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 Je za nami pekné slnečné leto plné horúcich dní (niekedy až      
príliš) a jedným z nich bol aj 15. august, kedy sme  sa opäť mohli 
stretnúť na Dni obce a zároveň VI. ročníku Kepeždských 
folklórnych slávností. Každý ročník je iný, či už je to počasím, 
účasťou obyvateľov obce alebo rôznorodosťou a pestrosťou 

účinkujúcich. Myslím, že môžeme konštatovať, že v tomto roku 
bolo prekonané všetko. Počasie bolo krásne, slnečné, horúce, 
účasť podľa môjho skromného odhadu  najvyššia zo všetkých 
ročníkov  no a účinkujúcich súborov spolu 13. Ako som už 
spomínal v predchádzajúcom čísle ON, tohtoročné Kepeždské 
folklórne slávnosti sa konali v rámci celého regiónu OZ VITIS, 
v ktorom je združených 11 obcí. Okrem zástupcov jednotlivých 
obcí sme medzi inými privítali aj predsedu NSK doc. Ing. Milana 
Belicu PhD., ktorý svojou návštevou podporil toto kultúrne 
podujatie. Čakal nás teda kultúrny program časovo aj programovo 
veľmi náročný, ale o to viac pestrejší. Myslím, že sa nám ho 
podarilo zrežírovať tak, že jeho rozmanitosť gradovala od úvodu 
až po samotný záver. Pri tejto príležitosti chcem vysoko 
vyzdvihnúť hlavne jednotlivé vystúpenia našich detí, či už to bolo 
v rámci Kepeždanečky alebo detského súboru z materskej 
a základnej školy, ktorí veľkou mierou prispeli k pestrosti 
programu. Naše deti opäť potvrdili svoju kvalitu a talent ako 
v tanci, tak i v hre  na hudobné nástroje a ukázali, že aj 
v Hájskom sú šikovní malí umelci, pokiaľ sa im venujeme. Čo 
môže byť viac pre rodičov a starých rodičov, ako vidieť usmiate 
očká svojich detí, keď sa im vydarí vystúpenie a celé publikum 
im tlieska. Týmto chcem tiež veľmi poďakovať všetkým, ktorí 
s nimi tento perfektný program pripravili. 

pokračovanie na strane 4

 Birmovanie, takisto      
ako krst, vtláča do duše 
kresťana nezmazateľný 
duchovný znak, alebo 
charakter. Preto túto 
sviatosť možno prijať iba 
raz v živote. Birmovanie 
z d o k o n a ľu j e k r s t n ú 
milosť. Je to sviatosť, 
k t o r á d á v a D u c h a 
S v ä t é h o , a b y n á m 
p o m á h a l v y d á v a ť 
svedectvo o kresťanskej 
v iere s lovom, k toré 
sprevádzajú skutky. Dňa 
19.9.2015 sa v našom 
kostole sv. Barbory konala práve táto veľká slávnosť. Pristúpilo k nej 22 birmovancov 
väčšinou z Hájskeho a niektorí aj z okolitých dedín. Svätú omšu celebroval generálny 
vikár Trnavskej arcidiecézy Vdp. Mons. Ján Pavčír. Prišli tiež kňazi z  okolitých farností a 
takisto náš bývalý pán farár Vdp. Pavel Tomek, ktorý väčšinu birmovancov pripravoval 
počas celého roka. Celá slávnosť sa niesla v príjemnej atmosfére, ku ktorej prispel aj 
dievčenský spevácky zbor pod vedením Mgr. Janky Balážovej, za čo dostali aj pochvalu 
od samotného pána vikára. Verím, že naši mladí birmovanci sa prijatím tejto slávnosti 
pripoja k zástupom novej generácie apoštolov, ktorí majú všade šíriť Evanjelium a napĺňať 
krstné motto:“...aby náš život bol Bohu na slávu, rodičom na radosť, svetu na osoh a nám 
na spásu.“ Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku kráse tejto slávnosti. 

Zuzana Vlčková

Dni obce – Kepeždské folklórne slávnosti VI. ročník

Birmovka v našej obci Úvodník 
Vážení čitatelia! 
 Letné mesiace ubehli tento rok akosi      
prirýchlo. Zaneprázdnený človek sa 
nestihol ani obzrieť a je tu koniec 
sep tembra . A ško lopov inné de t i 
o zvýšenej rýchlosti ubiehania času cez 
prázdniny tiež vedia svoje. Ešte že leto 
bolo, ako má byť a kto chcel, mohol si ho 
užiť vrchovato. Našťastie sa nájdu ľudia, 
ochotní svoj voľný čas a nemalé úsilie 
venovať tomu, aby dovolenkové mesiace 
det í a j dospelých bol i naplnené 
zaujímavými spoločenskými udalosťami. 
Patrí im zato veľká vďaka a niektorým sú 
v tomto čísle ON venované samostatné 
články. Či už to bol začiatkom leta 
futbalový kemp a nezabudnuteľný detský 
„tábor“ vo Varíne, alebo koncom leta 
perfektne usporiadané Kepeždské 
folklórne slávnosti, bolo vidieť a cítiť, že 
boli organizované s radosťou a nadšením. 
Inak to ani nejde, ak má niečo spôsobovať 
radosť, musí sa to robiť s láskou. 
 V nastávajúcom období hodov,      
a plesovej sezóny vám redakcia ON želá 
veľa zdravia a radosti. 

Redakcia Obecných novín
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: 
 Ing. Ivan Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, 
Mgr. Dávid Kišš, Peter Vlček,  Mgr. Janka Balážová, Bc. Marián 
Kadlečík, a hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky 
Hlavnými bodmi, prejednávanými OcZ boli: 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 
2014 
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava 
Čanakyho, aby prečítal Stanovisko k záverečnému účtu za rok 
2014. 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra p. Ing. 
Ladislava Čanakyho k záverečnému účtu za rok 2014. 

2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
Starosta obce predniesol a z časti zhrnul záverečný účet obce za 
rok 2014. Poslanec Bc. Marián Kadlečík sa spýtal na sumu 6000€ 
- oddychová zóna, na čo sa prostriedky použili.  
OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad 
uznesením č. 46/5/2015. 

3. Schválenie obnovy verejného osvetlenia v obci 
Starosta obce predložil OZ návrh na obnovu verejného osvetlenia 
v obci: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu ,,Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske“, 
ktorý je realizovaný obcou Hájske 

2. Zabezpečen i e r ea l i zác i e p ro j ek tu v sú l ade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. Z a b e z p e č e n i e f i n a n čný c h p r o s t r i e d k o v n a 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

OZ schválilo a prijalo návrh na obnovu verejného osvetlenia 
v obci: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu ,,Obnova verejného osvetlenia v obci Hájske“, 
ktorý je realizovaný obcou Hájske 

2. Zabezpečen i e r ea l i zác i e p ro j ek tu v sú l ade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. Z a b e z p e č e n i e f i n a n čný c h p r o s t r i e d k o v n a 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
uznesením č. 47/5/2015. 

4. Predĺženie kontokorentného úveru 
Starosta obce predložil žiadosť o predĺženie kontokorentného 
úveru. 
OZ schválilo žiadosť o predĺženie kontokorentného úveru a úver 
bude zabezpečený vlastnou zmenkou obce uznesením č. 
48/5/2015. 

5. Schválenie príspevku na dieťa v MŠ 
Starosta predložil návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ. 
OZ schválilo návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ uznesením č. 49/5/2015. 

6. Návrh plánu hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 
Starosta predniesol návrh plánu na II. polrok 2015 hlavného 
kontrolóra p. Ing. Ladislava Čanakyho. 
OZ schválilo návrh plánu hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava 
Čanakyho na II. polrok 2015 uznesením č. 50/5/2015. 

7. Čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok  2015 
Starosta obce predložil a predniesol čerpanie rozpočtu za prvý 
štvrťrok 2015. Poslanec p. Ing. Ivan Hambalek sa pýtal na dlžobu 
na daniach z roku 2014. 
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok 2015. 

8. Schválenie návrhu pomoci rodine Chudáčikovej  
Starosta obce predložil –  Schválenie návrhu pomoci rodine 
Chudáčikovej. Zriadiť účet a  vyhlásiť verejnú zbierku. Starosta 
navrhol sumu 500€. 
OZ schválilo  návrh pomoci rodine Chudáčikovej zriadením účtu 
s príspevkom 500€ a vyhlásenie verejnej zbierky uznesením č. 
51/5/2015 

9. Žiadosť o predĺženie prenájmu starého OcÚ 
Starosta obce predložil - Žiadosť o predĺženie prenájmu starého 
OcÚ p. Márii Bennárovej. 
OZ schválilo Žiadosť o predĺženie prenájmu starého OcÚ do 
konca augusta so sumou 75€ / mesiac  p. Márii Bennárovej 
uznesením č. 52/5/2015.    OcÚ

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 5 poslanci: 
Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, Mgr. Dávid Kišš, 
Jaroslav Bennár, Ing. Eliška Miháliková  a hlavný kontrolór Ing. 
Ladislav Čanaky 

1. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej 
kontroly 

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava 
Čanakyho, aby prečítal jeho Správu  o výsledku finančnej 
kontroly. Skonštatoval, že obec má vypracovanú smernicu a tiež 
vytvorenú novú webovú stránku.  
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku 
finančnej kontroly. 

2. Zámer na odkúpenie pozemku pre IBV  
Starosta obce predniesol Zámer na odkúpenie pozemku pre IBV:  
-celková rozloha 3444m² za kúpnu cenu 32718,00€ (9,50€/m²) 
-jedná sa o nasledovné pozemky v k.ú. Hájske na LV č. 793 
parcely reg. ,,C“: 

• parc. č. 620/2 o výmere 132m² záhrady, 
• parc. č. 620/3 o výmere 1828m² záhrady, 
• parc. č. 620/6 o výmere 1484m² zastavané plochy 

a nádvoria 

OZ schválilo Zámer na odkúpenie pozemku pre IBV:  
a) akceptuje Ponuku od MUDr. Irena Brňáková a Ivan Čambalík,  
b) poveruje starostu obce doriešiť odkúpenie pozemku 
s majiteľom pozemku formou KZ v zmysle smernice zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hájske uznesením  
č. 55/6/2015. 

3. Návrh úveru na odkúpenie pozemkov na výstavbu IBV 
Starosta obce predložil Návrh úveru na odkúpenie pozemkov na 
výstavbu IBV. P. poslanec Ing. Michal Horňák navrhol urobiť - 
Prieskum trhu na úver.  
OZ schválilo a prijalo Návrh úveru - v presnej hodnote 32718,00€ 
na odkúpenie pozemkov na výstavbu IBV a úver bude 
zabezpečený zmenkou uznesením č. 56/6/2015. 

OcÚ

Výňatok z 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 25.06. 2015 v KD v 
Hájskom

Výňatok zo 6. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 23.07. 2015 v KD v 
Hájskom
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 Minulý rok bol pre centrum našej obce významý. Po dlhých desaťročiach sa z      
obecného trhoviska a dvoch rozpadnutých predajných stánkov začala pomaly 
vytvárať nová oddychová zóna. Celý projekt jej výstavby je rozdelený na niekoľko 
etáp, pričom zatiaľ sme splnili tú prvú. Podarilo sa nám vytvoriť plochu pre detské 
ihrisko, osadiť lavičky, koše a vysadiť stromy, ktorých časom pribudne ešte viac. 
Rôzne časti celého projektu sa snažíme získavať sponzorsky, aby rozpočet obce 
túto investíciu pocítil čo najmenej.  

 D e t s k é i h r i s k o v   
posledných týždňoch 
obohatila preliezka, prvá 
z plánovaných dvoch, 
k t o r á b o l a 
zafinancovaná Nadáciou 
Slovenskej sporiteľne zo zamestnaneckého grantu Euro k euru. Pretože 
hracie prvky na takýchto ihriskách musia spĺňať prísne bezpečnostné 
predpisy, ich cena je vysoká. Som ale veľmi rád, že máme na Slovensku 
banku, ktorej záleží na tom, aby bol život na Slovensku i v našej obci lepší.  
 V nasledujúcich etapách realizácie pribudne v oddychovej zóne   
amfiteáter, park, námestie s fontánou a tržnica. Nové prvky môžeme 
očakávať už budúci rok. Ak pôjdu všetky práce podľa plánov, v peknom 
novom centre obce si všetci spoločne posedíme už v roku 2017.  

Michal Horňák

 V priebehu mesiaca august členovia výboru Slovenského      
zväzu záhradkárov v Hájskom hodnotili najkrajšie dedinské okno, 
ale i balkónu, loggie, či terasy. Plejáda rôznych druhov 
balkónových kvetov sa striedala pri pohľade na krásne vysadené 
nádoby, ale v najväčšej miere sú zastúpené tradičné muškáty. 
 Už od dávna zdobili malé okienka chudobných príbytkov      
našich starých mám muškáty. U nás to boli kvety, ktoré sa 
pestovali za oknami, aby odpudzovali napríklad hmyz, komáre, 
hlavne v blízkosti hospodárskych budov. Išlo o voňavé muškáty, 
rozmarín, ktoré nemohli chýbať v žiadnom vidieckom okne. 
Pestovanie kvetín v oknách a na balkónoch má už dávnu 
pestovatelskú tradíciu. 
 Pôvodné druhy muškátov, ktoré mali vplyv na vznik      
súčasných pestovateľských druhov pochádzajú prevažne zo 
subtropických oblastí, väčšinou z Južnej Afriky, takzvanej 
Kapskej flóry. Pretrvávajúce suché letá sa tu striedajú so zimnými 
dažďami. Oblasť Kapského mesta sa vyznačuje vysokým počtom 
slnečných dní, napríklad v Johanesburgu je to až 265 dní v roku. 
Aj to je dôvod prečo ich označujeme ako “deti slnka”. 
 Kvety vytvárajú z okna, balkóna, terasy, loggie oázu pokoja,      
harmónie, krásy, čo citovo pôsobí na dušu človeka. Keďže 
muškáty stále patria medzi stálice, 
šľachtitelia pelargónií prinášajú na trh rôzne 
novinky, ktoré sa čoraz viac objavujú na 
našich oknách a balkónoch. Vo väčšej miere 
sú to muškáty štítovitolisté, previsnuté. 
 Naš i občania využ íval i i svoje      
aranžérske schopnosti a skombinovali 
výsadbu muškátov aj s inými druhmi 
balkónových kvetov, čím vytvorili farebnú 
škálu kombinácií, ktoré sa dopĺňali s ich 
domovom či okolím. Krásne rozkvitnuté 
kvety napomáhajú k vytvoreniu príjemného 
prostredia, k zlepšovaniu zdravia ľudí, lebo 
človek už od pradávna vnímal podvedome 
ich krásu a pripisoval im aj magickú silu. 
 R a s t l i n k y n a b a l k ó n e t a k t o v      
bezprostrednej blízkosti človeka si vyžadujú 
jeho priamu starostlivosť, ale i citovú 
zainteresovanosť. Reagujú na človeka, ktorý 
sa o ne stará, vnímajú jeho prítomnosť, ale i 
neprítomnosť. Vo veľkej miere sú na 
človeku závislé a každé zanedbanie 

starostlivosti sa veľmi rýchlo odzrkadlí na ich vzhľade. 
 Po krátkej prechádzke cez celú našu dedinu komisia ocenila      
všetky skrášlené okná, balkóny našich občanov, za čo im patrí 
naša srdečná vďaka, a spomedzi nich vybrala najkrajší balkón s 
previsnutými muškátmi, s ktorými sa môže pochváliť dom s 
popisným číslom 314, majiteľom je pán František Kubica s 
rodinou, ktorý nám dovolil urobiť priloženú fotografiu. 
 Záverom by sme sa chceli poďakovať v mene všetkých členov      
záhradkárskeho spolku rodine pána Františka Kubicu za obetavú 
starostlivosť o svoj balkón, ktorý bol vyhodnotený ako 
“Najkrajšie dedinské okno, balkón” v našej obci, čím nemalou 
mierou prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia a 
vytvárania podmienok na aktívny odpočinok, čím sa napĺňajú aj 
Stanovy Slovenského zväzu záhradkárov, Poslanie zväzu §3. 
Majiteľ bude odmenený vecným darčekom od výboru 
Slovenského zväzu záhradkárov v Hájskom. 
 Verím, že sa občania našej malej dediny budú aj v budúcnosti       
venovať skrášlenie našich príbytkov, a že nabudúce budeme môcť 
vyhodnotiť aj viacero kategórií v skrášľovaní životného 
prostredia všetkých nás. 

Marta Matušicová

V centre obce už môžeme oddychovať

Najkrajšie dedinské okno, balkón



 

 Výlet do Bratislavy sa uskutočnil v mesiaci jún. Pretože ON      
vychádzajú až teraz v septembri, chceli by sme našich občanov 
o ňom trošku poinformovať. 
 Ráno sme sa stretli pred  školou a nedočkavo sme čakali na      
autobus. Keď prišiel, všetci sme sa netrpezlivo nahrnuli ku 
dverám. Pani učiteľky nás postupne usadili a mohli sme vyraziť. 
Cesta bola veselá, boli sme super kolektív a veľa sme sa nasmiali. 
Nálada bola stále lepšia a lepšia a cesta ubiehala veľmi rýchlo. 

Ani sme sa nenazdali a už sme boli v Bratislave. 
 Najprv sme si to namierili do Atlantis Centers. Veľmi sa nám      
tam páčilo, bola tam veľká zábava. 
Hneď, ako sme prišli, rozdelili nás na dve skupiny. 1. skupina si 
mohla vyskúšať rôzne praktické činnosti a 2.skupina mala 
prednášku z histórie slovenčiny. Rozprávali nám napr. o hlaholike 
a súvislostiach okolo nej. Vyskúšali sme si, ako sa písalo na 
voskové tabuľky.  

Odtiaľ sme sa vybrali na Devín, kde sme mali malú 
prehliadku archeologických nálezov, napríklad 
z doby bronzovej a doby železnej. Napriek tomu, 
že počasie nebolo práve najlepšie, bolo na Devíne 
pomerne veľa návštevníkov. Všimla som si, že 
niektorí boli cudzinci. To, čo ich najviac upútalo, si 
fotografovali, niektorí mali aj videokameru. Aj my 
sme si čo –to odfotografovali. 
 Po skončení prehliadky sme sa  vybrali k      
autobusu. Neboli sme už takí nadšení  ako na 
začiatku výletu. V autobuse sme si posadali na 
svoje miesta a vydali sme späť do našej dedinky.  
 Myslím, že výlet bol super a určite by sme mali      
niečo podobné podniknúť aj nabudúce. A všetkým 
učiteľom pekne ďakujeme. Ďakujeme  aj pánovi 
šoférovi, že nás bezpečne zaviezol  tam a späť. 

Katka Vlčková, VIII. trieda

pokračovanie zo strany 1 
 Aj v tomto roku bola súčasťou obecných slávností súťaž vo      
varení gulášu. Zúčastnilo sa jej spolu šesť družstiev a ako víťazný 
bol vyhodnotený guláš MO Slovenského zväzu záhradkárov. 
Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za to, že 
pripravili toto už tradičné občerstvenie pre našich občanov, ale 
i pre hostí, a tak reprezentovali obec Hájske. No a v neposlednom 
rade patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili 

k úspešnému zorganizovaniu tohto ročníka a pomohli pri 
prípravných prácach, výzdobe, zabezpečení občerstvenia atď. 
Čo povedať na záver? Prežili sme spolu pekné kultúrne 
popoludnie a aj tento ročník „slávností“ ukázal, že podobné 
podujatia majú zmysel a je potrebné v nich pokračovať. Jednak 
pre zachovanie našich tradícií, jednak pre nás všetkých, aby sme 
sa mohli stretnúť, porozprávať , zabaviť a prežiť tak zopár 
príjemných chvíľ so svojimi priateľmi. 

Ivan Hambalek 
vedúci FS Kepeždanka

Výlet do Varína 
 V jednu horúcu júlovú nedeľu sme sa vybrali na      
päťdňový výlet bez rodičov. Výlet sa uskutočnil pod 
vedením p. Mgr. Janky Balážovej, p. Maroša Baláža 
a tety kuchárky zo škôlky Martiny Karásikovej. Prihlásili 
sme sa starší žiaci, mladší žiaci, škôlkari ale aj „cezpoľní“ 
kamaráti. Cestovali sme vlakom aj autobusom. Síce bolo 
veľmi teplo, ale všetci sme cestu dobre zvládli. Ubytovali 
sme sa na chate Borovica vo Varíne, „kúsok“ od Žiliny. 
Prežili sme nádherný týždeň plný radosti, prekvapenia 
a kamarátstva. Zdolali sme hrad Strečno, navštívili farmu 
Koliba panorama, chodili sme na vychádzky, mali sme 
diskotéku aj večierok a rozlúštili sme zábavné hádanky 
ukryté v lese. Snažili sme sa pomáhať starší mladším 
a tete kuchárke v kuchyni. 
 Jedno veľké ĎAKUJEME od všetkých detí z výletu      
patrí Janke, ujovi Marošovi a tete Mate za ich 
starostlivosť, trpezlivosť, kamarátskosť, ktorú nám 
venovali. A odkazujeme im, že o rok si výlet zopakujeme. 

Ema Strigáčová, Nikola Korcová 

Otvorenie školského roka 2015/2016 
 Na otvorenie      
školského roka 
sme prišli všetci s 
úsmevom na tvári, 
hoci nie všetci 
sme sa tešili zo 
s k o n č e n i a 
prázdnin.  
 Na zač ia tok      
školského roka sa 
u r č i t e n a j v i a c 
tešili naši malí- 
veľkí prváčikovia.  
 Školský rok      
2 0 1 5 / 2 0 1 6 
otvori la milým 
príhovorom pani riaditeľka Mgr. Eva Štangová .  
Potom odovzdala slovo pánovi starostovi Jozefovi Matušicovi a ten nám 
svojím príhovorom tiež spríjemnil začiatok školského roka. 
Povzbudiť nás prišiel aj náš nový pán farár Mgr. Marián Antal.  
 Nasledoval krátky program, v ktorom  sme my, žiaci, zaspievali      
ľudovú pieseň a ja som ozvláštnila začiatok školského roka hrou na 
saxofón.  
Prváčikov si ich nová pani učiteľka Mgr. Libuša Lenčéšová odviedla do 
triedy, aby videli, kde sa budú ďalších 10 mesiacov učiť písať, čítať a 
počítať. Nám väčším pani učiteľky odovzdali prihlášky a dotazníky a 
mohli sme ísť domov.  
 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 prebehlo rýchlo a      
nám už len ostáva zmieriť sa s tým, že sa nám skončili vysnívané 
prázdniny. 

Katka Vlčková, VIII. trieda 

Výlet do Bratislavy
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 27. júna 2015 oslávili naši dôchodcovia 20. výročia založenia      
svojej organizácie. 
 V sále kultúrneho domu privítala všetkých prítomných      
predsedníčka ZO JDS v Hájskom Kamila Boháčová. Medzi 
hosťami privítala starostu obce J. Matušicu, krajskú hospodárku 
JDS E. Kmeťovú, okresnú podpredsedníčku M. Runákovú a 
ďaľších hostí. Ďalej privítala spevácku skupinu Ivančanka a 
domácu spevácku skupinu Hájčanka. 
 Po úvodných slovách zarecitovala báseň Ľ. Múčková a potom      
predsedníčka K. Boháčová zaspomínala na vznik a začiatky našej 
organizácie. 
 ZO JDS v Hájskom vznikla z iniciatívy vtedajšieho starostu      
Ing. M. Mihálika a M. Búrana. Najskôr mala 56 členov, spomedzi 
ktorých sa vytvoril výbor Jednoty dôchodcov. Do výboru boli 
zvolení: Medard Búran - predseda a členmi výboru sa stali Otília 
Búranová, Ľudmila Múčková, Mária Pápayová a Fabiola 
Sarvašová. Po niekoľkých dňoch urobili prvé posedenie a hneď sa 
začali prihlasovať noví členovia. Po troch rokoch ich bolo už 210. 
 Výbor začal organizovať rôzne rekreácie, výlety, poznávacie      
zájazdy(Košice, Komárno, Tesárske, Mlyňany, Topoľčianky, …), 
návštevy divadiel(Nitra, Trnava, Bratislava) a navštevovali aj 
termálne kúpaliská(Čalovo, Štúrovo, Podhájska). 
V roku 2001 založili spevácku skupinu Hájčanka. Na harmonike 
hral Jozef Kokeš, ktorý so skupinou vystupuje doteraz. 
Na svoje posedenia si dôchodcovia pozývali aj iné 
spevácke skupiny z okolia, z Paty, Šoporne, Lužianok, 
Ivanky a z mnohých ďaľších obcí. 
 V novembri 2010 sa M. Búran rozhodol ukončiť      
svoju funkciu a na členskej schôdzi bola zvolená za 
predsedníčku K. Boháčová, za podpredsedníčku E. 
Búranová, za hospodárku M. Juríčková a za kultúrnu 
referentku M. Popelková, za kronikárku L. Trubačová. 
Nový výbor na čele s predsedníčkou K. Boháčovou 
úspešne pokračuje v činnosti organizácie dôchodcov, 
za čo im patrí vďaka. 
 Usporadúvajú pravidelne pre svojich členov      
posedenia. Úzko spolupracujú s OO JDS. Naše členky 
sa zúčastňujú akcií ako je prednes poézie a prózy v 
Diakovciach, športové preteky v 5-tich disciplínach v 
Močenku a u nás v Hájskom bývajú výstavy výšiviek 
a porcelánu. V roku 2013 sme sa zúčastnili na výstave 
krojov v Nitre, kde sme mali vystavený svoj panel s 
krásnymi kepeždskými výšivkami. V roku 2014 sme 

organizovali v rámci okresu vystúpenie Spevy domova. Jednota 
dôchodcov v Hájskom dôstojne reprezentuje aj spomenutá 
Spevácka skupina Hájčanka, v ktorej vystupujú dôchodcovia z 
našej organizácie. Zúčastňujú sa rôznych podujatí v okolitých 
obciach: v Pate, Šoporni, Močenku, Ivanke, Bábe, Lužiankach, … 
Zúčastnili sa aj Krajskej prehliadky seniorských súborov v Šali, 
Nitre, Komárne a Topolčanoch. 
 V závere svojho príhovoru K. Boháčová poďakovala      
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za veľmi dobrú 
spoluprácu a pomoc našej organizácií. 
 Potom ocenila kvetom a pekným slovom členov, ktorí sa      
najviac podieľajú na činnosti našej organizácie. Sú to: Otília 
Búranová, Etela Búranová, Magdaléna Juríčková, Mária 
Popelková a Jozef Kokeš. Nasledovalo vystúpenie speváckej 
skupiny Hájčanka a po ňom blahoželanie členiek výboru 
jubilantom z radov dôchodcov, ktorí dovŕšili v tomto roku 
okrúhle jubileum svojho života. 
Po príhovoroch hostí vystúpila spevácka skupina Ivančanka. 
 Do tanca a na počúvanie nám hrala naša známa kapela Veselí      
starci a medzitým sa podávalo občerstvenie. 
Verím, že všetci, ktorí sa popoludnia zúčastnili, mali z neho 
pekný kultúrny zážitok. 

E. Trubačová

 Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov      
rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu 
zo záhrad a domácností je zakázané. 
Napriek tomu dochádza k neustálemu 
porušovaniu viacerých zákonov. 
 Osobitne v období, keď sa zbiera      
úroda, ľudia hromadne pália odpad zo 
záhrad, trávu, konáre či vňate. Nad 
dedinou sa vznášajú mračná bieleho 
zapáchajúceho a škodlivého dymu. 
Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho 
zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad 
mieru prípustnú pomerom obťažovať  
susedov hlukom, prachom, popolčekom, 
dymom, plynmi, parami a podobne. 
 Spaľovanie odpadu predstavuje aj      
porušovanie zákona o odpadoch, v  zmysle 
ktorého je zakázané zneškodňovať 
(spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v 
zariadeniach na to určených, teda v 
spaľovniach alebo na skládkach odpadov. 
Navyše od 1. januára 2006 platí aj zákaz 
zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, 

cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad 
sa teda nesmie ani spaľovať ani ukladať na 
skládky odpadov. Zákon o ochrane pred 
požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať 
oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 
a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov. 
 Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa      
uvoľňujú toxické látky ako napr. oxid 
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, 
dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu 
škodlivé látky. Pri spaľovaní odpadov 
doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte 
vyšších koncentráciách, než je to v 
mnohých priemyselných závodoch. 
Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a 
nedostatočného okysličovania. Spálením 
organického odpadu teda doslova 
vypúšťame do vzduchu organické hnojivo 
a meníme ho na škodlivé plyny. 
 Zákony umožňujú „zelený“ odpad len      
zhodnocovať. Jedným z možných a 
najjednoduchš ím riešením je jeho 

kompostovanie. Lístie, trávu a drevnú 
hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z 
kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia 
ovocia a zeleniny) použiť na výrobu 
kompostu.  
    Správajme sa prosím ohľaduplne voči 
svojmu okoliu a životnému prostrediu. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!  
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
zakazuje pod hrozbou pokuty (občania do 
166 € a právnické osoby do 1 660 €) 
biologický odpad z údržby verejnej a 
súkromnej zelene a záhrad (vrátane 
cintorínov): 
• spaľovať,  
• vyhadzovať na nelegálne (čierne) 
skládky, 
• ukladať do zberových nádob na zmesový 

komunálny odpad a odvážať ich na 
skládky odpadov. 

OcÚ

Vážení občania, spaľovanie „zeleného“ odpadu je nezákonné !

20. Výročie založenia ZO JDS v Hájskom
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Udialo sa 
- Dni obce 
- začiatok školského roka 
- birmovka 
Udeje sa 
- hody 
- lampiónový sprievod

Chválime, kritizujeme 
organizátorov a účastníkov 
Dní obce 
občanov páliacich zelený 
odpad

Spoločenská kronika 
(9.6. 2015 - 28.9. 2015) 

Narodení: 
Hana Horňáková č.d. 564          

Uzavreli manželstvo: 
- Miroslav Kužela (Hájske) a 

Martina Velšiczová (Dolné 
Saliby) 

Opustili nás: 
Ladislav Pavelka 58 rokov          
Hermína Trubačová 81 rokov      
Vladimír Švihorík 67 rokov        
Anton Chudáčik 75 rokov          
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1 Rumanová 8 7 0 1 40:12 21 (+6)
2 Nové Sady 7 5 1 1 21:10 16 (+7)
3 Čakajovce 8 5 0 3 15:9 15 (+3)
4 Veča 7 4 1 2 18:12 13 (+1)
5 Rišňovce 8 4 1 3 17:11 13 (+4)
6 Žihárec 8 4 1 3 20:15 13 (+4)
7 Mojmírovce 8 4 1 3 18:16 13 (+1)
8 Cabaj-Čápor 8 3 3 2 17:11 12 (-3)
9 Lukáčovce 8 3 3 2 16:14 12 0

10 Svätoplukovo 7 3 1 3 16:11 10 (+1)
11 Hájske 7 3 0 4 14:20 9 0
12 H. Lefantovce 8 1 3 4 9:22 6 (-6)
13 Járok 8 0 1 7 7:30 1 (-14)
14 Kynek 8 0 0 8 7:42 0 (-12)

ŠK Hájske vs Svätoplukovo 8.11. o 13:30
Nové Sady vs ŠK Hájske 6 : 0
ŠK Hájske vs Nitra - Kynek 5 : 1

Mojmírovce vs ŠK Hájske 5 : 0
ŠK Hájske vs Járok 7 : 0

Cabaj-Čápor vs ŠK Hájske 4 : 0
ŠK Hájske vs Rumanová 0 : 3

Veča vs ŠK Hájske 1 : 2
ŠK Hájske vs H.Lefantovce 4.10 o 15:00
ŠK Hájske vs ŠK Magnus 10.10. o 14:30
Čakajovce vs ŠK Hájske 18.10. o 14:00
ŠK Hájske vs Rišňovce 25.10. o 14:00
ŠK Hájske vs Žihárec 1.11. o 13:30

1 Ivanka 7 7 0 0 59:1 21
2 Mojmírovce 7 5 1 1 65:16 16
3 Neded 7 4 2 1 56:25 14
4 Tešedíkovo 7 4 2 1 32:19 14
5 Kráľová n/V 7 4 1 2 32:7 13
6 Cabaj-Čápor 7 4 1 2 29:11 13
7 Vlčany 7 3 1 3 30:38 10
8 Hájske 7 3 0 4 29:17 9
9 Selice 7 2 0 5 14:51 6

10 Branč 7 1 0 6 8:43 3
11 H. Kráľová 7 1 0 6 7:57 3
12 Trnovec 7 0 0 7 11:87 0

ŠK Hájske vs Tešedíkovo 1 : 3
H. Kráľová vs ŠK Hájske 3 : 2
ŠK Hájske vs Branč 4 : 2

Trnovec n/V vs ŠK Hájske 1 : 11
ŠK Hájske vs Selice 9 : 0

Kráľová n/V vs ŠK Hájske 3 : 1
ŠK Hájske vs Ivanka pri Nitre 1 : 5
ŠK Hájske vs Cabaj Čápor 3.10. o 14:00

Neded vs ŠK Hájske 10.10. o 12:00
ŠK Hájske vs Mojmírovce 17.10. o 14:00

Vlčany vs ŠK Hájske 24.10. o 14:00

1 V. Zálužie 3 3 0 0 11:1 9
2 H. Kráľová 3 2 0 1 5:4 6
3 Hájske A 3 1 0 2 8:10 3
4 Hájske B 3 0 0 3 2:11 0

1 Mojmírovce 4 2 1 1 20:10 7
2 Zbehy 4 2 1 1 13:7 7
3 V. Zálužie 3 2 0 1 29:10 6
4 Chrenová 2 2 0 0 11:3 6
5 Hájske 2 1 0 1 23:6 3
6 V.-Opatovce 2 0 0 2 2:9 0
7 Vinohrady 3 0 0 3 3:56 0

 “A” mužstvo VII. liga sk. A Vylosovanie futbalových zápasov                                 

 Súťaž žiakov IV. liga sk. A Vylosovanie futbalových zápasov                                   

Miniliga Miroslava Stocha 
skupina NR2

Mladší žiaci liga 
benjaminkov skupina A

Pedikúra Elstra 
Zdravotné stredisko Močenok 

Mokrá pedikúra: ošetrenie a úprava nechtov, ošetrenie 
zarastajúcich nechtov, stvrdnutej kože, praskliniek na 
koži a kurích ôk. 
Wellness pedikúra: peeling + zábal nohy, lakovanie 
nechtov, klasická masáž chodidla, reflexná masáž 
chodidla 
Poskytujem aj odborné poradenstvo a predaj prípravkov 
na domáce ošetrenie nôh. 
Iveta Straňáková, tel. 0911578656

Turnaj v Hornej Kráľovej 26.9. 
sa nekonal pre nespôsobilý terén. 
Najbližší turnaj bude 3.6. 2016 
v Hájskom 6. kolo - 2.10. o 17:00 Hájske-Mojmírovce.

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

