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Horúco (nielen) 
na politickej scéne.

V týchto dňoch rezonuje 
na Slovensku viacero horú-
cich tém, prevažne škanda-
lózneho a bulvárneho, ba 
až tragikomického charak-
teru. Ale jednu neutrálnu 
tému predsa len preberajú 
všetci. Aktuálne extrémne 
vysoké teploty. Meteoroló-
govia upozorňujú, že si na 
ne nielenže budeme musieť 
zvyknúť, ale bude to vraj 
stále horšie. Klimatizované 
priestory kancelárií a ob-
chodných centier síce dočas-
ne pomôžu, no nie každý má 
takto vybavené pracovisko a 
pobyt (nedajbože aj pohyb) 
vonku  sa   stáva utrpením 
nielen pre staršie ročníky ob-
čanov. Nuž čo, zvykneme si, 
prispôsobíme sa. Deti voči 
horúcemu letu určite nepro-
testujú, tak im doprajeme 
aj my. Možno v budúcnosti 
budeme v letných mesiacoch 
cestovať do Fínska, namies-
to do Chorvátska, alebo vy-
razíme na Slovenské hory. 
To vlastne môžeme urobiť 
už teraz. Chce to trochu fy-
zickej   námahy, ale  čím 
vyššie sa odvážime, tým je 
teplota znesiteľnejšia a úplne 
na vrcholoch našich hôr sa 
vám ešte príroda aj odmení 
nádherným výhľadom. 

Prajeme vám 
príjemné prežitie 

zvyšku leta a dúfame,
že vás toto číslo

Kepeždských novín 
zaujme a prečítate si ho 

celé, skôr než ho použijete 
ako vejár.

Redakcia KN

Sme o krok ďalej?
Začína obdobie dovo-

leniek a naša samospráva 
sa nachádza pred koncom 
svojho funkčného obdo-
bia. Dovoľte, aby som 
pri pohľade na rok 2018 
zhodnotil naše účinko-
vanie aj zo zreteľom na 
priority prijaté pre roky 
2015-2018, nakoľko rok 
2018 nás výrazne posunul 
k úspešnému dokončeniu 
zámerov zapracovaných 
v PHSR obce Hájske pre 
tieto roky. 

Po štyroch rokoch mô-
žem konštatovať, že sa 
podarilo zrealizovať 
takmer všetko, čo som si 
vtedy predsavzal. Ak by 
som ich mal vymenovať, 
potom hlavnými priorita-
mi na rok 2015 bola: kúpa 
obecných nájomných by-
tov v  6 b.j. , výstavba 
multifunkčného ihriska  
s rozmermi 33 x 18m 
s umelým trávnikom a 
osvetle-
n í m , 
obnova  
v e r e j -
n é h o 
osvetle-
nia v 
o b c i 
Hájske,  
o d d y -
c h o -
vá zóna - pokračovanie 
v úprave stredu obce  z 
vlastných zdrojov.  Od 

Slovenskej sporiteľne 
sme sponzorským darom 
dostali dve zostavy vyba-
venia detského ihriska. 

Prioritou v roku 2016 
bola: výmena okien a 
dverí na základnej ško-
le, obec odkúpila poze-
mok na 5 stavebných 
pozemkov IBV a v prí-
pade záujmu o výstavbu 
vlastných domov máme 

pripravenú lokalitu na 
ďalších 20 stavebných 
pozemkov.

V 
r o k u 
2 0 1 7 
cez pro-
g r a m 
M i n i s -
t e r s tva 
v n ú t r a 
s m e 
z í s k a l i 
dotáciu 

na vybudovanie kamero-
vého systému v obci, v 
budove MŠ boli zrekon-

štruované umývarky a 
sociálne zariadenia,  obec 
zakúpila nehnuteľnosť od 

Lipovských, od ZVS sme 
v strede obce zakúpili po-
zemok pre rozšírenie od-
dychovej zóny a ohradila 
vodný zdroj vodárne. 

Za jednu z najdôleži-
tejších splnených úloh 
v roku 2018 považu-
jem pripravenie pro-
jektovej dokumentácie 
pre vyriešenie čistenia 
odpadových vôd v obci,  
získanie finančných pro-
striedkov na zníženie 
energetickej náročnosti 
budovy MŠ a OcÚ, zís- 

...pokr. na str. 5
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Výňatok z 20. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 1.3.2018 v  KD
Milí spoluobčania, dňa 1. marca 

2018 sa v KD konalo 20. zasad-
nutie Obecného zastupiteľstva v 
Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil 
starosta obce pán Jozef Matušica, 8 
poslancov, zapisovateľka OcÚ a zo-
pár občanov.

Starosta obce v úvode otvoril a 
viedol 20. rokovanie OZ. Privítal 
prítomných poslancov a občanov 
obce. Konštatoval, že na zasadnutí 
sa zúčastnila nadpolovičná väčši-
na poslancov a OZ bolo uznášania 
schopné. Následne prečítal program 
rokovania.  Po uskutočnení základ-
ných podmienok na korektné a úpl-
né vedenie OZ sa poslanci vyjadro-
vali k jednotlivým bodom.

Starosta  obce    informoval    o   
priebežnom plnení uznesení z 19. 
zasadnutia a z predchádzajúcich a 
skonštatoval, že sa priebežne plnia. 
OZ zobralo na vedomie kontrolu 
plnenia uznesení, ktoré sa  priebež-
ne plnia.

Potom starosta obce navrhol po-
slancom prerokovanie územného 
plánu na základe povinnosti vyplý-
vajúcej zo zákona č. 50/1976 §30 
ods. 4 a žiadosti Mgr. Antona Man-
dáka a manželky Ing. Eleny Mandá-
kovej, týkajúcej sa zakreslenia par-
cely č. 6431/16 a parcely č. 6432 do 
ÚP obce Hájske. OZ obce Hájske po 
prehodnotení a preskúmaní územ-
ného plánu schváleného OZ obce 
Hájske zo dňa 22.2.2013 v zmysle 
ust. § 30 ods. 4 zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon), túto 
žiadosť zamietlo z dôvodu, že obec 

Hájske má dostatok stavebných po-
zemkov v katastrálnom území obce 
(v intraviláne) na umiestnenie sta-
vieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.

V ďalšom bode starosta obce pred-
stavil OZ výsledok VOS na poze-
mok parc. č. 7338/1 v k.ú. Hájske. 
OZ schválilo predaj pozemku parc. 
č. 7338/1 v k. ú. obce Hájske za 
cenu 17.523,73,- Eur manželom 
Bennárovým.

V ďalšom bode starosta obce pred-
stavil OZ Rozpočtové opatrenie, 
ktoré OZ schválilo uznesením č. 
168/20/2018.

V bode č. 9 starosta obce predsta-
vil OZ Žiadosť p. Petra Urbana o 
prístup k pozemkom parc.č. 601/3 a 
parc. č. 601/1, ktoré OZ zatiaľ ne-
schválilo a presunulo návrh na po-
súdenie stavebnej komisii uznese-
ním č. 169/20/2018.

Potom starosta obce predstavil 
OZ Žiadosť o poskytnutie dotácie 
pre ZŠ a MŠ Hájske. OZ schválilo 
poskytnutie dotácie pre ZŠ a MŠ 
Hájske uznesením č. 170/20/2018.

Ďalej starosta obce predstavil po-
slancom OZ žiadosť p. Nikolasa 
Lakatoša o odkúpenie pozemku na 
parc.č.442/1. OZ schválilo predaj 
nehnuteľnosti v k. ú. obce Hájske.

Následne starosta obce prečítal 
poslancom OZ žiadosť p. Mariána 
Slobodu o odkúpenie pozemku na 
parc. č. 442/85 a OZ schválilo tento 
predaj. 

V nasledujúcom bode hlavný 
kontrolór prečítal členom OZ Sprá-
vu hlavného kontrolóra o kontro-
lnej činnosti za rok 2017 a Správu 
hlavného kontrolóra č. 1/2018 a č. 
2/2018, čo OZ zobralo na vedomie.

Nasledovala diskusia s občanmi. 
P. Straňáková sa informovala či a 
kedy sa bude realizovať obnovenie 
detského ihriska pri MŠ. Staros-
ta obce odpovedal, že obec Hájske 
má podaný projekt na rekonštrukciu  
ihriska, ale zatiaľ nevieme výsledok 
úspešnosti. Taktiež sa informovala 
na cestu v Starom háji, kedy sa bude 
realizovať. Starosta odpovedal, že 
čaká ešte na cenové ponuky od via-
cerých firiem, ale v tomto roku vidí 
vybudovanie cesty reálne. OZ, sta-
rosta a občania obce usúdili, že p. 
Šutovi, ktorý má pozemok v Starom 
háji a nechce tam stavať dom treba 
ponúknuť, že obec od neho spätne 
odkúpi jeho pozemok a následne ho 
predá ďalšiemu záujemcovi, hlavne 
nejakej mladej rodine. P. Šuvadová z 
O.Z. Monika predstavila poslancom 
návrh dofinancovania tohto O.Z. na 
základe novely zákona o sociálnych 
službách. Starosta obce odpovedal, 
že dofinancovanie tohto O.Z. sa 
bude riešiť na stretnutí so starostami 
všetkých obcí, ktoré O.Z. Monika 
požiadalo. 

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

Michal Ormandy

OBEC INFORMUJE

Výňatok z 21. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 26.4.2018 v  KD
Milí spoluobčania, dňa 

26. apríla 2018 sa v KD 
konalo 21. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva 
v Hájskom. Zasadnutia sa 
zúčastnil starosta obce pán 
Jozef Matušica, 6  poslan-
cov, zapisovateľka OcÚ a 
zopár občanov.

Starosta obce v úvo-
de otvoril a viedol 21. 
rokovanie OZ. Privítal 
prítomných poslancov a 
občanov obce. Konšta-
toval, že na zasadnutí sa 
zúčastnila nadpolovičná 

väčšina poslancov a OZ 
bolo uznášania schopné. 
Následne prečítal program 
rokovania. Po uskutočnení 
základných podmienok na 
korektné a úplné vedenie 
OZ sa poslanci vyjadrovali 
k jednotlivým bodom.

Starosta obce informoval 
o priebežnom plnení uzne-
sení z 20. zasadnutia a z 
predchádzajúcich a skon-
štatoval, že sa priebežne 
plnia. OZ zobralo na vedo-
mie kontrolu plnenia uzne-
sení, ktoré sa  priebežne 

plnia.
Starosta obce predstavil 

OZ návrh na zrušenie Ve-
rejnej obchodnej súťaže 
na starý OcÚ v Hájskom, 
kedy poslaci odsúhlasi-
li zrušenie uznesením č. 
175/21/2018.Potom sta-
rosta obce predstavil OZ 
nový návrh na vyhlásenie 
Verejnej obchodnej súťaže 
na starý OcÚ v Hájskom 
a novú súťaž poslanci OZ 
uznesením č. 176/21/2018 
kladne odhlasovali.

V nasledujúcom bode 

starosta obce predstavil 
OZ žiadosť Ing. Ľubomí-
ra Bennára a manželky 
Ing. Júlie Bennárovej na 
odkúpenie pozemku parc. 
č.442/86, 442/87 a 7338/3. 
OZ schválilo na svojom 
zasadnutí zo dňa 26.4.2018 
uznesením č. 177/21/2018 
odpredaj nehnuteľnosti 
vytvorené Geometrickým 
plánom Ing. Ľubomíro-
vi Bennárovi a manželke      
Ing. Júlii Bennárovej.

Potom starosta obce 
predstavil OZ Žiadosť 
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p. Antona Trubača na 
odkúpenie pozemku a 
OZ schválilo predaj po-
zemku p. Antonovi Tru-
bačovi uznesením č. 
178/21/2018.

Starosta obce predstavil 
OZ Žiadosť o dofinanco-
vanie sociálnych služieb 
pre OZ Monika. OZ po-
verilo starostu vypracova-
ním návrhu zmluvy med-
zi OZ Monika a obcou 
Hájske na dofinancovanie 
sociálnych služieb OZ 
Monika a uložilo finanč-
nej komisii povinnosť 
ohodnotiť poskytovanie 
sociálnych služieb uzne-
sením č. 179/21/2018.

Následne starosta obce 
predstavil poslancom 

OZ návrh na odkúpenie 
pozemku parc. č. 190/2 
od SPF a návrh poslan-
ci schválili uznesením č. 
180/21/2018.

V ďalšom bode starosta 
obce predstavil poslan-
com OZ sťažnosť pána 
Mgr. Vladimíra Urba-
na ohľadom pána Jozefa 
Chudáčika a orgány obce 
a verejnej správy, ktorý 
si robí skládku odpadu na 
vlastnom pozemku, ktorý 
susedí s pozemkom pána 
Mgr. Urbana. OZ sa vyja-
drilo k sťažnosti a prijalo 
opatrenia uznesením č. 
181/21/2018.

V predposlednom bode 
hlavný kontrolór predsta-
vil OZ správu o čerpaní 

rozpočtu a zastupiteľstvo 
zobralo správu hlavného 
kontrolóra na vedomie.

Nasledovala diskusia s 
občanmi. Mgr. Urban sa 
predstavil OZ ako pred-
seda Jednoty dôchodcov 
v Hájskom a mal  dotaz  
prečo  SS Hájčanka nemá 
priradenú dotáciu zvlášť. 
Bolo mu vysvetlené že SS 
Hájčanka nie je občianske 
združenie preto jej nie je 
priradená dotácia zvlášť. 
P. Urbanová sa pýtala 
ako sa vyjadria poslanci 
k ceste pána Petra Urbana 
a tiež či sa nedá zistiť kto 
robí neporiadok pred po-
travinami Jednota alebo p. 
Slobodom a kto si ho má 
upratovať. P. Marek Vl-

ček sa pýtal ako sa riešia 
čierne skládky pred rodin-
nými domami občanov, 
bolo mu odpovedané, že 
občania budú vyzývaní, 
aby si to upratali. Tiež bol 
od p. Urbanovej podnet na 
zvýšenie počtu zberných 
nádob na baterky. P. Ju-
raj Juríček predstavil OZ 
projekt za starých pánov v 
rámci Dňa detí - Gól za ži-
vot v spojení so ZŠ a MŠ. 
Pán Ján Popelka sa opýtal, 
či bude stačiť keď v pon-
delok prinesie nový máj, 
pretože tento nevyhovuje.

Nakoniec starosta obce 
ukončil zasadnutie OZ a 
poďakoval všetkým prí-
tomným za účasť.

Michal Ormandy

Výňatok z 22. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 28.6.2018 v  KD
Milí spoluobčania, dňa 28. júna 

2018 sa v KD konalo 22. zasad-
nutie Obecného zastupiteľstva v 
Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil 
starosta obce pán Jozef Matušica, 6  
poslancov, zapisovateľka OcÚ a zo-
pár občanov.

Starosta obce v úvode otvoril a 
viedol 22. rokovanie OZ. Privítal 
prítomných poslancov a občanov 
obce. Konštatoval, že na zasadnutí 
sa zúčastnila nadpolovičná väčši-
na poslancov a OZ bolo uznášania 
schopné. Následne prečítal program 
rokovania. Po uskutočnení základ-
ných podmienok na korektné a úpl-
né vedenie OZ sa poslanci vyjadro-
vali k jednotlivým bodom.

Starosta obce informoval o priebe-
žnom plnení uznesení z 21. zasad-
nutia a z predchádzajúcich a skon-
štatoval, že sa priebežne plnia. OZ 
zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení, ktoré sa  priebežne plnia.

Hlavný kontrolór obce Ing. Ladi-
slav Čanaky prečítal poslancom sta-
novisko k záverečnému účtu obce 
za rok 2017 a OZ toto stanovisko 
zobralo na vedomie.

V nasledujúcom bode starosta 
obce predstavil OZ Záverečný účet 
obce Hájske za rok 2017. OZ schvá-
lilo Záverečný účet a celoročné hos-
podárenie obce bez výhrad a schvá-
lilo použitie rezervného fondu na 
financovanie kapitálových výdav-

kov a istín úveru vo výške 53 489,74 
€ uznesením č. 184/22/2018.

Potom starosta obce predstavil 
OZ vyhodnotenie ponúk VOS - sta-
rý OcÚ. OZ schválilo predaj a ná-
jom nehnuteľnosti v k.ú. Hájske a 
to stavbu so súpisným číslom 290 a 
uznesením č. 185/22/2018 a odporu-
čilo starostovi podpísať kúpnopre-
dajnú zmluvu na budovu a nájomnú 
zmluvu na prenájom pozemku.

Následne starosta obce predstavil 
OZ návrh na schválenie ceny vý-
kupu pozemkov - IBV Kakava. OZ 
schválilo výkup pozemkov na IBV 
Kakava podľa GP č. 7/2018 a stano-
vilo cenu na 3,00 €/m2 uznesením č. 
186/22/2018.

Potom starosta obce predstavil OZ 
návrh na schválenie ceny výkupu 
pozemku pod ČOV. OZ schválilo 
výkup pozemku pod ČOV a po vy-
hotovení GP odkúpi časť pozemku 
za cenu 2,00 €/m2 uznesením č. 
187/22/2018.

Starosta obce predstavil poslan-
com OZ návrh zmluvy o spolupráci 
s OZ Monika. OZ schválilo zmluvu 
o spolupráci s OZ Monika a stano-
vilo sumu príspevku za rok 2018 na 
300,00 € uznesením č. 188/22/2018.

Ďalej boli poslanci oboznámení o 
potrebe schváliť prolongáciu super-
linky v Prima banke Slovensko a to 
aj uznesením č. 189/22/2018 schvá-

lili.
Starosta obce oboznámil poslan-

cov o možnosti prenájmu budovy - 
záhradkárov. OZ schválilo prenájom 
budovy záhradkárov na dobu neu-
rčitú s tým, že obec nebude platiť 
prenájom, ale bude robiť udržiava-
cie práce na budove a platiť energie 
uznesením č. 190/22/2018.

Hlavný kontrolór obce Ing. La-
dislav Čanaky predstavil OZ Ko-
munitný plán obce Hájske. OZ 
schválilo KPO Hájske uznesením č. 
191/22/2018.

Starosta obce oboznámil poslancov 
o  zrušení uznesení č. 171/20/2018 
a č. 172/20/2018, ktoré boli prijaté 
na 20. zasadnutí z dôvodu zmeny 
GP. OZ schválilo zrušenie uznese-
ní č. 171/20/2018 a č. 172/20/2018 
z dôvodu zmeny v GP uznesením č. 
192/22/2018.

Potom starosta obce predstavil 
poslancom OZ žiadosť p. Nikolasa 
Lakatoša o odkúpenie časti pozem-
ku o výmere 10 m2 a OZ schválilo 
odpredaj časti pozemku uznesením 
č. 193/22/2018. 

Starosta obce predstavil poslan-
com OZ žiadosť p. Mariána Slo-
bodu  o odkúpenie pozemku o vý-
mere 61 m2 a OZ opäť schválilo 
odpredaj nehnuteľnosti uznesením 
č. 194/22/2018. 

...pokr. na ďalšej strane
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Kto sú dobrovoľní hasiči a čo robia?
Pri styku s verejnosťou sa často stretávame s rôznymi predstavami občanov, čo to vlastne dobrovoľný hasič-

ský zbor je, prečo je a na čo je určený. V nasledujúcich pár riadkoch sa Vám preto pokúsime v skratke objasniť 
činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ): je základným článkom or-
ganizácie Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR, ktorá je občianskym 
združením. Všetci členovia vyko-
návajú povinnosti spojené s fun-
govaním bez nároku na odmenu a 
vo svojom voľnom čase. Niektorí 
členovia dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) sú príslušníkmi Dob-
rovoľného hasičského zboru obce 
(DHZO) – zásahovej jednotky. 
Dobrovoľný hasičský zbor na zá-
klade platnej legislatívy vykonáva 
činnosť dobrovoľného hasičského 
zboru obce.

Dobrovoľný hasičský zbor obce 
(DHZO): vykonáva záchranné 
práce pri požiaroch, povodniach, 
dopravných nehodách a iných mi-
moriadnych udalostiach, podľa vy-
bavenia jednotky. V praxi sa uka-
zuje, že pri povodniach, veterných 
smrštiach a snehových kalamitách 
nie je niekedy možné pokrytie 

územia okolia obcí iba jednotkou 
okresného riaditeľstva HaZZ, preto 
je obyvateľom k dispozícii aj dob-
rovoľný hasičský zbor obce.

Povinnosť obce založiť Dobro-
voľný hasičský zbor obce v obciach 
nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 
314/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, § 15 odsek 1, písmeno 
b). Na tomto mieste sa taktiež uk-
ladá obci povinnosť materiálne za-
bezpečiť akcieschopnosť zboru.

Ako privolať pomoc DHZO, 
resp. DHZ? 

Pomoc DHZO, resp. DHZ je 
možné prostredníctvom ohlasovne 
požiarov na Obecnom úrade osobne 
alebo telefonicky členom DHZO, 
resp. DHZ. Pri nahlásení je potreb-
né uviesť meno, priezvisko, adresu, 
druh mimoriadnej situácie (požiar, 
potopa, atď.). V prípade telefonic-
kého hovoru treba poskytnúť vaše 
telefónne číslo pre spätné overenie. 

Po ohlásení udalosti sa následne 
vykonajú úkony pre vyhlásenie po-
plachu pre DHZO.

Aké zásahy vykonávajú dobro-
voľní hasiči?

Ide o zásahy pri požiaroch, po-
vodniach, veterných a snehových 
kalamitách na základe oznámenia 
občanov alebo krajského operač-
ného strediska HaZZ. Pri týchto 
zásahoch veliteľ zásahu vypraco-
váva správu o zásahu, ktorú posiela 
na OV DPO v Nitre, prípadne na 
okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre.

Zásahy technického charakte-
ru (vyťahovanie studní, bazénov, 
prípadne iná pomoc). Pri týchto 
zásahoch zbor vyžaduje náhradu 
nákladov na výjazd (PHM, opo-
trebovanie techniky).

Členovia DHZO vykonávajú čin-
nosti na úkor svojho voľného času 
a bez nároku na odmenu!!!

Ako sa stať členom DHZO v obci Hájske?
• Je potrebné prejaviť vážny záujem a ochotu obe-

tovať svoj voľný čas v prípade potrieb na dobro-
voľnú činnosť. 

• Vedieť a byť zrozumený s „Hasičským desato-
rom“

• Osloviť niekoho z obecného úradu osobne alebo 
prostredníctvom mailu: obec@hajske.sk

• Starosta obce  rozhodne o prijatí žiadateľa o 
členstvo. 

Mária Vlčková, OcÚ

Ďalej starosta obce predstavil 
poslancom OZ návrh na úver na 
projektovú dokumentáciu na pro-
jekt kanalizácie v Prima Banke. 
OZ schválilo úver na projektovú 
dokumentáciu, ktorá pozostáva z 
projektu na územné rozhodnutie a 
projektu na stavebné povolenie vo 
výške 48 000,00 € v Prima Banke 
so splatnosťou 4 roky uznesením č. 
195/22/2018.

OZ predstavilo návrh na úväzok 
starostu na volebné obdobie 2018 
- 2022. OZ schválilo plný úväzok 
starostu na volebné obdobie 2018 - 
2022 uznesením č. 196/22/2018. 

Poslanci OZ prerokovali počet 
počtu poslancov na volebné ob-
dobie 2018 - 2022. Podľa zákona 

č. 369/1990 Z.z. môže mať obec 
Hájske počet poslancov 7 až 9. OZ 
schválilo počet poslancov na voleb-
né obdobie 2018 - 2022 v počte 9 
uznesením č. 197/22/2018.

Bod č. 21 o volebných plagátoch 
bol vyradený z programu rokova-
nia. 

Potom hlavný kontrolór prečítal 
OZ správu z kontroly hlavného kon-
trolóra č. 4/2018, ktorú OZ zobralo 
na vedomie. 

Starosta obce predstavil OZ ná-
vrh plánu kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra na druhý polrok 
2018. OZ schválilo plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 
druhý polrok 2018 uznesením č. 
198/22/2018. 

Nasledovala diskusia s občanmi. 
P. Urbanová sa pýta na prístrešok 
pri multifunkčnom ihrisku, či sa 
bude niečo robiť, keďže minulý rok 
sa takáto možnosť prerokovávala. 
A ešte podotkla, že pred obecnou 
tabuľou pri obchode Jednota by sa 
nemalo parkovať, pretože potom sa 
obecné oznamy nedajú čítať. Tak-
tiež pochválila akciu „Gól za život“ 
a spýtala sa či ihrisko bude počas 
letných prázdnin otvorené, aby sa 
deti mali kde hrať.

Nakoniec starosta obce ukončil 
zasadnutie OZ a poďakoval všet-
kým prítomným za účasť.

Michal Ormandy
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Lepší signál pre Orange zatiaľ v nedohľadne...
Obec Hájske napísala firme Orange Slovensko, a.s., list, v ktorom žiadala operátora o pripojenie na vybudovaný 

stožiar na obecnom cintoríne, z dôvodu zosilnenia signálu operátora. Všetci vieme, že zákazníci Orange Sloven-
sko, a.s. majú v našej obci najslabší signál.Na základe našej sťažnosti sme dostali od firmy Orange Slovensko, 
a.s. nasledujúcu odpoveď:
„Vo Vašej sťažnosti 
uvádzate, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s., vy-
budovala v obci Hájske 
stožiar na zosilnenie sig-
nálu, ktorý konštrukčne 
vyhovuje k používaniu pre 
všetkých mobilných operá-
torov. Vyzývate nás preto 
k riešeniu Vašej sťažnosti 
v ústrety občanom, ktorí 
využívajú naše služby. Na-

šou snahou   je zabezpečiť  
čo  najlepšie pokrytie sig-
nálom na území Slovens-
kej republiky. Samozrej-
me, uvedomujeme si, že 
existujú stále lokality, v 
ktorých je slabšie pokrytie 
rádiovým signálom našej 
spoločnosti, príp. kvalita 
pokrytia nie je postačuj-
úca. Skvalitnenie signálu 
v týchto lokalitách je pre 

nás prioritou v nasleduj-
úcich rokoch. Vážený pán 
Matušica, podľa vyjadre-
nia príslušného oddelenia, 
realizácia rozšírenia ka-
pacity siete, ktorá by mala 
výrazný vplyv na kvalitu 
šírenia rádiového signálu 
vo Vami uvádzanej oblas-
ti je naplánovaná, avšak 
konkrétne časové obdobie 
Vám nevieme spresniť“.

Prosíme preto 
občanov o trpezlivosť, 

budeme robiť 
všetko pre to, 
aby sme daný 

problém vyriešili 
v čo najkratšom čase 

k všeobecnej 
spokojnosti.

Mária Vlčková, OcÚ

...dokončenie str. 1
kanie finančných prost-
riedkov na rekonštrukciu 
kultúrneho domu,  bola 
vykonaná čiastočná re-
konštrukcia a odvodne-
nie ulice Nová,  výtlky v 
uliciach obce a cesty na 
Mladý Háj. 

Máme záujem na mieste 
starého OcU vybudovať 
ďalšie obecné nájomne 
byty, rekonštrukciu ulice 
Starohájska a opravu ces-
ty na cintoríne. Snáď bu-
deme úspešní pri získaní 
stavebných pozemkov 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu a tak pritiahne-
me do našej obce mladé 
rodiny. 

Samospráva obce 
Hájske v roku 2018 za-
bezpečovala aj úlohy, 
ktoré každodenne vyplý-
vajú z jej podstaty. Svo-
jimi aktivitami sa opäť 
priblížila k predstavám 
občanov o spravovaní 
života v obci a jej majet-
ku. Nebála sa vstupovať 
do riešenia problémov, 
ktoré vyplývajú zo živo-
ta ľudí v komunite. Rie-
šili sme susedské spory, 
priestupky pri porušo-
vaní ochrany osobných 

práv, majetkov a život-
ného prostredia. Zároveň 
sa snažíme život v našej 
obci neustále zlepšovať 
a spríjemňovať. Pripra-
vujeme atraktívne podu-
jatia pre všetky vekové 
kategórie, hlavne starších 
spoluobčanov a deti. Tra-
dične výborné výsled-
ky dosahujeme v práci 
s mladými futbalistami. 
V oblasti kultúry prá-
ci s mládežou sa tešíme 
z detského folklórneho 
súboru Hájčatá a už 34 
rokov nám veľkú radosť 
robí folklórna skupina 
dospelých Kepeždanka, 
ktorá si už našla priestor 

a priaznivcov aj mimo 
našej obce. V roku 2001 
vznikla spevácka skupina 
Hájčanka, ktorej členovia 
sa snažia zachovať sta-

rodávne zvyky a tradície 
svojej obce.

Obec Hájske sa stala 

členom OZ VITIS v roku 
2015 a v roku 2018 mala 
tú česť byť organizáto-
rom a hostiteľom šieste-
ho ročníka výstavy naj-
lepších vín  regiónu MAS 

VITIS s názvom Šam- 
pión vín VITIS 2018.

18.8.2018 sa bude ko-
nať už IX.ročník ke-

peždských folklórnych 
slávností za účasti folk-
lórnych skupín zo široké-

ho okolia.
V ž d y 

mám dob-
rý pocit, 
keď sa 
o b č a n i a 
zaujímajú 
o dianie 
v obci, že 
žijú s ot-
vorenými 

očami, že sa k spoloč-
nému majetku správajú 
šetrne, že sú ochotní ne-
zištne pomôcť obci, spo-
luobčanom. Dnešná doba 
je plná zmien a je náročná 
na prácu a čas. V obci sa 
aj napriek tomu snažíme 
zakaždým vytvoriť ade-
kvátne podmienky pre 
život nás všetkých. Chce-
me, aby prostredie v kto-
rom žijeme bolo kvalitné, 
slušné a čisté. Cesta, na 
ktorú sme sa s obecným 
zastupiteľstvom vydali 
mala jasný cieľ. Slúžiť ku 
prospechu všetkých ob-
čanov a vytvárať hodno-
ty, na ktoré môžeme byť 
hrdí.

Jozef Matušica
starosta obce



ZO ŽIVOTA OBCE

strana 6

Slávnosť Prvého sv. prijímania 
Hodiny náboženskej výchovy u tre-

tiakov boli v tomto školskom roku tro-
cha ozvláštnené tým, že sme sa okrem 
predpísaných tematických plánov ve-
novali aj príprave na 1. sv. prijímanie. 
Bolo to síce časovo náročnejšie stih-
núť naučiť sa všetko potrebné k tomu, 
aby boli deti dostatočne pripravené na 
prijatie Eucharistie, ale zvládli to per-
fektne.

Od februára poctivo zbierali pečiat-
ky za každú sv. omšu, naučili sme sa 
Desatoro, časti sv. omše, ako sa spove-
dať a veľa, veľa iného. A zrazu sa blí-
žil dátum 6.5.2018 - teda deň Prvého 
svätého prijímania.

Celý týždeň pred tým sme poctivo 
nacvičovali a stálo to za to. Deti pri-

šli v nedeľu nielen nádherne vyob-
liekané, ale aj s čistými srdiečkami a 
veľká slávnosť mohla začať. Všetkých 
8 detí sa aktívne zúčastnilo tejto sláv-

nosti spoločným spevom, básňami, čí-
taniami či prinášaním obetných darov. 
Až prišla tá najdôležitejšia chvíľa a to 
tá, že z rúk nášho duchovného otca už 

nedostali len krížik 
na čelo, ale živého 
Krista v Eucharis-
tii.

Pevne verím, že 
deti budú na tento 
deň dlho spomínať 
a s pomocou svo-
jich rodičov či sta-
rých rodičov budú 
pristupovať k sv. 
prijímaniu čo naj-
častejšie.

Zuzana Vlčková

Šampión vín VITIS 2018
Vážení priatelia!
Obec Hájske sa stala 

členom OZ VITIS v roku 
2015 a v roku 2018 má tú 
česť byť organizátorom a 
hostiteľom šiesteho roč-
níka výstavy najlepších 
vín  regiónu MAS VITIS 
s názvom „Šampión vín 
VITIS 2018 „.

Hovorí sa, že víno je 
staré ako ľudstvo samo. 
A dejiny tomu dávajú za 
pravdu. Podľa biblie vy-
sadil prvé vinohrady sám 
praotec Noe na posvätnej 
hore Ararat a vyrobil prvé 
víno. Aj Homér písal, že 
k ľudskému šťastiu a k 
úsmevnej pohode patrí 
prestretý stôl, víno, priate-
lia a hudba.

Vinohradníci a vinári, 
ako aj všetci tí, ktorí hoci 
len príležitostne radi sia-
hnu po pohári kvalitného 
vína sú ovplyvňovaní vi-
nárskou tradíciou a kultú-
rou lokality, v ktorej žijú. 
Táto na nich priamo, či 
nepriamo pôsobí, vytvára 
spleť vzťahov a prejavuje 

sa aj na vkuse ľudí. Pes-
trosť pôdno-klimatických 
podmienok, dostupnosť 
širokého spektra odrôd aj 
meniaca sa vinárska móda 
a vkus spolu so zdoko-
naľovaním technológií 

vytvorili súčasný slo-
venský fenomén a túžbu 
zároveň – ochutnať z ka-
ždého vinárskeho rožka 
troška. A vysoká kvalita 
regionálnych vín tomuto 
pozitívnemu trendu na-
hráva.
Víno sa stalo naším kaž-
dodenným sprievodcom, 

slúži pri cirkevných ob-
radoch, sprevádza nás pri 
životných jubileách, ra-
dostiach i smútku. A pre-
tože je to najušľachtilejší 
nápoj, ktorý je človek 
schopný vyrobiť zaslú-

ži si všetku našu úctu k 
práci, láske, trpezlivosti a 
času do neho vloženej. 
Som presvedčený že ví-
ťazné vína z regiónu MAS 
VITIS 2018 sú schopne 
vyrovnať sa   najlepším 
vínam na Slovensku a 
konkurovať aj vínam sve-
toznámych značiek. 

                   Jozef Matušica
starosta obce                                                                                                  
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V Hájskom padali góly za život
V sobotu 2.6. 2018 

sa na našom futbalo-
vom ihrisku konala 
rodinná akcia GÓL 
ZA ŽIVOT. V spo-
lupráci s futbalovým 

tímom Bratislava za 
život sa nám podarilo 
pripraviť krásne po-
poludnie a zároveň 
poukázať na dôležitú 
úlohu muža – otca v 
rodine – pri jej utvá-
raní a aj neskôr, pri 
sprevádzaní rodiny 
životom. Podujatie 

bolo určené širokej 
verejnosti, mladým 
ľuďom, rodinám s 
deťmi ale aj ostat-
ným  ľuďom, ktorí 
chceli stráviť pek-
né popoludnie vyp-
lnené športovými a 
súťažnými akciami 
alebo len tak si pose-
dieť a podiskutovať 
so svojimi známymi.
Na ihrisku boli 

pripravené zábavné 
súťaže pre deti. V 
niektorých disciplí-
nach si mohli deti 
zmerať sily so svo-
jimi rodičmi, čo bola 

veru občas zábava 
pre obe strany (no-
senie na nosítkach, 
prekážková dráha, 
stanovisko s hla-
volamami, kopanie 
jedenástok otcov so 
synmi/dcérami...). 
Okrem toho bolo 
pre deti pripravené 

jazdenie na koní-
koch, detský kútik, 
kde si mohli oddých-
nuť a pohrať sa aj tí 
najmenší a nezabud-
li sme ani na zdravé 
občerstvenie... Zlatý 
klinec programu pre 
deti bol isto Kúzel-
ník, ktorý deti úspeš-
ne zabával, čo po-
tvrdzovali výbuchy 
smiechu v hľadisku.

Hlavnou udalosťou 
popoludnia bol fut-
balový zápas medzi 
tímom Gól za život 
a našimi „Starý-
mi pánmi“.  Zápas 

skončil výsledkom 
Hájske - Gól za ži-
vot 2:4 , ktorý však 
nebol taký podstatný 
ako posolstvo celej 
akcie – a to dôleži-
tosť  úlohy muža, 
otca, manžela v rodi-
ne. Uvedomenie si a 
prevzatie zodpoved-

nosti pri výchove 
detí a podpora ženy 
v jej rozhodovaní o 
prijatí nového života 
do rodiny. 
Po zápase sme si 

posedeli pri dobrom 
guláši a zrelaxovali 
v spoločnosti pria-
teľov a známych. 
Podujatie pritiah-
lo veľa detí, ktoré 
si odniesli okrem 

drobných odmien za 
súťaženie aj vzác-
nejší zážitok – a to 
pekný pocit z času 
aktívne stráveného 
spoločne s rodinou. 
A ak posolstvo akcie 
pozitívne oslovilo čo 
len jeden jediný pár, 
tak misia je splnená.
Dovoľte mi poďa-

kovať sa za spoluo-
rganizovanie akcie 
obecnému zastupi-
teľstvu, zastúpené p. 
starostom a obecný-
mi zamestnancami, 

p. farárovi, p. Čana-
kymu za poskytnutie 
koníkov a v nepo-
slednom rade všet-
kým ochotným dob-
rovoľníkom, ktorí 
zodpovedali za jed-
notlivé súťažné sta-
noviská, varili guláš, 
starali sa o občers-
tvenie, ozvučenie, 
ošetrenie i všetko 
ostatné súvisiace s 
touto akciou. 

Juraj Juríček
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Topenie Moreny
Dňa 27.03 2018 sme v ma-

terskej škole topili ,,Morenu“, 
aby sme sa už konečne zbavili 
studenej zlej zimy. Najprv deti  
pozorovali bábkové divadiel-
ko,,Ako Anka a Marka vyro-
bili ,,Morenu“, potom sme sa 
vybrali s deťmi k potoku, kde 
sme ju najprv vysmiali a potom 
hodili do potoka. Na znamenie 
jari sme si vyzdobili rozkvitnu-
tý konár ,,Letečko“, ktorý bude 
zdobiť interiér MŠ.

Anna Gálová

Stavanie Mája
Dňa 30.apríla sme deťom prostredníctvom divadielka 

,,Ako Paľko a Jurko stavali máj“,  pripomenuli tradíciu 
stavania mája. Pracovníci obecného úradu nám odpílili 
konár, ktorý deti ozdobili stužkami a za pomoci pána 
školníka Paľka Chudáčika, chlapci postavili dievčatám 
v škôlke máj. Potom si všetci pod postaveným májom 
spoločne zatancovali a zaspievali.

Anna Gálová

Hudobné vystúpenie „Pampúšik“
Dňa 02.05.2018. nás poctil 

svojou návštevou ,,ujo Ľubo“ 
z východného Slovenska s vy-
stúpením muzikálového cha-
rakteru. Deťom sa rozprávka v 
jeho hudobnom podaní veľmi 
páčila, naučil ich pesničky o 
pampúšikovi, popri tom uka-
zovali dej rozprávky a spájali 

hudbu s pohybom pri tanci.
Užili sme si s ním veľa sran-

dy, no najviac sa deťom páči-
lo, keď ich pozdravil „čaute  
piškótky“ a ako mala líška 
outfit  od Mikloška a topánky 
z Deichmannu.

Anna Gálová

Deň matiek
Druhá májová nedeľa 

patrí sviatku všetkých 
mamičiek, preto sme s 
deťmi nacvičili jednodu-
chý program na ľudovú 
nôtu. 

Mamičkám, babičkám i 
všetkým v sále kultúrne-
ho domu  sa program pá-
čil, pretože ich odmenili 
potleskom. 

Anna Gálová

Dni detskej radosti v MŠ
01.06.2018 sme boli ako 

každý rok pozvaní poľovník-
mi na poľovnícku chatu, kde 
nám uvarili výborný guláš z 
diviny. 

Súčasťou návštevy bola 
i krátka prednáška o lesnej 
zveri a starostlivosti o ňu pá-
nom Zlochom. Prežili sme 
krásny deň detí a poľovníci 
deti odmenili tiež sladkými 
balíčkami, začo im veľmi 
pekne ďakujeme.

Anna Gálová

Športová olympiáda detí MŠ
Dňa 12.6.2018 sa 6 

detí z našej MŠ spolu 
s pani zástupkyňou 
Beatou Mattesovou 
a mamičkou pani 
Polákovou Alžbetou 
zúčastnili 3.ročníka 
olympiády detí ma-
terských škôl, ktorá 
sa konala v Trnovci 
nad Váhom a organi-
zovalo ju združenie 
VITIS. 

Aj keď sa sa naše 
deti veľmi snažili, 
neumiestnili sa na 
popredných mies-
tach, pretože konku-
rencia bola veľká a súperi boli rýchlejší. Deti však 
mali veľkú radosť a ako sa hovorí: „Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa!“ 

Anna Gálová

Ďakujem za iniciatívu rodičov 
pri skrášľovaní školského dvora.

Kreativita a dobrá nálada sprevádzala
vytváranie postavičiek z pneumatík.

 Ďakujem tak isto aj Marianovi Košecovi,
ktorý prostredníctvom svojho zamestnávateľa

získal čiastku peňazí
na zakúpenie kolotoča a húpačiek.

Pripájam aj poďakovanie pánovi starostovi,
ktorý dosponzoroval chýbajúcu čiastku peňazí.

Beata Mattesová
zástupkyňa pre ZŠ s MŠ



ŠKOLA V PRÍRODE DUCHONKALAND
V tomto školskom roku od 

11.6. do 16. 6. 2018 som sa 
prvý krát zúčastnila týždňo-
vého pobytu v škole v prí-

rode na Duchonke. Vôbec 
som netušila čo ma čaká, no 
vďaka mojej už „ostriela-
nej“ kolegyni Mgr. Libuške 
Lenčešovej som sa nemusela 
ničoho obá-
vať.

Už samot-
ný výber 
miesta bol 
výborný, 
pretože sme 
nemuseli 
dlho cesto-
vať a pro-
stredie na 
DUCHON-
KALAN-
DE bolo parádne. Uzavretý 
areál s množstvom ihrísk, 
bazénom a okolo samá prí-
roda s množstvom motýľov 
( a aj iného hmyzu, ale veď 
sme boli v prírode). Prípravy 
na tento týždeň nám zabrali 
skoro mesiac, ale stáli za to. 
Na každý jeden deň sme pre 
deti pripravili taký program, 
že na slovo NUDA si nikto 
ani nespomenul a čo nás teši-
lo najviac, nikto neplakal za 
rodičmi, ani tí naši najmen-
ší prváčikovia. Mojim naj-
väčším prianím bolo, aby sa 

nikomu nič zlé nestalo a na-
šťastie okrem nejakej odre-
ninky sme sa so všetkými 
21 deťmi vrátili v zdraví a s 

krásnymi zážitkami. No, aby 
som nerozprávala len ja, spý-
tala som sa na dojmy aj niek-
torých účastníkov zájazdu.

Ako hodnotíte kuchyňu v 
ŠVP, čo bolo pre vás naj?
• V škole v prírode v je-

dálni boli dobré jed-
la, ale najlepšia večera 
bola v piatok, lebo bola 
pizza. A určite naj boli 
švédske stoly na raňajky 
a ešte super boli špagety 
a francúzske zemiaky. A 
sami sme si chodili na-
lievať pitie.

Ktorá hra bola pre vás  naj-
zábavnejšia, prečo? 
• Najviac sa mi páči-

la Olympiáda medzi 4. 
družstvami ( Taliansko, 
Argentína, Malta a Čes-
ko).

• Lovecké safari, lebo som 
tam mohla byť „pytliak“.

• Turnaj v ringu,lebo som 
sa mohol hádzať do trá-
vy a ako tím sme sa ve-
deli podržať.

• Pevnosť Duchonka lebo 
bola aj športová aj vedo-
mostná a hlavne preto, 
že sme ju vyhrali.

Na čo určite nezabudneš?
• Nezabudnem, že tam bol 

bazén, kde sme sa mohli 
všetci kúpať a môj brat 
ma tam topil.

• Na výlet pri jazero Du-
chonka, kúpili sme si 
tam nanuky.

• Na zoznamovací večie-
rok a súťaž Super cha-
lan, lebo som ju vyhral.

• Na „uchárov“, ktorý boli 
všade-hrozné.

Čo by v ŠVP nemuselo byť, 
na čo si sa vôbec netešil?
• Že sme sa tam museli aj 

učiť, ale nakoniec to ne-
bolo až také zlé.

P. uč. Libuška, odporučila 
by si DUCHONKALAND 
našim čitateľom?
• Prostredie Duchonky je 

veľmi pekné. Hodinu 
cesty od nás je oblasť, 

kde si každý môže nájsť 
ten svoj kútik. Milovník 
histórie sa môže poko-
chať Podhradím a zrúca-
ninou Topoľčianskeho 
hradu, cyklisti tu nájdu 
množstvo cyklotrás a mi-
lovníci vodných športov 
jazero. No a v centre toh-
to mini raja oddychuch-
tivých návštevníkov sa 
nachádza krásny areál 
„vidieckeho kongreso-
vého centra“,DUCHON-
KALAND, takže ju urči-
te odporúčam.

P. uč. Libuška, čo bolo v 
ŠVP pre teba NAJ…?
• Možno to bude znieť 

čudne, ale rozžiarené oči 
našich detí, ktoré si užili 
( v to dúfam ) veľa zába-
vy a pevne verím, že na 
tento pobyt budú dlho a s 
radosťou spomínať.

A ja na koniec musím za 
seba povedať, že táto moja 
1. ŠVP bola pre mňa neza-
budnuteľná vďaka mojej su-
per kolegyni a vďaka naším 
deťom. Pretože niet lepšej 
pochvaly, ako keď vám cudzí 
ľudia povedia: „ vy máte aké 
poslušné deti!“

Decká, ďakujem za úžasný 
týždeň.

Zuzana Vlčková

ŠKOLA
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FUTBALOVÝ TURNAJ
o pohár starostu obce 2018 

V nedeľu 24. júna sa na ihrisku v Hájskom uskutočnil 
tradičný Futbalový turnaj o pohár starostu obce Hájske. 
Bol to prvý z trojice turnajov medzi obcami Hájske, Mo-
čenok a Horná Kráľová. Štvrtým účastníkom turnajov bol 
starší dorast Šale.

V úvodnom stretnutí vyzval domácich celok mužstvo 
FK Močenok. Po nich nastúpili KFC Horná Kráľová proti 
FK Slovan Duslo Šaľa U19. 

Celkové poradie mužstiev bolo nasledovné:
1. KFC Horná Kráľová
2. ŠK Hájske

3. FK Slovan Duslo Šaľa U19
4. FK Močenok

zdroj: web

Finále miniligy Miňa Stocha U11
Miniliga Miňa Sto-

cha U11 vyvrcholila s 
veľkou pompou 17.6. 
Húfy rodičov a možno 
i skautov pod Nitrian-
skym hradom pleštili 
oči pri prehliadke de-
dinských talentov. ... a 
gólov bolo ako húb po 
daždi! 

Hájske sa prebojovalo 
až do štvrťfinále a vy-
radilo halového majstra 
Čeľadice, hrdinom bol 
dvojgólový brankár Pe-
ter Fichtel. V semifinále 
sme porazili chlapcov 

z Bábu a tak bol už len 
krôčik k celkovému ví-
ťazstvu.

Monštrum z Hájskeho 
sa nemaznalo s nikým. 
„Kepežď“ za zlatom 
nasmeroval Samuel 
Karásik, vo finále dal 
hetrik za štyri minúty. 
Triafal sa navlas: s tro-
ma chirurgickými bom-
bami by mal problém aj 
Neuer, preto sa mohlo 
Veľké Zálužie baliť so 
vztýčenou hlavou. Grál 
skončil v rukách najlep-
šieho.

Víťazmi Miniligy M. Stocha 2017/18
sa stali chlapci U11 z Hájskeho!

GRATULUJEME!!!

zdroj: web

Focin Cup mal štvrtý ročník
Vo Veľkom Záluží v 

sobotu 4.8.zorganizovali 
mládežnícky turnaj pre 
dve kategórie na počesť 
bývalého hráča FC Nit-

ra a V. Zálužia Františka 
Bíra, prezývaného „Fo-
cin“. 

Zúčastnili sa ho aj naše 
družstvá U9 a U13.

V kategórii U13 sme 
sa umiestnili na 4.mies-
te a v  kategórii  U9  si   
naši     najmešní 
futbalisti odnies-

li víťazný pohár. Všetkým 
hráčom ďakujeme a gra-
tulujeme!

zdroj: web
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Narodili sa:
• Šimon Malcho č. 448
• Bruno Marián Baláž č. 462
• Valentína Lakatošová č. 327
• Andrej Vörös č. 562

MATRIČNÉ

UDALOSTI

UDEJE SA
17.8.-18.8. 

Dni obce - IX.ročník 
kepeždských 

folklórnych slávností

10.11. 
Voľby do orgánov 
samosprávy obcí

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 10.10.2018.

     CHVÁLIME...,   
KRITIZUJEME...

Obecná knižnica je otvorená
v pondelok a v piatok od 17.00-18.00 hod.

... rodičov detí 
MŠ za iniciatívu 
pri skrášľovaní 

MŠ

... občanov, ktorí 
boli upratovať 

našu obec a 
okolie

OZNAMY

Prečo sa pred dovolenkou poistiť? 
Mnohí z nás práve v lete cestujú na 

dovolenky k moru alebo na poznáva-
cie zájazdy či do hôr. Často sa v rámci 
práce v cestovnej kancelárií stretávam 
s názorom, že poistenie nie je pre kli-
entov potrebné alebo majú poistenie 
od svojej banky v balíčku s kreditnou 
kartou. Nie nadarmo sa však hovorí, že 
istota je guľomet. 

Cestujúci často nevedia, že Komplex-
né cestovné poistenie, ktoré je ponúka-
né k zájazdom, zahŕňa aj poistenie 
storna zájazdu. To znamená, že ak sa 
vyskytnú neočakávané udalosti (náhla 
choroba, úraz, znemožnenie cestova-
nia), organizátor zájazdu zvyčajne vráti 
plnú výšku ceny dovolenky. Ak aj ku-
pujeme zájazd tzv. na poslednú chvíľu, 
a teda nastupujeme na pobyt zdravý, 

počas dovolenky sa nám môže všeli-
čo prihodiť. Nielen rozmanitá strava, 
ale iné hygienické podmienky pri ces-
tách do exotických krajín, môžu byť 
pre naše zdravie nástrahou. V takomto 
prípade všetky lieky a lekársku starost-
livosť poisťovňa prepláca. Ak sme si 
vybrali poznávací zájazd, je jasné, že 
sa budeme často presúvať. Stačí jeden 
nepozorný krok a poistná udalosť je na 
svete. Ak ste poistený, máte o starosť 
menej a o pár stoviek eur v peňaženke 
viac, pretože ste si na čas vášho pobytu 
uzatvorili poistenie. 

Suma poistenia nie je v porovnaní s 
tým, čo by sme zaplatili za ošetrenie 
alebo hospitalizáciu, vôbec vysoká. V 
rámci Európy sú to 2€ za osobu a deň, 
v Afrike sa poistenie pohybuje od 2,85€ 

na osobu a deň pobytu. 
Prečo je teda dobré poistenie je už asi 
všetkým jasné. Ak si to vyjadríme v čís-
lach, radšej zaplatíme 16€ za poistenie 
na týždeň, akoby sme mali za ošetrenie 
a hospitalizáciu platiť viac ako tisíc eur. 
Uzatvoriť si poistenie na čas vašej do-
volenky, zájazdu alebo pobytu v horách 
je jednoduché. Buď si ho uzatvoríte 
cez internet prostredníctvom stránky 
konkrétnej poisťovne, alebo zájdete do 
najbližšej cestovnej kancelárie alebo 
pobočky poisťovne. 

Preventívne opatrenia sú dôležité, no 
všetci si prajme, aby sme poistné uda-
losti nemuseli vôbec riešiť. 

Mária Pažmová

Zosobášili sa: 
• Annamária Búranová, Hájske a Andrej Žitník, Pata
• Martina Mandáková, Hájske a Lukáš Kostoláni, Močenok
• Martin Valášik, Hájske a Eva Szalayová, Dolné Motešice
• Róbert Práznovský, Hájske a Ing. Barbora Rimovská, Šaľa 
• Ján Popelka, Hájske a Karin Antošová, Močenok

Opustili nás: 
• Ján Somorovský 65 rokov
• Margita Bogádyová 87 rokov
• Otília Vlčková 91 rokov
• Ľudovít Franta 49 rokov
• Ľudovít Bennár 77 rokov
• Lýdia Búranová 71 rokov


