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M

uzikál NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ

Má všetko čo si môže priať, kopu šiat, prežíva prvú lásku... Takto sa začínalo muzikálové predstavenie Neberte nám princeznú,
ktoré nacvičili deti a mládež z DS Hájčatá a odohrali prvú prázdninovú sobotu
v KD v Hájskom.
V muzikáli vystupovalo 32 účinkujúcich a preto nebolo vždy ľahké zladiť
nácviky. Začali sme na jeseň 2016. Keďže muzikál je viacgeneračný, museli
sme do účinkovania osloviť aj dospelých. Najťažšie bolo obsadiť jednu z hlavných mužských rolí a keďže sa nám to nepodarilo u nás v Hájskom, obrátili
sme sa aj na susedné obce. „Muzikálového Mira“ sme našli v Pate.
Hlavnej role Mira a Katky sa zhostili Marián Paldan a Katka Vlčková a rodičov si zahrali Maruška Bennárová a Marián Baláž. Tí najmladší sa vžili do
úlohy detí z detského domova, poctivo trénovali svoje „choreografie“. Starší
chlapci sa učili svoje texty a najviac si to užívali pri obhadzovaní sa vankúšmi
a speve „Rozhádzal mi to Samo...“ Najstarší členovia súboru si zahrali Mirovu
partiu, s ktorou sa dokonale vžili, nakoľko im rola bola vekovo veľmi blízka.
12-ročné dievčatá svojimi prísnymi výrazmi úžasne stvárnili úlohy vychovávateliek. V muzikáli vystupovalo aj mnoho ďalších nečlenov nášho súboru, čo
v konečnom dôsledku vyústilo do úžasného prepojenia malých hercov i tých
dospelých; do spojenia speváckeho i tanečného talentu. Celá atmosféra bola
dotváraná svetelnými efektami a projekciou...
Klobúk dole pred všetkými účinkujúcimi a ich excelentnými hereckými či
speváckymi výkonmi; hádavými, či vtipnými dialógmi. Odmenou pre všetpokr. na 4.str.

KAMERY, KAMERY,
všade kamery...
V roku 1949 napísal George
Orwell román s názvom „1984“,
v ktorom popisuje totalitnú
socialistickú spoločnosť roku
1984, v ktorej sú všetci občania
neustále sledovaní kamerami v
televíznych obrazovkách. Z tejto
knihy pochádza aj známa fráza
„veľký brat ťa sleduje“. Od roku
1984 už síce ubehlo 33 rokov,
ale v podstate sa pán Orwell v
technickom smere celkom trafil.
Dnes už v rozvinutých častiach
sveta nie je veľa miest, kde by
ste si mohli byť úplne istí tým,
že vás „nevidí“ žiadna kamera.
Bezpečnostné kamery vo firmách, na úradoch, v bankách, v
bankomatoch, letiskách, hoteloch, v obchodoch, na uliciach,
staniciach, v autobusoch... Komunikačné kamery na našich počítačoch a tabletoch... A aby toho
všetkého nebolo dosť, takmer
každý z nás má vo vrecku alebo
kabelke kameru s vysokým rozlíšením na mobilnom telefóne.
Je to tak dobre? Alebo sa tomu
brániť? V dnešnom svete plnom
nových, predtým nevídaných
hrozieb, pravdepodobne nie je
iná možnosť, ako vzdať sa časti
svojho súkromia a obetovať ho v
prospech všeobecného verejného pocitu bezpečnosti. Platí to,
čo platilo vždy: kto neporušuje
zákon, nemá čo skrývať. A pretože drzosť a bezočivosť tých
ostatných v poslednom čase už
akoby nemala hraníc, mali by
byť sledovaní na každom kroku.
A platí to celosvetovo, preto sa u
nás doma nemôžeme tváriť, že sa
nás to netýka. Tak to akceptujme
a buďme radi, že nie sme v roku
1984.
Redakcia Kepeždských novín
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17. zasadnutie OZ
Milí spoluobčania, dňa 15.
júna 2017 sa v kultúrnom
dome konalo 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Hájskom. Zasadnutia sa
zúčastnil starosta obce pán
Jozef Matušica, 6 poslancov,
zapisovateľka OcÚ, hlavný
kontrolór OcÚ a niekoľko
občanov.
Starosta obce p. Jozef Matušica v úvode otvoril a viedol 17.rokovanie OZ. Privítal prítomných poslancov a
občanov obce. Konštatoval,
že na zasadnutí sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov a OZ bolo uznášania
schopné. Následne prečítal
program rokovania.
Po uskutočnení základných podmienok na korektné a úplne vedenie OZ sa
poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom.
Poslanci a občania boli
informovaní o plnení úloh
predchádzajúceho uznesenia a starosta skonštatoval
priebežné plnenie úloh. V
nasledujúcom bode starosta
informoval o záverečnom
účte za rok 2016, ktoré OZ

schválilo bez výhrad uznesením č.136/17/2017. V
ďalšom bode bolo prijaté a
schválené OZ Rozpočtové
opatrenie č. 2 na rok 2017,
kde sa rezervný fond rozčlenil do kapit. výdavkov obce
uznesením č. 137/17/2017.
V nasledujúcom bode starosta oboznámil poslancov
o potrebe schváliť predĺženie kontokorentného úveru
uznesením č. 138/17/2017.
V ďalšom bode starosta
obce predstavil Žiadosť prenájmu budovy v Mladom
Háji, kde by budova mala
slúžiť ako predajňa rozličného tovaru a na bývanie. OZ
schválilo prenájom budovy
uznesením č. 139/17/2017.
Ďalší bod sa týkal Projektu kanalizácie, kde starosta
obce predstavil poslancom
OZ Návrh na vypracovanie
projektu kanalizácie. OZ
schválilo tento návrh uznesením č.140/17/2017.
V nasledujúcom bode starosta obce predstavil OZ
Znalecký posudok, na základe ktorého sa odkúpi RD
spolu s pozemkom od bra-

tov Lipovských vo výške
40000€, ktoré OZ schválilo
uznesením č. 141/17/2017.
Starosta obce pokračoval
v ďalšom bode, kde poprosil
hlavného kontrolóra o prečítanie Správ o činnosti.
V ďalšom bode predstavil členom OZ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2017 hlavného kontrolóra,
kde OZ prijalo uznesenie č.
142/17/2017.
Nasledovala diskusia, kde
sa naša občianka p. Tóthová
pýtala na zrkadlo z dôvodu bezpečnosti pri ulici pri
obecnom úrade.
Občan p. Marek Vlček sa
pýtal na státie autobusu p.
Široňa pred RD, taktiež sa
pýtal na situáciu riešenia
otváracích hodín v COOP
Jednota, kedy sa bude robiť
lavička a chodník pri multifunkčnom ihrisku, označenie tabuľkou kamerového
systému v strede dediny.
Občianka p. Urbanová sa
pýtala, čo znamená plnenie
uznesení a či sa bude rekonštruovať KD, a či vysielač
môže byť umiestnený na

cintoríne a či by sa mohlo
dosypať makadamom detské
ihrisko. Poslanec Horňák sa
pýtal ako sa bude riešiť otázka s odpadom v záhrade u p.
Orčíka a kto zničil v ulici
Nová chodník. Poslanec Ing.
Ivan Hambalek podal návrh na zakúpenie skrine do
zasadačky v KD na uskladnenie mikrofónov, stojanov
a ozvučenia. Poslanca Mgr.
Dávida Kišša zaujímalo,
kedy sa budú riešiť pozemky v Kakave určené na IBV
a tiež či zverejníme zoznam
neplatičov. Poslankyňa Mgr.
Janka Balážová dala návrh
na rozšírenie obecných slávností o jeden deň skôr, kde
sa ona postará o organizáciu
programu. P. Urbanovú ešte
zaujímalo či sa bude v strede obce niečo budovať, keď
sa odkúpil pozemok a či sa
zachovajú stromy v areáli
vodárne.
Po rozsiahlej diskusii starosta obce Jozef Matušica
poďakoval poslancom a občanom za účasť a ukončil
17. zasadnutie OZ.
Lucia Kokeš, OÚ

,,ŽUMPY a ich vypúšťanie na verejné priestranstvá“
Majitelia domov vypúšťajú obsah
žumpy (fekálie) do ,,járkov“ a na verejné priestranstvá. Za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta,
ktoré slúžia verejnému užívaniu zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä:
miestne komunikácie, chodníky, cesty, kvetinové záhony, mosty, areál pri
kultúrnom dome a obecnom úrade,
areál škôlky, cintorína, čakárne SAD,
ihrisko, voľné plochy so zeleňou a
pod. Obecné ,,járky“ pred rodinnými
domami a po celej obci nie sú miestom pre ukladanie odpadov. Našu
obec si ničíme a znehodnocujeme
týmto samy.
Obsah žumpy možno zneškodňovať
len vývozom do čistiarní odpadových
vôd, čo musí byť preukázané dokla-
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dom. V našej obci vývoz fekálií spravuje obec Močenok. Na obecnom úrade v Močenku, v klientskom centre,
treba zaplatiť poplatok 45€ a následne
vám prídu žumpu vyprázdniť. Nestačí po telefonickom dohovore, treba
osobne najskôr uhradiť poplatok.
Vo Všeobecne záväznom nariadení
Obce Hájske č. 8/2013 o verejnom
poriadku na území obce Hájske v článku 11 bod č. 4 sa zakazuje vypúšťať
žumpy do rigolov (járkov) a vodných
tokov a v bode č. 5, rigol musí majiteľ
priľahlej aj protiľahlej nehnuteľnosti
pravidelne čistiť a kosiť, aby sa zachoval dostatočný prietok dažďovej
vody. Porušenie tohto VZN je spáchanie priestupku.
Priestupok je zavinené konanie,

ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem
spoločnosti a je za priestupok označené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, alebo v inom zákone, alebo
ide o porušenie tohto VZN, ak nejde
o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov
alebo o trestný čin.
Za vypúšťanie fekálií do ,,járkov“ a
na verejné priestranstvá hrozí pokuta
občanovi do 100€, podnikateľom až
vyše 3000€.

Žiadame občanov,
aby sa riadili VZN,
ktoré je v platnosti
od roku 2013!

Lucia Kokeš

OBEC INFORMUJE

Bezpečnostný kamerový systém proti kriminalite v obci Hájske.

Pomerne nedávno sa na
niektorých kľúčových miestach v našej obci objavili
bezpečnostné kamery, umiestnené na stĺpoch verejného
osvetlenia. 		
Kamery sú súčasťou prvej
fázy budovania bezpečnostného kamerového systému.
Financovanie vybudovania
tohto systému v prevažnej miere zabezpečilo Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky v
rámci programu na znižovanie kriminality na verejných
priestoroch miest a obcí. Tento bezpečnostný systém pozostáva okrem kamier aj z monitorovacieho a záznamového
zariadenia, kde sa obrazy zo
všetkých kamier nahrávajú a
uchovávajú sa. Samotné kamery sú rozmiestnené tak, aby
pokrývali čo najväčšiu časť
obce, ale najmä tak, aby bolo
možno pomocou nich monitorovať najdôležitejšie časti
obce. Stacionárne (nepohyblivé) kamery sledujú vjazdy,
resp. výjazdy z obce smerom na Mladý Háj, na Hornú
Kráľovú a na Patu. Pohyblivé
(otočné) kamery sú umiestnené v centre obce na kultúrnom
dome, pred základnou školou
a pred kaplnkou. Jedna stacionárna kamera stráži aj obecný úrad. Všetky kamery majú
vysoké rozlíšenie, sú farebné
a všetky majú aj možnosť snímania v noci. Sú nasmerované
tak, aby sledovali len verejné
priestranstvá a objekty.
Vybudovanie systému bolo
zaplatené
Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie
vo výške 10.000 Eur. Obec
Hájske zo svojho rozpočtu zaplatila len povinnú spoluúčasť
na projekte vo výške 20% (t.j.
2000 €) a priplatila 1000 € za

kvalitnejšie kamery. Celková čiastka
na zriadenie kamerového systému teda
bola 13.000 Eur. Na to aby boli kamerami zabezpečené aj ďalšie dôležité miesta
v obci (futbalové ihrisko, hlavné ulice,
ostatné vjazdy do obce...) bude potrebné systém rozšíriť a dobudovať. Preto
obec požiadala Ministerstvo vnútra o

ďalší nenávratný príspevok. Inštaláciou
tohto kamerového systému sa výrazne
zvýšila bezpečnosť v obci a snáď sa aj
obmedzí výskyt kriminálnych živlov,
ktoré sa z času na čas pohybujú v obci,
zameriavajúc sa pritom najmä na starších a osamelých občanov.		
			
Marián Palkovič

POZVÁNKA
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...dokonč. 1.str.

kých bola naplnená sála KD a potlesk počas
predstavenia či standing ovation na záver.
Zo srdca chcem poďakovať všetkým, čo
akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri tvorbe tohto úžasného projektu. Veľká vďaka
patrí rodičom za ich obrovskú trpezlivosť a
neustálu podporu. Poďakovanie taktiež patrí firme ZSE, JAMA, NADI, Miminkovo,
Orava-miesto pre relax, Autodoprava Popelka, Drevopredajňa Popelka, MŠ Hájske,
obci Hájske, p. Hasillovej, p. Kuželovej a
rod. Kubicovej.
Janka Balážová

Srdečne Vás pozývame na reprízu muzikálu

9.9.2017 o 19,00 hod. v KD v Hájskom
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OVOLANIE PÁPEŽ

Dňa 22.5.2017 sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre na predstavení „Povolenie pápež“. Umelci
nám perfektne priblížili úžasný život Jána Pavla II., detstvo malého Loleka, vojnové obdobie, zvolenie za pápeža,
predpovedaný atentát a záchranu Panny Márie, jeho evanjelizovanie po celom svete. Živo sme si pripomenuli
obdobie, keď navštívil a požehnával aj našu krajinu. Tento človek, ktorý všade prinášal radosť a pokoj, je dnes v
nebi. Sv. Ján Pavol II., oroduj za nás.					
farníci našej obce

MDD

Obec Hájske zorganizovala dňa 17.6. výlet do Bojníc.
Prihlásiť sa mohli rodiny s deťmi na obecnom úrade.
Obec zabezpečila bezplatne autobus a program bol
individuálny. Keďže nebolo až tak horúco, kúpalisko
bolo z programu vynechané a tak sa dal navštíviť
Bojnický zámok alebo ZOO.
Bojnický zámok bol v tento víkend trošku iný, nakoľko
sa už po 21-krát premenil na rozprávkovú krajinu. Deti
sa mohli stretnúť s Popolvárom najväčším na svete, s
Čertom a Káčou, zistili či je Soľ naozaj nad zlato a stretli sa
aj s Múdrou ženou. Prechádzali jednotlivými komnatami
zámku, zbierali pečiatky a s napätím počúvali, až kým
neskončila posledná rozprávka. Opäť sa utvrdili v tom,
že láska, dobro, múdrosť a spravodlivosť vždy zvíťazia.
Touto cestou sa chceme poďakovať p.starostovi a obci
Hájske, že sprostredkovali takýto krásny výlet a veríme,
že aj o rok sa podarí niečo podobné zorganizovať.

Redakcia Kepeždských novín
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Týždeň detskej radosti

K príležitosti MDD sa konal v našej MŠ každoročný týždeň detskej
radosti.
V pondelok na tému „Z rozprávky
do rozprávky“, bolo úlohou detí pri
rozprávkových postavičkách splniť
všetky úlohy, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky, aby sa dostali
k vytúženej odmene.
V utorok deti „Hľadali poklad“,
ktorý tu v noci ukryl pirát počas búrky . Deti dostali indície kde podľa
stanovíšť od 1 do 10 museli splniť
úlohy rôzneho typu, aby sa dostali k
miestu, kde museli poklad vykopať.
V stredu sme si pre deti pripravili
„Športové dopoludnie“. Deti zažili množstvo zábavy pri rôznych

súťažiach a športových hrách.
Vo štvrtok 1.6. nás pozvali poľovníci na guláš na poľovnícku chatu,
deťom ukázali rôzne trofeje a pušky
a ďalekohľady, ktoré majú členovia
poľovníckeho združenia vyrobené
na mieru. Guláš bol fantastický a
všetky deti dostali od poľovníckeho
združenia sladké odmeny, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
V piatok sme ukončili týždeň
detskej radosti „Diskotékou“ v MŠ,
kde deti hlasovali za najlepšieho
tanečníka a tanečnicu a boli nimi
Maťko Karásik a Barborka Sviteková.

STAVANIE MÁJA

Aj tento rok postavili chlapci máj
dievkam v MŠ, za spevu ľudových
piesní a tanca. Máj zdobil dvor našej
škôlky až do 31.05.2017.
Anna Gálová

ROZLÚČKA s predškolákmi
Dňa 30.06.2017 sa v MŠ konala
rozlúčka s predškolákmi. Pani riaditeľka Mgr. Eva Štangová odovzdala deťom osvedčenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania a starosta obce Jozef Matušica povzbudil predškolákov pekným príhovorom. Deti im predviedli rozlúčkový
program a dali im vlastnoručne vyrobené darčeky. Poobede sa konala
rozlúčka za účasti rodičov, deti dostali pamätné listy a za rodičov sa
všetkým zamestnancom MŠ poďakovala pani Zuzka Vlčková. BudeŠkôlkarska športová olympiáda
me držať predškolákom palce, aby
Konala sa dňa 16.06.2017 a bol to 2. ročník Športovej olympiády na sa im v škole darilo a rodičom robili
TJ-Stavbár v Nitre, ktorú organizovalo združenie VITIS, tento rok obec iba radosť.
Jarok. Súťažilo sa v troch disciplínach.
Anna Gálová
1.disciplína bola „Beh na 20 metrov“, kde si prvé miesto obhájil Maťko
Karásik a získal tak aj zlatú medailu. 2.disciplína bola „Skok do diaľky z
miesta“, tu sme sa neumiestnili a 3.disciplína „Hod loptičkou do diaľky“,
kde hodom 14 metrov zvíťazil zasa na 1.mieste Maťko Karásik. Celkovo
sme si odniesli 2 prvé miesta a 2 zlaté medaile. Našu MŠ reprezentovali:
Maťko Karásik, Maťko Vlček, Benjamín Poláček, Sárka Perényi, Sofia
Fichtlová a Saška Petrovičová, ostatné deti z našej MŠ boli povzbudzovať
svojich kamarátov a prežili sme krásne športové dopoludnie a tešíme sa
na 3.ročník olympiády, ktorý bude organizovať obec Trnovec nad Váhom.
Anna Gálová

Anna Gálová

S

L ÁV I K S L O V E N S K A

V apríli sa v ZŠ konala spevácka súťaž Slávik Slovenska.
Predviedli sa nám deti, ktoré sa nehanbili a s radosťou nám zaspievali
rôzne ľudové piesne. Súťažilo sa v
troch kategóriách:
• 1. až 3. ročník, kde sa víťazom
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stal Lukáško Vlček
• 4. až 6. ročník, kde zvíťazila
Paulínka Chudáčiková
• 7. až 9. ročník, bohužiaľ sa nikto nezúčastnil
Víťazi školského kola nás v máji
reprezentovali v Šali na okresnom
kole. Tam už zapracovala i tréma, keďže sa predstavili tí najlepší
zo školských kôl. Speváci museli
zaspievať dve piesne, jedna pieseň bola povinná zo spevníka pre
danú súťaž a druhá pieseň mohla
byť ľubovoľná. Naši dvaja speváci
si počínali výborne a hlavne Paulínka, ktorá sa počas piesne sama
doprevádzala na husliach. A keďže
je Paulínka veľký hudobný talent,
okresnú súťaž vyhrala a postúpila do krajskej súťaže. No nie vždy
všetko vyjde podľa našich predstáv,
tak to bolo aj u Paulínky a účasť na
krajskom kole jej prekazila kiahňová epidémia, ktorá v tom čase
postihla žiakov našej školy. Je to
síce škoda, že nás nemohla reprezentovať na kraji, no pevne veríme,
že svojou usilovnosťou a chuťou
bude naďalej svoj hudobný talent
rozvíjať. Držíme jej všetci palce.
Zuzana Vlčková

Náš prvý školský rok

Prvácka pasovačka

Pasovanie prvákov je významná
udalosť v živote našich prváčikov.
Naši najmladší tiež zažili túto neopakovateľnú atmosféru každoročnej tradície : „Pasovanie prvákov “.
Jedného dňa pani učiteľka povedala :
„Príde k vám z blízkeho lesíka babička Jagička z medovníkovej chalúpky.“
Na dvere sme vymaľovali erb Medovníkovej triedy. Pripravili nástenku s lesom a chalúpku z medovníkov a čakali
sme. Vtom sme začuli hrmot reťaze,
kroky po schodoch a klop, klop na
dvere triedy. Dvere sa otvorili a pred
nami stála naozajstná babička Jagička.
Privítala sa s nami a povedala, že je čarodejnica aj učiteľka a prišla nás preskúšať, či môžeme ostať v prvom ročníku. Najprv sme sa predstavili, hovorili
sme jej básničky a rozprávali rozprávku o Medovníkovom domčeku. Potom
nás učila lietať na metle aj s otočkou.
Všetci to zvládli. Na záver sme nasadli
na Jagičkinu metlu a spolu sme vleteli
do triedy. Jagička sa rozlúčila a odletela preč. Potom prišla pani učiteľka
a odmenila nás diplomom a medovníkom.
Boli sme spokojné, ešte aj dnes na
ten deň s radosťou v očiach a smiechom spomíname a chceme si to zopakovať.

Pečenie oblátok

Triedna učiteľka Mgr. Zdenka Jágrová a žiaci prvého ročníka sa chcú poďakovať pánovi Rudolfovi Mikécimu,
ktorý nás navštívil v predvianočnom
čase a zasvätil nás do pečenia vianočných oblátok. Priamo v triede piekol
na pečúcom stroji oblátky, stáčal trubičky deťom na ochutnávku. Celú
triedu zaplavila vôňa vanilky a vianočných oblátok.

„Ako to bolo pred Vianocami, keď ste
boli malým chlapcom ako my?“ Musím povedať, že v tejto chvíli sa nikto
nenudil, ani by ju nemenil za pozeranie televízneho programu, či hru na
počítači, ktoré nás často oberajú o takéto vzácne duševné zážitky.
Ešte raz ďakujeme pánovi Mikécimu a želáme mu ešte veľa pekných
chvíľ strávených v kruhu rodiny.

Prvouka - Rodostrom

V jeden vyučovací deň nám pani učiteľka povedala: „Deti prineste si na
budúci štvrtok fotografiu svojich príbuzných, budeme robiť rodostrom.“
Potom pokračovala: „Na túto hodinu
pozveme aj starých rodičov, aby nám
v tom pomáhali, lebo oni najlepšie
poznajú svoj rodokmeň.“ „Dnes si pripravíme pre nich pozvánky“.
20.10.2016 neprišli do školy len prváci, ale aj ich starí rodičia. V triede
vládla príjemná atmosféra. V úvode
sme starým rodičom zablahoželali a
zaspievali pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Potom sme sa dali do práce podľa pokynov pani učiteľky. Starí
rodičia ochotne pomáhali a na záver
hodiny mal každý žiak rodostrom hotový a sám nám ho odprezentoval.
Na koniec sa pani učiteľka poďakovala všetkým zúčastneným za pomoc.
A záverom položila otázku: „Prosím,
poznáte reč kvetov?“ Odpovedali sme:
„Kedysi sme sa dorozumievali kvetmi
a halúzkami. Táto reč kvetov bola vtedy veľmi moderná a aj jemná. Ak daroval dedko červenú ružu, bol to symbol lásky, ak babka darovala dedkovi
margarétu, vedel, že ho miluje.“
Cŕ-ŕ-ŕ-n zazvonilo.
Mgr. Zdenka Jágrová
a žiaci 1. roč.
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ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ DEVIATAKOV
Všetci veľmi často počúvame okolo seba vetu:“ Ten
čas tak rýchlo letí, najviac
to vidno na deťoch.“ A je to
veru pravda.
V našej škole sa po dlhých
šiestich rokoch konala rozlúčková slávnosť deviatakov. V roku 2008 nastúpili
do prvého ročníka ako malé
šesť ročné deti, ktoré nesmelo a bojazlivo zvierali
maminu ruku. Niektoré išli
smelo, iné zasa s obavami
čo ich tu bude čakať. Obavy sa však rýchlo vytratili a deti si hneď zvykli na
školský život. Po skončení
prvých štyroch rokov školskej dochádzky však nastala
pre ne dosť veľká zmena,
pretože tým, že tu vtedy nefungoval druhý stupeň, museli odísť do školy v Hornej
Kráľovej. Deti to ale zvládli,
spoznali nových kamarátov i učiteľov. Keďže sa v
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roku 2014 u nás v Hájskom
obnovil druhý stupeň školskej dochádzky, 4 dievčatá prestúpili z H. Kráľovej
znova sem. Veru nebolo to
pre ne ľahké, zvykli si totiž na nových spolužiakov i
učiteľov. No ako sa hovorí:
Vždy keď sa niečo staré končí, niečo nové začína,“ tak
to bolo aj v prípade našich
4 dievčat, ktoré pokračovali
v siedmom ročníku u nás v
Hájskom. A v roku 2016 sa k
nim pridalo ďalších 5 žiakov,
ktorí prestúpili do deviateho
ročníka z Hornej Kráľovej.
Deviaty ročník bol dosť náročný ako pre učiteľov, tak
pre žiakov. Čakalo ich totiž testovanie a prijímacie
pohovory na stredné školy.
Námaha však stála za to a
všetci deviataci sa úspešne
dostali na vysnívané stredné školy a mohli sa venovať
prípravám na rozlúčkovú

slávnosť. Tá sa konala 28.6.
2017 v priestoroch ZŠ. Deviataci sa najskôr rozlúčili
so spolužiakmi vo všetkých
ročníkoch a o 17. hod začala veľká slávnosť na dolnej
chodbe, ktorá bola krásne
vyzdobená. Slávnosť otvorila príhovorom p. riaditeľka Mgr. Eva Štangová,
prihovoril sa aj p. starosta či
triedna učiteľka Mgr. Janka
Sivoková. Nechýbalo poďakovanie učiteľom v mene
rodičov i v mene deviatakov,
pri ktorých vyšla aj nejaká tá
slzička. Nasledoval krátky
program, ktorý si deviataci
pripravili v modernej video
podobe a tiež nám spoločne
zaspievali pieseň SPOLU od
Adama Ďuricu. Po slávnostnom prípitku nasledovala
vynikajúca večera a krájanie
nádhernej a výbornej torty.
A zábava mohla začať. DJ
Tom začal hrať a všetci sme

sa dali do tanca. Keďže to
bola v prvom rade slávnosť
našich deviatakov, my rodičia sme sa postupne pobrali
domov a v zábave pokračovali spolu s ôsmakmi a niektorými učiteľmi, ktorí zostali
ako dozor, pretože rozlúčková slávnosť bola spojená s
nocou v škole, čiže spať sa
išlo až nadránom. A aby sa
deti rýchlejšie prebrali, náš
vtipný pán školník si pre ne
pripravil cvičný požiarny
poplach.
Naši deviataci sa teda rozlúčili so základnou školu a v
septembri sa rozídu rôznymi
smermi. Nikto nevie kam
ich osud zaveje, no určite
budú vždy s láskou a radosťou spomínať na školské
časy prežité v našej škole. V
mene učiteľov i rodičov im
želáme veľa šťastia.
Zuzana Vlčková

ZO ŽIVOTA OBCE

P

RVÉ SV. PRIJÍMANIE

Tento rok bol v našej farnosti
trošku výnimočný. Kvôli kiahňovej
epidémii sa Slávnosť prvého svätého prijímania konala až dvakrát.
V nedeľu 21. mája 6 detí prvý krát
pristúpilo k oltáru, aby prijalo Sviatosť oltárnu. V podstate celý víkend
sa už niesol v slávnostnom duchu
- posledné nácviky detí, výzdoba v
kostole, sviatosť zmierenia... Toto
všetko vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou o 10:30 hod.,
ktorú slávil náš duchovný otec. Deti
sa jej aktívne zúčastnili spoločným
spevom, básňami, čítaniami či pri-

nesením obetných darov. Prvoprijímajúce deti si po príhovore kňaza
obnovili krstné sľuby, potom pristúpili pred oltár s obetnými darmi a
mohli sláviť Eucharistiu, ktorej vrcholom bolo sv. prijímanie. Deti sa
spoločne pomodlili modlitbu pred
sv. prijímaním, zaspievali krátku
pesničku a potom postupne pristúpili k duchovnému otcovi, aby v
Eucharistii prijali živého Krista do
svojho srdiečka. Na záver nechýbali
poďakovania, z ktorých najemotívnejšie bolo poďakovanie detí rodičom piesňou VĎAKA ZA RODIČOV, pri ktorej nezostalo ani jedno
oko suché. Nakoniec sme si spravili

spoločné „foto“ a spokojní a šťastní
sme odchádzali domov.
Nedeľa 11. júna bola slávnostná
aj pre zvyšných troch chlapcov,
ktorým kiahne zatiaľ prešli a aj oni
mohli pristúpiť k Prvému sv. prijímaniu. Celá príprava i samotná sv.
omša sa tiež niesla v sviatočnom
duchu.
Pevne verím, že deti nikdy nezabudnú na tento výnimočný deň v
ich živote a spolu s rodičmi či starými rodičmi budú radi chodievať na
sv. omšu, pri ktorej už nepôjdu len
na „krížik“, ale budú prijímať ozajstného Ježiška do svojho srdiečka.
		
Zuzana Vlčková

POĎAKOVANIE

Určite sa každý z nás, ktorí chodíme smerom z Hájskeho do Paty aspoň raz pozrel na kríž, ktorý stojí za našou dedinou.
V minulosti sa pri takýchto krížoch (na konci dediny) zväčša lúčili
medzi sebou tí, čo odchádzali do ďalekých krajín, či už za prácou alebo na vojenčinu a tiež do vojen. V dnešnej dobe, keďže už nechodíme
peši, ale autami môžeme pohľadom na kríž poprosiť o ochranu keď
vychádzame z dediny a naopak, keď sa vraciame domov, môžeme zasa
poďakovať, že sa nám nič zlé na ceste nestalo a šťastne sme sa vrátili.
Kríž za našou dedinou stojí už veľmi dávno, a je potrebné starať sa oň.
A týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať manželom Matušicovým
(č. d. 133), ktorí sa nielenže už dlhé roky starajú o tento náš kríž a
skrášľujú jeho okolie, no pred pár týždňami ho dobrovoľne a svojpomocne spolu so svojim vnukom celý zrenovovali.
Želáme Vám, nech Vám Pán odplatí vašu obetavosť dobrým
zdravím a silou, aby ste sa i naďalej mohli tak pekne starať o náš
„kríž za dedinou“.
Zuzana Vlčková
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M I N I L I G A M. Stocha

Bodku za súťažnou sezónou vo futbale v nitrianskej oblasti napísali
malí šarvanci v nedeľu 25.6. v Nitre. Miniligu M. Stocha organizujú
ObFZ Nitra a redakcia MY Nitrianske noviny. V kategórii U11 hralo na
finálovom turnaji 14 tímov, v kategórii U9 súperilo 9 celkov.
Na piatich ihriskách naraz, ste mohli vidieť v akcii školákov (i pár
predškolákov), išlo sa naplno ako vo finále Ligy majstrov. Na konci sa
mohlo tešiť len jedno družstvo, vlastne dve, keďže prípravkárska súťaž
bola rozdelená do dvoch vekových kategórií.
Konečné poradie na prvých štyroch miestach:
U11: 1. V. Zálužie, 2. Chrenová, 3. Výčapy-Opatovce, 4. Močenok
U9: 1. Cabaj-Čápor, 2. V. Zálužie, 3. Chrenová, 4. Hájske
Cenu najlepší hráč nášho mužstva v kategórii U11 získal Ondrej
Matušica a v kategórii U9 Samuel Palkovič. Všetkým hráčom ďakujeme
za reprezentáciu našej obce.
Zdroj: web

L I G A Benjamínkov
Súťaž vo futbale mladších žiakov
v rámci nitrianskej oblasti spoznala
v sobotu 24.6. nového víťaza. Na
očakávanom vyvrcholení súťaže sa
predstavilo 13 kolektívov z okresov
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Naši
chlapci v osemfinále prehrali a tak ďalej
nepostúpili. Cenu najlepší hráč nášho
mužstva získal Samuel Dobai. Chlapcom
gratulujeme a všetkým hráčom ďakujeme
za reprezentáciu našej obce.
Zdroj: web

1.ročník I S C U P

Turnaj v Kaposvári

Začiatkom prázdnin sa 3 naši
mladí futbalisti, ktorí prešli sitom
Obfz Nitra, zúčastnili najväčšieho
mládežníckeho turnaja v strednej
Európe v maďarskom Kaposvári.
V kategórii U13 nás reprezentoval
Christián Rábek a v kategórii U15
Adrián Valášik a Adam Lacek. Obe
kategórie postúpili do štvrťfinále, ale
žiaľ ďalej sa nedostali.
Útechou pre ostatných hráčov Andrej
Hubinák, Sebastián Lacek a Matej
Búran sú nominácie do výberov
ZsFZ. Všetkým hráčom ďakujeme za
reprezentáciu našej obce!

V sobotu 10. 6. sa na ihrisku v Hornej
Zdroj: web
Kráľovej uskutočnil prvý ročník IS CUP.
Zahrali si prípravkári domáceho KFC, Veľkého Zálužia, Močenku, Hájskeho a Cabaja-Čápora. Organizátori rozdelili akciu
na dva turnaje - pre kategórie U11 a U9. V oboch kategóriách odmenili najlepšieho hráča, strelca, brankára. Naši chlapci U9
získali vo svojej kategórii 4.miesto a chlapci U11 3.miesto. Každý jeden malý futbalista dostal medailu a sladkú odmenu.
Príjemnú futbalovú atmosféru dotvárala vôňa guláša, ktorý bol pre všetkých súťažiacich i divákov. Ďakujeme KFC za
pozvanie, super organizáciu a samotný priebeh akcie.

Redakcia Kepeždských novín
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Ukončenie žiackej sezóny
POĎAKOVANIE
Na začiatku sa chcem Vám všetkým poďakovať
za minulú sezónu, v ktorej ste vo všetkých 4
kategóriách U15, U13, U11 a U9 odviedli veľmi
dobrú robotu. U15 hrala najkrajší futbal v celej
súťaži, len zranenia a problémy s hosťovaním na
začiatku súťaže nás obrali o celkové prvenstvo
a pohár. U13 skončila v súťaži na 2. mieste, čo
je síce veľmi pekné, ale od víťazov U11 (2015)
a U13 (2016) je čokoľvek iné ako 1. miesto
neúspechom. Niektorí chlapci sa musia vrátiť z
futbalových výšin na zem, začať znova tvrdo
pracovať a bude to opäť. U11 a U9 nás ako
vždy bavili futbalom. Tieto kategórie skrývajú
kopec talentov a prinášajú trénerom, rodičom
a fanúšikom najviac radosti a zábavy. V ich
prevedení je aj česká „kopaná“ nádherný futbal.
Aby som bol spravodlivý z každej kategórie
musím vyzdvihnúť chlapcov, ktorí majú nielen
talent, ale i prístup k tréningom a potom je ten
progres očividný. V U15 to bol Adrián Valášik,
o ktorého má záujem FC Nitra, ŠK Sereď a iné
kluby. Pravdepodobne pôjde na hosťovanie, ale
v drese Hájskeho sa ešte objaví. V U13 je to
Christopher Rábek. Keby jeho srdce nebilo pre
Hájske, tak by „Meriner“ hral dávno minimálne
za Real namiesto Ramosa. V U11 ide v šľapajách
svojho otca Lukáš Vlček, ktorý žiaril medzi o dva
roky staršími hráčmi. V U9 sme konečne objavili
brankársky talent v Samkovi Palkovičovi.
Samozrejme je tu kopec iných chlapcov, ktorí si
zaslúžia svojim prístupom obdiv a poďakovanie.
Chlapcom, ktorí končia v U15 a pokračujú v
doraste Filip Salviany a Šimon Nétry prajem veľa
úspechov, žiadne zranenia a uvidíme sa v Áčku.
Moje poďakovanie za odvedené výkony taktiež
patrí hráčom Adam Lacek, Sebastián Lacek a
Dominik Prochádzka, ktorí sa rozhodli opustiť
náš kolektív. Nemám z toho radosť a myslím si,
že hosťovanie a striedavý štart tak ako to je u
Andreja Hubináka by bolo určite lepšie riešenie
pre obe strany. Želám Vám veľa úspechov v Šali.
A nakoniec chcem poďakovať trénerom
Mariánovi Jankulárovi, Davidovi Kiššovi,
Marekovi Vlčkovi, Vladimírovi Matušicovi a
Michalovi Karásikovi za super robotu, odovzdané
skúsenosti, venovaný čas a pevné nervy.
Samozrejme veľká vďaka všetkým rodičom,
ktorí nám pomáhajú (spomeniem Ivana Búranová
a Marián Búran) a vedia prečo to robíme! Je to
pre Vaše/Naše deti a každá minútka im venovaná
je nesmierne dôležitá. Či z nich bude raz Messi,
aleboi Hamšík je úplne jedno. Pre nás sú už teraz
najlepší futbal! Hor sa do novej sezóny. ... a to
som chcel napísať len ĎAKUJEM!
Vladimír Chudáčik

Turnaj „O pohár starostu“

Dňa 2.7. sa konal v našej obci tradičný letný futbalový turnaj „O
putovný pohár starostu“. Prizeralo sa 500 divákov, v tombole bolo
33 cien (prvá cena: televízor).
Výsledky:
Hájske – Betonáris Šaľa 1:1 (0:0)
(na pok. kopy 4:3)
Horná Kráľová – Močenok 1:0 (0:0)
Betonáris Šaľa – Močenok 2:2 (1:0)
(na pok. kopy 3:4)
FINÁLE:

Hájske – Horná Kráľová 2:0 (1:0)

Výsledné poradie turnaja v Hájskom:

1. ŠK Hájske

2. KFC Horná Králová
3. FK Močenok
4. FK Betonáris Šaľa

Počas leta sa konali turnaje aj v susedných obciach. V
Močenku a v Hornej Kráľovej sme skončili na 2.mieste.
Marek Kaduc

Hráčom ŠK Hájske
srdečne G R A T U L U J E M E!
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POZVÁNKY A OZNÁMENIA

Uhorková sezóna

Neviem ako ty,
ale čím som staršia,
tým viac milujem.
uhorkovú sezónu.

Je dobrá na pokožku
-zvláčňuje
-pri zbere opaľuje
-opálená pokožka zaberá
na opačné pohlavie,
ktoré
-nezbiera
-neumýva
-nezavára
- po hrozienkovom koláči
zaspáva
-keď jeho chuť ma dostáva
do omamného pocitu
správneho leta.
Mária Pažmová

Občianske združenie VITIS

MU

ATRIČNÉ
DALOSTI

Narodili sa:
•
•

Rikardo Lakatoš, č.d. 323
Lujza Lenčéšová, č.d. 411

Uzavreli manželstvo:
•
•

Marek Košec (Hájske) a Lívia
Hercegová (Hájske)
Tomáš Švihorík (Hájske) a
Kamila Korenčíková (Nitra)

Opustili nás:
•
•
•
•
•

Mária Barbíriková 87 rokov
Imrich Ábel 75 rokov
Adam Lakatoš 61 rokov
Alžbeta Matušicová 78 rokov
Rudolf Popelka 69 rokov

UDEJE SA
9.9.2017 o 19.00 h.

KD v Hájskom
repríza muzikálu
Neberte nám princeznú

7.-9.10.2017

Púť k Ružencovej
Panne Márii

október 2017

Lampiónový sprievod

CHVÁLIME,
KRITIZUJEME
„malých i veľkých“
futbalistov
za reprezentáciu
našej obce

vypúšťanie žúmp na
Občianske združenie VITIS je verejno-súkromným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí
verejné priestranstvá
Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske,
a ,,járkov“
Horná Kráľová a Trnovec nad Váhom. Členmi OZ VITIS sú okrem zástupcov obcí aj spolky,
združenia, športové kluby, poľovnícke združenia, folklórne súbory, podnikatelia a občania, ktorí
nezodpovedných
bývajú alebo vyvíjajú aktivity na území obcí združenia. Kancelária združenia sídli v priestoroch
majiteľov psov,
Kultúrneho domu vo Veľkom Záluží (Hlavná ul. č. 788, Veľké Zálužie).Východiskovým
voľne pohybujúcich
dokumentom združenia je Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej skupiny (MAS) VITIS.
sa po obci
Nakoľko územie združenia patrí medzi vidiecke oblasti, členovia sa rozhodli rozvíjať aktivity
v súlade s Programom rozvoja vidieka 2014 – 2020 a získať finančnú podporu na rozvojové
projekty z európskych fondov a realizovať konkrétne projekty v prospech občanov jednotlivých obcí. Základnou víziou združenia je,
aby územie MAS VITIS bolo v roku 2020 atraktívnym a konkurencieschopným územím využívajúcim predovšetkým vlastné ľudské,
spoločenské a kultúrne zdroje v prospech vysokej kvality života v čistom, zdravom a kultúrnom vidieckom prostredí. Hlavným zámerom
aktivít a stratégie je zabezpečiť obyvateľom bývanie a život s kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými sociálnymi službami. Chceme
uchovať a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tradície regiónu a rozvíjať vidiecky cestovný ruch v prospech tvorby nových pracovných
miest pre miestnych obyvateľov, a prezentovať a propagovať jednotlivé obce združenia. Združenie v súčasnosti čaká na rozhodnutie, či
naplánované aktivity budú podporené z programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, kde bola podaná žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. V prípade úspechu bude možné realizovať viacero rozvojových projektov obcí, podnikateľov ako aj tretieho sektora, ktoré
budú smerovať ku skvalitneniu života občanov. Aktivity členov však nie sú viazané len na získanie podpory z eurofondov. Každoročne
sú organizované spoločné podujatia, ktoré spájajú obyvateľov a členov združenia. Je potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu
vinárov regiónu „Šampión vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj futbalových nádejí“, „Prehliadku speváckych a folklórnych súborov OZ
VITIS“ a „Športovú olympiádu detí materských škôl“. OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť aktivity v podpore podnikateľov,
vidieckom cestovnom ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva. Budeme radi, ak nás budete kontaktovať s Vašimi návrhmi a zámermi
na e-mailovej adrese vitis.mas@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 790 381. Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a
kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke združenia: www.vitis.estranky.sk.
Zdroj: web

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.
Uzávierka budúceho čísla bude 29.11.2017.
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