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VEĽKÁ NOC
v spomienkach našich starých rodičov

ÚVODNÍK
	 Veľkonočné	 sviatky	 sú	 naj-
významnejším	kresťanským	sviatkom.	Sú	
oslavou	zmŕtvychvstania	Ježiša	Krista	po	
jeho	smrti	na	kríži.	Veľkonočné	zvyky	sa																					
líšia	podľa	regiónov	a	o	tom	ako	sa	slávili	
sviatky	 Veľkej	 noci	 v	minulosti	 v	 našej	
dedine	Hájske,	som	sa	rozprávala	s	mo-
jou	prababkou	Annou	Kubicovou	a	tetou 
Máriou	Bennárovou.
	 Ako	 si	 spomínate	na	blížiace	 sa	
Veľkonočné	sviatky	?
Počas	celých	fašiangov	sa	drápalo	perie,	
z	konope	sa	priadli	na	kolovrátkoch	nite	
–	hrubšie	boli	na	posteľné	plachty	a	me-
chy	na	zbožie,	tenšie	sa	použili	na	rukáv-
ce,	košele,	rubáče	a	uteráky.	Tkáči	z	nití	
natkali	plátno,	z	ktorého	sa	ušilo	všetko	
potrebné.
Deň	 pred	 Popolcovou	 stredou	 chodie-
vali	 deti	 na	 cech.	 V	 novopostavených											
domoch,	 kde	 sa	 ešte	 nebývalo	 boli	 na	
zemi	 kôpky	 hliny.	 Malé	 i	 staršie	 deti																		
v	týchto	domoch	tancovali,	a	tým	ubíjali	
nepošliapanú	hlinu,	ktorá	tvorila	v	minu-
losti	podlahu	domu.	Do	tanca	hral	deťom	
dedinský	harmonikár.	Po	fašiangovej	ve-
selici	prichádza	Popolcová	streda	a	začí-
na	40	dňový	pôst.	Je	to	obdobie	prípravy	
na	Veľkú	noc.
Obdobie pôstu
Ako	 začal	 pôst,	 každý	 večer	 sa	 čítala							
v	dome	„Kapitula“.	V	dome	sa	zišlo	aj	20	
ľudí,	 či	 to	 bola	 rodina,	 susedia,	 známi,	
deti,	mladí	 ľudia	aj	 starci.	 Jeden	z	nich	
čítal	 z	Kapituly	o	Umučení	 Ježiša	Krista			
a	potom	sme	sa	pomodlili	ruženec.	Čítalo	
sa	každý	večer,	od	Popolcovej	stredy	až	
do	Vzkriesenia	–	na	Bielu	sobotu.
Obdobie	pôstu	bolo	spojené	s	modlitbami	
a	účasťou	na	bohoslužbách.	Pôst	od	mä-
sitých	 jedál	 nebol	 žiadnym	problémom,	
pretože	v	tých	časoch	sa	jedlo	mäso	iba	
v	nedeľu,	aj	to	nie	každú.
Kvetná	nedeľa
Ráno	 o	 10.	 hodine	 bola	 svätá	 omša, 
na	ktorú	prišla	celá	dedina.	Všetci	 ľudia	
boli	oblečení	vo	svojich	najkrajších	svia-
točných	šatách	–	v	krojoch.	Náš	kostolík	
bol	naplnený	krásnym	spevom	na	chválu	
Božiu,	stredobodom	obradov	boli		Pašie.	
Každá	skupina	mala	svoje	miesto.	V	lavi-
ciach	sedeli	staršie	ženy.	V	lavici	pri	oltári	
sedával	richtár,	kostolný	otec	a	učitelia.	
Okolo	 oltára	 boli	 zoradené	 malé	 deti,	
pred	 lavicami	 -	 po	 kamenný	 schodík	 –	
stáli	dievky	staršie	ako	14	rokov.	Vydaté	
ženy	 stáli	 po	 pravej	 i	 ľavej	 stane	 lavíc.	

 Presne pred rokom 
sme sa na tomto mieste 
rozplývali	 nad	 krásou	 a	 fa-
rebnosťou	 jarnej	 prírody...	
a	 všetci	 vieme	 ako	 to	 pár	
dní	 na	 to	 dopadlo	 s	 vini-
čom	a	takmer	všetkým	ovo-
cím.	Príroda	si	skrátka	robí,	
čo	 chce	 a	 človek	 s	 tým	nič	
nezmôže.	 Iste,	môžeme	 sa	
modliť,	 ofukovať	 mrznúce	
stromy	 teplým	 vzduchom,	
zapaľovať	 fakle	vo	vinohra-
de,	ale	prírodu	nepokoríme.	
Jej	 sila	 je	 bezhraničná	 ako	
ľudská	 obmedzenosť	 a	 ne-
predvídateľná	 ako	 aprílové	
počasie.		
	 Tak	si	spoločne	zaže-
lajme,	aby	sa	tento	rok	Tra-
ja	zmrznutí	aj	so	Žofiou	pre-
hnali	 kalendárom	bez	 toho,	
aby	 naplnili	 svoju	 pranos-
tikovú	 povesť.	 Nech	 sa	 na	
jeseň	 môžeme	 tešiť	 z	 úro-
dy	ovocia	či	už	v	čerstvom,	
v	 sterilizovanom,	 alebo	 pre	
fajnšmekrov	 aj	 v	 tekutom	
stave.
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Chlapom	 a	 mládencom	 patril	 chórus.	
Mladší	chlapci	stáli	pozdĺž	lavíc	na	pravej	
strane	 kostola	 /od	 Mikécov/	 a	 mladšie	
dievčatá	pozdĺž	ľavej	strany	kostola	/od	
Podkostolných/.	Boli	to	dievčatá	a	chlap-
ci	vo	veku	približne	12	až	14	rokov.
Po	 obede	 chodili	 dievčatá	 „	 S	 Májom“, 
v	rukách	si	niesli	„bališky“	ozdobené	kro-
jovými	stužkami	a	takto	spievali:

 
Máj, máj, máj, pod zelený háj,
aby tráva róstla, vyše kolená.

Buďte vy babičky veselé,
už vám to letečko neseme.

Dajte nám vajíčko, lebo dve,
šak vám to máličko ubudne.

Ide Peter z Ríma, nese fľašu vína,
aby sme sa napili, Pána Boha chválili.

 
Do	košíčkov	si	dievčatá	vyspievali	marci-
pánovú	bábiku,	pukance,	sušené	slivky	a	
vajíčko	uvarené	v	cibuľovej	šupke.	Táto	
tradícia	je	jedinečná	pre	našu	obec	Háj-
ske.
V	 tento	 deň	 bola	 aj	 tradičná	 spoločná	
svätá	spoveď,	od	obeda	až	do	šiestej	ho-
diny	večer.	Ženy	napiekli	pagáče,	koláče	
a	pripravili	 	 	 	 	občerstvenie		pre	spove-
dajúcich	kňazov,	ktorí	prichádzali	z	oko-
litých	dedín.
Zelený	štvrtok
Ráno	 bola	 svätá	 omša.Večer	 poklona	
k	 Sviatosti	 oltárnej,	 po	 ktorej	 sa	 ženy		



15. ZASADNUTIE OZ

16. ZASADNUTIE OZ

   Milí spoluobčania, dňa 16. februára 
2017 sa v kultúrnom dome konalo  15. 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil 
starosta obce pán Jozef Matušica, 9 
poslancov, zapisovateľka OcÚ, hlavný 
kontrolór OcÚ a niekoľko občanov.
   Starosta obce p. Jozef Matušica   v 
úvode otvoril a viedol 15. rokovanie 
OZ. Privítal prítomných poslancov 
a občanov obce. Konštatoval, že na 
zasadnutí sa zúčastnila nadpolovičná 
väčšina poslancov a OZ bolo uzná-
šania schopné. Následne prečítal 
program rokovania. OZ bolo uznáša-
nia schopné a týmto mohlo rokovať.
   Po uskutočnení základných podmie-
nok na korektné a úplne vedenie OZ 
sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým 
bodom.
   Poslanci a občania boli informovaní    
o plnení úloh predchádzajúceho uzne-
senia a starosta skonštatoval priebež-
né plnenie úloh.
   V nasledujúcom bode sa rozprá-
valo o odkúpení pozemku od ZsVs, 
a.s. Nitra. Poslanci odsúhlasili toto 
uznesenie a obec sa môže posunúť k 
ďaľšiemu krôčiku k vytvoreniu oddy-
chovej zóny obce.
   V ďalšom bode sa riešil pozemok v 
časti Mladý Háj. 
   Obec Hájske kontaktoval zástupca 
Slovak Telekom a.s., kedy bolo po-
núknuté obci vybudovanie vysielača 
pre lepšie pokrytie mobilného signá-
lu. Táto skutočnosť bola odsúhlasená 
a pristúpilo sa k ďalšiemu bodu. 
   V tomto bode sa jednalo o odkúpení 
pozemku občanom obce, čo opäť bolo 
schválené. 
   Následne boli prítomní občania in-
formovaní o návrhu VZN č.1/2017. 
Toto VZN rieši poskytovanie dotácií z 
rozpočtu obce Hájske. VZN poslanci 
schválili.
   V nasledujúcom bode sa prešlo k 
diskusii. Poslanec Ing. Hambalek sa 
pýtal na rómskych spoluobčanov pri 
barine. Poslanec p. Vlček naznačil 
rozhovor s Adamom Lakatošom a po-
hovoriť si s nimi. V diskusii bolo „ve-
denie“ obce a poslanci informovaní o 
tom, že v Novej dedine rómski spolu-
občania púšťajú výkaly do járku. Bol 
návrh na zlikvidovanie studne pred 
nimi.
   Poslanec Mgr. Kišš informoval OZ, 
že chodia v noci autá na ,,zberný 
dvor“. Starosta informoval, že zberný 
dvor sa urobí na bývalom družstve v 
Hájskom. Poslanec Mgr. Kišš sa infor-

   Milí spoluobčania, dňa 23.marca 
2017 sa v kultúrnom dome konalo 16. 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil 
starosta obce pán Jozef Matušica, 
9 poslancov, zapisovateľka OcÚ, hlav-
ný kontrolór OcÚ a niekoľko občanov.
   Starosta obce p. Jozef Matušica v 
úvode otvoril a viedol  16. rokova-
nie OZ. Privítal prítomných poslan-
cov a občanov obce. Konštatoval, že 
na zasadnutí sa zúčastnila nadpolo-
vičná väčšina poslancov a OZ bolo 
uznášania schopné. Následne prečítal 
program rokovania, kde navrhol vlo-
žiť ešte ďalší bod - Verejná dražba na 
nehnuteľnosť Hájske so súp. č. 56. 
OZ bolo uznášania schopné a týmto 
mohlo rokovať.
   Po uskutočnení základných podmie-
nok na korektné a úplne vedenie OZ 
sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým 
bodom.
   Starosta obce vykonal kontrolu pl-
nenia uznesení z 15. zasadnutia zo 
dňa 16.02.2017 a z predchádzajúcich 
OZ skonštatoval, že sa priebežne pl-
nia.
   V nasledujúcom bode starosta in-
formoval o podaní žiadosti - Zníženie 
energetickej náročnosti budovy kul-
túrneho domu v Hájskom.
   V nasledujúcom bode starosta obce 
predstavil v skratke Rozpočtové opat-
renie  č. 1 na rok 2017, ktoré bolo 
schválene uznesením č. 126/16/2017.
   V bode číslo 8 - „Voľba hlavného 
kontrolóra“, kedy starosta obce prečí-
tal postup Voľby hlavného kontrolóra. 
Ďalej poprosil kandidátov na hlavné-
ho kontrolóra, aby sa v skratke pred-
stavili. Začal p. Ing. Ladislav Čanaky, 
druhá bola PhDr. Zlatica Opáleková, 
ktorá sa ospravedlnila za neúčasť 
a posledný bol p. Michal Ormandy. 
Poslanec Mgr. Dávid Kišš vyhlásil za 
komisiu, že jednohlasne vyhral p. Ing. 
Ladislav Čanaky v počte 9 hlasov. OZ 
schválilo Voľbu hlavného kontrolóra, 
ktorým sa stal – Ing. Ladislav Čanaky  
uznesením č.127/16/2017. 
   Starosta obce pokračoval v nasle-
dujúcom bode a predstavil Vyhodno-
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moval na lavice a chodník pri multi-
funkčnom ihrisku.
   Starosta oboznámil občanov o Fa-
šiangovej akcii v sobotu 25.02.2017.
  Po diskusii starosta obce Jozef 
Matušica poďakoval poslancom 
a občanom  za účasť a ukončil 15. 
zasadnutie OZ.

tenie verejnej obchodnej súťaže  - na 
prenájom nehnuteľností (pozemkov) 
vo vlastníctve obce v časti Mladý Háj. 
Poslanec Ing. Marián Palkovič doplnil, 
že sa im pozemky prenajmú na 5 ro-
kov, kde majú vybudovať v časti Mla-
dý Háj inžinierske siete.
   V nasledujúcich 2-och bodoch 
starosta obce predstavil Zámer od-
kúpenia pozemku od súrodencov 
Lipovských a nasledovné schválenie 
úveru na tento pozemok.
   V bode č. 12 hlavný kontrolór p. 
Ing. Ladislav Čanaky prečítal Správu 
o činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2016.  Taktiež hlavný kontrolór prečí-
tal ďalej ešte Správu o výsledku kon-
troly č. 1 za rok 2017.
   V nasledujúcom bode starosta obce 
predstavil Návrh VZN č.2/2017 o dani 
za ubytovanie. Poslanec Ing. Marián 
Palkovič vysvetlil situáciu, čo sa deje 
v iných obciach. Hlavný kontrolór Ing. 
Ladislav Čanaky vysvetlil podľa záko-
na prečo sa schvaľuje toto VZN. OZ 
schválilo Návrh VZN č.2/2017 o dani 
za ubytovanie sumou 1,00 € za osobu 
na noc uznesením č. 132/16/2017.
   Starosta obce predstavil OZ Dražbu 
nehnuteľnosti so súp. č. 56 a OZ 
schválilo Účasť na verejnej dražbe na 
nehnuteľnosť v obci Hájske so súp. č. 
56 uznesením č. 133/16/2017. 
   Nasledovala diskusia, kde občan 
Mgr. Vladimír Urban požiadal staros-
tu a poslancov, aby sa na nasledujú-
com OZ prerokovalo vo veci zvýšenej 
automobilovej premávky po miest-
nej komunikácii v ulici ,,Argentína“. 
Poslanec p. Bennár v skratke pred-
stavil zámer OZ obmedziť frekvenciu 
jazdenia po tejto komunikácii.
   Mgr. Vladimír Urban sa pýtal tiež 
na vývoz fekálií. Občania vypúšťajú 
fekálie do priekop, záhrad, ... Máme 
svoj zdroj pitnej vody, ktorý si zne-
hodnocujeme. Poslanec Ing. Marián 
Palkovič sa snažil zhodnotiť situáciu.  
   Občianka p. Urbanová sa pýtala na 
cestu na cintorín, pretože je v dezo-
látnom stave. Ďalej sa pýtala na zber 
konárov.
   Po diskusii starosta obce Jozef Matu-
šica poďakoval poslancom a občanom  
za účasť a ukončil 16. zasadnutie OZ.

(zápisnicu OZ si môžete prezrieť na
obecnej stránke – www.hajske.sk)

                     podľa uznesení OZ pripravil 
                             Michal Ormandy   
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Jarné upratovanie obce

 V sobotu 1.4.2017 o pol deviatej 
ráno som si hovoril: „Má to význam?“ Neskôr, 
v tú istú sobotu po obede, keď som sa bol 
s rodinou previezť na bicykli po okolí, som si povedal: 
„Áno má.“ Medzi mojou raňajšou filozofickou otázkou a 
poobednou optimistickou odpoveďou sa uskutočnilo už 
tradičné jarné upratovanie obce. V hojnom počte prišli 
páni poľovníci z poľovného združenia Jarč, deti zo zá-
kladnej školy s pánom učiteľom, poslanci OZ a ďalší 
občania. Celkovo našťastie v dostatočnom počte na to, 
aby sa  v priebehu dopoludnia stihli zlikvidovať všetky 
zárodky čiernych skládok na príjazdoch do dediny, v Ka-
čičárni a na Síkoch. Už niekoľko rokov sa snažíme udržať 
prírodu aj cesty v okolí Hájskeho v čistote a vedieme k 
tomu aj naše deti. A viete čo? Je to vidieť. V porovnaní 
s úplne prvým upratovaním je tých smetí v extraviláne 
obce poznateľne menej. Nie že by boli naši (nielen naši) 
občania voči svojmu okoliu zodpovednejší a uvedomelej-
ší, ale jednoducho povedané, pravidelným upratovaním 
sme dosiahli to, že je v okolí Hájskeho čisto a príjemne. 
Nie, tých odpadkov nebolo málo. Málo by bolo za vedro, 
alebo za fúrik. Bolo ich však za niekoľko plných vlečiek 
a naplnili sme nimi celý veľký kontajner. Koniec koncov, 
každý kto prechádza pravidelne cez Mladý Háj vie, čo 
všetko ležalo popri ceste. Ale sú teraz na skládke, tam 
kde patria a nie v priekopách a na poľných cestách. A 
to je hlavným a jediným cieľom tejto pravidelnej akcie. 
Nech si niekto na veľkohubé plagáty píše čo chce. 
Stretol som sa pred pár dňami so zvláštnym názorom 
jedného spoluobčana, ktorého si inak veľmi vážim. Pove-
dal, že sa nikdy verejnej upratovacej akcie nezúčastní, 
lebo on smeti do chotára nevyhadzuje a je tu dosť takých, 
ktorí to robia. Áno, to je pohľad z jednej strany. Lenže na 
druhej strane, keby sme takto pristupovali ku všetkému, 
mohli by sa nám to veľmi rýchlo vypomstiť. Ľahostajný 
a laxný prístup k svojmu okoliu je nebezpečný, pretože 
nahráva práve tým živlom, ktorí nemajú žiadne zábrany 
vyhodiť vrece z odpadkami z auta pri ceste. 
 Existujú obce (áno aj na Slovensku), kde sa ob-
čania zaujímajú o to, čo sa okolo nich deje. Obce, kde 
si samotní občania uvedomujú, že bez ich prispenia 
nemôže a nikdy nebude poriadne fungovať ani obecná 
samospráva,      ani udržovanie verejného poriadku, ani 
boj so znečisťovateľmi prírody, ani ochrana pred inými, 
v dnešnej dobe tak veľmi aktuálnymi a neželanými, ex-
trémistickými javmi a kriminálnymi živlami. My chceme 
byť takou obcou. Máme ambíciu byť dedinou, o ktorej sa 
raz budú aj cudzí ľudia vyjadrovať s obdivom a pri každej 
návšteve si povedia, že Kepeždania zjavne svoju dedinu 
milujú a starajú sa o ňu, ako o svoj vlastný dvor.
 Ďakujeme všetkým, čo sa upratovania zúčastnili, 
alebo inak prispeli k úspechu tejto verejne prospešnej 
akcie. 
                                                          Marián Palkovič
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ROZPRÁVKOVÉ FAŠIANGY
 V  sobotu 11.2.2017  sa  konal v našej obci  Fašiangový 
karneval. Kultúrny dom sa zaplnil krásnymi maskami, 
ktoré sa preniesli do rozprávky a spolu s 
Vajcom sa vydali na vandrovku. Deti súťažili, 
zabávali sa a s našimi šikovnými dievčatami 
- animátorkami si zatancovali.
 Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na 
ďalšiu spoločnú akciu.

Janka Balážová

KULTÚRA
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FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
 V sobotu 25.2.2016 sa konala v našej obci „FA-
ŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA“. Všetci návštevníci si pochutnali 
na zabíjačkových špecialitách a dobrom vínku. O zábavu 
sa postarala  FS Kepeždanka, SS Hájčanka, DS Hájčatá a 
dievčenská skupina Hajsgirls. Celý program vyvrcholil tra-
dičným pochovaním basy a kto mal chuť zabával sa až do 
nočných hodín.
 Ďakujeme usporiadateľom, účinkujúcim a všetkým 
návštevníkom podujatia za vytvorenie príjemnej fašiangovej 
atmosféry.
                                                                     Janka Balážová

KULTÚRA
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ŠKOLA

Lyžiarsky výcvik ZŠ s MŠ Hájske 2016/17
 V dňoch 3.2.-10.2.2017 sme sa žiaci 8. a 9. ročníka 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Kokave nad Rimavicou 
spolu s pánom učiteľom Mgr. Davidom Kiššom a inštruk-
torom Martinom Tomáškom. Bývali sme na chate Hámor, 
kde boli s nami ubytovaní aj žiaci iných škôl ZŠ Berno-
láková Šaľa a ZŠ Trnovec nad Váhom. Najskôr sme sa 
navzájom hanbili a aj keď sme mali hneď prvý deň spo-
znávací večierok, nespoznali sme sa. Na druhý deň nás 
čakal „deň D“, išli sme sa lyžovať. Niektorí stáli na lyžiach 
prvýkrát, iní už vedeli ako na to. Pán inštruktor nám dal 
základné inštrukcie o lyžovaní a išli sme na svah. Všetci 
spolu sme sa pomaličky spúšťali a niektorí viac padali 
ako išli. Keď sme sa vrátili na chatu mali sme oddychové 
poobedie, kde sme mali príležitosť sa zabaviť a spozna-
li sme sa aj so žiakmi ostatných škôl. Hrali sme karty,     
biliard, stolný futbal, ping-pong,....pozerali filmy. No nie 
vždy sme sa len zabávali. Vždy keď sme nemali uprata-
né izby alebo sme neposlúchali, museli sa robiť „koleč-
ká“ okolo chaty. My dievčatá sme nemuseli, ale chlapcov 
to neminulo.  Ďalšie dni sme museli každý deň lyžovať 
a boli sme z toho veľmi unavení. Lyžovačku nám však 
spríjemňoval bufet, v ktorom sme si mohli oddýchnuť. 
Každý deň sme sa zabávali na svahu s kamerou, ktorá 
natočila všetky naše pokroky, ale aj neposlušné pády a 
vždy večer sme si ich púšťali a hovorili sme si, čo by sme 

ešte mohli zlepšiť. V rámci kurzu sa konali rôzne súťaže, 
napr. súťaž v ping-pongu chlapcov aj dievčat. Súťažilo sa 
len medzi našou skupinou/školou a ten kto vyhral, išiel 
súťažiť s víťazmi ostatných škôl. Z dievčat skončila prvá 
Katka Vlčková a z chlapcov skončil prvý Adrián Valášik, 
ktorý vyhral celú súťaž aj medzi školami. Uskutočnili sa 
aj ďalšie súťaže. Nebyť nášho super inštruktora, ktorý 
nás naučil perfektne sa lyžovať, nikdy by sme nezaži-
li krásny zážitok z lyžovania. Posledný deň sme si dali 
preteky v slalome a obrovskom slalome. Súťažili sme 
všetci a všetkým to veľmi pekne išlo, ale víťaz mohol 
byť len jeden... V kategórii žiačok v disciplíne obrovský 
slalom skončili na prvom mieste zhodne dievčatá Katka 
Vlčková a Nika Korcová a z chlapcov na prvom mieste 
skončil    Filip Vachút. V slalome bol z chlapcov na prvom 
mieste Andrej Hubinák a z dievčat Nina Kaducová. Všet-
kým víťazom jednotlivých súťaží gratulujeme. Posledný 
deň nám pán učiteľ a pán inštruktor odovzdali diplomy          
za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku.
 Za diplomy, čokolády, ich trpezlivosť, starostli-
vosť a hlavne, že sme sa zdraví a plní zážitkov vrátili 
domov, im veľmi pekne ďakujeme.

                                                      Nina Kaducová, 9. ročník
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ŠKOLA

Srdiečko k srdiečku, 
úsmev k úsmevu

Topenie MORENY

Zápis do prvého ročníka

 Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popol-
covej stredy. Toto je ten najvhodnejší čas na zabávanie a 
prezliekanie sa do rôznych masiek. Vo štvrtok 16. febru-
ára 2017 sa v popoludňajších hodinách zaplnili chodby 
našej školy deťmi, ktoré by možno ani sami rodičia ne-
spoznali. Tento raz však trošku netradične nedostávali 
lístočky s číslami hneď po príchode, ale až po krátkom 
úvode. Mottom tohtoročného karnevalu bolo „Srdiečko 
k srdiečku, úsmev k úsmevu“ a presne v tomto duchu 
sa celý karneval aj niesol. Deti sa rozdelili do šiestich 
družstiev.  Každé bolo farebne odlíšené a malo svojho 
vedúceho, ktorým sa stali pani učiteľky. Každej maske 
pripli srdiečko s číslom a už sa mohla začať diskotéka. 
Pani učiteľka Šubová prerušovala pesničky, aby dala 
maskám priestor predstaviť sa a čo-to o sebe povedať. 
Po predstavení sa sme vytvorili fašiangového hada, ktorý 
obiehal chodby a triedy našej školy. Aby mamičky ne-
sedeli len tak smutne na lavičke, zapojili sme ich  súťa-
že. Dostali do rúk stuhy a vytvorili 3 zlaté brány. Všetky 
pani učiteľky spievali, až kým sme nemali troch víťazov, 
ktorých potešila sladká odmena. Deti si nestihli ani od-
dýchnuť a už sa z reproduktorov ozývala hudba, ktorá 
naznačovala, že zábava pokračuje spevom a tancom. 
Neustále sme si pripomínali, že Srdiečko patrí k srdiečku 
a úsmev k úsmevu. To nás priviedlo k súťaži: „Naplňme 
svoje srdcia“. Deti dostali od svojich vedúcich do rúk va-
jíčka z kinderiek a ich úlohou bolo trafiť vajíčko do vedi-
erka s farbou ich srdiečka. Súťaž bola napínavá a dokon-
ca muselo prísť k rozstrelu troch družstiev.  Z tohto boja 
však napokon vzišiel jeden víťaz, ktorý opäť získal sladkú 
odmenu. Už by ste si možno pomysleli, že je koniec. Ale 
kdeže?!  Na rade bola tombola. Deti to ani nevedeli, ale 
srdiečka, ktoré mali pripnuté na svojich maskách, boli 
časťou tombolového lístka. Prvého víťaza tomboly vy-
žrebovala pani riaditeľka. Rozdalo sa neuveriteľných 43 
tombolových cien. Po tombole nasledoval tanec a voľná 
zábava a práve tu sa deti dozvedeli, že ich celý čas tajne 
sleduje odborná porota, ktorá na záver vyhlási 3 najkra-
jšie masky. Porota to mala naozaj veľmi náročné. Takmer 
všetky masky boli z dielne domácej výroby, čo im značne 
komplikovalo rozhodovanie. Po dlhej a náročnej debate 
sa však porota rozhodla odmeniť nie 3, ale až 4 masky. 
Na treťom mieste sa umiestnili Pávica – Kristínka Kore-
ňová a Marfuška - Sárka Nétryová, druhé miesto získal 
milovaný Pop–corn – Šimonko Zabák a na prvom mies-
te sa umiestnila skupinová maska Draka – Adamka a 
Jakubka Trubačových a Hanky a Jurka Hambalkových. 
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na 
stretnutie opäť o rok. V závere ešte pani riaditeľka všet-
kým poďakovala za to, že prišli a mohli sme takto pekne 
spoločne stráviť štvrtkové popoludnie.
                                                                   Gabriela Šubová

 Pred veľkou nocou sme privítali v škôlke jar uto-
pením Moreny.Deti jej namaľovali škaredú tvár a po-
tom im pani učiteľky zahrali divadielko ,, Ako Anka 
a Marka topili Morenu“, po divadielku sme sa vybra-
li k blízkemu potoku za spevu ľudových piesní.Pri po-
toku sme Morenu vysmiali a hodili sme ju do potoka. 
Na znamenie jari sme ozdobili zelený konár ,,Letečko“, 
ktoré zdobí interiér našej MŠ.

 
,, S Morenou šla zima spať, 
len sa ku nám nenavráť. “                                                   

                                                                             Anna Gálová

 Tohtoročný zápis do 
prvého ročníka sa niesol v 
znamení rozprávkových po-
stavičiek medveďa Miška a 
Máši. Máša zaviedla deti od 
vstupných dverí až do trie-
dy, kde sa zápis konal. Deti 
počítali koľko kvietkov pri-
niesla Máša chorému Miš-
kovi, povedali z akých geo-
metrických tvarov nakreslila 
pre Miška obraz, ale aj to, 
čo nemal Miško zabaliť Máši 
do školskej tašky. Vyfarbo-
vali rybičku, ktorú ulovili na 
rybačke a trénovali kreslenie 
rôznych tvarov presne tak, 
ako to trénuje Máša. Deti už 
poznali niektoré písmenká a 
dokázali ich aj krásne odpí-
sať. Tí odvážnejší sa vybra-
li po cestičke v bludisku a 
pomohli nájsť Máši cestu k 
Miškovi. Po tejto náročnej 
úlohe si deti trošku oddých-
li a nakreslili pani učiteľkám 
svojich najlepších kamará-
tov a zároveň povedali aj 
básničku. Po zvládnutí všet-
kých úloh čakala deti odme-
na. Všetky dostali držiak na 
ceruzky, záložku do knihy, 

omaľovánky, farbičky, drob-
nú sladkosť a to najdôležitej-
šie - Pamätný list zo zápisu 
do prvého ročníka za preu-
kázanú odvahu a vedomosti. 
Zápisu do prvého ročníka sa 
zúčastnilo 12 detí a so všet-
kými sa stretneme na sláv-
nostnom otvorení školského 
roka 2017/2018. Budúcim 
prvákom prajeme, aby si ešte 
poriadne užili posledné chví-
le strávené v škôlke a krás-
ne prázdniny plné zážitkov. 

                    Gabriela Šubová
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ZO ŽIVOTA OBCE

        Milý Plagátový Fantóm,
aj keď si nemyslím, že to má 
veľký význam, dovoľujem    
si ťa kontaktovať prostred-
níctvom tohto otvoreného 
listu. Je určený pre teba, ale 
môžu si ho prečítať všetci 
čitatelia Kepeždských obec-
ných novín.
 Neviem kto si, ani 
o čo ti ide. Možno si nedo-
cenený, neúspešný a zle 
informovaný bulvárny novi-
nár, ktorého nikto nechápe a 
nikto jeho články nevydáva. 
Možno si typický krčmový 
vševediaci kritik, ktorému 
už nestačí malé publikum pri 
stole v pohostinstve. Možno 
si frustrovaný z toho, že ťa 
nikto nepočúva a nerešpek-
tuje. Alebo sa iba nudíš, pre-
tože nemáš nič poriadneho 
na práci. Neviem posúdiť, či 
si neinformovaný, zlomyseľ-
ný, neschopný pochopiť a 
spočítať si základné informá-
cie, alebo si jednoducho len 
klamár, ktorý koná cielene 
a s jednoznačným úmyslom. 
A neviem ani, čo z toho by 
bolo najhoršie.
 Nechcem a nebudem 
reagovať na nezmysly v tvo-
jich anonymných plagátoch a 
letákoch. Pravdepodobne by 
si znova odpovedal jediným 
(samozrejme anonymným) 
spôsobom, ktorým sa odvá-
žiš s občanmi komunikovať  
a to by bola veľmi zdĺhavá 
diskusia. Vo všeobecnosti 
platí, že anonym je v písom-
nej komunikácii neporaziteľ-
ný. Pretože si skrátka môže 
do svojich výplodov napísať 
ČO LEN CHCE. Nemusí doka-
zovať svoje tvrdenia, nemu-
sí obhajovať svoje obvinenia  
a ak klame, nemusí sa niko-
mu zodpovedať.  
 Vyzývame ťa pre-
to týmto otvoreným listom, 
aby si sa verejne prihlásil k 
svojim „dielam“, ktoré pod 
rúškom tmy roznášaš do 
poštových schránok alebo 
lepíš po celej dedine. Prihlás 

KEPEŽDSKÝ 
PLAGÁTOVÝ 

FANTÓM
... alebo Otvorený 

list anonymovi

chodili modliť ku krížom v 
dedine. Takéto kríže boli 
na  konci dediny „Bajlákov 
kríž“ /smer do Paty/, „Číkov 
kríž“ /smer do Močenku/, 
pri Kaplnke Ružencovej 
Panny Márie, na cintoríne 
a pri soche svätého Janka. 
Procesia, ktorú tvorili ná-
božné ženy sa po ceste ku 
všetkým týmto krížom po-
modlila Bolestný ruženec. 
Pri krížoch spievali pôstne 
piesne až do polnoci.
Na Zelený štvrtok sa pri-
pravovala nezasmažená 
kapusta bez mäsa alebo mliečna šaláto-
vá polievka zasmažená s trochou konop-
ného oleja.
Veľký piatok
Ráno boli obrady. Celý deň platil prísny 
pôst, bez raňajok, na obed sa pripravi-
la mliečna polievka alebo fazuľová kyslá 
polievka, na večeru kúsok koláča – bále-
ša. Pred treťou hodinou sa začali obrady 
Veľkého piatku.
Biela sobota
V sobotu sa pálil Judáš. Drevené uhlíky 
sa používali do kadidla pri slávení Veľ-
konočnej vigílie. Ráno bola tiež vyložená 
Sviatosť oltárna a počas celého dňa ľudia 
prichádzali na poklonu. O šiestej hodine 
večer začali obrady Vzkriesenia. Súčas-
ťou bol aj sprievod, ktorý išiel z kostola 
až po artézsku studňu a spieval piesne 
na oslavu Zmŕtvychvstalého Pána.
Na Bielu sobotu sa varila huspenina. 
Celý deň sa opäť nejedlo a až keď sme 
sa vrátili zo Vzkriesenia, bola pripravená 
večera – chutná huspenina s čerstvým 
upečeným chlebom.
Veľkonočná nedeľa
Slávnostná Veľkonočná svätá omša o de-
siatej hodine. Slávnostný nedeľný obed 
bol pripravený z hovädzej polievky alebo 
slepačej polievky, u niekoho z údenej fa-
zuľovej polievky, s čerstvým chlebom sa 
jedlo varené  mäso z polievky a k tomu 
chren. Nemohli chýbať koláče – makové, 
orechové, kachličky lekvárové a tvaroho-
vé /syrové/, smatankové báleše, ktorých 

... dokončenie zo strany 1

sa napieklo „ za pec“.
Veľkonočný pondelok
Skoro ráno, už o piatej chodili chlapci ob-
lievať a šibať dievky. Do desiatej hodiny 
museli byť s oblievačkou hotoví, pretože 
všetci išli na svätú omšu, po ktorej sa už 
neoblievalo. Chlapci si vyšibali marcipá-
nového koníka, maľované vajíčka varené 
v cibuľovej šupke, alebo aj zdobené ze-
linkou, ktorá sa priložila k vajíčku, vajíč-
ko sa obalilo pančuchou alebo fášom a 
všetko sa to uvarilo vo vode s cibuľovými 
šupkami. Výsledok? Skúste! Mládenci si 
dali po poháriku a ponáhľali sa do ďal-
šieho domu. Všetci sa stretli na svätej 
omši pristrojení, dievčatá so stužkami 
vo vlasoch, mladé ženy vyčepené, chla-
pi vo vyšívaných košeliach a zdobených 
prucloch, na nohách mali súkenné priče 
a čižmy.  Počas celej omše sme všet-
ci spievali s otvorenými modlitebnými 
knižkami, ktoré sme držali v zrobených 
rukách,  ale o to ľahšie a s veľkou ra-
dosťou v srdci sa nám spievali radostné 
piestne Zmŕtvychvstalému Pánovi. Po 
návrate z kostola sme sa naobedovali a 
potom začala zábava pred šenkom. Všet-
ci mladí sme na ulici veselo tancovali. 
 
 Babka a teta sa rozrozprávali a 
nebolo treba klásť ani otázky. Často sa 
im tisli slzy do očí pri rozprávaní toho, čo 
prežili. Celé obdobie pôstu i Veľkej noci 
bolo v minulosti silnejšie spojené s mod-
litbami, s duchovným prežívaním Veľkej 

noci ale i každodenného 
života. Ďakujem mojej mi-
lej babke Anne Kubicovej 
a tete Márii Bennárovej 
nielen za tieto slová, ale 
aj za každodenný príklad, 
pokoru a vieru v Boha. V 
ich rozprávaniach nikdy 
nechýba poďakovanie a 
láska k Pánu Bohu: Vďaka 
Bože!

             Hanka Hambalková
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ZO ŽIVOTA OBCE

 Mám rád prírodu všeobecne 
a tú, ktorá obklopuje našu dedinku 
osobitne. Kepeždský chotár nie je 
totiž ani zďaleka tak nezaujímavý, 
akoby sa to niekomu mohlo zdať. 
Svoje neopakovateľné čaro má Do-
linka, majú ho Járče i ďalšie miesta,     
no mojou srdcovou záležitosťou sú 
Doliny. Tu, pri pohľade na miesta, kde 
sme sa ako deti sánkovali, kde som 
pásaval kravy a hlavne, kde bol vino-
hrad starých rodičov, nostalgicky spo-
mínam na roky minulé. Všetko z toho 
sa už pominulo. A aj keď sú navonok 
naďalej plné života, no v skutočnos-
ti sú mŕtve tak ako sú mŕtve všetky     
vinohrady, kedysi roztrúsené po na-
šom extraviláne. Dobrý či zlý nápad 
zrušiť všetky tieto vinohrady plniace 
okrem praktickej funkcie aj funkciu 
estetickú to neviem, je to otázne. No 
na druhej strane sú vinohrady  nielen 
centralizované, ale ich počet  uteše-
ne stúpol, lebo vtedy sa ľudia práce          
s pôdou neštítili a pracovať na svojom 
malo neopakovateľné čaro.
 Za dedinou družstevníci         
vymerali pre bývalých  vlastníkov 
vinohradov, ale aj ďalších záujem-
cov nové parcely. Vznikol tak niekoľ-
kohektárový súkromnými vinicami 
vysadený súvislý porast. O trochu 
neskôr som sa jedným z vlastníkov 
päťárového pozemku stal aj ja a s 
minimálnymi skúsenosťami, ale o to 
väčšou chuťou som sa pustil do práce.
Je tomu len niekoľko týždňov, čo som 
sa  tu, kde kedysi bola moja vinica 
predieral  vysokou trávou medzi krík-
mi bazy a divej ruže. Zostalo tu len 
niekoľko železných stĺpov, ktoré ako-
by zázrakom unikli pozornosti zbe-
rateľom z nedávnej „doby železnej“.      

VINOHRADYsa a stoj si za svojim názorom a za 
tým čo vypisuješ tak veľkými písme-
nami, že ti už nezostáva priestor na 
podpis. Prihlás sa a predlož zdroje 
informácií, z ktorých čerpáš pri sú-
stavnom osočovaní slušných a praco-
vitých ľudí. Prihlás sa a skús aspoň 
raz komunikovať bez toho, aby si sa 
skrýval za plagátovú či letákovú ano-
nymitu.
 Ponúkame ti priestor na ve-
rejné vystúpenie na najbližšom zasa-
daní obecného zastupiteľstva. Nech 
bude jeho program akýkoľvek, pred-
posledným bodom každého je verej-
ná Diskusia. Skús sa postaviť zoči 
voči občanom a verejne odprezento-
vať čo ťa trápi. Ak si presvedčený o 
svojej pravde príď a dokáž, že tvo-
je slová nie sú len znôška výmyslov. 
Môžeš vyjadriť svoje kritické názory 
a navrhnúť svoje vlastné konštruk-
tívne riešenia. Prejav sa ako človek, 
ktorý si stojí za svojim slovom. Ukáž 
sa ako človek, ktorý chce prispieť k 
rozvoju našej obce a nie len podko-
pávať prácu iných a hádzať im pod 
nohy polená len preto, že (vari) majú 
iný názor ako ty.
 Myslím si ... Vlastne nie. Som 
presvedčený, že k verejnej disku-
sii nedôjde. Ľudia, ktorí sa skrývajú 
za anonymné vyjadrenia zvyčaj-
ne nemajú záujem konfrontovať sa        
s tými, ktorých obviňujú. Naopak, 
pokračujú vo svojej podvratnej čin-
nosti v presvedčení o svojej neomyl-
nosti. Typickou črtou anonyma je to-
tiž zbabelosť a pokrivený charakter. 
Čeliť následkom svojich činov chce 
odvahu, preto si každý, kto vyjde s 
vlastnou kožou na trh zaslúži obdiv 
a úctu, nech sú jeho názory akékoľ-
vek. Anonym si nezaslúži ani jedno 
ani druhé.
 Vyzývam preto aj všetkých, 
ktorí Kepeždského Plagátového Fan-
tóma poznajú: opýtajte sa tohto maj-
stra veľkých slov a nulových činov, 
ako to s touto obcou v skutočnosti 
myslí. Čím za posledných ... povedz-
me päť rokov, prispel k rozvoju našej 
obce. Koľkých zasadnutí obecného 
zastupiteľstva sa, v záujme získania 
objektívnych informácií z prvej ruky, 
zúčastnil. Koľko vylepšení, či riešení 
problémov navrhol. Spýtajte sa ho, či 
má svoje informácie overené a či NÁ-
HODOU nekoná predovšetkým a len 
vo svoj prospech s úmyslom napra-
viť si vlastné ego alebo finančnú si-
tuáciu. A požiadajte ho prosím, nech 
prijme naše pozvanie a príde vy-
svetliť, prečo sa zo zásady pod svoje 
vyjadrenia nepodpisuje.
                                        Marián Palkovič

V spomienkach mi v tomto predjar-
nom čase znelo zo všetkých strán 
cvakanie nožníc, no v skutočnosti 
tam panovalo hrobové ticho. Pokúšal 
som sa nájsť obľúbené korene Časly, 
či Irsaia, chcel som im toľko toho po-
vedať, no  už ich niet. Len v strede 
objavím trápiaci sa koreň „samorodá-
ku“, na ktorom zázrakom zostáva zo-
pár uschnutých strapcov. Pripomínajú 
mi, že sa starý a nikým neošetrovaný 
koreň  trápi a z posledných síl odoláva 
všadeprítomnému chrastiu a burine. 
Niet pochýb, že najneskôr na budúci 
rok svoj boj  prehrá a z ešte pred ne-
dávnom bohato rodiaceho a krásneho 
vinohradu nezostane nič.
 Nebolo možné ubrániť sa   
spomienke, že práve v tomto čase tu 
koloval čulý ruch. Vinohradníci striha-
li, čistili a viazali vzácne drevo. Toto 
som mal zo všetkých prác vo vinohra-
de najradšej. Pri práci bol aj dostatok 
času porozprávať sa pri práci a fľaške 
minuloročného, so susedom vymeniť 
si skúsenosti, pochváliť si navzájom 
vínko i minuloročnú úrodu.
 Rád som počúval rady         
starších, skúsenejších vinohradní-
kov: „S vinohradom sa musíš vedieť 
aj rozprávať.“ Tak znela jedna z nich. 
Spočiatku som jej príliš nerozumel, 
nechápal som ju, no neskôr som ju 
sám s obľubou využíval. Spomenul 
som si aj  na babku, ktorá nikdy ne-
zabudla  po oberačke sa na chvíľu 
zastaviť pred vinicou a poďakovať 
sa. Snažím sa aj ja niečo povedať, 
no ústa mi akosi pokrivilo, do očí sa 
natisla vlhkosť a z úst mi vyšlo len: 
„Prepáč a odpusť.“
 
                                      Jozef Urban
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 Píšem ako laik, síce trošku 
zasvätený do včelárstva, ale žiadna 
včelia matka. Včelárenie je krásna 
veda, asi vždy bolo v Hájskom pár 
včelárov, ale keď ich nemáte priamo 
v susedstve asi o nich ani neviete. 
Jedna tetka povedala (čo je zaručene 
zaručené),     že aj kedysi pán farár 
mal úle. Tak je to najjednoduchšie, 
podediť úle, medomety a iné príslu-
šenstvo, nabaliť skúsenosti a rady od 
dedka či strýka, prebrať po ňom žezlo 
a vytáčať med  v jeho šľapajách.
 Našťastie sa doba zbiozbláz-
nila, prišlo sa nato, že čo je doma 
vypestované je chutnejšie, čo je v 
záhrade odtrhnuté je čerstvejšie, že 
hoci víno, ktoré si dorobíme by asi 4 
ocenenia nedostalo, ale s hrdosťou 
môžeme zdvihnúť čašu a oznámiť 
„toto je moje tohtoročné“ a to platí aj 
o mede.
 Som veľmi rada, že tu pribud-
lo nadšencov zo strednej aj mladšej 
vekovej kategórie, aj pár prisťahova-
ných ľudí si prinieslo svoje včelie ro-
diny a nech nám to v Hájskom krásne 
bzučí. Hoci rok od roku je iný a každý 
včelár by vám vedel povedať o pro-
blémoch,      s ktorými bojuje, držím 
všetkým palce, nech sú k nám zima, 
klieštik a postrekujúci družstevníci 
milostiví.
 Ako spoznáte kvalitný med 

Tekuté zlato (bez chmeľu a chémie) MED.

od riedeného? Ten pravý od včiel vám 
časom scukornatie, skôr či neskôr, 
najdlhšie vydrží tekutý agátový (asi 
rok).
Netrpezlivé deti, ktoré nechcú čakať 
na scukornatenie môžu urobiť test na 
pravosť medu tým, že klapnú med     
v blízkosti mravca, ak priláka ostatné 
mravce nebude pravý.
 Už to že je med v obchod-
ných  centrách lacný a stále te-
kutý je podozrivé, býva to sladká 
prifarbená zahustená voda, na eti-
kete uvedené med, nič o kvetovom 
mede ani krajine pôvodu. Najlep-
ší je náš slovenský, priam kepežd-
ský. Cudzokrajné vám môžu vyvo-
lať reakciu kvôli exotickému peľu. 
 Reakciu vám určite vyvolá aj 
žihadlo od včely (zvyčajne sa to vo fil-
moch vypípa), ale ak ide iba o začer-
venanie, opuch a citlivosť je to bež-
né, dokonca zdravé, zvyšuje imunitu, 
lieči reumu. Ak ale nastanú problémy 
s dýchaním a pocit malátnosti, treba 
vyhľadať lekára. Poznám včelára, kto-
rý je alergik a veselo včelarí ďalej.
 Či cena medu odráža kvalitu je 
diskutabilné, ak včelár nepokazí med 
pri spracovaní, získa kvalitný med. 
Cena za pohár medu od 5 cez 8 €, 
za medovicový aj 10 či 13€.
 Včela zlý med nevytvorí, ne-
pozná   nepodarok.

 Aké medy tu máme a ako ich 
včelár dokáže oddeliť ?
 Tesne po odkvitnutí agátu, 
lipy, repky či slnečnice sa med vy-
točí, tým ho vieme vyselektovať. A 
každý je iný, chutí inak, vonia inak. 
Agátový pre diabetikov, malé deti (od 
roka) je najstrávitelnejší, repkový na 
stres, vraj protirakovinový, tesne po 
vytočení má konzistenciu masla, na 
medovníky najvhodnejší slnečnico-
vý, lipový zase najaromatickejší, lieči 
nádchu a prechladnutie, medovicový 
vzniká koncom leta z lístia, stromov 
a ihličia, obsahuje viac minerálov ako 
ostatné a neobsahuje peľ, čiže ho 
môžu aj alergici, vytočia ho včelári z 
horských oblastí, nájdite si ten svoj 
obľúbený. Med sa do krvi vstrebáva 
priamo cez sliznicu, čím dodáva telu 
okamžitú energiu (treba to využiť pri 
športe či ťažkej práci).
 Ak by ste našli mladého vče-
lára na lúke alebo si chceli len tak v 
rámci jednodňového výletu urobiť ra-
dosť,  pár km od Hájskeho je Múzeum 
včelárstva (Kráľová pri Senci), je tam 
veľa k videniu a naučeniu určite aj pre 
nevčelárov.
                                    Mária Trubačová
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Vlastne vstávam pomalšie.
Pomalšie pijem kávu,
pomalšie si štetcom maľujem tvár,
pomalšie maľujem. 
Pomalšie prežívam. 

Už vnímam, keď spievajú vrany
a keď havran cupitá
keď som sama, 
trochu opitá
vnímam veci ešte pomalšie. 

Akoby ste tu zostali,
akoby ste s nami vnímali
to, čo sa bude diať
a neprestávali nám hovoriť,
že naše životy sú len žart 
a iba láska nám ich pomáha zniesť. 

A že aj kôstka z marhúľ sa dá zjesť
a dokonca zdravo. 
Mačky a žito, 
vaša mladosť, naše sito
pomoc a nekonečné sklamanie. 
Pomalšie prosím nech plynie čas. 
Nezabudnite - ľúbime vás. 

                                      Mária Pažmová

Pomalšie Máj lásky čas

 Keď sa povie máj, na celom 
svete symbolicky zakvitne láska. Máj 
je obdobím lásky, zrodu nového živo-
ta a ľudových múdrostí. Tento mesiac 
patrí všetkým zaľúbeným a májové 
slávnosti sú plné tradičných zvykov. 
Ak prvý májový týždeň pršalo, dážď 
bol predzvesťou bohatej úrody. Pr-
vomájovú rosu považovali na celom 
Slovensku za účinný liek a za pre-
ventívny prostriedok proti bolestiam.  
Všetko živé, čo prišlo na svet v máji, 
malo sa zdarne vyvíjať. Deti narode-
né v tomto mesiaci majú byť šťastné, 
no pretože sú stromy obsypané bie-
lymi kvetmi, ľudia narodení v máji 
začnú vraj skoršie šedivieť. Je zaují-
mavé, že pre uzatváranie sobášov bol 
máj považovaný za najmenej vhodný 
mesiac z celého roka. 
 Jednou z najznámejších tradí-
cií je Stavanie májov. Tento zvyk je 
vraj ešte z antických čias, kedy sta-
roveké národy dávali malé stromče-
ky na domy, na ochranu pred zlými 
duchmi a chorobami. ,,Máje“ stavali 
chlapci pre svoje vyvolené pred ich 
domy. Najčastejšie sa používala bre-
za, ale záležalo od lokality. Na vrchole 
sa nechával malý stromček a ten sa 

zdobil stužkami.
 Nesmieme však zabúdať ani na 
ďalšie krásne zvyky, a to prvomájové 
veselice, tzv. majálesy, alebo májové 
májenie, pobozkanie pod rozkvitnu-
tou čerešňou. Hovorí sa, že dievčina, 
ktorú milý pobozká pod čerešňou, 
sa do roka vydá, alebo že pár, ktorý 
sa takto pobozká, bude naplnený lás-
kou a spokojnosťou. 
 Na Slovensku sa od roku 1989 
druhú májovú nedeľu začal oslavovať 
sviatok všetkých mám.  Byť mamou 
je najkrajšie povolanie v živote kaž-
dej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú 
na svete nový život, tým spolupracu-
jú s Bohom na veľkom diele stvore-
nia. Toto poslanie je krásne a náročné 
zároveň. Deň matiek je špeciál-
ny čas povedať našim mamám ako 
ich máme radi, čo pre nás zna-
menajú a vyjadriť im našu vďač-
nosť za všetko, čo pre nás urobili. 
A preto: 
 Ďakujeme vám, milé naše 
mamičky, za starostlivosť, obetavosť 
a trpezlivosť a prajeme vám, aby ste 
boli vždy naplnené dobrom, láskou a 
radosťou!
                            Janka Balážová
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Narodení:
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Oliver Bányi, č.d. 445

Opustili nás:
 

František Čambálik, 81 rokov 
Rudolf Franta, 64 rokov 

Katarína Trubačová, 92 rokov 
Mária Hambalková, 73 rokov 

Ján Búran, 70 rokov 
Milan Urban, 71 rokov 
Igor Búran, 50 rokov 

Jozefína Bartolenová, 57 rokov

UDEJE SA:

14.5. Program ZŠ s MŠ ku Dňu matiek 
21.5. 1. sv. prijímanie 

JÚN-JÚL 
muzikál „NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ“

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že pneumatiky sa už neskladujú 
na obecnom úrade vo dvore od 01.06.2016, keď vyšiel zákon. 
Za pneumatiky je zodpovedný výrobca a predajca.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov,
že na jar a jeseň zber

konárov (haluzoviny) obec neorganizuje !

Obec odváža haluzoviny len občanom,
ktorým nemá kto túto službu pomôcť 

uskutočniť.

Preto je zriadený aj zberný dvor,
na ktorý môžete vyvážať takýto odpad.

Chválime občanov,
ktorí boli upratovať našu 

obec a okolie !!!
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