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Informačný a inzertný štvrťročník obce Hájske 

Veľkonočné sviatky a ich pôvod
Príchod jari sa nielen 

u nás, ale aj v zahraničí 
oslavuje po dlhé stáročia. 
Dnes už len málokto vie, 
že tradičné kresťanské 
sviatky Veľkej noci majú 
pôvod v židovskom sviatku 
pésah, a sú tiež spojené 
s pohanskými rituálmi 
vítania jari a zabezpečenia 
hojnosti úrody. Keďže ide 
o pohyblivý sviatok, každý 
rok mu prislúcha iný dátum. 
Slávi sa vždy prvú nedeľu 
po prvom splne mesiaca od 
jarnej rovnodennosti. 

Na zelený štvrtok sa naši 
predkovia umývali rannou 
rosou ešte pred východom 
slnka, aby boli po celý 
rok zdraví. Tento deň 
symbolizuje pre kresťanov 
predovšetkým poslednú 
večeru s Ježišom Kristom. 
Dobytok sa po prvýkrát 
vyháňal na pašu, na stajňu 
sa robili cesnakové kríže, 
aby chránili dobytok pred 
strigami a zlých duchov 
vyháňali tradičné rapkáče 
a biče. Do dnešného dňa 
sa zachovala tradícia 
prípravy zeleného jedla, 
ktoré predstavuje zdravie 
a vitalitu. Najpopulárnejšie 
sú špenát, žihľava, kel, 
alebo kapusta.

Na Veľký piatok sa ľudia 

kúpali po krk ponorení v 
potoku, aby nemali vredy, 
chrasty, lišaje a boli po 
celý rok zdraví. Ženy 
verili, že po umytí bude 
ich pleť očarujúco krásna 
a jemná, ba dokonca, že im 
vlasy budú rýchlejšie rásť. 
Bolo zakázané siať a orať, 
dokonca nikto nesmel nič 
robiť na záhrade. Tento deň 
je v kresťanstve symbolom 
ukrižovania Ježiša Krista.

Na Bielu sobotu je 
dôležité mať doma poriadok 
a končiť s prípravami na 
hodovanie. V tento deň 
sa pripravovali obradné 
jedlá predovšetkým z 
mäsa a pálili sa tzv. judáše. 
Spaľovaním ohňa zo 
starého roka sa zbavovali 
všetkého zlého a zakladal 
sa v domácnosti nový oheň.

Veľkonočná nedeľa je 
dňom hojnosti, radosti, 
veselia a osláv, ktoré 
pramenia z Kristovho 
zmŕtvychvstania. Tento 
deň ukončuje dlhé obdobie 
pôstu. Po omši sa dávajú 
posvätiť tzv. košíky 
hojnosti, ktoré obsahovali 
všetky pripravené pokrmy. 
Tradovalo sa, že tomu, 
kto sa prvý vráti z omše 
domov ako prvému dozrie 
úroda na poli. Stôl hojnosti 

pripomínal štedrovečerný 
stôl. Ak ste si mysleli, že 
naši predkovia zvyšky z 
posvätných jedál (škrupiny 
z vajec, kosti) vyhadzovali, 
ste na veľkom omyle. 
Zakopávali ich na poli, 
primiešali do potravy 
zvieratám alebo spálili v 
peci.

Veľkonočný pondelok 
je časom zábavy, kúpačky 
alebo šibačky. Voda 
je oddávna symbolom 
zdravia, krásy a mladosti. 
Šibačka korbáčom z 
ôsmich, dvanástich alebo 
až dvadsiatich štyroch 
spletených čerstvo 
narezaných prútov vŕby 
je pokračovaním starej 
tradície roľníckych 
rodín. Bitie zeleným 
prútikom malo zabezpečiť 
znovuobnovenie sily, rast, 
hojnosť a hlavne zdravie.

Krásne a pohodové 
prežitie Veľkej noci, 
nech Vás všetkých 

radosť a veselosť má 
vo svojej plnej moci. 

Šťastie, zdravie, 
smiechu veľa, 
úprimne Vám
všetkým želá

  redakcia KN.
Na Veľký piatok sa ľudia úroda na poli. Stôl hojnosti 

Florbaloví 
vicemajstri sú 

z Hájskeho
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Marec - mesiac knihy
V dnešných časoch den-

nodenne prichádzame do 
kontaktu s informačnými 
technológiami, o ktorých 
sa nesnívalo ani autorom 
sci-fi literatúry. A napriek 
tomu som presvedčený, že 
obyčajné čítanie obyčaj-
nej knihy svojim vplyvom 
na fantáziu a pocitové 
vnímanie človeka, ako aj 
množstvom prijatých in-
formácií,  ďaleko prevy-
šuje aj tú najdokonalejšiu 
3D filmovú produkciu, či 
„vševediaci“ Google. 

Chce to len, pokiaľ mož-
no už v mladosti, objaviť 
čaro čítania a potom už 
je jedno, či je tým vaším 
naj... žánrom detektívka, 
odborná literatúra, belet-
ria, alebo hoci fantasy. Už 
nikdy s čítaním nepresta-
nete a napriek všetkým lá-
kadlám sveta bude pre vás 
tým najväčším relaxom 
hodinka v ležatej polohe 
s dobrou knihou v ruke. 
Klasická papierová kniha, 
alebo elektronická čítač-
ka, na tom nezáleží. A do 
auta na dlhé cestovanie 
nie je nič lepšie, ako audio 
verzia obľúbeného romá-
nu, alebo detektívky.

Potom môže byť mesia-
com knihy každý mesiac. 
Na rozbeh vám prajeme 
príjemné čítanie Kepežd-
ských novín, ďalej už vý-
ber necháme na vás.

Redakcia Kepeždských novín
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V a ok   a adnu ia  v Há ko  k oré a konalo d a  v  KD
Milí spoluobčania, dňa 14.12.2017 

sa v KD konalo 19. zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva v Hájskom. Zasad-
nutia sa zúčastnil starosta obce p. Jozef 
Matušica, 5 poslancov, zapisovateľka 
OcÚ, hlavný kontrolór OcÚ a niekoľko 
občanov.

Starosta obce v úvode otvoril a viedol 
19.rokovanie OZ. Privítal prítomných 
poslancov a občanov obce. Konštato-
val, že na zasadnutí sa zúčastnila nad-
polovičná väčšina poslancov a OZ bolo 
uznášania schopné. Následne prečítal 
program rokovania. Po uskutočnení zá-
kladných podmienok na korektné a úpl-
né vedenie OZ sa poslanci vyjadrovali 
k jednotlivým bodom.

Starosta obce predložil návrh progra-
mu na schválenie a navrhol poslancom 
doplniť návrh programu o bod - Žiadosť 
Mgr. Antona Mandáka a manželky Ing. 
Eleny Mandákovej o zapísanie parciel 
č. 6431 a č. 6432 do intravilánu obce 
Hájske.

OZ schválilo pôvodný návrh progra-
mu rokovania uznesením č. 152/19/2017 
bez uvedeného navrhnutého bodu pro-
gramu z dôvodu krátkosti času podania 
žiadosti pred konaním zasadnutia OZ. 
Uvedená žiadosť Mgr. Antona Mandá-
ka a manželky Ing. Eleny Mandákovej 
o zapísanie parciel č. 6431 a č. 6432 do 
intravilánu obce Hájske bude zaradená 
do programu najbližšieho zasadnutia 
OZ v roku 2018.

Starosta obce vykonal kontrolu plne-
nia uznesení z 18. zasadnutia zo dňa 
14.09.2017 a z predchádzajúcich OZ a 
skonštatoval, že sa priebežne plnia. OZ 
zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení, ktoré sa  priebežne plnia.

Starosta obce predstavil členom OZ 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a OZ 
schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
4/2017 uznesením č. 154/19/2017.

Starosta obce poprosil hlavného kon-
trolóra Ing. Ladislava Čanakyho o pre-
čítanie Stanoviska k návrhu rozpočtu na 
rok 2018. OZ zobralo na vedomie Sta-
novisko hl. kontrolóra k návrhu rozpoč-
tu na rok 2018.

Starosta obce predstavil OZ Návrh 
rozpočtu na rok 2018, ktoré OZ schvá-

lilo uznesením č. 155/19/2017.
V nasledujúcom bode starosta obce 

prečítal VZN č. 4/2017 o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a pre-
vádzky na dieťa a žiaka školy a škol-
ského zariadenia  na rok 2018, ktoré OZ 
schválilo VZN č. 4/2017 o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a pre-
vádzky na dieťa a žiaka školy a škol-
ského zariadenia na rok 2018 uznese-
ním č. 156/19/2017.

Starosta obce prečítal Správu nezá-
vislého  auditora   z   auditu  účtov-
nej   závierky a auditu   konsolidovanej 
účtovnej závierky a OZ to zobralo na 
vedomie.

V nasledujúcom bode bola poslan-
com OZ predstavená žiadosť o vydanie 
notárskeho osvedčenia - vyhlásenie o 
vydržaní vlastníckeho práva k nehnu-
teľnostiam v k.ú. Hájske, vedené na LV 
č. 607 p.č. 436, 437, RD so súp. č. 350 
a RD so súp. č. 525 na parc. č. 436 v 
590/960. Pán Emil Bennár žiada vy-
držaním v prospech seba oznámiť, či 
oprávnené záujmy obce nie sú dotknu-
té. OZ schválilo žiadosť p. Emila Ben-
nára  o vydanie notárskeho osvedčenia 
na p.č. 430 a 437 a oznamuje, že vzni-
kom vlast. práva ohľadom predmetných 
nehnuteľností vydržaním v prospech 
navrhovateľa oprávnené záujmy obce 
Hájske nie sú dotknuté uznesením č. 
157/19/2017.

Ďalej bola prečítaná a prejednaná 
žiadosť Mgr. Mariána Kadlečíka o od-
kúpenie pozemku na parc. č. 620/5 s 
predložením znaleckého posudku č. 
93/2017, vypracovaného: Ing. Blankou 
Bendeovou k predmetnej nehnuteľnos-
ti. OZ schválilo kúpnu zmluvu uzavretú 
medzi obcou Hájske ako predávajúcim  
a Mgr. Mariánom Kadlečíkom a man-
želkou Marcelou   Kadlečíkovou ako  
kupujúcimi pri predaji nehnuteľnosti v 
k.ú. Hájske zapísaných na Okresnom 
úrade Šaľa – katastrálny odbor, evido-
vané na LV č. 895,podľa KN registra 
„C“ vedené na parc. č. 620/5 o výmere 
117 m2 zastavané plochy a nádvoria v 
celosti.

Starosta obce podal návrh OZ na vy-
hlásenie verejnej obchodnej súťaže na 
pozemok v k.ú Hájske parc. č. 7338/1. 

Tento návrh OZ schválilo.
Hlavný kontrolór prečítal členom OZ 

Správu z kontroly hlavného kontrolóra 
7/2017, ktorú OZ zobralo na vedomie.

Následne hlavný kontrolór p. Ing. 
Čanaky prečítal členom OZ Návrh plánu 
kontrol na prvý polrok 2018, ktorý OZ 
schválilo uznesením č. 160/19/2017.

V nasledujúcom bode OZ schválilo 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťa-
že  na odkúpenie budovy starého OcÚ 
a stanovuje minimálnu kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku č. 361/2017 
vypracovaného: Ing. Ladislavom Ryb-
nikárom na 54 300,00 € a minimálnu 
cenu za nájom pozemku parc. č. 610/3 
o výmere 1527 m2, druh zastavené plo-
chy a nádvoria na 1 000,00 € uznesením 
č. 161/19/2017   a zároveň odporúča 
starostovi podpísať kúpnu zmluvu aj 
zmluvu o nájme pozemku s víťazným 
uchádzačom.

Starosta obce predstavil návrh na 
odmeny poslancom za rok 2017, ktoré 
OZ schválilo v súlade so smernicou 
odmeňovania poslancov uznesením č. 
162/19/2017.

Starosta obce predstavil návrh odme-
ny hlavnému kontrolórovi Ing. Ladisla-
vovi Čanakymu vo výške 500,00 € a OZ 
odmenu v súlade so smernicou odme-
ňovania uznesením č. 163/19/2017.

Predposledným bodom bola diskusia. 
P. Urbanová  sa pýtala, prečo neboli na 
vývesnej tabuli v obci výsledky novem-
brových volieb. Taktiež sa pýtala na 
kopu odpadu, ktorý sa nachádza pred 
starou poštou. Starosta odpovedal, že 
tento pozemok nie je obecný, na pod-
nety z obecného úradu kvôli odprataniu 
odpadu majiteľ pozemku nereaguje.     
P. Matušica sa pýtal, ktorá je parce-
la 7338/1 ktorej predaj sa prejednával 
dnes na OZ a taktiež sa zaujímal, prečo 
je pred obchodom Jednota neporiadok 
a kto má na starosti upratovanie tohto 
priestranstva. P. Urbanová pochválila 
práce na verejnom priestranstvo v stre-
de obce.

Po vypočutí a vyjadrení sa starostu a 
OZ, starosta obce ukončil zasadnutie 
OZ a poďakoval všetkým prítomným 
za účasť.

Michal Ormandy

OBEC INFORMUJE

Dňa 1.3.2018 sa konalo 20.zasadnutie OZ v Hájskom. 
Výňatok z neho bude zverejnený v ďalšom čísle. Ďakujeme za pochopenie.



 

 

 
 PRÍJMY 

 
Daňové príjmy 
podielové dane 344 186 € 
daň z pozemkov 45 480 € 
daň zo stavieb 9 390 € 
daň z bytov 60 € 
za psa 935 € 
za užívanie verej. priestranstva  150 € 
za komunálne odpady a DSO 22 870 € 
Nedaňové príjmy 
z prenajatých pozemkov 2 700 € 
za hrobové miesto 500 € 
z prenajatých budov 1 900 € 
nájom - pošta 600 € 
z prenajatých strojov, prístrojov 100 € 
administratívne poplatky 3 000 € 
príjem za porušenie predpisov 20 € 
za predaj výr., tov., služieb 900 € 
za relácie v miestnom rozhlase 650 € 
za opatrovanie  995 € 
nájomné bytovka ŠFRB 8 020 € 
za stravné 3 000 € 
za znečisťovanie ovzdušia                   20 €  
úroky z vkladov 70 € 
z výťažkov z lotérií                        5 000 € 
Tu e ké bežné gran  a ran er  
na základnú školu 283 280 € 
na civilnú ochranu  90 €  
na životné prostredie 123 € 
na stav. úrad a PK 1 274 € 
na matriku 1 933 € 
na trvalý pobyt 432 € 
na register adries 26 € 
na rodinné prídavky 2 320 € 
Vlastné príjmy ZŠ  MŠ 8 8  € 

la b  a stravné ZŠ  MŠ   € 
olu bežné príjmy   € 

 
Finančné operácie 
prevod prostried. z rezer.fondu 19 900 € 

olu inančné operácie   € 
 
 

Verejné o ve lenie 
elektrická energia 7 700 € 
regulácia verej. osvetlenia 220 € 
Športové služby 
Elektrická energia ŠK 1 100 € 
plyn ŠK 300 € 
voda ŠK 300 € 
kosačky ŠK 350 € 
všeobecný materiál 500 € 
športové podujatia 1 000 € 
všeobecné služby 50 € 
dotácia pre ŠK 5 000 € 
Kultúrne služby 
elektrická energia KD 1 900 € 
plyn KD 1 000 € 
voda KD 100 € 
všeobecný materiál 500 € 
prístroje, zariadenia 200 € 
knihy do knižnice 250 € 
údržba KD 600 € 
kultúrne podujatia 5 500 € 
všeobecné služby 100 € 
dohoda knižnica 100 € 
Slovenská jednota dôchodcov 1 000 € 
FS Kepeždanka 700 € 
Poľovnícke združenie JARČ 700 € 
Záhradkári 700 € 
OZ Hájčatá 700 € 
V iela ie a vydávateľské služby 
cd do miestneho rozhlasu 60 € 
údržba miestneho rozhlasu 1 500 € 
vydávanie obecných novín 1 500 € 
poplatky 290 € 
Do  smútku 
elektrická energia 250 € 
voda 150 € 
všeobecný materiál 100 € 
údržba 200 € 
všeobecné služby 200 € 
riginálne ko e en ie   € 

Vlastné príjmy ZŠ  MŠ 8  € 
la b  a o ravin  ZŠ  MŠ   € 

Materská škola 
telekomunikačné služby 260 € 
prenájom prístrojov 10 € 
Základná škola 
prenesené kompetencie 283 280 € 
nájomné za pozemok ZŠ 366 € 
Lekárske nálezy  € 
Opatrovateľská služba  
tarifa, náhrady 6 000 € 
poistné 2 100 € 
Rodinné prídavky   € 
Jednorázová sociálna výpomoc   € 

olu bežné výdavky   € 
 
Kapitálové výdavky 
oddychová zóna 5 000 € 
nákup pozemkov 10 000 € 
rekonštrukcia starého OcÚ 5 000 € 
rekonštrukcia budovy MŠ 20 000 € 
rekonštrukcia ciest 15 496 € 
dokumentácia ku kanalizácii 12 000 € 

olu kapitálové výdavky   € 
 
Finančné operácie 
splátka istiny z termín. úverov 21 264 € 
splátka istiny zo ŠFRB - bytovka 5 360 € 

olu inančné operácie   € 

VÝDAVKY 
 

be  - Výdavky vere ne  správy 
OcÚ - tarifa, náhrady 96 000 € 
OcÚ - poistné 38 000 € 
výdavky z dotácie na trvalý pobyt 432 € 
výdavky z dotácie na matriku 1933 € 
výdavky z dotácie na register adries 26 € 
výdavky z dotácie stav. úrad  1 217 € 
cestovné náhrady 400 € 
elektrická energia 4 500 € 
plyn 4 000 € 
voda 1 000 € 
poštové služby     1 800 € 
komunikačná infraštr.-internet 350 € 
telekomunikačné služby 1 530 € 
výpočtová technika 500 € 
prevádzkové stoje a prístroje 1 000 € 
všeobecný materiál 7 000 € 
knihy, časopisy, noviny  700 € 
prac. odevy a obuv 300 € 
software a licencie 1 200 € 
kosačky, píly - palivo 1 000 € 
reprezentačné 1 500 € 
palivo, mazivá, oleje 4 500 € 
servis, údržba a opravy 1 500 € 
poistenie vozidiel 1 000 € 
karty, známky, poplatky 350 € 
údržba výpočtovej techniky 1 000 € 
údržba strojov, prístr. a zariad. 2 000 € 
údržba budov 1 500 € 
údržba software 300 € 
propagácia 500 € 
všeobecné služby 3 000 € 
špeciálne služby 5 000 € 
stravovanie  900 € 
poistenie za majetok obce 2 000 € 
prídel do sociálneho fondu 1 000 € 
odmena poslancom OZ 6 000 € 
OcÚ dohody 6 000 € 
web stránka 2 700 € 
členské príspevky 2 400 € 
školenie, kurzy, semináre 1 000 € 
Finančné a rozpočtové záležitosti 
audítorské služby 1 400 € 
bankové poplatky 300 € 
dane 50 € 
Tran ak ie verejného dl u 
splácanie úrokov banke 1 000 € 
splácanie úrokov ŠFRB 1 720 € 
ďalšie poplatky pri úvere 500 € 
provízie 100 € 
Civilná o rana 
dohoda civilná ochrana 90 € 

rana red požiarmi 
elektrická energia 300 € 
údržba budovy  100 € 
Cestná do rava  
všeobecný materiál 857 € 
údržba ciest 2 000 € 

akladanie  od ad i   € 
Ro vo  obcí 
pracovné odevy, obuv 120 € 
pitný režim 150 € 

  

Bežné príjmy 771 844 € 
Kapitálové príjmy 0 € 
Finančné operácie - príjmy 19 900 € 
Príjmy elko    € 

Bežné výdavky 697 624 € 
Kapitálové výdavky 67 496 € 
Finančné operácie - výdavky 26 624 € 
Výdavky elko    € 

Rozpočet na rok 2018 

OBEC INFORMUJE
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Komunitný plán sociálneho rozvoja obce Hájske
Pomerne v krátkom 

čase bola prijatá ďalšia a 
rozsiahla novela zákona 
č. 448/2008 o sociálnych 
službách, ktorá vstúpila do 
platnosti od 1.1.2018.

Navrhovaná novela uk-
ladá (o. i.) obciam povin-
nosť uviesť  svoj komunit-
ný plán sociálnych služieb 
po obsahovej stránke do 
súladu s novým znením 
zákona do 31. júna 2018 
a obce majú povinnosť 
svoje existujúce komu-
nitné plány prepracovať a 
zakomponovať nové pred-
písané   náležitosti  (a, pri-
rodzene, v zastupiteľstve 
ich aj schváliť) do konca 
júna 2018.

Tak, ako programy hos-
podárskeho rozvoja a so-
ciálneho rozvoja monito-
rujú prostredie a definujú 
želaný stav samostatne pre 
hospodársku, samostatne 
pre sociálnu a samostat-
ne pre environmentálnu 
oblasť, komunitný plán 
sa svojím obsahom zame-
riava výlučne na sociálnu 
oblasť. 

Bezpochyby najzaují-
mavejšou súčasťou komu-
nitného plánu je verejný 
prieskum, vďaka ktorému 
sa samosprávy dostanú aj 

k bežne nedostupným in-
formáciám a názorom ob-
čanov, pretože práve tieto 
umožňujú samospráve for-
movať sociálne služby „na 
mieru“ potrebám cieľo-
vých skupín. Na druhej 
strane, aj samotní občania 
si vážia možnosť vyjadriť 
sa k problematike, ktorá 
sa ich týka a uvedomujú 
si priestor ovplyvniť kva-
litu a štruktúru sociálnych 
služieb poskytovaných na 
území ich obce. 

Dôležitou úlohou samo-
správy je vhodným spôso-
bom informovať verejnosť 
o príležitosti zapojiť sa do 
prieskumu, aby sa o ňom 
dozvedelo čo najviac osôb 
a  subjektov  rôzneho  soci-
álneho        zázemia,  soci-
álnych potrieb a záujmov, 
v opačnom prípade môže 
byť spätná  väzba dostá-
vajúca sa k samospráve 
značne skreslená. Pojem 
„sociálne služby“ sa totiž 
nesprávne   často  spája 
najmä so skupinou veko-
vo starších alebo hmotne 
či sociálne slabšie vyba-
vených osôb, avšak cieľo-
vou skupinou sociálnych 
služieb sú absolútne všetci 
obyvatelia - i čakatelia na 
tieto služby, a to bez ohľa-
du na vek, pohlavie, eko-

nomickú aktivitu, sociálne 
zázemie či akékoľvek iné 
faktory.

Čo je ale dôležité, proces 
komunitného plánovania 
nezahŕňa iba samotné vy-
pracovanie komunitného 
plánu, ale aj realizáciu 
navrhnutých zámerov, ich 
monitorovanie, vyhod-
nocovanie a prijímanie 
prípadných nápravných 
opatrení. Vďaka komu-
nitnému plánu sa rozvo-
jové aktivity samosprávy 
v sociálnej oblasti stanú 
organizovanejšie, prehľad-
nejšie a efektívnejšie, čo 
má pozitívny dopad na 
vnímanie obce obyvateľ-
mi, kvalitu života    oby-
vateľov  i     miestny roz-
počet. Ak samospráva v 
dostatočnej miere zmoni-
toruje východiskovú si-
tuáciu v sociálnej oblasti, 
identifikuje príležitosti, 
využije dostupné možnosti 
a stanoví vhodné opatre-
nia, dôsledkom zostavenia 
komunitného plánu bude 
zabezpečenie širšej škály 
kvalitnejších, adresnejších 
a dostupnejších sociálnych 
služieb, čo je už dôvod, 
pre ktorý sa oplatí tento 
dokument dôkladne vypra-
covať.

Vážení občania, touto 

cestou Vás chceme požia-
dať o spoluúčasť na spra-
covaní strategického do-
kumentu Komunitný plán 
sociálnych služieb  v obci 
Hájske. Vyplnením ano-
nymného dotazníka, získa-
me informácie o potrebách 
našich občanov v oblasti 
sociálnych služieb.

Za Váš čas pri vyplnení 
dotazníka vopred ďakuje-
me.

Dotazník je anonym-
ný a jeho výsledky budú 
použité výlučne na úče-
ly spracovania návrhu na 
skvalitnenie a postupné 
dobudovanie systému so-
ciálnych služieb, ktorý 
bude zodpovedať potre-
bám obyvateľov našej 
obce. 

Za jednu domácnosť 
prosím vyplňte dotazník 
len jedenkrát, buď elek-
tronicky alebo v tlačenej 
verzii.

Tlačený dotazník, ktorý 
je súčasťou novín, prosím 
vyplňte a odovzdajte na 
Obecný úrad Hájske počas 
úradných hodín. 

Termín vyplnenia a do-
ručenia dotazníka je do 
6.4.2018 do 12,00 hod.

Ladislav Čanaky

Jarné u ra ovanie ob e Há ke
e na lánované na obo u . 

Čas bude upresnený vyhlásením v miestnom rozhlase. 
Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, 

ktorým nie je čistota v našej obci
a jej okolí ľahostajná.



Úprava centra obce  
Na pozemku,  ktorý vlastnila 

Západoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., bola kedysi zrealizo-
vaná stavba na zásobovanie pitnou 
vodou. Obec odkúpila časť pozem-
ku za 6,16 €/m2 v celkovej cene 
10 723,90 Eur. Podmienkou bolo 
zabezpečiť oplotenie vodárenské-
ho areálu vrátane vstupnej brány 

s bránkou, začo obec zaplatila 3 
539,- Eur (oplotenie vodárne a vý-
roba oceľovej dvojkrídlovej brány). 
Odstránil sa starý plot, a tým bol 
vytvorený voľne prístupný park.

Obec plánuje v rámci revitalizá-
cie centra obce v ďalších etapách 
vybudovať pódium pre kultúrne po-
dujatia a dokončiť celkovú úpravu 
parku.

OcÚ

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ v Hájskom
a Zníženie energetickej náročnosti MŠ a OcÚ Hájske

Dňa 15.7.2016 bola obci Hájske poskytnutá dotácia z MF SR v sume 6 000,- Eur. Dotácia bola účelovo 
určená na kapitálové výdavky na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia a modernizácia budovy 
materskej školy“ a musela byť použitá do konca roka 2018. Akciu zrealizovala firma RAFIX, s.r.o. vo výške 
24 982,75 Eur.

V roku 2017 naša 
obec vyhlásila ve-
rejné obstarávanie 
na opravu budo-
vy  materskej školy 
a obecného úradu. 
Projekt „MŠ a OcÚ 
Hájske - Zníženie 
energetickej ná-
ročnosti“, ktorého 
sa zákazka týka, je 
začlenený do Ope-
račného programu 
Kvalita životného 
prostredia - Európ-

sky fond regionálne-
ho rozvoja. Vďaka 
rekonštrukcii objek-
tu sa zníži energe-
tická náročnosť, čo 
sa prejaví nielen na 
jeho modernejšom 
výzore a lepšej in-
teriérovej pohode, 
ale aj nižšími pre-
vádzkovými náklad-
mi, vďaka ktorým 
obec ušetrí financie. 
Okrem kancelárií 
OcÚ sa dôraz bude 

klásť aj na rekon-
štrukciu priestorov 
MŠ pre 60 detí. Ako 
je uvedené v projek-
tovej dokumentácii, 
v rámci stavebných 
prác pôjde o zatep-
lenie obvodového 
plášťa - MŠ + OcÚ, 
zateplenie strešné-
ho plášťa - MŠ + 
OcÚ, rekonštrukciu 
ústredného vyku-
rovania a prípravy 
TV, rekonštrukciu 

solárneho systému, 
vzduchotechniku, 
rekuperačný sys-
tém, odvetranie WC, 
elektroinštaláciu a 
systém ochrany pred 
bleskom, rekon-
štrukciu umelého 
osvetlenia, vnútorné 
silnoprúdové rozvo-
dy, systém ochrany 
pred bleskom. Vo 
vynovených priesto-
roch bude umiestne-
né nové, ekonomic-

kejšie osvetlenie, 
zrenovovaná ko-
tolňa a počíta sa aj 
s úpravou solárneho 
systému, ktorý sa 
využije pri príprave 
teplej vody. Predpo-
kladaná hodnota  zá-
kazky je 336 992,28 
Eur. Obec sa bude 
podieľať čiastkou 
16 846,11 Eur, čo 
predstavuje 5 %. 

OcÚ

OBEC INFORMUJE
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V ianočná dedinka

Ro rávkov  MIKULÁŠ
Neodmysliteľnou súčasťou 

predvianočného obdobia je aj 
príchod sv. Mikuláša. My sme 
ho v našej obci privítali v so-
botu 9.12. Pre deti bol pripra-
vený program, ktorý si nacvi-
čili deti a mládež z DS Hájčatá 
a spolu s nimi sa preniesli do 
sveta rozprávok. Po príchode 

a privítaní Mikuláša sa mohlo 
začať s rozdávaním balíčkov, 
z čoho mali deti veľkú ra-
dosť. Na záver nám  Mikuláš 
slávnostne rozsvietil obecný 
stromček pred KD.

Ďakujeme obecnému úradu 
za pripravené balíčky.

Janka Balážová

Stolnotenisový turnaj
Po dlhšom čase  sa v roku 2016 uskutočnil stolnote-

nisový turnaj a aj v predvianočnom období roku 2017 
sme túto akciu zopakovali. Veríme, že aj v budúcnosti 
bude o stolný tenis záujem a táto obnovená tradícia sa 
udrží.

Spolu sa turnaja zúčastnilo 28 súťažiacich, niektorí 
starší žiaci to vyskúšali aj s dospelými. Najskôr turnaj 
začali žiaci. V kategórii mladších žiakov zvíťazil On-
drej Matušica pred Hugom Balážom a Samkom Ka-
rásikom. Medzi staršími bol najlepší Adam Lacek na 

druhom mieste bol Filip Vachút a na treťom Dominik 
Prochádzka. V kategórii žien boli iba tri účastníčky, 
takže mali istotu, že každej sa ujde medaila. Zlatú 
získala Jarka Múčková, striebornú Janka Balážová a 
bronzovú Alexandra Prochádzková. Najviac účastní-
kov a to 16 bolo v poslednej kategórii mužov. Po zá-
pasoch v skupinách nasledovali vyraďovacie zápasy, 
ktoré určili toto poradie 1. Ivan Múčka 2. Andrej Ka-
duc 3. Rasťo Stojka.

                     Ivan  Múčka 

Už druhý rok sa v našej obci konali počas adventného a vianočného obdobia akcie pod spoločným 
názvom  „Vianočná dedinka“. Chceme aj do budúcna pokračovať v tejto tradícii a spríjmeniť tak 
obyvateľom našej dediny snáď najkrajšie obdobie počas roka. 

ZO ŽIVOTA OBCE
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VIANOČNÉ TRHY
V sobotu 16.12. sa v na-

šej obci konal už 2.ročník 
vianočných trhov. Tento rok 
sme sa spojili aj so ZŠ s MŠ 
a pripravili sme pre našich 
občanov krásne sviatočné 
popoludnie. Vonku to roz-
voniavalo cigánskou, peče-
nou klobáskou, či vareným 
vínkom a punčom. Vo vnútri 

KD sa predávali oblátky, tru-
bičky, medovníky, ozdoby, 
dekorácie a ďalšie vianočné 
výrobky. 

Kultúrny program otvorili 
dievčatá z Hajsgirls svojim 
mažoretkovým číslom, no 
a po nich sa predstavili so 
svojim programom najmenší 
škôlkari z našej MŠ. Ďalej 



Kvetinová burza
Už po piaty krát sa 

v našej obci konala 
kvetinová burza fir-
my Alexflor Zuzany 
Karásekovej. Opäť 
bolo pre návštev-
níkov prichystané 
množstvo krásnych 
kvetov a vianoč-
ných dekorácií. 
Tento jubilejný roč-
ník bol najväčším 
a vďaka veľkému 
záujmu aj najúspeš-
nejším vo svojej 
histórii. Výťažok 
z burzy činil neu-
veriteľných 7.216 
€, ktoré boli opäť 
venované na opra-
vu nášho farského 
kostola sv. Barbo-
ry. Chceme preto 
úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na or-
ganizácii tejto super 
akcie, v najväčšej 
miere samozrejme 
Zuzke a Alexovi, 
ktorí venovali kvety 
a dekorácie zo svo-
jej firmy. 

Ivan Hambalek

Koledovanie DOBRÁ NOVINA
Dňa 26.12. sa naša farnosť 

opäť zapojila do projektu 
„Dobrá novina“. Podarilo sa 
nám vyzbierať sumu 645€, 
ktorá bude použitá na pod-
poru zdravotného strediska 
v Alitene na severe Etiópie, 
ktoré vedú sestry vincentky 
a Dobrá novina ho podpo-
ruje od mája 2015. Veľké 
ĎAKUJEM každému kole-

dníkovi, ktorý ohlasoval 
radostnú zvesť, vážime si 
dobrovoľnícke nasadenie a 
nezištne venovaný čas na-
šich detí i sprevádzajúcich 
dospelých. Taktiež ďaku-
jeme rodinám, ktoré otvo-
rili dvere svojho príbytku 
a prispeli tak na dobrú vec. 

Janka Balážová

Š e an ká a ilve rov ká ábava v KD
Záver kalendárneho roka 2017 v našej obci pa-

tril zábave. 
26.12. to bola Štefanská zábava, ktorú  už tra-

dične organizovali športovci obce Hájske. Pre 
hostí bola pripravená pestrá tombola a o dobrú 

zábavu sa postarala skupina STOP.
Na Silvestra sa KD zaplnil rodinami s deťmi, 

pre ktorých bol pripravený program, súťaže, 
tombola, no a po polnoci privítali nový rok 2018 
slávnostným prípitkom a krásnym ohňostrojom. 

                                                Janka Balážová 
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nasledovali školáci zo ZŠ 
a talentovaní žiaci zo ZUŠ. 
Program vyvrcholil vystú-
pením SS Hájčanka, FS 
Kepežďanka a DS Hájčatá. 
Záver patril opäť dievčatám 
zo skupiny Hajsgirls a v ich 
podaní zaznelo niekoľko 
vianočných piesní. Krásnu 
predvianočnú sobotu sme v 

podvečerných hodinách, pri svetle prskaviek ukončili spoločne spevom Tichá noc.
Janka Balážová
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„Títo fašangy boli krátke, 
na špatné dívky.“ Ľudová po-
vedačka, ktorá hovorí o tom, 
že keď je krátky čas od „Krs-
tu Pána“ po „Škaredú stredu“, 

vydajú sa aj „škaredšie diev-
ky“, pretože mládenci nemajú 
čas si preberať. 

V našej obci sa na posled-
nú fašiangovú sobotu konala 

už tradičná obecná 
zabíjačka spojená s 
kultúrnym progra-
mom, ktorý vrcholil 
ako inak Pochováva-
ním basy. 

Od skorého rána 
majstri mäsiari so 
svojimi pomocníkmi 
a pomocníčkami pri-
pravovali pre našich 

obyvateľov chutné 
zabíjačkové špeci-
ality, na ktorých si 
mohli potom pochut-
nať  počas  fašian-
gového programu. 

Obec pripravila toto 
tradičné občerstve-
nie pre svojich oby-
vateľov, aby si pri-
pomenuli časy, keď 
sa klasické zabíjač-
ky konali v každom 
sedliackom dome. K 
dobrému jedlu patrí 
dobrá hudba a spev, 
o ktorý sa svojim 
vystúpením posta-

rali FS Kepeždanka, 
SS Hájčanka, deti 
navštevujúce ZUŠ v 
spolupráci s Jankou 
Balážovou a Ľudoví-
tom Urbanom. Tra-
dičné pochovávanie 
basy bolo humor-
ným vyvrcholením 
fašiangovej zábavy, 
ktorá následne po-
kračovala úspešným 

vystúpením  domá-
cej skupiny Projekt 
BPV. Na záver už 
patrí len poďako-
vať všetkým, čo sa 
podieľali na organi-
začnom zabezpečení 
tejto vydarenej ak-
cie.

Ivan Hambalek

FAŠIANGOVÁ 
ZABÍJAČKA

Pochovávanie basy
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          Nebuďme ľahostajní
V poslednom období je na Slo-

vensku témou číslo jeden korupcia, 
vražda mladých novinárov, ale aj 
ľahostajnosť občanov voči neprá-
vostiam, ktoré sa dejú na politicky 
vysokých miestach. Niektorí to vní-
majú citlivo, iní menej. 

Každopádne my, Hájčania, sme 
priamo zasiahnutí tým, že čoraz viac 
mladých ľudí sa z miest sťahuje do 
dedín, ďalej od politickej mašinérie, 
snažia sa vrátiť ku koreňom svojich 
predkov.  Mnohí si tu zakladajú ro-
diny a vedú usporiadaný život. Ale 
nebolo tomu vždy tak. Z rozpráva-
nia starších občanov našej obce vie-
me,  že Hájske bolo považované za 

zánikovú obec. Mladí odchádzali za 
prácou do väčších miest, dokonca 
aj do zahraničia. Dnes je našťastie 
trend opačný. Mladé rodiny si hľa-
dajú vhodné pozemky na stavbu ich 
domu, aby sa mali kde ich deti hrať, 
venujú sa záhrade, kde si aspoň na 
leto dokážu vypestovať naozajstné 
bio potraviny. Pracovné skúsenosti v 
zahraničí berú ako vstupný kapitál, 
ktorý využijú po návrate na Sloven-
sko. Nie sú ľahostajní voči tomu, čo 
sa u nás deje, pretože Slovensko, nie 
sú len občania žijúci u nás, sú to aj 
tí, ktorí nás reprezentujú vo svete. 

Spisovateľ Martin Šimečka, kto-
rého mnohí poznáte skôr ako novi-

nára, napísal knihu Medzi Slovákmi 
s podtitulom Dejiny ľahostajnosti. 
Tak ako sa to dá aplikovať ľahos-
tajnosť na celý štát, tak sa dá apli-
kovať ľahostajnosť aj na jednotlivé 
obce. Buďme preto všetci radi, že 
sa naša obec rozrastá. Konštruktív-
ne kritizujme, ale nezabudnime aj 
pochváliť. Zapájajme sa všetci do 
aktivít, ktoré pre nás pripravujú jed-
notlivci alebo obecný úrad. Buďme 
príkladom, že aj z malej obce ako je 
Hájske, sa dá vytvoriť pekné miesto 
na život nielen pre mladých, ale aj 
pre tých, ktorí sa rozhodli neopustiť 
našu dedinku po celý život. 

Mária Pažmová

Príbe  klavíra
Odjakživa platilo, 
že zbrane a hudobné 

nástroje musia byť vyro-
bené kvalitne a musia byť 
krásne. Pri zbraniach je 
vysoká kvalita podmien-
kou bezpečnosti a spoľah-

livosti. Pri hudobných ná-
strojoch je nevyhnutným 
predpokladom dokonalé-
ho zvuku a umeleckého 
efektu. A preto hudobné 
nástroje nezriedka vydr-
žia dlhé desaťročia a často 
sa v rodinách dedia po ge-
nerácie. A príbehy, ktoré 
ich sprevádzajú tiež stoja 
za zmienku.

Klavír, ktorý sa na jeseň 
objavil v našom kultúr-
nom dome má určite tiež 
svoj príbeh. Už len jeho 
história je zaujímavá. Náš 
klavír má najmenej 90 
rokov. V roku 1929 totiž 
zanikla firma, ktorá tieto 
klavíry vyrábala. Napriek 

tomu hrá, 
vyzerá a 
f u n g u j e 
ako nový. 
Čiastoč-
ne je to 
preto, že 
od smrti 
pôvodné-
ho maji-
teľa bol 
prakticky 
nepouží-
vaný, ale 
hlavne je 
to jeho 
k v a l i t -

ným spracovaním. Ma-
jster ladič, ktorý ho po 
prevezení do Hájskeho 
ladil a robil na ňom zá-
kladnú údržbu, nemusel 
na ňom nič opravovať a 
nemusel vymeniť ani je-
dinú strunu. 

Klavír bol vyrobený 
vo Viedni, firmou Franz 

Wirth. Táto spoločnosť od 
svojho založenia v roku 
1879 až po zánik v roku 
1929, vyrobila takmer 
13000 klavírov cenených 
v celej Európe pre svoju 
kvalitu a remeselné spra-
covanie. Spoločnosť bola 
počas Rakúsko-Uhorskej 
monarchie významným a 
niekoľkokrát oceneným 
výrobcom klávesových 
hudobných nástrojov. 

Poslednou vlastníčkou 
klavíra bola donedávna 
Pani Blanka Ruttkayová 
(rodená Pavlíková, ro-
dáčka z Hájskeho). Pani 

Ruttkayová sa ho rozhod-
la darovať obci Hájske 
a krátko na to bol klavír 
špecializovanou špeditér-
skou firmou prevezený 
z Viedne do kultúrneho 
domu v Hájskom. Bol 

umiestnený na pódium a 
vzhľadom k jeho takmer 
400 kg hmotnosti to zrej-
me na dlhší čas bude 
jeho stabilné miesto. Ale 
myslím, že je to správne 
miesto. Nielen preto, že 
krásne dotvára priestor ja-
viska, ale hlavne preto, že 
môžeme pre neho vytvo-
riť nový životný príbeh. 

Bude slúžiť ďalej na účel, 
pre ktorý bol vyrobený. 
Bude okrasou kultúrneho 
domu, bude slúžiť malým 
aj veľkým muzikantom a 
najmä bude svojim nád-
herným zvukom súčasťou 
všetkých vystúpení, kul-
túrnych podujatí a snáď 
aj ďalších nádherných di-
vadelných predstavení, na 
ktoré sa už teraz tešíme.

 Marián Palkovič



ŠKOLA

KARNEVAL v MŠ
Karneval v MŠ sa 

konal 9.2.2018  o 
15.00 hod. Deti sa 
predstavili v krásnych 
maskách, nechýbala 
snehulienka, mimo-
ni,  anjel, či morská 
víla a mnoho iných 
krásnych masiek. 
Strávili sme spolu s 
rodičmi i niektorými 
starými rodičmi pekné 
popoludnie.

Anna Gálová

„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. 
Nadelí ti k radosti, čižmu plnú sladkostí.“

   Mikuláš nás navští-
vil 6.12.2017 a pri-
niesol so sebou veľa 
pomocníkov, hlavne 
čertov, ktorých sa tie 
najmenšie deti báli. 

Privítali sme ich bás-
ničkou, pesničkami a 
krátkym programom. 
Mikuláš nás za to 
odmenil sladkými ba-
líčkami.
 Anna Gálová

HRY SO SNEHOM
V januári nám 

konečne  napad-
lo trošku snehu 
i teploty klesli 
pod  nulu, tak sa 
deti veľmi tešili, 
že si postavia na 
dvore MŠ snehu-
liaka. Samozrej-
me nechýbala 
ani ochutnávka 

prvého tohtoroč-
ného snehu, ktorý 
i napriek napomí-
naniu p.učiteliek 
chutil všetkým 
deťom. Snehuliak 
bol síce hrboľa-
tý, ale mali sme 
z neho veľkú ra-
dosť.

Anna Gálová

Pečenie a zdobenie medovníkov v MŠ

13. a 14.decembra sme v materskej škole 
piekli a zdobili medovníčky, škôlkou sa šíri-
la škoricová vôňa a deti sa nevedeli dočkať, 
kým budú medovníčky upečené, samozrej-
me nechýbala ani ich ochutnávka. 

Na druhý deň nám pani Kristína Popelko-
vá priniesla na zdobenie farebné tubičky a 
zdobiaci cukor, medovníčky sme vyzdobili, 
aby boli nielen chutné, ale i pekné. Pani Po-
pelkovej ďakujeme.

Anna Gálová

Pán Budínsky z Očovej nás na-
vštívil 13.02.2018 a predstavil 
deťom rôzne zaujímavé hudob-
né nástroje, ako sú gajdy, fujara, 
ozembuch a mnohé iné, na všet-
kých nám zahral do ktorého zapojil 
deti i pani kuchárky i učiteľky.

Užili sme si sním veľa 
zábavy, pretože pán Budín-
sky je veľmi vtipný človek 
a urobil nám krásny kultúr-
ny program. Na záver de-
ťom predstavil ,,Očovský 
kroj“. Prežili sme s ním 
krásne dopoludnie.

Anna Gálová

Pán Budinský z Očovej v MŠ
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V dňoch od 4.12. - 8.12. 
2017 sa uskutočnil florba-
lový turnaj žiakov a žiačok 
základných škôl v okrese 
Šaľa. Tento týždeň môže-
me nazvať aj „Strieborným 
týždňom florbalových re-
prezentantov ZŠ Hájske.“

Chlapci odohrali  zápa-
sy obvodného kola v te-
locvični ZŠ s MŠ Berno-
lákova. Výsledky boli v 
tomto kole nasledovné:  

• ZŠ Hájske : ZŠ Ber-
noláková  2:6  (O. 
Matušica, A. Valá-
šik)

• ZŠ Hájske : ZŠ J.C. 
Hronského  6:1  
(A.Lacek 3, A- Valá-
šik 2, F. Vachút)

• ZŠ Hájske : ZŠ J. 
Murgaša  4:4  (A. 
Lacek 2, A. Valášik, 
A. Hubinák)

V okresnom kole, kde sa 
hralo o postup na majstrov-
stvá kraja postúpili 4 naj-
lepšie školy z obvodných 
kôl. Zápasy sa odohrali 
v telocvični ZŠ Trnovec 
nad Váhom. Naši chlapci 
hrdo bojovali o  každý bod 
v skupine. V poslednom 
zápase o všetko im však 

nestačili sily a nedokázali 
poraziť súpera zo ZŠ Mur-
gaša. Táto prehra ich posu-
nula na 2.miesto. Zápasy 
skončili nasledovne: 

• ZŠ Hájske : ZŠ Trno-
vec nad Váhom   8:1  
(A.Lacek 3, A. Hu-
binák 2, A. Valášik 
2, S. Lacek)

• ZŠ Hájske : ZŠ J. 
Hollého 5:4  (A.La-
cek 3, A. Valášik, 
Ch. Rábek)

• ZŠ Hájske : ZŠ J. 
Murgaša 1:9 (A.La-
cek)

Žiaci ZŠ Hájske skončili 
na skvelom 2.mieste a 
stali sa tak VICEMAJ-
STRAMI okresu Šaľa.

Žiačky ZŠ Hájske odo-
hrali svoje obvodné kolo 
5.12. 2017 v telocvični ZŠ 
Trnovec nad Váhom. Žiač-
ky si zmerali svoje sily s 
nasledovnými základnými 
školami: 

• ZŠ Hájske : ZŠ J. 
Murgaša 1:0 (L.Vlč-
ková)

• ZŠ Hájske : ZŠ J. 
Hronského 1:1 (D. 
Prochádzková)

• ZŠ Hájske : ZŠ Trno-
vec nad Váhom 0:0

Žiačky sa kvalifikova-
li na majstrovstvá okre-
su. Okresné kolo bolo 
8.12.2017 tiež v priesto-

roch telocvični ZŠ Trnovec 
nad Váhom. Naše žiačky 
obhajovali majstrovský ti-
tul z minulého roka. Svoje 
zápasy odohrali nasledov-
ne: 

• ZŠ Hájske : ZŠ Ľ. 
Štúra 2:5 (D.Pro-
chádzková, F. Búra-
nová)

• ZŠ Hájske : ZŠ Ber-

noláková 6:0 (F. 
Búranová 5, D. Pro-
chádzková)

• ZŠ Hájske : ZŠ J.
Murgaša 3:1 (F.Búra-
nová 2, L.Vlčková)

Z ôsmych zápasov pre-
hrali naše žiačky len je-
den a ten ich stál postup 
na majstrovstvá kraja. Aj 
napriek nepostúpeniu naše 
hráčky odohrali skvelý 
turnaj. 

Rovnako ako chlapci aj 
dievčatá obsadili 2.miesto 
a stali sa vicemajsterkami 

Florbaloví vicemajstri sú z Hájskeho

Na základe nášho umiestnenia 
treba poznamenať, že máme na-
ozaj športovo nadaných žiakov. 
Ako jediná škola, ktorá sa zúčast-
nila florbalových turnajov žiakov 
či žiačok nedisponuje naša ZŠ 
telocvičňou. 

Rovnako mi nedá nespomenúť, 
že iba ZŠ Hájske a ZŠ J.Mur-
gaša mali svoje chlapčenské aj 
dievčenské družstvá na majst-
rovstvách okresu Šaľa. Ak si 
uvedomíme, že naša škola patrí k 
tým najmenších školám v okrese 
Šaľa, môžeme dve druhé miesta 
považovať za veľký úspech.

David Kišš

okresu Šaľa.
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Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
V dňoch od 18.2. do 

23.2.2018 sa žiaci našej 
školy zúčastnili lyžiars-
keho výcvikového kurzu 
v Lazoch pod Makytou. 
O 14:00 sme dorazili do 
hotela František v Lazoch 
pod Makytou. Do 16:00 
sme si poobzerali hotel 
a izby, potom sme išli na 
svah, ktorý bol pri hoteli. 
Učili sme sa obúvať a vy-
zúvať si lyže. Padať, vstá-
vať a otočiť sa na svahu. 
Druhý deň sme prešli na 
trošku väčší svah, ktorý 
bol označený modrou far-
bou,  teda  pre   začiatoč-
níkov. Vždy predtým ako 
sme začali lyžovať sme 

si dali najprv rozcvičku. 
Náš pán inštruktor sa volal 
Marek Baláž a bol veľmi 
priateľský. Druhý deň sme 
sa učili zabáčať a ísť na 
vleku. Každý deň sme sa o 
12:00 vrátili do hotela a na-
obedovali sme sa. O 14:00 
sme sa vrátili na svah a do 
16:00 sme sa ešte lyžova-
li. Potom sme sa vrátili do 
hotela a mali sme 2 hodiny 
na oddych a o 18:00 bola 
večera, ktorá nám väčši-
nou vôbec nechutila. Keď 
sme sa navečerali, tak sme 
mali denný rozkaz, na kto-
rom sme pozerali videá, 
aby sme vedeli, čo sa ešte 
budeme učiť. Potom sme 

mali diskotéku, lenže keď-
že to bol ešte iba druhý 
deň, tak skoro nikto netan-
coval. Tretí deň sme robili 
rôzne cvičenia na lyžiach. 
Štvrtý deň sme prvýkrát 
boli na veľkom svahu, kto-
rý bol označený červenou 
farbou. Niektorí z nás sa 
trochu báli, ale všetci sme 
to v pohode zvládli. Po-
obede sme sa nelyžovali a 
aby sme si trošku oddých-
li tak sme išli do bazéna. 
Potom sme až do večera 
pozerali film a rozpráva-
li sme sa. Nakoniec sme 
mali denný rozkaz, na kto-
rom sme si znova  púšťa-
li  videá.     Piaty deň sme 

sa už všetci lyžovali na 
veľkom svahu a mali sme 
súťaž v slalome. Poobede 
sme už mali väčšinou voľ-
né jazdy. Večer sme mali 
diskotéku, na ktorej sme 
sa všetci zabávali a tanco-
vali sme. Šiesty deň, teda v 
piatok, sme mali iba voľné 
jazdy a skúšali sme rôzne 
druhy jázd. Potom sme 
sa všetci vrátili do hotela, 
naobedovali sme sa a išli 
sme domov. Všetkým nám 
bolo veľmi ľúto, že už od-
chádzame a chceli sme 
tam ešte zostať. Takže náš 
lyžiarsky výcvik bol super 
a všetci sme si ho veľmi 
užili.

VICEMAJSTRI v streľbe zo vzduchovky 
mladších žiakov a žiačok sú z Hájskeho!
Prvou športovou súťa-

žou v roku 2018 bola 
streľba zo vzduchovky 
ZŠ mladších žiakov a 
žiačok. Organizátorom 
bola ZŠ J. Hollého a naši 
žiaci sa opäť ukázali v 
dobrom svetle. 

V kategórií mladších 
žiačok skončila Sabinka 

Kozlíková na 2.mieste. 
Matej Búran skončil v 
kategórií mladších žia-
kov na 3.mieste. Spolu 
s Peťom Vlčekom skon-
čili v kategórii mladších 
družstiev na 2. mieste a 
stali sa tak vicemajstrami 
okresu Šaľa.  

David Kišš

Lucia Vlčková, žiačka 9.r.



LAMA SK Cup
V nedeľu 11.februára osem-

násť tímov mladších žiakov 
„benjamínkov“ z okresov Ni-
tra, Šaľa a Zlaté Moravce bo-
jovalo na piatom ročníku halo-
vých majstrovstiev nitrianskej 
oblasti.

Skupina A ovalila mestskú 
halu vyrovnanosťou, o sile 
prvého tímu Hornej Kráľovej 
a Hájskeho a štvrtými Nevi-
dzanmi sa pomaly mincou 
hádzalo. Vyraďovačku za-
hájili šprinty Luciana Stojku 
alias Roberta Firmina. Hornej 
Kráľovej/Hájskemu vystrelil 

MINILIGA Miroslava Stocha v hale
Víkend 17.-18.februára v mestskej hale v Nitre patril Minilige Miňa Stocha. 4. ročník obľúbeného turnaja po-

ňalo 25 družstiev. Rekord!     
Hájskemu to v skupine B klapalo vzadu i vpredu, 

„oranjes“ nakopol   pred štvrťfinále skalp poctivého 
Veľkého Zálužia s výsledkom:

V. Zálužie - Hájske 1:2
SEMIFINÁLE:
Čeľadice - Hájske 4:1
O 3.miesto: 
Hájske - Nevidzany 0:3
„Kepežďanom“ svedčal napokon bronz, chlapcom 

gratulujeme a ďakujeme. 
Za Hájske nastúpili: Fichtel - Vlček, Matušica, 

Karásik, Trubač, Gáll, Chudáčik, Tanko, Stojka, 
Prochádzka.

Zdroj: web    

ŠPORT
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semifinále s výsledkom:
H. Kráľová/Hájske - 

Lužianky 2:1
SEMIFINÁLE:
H. Kráľová/Hájske - 

Veľké Zálužie 3:6
O 3.miesto: 
H. Kráľová/Hájske - Ne-

vidzany 0:3
Chlapcom ďakujeme 

za reprezentáciu a pekné 
4.miesto! 

Za Hájske/Horná Kráľová nastúpili: M. Lenčéš - S. Dobai, D. Prochádzka, M. 
Búran, S. Lovász, L. Stojka, T. Horváth, R. Eremiáš, F. Lakatoš.

           Zdroj: web  

Prehľad zápasov VII. liga - sk.A“ - ObFZ NR
D MÁCI    H TIA
ŠK Magnus (futbal)  -  - ŠK Hájske     25.03.2018 o 15:00 h.
ŠK Hájske     - TJ Družstevník Svätoplukovo  01.04.2018 o 15:30 h.
FC Štefanovičová   - ŠK Hájske     08.04.2018 o 15:30 h.
ŠK Hájske     - TJ Horné Lefantovce    15.04.2018 o 15:30 h.
TJ Nové Sady  - ŠK Hájske     22.04.2018 o 16:00 h.
ŠK Hájske     - TJ Dolné Lefantovce    29.04.2018 o 16:00 h.
FK Mojmírovce  - ŠK Hájske     06.05.2018 o 10:30 h.
ŠK Nitra-Dolné Krškany - ŠK Hájske     13.05.2018 o 16:30 h.
FC Cabaj-Čápor  - ŠK Hájske     20.05.2018 o 17:00 h.
OFK Čakajovce  - ŠK Hájske     27.05.2018 o 17:00 h.
ŠK Hájske     - TJ Družstevník Šurianky  03.06.2018 o 17:00 h.
TJ Slovan Nitra-Kynek - ŠK Hájske     10.06.2018 o 17:00 h.
ŠK Hájske     - FK FC 31 Jarok    17.06.2018 o 17:00 h.

     
- TJ Dolné Lefantovce    

     
     
     
     

- TJ Družstevník Šurianky



Vážení rodáci obce Hájske,
obraciame sa na vás s prosbou  o 

pomoc pri zostavovaní zoznamu 49. 
obetí vojakov z 1. svetovej vojny 
1914-1918, pochádzajúcich z obce 
Hájske. Dňa 11.11.2018 totiž uply-
nie 100. rokov od jej skončenia a na 
našich rodákov si treba spomenúť 
a ich pamiatku si uctiť. Plánuje sa 
vyhotoviť pamätná mramorová ta-
buľa (tabule) s ich menami. Možno i 
pomník. Ten zoznam vojakov nie je 

však kompletný a presný na 100%. 
Obraciame sa preto na Vás, vá-

žení spoluobčania o pomoc, pri ich 
presnom identifikovaní. Pohľadajte 
prosím doma, vo svojich archívoch, 
či rozkrývajte pamäť a spomien-
ky svojich starých rodičov na ich 
predchodcov. Mnohí z nich vyrástli 
ako siroty, bez otca. Spomienky a 
postrehy na Vašich právnych pred-
chodcov sa nemohli len tak vytratiť 

do zabudnutia. Možno, že vo Vašich 
domácich archívoch niečo predsa 
len zostalo a zachovalo sa.

Definitívnu uzávierku zozna-
mu padlých vojakov plánujeme 
31.03.2018 (sobota) a dovtedy by 
sme si priali, aby bol kompletný, aj 
za Vašej nezištnej aktivity a pričine-
nia.
Dopredu Vám ďakujeme.

JUDr. Marián ĎURINA

Padlí vojaci - rodáci z HÁJSKEHO (maď. „Köpösd“) v 1. svetovej vojne (1914 – 1918):

POZNÁMKA: Na cintoríne v Hájskom je postavený pomník: Jozef ČAMBÁLIK nar. 17.06.1891 a padol v boji   
15.04.1915, lenže takýto  dátum narodenia  v matrike neexistuje! Je to správne?

rie vi ko a eno Dá nar Dá ú r e  a a ka

K KA Jo e - Ján
- Mária Re ková

LEVČÍK Mi al
de ia nik

- Ján
- Anna Či á iová

MATUŠICA Š e an 6 - Ma
- Juliana elenáková

MATUŠICA Š e an 85 - Š e an
- Veronika Kollárová

MICHALÍČEK
Š e an

- Š e an
- Magdaléna Trubačová

KRUHLICA Jo e
vo ak

- Ján
- Mária Mačiková

DRUŠEK
Mar in

- Jo e
- Veronika Turčaniová

DRUŠEK Š e an - Jo e
- Veronika Doru eková

LACHTIČKA
Š e an

- Jo e
- Ka arína e čovičová

ELKA Teo il - Jura
- e ronela Ča báliková

AB  Š e an - Karol
- Juliana La ová

ŠVIH RÍK Mi al - Š e an
- Eva B ranová

TRUBAČ ran i ek - Jura
- A ol nia o elková

TRUBAČ Š e an - Ján
- Mária Švi oríková

TRUBAČ Ján
de ia nik

- Jura
- A ol nia o elková

TRUBAČ Jo e 5 - Š e an
- Anna Ma u i ová

URBA  Mi al - Ján
- Ka arína a ová

U VIČ udoví - Erne
- A ol nia la ičková

VE EL  An on - An on
- Mária beková

VLČEK  Ján
vo ak

- Mar in e ai
- Veronika B ranová

VLČEK Mar in - Mi al
- A ol nia avelková

rie vi ko a eno Dá nar Dá ú r e  a a ka

BE ÁR Jo e - Ján
- Anna Šalá ová

B RA Do inik
Re Kor 8 88 6 - Mi al

- Eva Trubačová

B RA ran i ek - Š e an
- Ka arína o elková

B RA Mi al
vo ak

- Mi al
- Ka arína B ranová

BU MA Š e an - Jo e
- o ia Š u árová

BU MA ran i ek
vo ak

- Ján
- Teré ia i annová

ČAMBÁLIK Jo e - Jura
- Magdaléna Trubačová

ČAMBÁLIK Jo e - Mi al
- Anna Ma u i ová

ČAMBÁLIK Š e an
Vo ak

- Š e an
- Ka arína Levčíková

ČAMBÁLIK Teo il - Ján
- Magdaléna o elková

RA TA Š e an - Š e an
- Anna Ma u i ová

RA TA Š e an - e er
- Ka arína Ma u i ová

HAMBALEK Ján
Vo ak

- Mi al
- Ka arína e rov ká

HAMBALEK Jo e - Vendelín
- Anna Vlčeková

HRUB Š Mi al
Š e an

- Š e an
- Jo e ína le áková

CHUDÁČIK Ján - Mi al
- Ka arína Ha bálková

CHUDÁČIK Ján - e er
- Anna Juríčková

CHUDÁČIK Mar in - Jo e
- Mária Levčíková

CHUDÁČIK Š e an - Mi al
- Magdaléna ran ová

JURÍČEK Mar in - Mi al
- Mária Ševčíková

K LLÁR Jo e - Š e an
- Anna Lukáčová

OZNAMY
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ov  svado n  tovar
erv tky, svie ky, organ y
ortové kra i e, podnosy 

etko na oslavu
astro tovar, párty tovar
on ety, ohňostroje

Balóny, hélium, girlandy
Pompóny, vejáriky ...

Párty obchod nájdete na ul. Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298 
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Narodili sa:
• Martin Bobula č. 18
• Janis Jamrich č. 256
• Sebastian Košec č. 128
• Marek Kováč č. 431

Opustili nás: 
• Milan Novák 73 rokov 
• Dezider Vizváry 70 rokov
• Rudolf Bennár 53 rokov
• Vojtech Pinteš 78 rokov
• Anna Lakatošová 59 rokov
• Paulína Tóthová 91 rokov
• Magdaléna Búranová 86 rokov
• Štefan Vlček 80 rokov
• Milan Kováč 58 rokov
• Jozef Vlk 80 rokov
• Magdaléna Búranová 64 rokov
• Mária Chudáčiková 80 rokov

MATRIČNÉ

UDALOSTIUDEJE A
30.4. Stavanie mája

6.5. Slávnosť prvého 
svätého prijímania

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom na adrese redak ia a ke k. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor. 

Uzávierka budúceho čísla bude .

     CHVÁLIME    
KRITI UJEME

... manželov 
Múčkových 

za dobrovoľné
vedenie 

stolnotenisového 
krúžku v KD.

Obecný úrad 
v Hájskom hľadá 

študenta/dôchodcu 
na miesto vedenia 
miestnej knižnice. 
Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť 

na obecnom 
úrade.

... Jána 
Popelku ml. a 
Drevopredajňu 

Popelka za 
sponzorské 

zhotovenie kulisy 
do KD

...všetkých, ktorí 
sa akýmkoľvek 

spôsobom 
pričinili o 

organizáciu a 
priebeh akcií v 

rámci Vianočnej 
dedinky.

OZNAMY

Poďakovanie
aro a ob e Jo e  Ma u i a b  el ou o e ou o ako-

va  ánovi Vo e ovi Vagundovi a on or k  dar
vo or e v rob  a on á e nov  olov  do iek

do kul rne o do u v Há ko  

... nezodpovedných 
občanov, ktorí 

znečisťujú verejné 
priestranstvá 
v našej obci

RIAD K B H LU IEB
v Kostole sv. Barbory v Hájskom počas veľkonočných sviatkov:

     Zelený štvrtok - sv. omša na pamiatku Pánovej večere
     Veľký piatok  - Krížová cesta k Božiemu Milosrdenstvu

        - Obrady Veľkého piatku
     Biela sobota - Veľkonočná vigília po západe slnka
   a    Veľkonočná nedeľa - sv.omše
     Veľkonočný pondelok - sv.omša 

RIAD K B H LU IEB
v Kostole sv. Barbory v Hájskom počas veľkonočných sviatkov:




