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X. ročník 
Kepeždských 

folklórnych slávností
V sobotu 24. augusta 

sa konal jubilejný X. 
ročník Kepeždských 
folklórnych slávností 
v rámci dňa obce. Po-
časie bolo ako na ob-
jednávku, pred nami 
bol pekný slnečný deň.  
Opäť sme sa vrátili k 
formátu jednodňových 
slávností a pre našich 
občanov, ich príbuz-
ných a priateľov bol 
pripravený rozmanitý 

kultúrny program v 
duchu folklóru mies-
tami prepojeného aj s 
modernejším štýlom. 
Opäť sa nám predsta-
vili domáce súbory a 
hostia z okolitých obcí, 

ktorí nám svojim vy-
stúpením spríjemnili 
sobotné popoludnie a 
večer, a tak sme mohli 
spolu s našimi hosťa-
mi a priateľmi prežiť 
opäť jeden pekný deň. 

Súčasťou obecných 
slávností bola už tra-
dične súťaž vo varení 
gulášu. V tomto roku  
sa jej zúčastnilo osem 
družstiev a ako víťaz-
ný bol vyhodnotený 

guláš partie z Kepež-
ského šteku. Opäť to 
však bolo pre porotu 
veľmi ťažké rozhodo-
vanie, pretože to bolo 
veľmi vyrovnané, do-
konca o víťazovi roz-

hodol los, keďže dva 
najlepšie guláše mali 
rovnaký  počet bodov.

Všetkým zúčastne-
ným patrí veľké po-
ďakovanie za to, že 
pripravili toto už tra-
dičné občerstvenie pre 
našich občanov, ale i 
pre hostí, a tak repre-
zentovali obec Hájske.

Keďže to bol jubi-
lejný X. ročník, rád by 
som sa vrátil trošku do 

histórie. Začiatok ne-
bol ľahký pretože sme 
nemali  podporu vteda-
jšieho vedenia, avšak 
mali sme už s Kepež-
dankou pochodených 

...pokr. na str. 8

ÚVODNÍK
Začiatkom roka si obec Hájske 

od Slovenského zväzu záhradká-
rov v Hájskom prenajala „Zelený 
dom“ na hlavnej ulici. Možnosť 
prenájmu časti tejto budovy pri-
tom prišla veľmi vhod, pretože 
sa ním vyriešilo mnoho problé-
mov spojených s rozsiahlou re-
konštrukciou kultúrneho domu. 
Priestory bývalého obchodu má 
obec prenajaté už od jari a slúžia 
čiastočne ako sklad vybavenia 
kultúrneho domu a čiastočne ako 
zasadacia miestnosť pre činnosť 
obecného zastupiteľstva a záro-
veň ako skúšobňa pre folklórne 
súbory a nácvik muzikálového 
predstavenia. To je ale len do-
časné využitie týchto nebyto-
vých priestorov. Od leta má obec 
prenajatý aj zvyšok budovy a 
tým sa otvárajú ďalšie príležitos-
ti pre umiestnenie knižnice aj s 
čitárňou, kultúrno-spoločenské-
ho centra pre stretnutia dôchod-
cov, mamičiek s deťmi a podob-
ne. Takéto možnosti občanom v 
Hájskom už dávno chýbali. Nie 
na všetko je totiž vhodný kultúr-
ny dom a iné priestory na takýto 
účel obec k dispozícii nemala. 
Tešíme sa, že aj v tomto prípade 
si zodpovední našli cestu k vzá-
jomnej dohode, ktorá je prospeš-
ná obom stranám nájomného 
vzťahu. A tešíme sa, že priesto-
ry sa čoskoro naplnia aktivitami 
kultúrneho a spoločenského dia-
nia v našej obci.

Redakcia KN
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Výňatok zo 4. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 v  KD
Milí spoluobčania, dňa 16.05.2019 sa 

v KD konalo 4. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Hájskom. Zasadnu-
tia sa zúčastnil starosta obce p. Ben-
nár, 7 poslancov, zapisovateľka OcÚ a 
niekoľko občanov. Zasadnutie OcZ ot-
voril a viedol p. Bennár.

V úvode privítal prítomných poslan-
cov a občanov obce. Predložil poslan-
com návrh programu rokovania OcZ 
s tým, že pod č. 9 Dodatok č. 1/2019 
k VZN č. 1/2018 o určení výšky fin. 
prostriedkov a dopĺňa sa bodom ,,Žia-
dosť o prešetrenie o možnom konflikte 
záujmov“ a určil za zapisovateľku pra-
covníčku obecného úradu Mgr. Luciu 
Kokeš. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
návrh programu s doplneným bodom 
rokovania uznesením č. 20/4/2019.

Starosta obce predložil návrh, aby ná-
vrhová komisia pracovala v zložení po-
slancov: Predseda - Ing. Marián Palko-
vič, členovia - Martin Popelka a Peter 
Vlček a OZ schválilo návrh programu 
rokovania uznesením č. 21/4/2019.

Následne starosta obce vykonal kon-
trolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia 
zo dňa 14.02.2019 a z predchádzajú-
cich OZ a skonštatoval, že sa priebež-
ne plnia. OZ si vypočulo informácie a 
zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení.

Starosta obce oboznámil poslancov o 
potrebe schváliť prolongáciu superlin-
ky v Prima banke Slovensko (predĺže-
nie kontokorentného úveru). OZ schvá-
lilo kontokorentný úver (prolongáciu 
superlinky) uznesením č. 22/4/2019.

V bode č.7 starosta obce oboznámil 
OZ Správami hlavného kontrolóra obce 
Ing. Ladislava Čanakyho č. 1,2,3, ktoré 
prečítali p. poslanec Peter Vlček správu 
č.1 a č.2,3 prečítal p. poslanec Ing. Ivan 
Hambalek. V Správe č. 3 hlavného kon-
trolóra bolo upozornenie na neplatičov 
dane z nehnuteľnosti, za TKO, poplat-
ky za psa a poplatky za HM. Na pod-
net poslanca Ing. Ivana Hambalka a so 
súhlasom ostatných poslancov má obec 
vyzvať neplatičov na povinnosť uhradiť 
vyrubenú daň v zmysle §81 na dôsledky 
z neplnenia povinností uhradenia dane 
ani po výzve, pristúpiť k exekučnému 
konaniu. OZ zobralo na vedomie Sprá-
vy hlavného kontrolóra č. 1,2,3.

V bode č.8 starosta obce predstavil OZ 
žiadosti od: Firma Allez s.r.o., Hájske č. 
475, Vladimír Olach, Hájske č. 335, Ta-

tiana Székelyová, Hájske č.77. Obecné 
zastupiteľstvo uznesením č. 22/4/2019 
schválilo firme Allez s.r.o., Hájske č. 
475 prenájom na celý pozemok v sume 
10€/rok s údržbou a starostlivosťou o 
tento pozemok a cena pod kontajne-
rom na podnikanie sa určí v Nájomnej 
zmluve. Obecné zastupiteľstvo uzne-
sením č. 23/4/2019 schválilo zámer na 
odpredaj pozemku. P. Olach musí do-
plniť GP na odkúpenie pozemku a zá-
mer využitia pozemku do ďalšieho OZ. 
Ďalej obecné zastupiteľstvo uznesením 
č. 24/4/2019 neschvaľuje stavbu oplo-
tenia pred RD pani Székelyovej, ale 
doporučuje predzáhradku vysadiť zele-
ným živým plotom/pásom.

V nasledujúcom bode starosta 
oboznámil OZ s novým bodom, prečí-
tal žiadosť od p. Ing. Ľubomíra Ben-
nára. Starosta ďalej prečítal stanovisko 
stavebného úradu. A ďalej táto žiadosť 
bola postúpená na posúdenie komisie 
na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcie verejných funkcionárov, 
zodpovedný predseda p. Ing. Marián 
Palkovič spolu s ostatnými členmi ko-
misie. OZ schválilo Žiadosť o preše-
trenie o možnom konflikte záujmov a v 
ďalšom OZ musia vydať vyjadrenie k 
tejto žiadosti.

V bode č. 10 starosta obce predsta-
vil OZ Nájomnú zmluvu o nájme ne-
hnuteľnosti uzatvorená v zmysle ust. 
§663 a nasl. OZ medzi Slovenský zväz 
záhradkárov Základná organizácia 11-
51 Hájske a Obec Hájske a OZ zrušilo 
uznesenie č. 190/22/2018 túto nájomnú 
zmluvu. Ďalej OZ schválilo Prenájom 
nehnuteľnosti SZZ ZO Hájske č. 447, 
podľa pripravenej nájomnej zmluvy s 
nájomným 1000€ ročne uznesením č. 
27/4/2019.

Starosta obce predstavil v skratke OZ 
Rozpočtové opatrenie č.1. Predseda 
finančnej komisie súhlasil s Rozpočto-
vým opatrením, aby bolo schválené, čo 
aj OZ schválilo Rozpočtové opatrenie 
č.1 uznesením č. 28/4/2019.

V bode č. 12 starosta obce predsta-
vil Komunitný plán sociálnych služieb 
obec Hájske 2018-2022 v skratke, 
ohľadom aktualizácie. OZ schválilo ak-
tualizáciu uznesením č. 29/4/2019.

Starosta obce prečítal žiadosť o fi-
nančný príspevok v domove dôchod-
cov pre p. Vincenta Chudáčika. OZ 
schválilo finančný príspevok v domo-

ve dôchodcov u Dobrého samaritána v 
obci Močenok pre p. Vincenta Chudá-
čika sumou 40€ mesačne od júna 2019 
uznesením č. 30/4/2019.

Starosta obce predstavil OZ podkla-
dy na schválenie dofinancovania soc. 
služieb OZ Monika. Sociálna komisia 
pripravila stanovisko k tomuto bodu. 
OZ schválilo žiadosť OZ Monika o 
dofinancovanie soc. služieb na základe 
doplnenia podkladov a aktualizované-
ho Komunitného plánu obce Hájske 
20188-2022 vo výške 300,- € na rok 
2019 , s tým že OZ Monika doplní novú 
zmluvu na túto schválenú sumu uznese-
nie č. 31/4/2019.

Starosta obce predstavil Žiadosť o 
prenájom budovy Mladom Háji - p. 
Petra Plíšeka z roku 2017. Prenajatá 
budova by mala slúžiť ako predajňa 
rozličného tovaru a s možnosťou býva-
nia. OZ schválilo zrušenie uznesenia č. 
139/17/2017 z dôvodu nerealizácie Ná-
jomnej zmluvy uznesením č. 32/4/2019.

Nasledovala diskusia. P. poslanec Ing. 
Ivan Hambalek sa pýtal na kosenie po 
dedine. Starosta vysvetlil možnosti ko-
senia vzhľadom na množstvo zamest-
nancov z Úradu práve Nové Zámky. P. 
Urbanová sa pýtala na triedenie odpa-
du hlavne komunálneho. Na obecnom 
pozemku boli staré olivy a sa vypílili, 
prečo? P. Valaštínová sadila tieto olivy 
na pozemok, ktorý nebol ešte zrevita-
lizovaný a teraz olivy robili problémy 
parkovacím autám. Preto ich menovaná 
odstránila. Ďalej sa pýtala na budovu 
Lipovských, čo sa bude diať. Možnosť 
využitia budovy a pozemku od Lipo-
vských bude posúdená po osobnom 
stretnutí právneho zástupcu majiteľov 
pozemkov základnej školy. Na autobu-
sovej zastávke chýba doska p. Urbano-
vá pripomenula, už sa koná náprava.Čo 
sa deje s novou bytovkou namiesto sta-
rého obecného úradu. Firma, ktorá má 
stavať novú bytovku, ešte neodstránila 
starú stavbu obecného úradu. P. Marta 
Matušicová pochválila obecný úrad za 
odstránenie poškodených poklopov na 
šachtách v areáli základnej školy a pri 
artézskej studni, kde hrozili úrazy.

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

Michal Ormandy

OBEC INFORMUJE
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U P O Z O R N E N I E
Obec Hájske ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov a ná-

vštevníkov hrobových miest, že je potrebné si vyrovnať nájomné za uží-
vanie hrobového miesta na základe Prevádzkového poriadku pohrebiska 
obce Hájske, ktorý je súčasťou VZN č.1/2015.

Obecný úrad

Výňatok z 5. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 16.06.2019 v  KD
Milí spoluobčania, dňa 21.06.2019 sa 

v KD konalo 5. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Hájskom. Zasadnutia 
sa zúčastnil starosta obce p. Bennár, 8 
poslancov, zapisovateľka OcÚ, hlavný 
kontrolór a niekoľko občanov. Zasad-
nutie OcZ otvoril a viedol p. Bennár. V 
úvode privítal prítomných poslancov a 
občanov obce.

Starosta obce predložil poslancom 
návrh programu rokovania OZ s tým, 
že doplnil body:

• 10. bod – Predaj pozemku p. 
Olach Vladimír

• 11. bod – Stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu 
za rok 2018.

OZ schválilo návrh programu s dop-
lneným bodmi rokovania uznesením 
č.33/5/2019.

Starosta obce určil za zapisovateľku 
pracovníčku obecného úradu Mgr. Lu-
ciu Kokeš, a za overovateľov zápisnice 
určil poslancov Petra Vlčeka a Bc. Ma-
teja Horňáka.

Starosta obce vykonal kontrolu plne-
nia uznesení zo 4. zasadnutia zo dňa 
16.05.2019 a z predchádzajúcich OZ 
a skonštatoval, že sa priebežne plnia. 
OZ túto informáciu zobralo na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení.

Starosta obce poprosil hlavného kont-
rolóra Ing. Ladislava Čanakyho o struč-
né zhrnutie Správ č. 4 a 5. k Správe č.4. 
navrhol vypracovať novú Smernicu o 
účtovníctve,  k Správe č.5. doplniť uza-
vreté zmluvy o dotáciách na rok 2019 
dodatkom o dodržiavaní VZN č. 1/2017 
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce 
Hájske. OZ berie na vedomie Správy 
hlavného kontrolóra č. 4 a 5.

Ďalej starosta obce poprosil hlavné-
ho kontrolóra o prečítanie – Plán kon-
trolnej činnosti na II. polrok 2019. OZ 
schválilo Plán kontrolných činností na 
II. polrok 2019 uznesením č.35/5/2019.

V bode č.7 starosta obce oboznámil 

OZ s Upozornením prokurátora, ktoré 
bolo adresované OZ. OZ schválilo zru-
šenie v celom rozsahu VZN č. 2/2011, 
ktoré bolo prijaté uznesením č. 26/3/11 
zo dňa 13.05.2011 a na ďalšom OZ 
bude prijaté nové a následne zaslané na 
vašu adresu - uznesenie č.36/5/2019.

Starosta obce predstavil zhruba Ná-
vrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na ško-
lách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti obce Hájske. OZ 
schválilo Návrh VZN č. 1/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov na školách a školských zariadeni-
ach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Hájske uznesením č. 37/5/2019.

V bode č.9 starosta obce predstavil 
Žiadosť o poskytnutie podpory formou 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom kapitoly Ministerstva vnútra 
SR , Výzva číslo III. Prezídia policaj-
ného zboru. Názov projektu: Zvýšenie 
bezpečnosti na cestách – obec Hájske. 
Túto žiadosť OZ schválilo podanie ži-
adosti o poskytnutie podpory formou 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom kapitoly Ministerstva vnútra 
SR , Výzva číslo III. Prezídia policaj-
ného zboru 2019 a celkovú sumu spo-
lufinancovania projektu zo strany obce 
Hájske vo výške 765,00€ uznesením 
č.38/5/2019.

Starosta obce predstavil Zámer pre-
daja pozemku p. Vladimíra Olacha a 
geometrický plán. OZ schválilo Zá-
mer predaja pozemku a odpredaj novo 
vytvorenej parcely č. 431/13, registra 
,,C“, k.ú. Hájske, Geometrickým plá-
nom vytvoreným Róbert Benko – RB 
GEO geodetické práce, č. G1-295/2019 
dňa 11.06.2019 vo výmere 59m2 tohto 
pozemku v sume 18€/m2 uznesením č. 
39/5/2019. 

Starosta poprosil hlavného kontrolóra 
o stručné zhrnutie Stanoviska k Záve-
rečnému účtu obce Hájske za rok 2018. 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlav-
ného kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce Hájske za rok 2018.

V bode č.9 starosta obce predstavil 
OZ Záverečný účet obce Hájske za rok 
2018 v skratke. Predseda finančnej ko-
misie Ing. Ivan Hambalek dal za úlohu 
hlavnému kontrolórovi skontrolovať 
vývoj dlhu obce k polroku 2019. OZ 
schválilo Záverečný účet obce Hájske 
za rok 2018 a celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje s výhradami uznesením 
č.40/5/2019.

Starosta obce začal diskusiu s kultúr-
nym domom, že bola ukončená kontro-
la zo strany SEIA a tým sa môže začať s 
rekonštrukciou. Ďalej informoval, že sa 
uskutočnilo postrekovanie proti komá-
rom dňa 15.06.2019 od 23.00 hod za-
dymovaním prostriedkom (Delta sekt), 
ktorú vykonávala firma Vitrochlor z 
Kollárova vo všetkých uliciach v obci 
Hájske a v časti Mladý Háj. Na konci 
ulici Kaplnková vybaviť prevod cest-
nej komunikácie do majetku obce kvôli 
kanalizácii.  Potom spomenul  starosta  
požiadavku od občana, aby na obec-
ných dňoch po oficiálnej časti, hrala 
skupina Veselí starci. Bolo zadanie 
ÚPNO všetky podnety boli odovzdané 
p. Miziovi. Pani Urbanová pochválila 
kosenie a údržbu v obci. Pred starou 
poštou je zaparkované auto, aby s ním 
niečo urobili. Ďalej pred vchodom do 
potravín COOP   je  vždy  neporiadok - 
papieriky, pooblievané vchodové dvere 
a dlažba. Pán Pavol Búran sa pýtal na 
dopravné značky, že by mali  mať svo-
ju úctu. Aj z ulici Športová dať znač-
ku (a nie na telefónnom stĺpe). Ukázal 
starostovi fotku, že by mali ulicu Nová 
označiť značkou. Taktiež v ulici Ar-
gentína.

Bodom   č.14   starosta obce Jaroslav 
Bennár ukončil zasadnutie OZ a poďa-
koval všetkým prítomným za účasť.

Michal Ormandy
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DOtácIE Z ROZPOčtU ObcE
Blíži sa obdobie, kedy 

si organizácie a občianske 
združenia v našej obci môžu 
zažiadať o poskytnutie dotá-
cie z rozpočtu obce Hájske

Nižšie  sú rozpísané pod-
mienky poskytnutia dotácie a 
prosíme organizácie o dodr-
žiavanie   všetkých      pod-
mienok poskytovania dotácie 
z rozpočtu obce.
Poskytovanie dotácií:
1. právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom je 
Obec na konkrétne úlo-
hy a akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech 
rozvoja územia obce 1), 

2. iným právnickým oso-
bám a fyzickým oso-
bám – podnikateľom, 
ktoré majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území 
obce Hájske alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú 
činnosť na území obce 
Hájske alebo poskytu-
jú služby obyvateľom 
obce Hájske a to len na 
podporu všeobecne pro-
spešných služieb ale-
bo verejnoprospešných 
účelov 2) na podporu 
podnikania a zamestna-
nosti; musia mať pride-
lené vlastné identifikač-
né číslo (IČO) 

3. inej obci alebo vyššiemu 
územnému celku, ak za-
bezpečuje niektoré úlo-
hy pre obec alebo ak ide 
o poskytnutie pomoci 

pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy, havá-
rie alebo inej podobnej 
udalosti na ich území1)

Žiadosť o dotáciu:
1. Žiadosť o dotáciu sa po-

dáva poštou alebo osob-
ne v podateľni Obecného 
úradu v Hájskom (ďalej 
len „OcÚ“) na adresu 
: Obec Hájske, Hájske 
410, 951 33 Hájske

2. Písomná žiadosť o po-
skytnutie dotácie obsa-
huje: 

• presnú identifikáciu ži-
adateľa v súlade s ozna-
čením identifikácie ži-
adateľa s príslušným 
registrom, 

• bankové spojenie a číslo 
účtu, fotokópiu zmluvy o 
zriadení účtu, 

• IČO a DIČ, fotokópiu 
dokladu o pridelení IČO 
a DIČ, 

• kontaktné údaje vrátane 
e-mailovej adresy, 

• podrobné uvedenie úče-
lu, na ktorý žiadateľ ži-
ada poskytnúť finančné 
prostriedky, 

• stručnú charakteristiku 
konkrétnej úlohy, podu-
jatia alebo akcie, termín 
a miesto jej realizácie 
alebo konania, 

• predpokladané náklady 
na splnenie konkrétnej 
úlohy, na uskutočnenie 
podujatia alebo akcie,

• formu účasti obce na 

konkrétnej úlohe a akcii 
a prehlásenie žiadateľa 
o spôsobe propagácie 
obce,

• výšku požadovanej dotá-
cie, predpokladaný roz-
počet jednotlivých podu-
jatí alebo činností (viď 
príloha č. 2 VZN),

• čestné vyhlásenie žiada-
teľa, že v čase podania 
žiadosti o dotáciu nemá 
žiadne záväzky po leho-
te splatnosti voči Obci 
Hájske a organizáciám, 
ktorých zriaďovateľom 
alebo zakladateľom je 
Obec Hájske, 

• meno, priezvisko, funk-
cia a podpis oprávnenej 
osoby žiadateľa – doklad 
o zvolení za štatutára 
resp. o zastupovaní šta-
tutára.

Predkladanie žiadosti:
1. Pre dotácie tvorené v 

zmysle § 4 ods. 2 písm. 
a) žiadateľ predloží žia-
dosť v zmysle § 7 ods. 
1 najneskôr do 30. no-
vembra kalendárneho 
roka, ktorý predchádza 
roku, pre ktorý sa do-
tácia požaduje, pričom 
rozhodujúci je dátum 
poštovej pečiatky resp. 
dátum prijatia v poda-
teľni OcÚ Hájske. 

2. Žiadosti doručené po 
dátume uvedenom § 8 
ods. 1 nebudú zaradené 
do procesu posudzova-

nia. 
3. Pre dotácie tvorené v 

zmysle § 4 ods. 2 písm. 
c) VZN môže žiadateľ 
predložiť žiadosť počas 
rozpočtového roka, a 
to v zmysle § 5 ods. 2 
VZN. 

4. Pre dotácie tvorené v 
zmysle § 4 ods. 2 písm. 
b) VZN môže žiadateľ 
predložiť žiadosť aj po-
čas rozpočtového roka, 
avšak musí byť dodrža-
ný § 5 tohto VZN. 

5. Žiadosti, ktoré nebudú 
spĺňať ustanovenia § 7 
ods. 2 budú z procesu 
posudzovania vyradené.

Sankcie za porušenie fi-
nančnej disciplíny:

Ak subjekty, ktorým obec 
poskytla dotácie podľa VZN 
nedodržia povinnosti, ktoré 
pre nich vyplývajú, považu-
je sa to za porušenie finanč-
nej disciplíny a obec uplatní 
postup podľa § 31 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších 
predpisov.

Všetky podmienky po-
skytnutia dotácie z roz-
počtu obce sú uvedené vo 
VZN č. 1/2017 na stránke 
obce www.hajske.sk.

Obecný úrad

Nezabudli sme na niečo? 
Máme vyrovnané záväzky voči obci?

V Rozhodnutí k dani z nehnu-
teľnosti, ktoré sme obdržali ešte 
niekedy v apríli tohto roka stojí: V 
zmysle VZN č.4/2015 §37 – Splat-
nosť poplatku: Vyrubený poplatok 
je splatný do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnu-
tia.

§39 – Priestupky a sankcie ods. 3: 
Ak nebudú dane a poplatok zaplate-
né najneskôr v deň splatnosti alebo 
v ustanovenej výške správca dane 

vyrubí úrok z omeškania v zmy-
sle §156 zákona č. 563/2009 Z.z. 
o správe. Tzn. pri vyrubení výšku 
úroku z omeškania sa použije zá-
kladná úroková sadzba Európskej 
centrálnej banky platná v deň do-
ručenia úplnej žiadosti členského 
štátu o vymáhanie pohľadávky. Ak 
štvornásobok základnej úrokovej 
sadzby Európskej centrálnej banky 
nedosiahne 15%, pri výpočte úroku 
z omeškania sa použije ročná úro-

ková sadzba 15%.
Prosíme občanov, ktorí ešte 

nemajú zaplatenú daň z ne-
hnuteľnosti za rok 2019, aby 
tak spravili do konca septemb-
ra 2019, pretože správca dane 
teda obec bude nútená posie-
lať upomienky s vyrubeným 
úrokom z omeškania.
Za pochopenie ďakujeme.

Obecný úrad
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Triedenie odpadu
Milí občania, dovoľte nám, aby 

sme Vám objasnili problematiku 
vývozu a triedenia odpadu v našej 
obce.

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o 
poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene doplnení zákona č. 587/2004 
Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov Ponitrianske združenie obcí 
vypočítalo pre každú obec úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov, 
podľa ktorého nám vyrubil zákon-
ný poplatok za ukladanie odpadov 
na skládke. (viď tabuľku a žltým 

značenie)
Podľa  § 4 (5) zákona č. 329/2018 

Z. z. o poplatkoch za uloženie od-
padov, je za správnosť výpočtu 
úrovne vytriedenia komunálnych 
odpadov zodpovedná obec. 

čo to znamená pre nás? 
Čím viac obec vytriedi, tým niž-

šia bude sadzba za uloženie odpadu 
na skládke a tým nižší bude miest-
ny poplatok za odpad. Pokiaľ bude-
me  odpad triediť tak ako doteraz 
(dnešná hodnota je viac ako 40%), 
tak miestny poplatok vzrastie v 
roku 2020 na 12€ a v roku 2021 
na 18€ oproti dnešným 7€. Ale 
pri zhoršenom triedení opadu pod 
40%,  môže vzrásť cena niekoľko 

násobne vyššie, viď tabuľka.
Preto, ak máme náhodou po-

loprázdny kontajner na zmesový 
komunálny odpad a nasledujúci deň 
je vývoz odpadu, netreba dopĺňať 
tento kontajner zelinou, konármi a 
pod. len aby bol plný. Za tento od-
pad platíme totižto najviac a zelený 
odpad radšej vhoďme do hnedej ná-
doby alebo do kompostu v záhrade. 
Taktiež je dôležité, aby sme tento 
kontajner nevynášali poloprázdny, 

pretože obec platí zmesový komu-
nálny odpad na počet vyvezených 
nádob a nie na množstvo vyvezené-
ho odpadu, tzn. zmesový komunál-
ny odpad sa neváži!!!

Veď práve na to máme všetky tie 
nádoby na separovaný odpad, aby 
sa do nich vhadzoval odpad, na kto-
rý sú určené. Plasty do žltého, pa-
pier do modrého a zelený odpad do 
hnedého!!!

Obecný úrad

Zažili sme storočnú vodu
Toto leto ostane v mys-

liach Hájčanov ešte dlhé 
roky. Približne s dvojtýž-
dňovým odstupom ostali 
naše domy a ulice zaliate, 
jedna potopa horšia ako 
druhá. Výdatný dážď na 
mladohájskych roliach 
nám mnohým pripravil 
nočné nepríjemné prekva-

penie. Voda valiaca sa z 
rolí si razila svoju cestu 
a kanál vedúci cez obec 
nemal proti takejto kon-
kurencii žiadnu šancu. Je 
teraz možné viesť dlhé dis-
kusie, kto je na vine – či sú 
vinníkom nezorané role pri 
Mladom Háji, nevyčistený 

...pokr. na ďalšej str.
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kanál či úzke mosty, ktoré 
jednoducho nerátali s 
možnosťou takých extré-
mov počasia, akých sa do-
žívame dnes. 

Dôležité je podotknúť, 
že už po prvých záplavách 
(no aj pred nimi) obec 
aktívne riešila znovuzave-
denie orby s močenským 
družstvom, ktoré je vlast-
níkom rolí a vyčistenie 
kanála, jeho prehĺbenie a 
zväčšenie priepustnosti 

vody so Správou povodia 
dolného Váhu, ktoré je 
správcom kanála. Po dru-
hých záplavách sa naša 
komunikácia ešte viac zin-
tenzívnila a veľmi dúfame, 
že aj ostatné strany pocho-
pili závažnosť situácie. 

Storočná voda nám uká-
zala, že zriadenie dobro-
voľného hasičského zboru 
(DHZ) v našej obci bolo 
správnym a nevyhnutým 
krokom. Chlapci sa či už 
pri prvej alebo druhej uda-
losti zmobilizovali a aktív-
ne pomáhali ostatným 
DHZ či profesionálnym 
hasičom. Ak sme ich však 
videli „v akcii“, oproti 
svojim kolegom boli ľahko 
rozlíšiteľní – bez výstro-
ja a bez techniky. Obec, 
vnímajúc závažnosť tejto 

situácie, investuje v naj-
bližších rokoch do nášho 
obecného DHZ finančné 
prostriedky, aby boli pri-
pravení kedykoľvek za-
siahnuť v zodpovedajúcej 
výstroji a kvalitnou tech-
nikou. Robili však maxi-
mum, čo bolo v ich silách 
a na čo im zastaralé vyba-
venie stačilo, pracovali v 
noci aj ráno s maximálnym 
nasadením, za čo im patrí 
obrovská vďaka. Poďakovať v mene všet-

kých občanov chceme aj 
ostatným dobrovoľným 
hasičským zborom z oko-
litých dedín, ktoré nám 
prišli pomôcť v ťažkej si-
tuácii aj po tom, čo dlhé 
hodiny odstraňovali ško-
dy vo vlastných obciach. 
Konkrétne ide o DHZ Ras-
tislavice, Diakovce, Ži-
hárec, Šaľa- Veča, Veľké 
Zálužie, Rišňovce, Báb a 
nemôžeme opomenúť ani profesionálnych hasičov z 

HaZZ Nitra a Šaľa. Ďaku-
jeme tiež M. Čanakymu, 
J. Popelkovi a firme Pre-
kom a Pavel z Bábu, ktorí 
ochotne poskytli svoju 
techniku na odstraňovanie 
škôd. 

Ďakujeme aj všetkým 
občanom, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom priložili po-
mocnú ruku a pomáhali pri 
tejto udalosti. Bolo skve-
lé vidieť, ako prichádzali 
ľudia zo všetkých kútov 
obce a pomáhali známym 
aj neznámym. Jednoducho 
Hájčania ukázali, že aj pri 
prírodnej katastrofe drží-
me spolu a neváhame po-
dať pomocnú ruku. A to je 
na Hájskom to výnimočné, 
prosím,  držme  si  to čo 
najdlhšie. 

 Matej Horňák
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DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

Parasport 24, je zdru-
ženie ľudí dobrej 
nálady, rovnakej 

vlnovej dĺžky, s telesným 
hendikepom aj bez neho. 
Pomáhajú všade kde je to 
potrebné. Deťom v tiesni, 
ľuďom v núdzi, všetkým, 
ktorí sú na pomoc ostatných 
odkázaní. A práve seniori sú 
často tí, ktorí pomoc druhých potrebujú.

V dnešnej dobe bohužiaľ často potrebujú ochrániť 
pred nástrahami, ktoré na nich pre ich dôverčivosť a 
bezbrannosť číhajú na každom kroku. Prostredníctvom 
celoročnej charitatívnej činnosti, ktorá opakovane už 
desať rokov vrcholí cyklistickým pelotónom cez celé 
Slovensko, prinášajú do regiónov úsmev, dary, radosť, 
ale aj informácie. Prostredníctvom projektu Bezpečný 
senior preto aj tento rok poučili a vzdelali seniorov, ako 
sa pred podvodníkmi dokonale chrániť.

Desiatky, možno až stovky slovenských seniorov 
prídu každoročne o svoje celoživotné úspory. A to len 
preto, že naletia vymysleným príbehom podvodníkov. 
Projekt DESATORO bezpečného seniora odhaľuje 
praktiky, ktorými pracujú podvodníci.  Zároveň prináša 
desať základných pravidiel, ktorými by sa mal riadiť 
každý senior v každodennom živote.

O PROJEKtE
Majú prežívať pokojnú a najmä bezpečnú starobu. 

Napriek tomu sa stále častejšie stávajú obeťami rôz-
nych zlodejov a podvodníkov. Pretože oni vedia, kde 
sú najzraniteľnejší. Parasport24 preto v spolupráci s 
Ministerstvom vnútra SR a ďalšími partnermi pripravil 
projekt Bezpečný senior. Pripravili DESATORO -desať 
pravidiel, ktoré by si v záujme svojej bezpečnosti mal 
osvojiť každý senior. 

DESAtORO bEZPEčNÉHO SENIORA:
1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
2. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
3. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov 

mojich blízkych
4. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma 

okradol
5. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
6. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
7. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich 

vnúčat

8. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích 
ľudí

9. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
10. Nenastupujem k cudzím do auta

SENIORI POZOR!!!
• Nenaleťte na srdcervúce príbehy cudzích ľudí, väč-

šinou klamú
• Nedávajte neznámym ľuďom svoje peniaze!
• Nechoďte s nimi do banky pod žiadnou zámienkou!
• Doklady, ktoré vám nechajú ako záruku, môžu byť 

falošné!
• Ak sú vám neznámi podozriví, volajte políciu!
• Nenechajte sa oklamať, ak vám vraj volajú blízki z 

neznámeho čísla.
• Nenaleťte, ak tvrdia, že sú chorí, alebo mali nehodu 

a preto majú zmenený hlas.
• Nenaleťte podvodníkom, ktorí potvrdia, že sú zná-

mi vašich blízkych.
• Ukončite rozhovor a sami zavolajte svojim blíz-

kym a overte si, či sú v poriadku.
• Akýkoľvek podozrivý telefonát hláste polícii!!
• Policajti nikdy nekontrolujú vaše úspory.
• Totožnosť policajta si môžete overiť na telefónnom 

čísle 158.
• Nikdy nevpúšťajte do domu policajtov bez dokla-

dov!
• Nikomu nedávajte do rúk svoje peniaze!
• Ak je vám muž zákona podozrivý, volajte skutoč-

ných policajtov!
• Úradníci pri návšteve v domácnosti nenarábajú s 

hotovosťou.
• Úradníci vám nikdy osobne nedoručia peniaze, ani 

ich od vás nežiadajú.
• Úradník sa vždy musí na vaše požiadanie preuká-

zať preukazom.
• Jeho totožnosť si môžete na danom úrade overiť.
• Ak je vám úradník podozrivý, nahláste návštevu 

polícii.
• Nenechajte sa nalákať na výhodnú ponuku prezen-

tačnej akcie!!
• Na prezentačných akciách vám nikto nič nedá za-

darmo!
• Každý papier si poriadne prečítajte, kým ho pod-

píšete!
• Čítajte aj malé písmená!
• Nenechajte sa zmiasť milým a priateľským správa-

ním podvodníkov!
Obecný úrad
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...dokonč. zo str. 1
veľa podobných akcií, a tak sme do 
toho išli na vlastnú päsť s podporou 
našich sponzorov, pretože sme chce-
li nejaké kultúrne vyžitie aj pre našu 
obec, pre našich občanov. 

Tí, čo sme s Kepeždankou túto tra-
díciu v Hájskom rozbiehali, si veľmi 
dobre spomíname na prvý ročník a 
stiesnené podmienky v kultúrnom 
dome. Bolo veľmi teplo, „kulturák 
praskal vo švíkoch“ a preto sme 
museli po každom druhom vystú-
pení robiť štvrťhodinové pauzy na 
občerstvenie sa na čerstvom vzdu-
chu. Myšlienka sa ujala a v ďalšom 
roku sa nám podarilo zapojiť do 
spoluorganizovania aj obec, pridali 
sme súťaž vo varení gulášu, kultúr-

ny program 
sme prenie-
sli do exte-
riéru a vy-
tvorili tak 
podmienky 
pre jednu 
z najúspeš-
nejších ak-
cií v našej 
obci. Poďa-
kovanie za 
to patrí FS 
Kepeždan-
ka, bývalé-
mu aj súčasnému vedeniu obce, po-
slancom a všetkým dobrovoľníkom 
a zúčastneným organizáciám, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom napomá-

hajú a podporujú 
túto skvelú akciu, 
či už pri príprav-
ných prácach, 
príprave kultúr-
neho programu, 
výzdobe, zabez-
pečení občerstve-
nia atď. Som  rád, 
že  máme za se-

bou úspešných desať rokov a teším 
sa spolu s vami na ďalšie ročníky.

 Ivan Hambalek
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7. ročník Športových hier seniorov
V utorok 14. mája 2019 

sa stretli členovia Jednoty 
dôchodcov  z celého  ša-
lianskeho okresu. V tento 
deň sa konal už 7. ročník 
Športových hier seniorov. 

Tohtoročné športové 
hry zorganizovala základ-
ná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
(ZO JDS) v našej susednej 
obci v Močenku. Pôvodný 
plán organizátorov bol, 
aby sa športové podujatie 
konalo na futbalovom šta-
dióne avšak dážď a nízke 
teploty prinútili organizá-
torov pristúpiť k plánu B 
a presunúť akciu do špor-

tovej haly.
Už tradične sa športo-

vých hier zúčastnili čle-
novia základných organi-
zácií zo Šale, Diakoviec, 

Hájskeho, Trnovca nad 
Váhom a Močenka. 

Súťažili osobitne dámy 

a osobitne páni v disci-
plínach hod na cieľ, sla-
lom a kolky. Dobrú nála-
du podporovali aj diváci, 
ktorí spoločne s ostatnými 

súťažiacimi 
potleskom 
a pokrikmi 
fandili kaž-
dému súťa-
žiacemu. 

Do súťaží 
sa zapoji-
li aj hostia 
podujatia. 
Príležitosť 

vyskúšať si niektoré disci-
plíny neodmietol ani sta-
rosta obce Močenok Ro-

man Urbánik, ani bývalý 
aktívny športovec a teraz 
krajský športový predseda 
Jozef Zlatohlávek. 

Už 7. ročník olympiády 
dôchodcov, ktorý orga-
nizuje Jednota dôchod-
cov, je športovou akciou, 
kde sa schádzajú seniori 
a seniorky z okresu Šaľa 
a merajú si svoje sily v 
tradičných aj menej tra-
dičných športových disci-
plínach. V súťažiach išlo 
v prvom rade o pohyb a 
zábavu, takže zvíťazili 
všetci, ktorí boli ochotní 
súťažiť a baviť sa. 

zdroj web

S  viatosť birmovania
Dnešné obdobie egoiz-

mu a mamonárstva je bo-
hužiaľ spojené s poklesom 
duchovných hodnot,  preto 
sa prijímanie sviatostí u 
väčšiny tzv. matrikových 
kresťanov stáva skôr po-
vinnosťou voči starým 
rodičom, alebo sa berie 
ako folklór, show či zvyk. 
Občas je tak trochu poist-
kou – čo keby náhodou....? 
Pre niektorých je to príle-
žitosť, ako si cez birmov-
ných alebo starých rodičov 
vylepšiť finančnú situáciu 
a prísť k atraktívnym da-
rom. 

Tak by to samozrejme 
nemalo byť, pretože bir-
movanie, takisto ako krst, 
vtláča do duše kresťana 
nezmazateľný duchovný 
znak alebo charakter. Preto 
túto sviatosť možno prijať 
iba raz v živote. Birmo-
vanie zdokonaľuje krstnú 
milosť. Je to sviatosť, kto-

rá dáva Ducha Svätého, 
aby nám pomáhal vydávať 
svedectvo o kresťanskej 
viere slovom, ktoré spre-
vádzajú skutky.

Birmovanci, ktorí chcú 
túto sviatosť prijať by 
mali prejsť celoročnou 
prípravou ku ktorej patrí 
okrem farskej katechézy 
aj účasť na sv. omšiach a 
nakoniec preverenie ve-
domostí v podobe otázok. 

Týmto všetkým prešli aj 
naši birmovanci pod ve-
dením nášho duchovného 
otca Vdp. Mariána Anta-
la. Niektorí to brali pocti-
vo, ozaj sa snažili a patrí 
im zato veľká pochvala 
a iní to brali s humorom 
a nezodpovednosťou, ale 
to vobec nevadilo, na bir-
movku išli všetci.

Dňa 7.9.2019 sa v našom 
kostole sv. Barbory konala 
práve táto veľká slávnosť. 
Pristúpilo k nej 30 birmo-
vancov. Svätú omšu cele-

broval generálny vikár Tr-
navskej arcidiecézy Mons. 
Ján Pavčír. Prišli tiež kňazi 
z okolitých farností a ta-
kisto náš vzácny rodák 
Vdp. Branko Popelka.

Celá slávnosť, sa niesla 
vo veľmi príjemnej atmo-
sfére, sprevádzali ju nád-
herné spevácke výkony 
našich birmovankýň pod 
vedením šikovných hu-
dobníčok Janky a Terezky 
a tiež speváckeho zboru  
pod vedením Mgr. Janky 
Balážovej, za čo im patrí 
veľká vďaka. 

Verím, že naši mladí bir-
movanci sa prijatím tejto 
slávnosti pripoja k zástu-
pom novej generácie apo-
štolov, ktorí majú všade 
šíriť Evanjelium a napĺňať 
krstné motto:“...aby náš ži-
vot bol Bohu na slávu, ro-
dičom na radosť, svetu na 
osoh a nám na spásu.“ 

Ďakujeme všetkým, 
ktorí prispeli ku kráse tejto 
slávnosti.

Zuzana Vlčková
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KEPESKÁ KOŠTOVKA
Na tento článek si klunne 

veznite sedmičku Vašého 
oblúbeného moku.

Myšlénka zorganizuvat v Kepež-
dy koštóvku vína mátala mnohé 
vincúrské hlavy, trízvé aj opilé, dlhé 
desatročá. Či už chýbalo odhodlá-
ný alebo boli 
tažké, me-
ruósmé roky 
bez vína, ale 
to už je na 
iné bolehlavy. Naše plány boli též 
dlhodobejšé, myšlénka nás mátala 
nejennu noc, zúčasnuvali zme sa 
koštóvék, na kerých zme získava-
li potrebné kontakty a odkukávali 
zme čo a jako. Samozrejme, nekedy 

zme si nezapamatali ništ. Dóležitý 
impulz, nevím, keré víno ich natol-
ko učarovalo, prišél od Jozefa Ur-

bana a Dávida Kišša. Založili zme 
OZ Kepežský štek, kerého hlavným 
posolstvom je láska k vínu a hroznu 
a pustili zme sa do príprav. Za dá sa 

povedat krátký čas sa nám společne 
ze SZZ MO Hájske, obcou Hájske a 
FS Kepeždankou podarilo zorgani-
zuvat prvú Kepeždskú ochutnávku 
vín 25.5.2019 na svatého Urbanče-
ka – patróna vinohradníkov.

Starost do poslennej chvíly, či 
bude k dispozící kulturák, pripraviť 
náhranný plán místa konáná, za-
bezpečit financie, odborných degu-
státorov, oslovit čo najvác vinárov, 
tentoraz hlavne z Kepeždy, nájst 
ludí na organizáciu a pomoc, za-
bezpečit občerstvený, prázné flaše, 
štuple, benničky, poháriky, výzdo-
bu, bulletiny, diplomy... Toto sú len 
najzáklannejšé záležitosti, bez ke-
rých by sa to nedalo zorganizuvat.

V prvom rade dakujeme každé-
mu, do sa akýmkolvek spósobom 
angažuval, pomohél, poradil, od 

najmladších až po naj-
staršé ročníky.

Dakujeme vinárom, 
naším aj z okolá – 
Veľký Cetín, Horná 
Kráľová, Močenok, 
Vinodol, Vráble, že 
sa podelili o svoje ča-
rovné moky, keré dlhé 
roky skovávali ve svo-
jích pivnicách. Verí-
me, že sú z výsledká-

ma spokojní a zúčastná sa aj dalšé 
roky. Mali zme možnost ochutnat 
79 vzorék vín – 47 bílých, 8 ružo-
vých a 24 červených.

Najlepšé hodnotené kepeždské 
víná boli (zlatý metál):
• bílé – Miroslav Vlček, Hájske 

480 – rizling vlašský, neskorý 
zber, 2016

• červené – Anton Trubač, 
Hájske 310, dornfelder, kabi-
netné, 2017

• Eva Kaducová, Hájske 155, 
zmes, 2018

• ružové – stríborný metál – Ma-
rek Vlček, Hájske 488, zmes, 
2018

Velké podakuváný patrí odbor-
ným degustátorom z Vinodolu, me-
novite Ing. Martin Matušica, Ing. 
Jozef Kozár, Ladislav Duchoň a 
Ing. Tomáš Szusztor, za to, že nám 
z radostu pomohli a hlavne odborne 
zdegustuvali každnú jennu vzorku a 
dali vela cenných rád ohladom sta-
rostlivosti o víno.

Obecný úrad Hájske nám bol celý 
čas nápomocný, otvorený, poskytél 
prostrédky a priestory potrebné pre 
organizáciu koštovky, za čo patrí 

velmi velká vdaka.
Snažili zme sa získat čo najvác 

sponzorov, ich radost z akcie a pod-
pora nás milo prekvapila. Velmi 
nám pomohli finančne a materiá-
lne, bez nich by koštovka bola vel-
mi tažko zrealizuvatelná. Najvačšá 
vdaka patrí našému generálnému 
sponzorovi Marián Baláž - JAMA.

... už som pri druhéj flaške, tak pí-
saný bude asi šelijaké...

Dakujeme naším švárným kepež-
dankám Nine, Lucke, Fede, Katke 
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a Adelke za ich ochotu pomóct a že 
to s nama aj s Vama vydržali dokal 
bolo treba.

Osobitne spomenem ludí, kerý 
majú najvačšú zásluhu a obetovali 
najvác času pri príprave a organizácí 
tejto udalosti:  Dávid Kišš, Jozef Ur-
ban, Marián Baláž, Ivan Hambalek, 

Ivan Múčka, Peter Vlček. Ďakujeme 
Ivanovi Ridzoňovi z Močenka za 
poskytnutie rád z jeho dlhoročných 
skúseností ohladom organizuváná 
koštovék.

Veríme, že koštovka naplnila Vaše 
očakávaná, minimálne žalúdky áno. 
Dúfame, že svatý Urbanček nám to 

posvatý aj budúci rok a z koštovky 
sa stane pekná tradícia a vyhladáva-
ná  udalost.

Ešte raz, velká vdaka a naprék toh-
toročnej skaze - aj ked né vela, ale 
nech je to víno pitné.

Nazdraví!                    
Erik Hambalek

  OZ Kepežský štek

Púť k Ružencovej Panne Márii
Drahí priatelia, farníci 

a obyvatelia obce Hájske, 
lúčiac sa s horúcim letom, 
pomaly, ale iste vstupujeme 
do obdobia jesene a tým i 
blížiaceho sa mesiaca októb-
ra, ktorý je pre našu farnosť 
a celý chotár zvlášť význam-
ným obdobím. Preto Vás 
všetkých i touto periodickou 
cestou srdečne pozdravu-
jem, ako duchovný správca 
našej farnosti a chcem vám 
zároveň predstaviť a pripo-
menúť nám všetkým dobre 
známu a mocnú Patrónku 
Pannu Máriu Ružencovú, 
ktorú si obzvlášť uctime v 
našej farnosti a ako vždy, tak 
i tento rok od 5.10. do 7.10., 
tradičnou farskou púťou, na 
ktorú Vás srdečne všetkých 
pozývam. Ona ako Matka 
Cirkvi neustále bdie nad 
nami - svojimi deťmi a chce 
nás povzbudiť, okrem iného 
k modlitbe Svätého Ružen-

ca, ktorý je pre mesiac októ-
ber charakteristický. Preto 
nezabúdajme na túto pre nás 
kresťanov tak dôležitú mod-
litbu, pri ktorej môžeme zís-
kať za daných podmienkach 
úplné odpustky, preto vyu-
žime dané Božie, duchovné 
milosti a dary, vyhľadajme a 
zoberme do rúk sv. ruženec  
a spoločne horlivo, úprim-
ne i vrúcne sa zapojme do 
tejto tak silnej modlitby v 
našom kostole, kaplnke, 
škole, dome, na prechádzke 
vo voľnom čase i v aute aj 
v autobuse cestou do práce, 
či zamestnania. Nebojme sa 
nanovo oživiť v našich rodi-
nách sami, ale i s blízkymi, 
s deťmi, mládežou a rodin-
nými príslušníkmi vrúcny a 
dôverný vzťah s našim Bo-
hom cez Matku Božiu a túto 
užitočnú i nádhernú modlit-
bu často vyhľadávať pre náš 
vlastný duchovný úžitok a 

osoh, ale tak isto aj za potre-
by nás, našich rodín, farnos-
ti, Cirkvi a celú občiansku 
spoločnosť v našom národe, 
Európe či vo svete.

Milí priatelia, zároveň 
vám chcem predstaviť ini-
ciatívu súčasného Svätého 
Otca - pápeža Františka, kto-
rý vyhlásil mesiac október 
2019 za mimoriadny misijný 
mesiac pod heslom: „Pokrs-
tení a poslaní - misionárska 
Kristova Cirkev vo svete“. 

Pozýva nás, aby sme cez 
pastoračné a duchovné ini-
ciatívy získali nové pove-
domie o misijnom posla-
ní Cirkvi a nanovo v sebe 
roznietili misijnú horlivosť, 
čiže predovšetkým obnove-
nie osobného misionárskeho 

poslania každého jedného 
kresťana. Misijná činnosť 
ešte aj dnes  predstavuje 
najväčšiu výzvu pre Cirkev, 
čiže všetkých nás veriacich 
a musí byť prvoradou. Mi-
moriadny misijný mesiac 
október nech je intenzívnym 
a plodným časom milosti na 
podporu misijných iniciatív 
a na prehĺbenie modlitby, 
ktorá je srdcom každej mi-
sie. Preto i v našej farnosti sa 
budeme spoločne v kostole 
vždy pred sv. omšou modliť 
sv. ruženec s októbrovou po-
božnosťou, na ktorú Vás už 
teraz srdečne pozývam, aby 
sme tak nielen ochotne a po-
zitívne odpovedali na výzvu 
Svätého Otca Františka, ale 
aby sme si o to viac zrelo a 
zodpovedne cez Pannu Má-
riu Ružencovú od Boha vy-
prosovali a zvolávali pravé 
dobro, jednotu a pokoj pre 
seba i celý svet. To sebe i 

Sv. omše cez Mariánsku púť:
• Sobota 5.10. o 17,00 hod. v kostole
• Nedeľa 6.10. o 10,30 hod. v kaplnke
                                  o 15,00 hod. v kaplnke  modlitba sv. ruženca
• Pondelok 7.10. o   8,00 hod. v kaplnke

Vám moji drahí, úprimne zo 
srdca želám, prajem a vy-
prosujem.

Váš duchovný otec 
a pastier v  Kristovi                     

Vdp. Mgr. Marián Antal 



Výlet do areálu oddychu v Hájskom spojený s opekačkou.
Dňa 21.06.2019 sme boli na 

výlete v areáli oddychu /bývalé 
družstvo/, kde sme mali možnosť 
pozorovať rôzne zvieratká, ich 
mláďatá a spôsob ich života. V 
rámci výletu sme si opiekli chut-
né špekačky a deti z toho mali 
ohromný zážitok v prírode veru 
všetkým chutilo. Unavení od vy-
sokých teplôt a plní krásnych zá-
žitkov sme sa vrátili do MŠ. 

Ďakujeme p. Marcelovi Čana-
kymu, že nám dovolil navštíviť 
jeho areál a pripravil nám gril a 
drevo na opekačku.

Anna Gálová
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Medzinárodný deň deti
Dňa 31.05.2019 nás poľovnícke zdru-

ženie Jarč Hájske, pozvalo pri príle-
žitosti MDD na fantastický guľáš na 
poľovnícku chatu. Guláš bol výborný, 
prežili sme krásne dopoludnie a touto 
cestou všetkým veľmi pekne ďakujeme 
v mene detí, ale i zamestnancov  mater-
skej školy.

Anna Gálová

Športová olympiáda detí materských škôl
Olympiádu organizovala miestna akčná skupina VITIS, obec a 

MŠ Veľké Zálužie dňa 
19.06.2019 v areá-
li športového klubu vo 
Veľkom Záluží. Čakalo 
nás slávnostné otvorenie, 
vztyčovanie vlajky OFS, 
zapálenie ohňa, sľuby pre-
tekárov a rozhodcov, po 
slávnostnom ceremoniále 
sme prešli k súťažiam. 1. 
beh na 20 metrov z polo-
vysokého štartu, 2. skok 
do diaľky z miesta, 3. hod 
kriketovou loptičkou

Za našu MŠ súťažili: Dianka Kováčová, Hanka Packová , Barbor-
ka Sviteková, Alexko Polák, Alexko Košec a Lukáško  Juríček. Žiaľ 
nezískali sme žiadne ocenenie, ale deti mali veľkú radosť a chuť 
súťažiť.Všetky dostali medailu, loptu a sladkú odmenu.

Anna Gálová

Rozlúčka s predškolákmi
Rozlúčka sa konala dňa 28.06.2019 v 

MŠ  za účasti rodičov, p.riaditeľky Mgr. 
Evy Štangovej a p.starostu Jaroslava 
Bennára.

Deti predviedli krátky rozlúčkový 
program, p.uč. Mária Kaducová deti 
slávnostne ostužkovala, p. riaditeľka im 
odovzdala osvedčenia o ukončení pred-
primárneho vzdelávania. Samozrejme 
všetko dobré a veľa úspechov im zaže-
lal aj pán starosta Jaroslav Bennár. Pani 
zástupkyňa Beata Mattesová rozdala 
deťom pamätné listy.

Rodičia sa postarali o občerstvenie, 
krásnu a chutnú tortu, rôzne sladké a 
slané dobroty, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme a všetkým budúcim prváči-
kom prajeme veľa úspechov v škole. 

Anna Gálová
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Svet očami detí cez objektív fotoaparátu 
podporené sumou 1660,-€.

Projekty ZŠ s MŠ Hájske
v školskom roku 2019/2020:

„Realizované s finančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.“

Lyžiarske potreby na LVVK 
podporené sumou 1530,-€.

ŠK Hájske 
s vynovenými sprchami.

Po modernizácii kabíny „A“ mužstva prišla na 
rad kúpelňa . Práce boli realizované s 
finančnou podporou Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja a obecného úradu. 
Špeciálne poďakovanie patrí všetkým 
zainteresovaným osobám.

Marek Kaduc

Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorili brá-
ny pre všetkých školákov. Po zaslú-
ženom oddychu nastúpil čas učenia, 
skúšania, školských aktivít a povin-
ností. Zahájenie nového šk. roka 
nám spríjemnili troškou ľudovej 
Peťko, Paulínka, Hanka, Lukáško, 
Dianka a Natálka a po krátkom pri-
vítaní všetkých žiakov, rodičov, pe-
dagógov i ostatných zamestnancov 
školy sa naši deviataci ujali nových 
prváčikov, ktorých máme v tomto 
roku 11. Odovzadali im malý darček 
a predniesli príhovor. Po príhovo-

roch p.riaditeľky, p.starostu a p.farára sa naši prváči-
kovia rozbehli do svojej triedy, v ktorej budú spozná-
vať prvé písmená a číslice. Všetkým žiakom želáme 
veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala 
miestom, kde sa budú dobre cítiť. 

Zuzana Vlčková

Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020



U11 3. miesto
Po minuloročnej fantastickej se-

zóne naša U11 opäť predvádzala 
pekné výkony a do posledných kôl 
bojovala o titul. Zranenie nášho na-
jlepšieho hráča Lukáša Vlčeka (57 
gólov spolu za U11 a U13) nás v tej-
to snahe pribrzdilo a nakoniec sme 
obsadili krásne 3. miesto. Okrem 

Lukáša, výborne výkony počas celej se-
zóny v bráne predvádzal Samko Palko-
vič, v obrane Maurício Tanko, v útoku 
David Prochádzka a Ľudko Chudáčik a 
samozrejme fantastická Pamela z U9. 
V závere súťaže dostávali viac šancí aj 
chlapci z lavičky, ktorí pochopili, že na 
miesto v základnej zostave je potrebné 
viac zabrať v príprave a na tréningoch. 
Toto je však mančaft, ktorí sa oplatí v 
budúcej sezóne sledovať v kategórii 
U13.
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VYHODNOTENIE futbalových mužstiev 2018/2019:
U9 1. miesto
Po jeseni druhí, spanilou jazdou 

na jar, naši U9 vyhrali súťaž !!! V 
40-tich zápasoch získali 97 bodov 
so skóre173-60. V bráne fantastic-
ky chytal David Odráška, v obra-
ne královal kapitán Matej Karásik 

(33 gólov) a v útoku jednoznačne 
dominovala Pamela Tanková, kto-
rá svojimi 106 gólmi (+ ďaľších 9 
dala za U11 a U13)  sa  stala  na-
jlepším strelcom nielen tejto súťa-
že, ale široko ďaleko. Týchto troch 
vhodne doplnili Matej Vlček, Santi 
Tanko, Sebastián Choja Lakatoš a v 
neposlednom rade aj posila z Bol-

ton Wanderes Santi Surro Rafaj či 
dvojica z Belfastu Celtic Fabricio a 
Leonardino Abusomwani. A to ešte 
nie je všetko! Na záverečnom turna-
ji Suzuki Cup v Nitre, v oklieštenej 
zostave s jediným náhradníkom sme 
zázračne získali pohár a medaile za 
fantastické 2. miesto a taktiež trofej 
pre najlepšieho hráča U9. 
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VYHODNOTENIE futbalových mužstiev 2018/2019:
U13 4. miesto
Keďže nám chýba ročník 2006, základom 

mužstva bola naša U11 a r. 2007 doplnený ta-
lentmi z U9 Matejom Karásikom a Pamelou 
Tankovou. Cieľom bolo oťukať sa v súťaži a 
pripraviť sa na budúci rok. Veľmi dobrá zimná 
príprava prispela k tomu, že sme vo väčšine zá-
pasov držali krok s fyzicky lepšie stavanými a 
hlavne o rok staršími mužstvami. Bonusom bol 
jarný postup do skupiny o 1. miesto. Ku koncu 
sezóny nás trápili zranenia klúčových hráčov 
Samka Karásika a Lukáša Vlčeka + náročné 

cyklistické etapy, avšak reálne treba 
priznať, že mužstvá ktoré skonči-
li pred nami, boli tento rok lepšie. 
Hráčom patrí veľká vďaka.

zdroj web

Turnaj futbalových nádejí obcí združenia VITIS
Dňa 19.9.2019 sa na futbalovom 

ihrisku v Hájskom odohral futba-
lový turnaj. Turnaju sa zúčastnilo 
10 družstiev z obcí združených v 
MAS VITIS. Družstvá boli rozde-

lené  do 2 skupín,   hrací systém 
každý s každým, 1x15 minút. Spo-
lu bolo odohraných 24 zápasov.

Poďakovanie patrí futbalistom 
a starým pánom ŠK Hájske, ktorí 

pomáhali pri organizovaní turnaja. 
DHZ Hájske, ktorý venoval vecné 
ceny najlepším hráčom jednotli-
vých družstiev, OZ Kepežský štek, 
ktorý zapožičal stany a pohostin-
stvu Popelka. Hlavná vďaka patrí 
zamestnancom obecného úradu v 
Hájskom a združeniu MAS VITIS.

Konečné poradie družstiev: 
10. Rumanová 

9. Lehota 
8. Horná Kráľová 

7. Jarok 
6.Trnovec nad Váhom

5. Báb
4. Lužianky 
3. Močenok 

2. Veľké Zálužie

1. Hájske
David Kišš 



12

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.

Narodili sa:
• Viktor Kompas, č.257
• Patrik Kovács, č. 429
• Sofia Chudáčiková, č. 269
• Maroš Tóth, č. 182
• Michal Horňák, č. 564
• Armando Lakatoš, č 330

MATRIČNÉ

UDALOSTI
UDEJE SA

23.11.2019
Oslavy 35. výročia 

vzniku FS Kepeždanka
30.11.2019

Muzikál Perinbaba
05.12.2019

Mikuláš
07.12.2019

Stolnotenisový turnaj
14.12.2019

Vianočné trhy
26.12.2019

Štefanská zábava
31.12.2019

Silvestrovská zábava

Príspevky prijímame zaslané e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor. 

Uzávierka budúceho čísla bude 24.01.2020.

OZNAMY A POZVÁNKY

Zosobášili sa: 
• Peter Hlinka (Hájske) a Adriána Vargová (Nitra)
• Ing. Jozef Kaduc (Hájske) a MUDr.Stanislava Cicáková (Šoporňa)
• Ing. Peter Kišš (Hájske) a Ing. Veronika Strašíková (Dolná 

Maríková - Besné)
• Ing. Ivan Callo (Istebné) a Mgr. Kristína Mandáková (Hájske)
• Boris Stojka (Hájske) a Kristína Sztojková (Hájske)

Opustili nás:
• Peter Pečenacký, 39 rokov
• Antónia Trubačová, 76 rokov
• Anton Plaštiak, 67 rokov
• Agnesa Volaeková, 86 rokov
• Jozef Kaduc, 92 rokov

Prehľad zápasov VII. liga - DoubleStar Bet - sk.A“ - ObFZ NR:
DOMácI - HOStIA
ŠK Hájske - TJ Slovan Nitra-Kynek   29.09.2019 o 15:30 h.
ŠK Hájske - TJ Družstevník Dolné Lefantovce  06.10.2019 o 15:00 h.
FK FC 31 Jarok - ŠK Hájske      13.10.2019 o 14:30 h.
ŠK Hájske - TJ Družstevník Šurianky   20.10.2019 o 14:00 h.
ŠK Magnus (futbal) - ŠK Hájske   26.10.2019 o 14:00 h.
TJ Nové Sady - ŠK Hájske      22.03.2020 o 15:00 h.
ŠK Hájske - FC Štefanovičová     29.03.2020 o 15:00 h.
OFK Lužianky - ŠK Hájske      05.04.2020 o 15:30 h. 
ŠK Hájske - hostia         12.04.2020 o 15:30 h.
TJ Družstevník Horné Lefantovce - ŠK Hájske  19.04.2020 o 16:00 h.
ŠK Hájske - TJ Družstevník Svätoplukovo  26.04.2020 o 16:00 h.
FC Cabaj-Čápor - ŠK Hájske     03.05.2020 o 16:30 h.
ŠK Hájske - ŠK Nitra-Dolné Krškany    10.05.2020 o 16:30 h.
TJ Slovan Nitra-Kynek - ŠK Hájske   17.05.2020 o 17:00 h.
TJ Družstevník Dolné Lefantovce - ŠK Hájske  24.05.2020 o 17:00 h.
ŠK Hájske - FK FC 31 Jarok      31.05.2020 o 17:00 h.
TJ Družstevník Šurianky - ŠK Hájske   07.06.2020 o 17:00 h.
ŠK Hájske - ŠK Magnus (futbal)   14.06.2020 o 17:00 h.


