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Informačný a inzertný štvrťročník obce Hájske

IX. ročník Kepeždských folklórnych slávností

Aj v tomto roku sme
sa počas tretieho augustového víkendu mohli
stretnúť na dňoch obce a
zároveň IX. ročníku Kepeždských folklórnych

slávností. Opäť vyšlo
super počasie a tak sme
mohli prežiť letný piatkový večer a pekné slnečné
sobotné popoludnie v duchu rozmanitého folklóru
a tradícií. Ako to už býva
dobrým zvykom, opäť
sa nám podarilo pripraviť zaujímavý a pestrý
kultúrny program počas
obidvoch dní. V piatok
bol program opäť ladený
v modernejšom štýle, kde
sa postupne predstavili
naše mladé talenty, nasledovala detská diskotéka a
neskorší večer sa niesol v
rytme moderných piesní
v podaní domácej skupiny Projekt BPV. Počas celého večera obetavé mamičky pre všetky deti (a
nielen deti) smažili chutné palacinky, za čo im
patrí naše poďakovanie.

Sobota patrila už tradične
folklóru, kde okrem domácich súborov vystúpili
aj súbory zo susedných a
okolitých obcí. Tradičné
vystúpenie
našich detí
z
detského
súboru Hájčatá
sme z objektívnych
dôvodov
museli oželieť, avšak
veľmi pekné
spestrenie programu detským folklórom
nám
predviedol
DFS Krpčiarik z
Dunajskej Stredy.
Súčasťou
obecných slávností bola
už tradične súťaž
vo varení gulášu.
Aj v tomto roku
sa jej zúčastnilo

sedem družstiev a ako
víťazný bol vyhodnotený
guláš partie z Ovečkovej
ulice. Opäť to však bolo
pre porotu veľmi ťažké
rozhodovanie, pretože to

bolo veľmi vyrovnané.
Všetkým zúčastneným
patrí veľké poďakovanie
za to, že pripravili toto už
tradičné občerstvenie pre
našich občanov, ale i pre
hostí, a tak reprezentovali obec Hájske. V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým, ktorí
sa akokoľvek pričinili k
úspešnému
zorganizovaniu ďalšieho ročníka a
pomohli pri prípravných
prácach, výzdobe, zabezpečení občerstvenia atď.
Som rád, že nám opäť
vyšlo teplé letné poča-

sie a že sme spolu
mohli prežiť pekný víkend, zabaviť sa a stráviť tak
zopár príjemných
chvíľ so svojimi
priateľmi. Teším
sa spolu s vami
na jubilejný X.
ročník na budúci
rok, ktorý sa ponesie
aj v duchu 35. výročia
vzniku FS Kepeždanka.

Ivan Hambalek
vedúci FS Kepeždanka

Úvodník
Významnú časť obsahu
tohto čísla Kepeždských
novín tvorí téma volieb
starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva.
Tieto voľby sú nám občanom najbližšie, týkajú sa
nás najosobnejšie a preto
je volebná účasť zvyčajne
našťastie dosť vysoká. Je
čas, čo najobjektívnejšie
prehodnotiť predchádzajúce obdobie, vybrať si z
kandidátov uchádzajúcich
sa o post starostu a zvážiť,
ktorý z nich bude schopný v nasledujúcom volebnom období pracovať
v prospech našej obce a
na jej rozvoji. S výberom
poslancov je to podobne.
Z kandidátov budeme vyberať deväť poslancov,
tak ako tomu bolo doteraz.
V redakcii Kepeždských
novín sme sa aj tentokrát
rozhodli v novinách vyčleniť priestor na vyjadrenie pre všetkých kandidátov na starostu. Všetkým
trom sme položili rovnaké
otázky a odpovede na ne
nájdete vo vnútri tohto
čísla. Veríme, že vám pomôžu pri rozhodovaní a
doplnia informácie, ktoré
o fungovaní obce, ako aj
jednotlivých kandidátoch
už máte. Želáme vám, aby
dôsledkom vašich rozhodnutí vo volebnej miestnosti bolo napredovanie a
rozkvet našej obce.
Redakcia KN
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Výňatok z 23. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 19.9.2018 v KD
Milí spoluobčania, dňa 19. septembra 2018 sa v KD konalo 23.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil
starosta obce pán Jozef Matušica, 6
poslancov, hlavný kontrolór, zapisovateľka OcÚ a zopár občanov.
Starosta obce v úvode otvoril a
viedol 23. rokovanie OZ. Privítal
prítomných poslancov a občanov
obce. Konštatoval, že na zasadnutí
sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov a OZ bolo uznášania
schopné. Následne prečítal program
rokovania. Po uskutočnení základných podmienok na korektné a úplné vedenie OZ sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom.

obce predstavil OZ žiadosť notára
JUDr. Kováča o vyjadrenie o vydržaní pre navrhovateľov p. Helena
Matušicová, rod. Chňapeková a p.
Jozef Petruch, či nie sú dotknuté záujmy obce Hájske a OZ rozhodlo na
žiadosť notára JUDr. Kováča o vydržaní pre navrhovateľov p. Helenu
Matušicovú, rod. Chňapekovú a p.
Jozefa Petrucha, o tom že nie sú dotknuté záujmy obce Hájske.

príde vo štvrtok popr. piatok, pretože
mal pokazenú plošinu a tým pádom
nemohol zabezpečiť opravu. P. Ormandy upozornil občanov o tom, že
v noci sa pohybujú neznáme osoby v
záhradách rodinných domov v ulici
Argentína. Ďalej ho zaujímala otázka pripojenia operátorov na stožiar,
aby sa signál mobilných operátorov
zosilnil. Zaujímalo ho stanovisko
spoločnosti T-com ohľadne optického kábla. Pani Matušicovú zaujímalo vyučtovanie dotácie čo im ako
Slovenskému zväzu záhradkárov
chýbalo. Ing. Vaško sa pýtal ako je
to s dotáciou na kostol či bude vyplatená a kedy bude vyplatená spoluúčasť za obec. P. Urbanová chcela
vedieť či pokazené zábradlie pred
Jednotou opraví obec alebo spoločnosť COOP Jednota s.d.. Kontajner
na sklo, ktorý je pristavený v ulici
Poštová je označený ako papier a
ľudia tam hádžu papier a nie sklo.
Bolo prisľúbené že kontajner bude
správne označený, že je určený na
sklo. Ďalej kontajner na obnosené šatstvo bude na dvore obecného
úradu (treba dať info do obecných
novín o tom, že kontajnery budú
presunuté na dvor obecného úradu).
Obec napíše list na vedenie COOP
Jednoty, s.d. Nitra ako sťažnosť na
pokazené zábradlie a opravu. Mgr.
Mandák sa zapojil do diskusie s
tým, že treba začať v územnom
konaní robiť hneď po podpise starostom a súhlasil so súčinnosťou s
obcou pri riešení otvorenia územného plánu. P. Urbanová pochválila
program Obecných dní. P. Urbanová
chcela aby sa dávali informácie aj na
tabuľu pred Jednotu. Pán Vlček sa
pýtal na hospodársky dvor či sa rieši
táto otázka, či boli oslovené firmy
na vypracovanie cenovej ponuky.

Následne starosta obce oboznámil
poslancov OZ so žiadosťou pána
Ľubomíra Mandáka o preskúmanie
nežijúcej osoby v evidencii obyvateľov. Ak sa preukáže, že spomínané
osoby nemajú žiadnych potomkov
vystaví sa p. Mandákovi potvrdenie
Starosta obce informoval o priebe- a OZ berie spomínanú žiadosť na
žnom plnení uznesení z 22. zasad- vedomie.
nutia a z predchádzajúcich a skon- V nasledujúcich 2-och bodoch
štatoval, že sa priebežne plnia. OZ starosta obce predniesol návrh na
zobralo na vedomie kontrolu plnenia odmeny poslancom obecného zastuuznesení, ktoré sa priebežne plnia. piteľstva za rok 2018, kde sa podľa
Starosta obce oboznámil poslan- smernice obce Hájske poslancom
cov OZ s rozpočtovým opatrením OZ dáva odmena 20€ za jedno zasač. 2 z dôvodu kapitálových výdajov. danie OZ, na ktorom sa poslanci zúOZ prerokovalo rozpočtové opatre- častnia a návrh na odmenu hlavnénie č. 2 a schválilo ho uznesením č. mu kontrolórovi obce Hájske , kde
odmenu schvaľuje OZ. OZ schválilo
201/23/2018.
zachovanie odmeny v zmysle smerV ďalšom bode starosta obce pred- nice o odmeňovaní poslancov OZ a
stavil OZ návrh štatútu obce Hájske aj schválilo odmenu hlavnému konpodľa zákona o obecnom zriadení trolórovi uznesením č. 207/23/2018.
a OZ schválilo štatút obce Hájske
Potom hlavný kontrolór obce Ing.
uznesením č. 202/23/2018.
Ladislav Čanaky predložil poslanPotom starosta obce predstavil OZ com OZ správu o kontrolnej činnosnávrh na schválenie rokovacieho ti za 1.polrok 2018 a správu hlavnéporiadku OZ v Hájskom, ktorý bol ho kontrolóra č.5/2008. OZ zobralo
tiež schválený.
správu na vedomie, s tým že treba
V bode č. 9 starosta obce požiadal vypracovať zoznam daňových dlžOZ o prerokovanie územného plá- níkov a zverejniť ho na stránke obce
nu obce Hájske na návrhy občanov, a organizácie, ktoré nepredložili vyktorí žiadali o úpravy v územnom učtovanie dotácie z rozpočtu obce v
pláne. OZ sa uznieslo na obstaraní správnej forme, musia ho doložiť.
zmien a doplnkov územného plánu Nasledovala diskusia s občan- Po vypočutí a vyjadrení sa starostu
obce Hájske z dôvodu žiadosti ob- mi. Ing. Palkovič sa pýtal ohľadom a OZ, starosta obce ukončil zasadčanov realizovať funkčné zmeny vo osvetlenia, pretože v niektorých uli- nutie OZ a poďakoval všetkým príviacerých lokalitách obce uznese- ciach nesvieti pouličné osvetlenie tomným za účasť.
Michal Ormandy
ním č. 204/23/2018.
dlhodobo. Pán starosta vysvetlil, že
V nasledujúcom bode starosta pán Šípka, ktorý zabezpečuje opravy
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Predstavujeme vám kandidátov o úrad starostu našej obce
na volebné obdobie 2018-2022:
1. Jaroslav Bennár
2. Štefan Machariáš
3. Jozef Matušica
Všetkým trom kandidátom sme položili rovnaké otázky za rovnakých podmienok.
Ich odpovede sme nijako neupravovali, nekomentujeme
a teda nenesieme za ich obsah ani žiadnu zodpovednosť.

Kandidát č.1 Jaroslav Bennár (nezávislý kandidát)
1. Mohli by ste stručne predstaviť seba,
V politickej strane sa neangažu- kovať s občanmi o budúcnosti obce,
svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti? jem, aj preto do volieb vstupujem o problémoch a ich konkrétnych rie-

ako nezávislý kandidát. Čo sa týka
môjho pôsobenia v iných oblastiach
verejného života, vrátim sa späť do
90. rokov, kedy sa toto moje pôsobenie začalo. Vstúpil som do občianskeho združenia PZ JÁRČ Hájske,
kde zastávam funkciu poľovného
hospodára nepretržite už 20 rokov.
V rámci tejto funkcie zodpovedám
za správny chod poľovníckeho združenia a spolu s ďalšími členmi sa intenzívne a dôsledne starám o zver v
našom revíri. Tiež pôsobím v okresných štruktúrach poľovníckeho zväzu a obvodnej poľovníckej komory
ako člen predstavenstva a predseda
osvetovej komisie. Vykonávam tiež
komisára a lektora poľovníctva v
2. Aké sú vaše znalosti a skúsenosti s
okrese Šaľa.
riadením obecnej samosprávy?
V riadení obecnej samosprávy sa 4. Ktoré sú podľa Vášho názoru najpohybujem už 20 rokov. Zo zači- vyššie priority rozvoja našej obce?
atku ako poslanec obecného zastu- Svoj volebný program zakladám
piteľstva a v posledných ôsmich na troch pilieroch, ktoré považujem
rokoch ako zástupca starostu. Preto za priority rozvoja našej obce:
veľmi dobre poznám súčasný stav - Občania
našej obce a mám detailný prehľad - Rodina a vzdelanie
o súčasných investičných záme- - Rozvoj
roch. Z pozície zástupcu starostu Všetky tri piliere sú rovnako dôležisom sa veľmi aktívne podieľal na té a tvoria pevný základ pre samotniekoľkých projektoch, z ktorých ný rozvoj našej obce. Keď sa obec
spomeniem napr. výstavbu nájom- nebude rozvíjať správnym smerom,
ných bytov, centrum obce, pozemky jej občania tu nebudú spokojní a
na IBV a rôzne iné súvisiace s cho- mladé rodiny s deťmi, ktoré tvoria
dom obce.
budúcnosť našej obce, z nej budú
odchádzať. Preto je potrebné vy3. Aké sú vaše aktivity a pôsobenie v
tvoriť dobré podmienky pre život
iných oblastiach verejného života (povšetkých občanov. V tejto súvislosti
litické strany, občianske združenia, nepovažujem za nevyhnutné komuniziskové organizácia a pod.)?

Predovšetkým som jedným z Vás.
Som občan obce Hájske, ktorý tu
žije spolu so svojou rodinou a priateľmi. Mám ukončené stredoškolské
vzdelanie elektrotechnického smeru. Po revolúcii som pracoval ako
živnostník. Sústredil som sa predovšetkým na predaj tovarov a služieb.
Od roku 1999 som zamestnancom
RTVS v Bratislave. Tu v poslednom
období pôsobím ako systémový inžinier a technik DSNG pri športových prenosoch a rôznych reláciách
(spravodajských, duchovných a tiež
zábavných). Väčšinu svojho profesionálneho života som teda strávil v
médiách.

šeniach, ako aj pokračovať v pomoci
mladým rodinám a dôchodcom. Pomôcť prinavrátiť vzdelaniu našich
detí v obci úroveň, ktorá mu prináleží je jedným z kľúčových cieľov,
ktoré je potrebné naplniť k spokojnosti rodín. Starosta obce disponuje
kompetenciami, ktoré majú na toto
významný vplyv a preto je potrebné
aktívnym prístupom a s prioritným
záujmom riešiť problémy základnej
a materskej školy. Pre zvýšenie kvality životnej úrovne našich občanov
považujem za dôležité pokračovať v
rozbehnutých projektoch ako je napr.
projekt vybudovania kanalizácie, či
v zlepšovaní technickej a sociálnej
infraštruktúry v našej obci. Rovnako
v projektoch výstavby nájomných
bytov, či pozemkov na IBV. Čo sa
týka športového a sociálneho vyžitia je potrebné pokračovať v podpore športu a kultúry v našej obci. No
súčasne vidím priestor aj na ďalšie na vybudovanie cyklotrás, náučných
chodníkov, oddychových zón, dobudovania centra obce, či vytvorenie
a poskytnutie priestoru pre rodičov
s deťmi na realizáciu záujmových
aktivít (napr. pohybových či jazykových krúžkov).
5. Akým spôsobom sa ich v prípade
Vášho zvolenia, chystáte realizovať,
resp. urýchliť ich realizáciu?

Na realizáciu sú v prvom rade potrebné finančné prostriedky. niečo
je možné realizovať z prostriedkov
...pokračovanie na str. 4
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obecného úradu, no na väčšie projekty bude potrebné čerpať peniaze z
európskych fondov a dotácií jednotlivých ministerstiev. V prípade môjho zvolenia by som v tomto smere
aktívne vybavoval prostriedky pre
tento účel na konkrétnych úradoch,
pričom by som využil tiež kontakty
získané v rámci mojich aktivít a pôsobenia vo verejnom záujme.
6. Ktorý negatívny jav v našej obci považujete za riziko, resp. hrozbu?

Ak máte na mysli riziko súvisiace
s budúcnosťou našej obce, tak za riziko považujem predovšetkým odliv
mladých ľudí z našej obce za lepšími podmienkami. Jednou z príčin je
aj odchod žiakov základnej školy do
iných obcí. S týmto súvisí stagnujúci počet obyvateľov a zvyšovanie
vekovej štruktúry obyvateľstva. Ako
ďalšie považujem za riziko bezpečnosť obce a jej obyvateľov.

7. Ako vnímate mieru a kvalitu informovanosti občanov vo veciach verej-

ných? Čím sa ju chystáte vylepšiť, ak 8. O ktorých svojich vlastnostiach a skúsenostiach si myslíte, že by mohli preje podľa vás nedostatočná?
Čo sa týka informovanosti obča- svedčiť voličov, aby Vám vo voľbách
nov vo veciach verejných a samot- odovzdali svoj hlas?

nej komunikácie úradu s občanmi,
určite vidím priestor na zlepšenie.
Samozrejme považujem za potrebné pokračovať v informovanosti
občanov s využitím súčasných prostriedkov (napr. obecné noviny), ale
rovnako som názoru, že s občanmi
je potrebné viac komunikovať osobne. Tu by som využil najmä pravidelnú organizáciu dňa otvorených
dverí na obecnom úrade, kde by sa
úrad venoval predovšetkým občanom, ich problémom a riešeniam.
V prípade konkrétnych projektov
chcem komunikovať s občanmi a to
formou organizovania spoločných
stretnutí, kde by mohli byť prizvaní
aj odborníci z určitých oblastí, ktorí
by vedeli kvalifikovane odpovedať a
poradiť najmä v smerovaní ďalších
krokov. Rovnako považujem za potrebné komunikovať aj s občanmi
miestnej časti Mladý Háj.

Ponúkam dlhoročné skúsenosti v
samospráve ako poslanec obecného zastupiteľstva, a v posledných
rokoch ako zástupca starostu. Mám
organizačné skúsenosti z práce
v miestnych organizáciách, aj na
okresnej úrovni. Som v najlepších
rokoch života a som odhodlaný ich
venovať práci v prospech našej obce
a k spokojnosti jej obyvateľov. Mojim cieľom bolo vždy pomôcť našej obci napredovať a svoju prácu v
prospech obce som si vždy odvádzal
svedomite. Verím, že voliči, ktorí
ma poznajú to vedia a tie roky práce
v prospech obce to aj dokazujú.
9. Ak by ste mali svoj program definovať jednou myšlienkou, ako by znela?

Všetko úsilie pre spokojnosť našich občanov a rozvoj našej obce.

Kandidát č.2 Štefan Machariáš (nezávislý kandidát)
Mám 34 rokov, stredoškolské vzdelanie. Vo svojej
profesii mám dobré skúsenosti. Nie som členom žiadnej strany.
Mojou prioritou je podporiť spoločenský a kultúrny
život našich občanov. Chcel by som, aby sa prestali robiť rozdiely medzi „môj volič a tvoj volič“. Nezavádzať
občanov nepravdivými informáciami. Konkrétnejšie
informovať na stránkach obce, lebo mám dojem, že
chýbajú podstatné veci s ktorými by mali byť občania
oboznámený.
Mnohý občania ma poznajú hoci som ešte
mladý a nemám veľa skúseností z verejným životom,
ale som bezúhonný, kamarátsky, snažím sa s ľuďmi vychádzať v dobrom.

Chcem pre občanov a pre našu obec robiť čo najviac. Spomeniem iba niektoré z mojich priorít, ktoré
by som ako starosta realizoval. Okrem iného napr.:
Rekonštrukcia kultúrneho domu, sfunkčniť tenisové
ihrisko, zrekonštruovať autobusové zastávky. Získať
financie na kanalizáciu, viac sa zaujímať o problémy občanov v časti Mladý Háj, pomôcť a prípadne
aj prispieť finančne na dokončenie opravy kostola.
Toto všetko sa dá realizovať iba s dostatočnými finančnými prostriedkami a s podporou poslancov, nakoľko už teraz je obec dosť zadĺžená.
Na záver chcem osloviť občanov ktorí chcú niečo zmeniť a nesúhlasia s doterajším vedením obce
ako i s poslancami, aby ma vo voľbách podporili.

Kandidát č.3 Jozef Matušica (nezávislý kandidát)
1. Mohli by ste stručne predstaviť seba, Ako starosta pôsobím v obci druhé medziľudské vzťahy.
svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti? funkčné obdobie, za ktoré som na3. Aké sú vaše aktivity a pôsobenie v
Volám sa Jozef Matušica, mám dobudol dostatočné skúsenosti s ria- iných oblastiach verejného života (postredoškolské vzdelanie a 8 rokov dením obce. Práca starostu je veľmi litické strany, občianske združenia, nepraxe ako starosta obce a dve funkč- náročná, zodpovedná a vyžaduje si ziskové organizácia a pod.)?

né obdobia ako poslanec OZ.

celého človeka. Musí pamätať na Pracujem v regionálnej rade
všetky oblasti života v obci, či je to ZMOS a vo výkonnom výbore Mi2. Aké sú vaše znalosti a skúsenosti s
ekonomika, šport, kultúra, mládež, kroregiónu VITIS.
riadením obecnej samosprávy?
staršia generácia, či veľakrát riešiť
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4. Ktoré sú podľa Vášho názoru naj- nom. Zmyslom spolupráce s občan- ných? Čím sa ju chystáte vylepšiť, ak
vyššie priority rozvoja našej obce?
mi je zintenzívnenie komunikácie je podľa vás nedostatočná?

Priority rozvoja obce sú obsiahnuté v schválenom „ Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Hájske na roky 2014 až 2020 “, ktorý som sám tvoril.
Priorita 1: Zlepšenie stavu technickej
infraštruktúry. Infraštruktúra predstavuje kľúčový faktor zabezpečujúci rozvoj obce. Dobudovanie a modernizácia infraštruktúry prispieva k
zlepšeniu kvality života lokálnych
obyvateľov a zvýšeniu dostupnosti a
atraktívnosti obce. Cieľom priority
1 je projekt ČOV a kanalizácie, rekonštrukcia miestnych komunikácii
a oprava chodníkov, rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia Základnej školy s
MŠ, zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a OcU, rekonštrukcia
Kultúrneho domu.
Priorita 2 : Rozvinutá sociálno-ekonomická základňa obce. Voľno
časové aktivity podnecujú rozvoj
duševných a fyzických schopností,
vytvárajú pozitívne sociálne väzby.
Zámerom je opäť poskytnúť priestor
pre realizáciu mladých ľudí, zvýšiť
ponuku kultúrnych, športových a
spoločenských podujatí pre všetky
vekové kategórie.
Priorita 3: Interaktívna spolupráca
samosprávy s občanmi. Pre obec je
veľmi dôležitá komunikácia s obča-

občanov s predstaviteľmi samosprá- Občania vo veciach verejných sú
vy, monitoring občianskych potrieb, pravidelne informovaní prostrednícmotivácia občanov na participácii v tvom obecného rozhlasu, webovej
stránky, obecných novín a obecných
miestnom rozvoji obce.
tabúl.

5. Akým spôsobom sa ich v prípade
Vášho zvolenia, chystáte realizovať, 8. O ktorých svojich vlastnostiach a skúsenostiach si myslíte, že by mohli preresp. urýchliť ich realizáciu?
V prípade môjho zvolenia chcem svedčiť voličov, aby Vám vo voľbách
pokračovať v realizácií investičných odovzdali svoj hlas?

Svojou prácou, ktorú ako starosta vykonávam v prospech občanov
a rozvoj obce už 8 rokov. Starosta,
ktorý nemá v pláne rozvoj obce, ale
iba udržanie momentálneho stavu je
veľmi nezodpovedné voči občanom.
6. Ktorý negatívny jav v našej obci po- Samozrejme sľuby treba vedieť aj
važujete za riziko, resp. hrozbu?
podložiť jasnými riešeniami. NaČo ma trápi najviac v našej obci? písať, či povedať, že treba opraviť
Nie sú to naše rozbité cesty, ani chodník vie každý, avšak vedieť pochodníky či neexistujúca kanalizá- vedať ako! už nie každý.
cia, ale najviac ma trápi naša spoločnosť, naša komunita a samotné 9. Ak by ste mali svoj program definonaše správanie. Trápi ma neochota vať jednou myšlienkou, ako by znela?
spolupracovať. Trápi ma vernosť Dosiahnuť splnenie priorít a cieľov
každého klamstva. Trápi ma, že je- daných v PHSR do roku 2020 a určiť
den druhého ohovárame, lebo nie je si priority na ďalšie roky. Verím, že
podľa našich predstáv. Trápi ma aj svoje doterajšie skúsenosti budem
to, že všetci sme múdri pri pive, ale môcť využiť a spolu s poslancami
činy a skutky nám unikajú. Trápi ma OZ pomôcť k ďalšiemu rozvoju naaj to, že mladí nerešpektujú nočný šej obce a spokojnosti obyvateľov.
pokoj a činia vandalizmus.

zámerov. Značná časť priorít uvedená v PHSR je splnená resp. sa plní
a urýchlenie ich realizácie závisí od
finančných prostriedkov ktoré má
obec v rozpočte na príslušný rok.

7. Ako vnímate mieru a kvalitu informovanosti občanov vo veciach verej-

Kandidáti na poslancov OZ v Hájskom:

1. Ivan Hambalek, Ing., 43 rokov, ekonóm, KDH
2. Matej Horňák, Bc., 22 rokov, nezávislý
3. Michal Horňák, Ing., 32 rokov, oblastný riaditeľ, SPOLU-občianska demokracia
4. Ivan Juríček, 29 rokov, osobný bankár, nezávislý
5. Dávid Kišš, Mgr., 28 rokov, učiteľ, nezávislý
6. Jozef Machariáš, 64 rokov, dôchodca, MOST-HÍD
7. Štefan Machariáš, 33 rokov, živnostník, nezávislý
8. Jozef Matiaško, Ing., 37 rokov, projektový manažér, nezávislý
9. Ivan Múčka, 52 rokov, prevádzkový montér, SMER-sociálna demokracia
10. Michal Ormandy Michal, 40 rokov, živnostník, nezávislý
11. Marián Palkovič, Ing., 44 rokov, IT špecialista, SPOLU-občianska demokracia
12. Martin Popelka, 30 rokov, automechanik, nezávislý
13. Michal Vaško, Mgr. Ing., 39 rokov, odborný poradca, nezávislý
14. Peter Vlček, 42 rokov, mechanik zdvíhacích zariadení, SNS

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
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,,Prenájom hrobového miesta - UPOZORNENIE“

Právo užívať hrobové miesto, teda výkop jamy, pochovanie zosnulého, stavebné úpravy - vzniká uzavretím nájomnej
zmluvy. Bez platnej uzavretej
nájomnej zmluvy, resp. uhradeného nájomného nie je možné
akékoľvek zasahovanie do hrobového miesta, teda ani pochovanie zosnulého.
Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska (Obec Hájske) zmeny údajov
potrebných na vedenie evidencie
hrobových miest a všetky zmeny ako sú stavebné úpravy: vybudovanie alebo oprava obruby,
osadenie, oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového mie-

Cenník služieb:

sta, vybudovanie alebo oprava
urnovej schránky. Príslušenstvo
hrobu (pomníky, kríže a pod.)
musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a
okolité hrobové miesta.
Nájomná zmluva je (o prenechaní hrobového miesta) uzatvorená v zmysle zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve
a Všeobecne záväzného nariadenia č.- Prevádzkového poriadku 1/2015 pohrebiska v obci
Hájske.
Na pohrebisku je možné sa
zdržovať len počas stanovenej
otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný do
stanovenej zatváracej doby bez

osobitného upozornenia opustiť
pohrebisko.
Pohrebisko je prístupné verejnosti :
•

v letnom období
(1.apríl – 30.september)
7.00 - 21.00 hod.

•

v zimnom období
(1.október – 30.marec)
7.00 - 18.00 hod.

•

v období Pamiatky zosnulých, v období Veľkonočných sviatkov, v období
Vianočných sviatkov
(24.-26. december)
je pohrebisko otvorené

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 €
Upozorňujeme občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných
a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta,
aby prišli na Obecný úrad v Hájskom za účelom uzavretia nájomnej zmluvy
a zaplatenia poplatku v termíne do 31.12.2018.

Ladislav Čanaky
hlavný kontrolór obce

Obnova a rekonštrukcia Božieho chrámu

Vážení farníci a občania farnosti Hájske, aj v
tomto roku pokračujeme v
obnove nášho kostola. Minuloročným podrezaním
kostola sa zamedzilo ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti
zo zeme do múrov kostola,
preto sme mohli pristúpiť
k obnove samotných múrov. Postupne sme obnovili omietky v presbytériu, v
hlavnej lodi kostola, v sakristii aj vo vstupe na chórus. Bola nanesená špeciálna – sanačná omietka,
ktorá umožní postupné odstrana 6

parovanie vlhkosti. Ďalším
krokom bude maľovanie,
ktorým ukončíme projekt
obnovy vnútorných stien
kostola. Obnovu realizujeme v spolupráci a so súhlasom Pamiatkového úradu
v Nitre. Finančné prostriedky na obnovu omietok
sme získali cez dotácie na
obnovu kultúrnych pamiatok. V rokoch 2016, 2017
a 2018 sa farskému úradu
podarilo získať z Nitrianskeho samosprávneho kraja
dotácie na obnovu kostola
vo výške 6 120 €. V roku

2018 získal farský úrad z
Ministerstva kultúry SR,
z programu Obnovme si
svoj dom, dotáciu na omietky vo výške 8 000 €.
Obec Hájske spolufinancovala obnovu omietok vo
výške 848 €.
Všetkým farníkom, ktorí
nám pomohli získať dotácie, ktorí sa zúčastnili na prácach na obnove
kostola, ktorí upratovali
kostol alebo inak pomáhali úprimne ďakujem a vyprosujem milosť Božieho
požehnania.

Nech je Pán Boh oslávený v našej farnosti skrze
láskavé srdcia ľudí a a ich
dobré skutky.
Marián Antal
správca farnosti

ŠKOLA

Memoriálu zakladateľov atletiky v Šali prof. Milana Melicherčíka a prof. Jána Mutkoviča
Dňa 20.9.2018 sa žiaci a žiačky ZŠ s kali 2 priečku chlapci D. Prochádzka,
MŠ Hájske zúčastnili: „Memoriálu za- L. Vlček, O. Matušica a S. Karásik. V
kladateľov atletiky v Šali
prof. Milana Melicherčíka
a prof. Jána Mutkoviča“.
Naši žiaci sa opäť prezentovali skvelými výsledkami. Žiaci si odniesli 6
pódiových umiestnení a
viacero umiestnení do 8
miesta. Zlato získal L.
Stojka v šprinte na 60m
ml. žiakov s časom 8,11
sek. V štafetovom behu na
4x60m najml. žiakov zís-

Ostatné umiestnenia:
5.miesto – P. Vlček vo vrhu 3kg guľou ml. žiakov

skoku do výšky skončil v kategórií najmladších žiakov S. Karásik na 2.mieste.
V hode kriketovou loptičkou najml. žiakov sa na 3.mieste umiestnil L.Vlček.
V tej istej disciplíne len v staršej kategórií bol L. Stojka rovnako na 3.mieste.
V najkratšom šprinte si D. Prochádzka
odbehol po 3.miesto.
2x štvrté miesto si z memoriálu odniesol M.Búran v hode kriketovou loptičkou a vo vrhu 3 kg guľou. D. Sirka v
skoku do výšky skočil 125cm čo mu
prinieslo 4.miesto a na štvrtom mieste
skončil aj D. Prochádzka v hode kriketovou loptičkou.

5.miesto – V.Mazurová, N.Čonková, N.Mazurová, K.Koreňová 4x60m ml. žiačok
5.miesto – L.Vlček v behu na 1000m najml. žiakov
5.miesto – M.Buran, D.Sirka, L.Stojka, M.Bystriansky 4x60m ml. žiakov
6.miesto – N.Mazurová v behu na 1500m ml. žiačok
6.miesto – N.Mazurová v skoku do výšky ml. žiačok
6.miesto – S.Karásik v behu na 60m najml. žiakov
8.miesto – N.Čonková v behu na 600m ml. žiačok
8.miesto – P. Chudáčiková vo vrhu guľou 3kg ml. žiačok
Celkovo skončila ZŠ s MŠ Hájske na skvelom 5.mieste pričom ju predbehli len 4 veľké mestské školy.

Na majstrovstvá Zápa- žiakov: Samko Karásik: v hode kriketovou lopdoslovenského atletické- 6.miesto v skoku do výš- tičkou 44,05m a 8.miesho zväzu sa nominovali 6 ky 105 cm, 7.miesto vo to vo vrhu guľou 7,76m.
pretekári zo ZŠ Hájske. Z vrhu guľou 5,23m. David Denis Sirka – 4.miesto v
rôznych dôvodov si boli Prochádzka: 10.miesto v skoku do výšky 130cm
v Skalici zasúťažiť len hode kriketovou loptič- a 13.miesto v skoku do
4 chlapci. Chlapci dali o kou 29,71m, 16.miesto v diaľky 358cm.
sebe vedieť aj v Skalici. behu na 150m 26,09sek.
Hodnotné výkony našich Matej Búran – 5.miesto
Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili buď MO v Šali alebo MZsAZ v Skalici
ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a obce Hájske.

Dávid Kišš

Turnaj futbalových nádejí obcí združenia MAS VITIS

27.9.2018 sa žiaci ZŠ s MŠ Hájske zúčastnili turnaja futbalových nádejí obcí združenia MAS VITIS
v obci Jarok. Našim chlapcom sa darilo a z turnaja
si odniesli 2.miesto.
Výsledky zápasov v skupine:
Lužianky : Hájske 0:1 (S.Lacek)
Hájske : Horná Kráľová 1:0 (Ch.Rábek)
Hájske : Močenok 1:0 (L.Stojka)
Hájske : Báb 0:1
Hájske : Veľké Zálužie 0:2
Semifinále:
Trnovec nad Váhom : Hájske 0:1 (S.Lacek)
Finále:
Hájske : Veľké Zálužie 0:1
Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a obce.
Dávid Kišš
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OZNAMY A POZVÁNKY

MU

ATRIČNÉ
DALOSTI

Narodili sa:
•
•

•
•

Anna Stojková, č. 483
Marína Kostolániová, č. 94

Zosobášili sa:

Opustili nás:
•
•
•
•

Milan Stojka, 64 rokov
Miroslav Kalinský, 52 rokov
Filoména Búranová, 87 rokov
Miroslav Kozlík, 61 rokov

Teodor Paluga, Hájske a Sidónia Smreková, Nová Ľubovňa
Jaroslav Kompas, Hájske a Zuzana Búranová, Hájske

CHVÁLIME...,
KRITIZUJEME...
... organizátorov
a dobrovoľníkov
podieľajúcich
sa na priebehu
Obecných
slávností.
... občanov, ktorí
vykrádajú zberné
kontajnery
na šatstvo.

UDEJE SA
10.11.2018

Komunálne voľby
december

Vianočná dedinka
(bližší rozpis akcií
bude zverejnený na web
stránke obce a vyhlásený
v miestnom rozhlase)

Kontajnery
na staré šatstvo
budú presunuté na
dvor obecného úradu.

Predajcovia,
ktorí majú záujem
predávať svoje výrobky na vianočných
trhoch (15.12.),
nech sa prihlásia
na obecnom úrade.
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 16.01.2019.
Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske.
Redakčná rada: Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová, Michal Ormandy.
Grafická úprava a tlač: JAMA v počte 460 výtlačkov. Neprešlo jazykovou úpravou. Registračné číslo 1/2000/x.
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