
 

Obecné Noviny
Informačný a inzertný časopis obce Hájske

2.číslo Jún 2015 Zdarma                                                                                  

 Máme za nami ďalšiu, perfektne zvládnutú akciu,      
keď kultúrny dom v Hájskom praskal vo švíkoch. 
Postaralo sa o to pár nadšencov, ktorí pred dvomi 
mesiacmi usporiadali neverejné castingové-výberové 
kolo súťaže „Hájske má talent“. Prihlásiť sa mohli 
všetci obyvatelia Hájskeho, ktorí si o sebe mysleli, že 
majú v niečom aspoň štipku talentu. Počas castingu 
porota v zložení p. Alena Práznovská, p. Silvia 
Strigáčová, p. Marián Baláž a hlavná porotkyňa p. Janka 
Balážová, vyberali tých najtalentovanejších súťažiacich, 
ktorí sa v sobotu 11.4.2015 stretli a spolu vytvorili 
nádherný skoro dvojhodinový program, kde divákom 
predviedli to najlepšie z najlepšieho. 
 Súťažiaci sa na finálové kolo poctivo pripravovali,      
napätie, stres a emócie sa medzi nimi dali krájať. Diváci 
však boli úžasní, búrlivým potleskom odmeňovali 
každého vystupujúceho finalistu. 
 Keď dospievala posledná súťažiaca, mohli diváci      
začať hlasovať a vybrať tak spomedzi súťažiacich toho 
najtalentovanejšieho. Po sčítaní všetkých hlasov sme sa 
od hlavnej porotkyne dozvedeli mená troch 

najtalentovanejších finalistov. Na 3. mieste sa umiestnila Katka Vlčková, 2. 
miesto získala Kristínka Olachová a víťazkou súťaže sa stala Ninka 
Kaducová. 
 Všetky tri výherkyne ukázali svoj talent v speve. Všetci finalisti dostali      
sladké prekvapenie s diplomom za účasť v súťaži. Traja najlepší aj vecné 
ceny a víťazka aj nádhernú kyticu a tortu, s ktorou sa podelila so svojimi 
súpermi. 
 Ešte raz chceme poďakovať usporiadateľom za super nápad ukázať      
spoluobčanom, že aj Hájske má talent. Ako sme mohli vidieť, nie len jeden. 
Ale o tom snáď niekedy inokedy. 

Katka Palkovičová

Deň matiek 
 Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek      
pripomenuli v nedeľu 10. mája. V našej obci   sa  Deň matiek uskutočnil v KD o 15.00 
hodine.  
 Všetci žiaci našej školy sa na Deň matiek minimálne mesiac svedomito pripravovali.      
Chceli, aby sa kultúrny program našim mamám páčil. Veď je to sviatok ,kedy môžeme 
povedať našim drahým mamám, ako ich všetci máme veľmi radi, ako si ich vážime, čo pre 
nás znamenajú.  
 Môžeme a chceme im vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a neustále      
robia... 
 Mama nás vždy privinie, poláska, keď nám je ťažko, poradí, pomôže. A pomáha      
stále...  
V toto slávnostné popoludnie sa našim mamičkám najskôr srdečne prihovoril pán starosta 
Jozef  Matušica a po ňom pani riaditeľka Mgr. Eva Štangová. Vystúpenie sa mohlo začať. 
Na pódium prišli naši  škôlkari,  ktorí mali krásne vystúpenie plné spevu , tanca a radosti.  
Po nich sme na scénu  postupne prichádzali  my, žiaci ZŠ. Mali sme viacej strachu a trémy 
ako škôlkari, ale aj tak sme naše čísla v programe veselo zaspievali, zahrali, zarecitovali 
alebo zatancovali a našim mamičkám sa to veľmi páčilo.  
 Nakoniec sme zaspievali spoločnú pieseň. Mnohým mamám vybehli slzy šťastia do očí.       
Po vystúpení sme sa spokojne vrátili domov a zablahoželali sme ešte raz našim najdrahším  
mamám. 
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť! 

                                    Ninka Kaducová, VII. trieda 

Vážení čitatelia!  
 Toto číslo Obecných Novín je       
trochu zvláštne. Nie tým, že by sa 
v ňom objavovali nejaké nové rubriky 
(skôr naopak), ale tým, že sa v ňom 
viac ako kedykoľvek predtým 
zaoberáme samotnými novinami. Tak 
ako sa človek musí občas pozrieť 
dozadu, aby mohol lepšie vidieť to, čo 
je vpredu, tak aj naša redakcia dospela 
k určitému bodu, keď ohliadnutie 
(čiastočne vyprovokované zvonka) 
nám ukázalo nové obzory. 
 V urč i tom slova zmysle sa       
ukončila jedna etapa, keď sme sa 
snažili o to, aby Obecné Noviny mali 
svoj štatút a tým aj právne vymedzené 
pravidlá svojho fungovania a keď sme 
sa snaž i l i zapojiť občanov do 
napĺňania ich obsahu. V prvom snažení 
sme uspeli, v druhom hanebne 
stroskotali. Obom témam sú v tomto 
vydaní venované samostatné články. Je 
viac ako isté, že tieto príspevky 
znamenajú koniec jedného obdobia, no 
je otázne,  či aj vyvolajú tak žiaducu 
diskusiu alebo nie. No i mlčanie je 
odpoveďou. 
 Dovoľte, vážení čitatelia, zaželať       
V á m v b l í ž i a c o m s a l e t n o m 
a dovolenkovom období veľa zdravia 
a ideálne počasie. Dovolenkárom 
želáme teplo a slnečno, záhradkárom 
aj dostatok vlahy a všetkým hlavne to, 
aby už konečne prestal fúkať vietor. 

Redakcia Obecných NovínHájske má talent
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: Ing. Ivan Hambalek, Ing. 
Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, Mgr. Dávid Kišš, Peter 
Vlček, Jaroslav Bennár, Ing. Eliška Miháliková a hlavný 
kontrolór Ing. Ladislav Čanaky 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OcZ boli: 

1. VZN 1/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska 
Starosta obce predstavil poslancom a podal návrh na odsúhlasenie 
VZN č. 1/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska. 
OZ schválilo a prijalo VZN č. 1/2015 prevádzkový poriadok 
pohrebiska obce Hájske uznesením č. 38/4/2015. 

2. VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2015  
Starosta obce podal návrh na odsúhlasenie VZN č. 2/2015 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školského zariadenia na rok 2015, v ktorom je 
zakomponovaná aj žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ o navýšenie 
originálnych kompetencií na rok 2015 z dôvodu 5% zvýšenia 
platov pre pedagogických zamestnancov od januára 2015 a 1,5% 
navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov od júla 
2015. Navýšenie rozpočtu by bolo o 1390,00Eur.  
OZ schválilo a prijalo VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia na rok 2015 vrátane navýšenia originálnych 
kompetencií na rok 2015 z dôvodu 5% zvýšenia platov pre 
pedagogických zamestnancov od januára 2015 a 1,5% navýšenie 
platov pre nepedagogických zamestnancov od júla 2015 v sume 
1390,00Eur uznesením č. 39/4/2015. 

3.  Schválenie štatútu Obecných Novín 
Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie štatútu Obecných 

Novín. P. Ing. Palkovič upresnil znenie štatútu Obecných Novín. 
OZ schválilo a prijalo štatút Obecných Novín uznesením č. 
40/4/2015. 
4.  Schválenie žiadosti o prenájom starého obecného úradu 
Starosta obce predložil žiadosť pani Márie Lenčéšovej o 
prenájom priestorov starého obecného úradu v Hájskom za 
účelom uskladnenia spotrebného tovaru od 15.4.2015 – 
31.05.2015. 
OZ schválilo žiadosť pani Lenčéšovej a stanovilo hodnotu 
prenájmu sumou 100,00€ uznesením č. 41/4/2015. 

5. Vystúpenie obce Hájske z MAS VIA ROMANUM 
Starosta predložil OZ Výpis z uznesenia Valného zhromaždenia 
VIA ROMANUM o ukončení činnosti a jeho dobrovoľnom 
rozpustení ku dňu 12.03.2015. 
OZ zobralo na vedomie ukončenie činnosti v MAS 
VIAROMANUM.  

6.  Vstup obce Hájske do MAS OZ VITIS 
Starosta predložil OZ žiadosť o vstúpenie obce Hájske do MAS 
OZ VITIS so sídlom vo Veľkom Záluží ku dňu 16.4.2015. 
OZ schválilo vstup obce Hájske do MAS OZ VITIS uznesením č. 
42/4/2015. 

7.  Schválenie starostu obce ako zástupcu obce v členstve OZ 
VITIS 
Starosta obce predložil OcZ žiadosť o schválenie starostu obce 
ako zástupcu obce v členstve OZ VITIS. 
OZ schválilo starostu obce ako zastupiteľa obce v členstve OZ 
VITIS uznesením č. 43/4/2015. 

Na základe zápisnice z OZ zo dňa 16.04.2015 spracovala Lucia Kokeš 

Výňatok z 4. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 16.04.2015 v 
KD v Hájskom

 Moderné informačné technológie      
umožňujú svojim užívateľom slobodne 
získavať a šíriť informácie. Táto nesporná 
vymoženosť má však aj svoje tienisté 
stránky. Jednou z nich je aj možnosť 
vyslovovať svoje názory bez toho, že by 
sme sa súčasne museli  verejne hlásiť k ich  
autorstvu. A tak je na webe skutočne 
v š e t k o , v r á t a n e n e o b j e k t í v n y c h 
a nepravdivých tvrdení, vulgarizmov 
a rôznych invektív. 
 Aj redakcia Obecných Novín sa stala      
terčom nevyberaných útokov, ktoré sú 
pochopiteľne „zavesené na internet“ neraz 
bez uvedenia autora. Nechcem sa tu púšťať 
do úvah o etickom rozmere anonymity ako 
takej (neraz je pochopiteľná a obhájiteľná), 
no v tomto prípade musí autor tohto článku 
s ňou vysloviť svoj rozhodný nesúhlas a to 
z dvoch principiálnych dôvodov.  
 Prvým je skutočnosť, že ak niekto      
považuje svoje tvrdenie za pravdivé 
a podložené faktami, tak nie je dôvod 
skrývať sa vo vodách (v tomto prípade 
skôr bahne) internetu, ale môže svoje 
postoje proklamovať otvorene. Platí to o to 
viac, ak mu ide o dobrú vec. V tomto 
prípade o nápravu jedného z obecných 
nešvárov a tým je  jednostrannosť 
zamerania Obecných Novín a s ňou 

súvisiaca údajná absencia profesionálnosti  
redaktorov, či dokonca ich poplatnosť 
vedeniu obce. S jednostrannosťou obsahu 
novín dokonca možno súhlasiť, s tým 
ostatným však v žiadnom prípade. Áno, 
Obecné Noviny sú jednostranné, lebo 
informujú o všetkom dobrom, čo sa v obci 
deje, no o problémoch v podstate mlčia. 
Tvrdí to i autor tohto príspevku 
a kedykoľvek sa pod to podpíše. Otázne je, 
prečo je to tak a kto za to nesie 
zodpovednosť. Tým sa dostávame k druhej 
stránke veci. 
 Druhým dôvodom nesúhlasu s kritikou      
práce redakčnej rady je fakt, že táto 
redakčná rada sa od svojho vzniku snažila 
a doteraz stále ešte snaží (aj keď  s 
čoraz menšou vierou v úspech) o to, aby 
Obecné Noviny boli Obecným Novinami, 
teda nie len novinami starostu a obecného 
zastupiteľstva (informovať o ich práci je 
ale povinnosťou každých Obecných 
Novín), či školy, ale novinami všetkých 
občanov. Opakovane sme preto na ich 
stránkach vyzývali občanov, aby do nich 
prispievali. A nielen to. Presadili sme 
princíp honorovania príspevkov, aby 
každý, kto cíti potrebu k niečomu sa 
pomocou obecného média vysloviť, 
nepovažoval čas venovaný napísaniu 

svojho príspevku za vlastnú ekonomickú 
stratu.  
 Nemali sme a nemáme dôvod odmietať      
príspevky obsahovo zamerané na kladné 
stránky činnosti obecných orgánov. 
Nemáme a ani nebudeme mať dôvod 
odmietať články kritické, poukazujúce na 
nedostatky, vyjadrujúce oprávnené potreby 
občanov, ktoré zostávajú nenaplnené. 
Problém je však v tom, že takéto príspevky 
napriek našim opakovaným výzvam 
neprichádzajú. 
 Nemému dieťaťu ani vlastná matka      
nerozumie a preto nesmiete mlčať. Ak  
máte dobrý námet, napíšte  slušný, 
kultivovaný , zákonom dané limity 
rešpektujúci článok s kritickým obsahom. 
Pošlite ho do redakcie a bude uverejnený. 
Ak by nebol, tak potom bude mať 
verejnosť právo tvrdiť, že obecné noviny 
sú len hlásnou trúbou starostu, poslancov 
a zamestnancov obecného úradu a členovia 
redakčnej rady sú lokaji bez chrbtovej 
kosti.  
 Autor tohto článku sa však obáva, že sa      
nikto k  takémuto kroku neodhodlá, a on 
bude musieť vystúpiť  z redakčnej rady 
a ukázať, ako sa taký článok píše. 
Námetov je viac ako dosť. 

Vladimír Urban

  K obsahu a zameraniu Obecných Novín 
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 Deň detí, ktorý organizovala obec pod vedením Mgr.      
Janky Balážovej, sa uskutočnil na školskom ihrisku dňa 
31.5.2015. Všetci spoluúčastníci sme sa o 13:00 stretli na 
ihrisku a začali namáhavé prípravy. Pripravili sme si 
stanovištia s rôznymi súťažami a disciplínami pre deti. 
Vyzdobili sme areál školy, pozavesovali sme plagáty a 
balóny. Náš naj DJ TOM si rozložil techniku a pripravil 
pesničky. Pustili sme sa do nácviku slávnostného pochodu 
na štýl olympijských hier. Počas slávnostnej hudby sme 
prichádzali vo dvojiciach, nesúc olympijské kruhy, ktoré 
sme po príchode „boha Zeusa“ so zapálenou fakľou 
pozdvihli k nebu. A tak bol zahájený začiatok mini 
olympijských hier. Deti sa s radosťou rozutekali k 
stanovištiam a začali plniť úlohy. Všetkým to išlo veľmi 
dobre a raz-dva vyplnili pečiatkami kartičky, ktoré dostali 
pri vchode. Počas súťaženia nám DJ TOM skvelo hral. Po 
nazbieraní všetkých pečiatok deti odovzdali kartičku 
„Diovi“ a ten im dal sladkú odmenu. Keď skončilo 
súťaženie, začala sa Šmoldisco. Deti boli vyzvané, aby si 
prišli zatancovať so šmoulinkami. Všetky s radosťou 
pribehli a disco sa mohla začať. DJ naladil detské pesničky, 
počas ktorých deti a šmoulinky robili vláčik a tancovali 
v kruhu podľa šmolchoreografií, ktoré si vopred nacvičili. 
Po skvelej tancovačke si deti doplnili sily špekačkami, 
ktoré si sami i za pomoci rodičov opiekli. Počas celej akcie 
prebiehalo aj maľovanie na tvár, na ktoré sa deti vždy 
veľmi tešia. Ako ďalšiu odmenu deti dostávali balóny 
rôznych tvarov. Najmenšie deti mali pripravené žinenky 
a hračky, aby sa aj oni zabávali. Celý program ukončili 
dievčatá z Hajsgirls a svojim spevom sa rozlúčili so 
všetkými deťmi. Organizátori upratali areál a svoje 

stanovištia a celí vyšťavení sa pobrali domov. Zúčastneným rodičom aj 
deťom sa deň detí veľmi páčil. 

Siedmačky Nika a Katka 
Chceme poďakovať sponzorom celej akcie: Jánovi Popelkovi, Mix 
Marketu a firme JAMA za materiálnu podporu a taktiež obecnému 
úradu za občerstvenie a sladké odmeny pre deti. Suma 124€, ktorá sa 
vyzbierala, sa použila na nákup potrebných pomôcok pre MŠ a ZŠ. 
Vyúčtovanie si budete môcť pozrieť na webovej stránke našej obce. 

Janka Balážová

 Via Romanum bolo, podľa svojich      
stanov, občianske združenie vytvorené s 
cieľom realizácie prístupu LEADER na 
území obcí Dlhá nad Váhom, Hájske, 
Horná Kráľová, Močenok, Selice a 
Trnovec nad Váhom. Jeho cieľom bola v 
prvom rade realizácia rozvojových 
projektov v záujme zvýšenia kvality života 
obyvateľov mikroregiónu. prostredníctvom 
rozvoja miestnej infraštruktúry a služieb, 
zlepšenia stavu životného prostredia a 
prostredia pre rozvoj aktivít pre deti a 
m l á d e ž . S t r a t e g i c k é p r i o r i t y : 
Zatraktívnenie rekreačného potenciálu, 
Skvalitnenie života miestnych obyvateľov 
budovaním infraštruktúry voľného času, 
Rozvoj spolupráce mikroregiónov na báze 
kultúrnej výmeny a prenosu know-how, 
Rozvoj kvality životného prostredia, Rozvoj 
s l u ž i e b z d r a v o t n e j a s o c i á l n e j 
starostlivosti, Rozvoj malých a stredných 
podnikov 
 Počas svojho úspešného fungovania      
občianske združenie Via Romanum od 
roku 2009 podporilo niekoľko desiatok 
projektov zameraných na spomenuté 
strategické ciele v celkovej sume 
niekoľkých desiatok tisíc Eur. Bohužiaľ 
len dva z nich („Úprava verejných 
priestranstiev v obci Hájske“ v roku 2011 
a „Odstránenie čiernej skládky Hlinníky“ 
PZ Járč v roku 2012) boli realizované 
v obci Hájske. 
 N a v a l n o m z h r o m a ž d e n í Vi a      
Romanum, ktoré sa konalo dňa 12.3.2015 
v Močenku, bol schválený návrh na 

ukončenie činnosti občianskeho združenia 
Via Romanum a jeho dobrovoľné 
rozpustenie. OZ Via Romanum bolo teda 
definitívne rozpustené.  
Na základe tejto skutočnosti bolo na 
zasadaní obecného zastupiteľstva obce 
Hájske prijaté uznesenie o vystúpení obce 
zo združenia Via Romanum a zároveň bol 
odsúhlasený zámer začleniť sa, spolu 
s väčšinou obcí pôvodne združených v OZ 
Via Romanum, do miestnej akčnej skupiny 
VITIS. Starosta obce teda v súčinnosti so 
starostami ostatných obcí požiadal v mene 
našej obce o členstvo v OZ VITIS. 
 Občianske združenie VITIS je      
verejno-súkromným partnerstvom obcí 
Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rumanová, 
Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, 
Hájske, Horná Kráľová a Trnovec nad 
Váhom. Spolu so zakladateľskými obcami 
sú členmi OZ VITIS aj inštitúcie, spolky, 
združenia, podnikatelia a občania, ktorí 
bývajú alebo vyvíjajú svoju činnosť na 
území regiónu a chcú sa podieľať na jeho 
rozvoji. 
 Poslaním OZ VITIS je aktívnou      
spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií 
realizovať aktivity na podporu socio-
ekonomického, environmentálneho a 
kultúrneho rozvoja územia OZ VITIS, pri 
využití miestnych ľudských, prírodných a 
kultúrnych zdrojov. Strategickým cieľom 
združenia je zvýšiť atraktívnosť územia a 
štandard životných podmienok obyvateľov 
MAS VITIS vytvorením udržateľnej 
kvality životného prostredia do roku 2020. 

A jeho prioritami sú najmä: miestna 
ekonomika a rozvoj podnikania, kvalitná 
soc iá lna s t a ros t l ivosť , l oká lna a 
e n v i r o n m e n t á l n a i n f r a š t r u k t ú r a , 
kultúrnohistorické dedičstvo a identita. 
 Výkonná rada MAS VITIS na svojom      
zasadnutí dňa 23.3.2015 oboznámila 
starostov členských obcí o doručení a 
prijatí žiadostí do kancelárie MAS VITIS. 
Predseda informoval členov rady o 
dôvodoch a potrebe rozšírenia VSP VITIS 
a následne upovedomil členov o zhode 
starostov členských obcí na prijatí nových 
obcí do OZ VITIS a to obce Hájske, 
Močenok, Horná Kráľová a Trnovec nad 
Váhom. Po vstupe týchto obcí bude mať 
VSP VITIS rozlohu 24 052 ha s počtom 
obyvateľov 25 350. Výkonnou radou bol 
následne podaný návrh na uznesenie, v 
ktorom súhlasí s prijatím obcí Hájske, 
Močenok, Horná Kráľová a Trnovec nad 
Váhom do verejno súkromného partnerstva 
OZ VITIS a odporuč i lo valnému 
zhromaždeniu prijať tieto obce do OZ 
Vitis. 
 Čo k tomu dodať? Ver ím, že      
rozhodnutie obce vstúpiť do občianskeho 
združenia VITIS bolo správne a prinesie 
nám množstvo úspešných projektov a tiež 
hlbšiu vzájomnú spoluprácu medzi 
členskými obcami, aj organizáciami a tým 
k úspešnému rozvoju nášho regiónu 
a v konečnom dôsledku aj rozvoju našej 
obce. 

Marián Palkovič 
zdroj: internet

Obec zmenila členstvo

Deň detí



  

Udialo sa 
- ples športovcov 
- zájazd ZO SZZ na flóru Olomouc 
Udeje se 
- dni obce 15.8.2015 
- 5. zasadanie OZ v mesiaci júl

Chválime, kritizujeme 
zlikvidovanie skládky zeleného 
odpadu za starým obecným 

úradom 
ž e p o k o s e n í v e r e j n ý c h 
priestranstiev zostáva neporiadok 

v priekopách 

Spoločenská kronika 
(25.3. 2015 - 08.06. 2015) 

Uzavreli manželstvo: 
- Patricia Poloniová (Hájske) a Filip 

Fiala (Šaľa) 
- Ing. Barbora Salvová (Hájske) a 

Pavol Nétry (Hájske) 
Opustili nás: 
Jozef Trubač 87 rokov                          
Jozef Karásek 59 rokov                        
Mária Kiššová 78 rokov                       
Mária Hambalková 82 rokov              
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 Štatút Obecných Novín obce Hájske je      
spoločným materiálom, na tvorbe ktorého sa 
podieľala redakčná rada v spolupráci s vedením 
obce a jeho účelom je zabezpečiť autonómnosť 
tvorivej novinárskej práce v rámci našich 
Obecných Novín. Novinárstvo je totiž tvorivá 
činnosť a jej produkty, novinárske prejavy a 
novinárske celky, informujú verejnosť o 
aktuálnom spoločenskom dianí. A k tomu je 
nutné, aby boli noviny, ako aj redakčná rada vo 
veľkej miere, hoci nie celkom, nezávislé a vo 
svojich prejavoch autonómne. Aj k tomu aby 
boli rámcovo vymedzené mantinely, v ktorých 
sa redaktori Obecných Novín smú v svojej 
tvorivej činnosti pohybovať slúži štatút 
Obecných Novín a jeho ustanovenia. 
 Štatút Obecných Novín je zverejnený na      
internetovej stránke obce Hájske. Stručne 
zosumarizované, pojednáva o vydavateľských 
zámeroch, o vzťahoch vydavateľa (obce), 
redakcie a ich kompetenciách, o postavení 
vydavateľa a redakčnej rady, o pravidlách pri 
inzercii a reklame zverejňovaných v Obecných 
Novinách a tiež popisuje ekonomiku tvorby 
a vydávania Obecných Novín. Toto všetko 

jednoducho, prehľadne a zrozumiteľne spísané 
na troch stranách. 
 Nie je zámerom redakčnej rady pokrývať      
publicistickou činnosťou všetko dianie v obci do 
najmenších detailov. Ani jeden člen rady nie je 
profesionálnym redaktorom. Ale okrem 
„povinných“ informácií týkajúcich sa riadenia 
obce sa v každom čísle snažíme priniesť aj 
články z kultúrneho a spoločenského života 
v našej obci a okolí. Iste, pre pestrosť novín by 
nezaškodilo trochu investigatívnej žurnalistiky, 
ani vtipne, či veľmi vážne mienenej kritiky 
k nešvárom v našej obci a k prijímaným 
rozhodnutiam. Alebo naopak podnetné nápady, 
myšlienky, názory, postrehy, pochvaly ... čiže 
„Vox populi“ v praxi. Všetko toto očakávame od 
našich vás milí čitatelia a apelujeme na 
všetkých, aby si svoje právo slobodného prejavu 
nenechávali na poloanonymné internetové 
diskusie, ale uplatnili ho v čo najväčšej miere na 
stránkach týchto novín. Aj Štatút Obecných 
Novín je zárukou, že v záujme nestrannosti 
a dobrej povesti Obecných Novín, žiadny 
príspevok nebude ignorovaný. 

Marián Palkovič

Štatút Obecných Novín

VI. ročník Kepeždských 
folklórnych slávností 

 Rok ubehol, opäť je tu leto a jeho      
súčasťou budú aj tento rok už po šiesty raz 
Kepeždské folklórne slávnosti. Tento rok 
pripadá táto  pekná akcia na sobotu 15. 
augusta 2015. Ako možno mnohí viete, 
tento rok sa stala naša obec členom 
regionálneho združenia obcí VITIS. 
Jednou z aktivít, ktoré sa v rámci tohto 
združenia poriadajú a podporujú, je aj 
podpora kultúry a zachovanie tradícií 
a zvyklostí typických práve pre tento 
región. Keďže tento rok to pripadlo na 
našu obec, bude tento ročník našich 
folklórnych slávností hostiť súbory 
všetkých obcí, ktoré sú členmi združenia 
VITIS. Čaká nás teda maratón vystúpení 
súborov z jedenástich obcí a určite sa 
máme na čo tešiť. Zostáva len dúfať 
v pekné počasie a vysúkať si rukávy na 
prípravu tohto kultúrneho podujatia, 
ktorého súčasťou bude tiež už tradičná 
súťaž vo varení gulášu, kde radi privítame 
čo najviac súťažných družstiev. 

Ivan Hambálek

Oznamy 
Poľovnícke združenie JARČ 
H á j s k e ž i a d a o b č a n o v o 
obmedzenie vychádzok do revíru 
so svojím psom. Začína sa jarné 
obdobie, prebúdzanie prírody, 
ale podstatným je čas kladenia 
vajec, hniezdenia a liahnutia 
mláďat nielen poľovnej zveri, 
ale aj chránených a ostatných 
živočíchov. Preto apelujeme na 
všetkých majiteľov psov, aby 
nepúšťali svojich štvornohých 
miláčikov na voľno v revíri, 
nakoľko pri prechádzkach 
prírodou psy voľne behajú na 
vzdialenosť desiatok až stoviek 
metrov a pri tom majitelia vôbec 
nevidia, čo psy robia. Preto 
s p o l o čným p o r o z u m e n í m 
zabráňme nežiaducemu plašeniu 
a niekedy aj štvaniu zvery a 
ostatných živočíchov pri tak 
p o t r e b n o m k ľu d e v ča s e 
r e p r o d u k c i e v š e t k ý c h 
živočíchov. 

Za pochopenie ďakujeme.

1 Kráľová n/V. 26 19 4 3 77:23 61 (+22)
2 Veča 26 17 5 4 73:43 56 (+17)
3 Svätoplukovo 26 18 1 7 74:40 55 (+16)
4 Rišňovce 26 16 4 6 59:29 52 (+13)
5 Čakajovce 26 14 5 7 48:26 47 (+8)
6 Rumanová 26 14 3 9 47:37 45 (+6)
7 Nové Sady 26 13 3 10 60:49 42 (+3)
8 Žihárec 26 13 2 11 52:56 41 (+2)
9 Jarok 26 10 1 15 51:59 31 (-8)

10 Mojmírovce 26 9 2 15 41:55 29 (-10)
11 Kynek 26 7 0 19 31:80 21 (-18)
12 Lukáčovce 26 5 4 17 32:68 19 (-20)
13 Hájske 26 5 3 18 45:68 18 (-21)
14 Trnovec 26 1 5 20 17:74 8 (-31)

Miniliga Miroslava Stocha 
Záverečného turnaja dňa 14.6. 2015 sa zúčastnilo  
14 mužstiev(žiaci nar. po 1.9. 2004). 
Semifinále: V. Zálužie vs Hájske - 0:3     
 Mojmírovce vs Výčapy Opatovce - 4:1                        
O tretie miesto: V. Zálužie vs Výčapy Opatovce - 1:2 
Finále: Hájske vs Mojmírove - 6:2 
Naši sa stali celkovým víťazom turnaja.

Termíny turnajov futbalového 
A mužstva 
21.6.2015 turnaj v Hornej  
Kráľovej 
28.6.2015 turnaj v Hájskom 
začiatok o 13:30 a prídu k nám 
mužstvá z Močenku, Hornej 
Kráľovej a Bábu 
19.7.2015 turnaj v Močenku

V sobotu 13.6.2015 vyvrcholil 2. ročník ligy 
mladších žiakov (nar. po 1.1. 2002). Predstavilo 
sa 11 družstiev a naši obsadili 2. miesto. 
Semifinále: Zbehy vs Hájske - 1:3     
 Čeľadice vs Chrenová - 0:1                        
O tretie miesto: 
Zbehy vs Čeľadice - 1:1 po p.k. 2:3 
Finále: 
Hájske - Chrenová - 0:0 po p.k. 6:7

Finálový turnaj Mladších žiakov

Konečná tabuľka II.A triedy
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