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O advente...
Nadchádzajúce adventné ob-

dobie vníma každý trochu inak. 
Niekto ako obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce, niekto 
ako čas vianočných príprav, iný 
zas ako príležitosť k návšteve 
vianočných trhov, či nákup dar-
čekov pre svojich blízkych v 
stále šialenejšom a komerčnej-
šom prostredí         vianočného 
marketingu nákupných centier. 
Tam sa však o období upoko-
jenia a duchovnej prípravy na   
Vianoce už veľmi hovoriť nedá.  
Viac, alebo menej však každý, 
bez ohľadu na vierovyznanie, 
vnútorne aspoň trochu tuší, o 
čo v tomto období ide. Slovo 
„advent“ pochádza z latinského 
slova „adventus“ - príchod. Ide 
o prvú časť liturgického obdo-
bia pred    sviatkom narodenia 
Ježiša Krista a obdobie du-
chovnej prípravy na Vianoce.   
Adventné obdobie je vymedze-
né 4 nedeľami pred sviatkom 
narodenia Ježiša, hoci v minu-
losti tomu v rôznych obdobiach 
a v rôznych častiach sveta bolo 
aj inak.    
  Symbolom adventu je takzva-
ný Adventný veniec, ktorý k 
nám prišiel z germánsky hovo-
riacich krajín a jeho 4 sviečky 
symbolizujú adventné nedele. 
Pre deti zasa otváranie  okienok 
adventného kalendára so slad-
kosťami spríjemňuje a uľahčuje 
čakanie na vytúžené Vianoce. 
Tak či onak, práve nastáva čas, 
aby sme zapálili prvú sviečku a 
otvorili prvé okienko kalendá-
ra, nakúpili nejaké darčeky, ale 
hlavne, spomalili a zamysleli sa 
nad pravým zmyslom predvia-
nočného obdobia.

Redakcia Kepeždských novín

V   ianoce 
Blíži sa mesiac december a nás čaká najkrajšie 

obdobie celého roka, Vianoce. Tým však predchádza 
advent. Pamätáte si ešte aké zvyky a tradície sa robili 
počas adventu kedysi? Ak nie, zaspomínajte si teraz s 
nami.

Prvým dňom kedy sa obľúbené zvyky začínali bol 
Ondrej (30. november). Počas tohto dňa chodili dievčatá 

triasť ploty so slovami: „Plote, plote trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, aby si mi 
dal znať, kedy sa budem vydávať!“ Počúvali pri tom, z ktorej strany a koľkokrát 
zabrechal pes. Zaujímavým bolo aj liatie olova, podľa tvaru sa dievčence mali 
dozvedieť koho si zoberú.

V decembri, to bola Barbora (4. decembra), práve vtedy si dievčatá zvykli rezať 
vetvičky čerešní. Pri každej vetvičke zašepkali meno iného chlapca. Verili, že tá 
ktorá rozkvitne ako prvá, toho si vezmú. Podľa inej zvyklosti si dievčence dávali 
na Štedrý deň vetvičky okolo pása. Mládenec, ktorý si ju zobral a dal za klobúk, 
vyznal tak svojej milej lásku. Možno vás prekvapí skutočnosť, že obdarovanie na 
sviatok svätého Mikuláša má už niekoľko storočnú históriu. 6. decembra zomrel 
tento svätec a dodnes sa na jeho pamiatku vzájomne obdarúvame sladkosťami, či 
inými maličkosťami.

Trinásteho decembra boli takzvané stridžie dni. Podľa ľudových povier sa na 
krížnych cestách    stretávali všetky bosorky. Obyčajní ľudia verili, že tento deň 
má magickú moc. Mládenci strúhali počas  neho drevené stolčeky. Tie mali mať 
zázračnú moc a vďaka nim mohli vidieť na krížnych cestách spomínané strigy. 

pokrač. na 5.str...
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Výňatok z 18. zasadnutia OZ v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 14.09.2017 v  KD

Milí spoluobčania, dňa 14.sep-
tembra 2017 sa v kultúrnom dome 
konalo 18. zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva v Hájskom. Zasadnutia 
sa zúčastnil starosta obce pán Jozef 
Matušica, 6 poslancov, zapisova-
teľka OcÚ, hlavný kontrolór OcÚ a 
niekoľko občanov.

Starosta obce p. Jozef Matušica v 
úvode otvoril a viedol 18.rokovanie 
OZ. Privítal prítomných poslan-
cov a občanov obce. Konštatoval, 
že na zasadnutí sa zúčastnila nad-
polovičná väčšina poslancov a OZ 
bolo uznášania schopné. Násled-
ne prečítal program rokovania. Po 
uskutočnení základných podmienok 
na korektné a úplne vedenie OZ sa 
poslanci vyjadrovali k jednotlivým 
bodom. 

Starosta obce informoval  o prie-
bežnom plnení uznesení zo 17. za-
sadnutia.

Následne starosta obce predstavil 
návrh VZN o výške príspevku na 
dieťa v MŠ. OZ si vypočulo tento 
návrh a jednohlasne ho schválilo.

V nasledujúcom bode sa prejednal 
a schválil Prevádzkový poriadok na 
pohrebisku.

V bode č. 8 bolo schválené a vyda-
né stanovisko OZ k vydaniu staveb-
ného povolenia na stavbu RD.

V nasledujúcich troch bodoch boli 

prijaté a schválené žiadosti na odkú-
penie pozemkov.

V bode č. 12 starosta obce predsta-
vil poslancom OZ žiadosť o vydanie 
notárskeho osvedčenia - vyhlásenie 
o vydržaní vlastníckeho práva k ne-
hnuteľnostiam v k.ú. Hájske, vedené 
na LV č. 607 p.č. 436, 437, RD so 
s.č. 350 a RD s.č. 525 na p.č. 436 
v 590/960 - inách. Pán Emil Bennár 
žiada vydržaním v prospech seba 
oznámiť, či oprávnené záujmy obce 
nie sú dotknuté. OZ berie na vedo-
mie a oznamuje, že vznikom vlast. 
práva ohľadom predmetných neh-
nuteľností vydržaním v prospech 
navrhovateľa oprávnené záujmy 
obce Hájske nie sú dotknuté. Túto 
skutočnosť obec Hájske nemôže vy-
lúčiť bez vyhotovenia geometrické-
ho plánu.

OZ sa oboznámilo informáciou 
hlavného kontrolóra p. Ing. Čana-
kyho o kontrole činnosti za 1.polrok 
2017.

Po ňom starosta obce informoval 
OZ o kontrole čerpaní rozpočtu 1 - 6 
2017.

V bode  č. 15 starosta obce pred-
stavil OZ Investičný zámer - Rekon-
štrukcia budovy pôvodného obecné-
ho úradu v obci Hájske, kde cieľom 
je využiť prízemie pre potreby obce 
a nadstavbou dvoch poschodí zrea-

lizovať 10 b.j. prislúchajúcou tech-
nickou vybavenosťou prostredníc-
tvom štátnej podpory (ŠFRB). OZ 
Investičný zámer schválilo.

Nasledovala diskusia s občanmi. 
P. Tóthová sa pýtala, či čierna stav-
ba na cintoríne rod. Lakatošovej aj 
zostane v takom stave v akom mo-
mentálne je. P. Urbanovú zaujímalo, 
či sa na základe článku v obecných 
novinách zasype fólia na detskom 
ihrisku. Treba upraviť celú plochu 
detského ihriska, pretože je po-
škodené. Chodník k cintorínu vedľa 
KD kde je určené parkovisko, autá 
stoja blízko pri múriku a občania 
musia obchádzať zaparkované autá 
po hlavnej ceste. Tiež ju zaujímalo, 
či sa bude niečo robiť s KD a tre-
ba opraviť lavičku na autobusovej 
zastávke!!!! A či s a v kostole niečo 
robí. Pred predajňou potravín je stá-
le neporiadok a mal by sa upratať. 
Pochválila priestor pri vodárni, že to 
tam pekne vyzerá, keď sa odstránil 
plot. Zaujímalo ju či sa na cintoríne 
robí vysielač. 

Po vypočutí a vyjadrení sa starostu 
a OZ, starosta obce ukončil zasad-
nutie OZ a poďakoval všetkým prí-
tomným za účasť.

Michal Ormandy

,,Odpad náš každodenný - papier“
Dnes je, našťastie, spoločnosť stále viac naklonená myslieť ekologicky. Trendom je uvažovať, čo najmenej 

zaťažiť životné prostredie. Recyklácia ako taká sa stala súčasťou našich životov  a navyše znižuje produkciu 
skleníkových plynov. Samotné triedenie však musí byť premyslené a zodpovedné. Pomáhajú nám v tom aj 
kontajnery na triedený odpad. Odpad v nesprávnom kontajneri môže znehodnotiť celý jeho obsah.
Možno prvým najmenším a najľahším krokom, ako sa začať správať ekologicky, je výmena igelitových 

tašiek za papierové alebo plátenné. V prípade papierovej tašky, ak sa ocitne v odpade, jej rozklad nezaťažuje 
prírodu tak veľmi ako igelit. Rovnako je to aj s jednorazovým riadom. Plasty sú vyrábané z ropy – neobnovi-
teľného prírodného zdroja. Vďaka svojim vlastnostiam sú v prírode prakticky nezničiteľné.

Papier je jedným z mála produktov, ktoré sú vyrobené zo skutočne obnoviteľnej a udržateľnej suroviny. 
Faktom je, že s jeho používaním sa spája množstvo poloprávd a mýtov. Najčastejším omylom je tvrdenie, 
že výroba papiera ničí lesy. Pravda je taká, že práve výroba papiera podporuje rast nových stromov. Lesy 
vysádzané na tvorbu materiálu pre priemysel sú starostlivo kontrolované. Príčinou odlesňovania nie je pa-
pierenský priemysel, ale poľnohospodárstvo, baníctvo, vytváranie infraštruktúry, zastavanie nových plôch, 
nezodpovedná ťažba dreva a podobne.

Papier je možné recyklovať 5-8 krát. Keďže sa vyrába z vlákien celulózy. Ak si uvedomíme, že papier tvorí 
20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, nejde práve o zanedbateľné množstvo. Papier je 
všeobecne používaný, a to nielen pre svoju nenahraditeľnosť a funkčnosť, ale aj z estetického hľadiska. Len 
pre zaujímavosť – Slovensko stále nevytvára dostatok papiera na recykláciu a papier musí dovážať.

Lucia Kokeš
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Pohrebisko - cintorín
Všetci vieme, že obecné pohrebisko je vlastne obecný cintorín. Ale vieme, čo by sme mali robiť, keď chceme na cintoríne 

robiť opravy pomníkov, vytvárať nové hrobové miesta, rušiť hrobové miesta, popr. nejaké stavby? Správcom pohrebiska je 
Obec Hájske, tzn. že všetky úpravy, opravy musíme ohlasovať na obecnom úrade a obec vydá stanovisko k týmto úpravám 
hrobových miest. Obec sa musí riadiť platným všeobecne záväzným nariadením č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohre-
biska.

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Nájomca je povinný upraviť na vlastné náklady hrobové miesto a označiť ho spôsobom na pohrebisku obvyklým tak, aby 
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. 
Nájomca je povinný udržiavať vzhľad hrobu tak, aby nepôsobil rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska alebo okolitým 
hrobom.  Rovnako má povinnosť venovať túto starostlivosť bezprostrednému okoliu prenajatého hrobového miesta.
Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby 
neohrozovali iných návštevníkov, alebo okolité hrobové miesta. Znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok 
a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska je potrebné z hrobového miesta odstraňovať a ukladať na 
miestach k tomu určených.
Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na vlastné náklady len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom správcu. Pri stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si písomne vyžiadať u 
správcu povolenie na práce s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce 
pre nájomcu, sú povinné riadiť sa pokynmi správcu a týmto prevádzkovým poriadkom.
Nájomca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobo-
vých miest.
Nájomca je povinný po skončení nájmu hrobového miesta odstrániť na vlastné náklady vybudovanú stavbu a príslušenstvo 
hrobového miesta.
Plošná výmera hrobu obsahuje aj plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé prenajaté miesto vytýči správca 
hranice. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky je zakázané. 

Výstavba nadzemných hrobiek na obecnom cintoríne v obci Hájske je zakázaná!
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu), 
je potrebný predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, ktorý definuje aj 
požiadavky a náležitosti, ktoré musí stavba spĺňať, vrátane schvaľovacieho konania v zmysle stavebného zákona.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov, najmä zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa 
konania, ktorým by rušili pokoj na pohrebisku, dôstojnosť obradov pri pochovávaní alebo ktoré by urážalo pozostalých.
Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potre-
bám.
Na pohrebisku sa zakazuje:
a) šliapať po hrobových miestach,
b) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad,
c) robiť hluk,
d) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod ich vplyvom,
e) ničiť, odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest,
f) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska,
g) vstupovať motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy.
Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu a nie je povolené obmedzovať 
ich priechodnosť.

Cenník služieb
Nájomné za jednohrob na dobu 10 rokov ....................................................  10 €                  
Nájomné za dvojhrob na dobu 10 rokov.......................................................  20 €
Nájomné za trojhrob na dobu 10 rokov........................................................   30 €
Nájomné za štvorhrob na dobu 10 rokov......................................................  40 €
Nájomné za jedno hrobové miesto - detský hrob na dobu 10 rokov ............   5 €
Cintorínsky poplatok (poplatok za dom smútku) .........................................   7 €

Výška poplatkov sa dopĺňa: 
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov pre občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt v obci :  70,00 € 
Nájomné za jednohrobku (vonkajšie rozmery)  šírka 1,3 m x dĺžka 2,5 m :     60,00 €
Nájomné za dvojhrobku  (vonkajšie rozmery)   šírka 2,5 m x dĺžka 2,5 m :   115,00 €

Mária Vlčková, OcÚ
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DNI OBCE – Kepeždské folklórne slávnosti VIII. ročník
V dňoch 25.-26. augusta sme sa 

opäť mohli stretnúť na dňoch obce a 
zároveň VIII. ročníku Kepeždských 
folklórnych slávností, ktoré sa po 
dlhšom čase opäť konali v rozmedzí 
dvoch dní. Aj keď bol tento ročník 
o týždeň neskôr ako zvyčajne, oba-
vy zo zlého počasia sa nenaplnili a 
tak sme mohli opäť prežiť príjemný 
piatkový večer ladený v tzv. moder-
nom štýle a pekné slnečné sobotné 
popoludnie v duchu rozmanitého 

folklóru a tradícií. Som veľmi rád, 
že sa nám aj tento rok podarilo pri-
praviť zaujímavý a pestrý kultúrny 
program, ktorý postupne gradoval 
až do samotného záveru obidva dni. 
Ako som už spomínal piatkový ve-
čer bol viac zameraný pre mladšiu 
generáciu, kde sa postupne pred-
viedli naše deti a tínedžeri, či už ako 
malé talenty, alebo ako muzikáloví 
herci. Spomenúť treba tiež príjemné 
prekvapenie v podaní novovznik-

nutej skupiny Projekt BPV, ktorá 
svojim vystúpením tiež spestrila 
piatkový večer. Poďakovanie patrí 
tiež mamičkám, ktoré pripravili pre 
všetky deti sladké palacinkové ob-
čerstvenie.                                                                       

Sobota patrila zase folklóru. 
Okrem tradičných účastníkov sláv-
ností sme tu opäť mali aj súbory, 
ktoré u nás ešte neboli a mohli sme 
tak vidieť aký rozmanitý a pestrý  je 
slovenský folklór. Už tradične nás 
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...dokonč. 1.str.
Mladé devy si počas tohto dňa obliekali 
„kostým“ svätej Lucie. Chodili po 
domoch s husími perami a vyháňali 
všetky zlé sily a choroby. Na Tomáša 
(21. decembra) chodili deti po 
vinšovaní s „oceľou,“ vraveli pritom: 
„Doniesli sme Vám ocele, aby ste mali 
hrnce celé, aby sa Vám reťaze netrhali, 
kolesá nelámali. Koľko máte lyžičiek, 
aby ste mali toľko tehličiek, aby ste 
boli veselí, ako v nebi anjeli.“

Nakoniec prišiel aj najočakávanejší 
deň, Štedrý deň. Počas neho sa 
dodržiavalo viacero zvykov. 
Povinnosťou hlavy rodiny bolo priniesť 
vianočný stromček, ten neskôr zdobila 
celá rodina orieškami, jabĺčkami a 
slamenými ozdobami. Umiestnil sa 
k štedrovečernému stolu. Gazdinka 
sa starala o jeho prípravu, nesmeli na 
ňom chýbať jabĺčka, oriešky, oblátky, 
med, chlieb, cesnak, mak, či sviečka 
a krížik. Samozrejme aj peniažky, aby 
bola rodina po celý rok bohatá. Večera 
pozostávala z vianočnej kapustnice 
a opekancov, lebo sa ešte dodržiaval 
pôst. Z každého jedla sa odkladala 
lyžica pre dobytok a hydinu, aby 
celý rok nehladovali. Počas večere 
nesmel nikto odísť od stola, lebo 
by priniesol do domu nešťastie. Po 
večeri sa pozreli darčeky a chodilo sa 
koledovať. Po koledníkoch prišli do 
domu „betlehemci.“ Boli to chlapci s 
betlehemom, ktorí hrali betlehemskú 
hru. Dohviezdny večer mal svoje 
vyvrcholenie na polnočnej svätej 
omši.

Ak vás zaujali niektoré predvianočné 
zvyky alebo tradície, môžete si ich 
vyskúšať doma.

My vám prajeme krásne a veselé 
Vianoce. Nech sú sviatkami plných 

pokoja a oddychu a nech je vaše 
srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari štastím jasne ako 
Betlehemská hviezda. Nech pod 

stromčekom nájdete veľa darčekov, 
ktoré vás pri srdiečku zohrejú a 

zažijete chvíle, na ktoré budete vždy 
s úsmevom spomínať.

Redakcia Kepeždských novín

potešili svojim vy-
stúpením naše deti 
z detského súboru 
Hájčatá, ktoré opäť 
potvrdili svoju kvali-
tu a talent a potešili 
tak nielen svojich 
rodičov a starých ro-
dičov, ale i celé obe-
censtvo.

Súčasťou obec-
ných slávností bola 
taktiež súťaž vo va-
rení gulášu. Tento 
rok  sa jej zúčastni-
lo sedem družstiev 
a ako víťazný bol 
vyhodnotený guláš 
miestnej organizácie 
Slovenského zväzu 
záhradkárov. Treba 
povedať, že porota to 
mala veľmi náročné, 
pretože všetky gulá-
še boli vynikajúce, 

o čom svedčí aj to, 
že sa všetky minuli. 
Všetkým zúčastne-
ným patrí veľké po-
ďakovanie za to, že 
pripravili toto už tra-
dičné občerstvenie 
pre našich občanov, 
ale i pre hostí, a tak 
reprezentovali obec 
Hájske. Aj v tomto 
roku bol pre našich 
najmenších pripra-
vený detský kútik, 
kde boli rôzne hry a 
súťaže.
   Som rád, že sa nám  
tento rok podarilo 
aspoň čiastočne eli-
minovať  narúšanie 
programu niektorý-
mi neprispôsobivý-
mi občanmi. Pevne 
verím, že v budúcom 
roku to bude ešte 

lepšie, ale to závisí 
aj od divákov, aby 
svojím hlasným roz-
právaním nerušili 
účinkujúcich.

Na záver patrí po-
ďakovanie všetkým, 
ktorí sa akokoľvek 
pričinili k úspešné-
mu zorganizovaniu 
ďalšieho ročníka a 
pomohli pri príprav-
ných prácach, výz-
dobe, zabezpečení 
občerstvenia atď. 
Som úprimne rád, 
že sa nám vydaril 
aj tento ročník, a že 
sme spolu mohli pre-
žiť dva krásne dni v 
príjemnej ešte letnej 
pohode. 

Ivan Hambalek
vedúci FS Kepeždanka

Lampiónový sprievod
21.októbra sa v našej obci konal už 3.ročník lampiónového 

sprievodu. Počas celého dňa to vyzeralo tak, že akcia bude 
zrušená, no nakoniec sa počasie „umúdrilo“ a vyšiel z toho 
krásny rozžiarený večer. O 18.30 sme sa stretli pred kultúrnym 
domom, rozsvietili sme lampióny a sprievod sa začal. Prešli 
sme niektorými ulicami našej obce, v rukách držiac lampióny, 
či lampášiky rôznych tvarov a veľkostí. Naša trasa pokračovala 
až za dedinu, kde sme vypustili lampióny šťastia. Po príjemnej 
jesennej prechádzke sme sa vrátili do KD, kde si deti mohli 
zatancovať a zamaškrtiť na sladkom koláčiku, ktorý im napiekli 
šikovné dievčatá. 

Aj keď sme minuloročný rekord neprekonali, atmosféra 
i nálada boli opäť skvelé.  Všetkým zúčastneným, deťom i 
dospelým, ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť na ďalší ročník.

Janka Balážová
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„Katarínska zábava“?
Tak túto otázku si dávam 

už dva roky... Dáme to? 
Nazbierame sa rodičia, 
učitelia, priatelia školy do 
takého počtu, aby sa taká-
to akcia zrealizovala? 
A... nedali sme... Zase...
Pýtam sa: Prečo? Veď pre 

svoje deti by sme spravili 
všetko na svete, aby boli 
spokojné, šťastné, aby im 
nič nechýbalo... Nemáme 
problém voziť ich na tré-
ningy, zápasy, koncerty, 
mimoškolské aktivity... 

Ale, kde je škola? Veď tá 
je asi dôležitejšia! Tá by 
mala byť na prvom mies-
te a až potom to všetko 
ostatné... Keď dokážeme 
deťom zabezpečiť všetko 
mimoškolské, prečo sa ne-
snažíme , aby aj v tej ško-
le sme im istým spôsobom 
spríjemnili a skvalitnili 
vyučovací proces? Preto-
že niekedy je to aj o nás, 
o rodičoch. Kritizujeme. 
Ó áno. Kritizujeme kva-
litne a veľa. Kritizujeme 

všetko čo sa nám na škole 
nepáči. Prečo, ale neprilo-
žíme aj my ruku k dielu a 
nerobíme niečo, aby sme 
to tým našim deťom v tej 
škole skvalitnili? Apelu-
jem aj na vás milí učitelia 
a priatelia! Veď ide len o 
jednu akciu v roku, kedy 
by sme mohli zahodiť 
predsudky, nevraživosť a 
zaujatosť. Nestoja nám tie 
naše deti za to? Jeden deň 
v roku sa zabaviť, vypnúť 
od každodenného stresu, 

napätia a vyčerpania. Z 
vlastnej skúsenosti viem, 
že na týchto akciách ľu-
dia naozaj vypnú, viac sa 
smejú, spievajú, tancujú, 
zabávajú sa a sú spolu.
Mrzí ma, že sme to aj 

tento rok nedali, ale pev-
ne verím, že na budúci rok 
nám bude 100ks lístkov 
málo ...:) 

Mária Vlčková

V jesenných mesiacoch prebiehali 
v našom kostole sanačné práce na 
ochranu a odizolovanie kostolných 
múrov proti vodnej vzlínavosti. 
Práce boli vykonávané metódou 
podrezávania múrov s následným 
vložením novej fólie typu LDPE v 
hrúbke 1,5-2 mm a vrúbkovaných 
nerezových plechov. Murivo bolo 
stabilne uložené na plastových do-
skových klinoch, medzi ktorými je 
vyplnené stavebné murovacie lepi-
dlo. Práce vykonávala certifikova-

ná firma po uskutočnených static-
kých a geologických posudkoch.  
Následne nás  teraz čaká postupné 
omietnutie obitého muriva. Celko-
vá cena doterajších prác vrátane 
použitého materiálu bola 23.700 €. 
Po ukončení prác bolo vykonáva-
teľovi prác vyplatených 19.500 €. 
Zostávajúca čiastka 4.200 € bola 
dohodnutá k vyplateniu do konca 
roka. Aj preto sme sa po doho-
de so správcom farnosti rozhodli 
vyhlásiť účelovú zbierku, ktorá s 

uskutoční v nedeľu 
dňa 3.12.2017 na 
sv. omšiach. Taktiež 
prosíme sponzo-
rov, ktorí by chce-
li podporiť práce 
na opravu kostola, 
ktorý je najväč-

šou kultúrnou pamiatkou našej 
obce a slúži všetkým obyvateľom 
obce, že tak môžu urobiť poskyt-
nutím finančných darov na č. účtu 
SK2509000000000232396227. 
Všetkým srdečne ďakujeme.  
                                        Členovia farskej rady

Sanačné práce v Kostole sv. Barbory
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Tento týždňový pobyt bol 
okrem relaxu a turistiky spo-
jený s dvojitým vystúpením 
našej skupiny v Spišskej Be-
lej. Najskôr to bolo vystú-
penie v miestnom penzióne 
- domove dôchodcov, kde 
sme potešili najstarších oby-
vateľov mestečka a potom 
podvečer sme mali hlavné 
vystúpenie na námestí pred 
mestským úradom Spišskej 
Belej na pozvanie primáto-
ra mesta. Som rád, že sme 
mohli naše piesne a kroje 
prezentovať v ďalšom kúte 
Slovenska a urobiť tak rekla-
mu našej obci a nášmu kraju.

Ivan Hambalek

Pobyt v Račkovej doline

Spevy domova
Pod takýmto názvom sa kona-

la prehliadka seniorských spevác-
kych súborov Nitrianskeho kraja 
dňa 23.septembra 2017 v KD Šaľa.
Vystúpilo tu 8 speváckych súborov,  
medzi nimi aj náš súbor Hájčanka. 

Podujatie sa konalo pod záštitou 
predsedu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja M.Belicu a primátora 
mesta Šaľa J.Belického. Náš spe-
vácky súbor prišiel povzbudiť aj 
náš pán starosta J.Matušica. Väčšina 

súborov mala kroje a aj Hájčanka vy-
stupovala v našom krásnom kepežd-
skom kroji. Veľká radosť,  slzy od 
dojatia na krajíčku - takto opisovali 
svoje dojmy všetci, ktorí si vypoču-
li vystúpenie speváckych súborov 

Nitrianskeho kraja. Okrem dobrého 
pocitu sme si odniesli aj ocenenie z 
rúk predsedníčky Krajskej organi-
zácie JDS p. Oľgy Čákajovej. Takto 

všetci prítomní dôchodcovia naplni-
li myšlienku z minuloročnej prehli-
adky speváckych súborov v Nových 
Zámkoch: „Aj keď máme sivý vlas, 

vieme ukázať radosť,  lásku, silu v 
nás.“

Edita Trubačová

Už druhý rok sa členovia FS Kepeždanka zúčastnili relaxačného pobytu v Račkovej doline v Tatrách. 
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,,Prežila ste krásny život, to my dobre vieme, 
za lásku a starostlivosť, vám dnes ďakujeme.“     

   Dňa 25.10.2017 
nás v materskej 
škole navštívila pri 
príležitosti,, októb-
ra, mesiaca úcty 
k starším babička 
Mária Bennárová.  
Deti si pre babič-
ku Marku nacviči-
li krátky program 
a babička im za 

odmenu priniesla 
plný košík vynikaj-
úcich medovníkov. 
Rozprávala im o 
svojom detstve, o 
hračkách, ktoré sa 
nedali kúpiť v ob-
chode ako dnes. 
Priniesla so sebou 
i kepežďský kroj , 
do ktorého obliek-

la dievčatá Dianku 
a Nelku. Deťom sa 
to veľmi páčilo . 
S babkou Markou 
sme prežili krásne 
dopoludnie, za čo 
jej veľmi pekne 
ďakujeme a tešíme 
sa na  jej ďalšiu ná-
vštevu.

Gálová Anna

PRVÁCKA PASOVAČKA
   „Pasujem ťa za žiaka prvej triedy“ – takto 
zneli slová škriatkov z krajiny Čítankovo, Po-
čtárikovo, Športovkovo a Šikulkovo. No skôr 
ako si naši prváci tieto slová vypočuli, museli 
splniť úlohy v každej tejto krajine a ukázať tak, 
či sa už niečo naučili. Popasovali sa s písmen-
kami, číslami, skladaním puzzle či robením 
poriadku vo svojich veciach. Veľmi sa snažili, 
no plnenie úloh im stále komplikoval škriatok 
Polepetko. Nedali sa však popliesť a úlohy 
zvládli na výbornú. Tak sa z nich stali ozajstní 
prváci a my im želáme veľa úspechov v učení.
    Zuzana Vlčková

POPOLVÁR... 
Výborný tanečný mu-

zikál si dňa 17.10.2017 boli 
pozrieť naši žiaci II. stupňa 
v SND v Bratislave. Krásne 
vyobliekaní si užívali príbeh 
statočného Popolvára v popo-
vých a rockových piesňach, 
kde zneli hlasy známych spe-

vákov a hercov. V muzikáli 
bolo plno dramatických i ko-
mických scén, ktoré našich 
žiakov pobavili aj rozosmiali. 
Odchádzali nadšení, pretože 
okrem divadla nechýbala ná-
všteva nákupného centra, kde 
sa dalo kúpiť všeličo  „užitoč-
né a potrebné“.
 Zuzana Vlčková

   EXKURZIA V NITRE
   Dňa 6.10.2017 sme sa so žiakmi I. stupňa vybrali na výlet do starobylej NITRY. Exkurziu sme začali v 
PONITRIANSKOM MÚZEU, kde sme si prezreli zaujímavé expozície i výstavu zvierat, ktoré sa vyskytujú 
v našom regióne. Potom sme sa vláčikom previezli starobylou časťou mesta až pod NITRIANSKY HRAD. 
Prehliadka hradu bola zaujímavá, dozvedeli sme sa a videli sme veľa nového a keďže deti mali so sebou aj 
nejaké to vreckové, s nadšením nakupovali suveníry. Výlet sme ukončili v MESTSKOM PARKU, kde niektorí 
kŕmili zvieratká a iní trávili čas na preliezkach. Domov sme odchádzali unavení, ale stálo to za to.

Zuzana Vlčková

S N D   BRATISLAVA
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ÚCTA K STARŠÍM
Dňa 27.10.2017 si žiaci I. stup-

ňa pozvali do svojich tried svojich 
starých rodičov, aby si spoločne 
posedeli a tak im mohli preukázať 
svoju lásku a úctu k nim. Prváčiko-
via mali prichystané chutné nátier-
ky, druháci a štvrtáci si spoločne 
zaspievali a pri teplom čajíku aj 
zavtipkovali. Tretiaci mali pripra-

vené krásne básničky a prekvapili 
svoje babičky a dedkov tým, že im 
ponúkli čaj alebo kávičku do obľú-
bených šálok, z ktorých pijú doma. 
Babičky tiež prekvapili a každá 
priniesla upečený koláč. Každý ko-
láčik bol označený za NAJ....(chut-
nejší, chrumkavejší, krajší....) a bol 
odmenený diplomom. No a popri 

tom všetkom nám starí rodičia po-
rozprávali o časoch keď oni chodili 
do školy - ako sa vtedy žilo, s čím 
sa hrávali, čo si nosili na desiatu a 
mnoho iného. Boli to krásne chvíle, 
veď všetci vieme, že každá chvíľa 
strávená s babkou či dedkom je tá 
naj.... .
  Zuzana Vlčková

Úspešný september ZŠ Hájske
Dňa 26.9.2017 sa žiaci na-

šej základnej školy zúčastnili 
17. ročníka memoriálu prof. 
Melicherčíka a prof. Mut-
koviča v atletike mladších a 
najmladších žiakov a žiačok 
v Šali.  

V štafetovom behu 4x60m 
skončili chlapci: Matej 
Búran, Luciano Stojka, 
Christopher Rábek, Sebasti-
án Lacek s časom 37,66sek 
na skvelom 1.mieste. V naj-
kratšom šprinte na 60m zví-
ťazil Luciano Stojka v čase 
8,31sek. Christopher Rábek 
si odniesol v disciplíne výš-
ka (125cm) a diaľka (401cm) 
2.miesto. V hode s kriketo-
vou loptičkou obsadil Lucia-
no Stojka (46,50m) 3.miesto. 
V najkratšom šprinte sme 

mali dvojité zastúpenie. 
3.miesto obsadil Sebastián 
Lacek časom 8,99sek. Žia-
ci, ktorí skončili s medailou 
na krku sa kvalifikovali na 
Majstrovstvá Západoslo-
venského atletického zväzu, 
ktoré sa konali v Skalici. Aj 
v ďalšie umiestnenia stoja za 
zmienku. 4.miesto obsadil 
skokom do diaľky Sebasti-
án Lacek výkonom 389cm.  
Tesne od postupu na MK 
bola aj Alexandra Prochád-
zková v šprinte 60m, kde 
skončila vo finále na 4.mies-
te s časom 10,76sek. Vo vrhu 
3kg guľou sme mali želiezko 
v ohni v Alexovi Popelkovi, 
ktorý hodil 8,14m a skon-
čil na 6.mieste. Matej Búran 
skončil v skoku do výšky na 

MO v cezpoľnom behu
28.9.2017 sa naši deviataci zúčast-

nili majstrovstiev okresu v cezpoľ-
nom behu. Aj v tomto športe sme 
sa ako škola zviditeľnili. Majstrom 
okresu sa stal Andrej Hubinák. V 
kategórií žiakov skončili naši chlap-
ci na 4.mieste z 18 žiackych druž-
stiev. Členmi cezpoľného behu boli 
okrem Andreja Hubináka aj Adrián 
Valášik a Adam Lacek. V kategórií 

dievčat sme mali len dve dievčatá. 
Lucka Vlčková skončila na peknom 
5.mieste a spolu s Adelkou Salvia-
nyovou skončili v kategórií žiačok 
na 7.mieste. Na majstrovstvá kraja v 
cezpoľnom behu v Krušovciach (okr. 
Topoľčany), postúpil teda len Andrej 
Hubinák. V kategórií žiakov skon-
čil medzi 31 účastníkmi na peknom 
9.mieste. 

David Kišš

MAS Vitis – Turnaj futbalových nádejí 
Naši žiaci sa 14.9. 2017 zúčastnili futbalového turnaja nádejí MAS VITIS.

Postupne sa stretli v skupine s chlapcami z okolitých dedín s nasledovnými výsledkami:
Báb : Hájske 0:5 Matej Búran 3, Christopher Rábek, Sebastian Bihari
Močenok : Hájske 1:1 Christopher Rábek
Lehota : Hájske 0:5 Andrej Hubinák 2, Oliver Matušica, Sebastian Lacek, Matej Búran
Finále: Hájske : Horná Kráľová 2:7 Sebastian Lacek, Oliver Matušica
Na tomto turnaji sa zúčastnilo 11 dedín a naši chlapci skončili na skvelom 2.mieste.

David Kišš

1.10. 2017 sa konali Majstrovstvá Západo-
slovenského atletického zväzu v Skalici

V ťažkej konkurencií rôznych atletických oddielov z 
celého západného Slovenska sa nestratili ani naši chlap-
ci. Luciano Stojka v najkratšom šprinte na 60m skončil 
časom 8,69sek. na skvelom 6.mieste. V skoku do výš-
ky sa Christopher Rábek výkonom 130cm umiestnil na 
7.mieste. V skoku do diaľky skončil na 12.mieste. Se-
bastián Lacek sa v behu na 60m neprebojoval do bojov 
o medaily a skončil časom 9,51sek na 15.mieste. 

David Kišš

10.mieste a v kriketke 
na 14.mieste. Alexan-
dra Prochádzková 
skončila v skoku do 
diaľky na 11.mieste. V 
prvej polovici v hode 
s kriketovou loptičkou 
bol ešte Alex Popel-
ka, ktorý skončil na 
15.mieste. 
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Vianočná burza po 4. krát!
Ešte si živo spomí-

nam ako som písala člá-
nok do obecných novín 
po minuloročnej burze. 
Ani sa mi nechce veriť, 
že prešiel skoro rok a 
ja opäť chystám ďalšiu 
burzu. Nakúpiť, poslať, 
doviezť, uskladniť… 
znovu ten zhon a orga-
nizacia. Predvianočné 
prípravy si už bez toho 
ani neviem predstaviť.

Som veľmi rada, že 
sa medzitým  opravy 
na kostole pohli dopre-
du. To bol náš hlavný 
cieľ a chceme v ňom 
pokračovať. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí do 

tohto projektu vklada-
jú veľa energie a času. 
Ešte nie sme na konci  
cesty, preto sa posna-
žíme  opäť  tento rok 
finančne pomôcť.

Všetkých nas čaká 
predvianočný stres, či 
máme všetkého dosta-
tok, napečené vianoč-
né pečivo, či máme 
uprataný dom alebo 
navoskované lyže na 
lyžovačku. Popri tom 
všetkom by som Vám 
rada popriala požehna-
ný advent a nezabud-
nime aj seba pripraviť 
na ten krásny sviatok v 
roku.

Teším sa na všetkých v kultúrnom dome 17.12. a sľubu-
jem, že budete nadšení!  Budú dekorácie, kvety, stromče-
ky a darčeky, varené víno a dúfam, že príjemná atmosfé-

ra. Tú si kúpiť nevieme, ale spoločne vytvoriť áno!
 Zuzana Karáseková

Futbalová žatva 2017
ŠK Hájske sa tento rok zapojilo do futbalovej žat-

vy. Zmyslom bolo, čo najrýchlejšie vyplniť prihláš-
ku. Vďaka tejto podpore mohli žiaci získať nové fut-
balové dresy. Komisia vybrala z množstva prihlášok 
aj tú našu. Vďaka Nadácií TVJOJ a Nadácií EPH 
získali žiaci v kategórií U11 novú sadu dresov a 3 
futbalové lopty.

David Kišš
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OZNÁMY

Narodili sa:
• Vivien Lakatošová, č.d. 422
• Janka Odrášková, č.d. 567
• Fabián Lakatoš, č.d. 422
• Agáta Nétryová, č.d. 474

Uzavreli manželstvo: 
• Ing. Ľubomír Bennár (Pata)  a 

Ing. Júlia Polakovičová (Pata)
• Jozef Máčik (Nitra) a Jana 

Popelková (Hájske)
• Ing. Michal Vlček (Hájske)  

a Ing. Veronika Dudášová 
(Žitavany)

Opustili nás: 
• Jozef Orešanský    80rokov
• Ing. Anna Szalayová 72 rokov
• Marta Bollová  67 rokov
• Alžbeta Matušicová 78 rokov
• Rudolf Popelka 69 rokov
• Mária Klenová 88 rokov

MATRIČNÉ

UDALOSTI

UDEJE SA
december 2017 

Akcie v rámci 
„Vianočnej dedinky“ 

(podľa programu)

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 14.03.2018.

     CHVÁLIME,   
KRITIZUJEME

Občania, ktorí 
aj napriek 

upozorneniam 
stále vozia na 
obecný úrad 

elektroodpad bez 
motorov, tým 

pádom sa tvorí 
odpad na dvore 
obecného úradu, 

lebo firma to 
nechce brať.

Obecná knižnica
je do konca roka 2017 

ZATVORENÁ!!!

Pre nízku 
účasť zrušená 

Katarínska 
zábava.

Oznamujeme občanom, 
že vývoz žumpy sa dá 

nahlasovať a vyplácať aj 
na OU v Hájskom. Po-
tom sa táto skutočnosť 
nahlasuje na OU v Mo-
čenku a pracovník OU 
Močenok príde  žumpu 

vytiahnuť. 
Cena za 8m2 je 45€.

Pokračovanie 
prác na 

oddychovej zóne 
v strede obce.


