 
postavíme sa do boja proti nemu.  

 Pamela Lakatošová, VII. trieda      

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci: 
Peter Vlček,  Ing. Ivan Hambalek, Ing. 
Marián Palkovič, Jaroslav Bennár, Mgr. 
Janka Balážová, Bc. Marián Kadlečík, 
Mgr. Dávid Kišš a Ing. Michal Horňák a 
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky. 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OZ boli: 
1. Parkovanie obecného vozidla 
Starosta obce podal návrh na odsúhlasenie 
parkovania jeho služobného motorového 
vozidla v  mieste jeho trvalého pobytu. 
OZ podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov súhlasí, aby starosta obce 
parkoval služobné motorové vozidlo ev. č. 
SA 976 BD v mieste trvalého pobytu 
uznesením č. 29/3/2015. 
2. Stravovanie starostu 
 S t a ros ta obce poda l návrh na      
zabezpečenie stravy pre osobu starostu zo 
strany obce a to odsúhlasením rozšírenia 
okruhu stravovaných osôb.  
 OZ podľa §11 ods. 4 zákona č.      
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov súhlasí s rozšírením 
okruhu stravovaných osôb o starostu obce 
uznesením č. 30/3/2015. 
3. Odpredaj obecného pozemku na 

výstavbu IBV 
 Starosta predložil OZ návrh na      
odpredaj pozemkov v ul. Nová, parc. č.: 
24/21, 24/16, 24/15, orná pôda o výmere 
740m2 pre p. Lukáša Kišša, rod. Kišš, 
trvale bytom: 951 33  Hájske č. 499 a Mgr. 
Kristínu Hozákovú, rod. Hozáková, trvale 

bytom: Baničova 10, 949 01  Nitra. Cena 
nehnuteľnosti bola cenovou ponukou zo 
dňa 14.01.2015 stanovená na 11,01 EUR/
m2. 
 OZ schválilo formou obchodnej      
verejnej súťaže predaj nehnuteľností v 
katastrálnom území obce Hájske v ulici 
Nová evidovanej na Okresnom úrade v 
Šali, katastrálny odbor, vedenej na LV č. 
895 parcely registra „C“ parcela č. 24/21 – 
záhrady vo výmere 364m2, parcela č. 
24/16 – záhrady vo výmere 91m2, parcela 
č. 24/15 – záhrady vo výmere 285m2 za 
cenu 11,01 EUR/m2 v celosti uznesením č. 
32/3/2015. 
 K ú p n a c e n a o d p r e d á v a n é h o      
nehnuteľného majetku je stanovená v VZN 
č. 6/2013 – o zásadách zmluvného 
odplatného prevodu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Hájske – schváleného 
uznesením č. 107/3/2013 s účinnosťou od 
04.06.2013, §3 – OZ stanovilo cenu 
pozemkov na stavebné účely sumou 11,00 
EUR/m2. 
4. Nákup traktorovej kosačky 
 Starosta obce Hájske predložil návrh na      
nákup novej kosačky. 
 OZ schválilo nákup novej kosačky      
výberovým konaním a finančná komisia 
zabezepčí priebeh schválenia a kúpy 
kosačky a určila termín kúpy do konca 
marca 2015 uznesením č. 33/3/2015. 

5. Návrh na zmenu predsedu finačnej a   
sociálnej komisie. 
 Starosta obce predložil OZ návrh na      
zmenu predsedu finančnej a sociálnej 
komisie. Starosta obce navrhol p. Jaroslava 
Bennára. 
 OZ schválilo zmenu predsedu finančnej      
a sociálnej komisie. Novým predsedom sa 
stal p. Jaroslav Bennár uznesením č. 
34/3/2015. 
6. N á v r h n a d o p l n e n i e k o m i s i í   
poslancami 
Starosta obce predložil návrh na doplnenie 
komisií a OZ schválilo doplnenie komisií 
uznesením č. 35/3/2015 v zložení:  
 Finančná a sociálna komisie:      
  Predseda – Jaroslav Bennár           
  Člen: Ing. Michal Horňák           
  Člen: Peter Vlček           
 Kultúrna a športová komisia:      
  Predseda: Ing. Ivan Hambalek           
  Člen: Mgr. Dávid Kišš           
  Člen: Mgr. Janka Balážová           
  Člen: Darina Durecová           
  Člen: Ing. Eliška Miháliková           
 Stavebná komisia a komisia verejného      
poriadku: 
  Predseda: Ing. Marián Palkovič           
  Člen: Bc. Marián Kadlečík           
  Člen: Ing. Jozef Matiaško           #

Na základe zápisnice z OZ zo dňa 03.02.2015 
spracovala Mária Vlčková

Výňatok z 3. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 03.02.2015 v KD v Hájskom

Veľká noc 
 Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas      
ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie  Ježiša Krista. 
 Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení.       
 Popolcovou stredou /18.2.2015/ sa pre kresťanov začína veľký pôst. Kvetnou      
nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy. 
Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil 
veľkonočné sviatky.  
 Pôst sa oficiálne  v minulosti končil Zeleným štvrtkom, ale dodržiaval sa až do      
Bielej soboty. Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista 
na kríži. Katolícka cirkev na Bielu sobotu slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 
vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera nezvonili. Na 
Veľkonočnú nedeľu sa slávilo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Veľkonočný pondelok 
je u nás neodmysliteľne spätý s oblievačkou a so šibaním dievčat. 
Toľko trošku z histórie Veľkej noci. 
 Na Veľkú noc sa veľmi tešíme, pretože spolu s ňou sa mení počasie, oteplieva sa,      
prichádza jar. Slniečko začína zohrievať prírodu, ktorá sa pomaly prebúdza zo 
zimného spánku. Zo zamrznutej zeme vyrastá trávička, rozkvitajú kvietky a stromy 
sa začínajú zelenať. 
 Liahnu sa kuriatka, káčatká, húsatká, rodia sa mladé jahniatka...      
 Ľudia upratujú, pečú, varia veľkonočné jedlá a koláče. Deti maľujú vajíčka      
a pletú si korbáče. Dievčence si hľadajú skrýše pred šibačmi a chlapci si pripravujú 
vedrá s vodou, voňavky. Na Veľkonočný pondelok sa skoro ráno stretnú pred 
artézskou studňou a pripravujú si diabolské plány. Potom spoločne vyrážajú polievať 
a šibať dievčence. 
 Dievčence vedia, že studená voda, korbáč a dnes aj voňavka im prinesú krásu,      
zdravie a očistu od všetkého starého a zlého. Dievčatá sa potom mládencom 
zavďačujú maľovanými vajíčkami a v každej domácnosti ich aj pohostia. 
 Na tieto najväčšie kresťanské sviatky sa stretávame spolu celá rodina. Vždy býva      
veselo, pretože pri tomto príjemnom posedení  s rodinou sa pospomínajú rôzne 
veselé príbehy a zážitky. 
 Užite si veselú, šťastnú a požehnanú Veľkú noc ! ☺      

Katka Vlčková, VII. trieda 
Ninka Kaducová, VII. trieda
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 Určite všetci poznáte rozprávku      
o Šípkovej Ruženke, ako spí v ošarpanom 
zámku zarastenom tŕním, až kým ... 
 Keď sme si s manželkou pred      
dvanástimi rokmi kúpili dom v Hájskom, 
tiež bol ošarpaný a zarastený, ako by sa 
v ňom zastavil čas. A dedina nám pripadala 
tiež taká nejaká zaspatá, ako tá Ruženka. 
Dokonca sme od starousadlíkov počuli 
legendu o tom, že dedinu prekliali bývalí 
majitelia kaštieľa, ktorým sa ich obydlie po 
vojne akosi vyparilo. Tá kliatba mala 
údajne trvať päťdesiat rokov. Takže vlastne 
už malo byť po nej. Ale nič nejde rýchlo 
a aj tá údajná kliatba odchádza iba pomaly. 
 Aj my sme pomaly klčovali džungľu      
v záhrade a dávali sme si do poriadku 
strechu nad hlavou. Naše počínanie, najmä 
v prvých rokoch bedlivo sledovali sudičky. 
Nie tie z rozprávky, ale z našej ulice. Staré 

babky sedávali pred Popelkových domom 
a nič na okolí neušlo ich pozornému 
pohľadu. Ja som ich volal esbéeska. Podľa 
SBS, čo znamená súkromná bezpečnostná 
služba. Na tento názov sme prišli náhodou, 
keď sme zistili, že slovné spojenie Staré 
Babky Sedia, má rovnaké počiatočné 
písmená ako označenie esbéesky. 
 Babky sa žiaľ medzitým pobrali na      
koniec ulice od chrbta kultúrneho domu, 
takže nás už nestrážia. Ale možno to boli 
práve ony, ktoré tam hore zariadili, aby 
prišla zmena do našej obce. 
 V rozprávke o Šípkovej Ruženke      
zostúpil princ z bieleho koňa, presekal sa 
tŕním a bozkom prebudil nielen princeznú, 
ale aj celý zámok. Tu v Hájskom zostúpil 
Arči, teda Jozef Matušica z nákladného 
auta a ujal sa úradu starostu. Ale na rozdiel 
od rozprávkového princa nemôže používať 

čary a kúzla, ale musí pomaly a postupne, 
krok za krokom pretvárať našu dedinu, aby 
bola krajšia a lepšia na bývanie. Na rozdiel 
od rozprávkového princa však na to nie je 
sám. Má svoju družinu, teda obecné 
zastupiteľstvo. Nemali v minulom 
volebnom období ľahkú úlohu, ale 
výsledky sú zrejmé a nádejné. Nová 
bytovka už stojí a aj stred obce začína 
opeknievať. Pribúdajú aj nové rodinné 
domy, vznikla nová ulica. Dedina žije. 
 Možno sa to niektorým máli, ale tým      
hovorím, buďte trpezliví, nič nejde samé 
od seba, všetko si vyžaduje čas a námahu. 
A viem, čo hovorím, lebo som tým sám 
prešiel. Preto držím palce samospráve obce 
Hájske do ďalšieho volebného obdobia. 

                                                                  
Ing. Imrich Borbély 

Primátor mesta Trnava 1990 – 1994

 Vážená občania, máme záujem z dôvodu 100-tého výročia      
vojnových udalostí z 1. svetovej vojny, osadiť pamätnú tabuľu 
vojnovým obetiam z Vašej obce. Zatial takú pamiatku v obci 
nemáte. 
 Poznamenávame však, že objekt Vašej starej školy v centre      
obce je pamiatkovo chránený a v prípade umiestnenia pamätnej 
dosky práve tam, by musel byť azda vyžiadaný súhlas od 
pamiatkárov… 
 Ak by tento zámer vyhovoval aj vašim predstavám,      
predstavám poslancov - dajte prosím vedieť. Máme však 
pretrvávajúci problém s ustálením konečného počtu vojnových 
obetí z Vašej obce. Nedokážeme  ho bez Vašej pomoci prekonať. 
O čo vlastne ide? Na základe našich zistení, sme sami dokázali 
zostaviť predbežny zoznam obetí (netvrdíme že je úplný a 
presný), ktorý prosíme preveriť, doplniť a oficiálne upresniť. Aj 
my sa totiž môžeme mýliť a bolo by nedobré, ak by na tej 
pamätnej tabuli boli nejaké chyby, alebo zámeny osôb. 
 Podarilo sa nám po dlhej dobe vypátrať niektoré údaje o      
padlých vojakoch z 1. svetovej vojny (1914-1918), obrátili sme sa 
na všetky možné archívy na Slovensku, v Maďarsku, Českej 
republike a Rakúsku s tým, aby nám pomohli pri hľadaní 
presných údajov o vojnových obetiach z 1. svetovej vojny - 
rodákov z Hájskeho. Iba raz sme boli čiastočne úspešní z VHA v 
Prahe. Zoznam nižšie uvedených vojakov máme aj z ústneho 
podania od Vašich občanov - pamätníkov, ale žiaľ nemáme žiadnu 
istotu, či je ucelený, či sú správne uvedené ich krstné mená a 
priezviská a dátumy (okrem Ľudovíta Užoviča - ten má správne 
údaje). 
 Radi splníme sľub, že tú pamätnú mramorovú tabuľu      
vyhotovíme na vlastné náklady, Vašich občanov to nebude stáť 
ani cent, len chceme mať istotu, že ten zoznam obetí je konečný, 
definitívny a správny. Nechceli by sme zapríčiniť nepríjemnú 
situáciu, že keď sa tabuľa vyhotoví a slávnostne usadí a odhalí, 
následne sa objavia nespokojní spoluobčania s novou 
požiadavkou, že na tabuli chýbajú ich príbuzní, ktorí tiež padli v 
boji…a pod. Aj to sa často stáva a je to potom mrzuté, najmä 
zbytočne vynaložené prostriedky na vyhotovenie fakticky novej 
tabule. Chceme, aby tie nápisy boli naozaj perfektné a preto Vás 
takto oslovujeme a zároveň prosíme o spoluprácu. Chceme 
osloviť najmä rodákov v Hájskom, aby si spomenuli a 
porozhliadli sa vo svojich rodinných archívoch. Rekonštrukcia 
hodnoverných dát dáva každému zabrať. Problémom je najmä 
dopátrať sa po toľkých rokoch k hodnoverným a spoľahlivým 
údajom. 

 V dedine HÁJSKE (maďarský názov do roku 1918 obec      
KEPEZD), odkiaľ boli naši rodáci, chceme osadiť pamätnú 
tabuľu. Zistili sme, že vojakmi Rakúsko-uhorskej armády boli #
Ľudovít U Ž O V I Č (nar. 01.08.1896 zomr.: ?)            
Ján C H U D Á Č I K (nar.  ? zomr:: ?)                          
István S Z A B O (nar. ? zomr:: ?)                                  
Dominik U R B A N (nar. ? zomr.: ?)                             
Štefan F R A N T A (nar. ? zomr.: ?)                              #
…….? (a sú ešte ďalšie neznáme obete z Hájskeho? Napr. z 2. 
svetovej vojny?) #
 Iba upozorňujeme, že v zozname uvedený István SZABO, bol      
vraj rodákom z niektorej susednej obce, do Hájskeho sa priženil a 
vzápätí narukoval do Rakúsko-uhorskej armády, kde vo vojne 
padol. 
 Prosíme Vás o láskavosť, môžete uviesť niektoré údaje k      
týmto osobám (dátum narodenia, kde a kedy padol…atď)? Úctivo 
ďakujeme. 
 Iba ako pomôckou uvádzame aj okolnosť, že niekedy veľa      
pomôže napr. povolanie vojnovej obete. Siroty, ktoré po ňom 
zostali (ak bol ženatý). Tieto údaje sa tiež zaznamenávali. 
Cirkevnú matriku pokrstených má fara v Hájskom síce od r. 1896, 
ale z nej sa vôbec nedá vyčítať budúce povolanie (krstili sa iba 
novorodenci) a či dotyčný zomrel ako vojak a kedy. Tam je však 
uvedený dátum narodenia, presné meno a rodičia novorodenca. 
 Už nám zostáva preveriť údaje, či vo Vašich KRONIKÁCH,      
alebo niekde pri 10., 20., 30. výročí od skončenia ( resp. začatia) 
1. svetovej vojny a pod…alebo 2. svetovej vojny nie je uvedený 
zoznam padlých vojakov - rodákov z Vašej obce. Prípadne v obci 
vyvolať diskusiu o zozname padlých vojakov. 
 Bola by naozaj škoda, ak sa nechá vyhotoviť nedokonalá      
tabuľa a tam budú uvedení ,,cudzí” ľudia, ktorí buď tam vôbec 
nepatria, alebo tam budú iné hrubé chyby a nepresnosti. Takto by 
sa dalo predísť chybám. U ľudí to potom vyvolá nedobrý dojem. 
 S prejavom hlbokej úcty      

JUDr. Marían Ďurina 
generálny sekretár Českej a Slovenskej obce delostreleckej

Šípková Ruženka

Padlí vojaci z 1. svetovej vojny(1914 - 1918) 
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 V roku 2015 si pripíname 50. výročie      
organizovaného záhradkárstva v Hájskom. 
Pestovatelia, záhradníci a záhradkári sa 
začali spájať do spolkov dávno predtým, 
ale rôzne etapy nášho politického a 
spoločenského vývoja kedy spolky vznikali 
zapríčinili, že nové zásadne nenadväzovali 
na tie predchádzajúce. 
 25 zakladajúcich členov, to bolo v tom      
čase určený minimálny počet členov podľa 
vtedajších platných stanov založenia 
základnej organizácie sa prihlásilo do 
organizovaného Záhradkárs tva na 
Slovensku. Teda rok 1965 môžeme 
považovať za rok vzniku našej základnej 
organizácie. S potešením môžeme 
konštatovať, že ešte dnes máme medzi 
súčasnými člennmi aj takých, ktorí majú v 
členskom preukaze rok 1965 zapísaný za 
rok vzniku členstva. 
 Z histórie vyberáme, že prvými      
člennmi výboru v Hájskom boli páni: 
Hambálek Štefan, Búran Ferdinand a Cicák 
Ľudovít. Rokmi sa počet členov zvyšoval, 
nakoľko vtedy pestovatelia zeleniny a 
ovocia mohli svoje dopestované prebytky 

odovzdávať a tým si mohli vylepšiť svoje 
financie v rodine. V našej obci sa darilo vo 
veľkom pestovať hlávkový šalát, uhorky 
nakladačky, cesnak a ostatnú zeleninu. V 
obci robili výkup 3 výkupcovia, ktorí 
vykupovali pre konzervárne a Jednotu, ale 
odovzdať zeleninu mohli iba členovia 
z v ä z u z á h r a d k á r o v. Výk u p c o v i a 
odovzdávali 1 percento z výkupu 
záhradkárskemu zväzu, z čoho sa následne 
financovali kultúrne a spoločenské 
podujatia. V roku 1976 bola odkúpená i 
budova za účelom výkupu ovocia a 
zeleniny. Po zmene režimu, začiatkom 
deväťdesiatych rokov výkup ovocia a 
zeleniny zanikol a budova sa začala 
prenajímať, čo funguje i doteraz. 
 Keď pr i tomto výroč í chvíľku      
postojíme a obzrieme sa späť akou cestou 
sa doposiaľ prešlo a možno sa načrtlo aj to, 
kam by sa dalo ísť aj ďalej. Určite nikto 
nepochybuje o tom, že naše záhrady a celá 
príroda vôkol už existovala dávno predtým 
ako vznikla záhradkárska organizácia. 
Samotná príroda vôkol už existovala dávno 
predtým ako vznikla záhradkárska 

organizácia. Samotná príroda a záhrady 
nepo t r ebu jú ž i adne záh radká r ske 
organizácie tak, ako príroda nepotrebuje 
človeka k svojej existencii, ale človek 
existujúcu prírodu k svojmu bytiu 
nevyhnutne potrebuje, nakoľko bez nej 
nemôžeme existovať . Preto aj my 
hľadajme v našich záhradách to, čo je 
najpríťažlivejšie a nedovoľme aby naše 
záhrady pustli. 
 O existenciu a napredovanie zväzu v      
čele rôznych funkciách sa zaslúžili najmä 
páni: Hambálek Štefan, Búran Ferdinand, 
Hambalek Gejza, Vaško Jozef, Kubica 
František, Boháč Michal a Mgr. Anton 
Mandák. 
 Touto cestou ďakujeme všetkým      
záhradkárom, funkcionárom, prvým 
priekopníkom a ich pokračovateľom, tým, 
ktorí už nie sú medzi nami a ich rodinám 
ako aj spolupracujúcim organizáciám. 
Obetavá a poctivá práca každého z nich 
prispela k tomuto nášmu výročiu. #

Marta Matušicová 
predseda ZO SZZ

 Pokračujeme v rubrike, v ktorej postupne predstavujeme      
jednotlivé organizácie, či neformálne zoskupenia občanov, ako aj 
jednotlivcov vyvíjajúcich v našej obci také aktivity, ktoré si 
zaslúžia pozornosť i ocenenie verejnosti. Už dlhé roky realizuje 
svoje aktivity v našej obci aj organizácia združujúca  seniorov -  
Jednota dôchodcov Slovenska. S jej predsedníčkou, Kamilou 
Boháčovou, sme urobili krátky rozhovor: #
-Pani predsedníčka, koľko je vlastne v našej obci obyvateľov 
v dôchodkovom veku a aký je ich podiel na celkovej skladbe 
obyvateľstva ? 
-V našej obci je 320 dôchodcov čo tvorí z celkového počtu 
obyvateľov Hájskeho 24%. 
-Sú to veľmi vysoké čísla, zodpovedá im aj organizovanosť 
seniorov vo Vašej organizácii ? 
-V našej organizácii JDS je 134 členov a radi privítame každého 
dôchodcu, ktorý sa rozhodne stať jej členom. Členský príspevok 
sú 2 Eurá ročne. 
-Považuješ organizovanosť za dostatočnú ? 
-Organizovanosť je pomerne vysoká, no mohla by byť aj väčšia, 
no máme záhrady, záhradky, chová sa hydina, staráme sa 
o vnúčatá, takže dôchodcovia majú stále čo robiť. Možno sa len 
nechcú viazať, napokon SJD je dobrovoľná organizácia. 
-Čo je podľa Teba v činnosti Vašej organizácie najdôležitejšie 
a čo Ty osobne považuješ za najväčší prínos Vašej organizácie 
pre obec ?  
-Najdôležitejšie je to, že sa ľudia stretávajú, rozprávajú sa a na 
našich akciách sa aj kultúrne vyžívajú. Založili sme v rámci našej 
organizácie folklórnu skupinu Hájčanka, ktorá sa zúčastňuje na 
akciách v okolitých obciach a tým reprezentuje našu obec. 
-Ako by  Vám obec, prípadne jednotlivci mohli najviac 
pomôcť ? 
-Obec nám pomáha finančne, umožňuje nám stretávať sa raz 
týždenne v kultúrnom dome. Starostovi a poslancom za to 
ďakujeme. Jednotlivci, aby sa vo väčšej miere zapájali do našej 
činnosti. 

-Perspektívy Jednoty dôchodcov sú zrejme veľmi dobré, 
prezraď nám, na čo sa môžu tešiť kepežďskí seniori v tomto 
roku a na čo v budúcnosti? 
-V tomto roku by sme si chceli pripomenúť 20 rokov od založenia 
ZO JDS v Hájskom. Máme v pláne ísť na rekreačný pobyt, 
prípadne ak by bol záujem, ísť na kúpalisko. V máji sa chceme 
zúčastniť športových hier v Močenku a prednesu poézie a prózy 
v Diakovciach. V septembri bude v Hájskom v rámci okresu 
výstava výšiviek. Na akcie, ktoré budeme realizovať v budúcnosti 
pozývam seniorov a prajem im radosť zo života, od Pána Boha 
veľa zdravia a potešenia z detí a vnúčat. 
-Tradične kladieme na záver  otázku: Čo by si poradila 
spoluobčanom, ktorí sa domnievajú, že v Hájskom nemôžu 
nájsť priestor pre vlastnú sebarealizáciu ? 
-Realizovať sa dá, treba si len vybrať: nacvičiť divadlo, 
športovať, usporiadať tanečné zábavy, diskotéky atď. 
 Ďakujem Ti za rozhovor a želám Tebe i všetkým dôchodcom      
v obci veľa zdravia a spokojnosti. Mimochodom práve som sa 
rozhodol vstúpiť do Vašej organizácie. 

zhováral sa Vladimír Urban 

50. výročie vzniku Slovenkého zväzu záhradkárov v Hájskom

Predstavujeme  
(Tentoraz Jednotu dôchodcov Slovenska.)



 Redakcia Obecných novín vyhlásila      
v decembrovom čísle súťaž tematicky 
zameranú na Vianočné sviatky. Zúčastniť sa 
je j mohli všetky školopovinné det i 
z Hájskeho, stačilo splniť jednoduché 
podmienky a správne odpovedať na  tri 
súťažné 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 ?  
 Napriek tomu, že otázky ako aj ostatné      
podmienky súťaže boli svojou náročnosťou 
primerané a víťaz mohol získať veľmi 
zaujímavú finančnú cenu prevyšujúcu dennú 
mzdu nejedného rodiča, nikto sa do súťaže 
nezapojil. Redakciu to však neodrádza 
a v budúcom čísle urobíme druhý pokus. 

 Na záver uvádzame (pre poriadok) správne 
odpovede, aj keď vieme, že ich určite každý 
pozná:  
1. Betlehem s veľkým poč iatočným 
písmenom je názov mesta, v ktorom sa 
narodil  Ježiš a pojem betlehem (s malým 
počiatočným písmenom) označuje vianočnú 
dekoráciu zobrazujúcu v trojrozmernej 
podobe scénu narodenia Ježiša v maštali. 
2. Krispán je tradičné pomenovanie 
vianočného stromčeka a slovo vzniklo 
skomolením nemeckého výrazu „Kristov 
strom“.  
3. Slovo jasličky má niekoľko významov. 
Najdôležitejšie sú: pomenovanie kŕmidla pre   
dobytok (v evanjeliu podľa Lukáša do nich 
uložila Mária svojho syna) a zariadenia 
starostlivosti o deti predškolského veku.   

RRON

 V našej malej dedinke sa vždy niečo deje. Niekedy je to      
dianie pozitívne, občas však je to dianie aj negatívne ... 
 V poslednej dobe upútal moju pozornosť oznam, že sa      
v našej obci bude organizovať súťaž pod názvom: ,,Hájske 
má talent.“ 
 Zaujalo ma to  preto, že v našej obci sa nikdy nič      
podobného neuskutočnilo. Konečne súťaž, ktorá oslovila 
celé Hájske.  
 Prihlásilo sa veľa detí, ktoré majú talent na spev, tanec,      

prednes poézie a prózy, 
dokážu krásne hrať na 
r ô z n e h u d o b n é 
nástroje...  Toto všetko 
je na talentovú show 
ako stvorené.  
 P r i h l á s i ť s a             
mohli ľudia z  Hájskeho 
vo veku od 3 do 99 rokov.  
 Ja som sa tiež do súťaže prihlásila a už teraz sa             
svedomito pripravujem. Verím, že svojím vystúpením 
zaujmem porotu a obecenstvo, keďže vo výberovom kole 
som postúpila do finále. 
 Veľa šťastia prajem všetkým, ktorí sa na talentovú             
súťaž ,, Hájske má talent,, prihlásili a postúpili do finále. 
 Nech  vyhrá ten najlepší!             

Ninka Kaducová, VII. trieda 

Spoločenská kronika 
(13.12. 2014 - 24.03. 2015) #

Narodení: 
Oliver Meliška č.d. 218                      
Laura Kuklová č.d. 486                      #
Uzavreli manželstvo: 
- Juraj Boháč (Hájske) a Jana 

Kuťková (Malé Chyndice) 
Opustili nás: 
Alexander Burda 84 rokov                   
Valéria Popelková 84 rokov                 
Jozef Lipovský 87 rokov                      
Mária Mikéciová 93 rokov                  
Štefan Polák 56 rokov                          
Otília Pažmová 90 rokov                     
Anna Netriová 93 rokov                     

Strana 6 Apríl 2015

Udialo sa 
- obecná zabíjačka 
- pochovávanie basy 
- maškarný ples ZŠ a MŠ 
- začiatok futbalovej súťaže II.A 

triedy, jarná časť 
- VČS Slovenského zväzu 

záhradkárov 
- VČS ŠK Hájske 
- VČS Jednoty dôchodcov 
Udeje se 
- 25.4. zájazd ZO SZZ na Flóru 

Olomouc 
- 30.4. stavanie mája

Chválime, kritizujeme 
zorganizovanie brigády na 
upratanie prístupových ciest v 

katastry obce a ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastnili 

neekologické správanie občanov 
pri likvidácií zeleného odpadu 
občanov vypúšťajúcich fekálie 
na verejné priestranstvá

 Finále súťaže Hájske má talent       
sa uskutoční 11.4. 2015 o 18:00 hod. 
v KD. Organizátori a desiatka 
finalistov: Ninka Kaducová, Peťko 
Vlček, Hajsgirls, Katka Vlčková, 
Hugo Baláž a Samko Karásik, Luky 
Vlček, Hanka Hambalková, Paulínka 
Chudáčiková, Jakub Palkovič , 
Kristína Olachová Vás všetkých 
srdečne pozývajú. 
 Pridte povzbudiť naše talenty a       
strávite s nimi pekný podvečer a 
samozrejme môžte hlasovať aby sme 
spoločne vybrali nášho víťaza. 

# Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske. Vedúci redakčnej rady Ivan Múčka. Redakčná rada Mgr. Vladimír Urban, Ing. #           
# Marián Palkovič. 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 28.5.2015.

1. Svätoplukovo 15 11 0 4 49:24 33 (+6) Žihárec vs ŠK Hájske 3 : 1
2. Veča 15 10 3 2 40:27 33 (+9) ŠK Hájske vs Kráľová n/V 1 : 4
3. Kráľová n/V 15 10 2 3 40:14 32 (+11) Trnovec n/V vs ŠK Hájske 5.4. o 15:30
4. Rumanová 15 9 2 4 25:19 29 (+8) ŠK Hájske vs Svätoplukovo 12.4. o 15:30
5. Čakajovce 15 8 3 4 22:13 27 (+6) Nové Sady vs ŠK Hájske 19.4. o 16:00
6. Rišňovce 15 8 3 4 27:19 27 (+6) Mojmírovce vs ŠK Hájske 26.4. o 16:00
7. Jarok 15 7 0 8 32:26 21 0 ŠK Hájske vs Veča 3.5. o 16:30
8. Žihárec 15 6 2 7 26:28 20 (+2) Lukáčovce vs ŠK Hájske 10.5. o 16:30
9. Nové Sady 15 6 1 8 32:28 19 (-5) ŠK Hájske vs Čakajovce 17.5. o 17:00
10. Mojmírovce 15 5 1 9 22:35 16 (-11) Rišňovce vs ŠK Hájske 24.5. o 17:00
11. Kynek 15 5 0 10 21:45 15 (-6) ŠK Hájske vs Járok 31.5. o 17:00
12. Hájske 15 4 2 9 27:34 14 (-10) Kynek vs ŠK Hájske 7.6. o 17:00
13. Lukáčovce 15 3 4 8 22:39 13 (-11) ŠK Hájske vs Rumanová 14.6. o 17:00
14. Trnovec 15 0 3 12 6:40 3 (-18)

K vianočnej súťaži

Hájske má talent

Pozvánka na finále 
Hájske má talent

       Tabuľka II. A triedy  Vylosovanie futbalových zápasov
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