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Vážení a milí spoluobčania, priatelia našej obce!

Každoročne prežívame
prvé hodiny nového roku
v slávnostnej atmosfére a
vyslovujeme si želania pre
nový rok, ktorý budeme žiť
vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.
Dovoľte mi preto, prihovoriť sa k Vám v prvých
hodinách nového roku.
Vždy je potrebné zrekapitulovať, čo sa nám podarilo a stanoviť si nové ciele.
Je to zmysel našej práce
ako aj zmysel nášho života. Samozrejme nie vždy sa
nám všetko podarí, rovnako ako nie vždy sa podarí
zrealizovať to, čo by sme
chceli. Taká je realita nášho
každodenného
života.
Rok, ktorý sme prežili v
každodenných nielen radostiach, ale i trápeniach,
zostane už len v našich
spomienkach a v našich
osobných činoch. Určite ho
každý z nás napĺňal podľa
vlastných predsavzatí, či
už v rodinnom, osobnom
alebo pracovnom živote.
Do nového roka, do ktorého vždy vstupujeme
tak trochu aj s obavami
vzhľadom na rôzne ekonomické, politické, hospodárske krízy, je aj kríza
morálna, nielen na Slovensku a v Európskej únii,
no snáď v celom svete.
Morálna kríza sa prejavuje aj v zhoršených ro-

dinných, medziľudských,
či pracovných vzťahoch.
Z každodenného života
mizne úcta, mnoho ľudí
hľadí len po prah svojho
domu či bytu, v tejto dobe
chýba ochota spraviť niečo pre druhých, pre obec,
okolie domu či bytu. Žiaľ
vidieť to aj v našej obci,
zatiaľ však musím konštatovať, že našťastie v
ojedinelých prípadoch. Až
s odstupom času uvidíme
a budeme môcť zhodnotiť, čo nový rok 2019 prinesie pre našu obec a jej
občanov. Viem, že všetci
ľudia nebudú nikdy spokojní, no verím, že obec
sa bude vyvíjať správnym
smerom pre väčšinu našich
občanov a ich budúcnosti.
Na prahu nového roku
sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa
v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj, zveľaďovanie a obohatenie jej
kultúrneho i duchovného
života, čiže všetkým Vám,
ktorí reálne pomáhate a
ktorým záleží na spoločných hodnotách a krajšom
prostredí v akom žijeme.
Želám si, aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania nestali
len nostalgickými odkazmi histórie našej obce.

Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike
ako je aj tento na začiatku
nového roka 2019, je ideálny, aby každý z nás si
povedal to, čo je skutočne
dôležité. Je to čas pokúsiť
sa rozpoznávať čo sa zmeniť dá a nachádzať v sebe
a v iných silu na tieto zmeny. Je to čas uvedomiť si
hodnoty a trvať na nich.
V novom roku 2019 Vám,
milí spoluobčania, želám
veľa síl v každodennom
živote, pevné zdravie a
pohodu. Nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Želám Vám, aby sme sa
všetci
stali
zárukou
toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu.
Prajem Vám šťastný,
úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2019!

Jaroslav Bennár
starosta obce

POĎAKOVANIE

Chceli by sme v tomto úvodníku poďakovať a želali by sme si,
aby to vyznelo naozaj
úprimne. Občas síce v
novinách dávame palec
hore, alebo napíšeme
krátke
poďakovanie
jednotlivcom, či skupinám za ich prácu,
ochotu, obetavosť... pri
konkrétnej akcii, ale
nasledovné poďakovanie si vyžaduje viac.
Toto
poďakovanie
patrí bývalému starostovi Jozefovi Matušicovi. Za všetko, čím
si počas tých ôsmych
rokov prešiel, čo dosiahol, a čo v Hájskom vybudoval. Za všetko čo
urobil, ale aj za projekty, ktoré rozbehol, no
už ich nestihol dotiahnuť do konca. A ďakujeme aj za to, čo sa mu
nepodarilo. Lebo každá
snaha a dobrá vôľa sa
cení. Pevne veríme, že
dve volebné obdobia
pána Jozefa Matušicu
boli prínosom nielen
pre nás občanov, našu
obec, ale aj pre neho
osobne. Že skúsenosti a
znalosti, ktoré vo funkcii získal, využije v nasledujúcich rokoch v
prospech seba aj iných.

Redakcia KN a občania
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Výňatok z 1. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 v KD
Milí spoluobčania, dňa 10.12.2018
sa v KD konalo 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce p. Jozef Matušica,
9 poslancov, zapisovateľka OcÚ,
hlavný kontrolór OcÚ a niekoľko
občanov.
Starosta obce v úvode otvoril ustanovujúce zastupiteľstvo. Po základných procedúrach predsedníčka volebnej komisie p. Zuzana Vlčková
oznámila prítomným výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
Starostom obce sa stal pán Jaroslav
Bennár, ktorý získal 352 hlasov z
celkového počtu 718 platných hlasov. Následne novozvolený starosta
p. Bennár zložil sľub starostu a prevzal si obecné insígnie. Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu
odovzdala Osvedčenie o zvolení a
novozvolený starosta obce sa ujal
vedenia ustanovujúceho obecného
zastupiteľstva. Po tom ako sa ujal
vedenia schôdze prečítal sľub poslancov a poslanci zložili sľub do
jeho rúk. Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta obce p.
Bennár predniesol krátky príhovor,
v ktorom poďakoval za prejavenú
dôveru. Zaviazal sa, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude snažiť zo všetkých
síl, aby sa obec Hájske rozvíjala k
spokojnosti všetkých občanov a
atmosféra medzi občanmi bola čo
najlepšia a tiež sa zaviazal, že bude
pokračovať v aktivitách a akciách,
ktoré sú už rozbehnuté.
Potom starosta obce predniesol
program rokovania OZ a určil zapisovateľov. Starosta obce navrhol za
svojho zástupcu p. Petra Vlčeka. OZ

určilo p. Vlčeka, že bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne navrhol
starosta p. Kišša za sobášiaceho poslanca a OZ ho schválilo. OZ určilo
za sobášiaci deň sobotu v čase od
10.00 – 17.00hod.
V nasledujúcom bode starosta
obce predložil návrh na zriadenie
týchto komisií v zastúpení nasledujúcich členov:
• Komisia na ochranu verejného
záujmu - predseda Ing. Marián Palkovič, členovia: Ivan
Múčka, Peter Vlček, Ing. Ivan
Hambalek, Mgr. David Kišš
• Komisia ochrany verejného
poriadku a životného prostredia - predseda Ivan Múčka,
členovia Mgr. Ing. Michal
Vaško, Ivan Juríček, Martin
Popelka.
• Komisia mládeže, kultúry a
športu - predseda Mgr. David
Kišš, členovia: Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák, Mgr.
Janka Balážová, p. Marek Vlček
• Finančná, stavebná, komisia
rozpočtu a správy majetku predseda: Ing. Ivan Hambalek, členovia: Peter Vlček, Ing.
Marián Palkovič.
OZ tieto komisie schválilo.
Potom starosta obce p. Bennár
predniesol návrh platu starostu
v súlade so zákonom NR SR č.
320/2018 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starosta obce p. Jaroslav Bennár predstavil návrh na schválenie
a preplatenie dovolenky starostovi
obce p. Jozefovi Matušicovi z dôvo-

du ukončenia funkčného obdobia vo
výške 45,5 dní. OZ preplatenie dovolonky schválilo.
Na konci zasadnitie bola diskusia.
P. Hasillu zaujímalo koľko dostal
odstupné odchádzajúci p. starosta, dostal informáciu, že 4 platy. P.
Kubica poprial novému starostovi
a poslancom veľa úspechov v nadchádzajúcom období, Ing. Čanaky
tiež poprial veľa zdaru poslancom
a starostovi obce a oboznámil ich s
novinkami v zákonoch. P. Jozef Matušica odchádzajúci starosta obce
tiež poďakoval všetkým občanom za
spoluprácu a podporu. Pani Švihoríková sa pýtala či nový pán starosta
využije aj nápomoc odchádzajúceho
starostu. Nový pán starosta oboznámil poslancov o zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
dňa 12.12.2018. P. Hasilla chcel,
aby sa opravil chodník v ulici Stará dedina. Pani Urbanová sa pýtala,
či sa bude robiť chodník od starého
obecného úradu po krčmu, pretože
je to nebezpečné pre deti. A chcela
vedieť kde je naplánovaný pamätník padlým vojakom. Tiež ju zaujímalo, koľko dopláca obec na obedy
dôchodcom. Ing. Michal Horňák
tiež poprial novému starostovi a poslancom veľa zdaru, a treba sa držať
územného plánu, zaujímalo ho ako
sa budú riešiť trestné oznámenia a
kto ich podal a na Mgr. Ing. Michala
Vaška sa obrátil s otázkou z akých
zdrojov chce financovať prerábku
starých domov, ako uviedol v predvolebnej kampani. Po vypočutí a
vyjadrení sa starostu a OZ, starosta
obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Michal Ormandy

Výňatok z 2. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 12.12.2018 v KD

Milí spoluobčania, dňa 12.12.2018
sa v KD konalo 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce
p. Bennár, 9 poslancov, zapisovateľka OcÚ, hlavný kontrolór OcÚ a
niekoľko občanov. Zasadnutie OcZ
otvoril a viedol p. Bennár. V úvostrana 2

de privítal prítomných poslancov a
občanov obce. Predložil poslancom
návrh programu rokovania OcZ a
určil za zapisovateľku pracovníčku
obecného úradu Máriu Vlčkovú.
Starosta obce p. Jaroslav Bennár,
predstavil poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové opatrenie

č. 3/2018. OcZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2018, je odporučené aby ekonomická komisia
prehodnotila rozhodnutie bývalého
vedenia k financovaniu prekládky
elektrického stĺpa v ulici Poštová,
uznesením č. 9/2/2018.
Hlavný kontrolór obce Ing. La-
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dislav Čanaky predložil poslancom stanovisko k rozpočtu
obce a starosta obce predstavil poslancom OcZ rozpočet
na roky 2019 - 2021. Poslanci
OcZ zobrali stanovisko HK na
vedomie a schválilo rozpočet
na rok 2019 bez výhrad uznesením č. 10/2/2018.
Hlavný kontrolór obce p. Ing.
Čanaky oboznámil poslancov
OcZ s plánom kontrol na I. polrok 2019 a OcZ zobralo plán
kontrol na vedomie.
Starosta obce predložil návrh
na schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2019. OZ
schválilo návrh VZN č. 1/2018
uznesením č. 11/2/2018.
Starosta obce predstavil poslancom projekt realizácie vodozádržných opatrení v obci
Hájske v uliciach Ovečková
a Nová. OcZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok s názvom
„Realizácia
vodozádržných
opatrení v obci Hájske“ v
rámci výzvy s kódom OPKZP
-PO2-SC211-2018-40 na RO
a zabezpečenie maximálneho
celkového spolufinancovania
projektu 5% zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov uznesením č.
12/2/2018.
Starosta obce predstavil poslancom návrh na určenie členov rady školy v zložení: Bc.
Matej Horňák, Peter Vlček,
Ing. Ivan Hambalek a tento návrh OcZ schválilo č. 13/2/2018.
Starosta obce poprosil poslancov OcZ, aby navrhli predbežné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Prítomní poslanci sa predbežne
dohodli na stretnutiach cca každé dva mesiace (posledný štvrtok párneho mesiaca), s tým, že
sa môže termín zmeniť v prípade neodkladných okolností a

pokr. na ďalšej strane

pokr. na ďalšej strane
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OcZ to zobralo na vedomie.
Starosta obce predstavil poslancom doplnok č. 2 k smernici Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce
Hájske a zmenu v zložení škodovej komisie. Predchádzajúce zloženie: Predseda - Jaroslav Bennár, člen - Ing. Marián
Palkovič, Ing. Ivan Hambalek.
Nový návrh: Predseda - Peter
Vlček, člen - Ing. Marián Palkovič a Ing. Ivan Hambalek.
OcZ schválilo doplnok č. 2 k
smernici Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
a teda aj návrh na členov škodovej komisie uznesením č.
14/2/2018.
Následne starosta oboznámil
občanov a poslancov so zmenou členov krízového štábu v
zložení: predseda - Jaroslav
Bennár, podpredseda - Peter
Vlček, tajomník - Ivan Múčka, člen - Ivan Juríček a Ing.
Marián Palkovič.
Pán Kubica vystúpil s návrhom, aby obec spolupracovala s miestnymi dôchodcami,
napr. v realizácii denného stacionáru alebo klubu dôchodcov. Pán starosta oboznámil
občanov, že je k dispozícii
budova miestnych záhradkárov, ktorá môže byť využívaná
na podobné účely. P. Urbanovú zaujímala budova starého
obecného úradu, či podobné
priestory nemôžu byť v novej
bytovke. A či sa nemôže spraviť zbierka starého šatstva v
kultúrnom dome. P. Búran sa
zaujímal o budovu v Mladom
Háji. P. Chudáčik Vladimír
spomenul, že na starom obecnom úrade je zložený stavebný materiál a ničí stromy.
Po vypočutí a vyjadrení sa
starostu a OZ, starosta obce
ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným
za účasť.
Michal Ormandy
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ZHRNUTIE			
Bežné príjmy		
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu		

Bežné výdavky
770 986,00
799 937,00
Kapitálové výdavky 483 508,00
445 211,00
Finančné operácie
38 654,00
48 000,00
Výdavky spolu
1 293 148,00		
1 293 148,00
Podrobnejší rozpis je zverejnený na webovej stránke obce alebo je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
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Starosta obce Hájske, hlavný kontrolór obce a poslanci OZ
na volebné obdobie 2018-2022:

Na úvodnom zasadaní obecného zastupiteľstva konanom
dňa 10.12.2018 bol (na základe
výsledkov volieb konaných dňa
10.11.2018) do funkcie uvedený nový starosta a zároveň bolo
ustanovené nové obecné zastu-

piteľstvo zložené z deviatich
poslancov. Mnohí z nich túto
funkciu vykonávajú už nejedno
volebné obdobie, niektorí sú ale
v obecnom zastupiteľstve noví.
Kompletný zoznam verejných
činiteľov obce s fotografiami,

Starosta obce

Jaroslav Bennár
Tel.:
+421 908 790 086
E-mail: starosta@hajske.sk

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ladislav Čanaky

Tel.:
+421 915 837 376
E-mail: hlavnykontrolor@hajske.sk

Zástupca starostu obce
Člen rady školy

Peter Vlček

E-mail: vlcek.peter@hajske.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda Finančnej, stavebnej, komisie
rozpočtu a správy majetku
Člen rady školy

Ivan Hambalek, Ing.
E-mail: hambalek.ivan@hajske.sk
Poslanec obecného zastupiteľstva
Člen rady školy

Matej Horňák, Bc.

E-mail: hornak.matej@hajske.sk

funkciami aj kontaktnými údajmi
zverejňujeme s ich súhlasom.
Pre komunikáciu s obecným
úradom je určená mailová adresa:
obec@hajske.sk, resp. tel. číslo
0910 412 777 alebo 037/7819037.
Zdrojom informácií pre občanov je internetová stránka:
www.hajske.sk.
Pre podnety a príspevky do
obecných novín používajte prosím mailovú adresu:
redakcia@hajske.sk.

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda Komisie mládeže, kultúry a športu

David Kišš, Mgr.

E-mail: kiss.david@hajske.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda Komisie ochrany verejného poriadku
a životného prostredia

Ivan Múčka

E-mail: mucka.ivan@hajske.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda Komisie na ochranu verejného
záujmu

Marián Palkovič, Ing.
E-mail: palkovic.marian@hajske.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva

Martin Popelka

E-mail: popelka.martin@hajske.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva

Poslanec obecného zastupiteľstva

E-mail: juricek.ivan@hajske.sk

E-mail: vasko.michal@hajske.sk

Ivan Juríček

Michal Vaško, Mgr., Ing.
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OZNÁMENIE

Usmernenie pri postupe registrácie chovu
s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej
ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným
kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov s maximálne
jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne
dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb –
nepodnikateľov.
1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie
sú registrované v CEHZ
- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“),
obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí
z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo
Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu“ (príloha č.1).
- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská
cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)
- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ
nebude zaregistrovaný v CEHZ.
- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho
alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D" a ďalej päť číslic (napr.
D12345).
- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie
sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné
dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu
nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.
Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované
s rodným číslom.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný
deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné
uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za
neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do
1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.
Taktiež viac informácií na www.hajske.sk

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor
oznamuje občanom, že
podľa zákona č. 504/2003
Z.z. že každý nájomca,
t.j. kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo nájomného vzťahu má
povinnosť do 31.01.2019
poskytnúť sumárne údaje
z evidencie nájomného za
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rok 2018 v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe za každé katastrálne územie na
formulári uvedenom v prílohe č. 3 k Vyhláške MPRV
SR č. 172/2018. Prvýkrát
sa údaje za rok 2018 musia
doručiť na okresný úrad do
31.01.2019.
Tento formulár nájdete na
stránke Ministerstva pôdo-

1

hospodárstva:
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16576
Údaje z formulárov budú
následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie SR.
Okresný úrad Šaľa

Vážení
občania,
Okresný úrad Šaľa –
odbor starostlivosti o
životné prostredie upozorňuje podľa zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej
národnej
rady č. 372/1990 Zb.
§36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody
v žumpe, je povinný
zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom
do čistiarne odpadových vôd.
Ten, kto vykonáva
odvoz
odpadových
vôd, je povinný vydať
doklad o odvoze tomu,
kto o odvoz požiadal.
Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu
bol odvoz odpadových
vôd vykonaný, dátum
odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo
vyvezených odpadových vôd, názov osoby,
ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a
adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola
žumpa odvezená).
Obec alebo orgán
štátnej vodnej správy
môže žiadať predloženie dokladov o odvoze
odpadových vôd podľa
§36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018
najskôr od 15.09.2020.
Do 15.09.2020 môže
žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018.
Občania, odkladajte
si potvrdenky od vývozu odpadových vôd
(žumpy)!
Okresný úrad Šaľa
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ČO ROBÍ A ČO PLÁNUJE MIESTNA ORGANIZÁCIA JDS V HÁJSKOM
Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku prešla v
minulom roku niektorými zásadnými zmenami. V prvom rade sa
zmenilo jej vedenie. Časť výboru
vrátane predsedníčky miestnej organizácie sa vzdali svojich funkcií
a na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 18. 04. 2018 bol zvolený
nový výbor vrátane nového predsedu. Dovoľujeme si aj touto cestou
poďakovať všetkým členkám výboru ako aj predsedníčke pani Kamile
Boháčovej za prácu, ktorú v prospech našich seniorov odviedli.
Dôsledkom personálnych zmien
bola aj zmena celkovej koncepcie
a oživenie tých najlepších tradícií, ktoré boliv minulosti s JDS v
Hájskom spájané. Výbor Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku si stanovil tri priority:
1. Obohatiť činnosť organizácie o
nové (respektíve staronové) aktivity a dosiahnuť tak stav, keď bude
môcť, pokiaľ možno, každý senior
realizovaťsvoje záujmy a potreby.
Realizácia tohto cieľa si vyžaduje
jednak zmapovanie okruhu záujmov
jednotlivých členov, ale aj aktivizáciu členskej základne tak, aby radoví členovia nečakali len pasívne na
to, čo im výbor ponúkne, ale aby sa
aj sami aktívne podieľali na programe akcií a na ich realizácii.
V decembri 2018 sme rozbehli veľkú
dotazníkovú akciu. Každý člen (ale
aj nečlenovia) dostal možnosť vyjadriť sa k tomu, čo by v tomto roku
od MO JDS očakával. V najbližších
dňoch budú dotazníky vyhodnotené a na ich základe výbor zostaví a
členskej schôdzi ponúkne na schválenie plán činnosti na rok 2019.
2. Rozšíriť členskú základňu. Prvé
kroky v tomto smere už boli urobené a začínajú prinášať výsledky.
Potešujúce je mimo iného aj to, že
do organizácie sa začínajú hlásiť

lórnych skupín z Diakoviec a z Močenku.
Veľkým prínosom posledných
dvoch podujatí bolo aj to, že vstup
bol otvorený aj pre seniorov, ktorí
nie sú členmi JDS, ale majú záujem
členmi sa stať.
Súčasťou MO JDS je aj spevácka
skupina Hájčanka. Táto skupina napriek tomu, že v poslednom období
mala značné personálne problémy
má veľké perspektívy. Svedčí o
tom aj fakt, že napriek spomínaným
ťažkostiam a finančnom podhodnotení absolvovala počas tohto roka
viacero vystúpení. Vystupovala na
všetkých akciách organizovaných
MO JDS (schôdze, spoločenské popoludnie), podujatiach organizovaných obcou (Kepeždské folklórne
slávnosti, Vianočné trhy) a spoločne s členmi MO sa aktívne zúčastňovala na akciách organizovaných
Okresnou organizáciou JDS (okresná prehliadka Prednesu poézie a
prózy v Močenku, okresná prehliadka Spevy domov a v Diakovciach).
Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku je organizáciou, ktorá má nezastupiteľné miesto
v štruktúre mimovládnych organizácií Slovenskej republiky všeobecne
a v tak prestarnutej
obci ako je Hájske
zvlášť. Nový výbor
spoločne s rastúcou
členskou základňou
„Stretnutie seniorov 2018“
sú zárukou, že za
určitých podmienok
spojené s občerstvením a kultúrnym môže zohrať veľkú úlohu v skvalitprogramom. Súčasťou kultúrneho ňovaní života obce a dôstojne si plprogramu bola prezentácia ľudo- niť svoje poslanie. Bez skutočnej a
vej prozaickej tvorby predstavova- nielen proklamovanej pomoci obecnej ukážkami z rozprávok starých ných orgánov to však nepôjde.
Mgr. Vladimír Urban
materí a hudobné vystúpenie našej
predseda MO JDS
speváckej skupiny Hájčanka a folkaj relatívne mladí dôchodcovia, čo
sa určite odrazí aj v raste aktivity.
Súčasný stav členskej základne je
90 členov.
3. Získať väčšie finančné zdroje z
rozpočtu obce, ale aj z iných zdrojov. S týmto bezprostredne súvisí nevyhnutnosť inštitucionalizovať MO
JDS v Hájskom ako právnickú osobu, teda organizáciu s plnou právnou subjektivitou.
To, že naši seniori majú o prácu
v JDS záujem ukázali už prvé tri
akcie organizované novým vedením. Všetky sa vyznačovali nielen
kvalitnou prípravou, za čo sa treba
poďakovať všetkým členkám výboru miestnej organizácie, ale aj
úspešným priebehom a
v neposlednej rade aj vysokou účasťou.
Prvou bola členská schôdza konaná
15. júla zvolaná za účelom schválenia plánu činnosti na druhý polrok. Nasledovala prednáška spojená
s besedou na tému: „Ako sa nestať
obeťou trestného činu.“ Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 14. novembra. Treťou akciou bolo spoločenské popoludnie konané dňa 18.11.
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Odhalenia pamätnej tabule padlým vojakom.
Vážení priatelia, neľahko sa hľadajú slová, ktoré by vyjadrili úctu i
pietu 49-tim hrdinom z obce Hájske,
ktorí padli v 1. SV 1914-1918. Čo
tomu predchádzalo? Dňa 28. júna
1914 člen tajnej skupiny Nová Bosna v koordinácii so skupinou Čierna ruka, študent Gavrilo Princip v
srbskom meste Sarajevo zavraždil
následníka trónu monarchie a jeho
manželku.
Presne mesiac na to, sa tento atentát - stal zámienkou na rozpútanie
vojny medzi 4,5 mil. Srbskom a
53 mil. Rakúsko-Uhorskom. Vojnoví štváči sľubovali, že vraj to
bude krátka vojna a podarilo sa im
presvedčiť a zmobilizovať národy
do Rakúsko-Uhorskej armády. Ale
84-ročnému cisárovi Františkovi Jozefovi-I nedošlo, že pravoslávnemu
Srbsku - príde na pomoc pravoslávne cárske Ruské impérium. Slovan
Slovanovi, brat bratovi. Na tento
moment dychtivo čakalo vojnychtivé Nemecko a vojna ihneď nabrala
celosvetový rozmer. Na bojových
poliach položilo svoje životy 10 mil.
vojakov, zomierali na ťažké choroby
a zranenia. Vojna mnohým skrížila
plány, kruto poznačila aj osud 49.
vojakov, našich rodákov pochovaných po celej Európe. Po smrti ci-
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(Príhovor JUDr. Mariána Ďurinu)
sára Františka Jozefa-I ho nahradil
následník trónu posledný cisár Karol-I, ale ani on nezadržiteľnému
rozpadu monarchie nezabránil. Zanikli 4 svetové ríše: Nemecká, Osmanská, Rakúsko-Uhorská a Ruské
cárske impérium. Dali tak možnosť
vzniku novým stredoeurópskym štátom, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a
ČSR. Cisár Karol-I neabdikoval, ani
sa nevzdal trónu, ale odišiel do zahraničia. Tento fakt zavdal príčinu,
aby novovzniknuté štáty prijali proticisársku legislatívu, aby znemožnili návrat cisára (alebo jeho dedičov) na trón. Naposledy tak spravilo

Rakúsko asi pred 15. až 20. rokmi.
V tomto čase sme si pripomenuli
aj 100. rokov od vzniku ČSR. Tento štát sa rodil práve na frontových
líniách 1. SV, za obrovských ľudských obetí, preliatej krvi a utrpenia, ktorých súčas-ťou boli aj vojaci
z Hájskeho. Obetovali vo vojne to
najcennejšie - svoje životy! Hoci sa
o tom málo hovorí, ale I. SV svojimi
dôsledkami na naše obyvateľstvo,
bola ešte horším masakrom ako tá
nasledujúca II. svetová vojna. A na
to nesmieme nikdy zabudnúť. Je
nemilou skutočnosťou, že maličká
obec Hájske - napriek tomu, že utrpela značné ľudské straty, nebolo o
nej nikde oficiálna zmienka, v dejepise sa o tom neučí a nikde sa o
tom nedozviete. Hoci takmer každá
rodina z tejto obce, bola vojnovými udalosťami kruto dotknutá, či

tragicky poznačená. Statočne a pokorne znášali tú nesmiernu bolesť.
Ani väčšie mestá na Slovensku nemali toľko ľudských strát, ako obec
Hájske. To hrôzyplné memento nás
nemôže nechať ľahostajnými nad
tým, čo sa pred 100 rokmi odohralo.
Aby sme sa nepýrili, núkala sa príležitosť k upriameniu pozornosti verejnosti. Oslovili sme 35 najväčších
bánk, poisťovní, veľkých obchodných a priemyselných spoločností
SR, aby prispeli donátorstvom na
zhotovenie pamätnej tabule. Žiaľ,
mali iné priority, než zvýrazňovať
históriu a dejiny tohto ľudu. Už sme
sa nazdávali, že všetko je márne. No
vďaka rozhodnutiu poslancov obce
Hájske a najmä starostu J. Matušicu i našej Českej a Slovenskej obce
delostreleckej (skr. ČASOD) sa podarilo tento zámer realizovať aspoň
v čiastočnom riešení.
Naše ďakujem patrí VÚA v Prahe
(plk. Mgr. Josef Žikeš), Kriegsarchivu vo Viedni, Maďarskému historickému múzeu v Budapešti, Poľským
archivárom, matrikárkam Dane Trubačovej z Paty a Mgr. Lucii Kokeš z
Hájskeho, Mgr. Judite Kovácsovej,
PhD. zo Štátneho archívu MV SR v
Ivanke pri Nitre a Štátneho archívu
v Šali, starostovi Jozefovi Matušicovi, dôstojnému pánovi farárovi Mgr.
Mariánovi Antalovi, Marte Košecovej, Romanovi Múčkovi, Helene
Mandákovej, Vlaste Machariášovej,
Alexandrovi Mikécimu, Marošovi
Bennárovi a mnohým ďalším. Osobitná vďačnosť patrí aj MO SR, GŠ
OS SR a MV SR.
Tá tabuľa nie je úplná a napĺňa
nás predtuchou, že tam ešte chýbajú ďalšie 2-3 mená a možno aj viac.
Počty obetí 1. Svetovej vojne sa
totiž aj dnes ešte stále rátajú. Je to
príležitosť pre mladých a húževnatých obyvateľov Hájskeho, aby túto
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pamiatku po nás dokončili. Riadky
na nej sú vynechané.
Sme presvedčení, že vďaka spoločnej iniciatíve môžeme dnes opísať to, akú cítime nielen hrdosť, ale
aj zadosťučinenie pri slávnostnom
a dôstojnom odhalení Vašej pamätnej tabule, ktorá sa doslova a bezprostredne dotýka histórie obce,

kde sa aj Vašou zásluhou podarilo
poodkryť dejiny, a obnoviť si tak
svoje pohľady do minulosti. Spoločne prežívajme hrdosť sami nad
sebou, hrdosť nad príslušnosťou k
svojmu ľudu, ktorý zaknihoval svoje obrovské vojnové obete.

JUDr. Marián Ď U R I N A
generálny sekretár, rodák z Hájskeho

DOBRÁ NOVINA

PO ĎAK O VAN I E
pánom trénerom
Pre niekoho je futbal len šport, pre iného je to druhé náboženstvo, pre ďalšieho je to zdroj obživy, ale každý futbalista začínal
ako malý chlapec v detskom futbalovom kolektíve, kde sa kladú
základy vzťahu k futbalu, ku spoluhráčom a aj k protihráčom.
Ing. Vladimír Chudáčik, Marek Vlček, Michal Karásik, Vladimír
Matušica sú páni, ktorí sa na úkor svojho voľného času, nezištne,
zadarmo a často dokonca na svoje náklady venujú našim deťom.
Rodičia a starí rodičia ktorí sa viac, či menej pravidelne, zúčastňujú tréningov, zápasov a turnajov vedia, koľko to stojí času, síl
a energie. Vďaka trénerom patrí najmä preto, že sami sa nijako
nepresadzujú a ich práca sa prejavuje len vo forme medailí, pohárov a diplomov ich zverencov. Možno z tých detí nikdy nebudú
profesionálni futbalisti, ale ktovie? Možno budú. Vlastne na tom
nezáleží. Nech budú v budúcnosti robiť čokoľvek, snáď si vo významnej chvíli svojho života spomenú na svojho prvého trénera a
na to čo im do života dal.

Aj v roku 2018 sa naša obec zapojila
do projektu Dobrá novina. Koledníci
navštívili prihlásené rodiny a pre Dobrú novinu vyzbierali sumu 375€. Ďakujeme za každý jeden príspevok, ale
hlavne veľká vďaka dobrovoľníkom,
ktorí obetovali svoj voľný čas počas
vianočných sviatkov pre pomoc blížnym a tým naplnili myšlienku Vianoc.
Janka Balážová

rodičia

Vianočná kvetinová burza

Pár dní pred Vianocami sa uskutočnil už šiesty ročník kvetinovej
burzy firmy Alexflor Zuzany Karásekovej. Prípravy vyvrcholili v
sobotu pred štedrým dňom a pre
návštevníkov bolo opäť prichystané množstvo krásnych kvetov a

vianočných dekorácií, samozrejme
nechýbali ani vianočné stromčeky,
či malé stromčeky v kvetináčoch.
Napriek tomu, že sa tohtoročná
burza konala v netradičnom termíne tesne pred Vianocami, záujem od našich občanov, ale i ľudí z

okolitých obcí bol veľký. Aj vďaka
tomu bola aj tohtoročná burza veľmi úspešná a výťažok z nej činil
5.915 €, ktoré boli opäť venované
na opravu nášho farského kostola
sv. Barbory.
Chceme preto úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na organizácii
tejto milej akcie, v najväčšej miere
samozrejme Zuzke a Alexovi, ktorí
venovali kvety a dekorácie zo svojej firmy. Celková aktuálna suma,
aj po príspevkoch iných darcov,
činí 13.599 €. Chceli by sme tieto
peniaze použiť v spolupráci s farským úradom na dokončenie opráv
spodnej vonkajšej časti kostola.
Ivan Hambalek
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„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti k radosti, čižmu plnú sladkostí.“

Dňa 6.12.2018 nás v materskej škole navštívil Mikuláš so
svojimi pomocníkmi. Deti ich pekne privítali básničkami, pesničkami a Mikuláš ich obdaroval sladkými balíčkami.

Anna Gálová

Pečenie a zdobenie medovníkov v MŠ
7.12 2018
sme s deťmi v škôlke
piekli medovníčky,
aby sme sa
pripravili
na vianočné sviatky
a prevoňali
našu škôlku sladkou vôňou medovníkov. S pečením
nám pomáhali aj tety
kuchárky a teta Elenka.
10.12.2018 sme si medovníčky krásne ozdobili farebnými cukríkmi
a bielou polevou. Všetky naše výtvory sme aj
ochutnali a boli vynikajúce.
Anna Gálová

„Normenov svet“

13.12.2018 sme sa spolu
so žiakmi základnej školy
zúčastnili v KD v Hájskom
bábkového divadielka ,,Normenov svet“, ktoré nám zahralo divadlo DÚHA. Bolo
o psíkovi Normenovi, ktorý
žil v lese s vlkom a zajacom.
Raz sa dostal k čarovnej víle
a tá mu dala dar reči. Potom
stretol v lese chlapca LukyVianočná Akadémia
15.12.2018 sa konala
vianočná akadémia v Kultúrnom dome, ktorá bola
už po druhý krát spojená
s obecnými vianočnými
trhmi. Deti sa predviedli
krátkym programom o tom
,,Ako sa Vianoce stratili“, za ktorý boli odmenení potleskom. Všade bolo
cítiť vianočnú atmosféru.
Bolo to krásne popoludnie
s množstvom krásnych vianočných piesní, básní a
vianočných scénok.

Po vianočných prázdninách nám
Perinbaba nadelila snehu
plný dvor, tak
sme sa spolu s
deťmi vybrali
postaviť snehuliaka, lenže
sneh bol sypký a snehuliaka sa nám
neAnna Gálová postaviť
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ho, ktorý mu povedal, že si
ho zoberie domov, ale musí sa
spýtať mamy, pretože sa Normen bál, že Luky ho nebude
chcieť, šiel za vílou a chcel
sa stať človekom, ale víla sa
nahnevala a dar reči mu vzala. No Luky sa preňho vrátil
a vzal si ho domov. Deťom sa
divadielko veľmi páčilo.
Anna Gálová

Zimné radovánky v MŠ
podarilo. Nič
to však neubralo na detskej
radosti. Deti
šantili na snehu celý týždeň
a samozrejme
nechýbala ani
jeho
ochutnávka napriek
neustálym zákazom
pani
učiteliek.

Anna Gálová

ŠKOLA

Sme MAJSTRI OKRESU Šaľa vo florbale!
3.12.2018 sa žiaci ZŠ s MŠ Hájske
zúčastnili obvodného kola vo florbale v Trnovci nad Váhom. Svoju
skupinu sme vyhrali a postúpili na
majstrovstvá okresu.
Výsledky obvodného kola v skupine:
• ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom :
Hájske 2:3 (2 S.Lacek, Ch. Rábek)
• ZŠ Močenok : Hájske 2:2 (S.Lacek, D.Prochádzka)

5.12.2018 sa konali majstrovstvá okresu vo florbale. Stretli sa 4
najlepšie školy z obvodných kôl.
Chlapcom sa darilo nad očakávania. Podali skvelý tímový výkon,
ktorý priniesol ovocie. Prvý zápas
sme vyhrali nad ZŠ J. Murgaša 5:1
pričom S. Lacek skóroval 4x a 1 gól
dal Ch. Rábek. Nasledujúci zápas
sme odohrali proti chlapcom zo ZŠ
s MŠ P. Pázmánya s VJM v pomere
5:2. S.Lacek strelil 3 a D.Prochád-

zka 2 góly. V poslednom rozhodujúcom zápase sme sa stretli proti ZŠ s
MŠ Trnovec nad Váhom. Hetrikom
sa blysli S. Lacek aj D. Prochádzka.
Zápas sme vyhrali 6:3. Chlapci postúpili bez prehry na majstrovstvá
kraja.

no sme nezachytili začiatok zápasu
a už sme prehru nedokázali zvrátiť.
Zápas skončil 4:1. Jediným úspešným strelcom v tomto zápase bol S.
Lacek. Chlapci skončili v konečnom
hodnotení na 6. mieste. Musíme
však objektívne priznať, že vzhľa-

10.1.2019 sa chlapci z našej základnej školy zúčastnili majstrovstiev Nitrianskeho kraja. V skupine
B si chlapci zmerali svoje sily s
chlapcami zo ZŠ Nábrežie mládeže
5, Nitra. Zápas sme remizovali 2:2.
Strelcami gólov boli S. Lacek a D.
Prochádzka. V dôležitom zápase
proti ZŠ Ul. pohraničná 9, Komár-

dom na počet žiakov našej školy a
to, že škola nemá telocvičňu, chlapci nás v kraji zviditeľnili.
Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu ZŠ s MŠ Hájske a rovnako aj obce Hájske.

Dávid Kišš

MO v streľbe zo vzduchovky
Dňa 17.1. 2019 sa žiaci ZŠ s MŠ Hájske zúčastnili na
majstrovstvách okresu SA v streľbe zo vzduchovky starších
a mladších žiakov. Našim žiakom sa nedarilo tak ako sme
pred štartom očakávali. Starší chlapci skončili na 5.mieste v zložení P.Vlček, S. Lacek a M. Búran. Mladší žiaci
mali viac štastia. V kategórií družstiev skončili na 3.mieste.
Mladší žiaci reprezentovali našu školu v tíme pozostávajúcom z Ľ.Chudáčika, S. Karásika a Š.Zabáka. Chlapcom
ďakujeme za reprezentáciu školy a obce Hájske.
Dávid Kišš
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OZNAMY A POZVÁNKY

MU

ATRIČNÉ
DALOSTI

Narodili sa:
•
•
•
•
•
•

Dávid Kutálek, č. 542
Marko Juríček, č. 102
Matias Štefanka, č. 231
Jasmína Máčiková, č. 436
Nikolas Lakatoš, č. 422
Eliška Mravcová, č. 575

Opustili nás:
•
•

Peter Kužela, 64 rokov
Alexander Tóth, 79 rokov

CHVÁLIME...,
KRITIZUJEME...
... organizátorov
a dobrovoľníkov
podieľajúcich
sa na priebehu
Vianočných trhov
a ostatných
predvianočných
akcií
... Jána Popelku st.
za zapožičanie
automobilu na
prepravu Mikuláša
po našej obci
počas mikulášskej
slávnosti
... majiteľov áut,
ktorí dlhodobo
parkujú na verejnom
priestranstve
Od 1.2.2019 sa na webovej
stránke obce bude dať
zaregistrovať na odosielanie info
správ mailom a SMS.

Každý utorok od 18,00-20,00
si môžete zahrať v KD
stolný tenis.

UDEJE SA
2.3.2019 v KD
Fašiangová zabíjačka
spojená
s pochovávaním basy
16.3.2019 v ZŠ
Prezidentské voľby
Príspevky prijímame zaslané e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.
Uzávierka budúceho čísla bude 17.04.2019.
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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