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Úvodné slovo STAROSTKY
Vážení spoluobčania a priatelia našej obce!
V každodennom živote akosi nevnímame, ako rýchlo
ubiehajú dni, týždne, mesiace a Vianoce opäť klopú
na dvere. čas pokoja, pohody, lásky a odpustenia. Pri
urýchlenom živote, aký prežívame, väčšina z nás ani
nestačila v priebehu roka úplne registrovať a vychutnávať jednotlivé sviatky alebo oslavy, či už boli štátne,
obecné alebo rodinné a opäť prichádzajú tie najkrajšie dni roka. V týchto dňoch myslíme viac na svojich
blízkych, priateľov, ako aj na opustených ľudí či núdznych. Na Vianoce otvárame viac svoje srdcia. Robíme
to preto, aby sme rozdávali tajomstvo Vianoc. A čo je
tým vianočným tajomstvom? Veriaci vedia, že je to
božia láska. Myslím, že aj neveriaci by odpovedali na
otázku podobne: tajomstvom Vianoc je láska. Láska,
ktorá dáva zmysel nášmu životu. A preto rozdávajme
čo najviac lásky všade okolo nás počas týchto dní i počas celého roka. Rímsky politik a rečník Cicero povedal,
že láska môže existovať len medzi dobrými ľuďmi. Nuž
riaďme sa podľa jeho slov, veď Vianoce sú aj časom

odpúšťania. Niet krajších slov v ľudskom živote ako
sú slová „Odpusť mi ....“. Vyslovte ich, aj keď sa niekedy ťažko vyslovujú. Možno neskôr môže byť neskoro.
S vianočnými sviatkami sa blíži aj koniec roka. Onedlho
sa presypú na všetkých hodinách sveta posledné minúty roka 2017. Budú vyzváňať zvony, oblohu rozsvieti
ohňostroj, v srdciach ľudí zaznejú tóny hymien. jedni
veselo, druhí so slzami v očiach sa rozlúčia so starým
rokom a s takými pocitmi budú nazerať aj na nastávajúce dni a mesiace toho nového. Starším ľuďom sa zdá,
že sú opäť bližšie k pominutiu, tí mladší zas o krok bližšie k vrcholu života. Lebo aj nový rok je taký, ako majestátne štíty ďalekých hôr. Keď svieti slnko pozeráme
na ne s nádejou. Všetci dúfame, ale sa aj trošku obávame. či budeme mať zdravie, silu, vytrvalosť i šťastie,
aby sme tam dorazili. Povzbudzujme a posmeľujme sa
navzájom, aby sme spolu zdolali všetky prekážky, aby
sme sa po skončení toho ďalšieho roka, mohli pozerať
späť spokojne.

Vážení spoluobčania!
Prijmite moje úprimné prianie do budúceho roku. Prajem nám všetkým mier,
aby sme deň čo deň v kľude zaspávali. Prajem nám ľudskú úctu, porozumenie a svornosť
v kolektívoch, nezištnú lásku v rodinách. Aby sme všetci mali svoj chlieb každodenný.
Prajem Vám dobrého zdravia, silu, odvahu, odhodlanosť a to všetko podopreté rozumom. Nech
závisť, nevraživosť, neochota i ohováranie vymiznú z našich životov. Z úprimného srdca Vám
prajem veľa šťastia, lásky, porozumenia, ale hlavne ten najväčší dar života – zdravie. Prežite krásne,
ničím nerušené sviatky v kruhu svojich najbližších.
Prajem pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle, požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2018.
Vaša starostka

K Vianociam
Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duši vašich vloží
radosť, šťastie, pokoj boží.
Na stole ryby a iné dobroty,
dnes príde láska, vykroč jej
oproti,
nepokaz nikomu ten večer
sviatočný,
veď patrí každému je predsa
vianočný!

vojnových
veteRánov
sme si uctili Aj
v nAšej obci
Sloboda je jedným z najprirodzenejších práv človeka.
Je pre nás každodennou samozrejmosťou a my žijeme
neuvedomujúc si, koľko životov naša sloboda zasiahla, koľko mŕtvych náš život v mieri zanechal. Počas
dovedna 10 rokov trvania dvoch najväčších vojnových konfliktov – 1. a 2. svetovej vojny, ktoré za sebou
zanechali spúšť, akú svet dovtedy nevidel, okrem miliónov zjazvených tiel a duší preživších, zanechali za
sebou aj tú najvyššiu daň – ľudský život 33 miliónov
vojakov.
Rozozvučanie zvonov na evanjelickom kostole 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte zahájilo pietne spomienkové stretnutie pri pamätníku pri evanjelickom
kostole. členovia jednoty dôchodcov, ako aj zástupcovia
obecného úradu si prišli uctiť obete všetkých vojen a vyjadriť tak súčasne aj svoju túžbu po mieri. Zhromaždeniu
sa prihovorila predsedníčka hájskej jDS jarmila Ižipová,
ktorá priblížila históriu tohto pietneho dňa a symboliku
červeného maku, ktorý sa s týmto dňom spája. S príhovorom vystúpila aj starostka obce Erika Herčúthová, ktorá
vyzdvihla myšlienku nikdy nezabúdať na tých, ktorí v boji
v akomkoľvek vojnovom konflikte, kdekoľvek na zemi položili svoje životy. Atmosféru umocnili aj úryvky z básne
„Na flámskych poliach“, ktorú napísal pplk. john McCrae,
kanadský lekár pôsobiaci na belgickom fronte, ktorý sa
v nej vypísal z hrôz, ktoré tu zažil. Pietny akt bol ukončený
minútou ticha, zapálením sviec a položením kytíc červených makov k pamätníku. Sloboda, pokoj a mier, za ktorý
mnohí položili svoje životy nás zaväzuje splatiť im tento
dlh jeho zachovaním. je teraz na nás, aby sme nezabúdali,
aby ich činy, hrdosť a odvaha ostávali pre nás inšpiráciou
a morálnym základom aj do budúcich rokov. Nikdy nazabúdajme na tých, ktorí v boji v akomkoľvek vojnovom
konflikte, kdekoľvek na zemi položili svoje životy.

Spolu s Hájskym hlásnikom a vianočným prianím, Vám bol do Vašich domácností už po tretíkrát doručený stolový kalendár, ale aj pero s logom našej obce. Témou na rok 2018 je téma netéma – predstaviť
okoliu zaujímavosti, „pikošky“ z jednotlivých obcí Turca, či už ľudové tradície, remeslá, báje, osobnosti,
ale aj netradičné podujatia. 52. a 10. týždeň je venovaný našej obci. Dozviete sa, ako vznikla prezývka nás Hájanov – vrabčiari, ale oživili sme aj mená mnohých rodín s „dvojakým“ priezviskom, ktoré sa
pričinili o dobrú povesť našej obce v krásnej Turčianskej záhradke. Nuž a pri jednotlivých príspevkoch
nechýbajú ani dobové fotky oboch našich kostolov, ale aj záber, ktorý bol zhotovený po divadelnom
predstavení Večná mladosť, ktoré nacvičili Hájani na Vianoce v roku 1955. Všetky snímky majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Veríme, že si tento kalendár nájde miesto vo Vašich domovoch a stane sa Vám
nápomocným v každodennom živote.

Na flámskych poliach
Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň a
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Háj sa pridal k tradícii červených makov.

Halloveen v materskej škole
jeseň rozdáva svoje dary a krásu všetkým, ktorí sa radi kochajú pohľadom na zmeny a prácu v tomto ročnom období.
S príchodom jesene sa nám pomaličky začínajú dušičky, ktoré
vnímame ako intímny rodinný sviatok , ale nebránime sa ani
Halloweenu. Po väčšine ho oslavujú deti v školách, dospelí na rôznych párty. Oba sviatky majú niečo spoločné a oba
vychádzajú z tradícií aj u nás. V utorok 31.10.2017 sa v našej Materskej škole uskutočnil prvý Halloweenský večierok,
ktorý bol spojený s vyrezávaním tekvíc a iných postavičiek
z prírodnín. Pozvali sme mamičky aj s ich bábätkami a takMaterská škola žila Halloveenom.

tiež našich rodičov s deťmi. Zúčastnilo sa
10 rodičov aj deťmi. Toto všetko sa odohrávalo v jedálni MŠ, kde boli pripravené
a naaranžované prírodniny ako gaštany,
kukurica, tekvice, listy, šípky, rôzna zelenina a iný materiál. Pani učiteľky sa prezliekli
za strašidlá a deti si v pondelok pripravili
rôzne masky a škrabošky, ktoré si na túto
párty obliekli. Masiek bolo dosť a boli
naozaj rôznorodé. Prišla nás pozrieť čarodejnica, žabka, kovboj, zombík. Po privítaní všetkých prítomných začali rodičia
aj s ich deťmi vyrábať strašidelné panáčiky a rôzne postavičky z prírodnín. Ak sa
niekto cítil unavený mohol sa občerstviť
. V ponuke boli rôzne sladkosti, zákusky,
ovocie a postarané bolo aj o dodržiavanie
pitného režimu. V mene MŠ by som chcela poďakovať všetkým, ktorí doniesli či už
niečo pod zub, alebo na pitie. Vyrezávané
tekvičky sme si poukladali po triede a zapálili sme si ich a deti ich mohli pozorovať
ako krásne svietia. Deti mali radosť, že si
vyrobili takéto krásne tekvice. Pomaly, ako
hodiny pribúdali , musel sa aj náš večierok
skončiť. Neostávalo nám nič iné, ako sa rodičom a maskám poďakovať, že sa našej
párty zúčastnili. Tešíme sa na ďalšiu takúto akciu a dovidenia o rok!
Andrea Žillová , učiteľka MŠ

Seniorov aj tento rok program zaujal.

ohliAdnutie ZA oktÓbRom
mesiAcom ÚctY k stARšÍm
MáTE RADi JESEŇ? MožNo PoViETE: JA RADšEJ JAR, LETo, Či ziMu ... ALE AJ JESEŇ Má SVoJE
ČARo. zúRoČí CELoRoČNú NáMAHu A V žiVoTE zAS PRiNESiE MúDRoSť, PoKoJ A VyRoVNANEJší PoHľAD NA SVET. JESEŇ VyTVáRA uMELECKé DiELA, KToRé Sú AKo KRáSNA PALETA. TAKýMTo KRáSNyM uMELECKýM DiELoM JE AJ ČLoVEK V SVoJEJ JESENi. TVARoVAL
A foRMoVAL Ho MAJSTER žiVoT SKúšKAMi, RADoSťAMi, ALE AJ PRoBLéMAMi A STARoSťAMi. A PRáVE PoČAS JESENE, V MESiACi oKTÓBER Si PRiPoMíNAME NAšiCH SENioRoV A VšETKo To, Čo PRE NáS uRoBiLi.
Inak tomu nebolo ani v našej obci.
20. októbra 2017 sa v novom kultúrnom dome stretlo vyše 70 hájskych seniorov, aby pri hudbe,
slove i speve prežili príjemný čas
so svojimi vrstovníkmi a všetkými, ktorí pre nich tento večer pripravili. Na úvod prítomných privítala podpredsedníčka ZPOZu
Ing. Lenka Lejtrichová a oboznámila ich s programom. Nechýbali
ani ďalšie členky ZPOZu. Anna
Fillová zarecitovala báseň „čo vidia starí ľudia“ a Blažena Budiská s Mgr. Katarínou Hankovou
dôchodcom zahrali a zaspievali.
Ďalej už nasledoval slávnostný
príhovor starostky obce Eriky
Herčúthovej. Hlavnou myšlienkou bola úcta - úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie. úcta k tým, ktorí sa
každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili
šťastnými nás, ich deti, vnúčatá.
úcta k rodičom, starým rodičom,
k prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.

So seniormi sa lúčila slovami, aby
ďakovali za každý deň, ktorý príde bez výhrad, bez otázok. Aby
ďakovali aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, Bohu,
ľuďom naokolo.
Do ďalších dní života im zapriala
nech sú naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a nech ich životná múdrosť citlivo vedie každým dňom ich života.
Seniorom sa prihovoril aj evanjelický farár Mgr. Tomáš Lipovský, ktorý spoločne s manželkou
Mgr. Zuzanou Lipovskou potešili
srdcia dôchodcov aj pesničkou.
Zamyslením program spestril
a oslávencov povzbudil aj kňaz
rímsko-katolíckej cirkvi Ing. Mgr.
Ľubomír Hudec. Ani tento rok
sa nezabudlo na našich jubilujúcich občanov, ktorí dovŕšili 70
rokov a vyššie. Odmenení boli
kyticou a darčekom. Hlavným
programom našich dôchodcov
potešili Heligonkári Majerčíkovci
a do tanca i na počúvanie hrala

hudobná skupina Mistral. Nechýbala ani slávnostná večera a pre
každého dôchodcu bol pripravený potravinový balíček. To, že
sa seniori cítili v tento deň dobre
svedčí aj to, že tí poslední odchádzali domov až neskoro večer.
jeseň je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave sa už belejú
končiare vrchov. Všetko je jasné,
priezračné a čisté. Ostré slnečné
lúče prerážajú chladné závany
vetra a hladia naše tváre. jeseň
je naozaj krásna. A v jednom zo
svojich mesiacov, ktorý len prednedávnom skončil, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností,
ktorá môže byť zrodená v duši
človeka. je ňou úcta k starším.
Veď všetci raz budeme starí. Ale
starší ľudia nie sú menejcenní. Sú
krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože
nám ešte vždy majú čo dať. človek sa učí celý život. A najlepším
učiteľom sú jeho najbližší. Rodina
– rodičia, starí rodičia i prastarkí.

Deti v zápale tvorenia.

Na Vianoce sme sa kreatívne pripravovali aj tento rok
Tradičné vianočné tvorivé dielne sme tohto roku
poňali tak trochu inak. Stretli sme sa hneď dvakrát.
Najprv koncom novembra, kde sme sa už začali pomaly pripravovať na blížiace sa vianočné sviatky.
Ponuka kreatívnych prác bola pestrá. Vytvárali sme
glitrové šišky na vianočný stromček, snehuliakov
z papierových tanierov, ale i darčekové tašky. Deti
mohli využiť rôzne techniky zdobenia, ale aj rozmanité pomôcky a kreatívne potreby. Po tejto tvorivej
dielni sme chceli rozsvietiť oblohu nad Hájom pomocou lietajúcich lampiónov, nepriaznivé počasie nám v tom však zabránilo. Stretli sme sa aj 15.
decembra, kde pre deti a mládež bola pripravená
netradičná tvorivá aktivita – výroba domácich mydiel. účastníci sa premenili na alchymistov. Rozpúšťali hmotu, ktorú následne farbili podľa vlastných
estetických predstáv kozmetickým farbivom, vyberali si aj z množstva vôní, veď mydlo musí voňať.

Posledným krokom bolo naliať túto hotovú zmes do
formičiek, ktoré si každé dieťa vybralo na základe
toho, ktorá sa mu páčila najviac. Vznikali tak mydlá
najrôznejších farieb a vôní, ale i tvarov. Kým takto
zhotovené výrobky tuhli, mohli si deti ozdobiť pomocou stužiek, filcových ozdôb a korálok vopred
pripravené mydlové kvetové gule. Takto vyzdobené
a zabalené dekoratívne mydlá na zavesenie, mohli
deti podarovať svojím blízkym. Pri tomto tvorení plynul čas veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali
a v poradí šieste a zároveň posledné tvorivé dielne
v tomto roku sa skončili. Každý si domov odniesol
krásne vlastnoručne vyrobené a ozdobené mydlá.
Tešíme sa z hojnej účasti počas celého roka. Bez Vás
milé deti a mládež by tieto tvorivé stretnutia neboli
tým, čím sú. Tešíme sa opäť v novom roku!
za všetkých, ktorí sa podieľajú na organizovaní
tvorivých dielní D.H.

V mesiaci október, po zabezpečení potrebnej dokumentácie, sa uskutočnila rekonštrukcia cesty pri
katolíckom kostole. Tento priestor si novú cestu zaslúžil, veď napokon už dlhé roky bola v nevyhovujúcom stave. Po vybudovaní kanalizácie a prípojok
na tomto úseku a zabezpečením potrebných náležítostí, tak mohlo dôjsť k vybudovaniu cesty. Tieto
práce boli zrealizované firmou Strabag. V obci tak
máme novovybudovanú cestu, ktorá zníži hlučnosť, ale i prašnosť v dotknutej zóne a zlepší kvalitu
života v obci. V programe revitalizácie tejto oblasti budeme pokračovať na jar. Osadená bude nová
hracia zostava pre deti, mobiliár a zrealizovaný
bude aj projekt výsadby tejto plochy.

Práce na ceste finišujú.

Aj tento rok sa bola sála zaplnená do posledného miesta.

svieČku nA obecnom Adventnom
venci sme ZAPálili uŽ Po tRetÍkRát
KEĎ Si RuČiČKy HoDiNiEK PoSuNiEME o HoDiNu SPÄť, SPoMENiEME Si NA NAšiCH zoSNuLýCH A oPÄť VyTiAHNEME VLNENé DEKy A ziMNé KABáTy, zNAMENá To, žE SA BLíži
oBDoBiE, KToRé MáME oD DETSTVA VšETCi SNáĎ úPLNE NAJRADšEJ – ADVENTNý ČAS.
ČAS, KToRý JE JEDiNEČNou PRíLEžiToSťou NA STíšENiE SA uPRoSTRED PREDViANoČNéHo zHoNu. iNšPiRoVANé TouTo MyšLiENKou BoLo 3. DECEMBRA 2017 už Po TRETíKRáT
V NAšEJ oBCi zoRGANizoVANé KuLTúRNE PoDuJATiE „PRišiEL ČAS ADVENTNý“.
Na úvod programu sa precítenou
recitáciou básne Advent – čas pokoja, radosti a lásky predstavila
Katarína Kmeťová. Po nej všetkých
prítomných privítala starostka
obce, Erika Herčúthová, ktorá vyjadrila potešenie, že táto milá tradícia v našej obci pokračuje a že sa
pri nej opäť po roku stretávame.
Zároveň vyslovila želanie, aby sme
si prostredníctvom hudby, slova
a spevu sprítomnili predvianočné
obdobie a urobili si ho tak krajším

Nechýbalo vystúpenie evanjelického spevokolu.

adventu, ale aj symboliku a pôvod adventného venca. Zhromaždeniu sa so svojím zamyslením prihovoril rímsko-katolícky kňaz
Ing. Mgr. Ľubomír Hudec. Zdôraznil v ňom dôležitosť duchovnej
prípravy na Vianoce, na príchod ježiša Krista ako toho, ktorý vnesie svetlo do našich životov. Nechýbalo ani vystúpenie evanjelického spevokolu pod vedením Mgr. Kataríny Záborskej, ktorý
divákov potešil 2 piesňami. Po adventnom programe sa všetci
prítomní premiestnili pred kultúrny dom, kde sa konala slávnosť
počas ktorej bol obecný adventný veniec posvätený a zapálená
jeho 1. adventná sviečka. Veľký úspech zožal vyrezávaný Betlehem, ktorý počas niekoľkých mesiacov pilne vyrezával RNDr.
Pavel Šipoš a s dokončovacími prácami pomáhal Pavel Lukáč.
Ani po zažatí sviece adventný večer nekončil. Pre všetkých bolo,
v pekne vyzdobenej sále, pripravené pohostenie. Pekne nazdobený priestor, vianočný čaj a domáce koláče od šikovných hájskych žien z jednoty dôchodcov, navodzovali tu pravú vianočnú
atmosféru. Do adventu času pokoja, radosti a lásky sme sa naladili už po tretíkrát aj v našej obci. Aj tento rok sa adventný program
vydaril. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
jeho príprave počas celého týždňa, nacvičovali program, chystali výzdobu i občerstvenie. Nuž a v neposlednom rade i všetkým
občanom, ktorí prišli a opäť raz dokázali, že pripravovať takéto
podujatia sa v našej obci oplatí.

a príjemnejším. Na záver všetkým zaželala príjemný večer obohatený výnimočnými chvíľami prežitými v radosti
i stíšení. V ďalšom programe sa predstavili naši najmenší – škôlkári. Odetí
v pekných kostýmoch, pod vedením
riaditeľky MŠ Anny Kováčovej, vystúpili s vianočným pásmom plným spevu,
recitácie i tanca. Nechýbala ani pesnička v angličtine a koleda, ktorú si nacvičili spoločne s evanjelickým farárom
Mgr. Tomášom Lipovským počas jeho
návštev v MŠ. Za svoje vystúpenie zožali obrovský potlesk. S básňou Zvoní
zvonček vystúpila šikovná recitátorka
Evka Vallová. Po nej sa plnej sále KD
predstavili opäť naši škôlkári, ktorí sa
tentokrát predstavili tancom Roľničiek,
ktorý nacvičili pod vedením učiteľky
MŠ Andrei Žillovej. Ani toto vystúpenie nenechalo publikum chladným.
Po ňom nasledoval vstup Mgr. Kataríny Hankovej, ktorá zaspievala piesne Haleluja a Šťastné a Veselé, ktoré
mnohých divákov v sále dojali. V hovorenom pásme Anna Fillová a Miroslav Pavlík priblížili prítomným históriu

Posvätenie adventného venca a jeho sviec.
Ručne vyrezávaný Betlehem sa páčil malým i veľkým.

mikuláš

Mikuláš so svojím sprievodom.

začiatok decembra je neodmysliteľne spojený s príchodom svätého Mikuláša, z čoho majú
najväčšiu radosť naše deti. Niektoré sa už dlho predtým učia pesničky a básničky, iné si zasa
pripravujú vtipy, aby ich Mikulášovi predniesli či porozprávali, keď sa s ním stretnú.
V našej obci sa tak stalo 6. decembra v novom kultúrnom dome. Ten bol zaplnený deťmi, ale i rodičmi
a starými rodičmi, aby ho spoločne privítali. Mikulášsky večer zahájila starostka obce, Erika Herčúthová,
ktorá vyslovila presvedčenie, že deti boli po celý rok
poslušné a Mikuláš náš Háj po svojich cestách určite
neobíde. Niektoré sa vyjadrili, že veru dobré neboli,
ale že sa potešia aj balíčkom z uhlia, čím rozosmiali
celú sálu. Chvíle čakania na Mikuláša a jeho sprievod
deťom krátili a spríjemňovali študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktoré si pre ne pripravili
bohatý program. Na úvod hájskym deťom zahrali
divadielko Soľ nad zlato, v ktorom nielen spievali,
ale do jeho deja interaktívne zapojili aj publikum.
Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a odmenili ho veľkým potleskom. Nechýbal ani tanec a rôzne zábavné
hry. Deti počas zábavy prekvapil vianočný škriatok,
anjeli, ale aj čerti z Mikulášovho sprievodu. Mikuláš
sa totiž zdržal v susednej obci a oni prišli bez neho.

Študentky PaSA hájskym deťom
zahrali rozprávku Soľ nad zlato.

Deti sa im aj tak potešili. Zatancovali si s nimi, za čo
ich anjeli a čerti pomaľovali na tvár. čerti machlenicami z uhlia, anjeli zlatými srdiečkami. Potom sa už
vybrali oproti Mikulášovi, aby trafil medzi najmenších Hájanov, ktorí ho už netrpezlivo očakávali. Aj tí
sa rozhodli, že Mikulášovi pomôžu a hlasným volaním „Mikuláš!“ ho začali privolávať. A aj sa ho dočkali. Na úvod ich všetky pozdravil a potom za pomoci
anjelov, vianočného škriatka, ale i čertov obdaril
každé dieťa balíčkom plným sladkostí a adventným
kalendárom. Tí, čo nepovedali Mikulášovi básničku,
či nezaspievali pesničku boli čertami pomaľovaní.
Po odovzdaní darčekov sa deti aj s rodičmi odobrali pred budovu obecného úradu, kde Mikuláš spoločne s deťmi, pomocou odpočítavania, rozsvietil
vianočný stromček aj ostatné vianočné osvetlenie
v obci. Mikuláš sľúbil, že návštevu dobrých hájskych
detí absolvuje aj o rok, čomu sa naši najmenší veľmi
potešili. Tak teda v decembri 2018 dovidenia!

Nechýbali zábavné hry ani tancovanie.

oByVATEľoM HáJA
SPRíJEMŇuJE ČAKANiE
NA AuToBuS už
NiEKoľKo TýžDŇoV
NoVá zASTáVKA. JEJ
MoDERNizáCiou
NEJDE LEN
o PoSKyTNuTiE
KuLTúRNEJšiEHo
PRoSTREDiA PRi
ČAKANí NA SPoJE,
ALE AJ JEJ SAMoTNýM
PREVEDENíM
o ožiVENiE
A SKRášLENiE VSTuPu
Do NAšEJ oBCE.
V mesiacoch október a november sa v našej obci
uskutočnila rekonštrukcia
autobusovej zastávky pri
evanjelickom kostole. Nová
autobusová stanica bola
umiestnená na mieste tej
pôvodnej a zodpovedá požadovaným kritériám, či už

Novovybudovaná zastávka.

po bezpečnostnej, funkčnej, estetickej, ale aj stránke využiteľnosti priestoru, v ktorom sa nachádza. Prístrešok bol vybudovaný z betónových tvárnic
a dreva, na strechu bola použitá plechová krytina, podlaha bola upravená
asfaltovým kobercom. Nechýba ani nová lavička na sedenie. Realizácia bola
spolufinancovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Pôvodná
nevzhľadná autobusová zastávka z plechu bola v zlom stave, jej rekonštrukciou sa prispelo k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním, zvýšeniu kvality života našich občanov a v neposlednom rade bola skrášlená ďalšia časť
našej obce.

Má človek ešte nádej?
Drahí čitatelia!
Hádali sa raz vietor so slnkom kto je mocnejší. A dlho
sa dohadovali. Nakoniec sa stavili. Kto z jazdca, ktorý cvála po ceste dá dolu jeho plášť, ten z nás dvoch
je mocnejší. Začal vietor a oboril sa obrovskou silou
na jazdca. Takmer z neho strhol plášť. Ale nepodarilo sa. Naopak. Čím bolo chladnejšie, tým pevnejšie
si človek plášť držal. Nakoniec si ho úplne pozapínal
a vietor pochopil, že už nemá šancu. Dal priestor
slnku a ono začalo hriať a páliť. Jazdec si plášť najskôr rozopäl a potom dokonca zoskočil z koňa a vyzliekol si ho. Slnko vyhralo a vietor možno pochopil,
že láskou a dobrotou sa dá dosiahnuť viac ako hrubosťou a silou.
Vietor v bájke to možno pochopil. A človek? Človek si
dáva otázku: Kde vziať silu a neprepadnúť hrubosti
a násiliu? Kde nabrať odvahu byť dobrým a láskavým?

Zamyslenia

Vianoce ponúkajú odpoveď. Sú stretnutím Boha so
svojim ľudom. Ponúkajú nádej! Kde sa rodí nádej, tam
ľudia znovu nachádzajú svoju dôstojnosť. Ale niektoré
osoby sa duchovne uzavreli; Božia láska u nich nenachádza nijaký prístup. Sú presvedčení, že Boha nepotrebujú alebo sa ho boja. Jeho veľkosť vyvoláva v nich
odpor. Cítia sa vo svojom bytí obmedzení a ohrození
vo svojej slobode.
Boh napriek tomu človeka nezavrhuje, ale hľadá.
Zvolil si novú cestu. Stal sa Dieťaťom. Stal sa závislým a slabým, tým, kto potrebuje našu lásku. Je taký
mocný, že sa vie urobiť krehkým a ísť nám v ústrety ako
bezbranné dieťa, aby sme ho my mohli milovať. Boh je
taký dobrotivý, že sa zrieka svojho Božského jasu a zostupuje do maštale, aby sme ho tam mohli nájsť a aby
sa tak jeho dobrota dotkla i nás, aby nás prenikla a cez
nás ďalej pôsobila. Je ten, čo nás čaká a nikdy sa v tom
neunaví. Dáva nám dar a čaká na nás. Je trpezlivý.

Tu je nádej pre človeka. Prijatím krehkého slabého Dieťaťa dostáva
Božskú silu byť dobrým, láskavým, nežným aj milosrdným.
Ing. Mgr. Ľubomír Hudec, rímsko-katolícky kňaz

Advent nie sú Vianoce

Drahí čitatelia, milí priatelia!
Šťastné a veselé Vianoce! Možno si teraz v duchu
mnohí myslíte, že niekde sa musela sťať asi chyba
alebo, že som sa určite musel pomýliť. Veď Vianoce
ešte nie sú. Budú tu až o niekoľko dní. To je predsa
prianie, ktoré bude vychádzať z našich úst a vchádzať do našich uší až na Štedrý deň alebo na
1. sviatok Vianočný. Áno je síce pravda, že pri písaní tohto zamyslenia už bola neskorá nočná hodina, no myslím to vážne. Šťastné a veselé Vianoce! Stále s tým nesúhlasíte? Ja mám však pocit, že
Vianoce sú už tu minimálne od prvej adventnej nedele. Vysvietené domy a vianočné stromčeky, vianočné pesničky všade, kde prídete, o vianočných
reklamách ani nehovorím a mnoho iného.
Ani ja s tým nesúhlasím. Vianoce tu ešte v skutočnosti nie sú. Je to fakt. To bolo cieľom aj môjho
úvodného priania. Aby sme si uvedomili, že Vianoce naozaj ešte len prídu. Vianoce ešte len prídu.
Toto nám zvestuje Advent. Z obdobia, ktoré nás
vždy pripravovalo na vianočné sviatky sa však stali vianočné sviatky. Snažia sa nás o tom presvedčiť
v médiách i v nákupných centrách. Nedajme im
šancu. Lebo adventné obdobie je o niečom inom.
Advent nie sú Vianoce! Advent je obdobie pred
Vianocami! Je to obdobie, počas ktorého sa máme

pripraviť na Vianoce. Ako? Vnútorne. Na čo/na
koho? Na príchod LÁSKY do nelásky tohto sveta.
Na príchod Božieho Syna – Ježiša Krista. Na príchod Toho, ktorý prišiel meniť ľudské životy, meniť
postoje, myslenie, prišiel naprávať vzťahy. Prišiel
nám ukázať, v čom spočíva skutočné bohatstvo
človeka – nie v tom, koľko núl máme na bankovom
účte, ale v pokore, v láske a predovšetkým v odovzdanosti Jemu. To je vianočná zvesť, ktorej oznamovateľom je advent.
Starozmluvný prorok Zachariáš nám zvestuje toto
adventné posolstvo: „Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza
k tebe spravodlivý a plný spásy...“ Pán Ježiš prichádza k tebe. Prichádza k nám. Prichádza medzi nás.
Otázka je: Chcem, aby prišiel aj ku mne? Do môjho
srdca? Do mojej rodiny? Do môjho manželstva?
Do mojich vzťahov?
Prajem vám, nech je pre vás toto vzácne obdobie
troch adventných týždňov (presne toľko to vyšlo
tento rok) časom, kedy si okrem zháňania vianočných darčekov, upratovania, pečenia a predvianočného zhonu nájdete čas vnútorne sa pripraviť
na príchod Božieho Syna, ktorého zvestovateľom
sú skutočné Vianoce.
Mgr. Tomáš Lipovský, ev. farár v CZ Háj

Ako sme volili vo voľbách do VÚC v našej obci
VOĽBA PREDSEDU
1. Juraj Blanár

SMER-SD

79 hlasov

2. Erika Jurinová

OĽANO, SAS, KDH, NOVA, OKS

35 hlasov

3. Marián Murín

Nezávislý

17 hlasov

Volebná účasť
v Žilinskom kraji
33,84 %

4. Peter Sagan

ĽSNS

12 hlasov

5. Anton Martvoň

Nezávislý

8 hlasov

Voľba predsedu:

6. Peter Cibulka

Nezávislý

2 hlasov

7. Kristián Hoffmann

SZS

1 hlasov

8. Ján Mikolaj

SNS

1 hlasov

9. Stanislav Pirošík

VZDOR, KSS

0 hlasov

VOĽBA POSLANCOV
/zvýraznený kandidát bol zvolený za poslanca VÚC v našom obvode/

1. Milan Litva

SMER-SD

54 hlasov

2. Dušan Hrivnák

Nezávislý

50 hlasov

3. Lucia Benčaťová Richterová OĽANO, SAS, KDH, NOVA, OKS

18 hlasov

4. Tibor Lettrich

Nezávislý

14 hlasov

5. Jana Drengubiaková

ĽS Naše Slovensko

5 hlasov

6. Marcel Čampiš

SNS

5 hlasov

7. Ladislav Holenka

MOST – HÍD

5 hlasov

8. Drahomíra Bulíková

NÁRODNÁ KOALÍCIA

9. Ladislav Janech

SME RODINA – Boris Kollár

1. Erika Jurinová
82 034 hlasov, 43,67 %
2. Juraj Blanár
55 931 hlasov, 29,77 %

Počet zapísaných voličov
380
Počet vydaných obálok
156
Počet odovzdaných obálok
156
Počet platných hlasov
za predsedu
155
Počet platných hlasov
za poslancov
151
Volebná účasť
41,05 %

Obecný úrad ďakuje
Obecný úrad úprimne ďakuje všetkým občanom i dobrým ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju
našej obce. Ďakujeme za prácu v prospech obce, v ktorej žijete!
p. RNDr. Helena Šipošová – darovala materiál na tvorivé dielne, knihy
p. RNDr. Pavel Šipoš – vyrobil a zapožičal Betlehem na adventný koncert
manželia Gajdošovci – za poskytnuté sadenice kvetov, plynový šporák, ktorý darovali do kuchynky v KD
manželia Šmulíkovci – za poskytnutie mäsových výrobkov na akcie
p. Marta Mračková – poskytla tekvičky na tvorivé dielne, rastliny na výsadbu pri obecnom úrade
p. Ivan Oravec, LPS Urbár Háj – finančný príspevok na obecnú zabíjačku, poskytol máj, drevo na Jánsku
a partizánsku vatru, čečinu na adventný veniec, vianočný stromček pri obecnom úrade
Lesy SR š.p., Turč. Teplice – sponzorsky poskytli palivové drevo do MŠ
p. Radko Mračko – dovoz mája
p. Pavol Lukáč – pomohol pri zhotovení Betlehema
p. Ctibor Dubovec – vyhotovenie fotodokumentácie z obecných akcií
JDS Háj – p. Jarmila Ižipová, p. Marta Gajdošová, p. Katarína Kmeťová, p. Mária Dubovcová,
p. Jarmila Stuchlá, p. Jarmila Hanková, p. Ľudmila Mračková, p. Blažena Budiská, p. Mária Nedobová,
p. Eleonóra Ločajová – napiekli koláče na adventný koncert
p. Ing. Monika Piliarová – darovala sladkosti na Mikuláša
p. Elena Klocháňová s manželom – zabezpečili výrobu a výzdobu adventného venca

Vianočná vločka
Suroviny:
1/2 kg polohrubá múka, 1 kocka droždia, 3 dl mlieka, 2 PL kryštálový cukor,
100 g maslo, 1 hrsť sušené hrozienka,
2 ks vajcia, 1 balíček vanilkový cukor,
1 štipka soľ, 1 štipka nastrúhaná citrónová kôra, 1 hrsť nasekaná horká
čokoláda.
Postup: 1. Mlieko, maslo, vajcia, citrónovú kôru, štipku soli, múku, vanilkový a kryštálový cukor a rozdrobené
droždie spolu zmiešame, vypracujeme cesto a necháme kysnúť. Po vykysnutí do cesta opatrne zapracujeme sušené hrozienka a nadrobno
nasekanú horkú čokoládu.
2. Cesto rozvaľkáme do kruhu a urobíme 8 zárezov po stred vyznačený
napr. pohárom. Každú časť medzi
zárezmi rozdelíme na 3 pásy, ktoré
spolu spletieme do vrkoča a konce
zahneme dospodu. Vločku spletáme
na papieri na pečenie a spolu s ním ju
potom prenesieme na plech.
3. Necháme aspoň 30 minút kysnúť,
potrieme rozšľahaným vajcom, stred
môžeme vyplniť podľa fantázie, napr.
mandľami alebo kandizovaným ovo-

cím. Vložíme do rúry vyhriatej na
200°C. Po desiatich minútach teplotu
znížime na 175°C, prikryjeme papierom a pečieme ešte 20 minút.

Vianočné rezy
Suroviny:
Prísady: 4 zarovnané PL cukru, 300 ml
mlieka polotučného. Na cesto: 5 vajec, 70 g cukru, 1 balíček vanilínového
cukru, 1 zarovnaná PL oleja (napr. slnečnicového), 60 g múky polohrubej,
½ balíček kypriaceho prášku do pečiva,
2 zarovnané PL kakaa preosiateho. Na
náplň: 2 balíčky Zlatého klasu, 600 ml
mlieka polotučného, 60 g cukru, 200
g lieskovo orieškového krému, 150 g
zmäknutého masla, 170 g sušienok
(napr. BeBe jemné). Na ozdobenie: 2
balíčky šľahačky v prášku, 1 zarovnaná
PL kakaa.
Postup: 1. Na prípravu karamelového mlieka do kastrólika nasypeme
cukor a miešame dokiaľ sa cukor
neroztaví (skaramelizuje). Pridáme
mlieko a miešame tak dlho, kým sa
karamel v mlieku úplne nerozpustí.
Odložíme na noc do chladničky.
2. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme
vajcia s cukrom a vanilínovým cukrom

RECEPTY

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je aj vianočné pečivo a vianočné rezy. Sladké či
slané koláčiky pestrých tvarov a farieb, chutné rezy a rolády dotvárajú neopakovateľnú atmosféru Vianoc. Ak hľadáte inšpiráciu, ponúkame vám paletu sladkých
receptov, ktoré vám a vašim blízkym iste pomôžu urobiť nadchádzajúce sviatočné
dni ešte čarovnejšie.

elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni do peny.
Pridáme olej a múku zmiešanú
s kypriacim práškom a kakaom
a na najnižšom stupni zašľaháme do vaječnej peny. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme
/elektrická rúra: 180°C, teplovzdušná rúra: 160°C, doba pečenia:
asi 25 min./.

3. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý
klas so 600 ml mlieka a cukrom podľa návodu na obale. Do horúceho
krému metličkou vmiešame lieskovo orieškový krém a za občasného
miešania necháme vychladnúť. Vychladnutý krém zašľaháme do masla elektrickým ručným šľahačom na
najvyššom stupni. Polovicu náplne
rozotrieme na korpus. Na náplň rozložíme sušienky a zakryjeme zvyšnou
náplňou.
4. Na ozdobenie vo vyššej nádobe vyšľaháme karamelové mlieko a šľahačku v prášku podľa návodu na obale
dotuha. Šľahačku opatrne rozotrieme
na náplň a cukrárskym hrebeňom
alebo vidličkou ozdobíme. Posypeme
kakaom a odložíme do chladničky.

Zamatová roláda
Suroviny:
Cesto: 5 PL cukor kryštál,
3 PL kakao, 1/2 KL sóda bikarbóna, 6 ks vajec.
Krém: 250 g maslo, 1 bal.
cukor vanilínový, 23 PL
kakao 6 PL cukor práškový,
3 PL múka hrubá, 200 ml
mlieka, 1 ks žĺtok.
Postup: 1. Bielka oddelíme od žĺtkov. Šľaháme
ich za postupného pridávania cukru na tuhý sneh.
Do vyšľahaného snehu po
jednom pridávame žĺtka,
potom kakao a sódu bikarbónu. Cesto vylejeme
na veľký plech vystlaný
papierom na pečenie a vo
vopred vyhriatej rúre pečieme krátko – 5 až 7 min.
Cesto necháme mierne vychladnúť, potom ho preklopíme na dosku poprášenú práškovým cukrom.
Papier na pečenie odstránime a cesto necháme
celkom vychladnúť. Nie je
potrebné ho zatiaľ stáčať.
2. Na prípravu plnky uvaríme hustú kašu z mlieka,
múky, žĺtka a necháme
ju vychladnúť na izbovú
teplotu. Po vychladnutí ju
zmiešame s maslom (tiež
izbovej teploty) a poriadne vyšľaháme. Plnku si rozdelíme na dve polovice.
Do prvej pridáme kakao
a 4 lyžice práškového cukru. Do druhej polovice vanilínový cukor a 2 lyžice
práškového cukru.
3. Vychladnuté cesto
natrieme najskôr svetlou,
potom tmavou plnkou
a zvinieme do rolády. Roládu môžeme poliať čokoládovou polevou, ozdobiť
orieškami.

Klinček

Domáca lekáreň

Neobíde sa bez neho vianočný punč, varené víno, dusená ryža a ani dokonalá sviečková. Berieme ho za samozrejmú súčasť našej kuchyne a moc sa nezamýšľame nad
tým, odkiaľ pochádza a či dokáže aj niečo viac ako len rozvoňať kuchyňu.
Klinček je jedno z množstva korení, ktoré pochádzajú z Ďalekého východu. Rod klinčekov
patrí do čeľade myrtovitých a zahŕňa vyše 1200 druhov. je to druhovo najbohatší stromovitý rod v Ázii. Klinček, ako ho poznáme z kuchynskej poličky s korením, je plodom druhu
klinčekovca vonného a pôvodne sa vyskytoval iba na indonézskom súostroví Moluky. Klinček sa preukázateľne dostal do Stredomoria už pred naším letopočtom, behom stredoveku ho dovážali do Európy arabský obchodníci nesmierne komplikovanou cestou cez čínu
a Malú Áziu. V 16. storočí už bol v Európe všeobecne známym a veľmi cenným obchodným
artiklom. Práve skrátenie cesty na Moluky bolo hlavným motívom k výprave Fernãa Magalhãesa, ktorý veril, že cesta západným smerom okolo Zeme bude kratšia než dlhá plavba
okolo Afriky. Očakávanie sa nepotvrdilo, Magalhães na výprave zahynul a cestu okolo sveta
dokončila jediná loď Victoria, ktorá sa vrátila plne naložená klinčekom, a dvojnásobne tak
zaplatila celkové náklady vynaložené na výpravu. O malé územie výskytu klinčeka sa zviedlo množstvo vojen. Z nich nakoniec vyšli víťazne Holanďani, ktorí aby si udržali monopol
na obchod s klinčekom, zlikvidovali všetky klinčekové a muškátové plantáže s výnimkou
prísne stráženého moluckého ostrova Ambon. Ten ovládli v roku 1605 a založili prvú akciovú spoločnosť sveta, ktorá tak zabezpečovala akýkoľvek svetový obchod s klinčekom. Až
v roku 1769 sa francúzskemu guvernérovi ostrova Mauritius podarilo prepašovať semená
oboch rastlín v dutých podrážkach a Francúzsko tak založilo vlastné plantáže na ostrove
Réunion. Pýtate sa prečo mal tento boj o obyčajné korenie taký zmysel? Cena klinčeka totiž
dosahovala závratných hodnôt – 1 kg sa predávalo za 7 gramov zlata, teda 2 dukáty. Len
pre predstavu, v dobe vlády cisára Rudolfa II. to bol napríklad mesačný plat tesárskeho majstra a napríklad metrák pšenice stál dva toliare, čo bol jeden dukát, teda cena pol kilogramu klinčeka. Dnes neuveriteľné. A čo bolo dôvodom takého záujmu? Bol to neskutočný
výpočet blahodarných účinkov, ktorými toto korenie oplývalo a o ktorých sa obchodníci
dozvedali z Ázie, kde už v tej dobe zastávalo neotrasiteľnú pozíciu ako prísada do jedál, liek
ale aj afrodiziakum. V Azii sú populárne klinčekové cigarety, klinček sa pridáva do tabakových zmesí aj u nás. Dôvod je jeho priaznivý účinok na pľúca. Bez ohľadu na obsah liečivých
látok je ale aj klinčeková cigareta, klinčekom do rakvy.
Pre zdravie
• Klinček je bohatý na minerály – obsahuje
vápnik, železo, horčík, fosfor, draslík, sodík a zinok, vitamín C, thiamin, riboflavin,
niacin, kyselinu listovú, vitamín B6, B12,
A, E, D, K.
• Klinček možno veľmi účinne využiť k úľave od migrény a bolesti hlavy spôsobenej zmenou počasia. Vyberte 20 pekných
klinčekov a spolu so štipkou soli ich
rozdrvte v mažiari. Takáto zmes vydrží
v dobre uzavretej nádobe aj 3 mesiace.
Naberte na špičku lyžičky a zmiešajte
s mliekom, silnejšie povahy to zvládnu
len tak na jazyku. Bolesť by mala rýchlo
ustúpiť.

• Klinčeková silica sa často používa v zubnej hygiene, nájdete ju v zubných pastách, ústnych vodách i kloktadlách, kde
tlmí citlivosť i bolestivosť zubného nervu. Vyplachovanie úst odvarom je veľmi
účinné pri zápaloch ďasien a po extrakcii
zubov.
• Inhalácia pary z klinčekového odvaru,
alebo horúcej vody s pár kvapkami oleja uvoľňuje dýchacie cesty a lieči prieduškové zápaly. Má tiež celkové ukľudňujúce účinky.
• Klinčekový olej je ideálny na afty, vdychovanie vône uľavuje pri nevoľnostiach
v tehotenstve, kinetózach a morskej chorobe.

KONTAKTUJTE NÁS
Svoje príspevky môžete posielať na emailovú adresu: hajskyhlasnik@gmail.com,
alebo osobne odovzdať na obecnom úrade. zároveň môžete posielať aj svoje vyjadrenia,
návrhy, alebo námietky k našim obecným novinám.
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