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úvodné slovo STAROSTKY
Vážení spoluobčania a priatelia našej obce!
Ani sme sa nenazdali a krásne teplé dni, prežiarené slnkom, sú za nami. Skončili sa letné prázdniny a čas dovoleniek . dni sa krátia a noci predlžujú. Po príjemnom letnom režime sme prešli k plnej prevádzke. Otvorili
sa školské brány, univerzity zahájili zimný semester, televízie a divadlá vstúpili do novej sezóny a hubári si
taktiež prichádzajú na svoje. Všetci sme sa dočkali zaslúženej odmeny za svoju prácu. Záhradkári žnú odmenu
za všetko úsilie, s ktorým od jari pracovali vo svojich záhradách. Úroda je pozberaná, zelenina, ovocie uložené
v pivniciach, či zavarené v pohároch. Vinári zberajú odmenu za namáhavú prácu vo vinohradoch. Hrozno je
obraté, z pivníc počuť šum kvasenia, teplý burčiak vo fľašiach. Vonku sa nám stromy pomaly zahaľujú do pestrofarebného šatu. Červená, žltá, oranžová - teplé tóny jesene, najkrajšieho ročného obdobia. Babie leto sa
ukazuje tiež v plnej kráse. Mám rada jeseň. Krásnu, farebnú, slnečnú, ale aj daždivú a hmlistú. Je ako náš život.
Striedajú sa v nej všetky nálady a pocity. No prináša so sebou aj dva krásne mesiace. Október a november. Sú
to mesiace, ktoré, viac ako iné, odkrývajú naše duše, naše postoje k ostatným ľuďom. Začína sa jeseň, pomaly,
potichu a tak prichádza aj staroba, nenápadne. Nedá sa jej vyhnúť. Práve preto bol mesiac október vyhlásený
za Mesiac úcty k starším. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky organizmy. Aj my
ľudia. láska, úcta, porozumenie. Tieto slová počujeme po tieto dni viac, ako inokedy. Úcta k starším ľuďom
by však mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať na jeden
mesiac v roku. Mala by byť stála a nielen v tomto mesiaci. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli životné
múdrosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Preto nezabúdajme na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu veku, veď
raz budeme všetci starí. Začiatok novembra zas patrí spomienke na tých, čo už nie sú medzi nami. Milovali
sme ich a chýbajú nám. ležia na mieste ich posledného odpočinku a my si každý rok prichádzame uctiť ich
pamiatku. Pripomíname si Sviatok všetkých svätých, druhého novembra zase Pamiatku zosnulých, po našom
dušičky. Hroby na cintorínoch sú schované pod záplavou rôznofarebných chryzantém. Všade dookola blikajú
svetlá sviec a kahancov. Je dobré, že si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. A že si pri tom spomenieme, že ani my tu nebudeme stále. Je to príležitosť myslieť nielen na tých, čo nosíme vo svojom srdci. Je to aj
čas, keď je dobré zamyslieť sa aj nad hlbším zmyslom ľudského života. Nad tým, čo má v našom každodennom
naháňaní skutočný význam. Práve preto mám rada jeseň. Pre jej babie leto, popretkávané slnečnými lúčmi.
Pre jej rôznorodosť, možnosti, ktoré nám ponúka. Pre jej snivosť, ale aj jesennú melanchóliu. Prajem aj Vám
všetkým krásnu jeseň.

Vonku sa nám príroda zahaľuje pestrým jesenným plášťom, babie leto nám ukazuje tvár. Aj naše ďalšie číslo Hájskeho hlásnika Vám prináša pestré stránky zo života našej obce. Nájdete si tu informácie o tom, čo sa udialo za ostatné
obdobie v našej obci, články, fotografie zo spoločenských podujatí. Pripravili sme pre vás číslo, ktoré je bohaté,
pestré, presne ako jeseň vonku. Ponuka je bohatá, je z čoho si vyberať. Dúfam, že pri poháriku dobrého burčiaka, či
teplého čaju si nájdete pár chvíľ na prečítanie, či prelistovanie obecných novín, ktoré k Vám práve teraz prichádzajú.
Prajem Vám príjemné prežitie babieho leta a jesenných podvečerov.
Vaša starostka

Jeseň – čas začať správne kompostovať
STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADU POČAS ROKA PRINÁŠA MNOŽSTVO ORGANICKÉHO ODPADU. PRÁVE V TOMTO ČASE MNOHÍ Z NÁS VYKONÁVAJÚ POSLEDNÉ PRÁCE PRI ZBERE ÚRODY A ČISTENÍ
SVOJICH POZEMKOV. ČO S ODPADOM, KTORÝ PO PRÁCI OSTANE?
Niektorí majitelia ho vyhadzujú do kontajnera,
iní ho spaľujú a znepríjemňujú tak život susedom
v okolí. Ak nám záleží na prírode a životnom prostredí, premeníme ho na kvalitné hnojivo. Vyrobiť
kvalitný kompost v priebehu niekoľkých mesiacov
nie je nemožné. dôležitý je správny výber kompostéra, ktorý ochráni biomasu pred nástrahami
počasia. Počas dažďa sa z neho nevyplavia živiny,
v teplých a veterných dňoch kompost nevysychá.
dôležitý je aj správny výber miesta. Kompostér
uložíme na svojom pozemku tak, aby neprekážal
susedom. Nesmie byť v blízkosti zdroja pitnej vody,
musí byť v priamom kontakte so zemou. Miesto vyberieme tak, aby bol ku kompostéru dobrý prístup
s dostatočným priestorom pre manipuláciu. do
kompostu môžeme dávať trávu, lístie, seno, slamu,

burinu, hnoj, trus, piliny, drevnú štiepku, kávu, čaj,
podrvené škrupiny z vajec, zvyšky z čistenia zeleniny. Zvyšky varených jedál pridávame len v malých
množstvách a ak tak robíme, musíme ich premiešať so suchými časťami bioodpadu. do kompostu
však nepatria: zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky,
sklo, plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá. Ak dodržíme základné podmienky, to
znamená rôznorodú skladbu kompostu, optimálnu
vlhkosť (v období veľkého sucha môžeme kompost
polievať odstátou vodou) a dostatok vzduchu, získame kvalitné hnojivo. A kedy zistíme, že je kompost zrelý? Keď má hnedú až tmavohnedú farbu,
drobnohrudkovitú štruktúru, nezapácha, ale vonia
ako lesná pôda.

Mladí hasiči dosiahli ďalší pekný úspech
História hasičstva má v našej obci dlhú tradíciu. dobré zázemie majú u nás
aj najmenší hasiči. Poctivá práca na tréningoch pod vedením Mgr. Martiny
Šagátovej doviedla našich chlapcov až k víťazstvu v okresnom kole hry Plameň, ktoré sa konalo na futbalovom ihrisku v diviakoch. Zúčastnilo sa ho
9 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. V požiarnom útoku s vodou
hájski chlapci obsadili 3. miesto. V požiarnom útoku CTiF a štafete na 400
m obsadili miesto prvé. Toto prvenstvo im zabezpečilo postup do krajského kola tejto súťaže. To sa konalo v horúcu sobotu, 18. júna 2016, v Zbyňo-

Na záver nechýbalo spoločné fotenie

ve. Po úvodnom hasičskom
sľube sa súťažilo v troch
disciplínach – v požiarnom
útoku s vodou, štafete na
400 m a medzinárodnom
útoku CTiF. V náročnej konkurencii 11 tímov obsadili
v požiarnou útoku s vodou 8.
miesto. Časy v ďalších dvoch
disciplínach sa spočítavali
dokopy a v tomto súčte obsadili výborné 2. miesto so
súčtom bodov 1035,11. Za
prvým miestom, ktoré by
im zabezpečovalo štart na
republikovom kole zaostali len o 0,9 boda. Účasť na
krajskom kole bola veľkou
skúsenosťou a možnosťou
zažiť a naučiť sa niečo nové.
Mladým zapáleným hasičom
a ich vedúcej, ktorá sa im
zodpovedne venuje, patrí
úprimné poďakovanie za výborné reprezentovanie našej
obce!

Hasičská sobota
Skoro v každom čísle obecných novín sme Vás informovali o práci aktívnych členov dHZ, ktorí sa
podujali na neľahkú úlohu – vybudovať na miestnom ihrisku hasičskú dráhu. Každý rok odviedli kus
práce - spevňovali plochu, betónovali obrubníky,
kládli zámkovú dlažbu, pokračovali vysievaním trávy, rekonštrukciou unimobunky. Tento rok vymenili strechy na bufetoch a zaviedli osvetlenie trate.
Hasičská dráha tak bola pripravená na uvedenie
do činnosti. V sobotu, 20. augusta 2016, prebehlo
oficiálne otvorenie areálu hasičského športu. Pásku
slávnostne prestrihla erika Herčúthová, starostka
obce a Jozef ižip, veliteľ dHZ. Starostka obce sa tiež
prihovorila hasičom. Vyzdvihla ich obetavosť, entuziazmus a ocenila ich aktivitu a snahu podieľať sa na
zveľaďovaní obce. Zároveň sa prihovorila aj hosťom
z lubinej a zástupcom ostatných hasičských zborov
a tak otvorila 12. ročník súťaže o Pohár veliteľa dHZ
Háj a 9. kolo Turčianskej hasičskej ligy. V oboch sú-

Prestrihnutie pásky odštartovalo hasičské popoludnie.

ťažiach v mužskej aj ženskej kategórii sme mali svoje zastúpenie. V THl hájski muži obsadili 2. miesto,
dievčatá žiaľ klasifikované neboli. V súťaži O Pohár
veliteľa si pre zmenu smolu čerpali hájski hasiči,
ktorí skončili na 6. mieste, zato naše hasičky obsadili
miesto tretie. Hájski muži obsadili v THl konečné 5.
miesto, kde nazbierali 173 bodov.

Futbalový kolotoč sa znovu roztočil
Po minulej vydarenej sezóne, kedy hájski futbalisti
robili radosť domácim fanúšikom, opäť bojujú o dobré umiestnenie v ii. Quick triede. S letnou prípravou
začali 9. júla účasťou na turnaji v Malom Čepčíne,
kde sa umiestnili na 4. mieste. Mužstvo absolvovalo
niekoľko kondičných tréningov a odohralo 7 prípravných zápasov. Trénovalo sa len raz do týždňa s malou
účasťou hráčov. Ako nám povedal tréner Stanislav
Oravec tento fakt ovplyvnilo predovšetkým dovolenkovo-prázdninové obdobie, brigády študentov, ktorí
tvoria základ družstva, ale aj rovnaké termíny TJ s činnosťou dHZ. Počas leta došlo v kádri aj k niekoľkým
zmenám. do Ďanovej prestúpil Patrik Weis a futbalové kroky Mareka Chovanca viedli do Slovenského
Pravna. do hájskych služieb sa podarilo získať davida
Cvengroša z TJ dynamo diviaky, Jozefa Jelluša z turčiansko-teplického Tepličana a Ďanovčana Michala
Janíka. Momentálne je hájsky futbal oslabený viacerými faktormi, ktoré nám ozrejmil Stanislav Oravec :
„Zranenie Jozefa Weisa a dlhodobejšia absencia Mareka lejtricha sú veľkým mínusom pre družstevník.
Ďalším negatívom je prerušenie hráčskej činnosti
starších a skúsenejších hráčov Rastislava lejtricha
a Radoslava Svitača, z dôvodu pracovných a osobných povinností. Mínusom je aj práca v zahraničí,

ktorá neumožňuje pravidelnú účasť na zápasoch
piatim hráčom. Nuž a v neposlednom rade je veľkou
stratou pre mužstvo osoba predsedu TJ Jozefa ižipa,
ktorý momentálne nemôže pomáhať hájskemu futbalu zo zdravotných dôvodov.“ uvedené skutočnosti
– oslabenia, slabšia pripravenosť mužstva, nepriaznivé výsledky v príprave sa podpísali aj na nepohodu
v mužstve. Tím si stanovil aj nižšie ciele - odohrať jesennú časť s umiestnením v strede tabuľky. Stanislav
Oravec ďalej pokračoval : „Situácia nie je ružová, ale
musíme z nej vydolovať maximum, dívať sa do budúcnosti. Z pozície trénera môžem povedať, že nás
čaká obdobie získavania herných zručností a cenných zápasových skúseností. To, čo nás stále trápi, aj
napriek zlepšeniu herného prejavu, je slabá produktivita, málo strelených gólov a nedôsledná hra smerom dozadu. Zapracovať musíme aj na výkonnosti
mladých hráčov.“ Po 9. kole patrí družstevníku Háj
priebežné 5. miesto s bilanciou 4 prehry, 1 remíza
a 4 výhry. Posledný zápas jesennej časti odohrali 16.
októbra 2016 na trávniku TJ Tatran Turček. Veríme, že
ani túto sezónu na hájsky futbal priaznivci nezanevrú
a podporia našich hráčov na domácich stretnutiach,
veď ako hovorí dirigent našej lavičky – fanúšik by mal
byť fanúšikom za každých okolností.

Dátum 30. apríla 2016 bol výnimočným pre tri rodiny, ktoré prijali dary – prekrásne zraniteľné bytosti, ktoré potrebujú
bezpečný domov plný lásky, nehy, dobra a pozornosti. Tento fakt je výsadou, ale aj zodpovednosťou pre blízke okolie
detí: Michala Štálika, Marka Lichnera a Dávida Ollera. Vitajte medzi nami!

narodí sa dieťa - radosť, šťastie, zázrak.
Privítali sme v živote našej obce najmenších, najkrajších a najnevinnejších občanov,
ktorí vo svojej bezbrannosti sú závislí na opatere milujúcich bytostí. Sú to dary, ktorých hodnotu si cenia ich najbližší, ale aj celá naša obec.
Posledná aprílová sobota patrila našim najmladším občanom. Obradnú miestnosť zaplnili rodičia
so svojimi deťmi, aby sa zúčastnili slávnostného
uvítania svojich ratolestí do života. Pozvanie prijali
všetky 3 bábätká spolu s rodičmi a príbuznými. Na
úvod sa zaplnenou obradnou sieňou niesla báseň
v podaní Anny Fillovej, členky ZPOZu. Po nej všetkých prítomných privítala ing. lenka lejtrichová,
podpredsedníčka Zboru pre občianske záležitosti.
Malým Hájčanom sa slávnostne prihovorila aj starostka obce, erika Herčúthová. V emotívnom príhovore privítala najväčší zázrak zeme – deti, ktoré sa
stali novými občanmi obce. Zdôraznila, že dostali
do daru kúsok domova, miesto v dedinke, v ktorej

Vitaj, dieťatko medzi nami, vitaj v rodnej
dedine. Nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme, ako staré matky
vravia, vtáča naše jediné,
želáme ti šťastia, zdravia, na spevnenej
pevnine.

budú žiť, kde už navždy budú mať svoje korene. Prihovorila sa aj rodičom s apelom, aby milovali svoje
deti, lebo sú toho najhodnejšie, veď vlastnia hodnoty, ktoré častokrát bývajú dospelým odopreté. Príhovor ukončila slovami, aby rodičia pozhŕňali v sebe
všetku nehu a lásku, s ktorou sa v živote stretli a znásobili ju vo svojom dieťati. Nevšednú chvíľu umocnilo aj spevácke vystúpenie Blaženy Budiskej a Mgr.
Kataríny Hankovej. Po slávnostnom sľube sa rodičia
za zvukov hudby podpísali do pamätnej knihy obce,
prevzali si kytičky i dary pre svoje deti. Na spokojných tvárach bolo vidieť, že výnimočnú atmosféru
obradu si všetci prítomní intenzívne vychutnali.
Svedčili o tom aj dojmy príbuzných po slávnosti.
Ako nám povedala jedna z mamičiek – bolo veľmi
milé a dojemné, koľkí ľudia si dali tú námahu privítať naše deti milým slovom, básničkou, pesničkou,
kvetom aj darom. Zavŕšením bolo kolísanie a spoločné fotografovanie. Pripravená kolíska, kultúrny
program členiek ZPOZu, príhovor starostky obce krásna chvíľa pre rodičov i deti, ktoré si túto udalosť
iste pamätať nebudú, ale pripomenú im ju fotografie i zápis rodičov do obecnej kroniky.

Po dlhšej odmlke znova oživený turnaj
16. júla 2016 sa, po niekoľkoročnej odmlke, uskutočnil futbalový turnaj – Memoriál ing. Miroslava donáta a Jána Šípku. Pozvanie domáceho výberu prijali
futbalové tímy – TJ družba Malý Čepčín, TJ družstevník Slovany a dynamo diviaky - dorast. Turnaj
sa vždy tešil veľkému záujmu divákov, ktorí aj tento
rok zaplnili náš priestranný a pekný futbalový areál.
Stretli sa všetky vekové kategórie a okrem radosti
z futbalového boja tu vládla priateľská atmosféra.
Nechýbala hudba, občerstvenie a chutný guláš. Turnaj otvorila starostka obce erika Herčúthová, ktorá
hráčom popriala veľa úspechov v športovom zápolení. Taktiež vyzdvihla a ocenila aktivitu futbalových
nadšencov, ktorí sa podieľali na obnovení turnaja.
Celkovým víťazom memoriálu sa stali hráči Malého
Čepčína a odniesli si tak cennú trofej. druhé miesto
obsadili domáci futbalisti. Tretí skončili dorastenci
z diviak a futbalisti Slovian obsadili štvrtú priečku.
Odovzdávali sa aj individuálne ocenenia. Najlepším

strelcom turnaja bol vyhlásený Jakub Šmatlák z Malého Čepčína. Cenu za najlepšieho brankára turnaja
získal hráč domáceho družstevníka Matej ursíny.
Najlepším hráčom memoriálu sa stal Tomáš Plavecký z dorastu diviak. Súťaž o najefektívnejšieho strelca pokutových kopov vyhral Jakub Záborský z Hája.
Po odovzdaní ocenení vydarené športové podujatie ukončila starostka obce, poďakovala všetkým
mužstvám za účasť a vyjadrila nádej a želanie, aby
sa o rok stretli opäť. Futbalový deň bol príjemným
spestrením upršaného a chladného sobotného dňa.

Výsledky zápasov:
Háj – diviaky dorast 3 : 0 (R. Ižip, Cvengroš, J. Koleno)
Malý Čepčín – Slovany 3 : 2 o 3. miesto
Slovany – diviaky dorast 2 : 4 Finále
Háj – Malý Čepčín 0 : 2

„Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima a táto postupnosť sa
objavuje aj vo svetových dejinách. Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú
postupne javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima, ktorou sa končí
jeden život. Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú,
naopak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého života
a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote ľudstva.“

Ľudovít Štúr

výsadba novej zelene
Na jar a začiatkom leta sa začalo s realizáciou
prvej etapy skrášľovania verejných priestranstiev v obci. V areáli materskej školy boli vysadené sadenice smreka, ktoré venoval ing.
igor Blihár. V mesiaci jún sa začalo s výsadbou v okolí obecného úradu. dovedna bolo
vysadených 60 okrasných stromov a kríkov
a 7 druhov kvetov. Týmto projektom sa nielen skrášlilo prostredie našej obce, ale predovšetkým sa skvalitnilo životné prostredie,
v ktorom žijeme. Výsadbu realizoval ing. Jaroslav Mališ, ktorý s citom pristúpil k zadaného
priestoru. V septembri sme mali pokračovať
druhou fázou výsadby, žiaľ tragická nehoda
prerušila našu ďalšiu spoluprácu.

Skrášlené priestranstvo pred obecným úradom.

Ukážka lietania dravcov ľudí zaujala.

s prázdninami sme sa
rozlúčili tak, ako sa patrí!
Ani sme sa nenazdali a leto spojené s pohodovejším režimom
pomaly utieklo. Koncom augusta opäť nadišiel čas rozlúčiť sa
s prázdninami. Po minuloročnom
nultom, sa 27. augusta 2016, konal
1. ročník Rozlúčky s prázdninami.
už od rána to v areáli futbalového
ihriska žilo prípravami na poobedňajší program. Varila sa kapustnica, zariaďovali sa bufety, stavali sa
stánky, chystali trate na disciplíny
aj priestory pre účinkujúcich. Na
obed bolo všetko pripravené. Po
15.00 hod. starostka obce erika
Herčúthová srdečne privítala všet-

Súťaže priniesli veľa zábavy.

kých občanov na športovo-kultúrnom podujatí a oficiálne zahájila
hájsku Rozlúčku s prázdninami.
deti sa hneď rozbehli k nafukovacej šmýkľavke Cica Mica, k cukrovej vate, alebo sa dali pomaľovať
na tvár skúsenou profesionálkou.
Pripravená bola taktiež sokoliarska skupina Biatec so svojimi
dravcami – sovou patagónskou,
plamienkou driemavou, výrom
skalným, sokolom a myšiakom.
diváci si dravcov mohli pohladkať,
odfotiť sa s nimi, vypočuť si o jednotlivých druhoch a dozvedieť sa
o ich živote viac. Ďalší program

sa odohrával na zelenej ploche
ihriska. Najprv si diváci mohli pozrieť dogfrisbee vystúpenie a po
ňom dogdancingové vystúpenie
Adriany Tomekovej známej z účasti v šou Československo má talent.
S fenkou lunou predviedla tanečný príbeh „ Naťahovacia bábika“.
So svojím psíkom si získala srdcia
malých i veľkých, ktorí ju odmenili
veľkým potleskom. Po nej sa opäť
predstavili sokoliari. Tentokrát odetí v dobových kostýmoch. Priblížili
históriu sokoliarstva, jeho význam
v dobách minulých. Nechýbala
prezentácia jednotlivých dravcov,
ich priblíženie verejnosti a na záver
aj ich lietanie. Krása, rýchlosť a majestátnosť dravcov sa divákom
páčila. Odvážlivci – najmä deti, si
mohli vyskúšať, aké to je držať sokola na ruke i vzlet a prílet dravca
na ruku. Na ihrisku postupne začali
prebiehať súťaže v netradičných
športových disciplínach. Prihlásilo
sa 6 tímov rôzneho vekového zloženia i pohlavia, ktoré si zmerali sily
v streľbe z luku, v jedení detskej výživy na čas, hlobení klincov, behom
cez pneumatiky či v bunji runingu.
Úspech zožala stonožka a chôdza
na chodúľoch. Súťažiacim nechýbal športový duch ani odhodlanie, ale aj zábavy bolo neúrekom
a hlavne o ňu išlo. Večer starostka
obce erika Herčúthová vyhlásila
výsledky a najlepším trom tímom
odovzdala ceny. Po zotmení sa začal večerný program. Zahájila ho
ohňová šou skupiny Black evils,
ktorá rozprúdila adrenalín v žilách prizerajúcich sa. 10 minútové
ohňové divadlo bolo čerešničkou
na torte celého dňa. Nechýbalo
ani zapálenie vatry a počastovanie
páleným. Zábava však nekončila –
kto chcel sedel pri vatre, iní si pochutnávali na posledných porciách
výbornej kapustnice a druhých zas
zlákala na tanečný parket muzika.
Hojná účasť domácich, aj množstvo cezpoľných návštevníkov, je
odmenou pre všetkých, ktorí obetovali svoj čas na prípravu tohto
podujatia . Tešíme sa zas o rok!

Z kroniky

/alebo aj takto sme žili/
SZM aj v tomto roku aktívne pracovala. Dňa 21.1. usporiadala organizácia besedu pri príležitosti 61.
výročia úmrtia V.I. Lenina. Besedu
viedla Marika Mračková, ktorá prečítala životopis Lenina, jeho diela
a jeho prínos pre nás všetkých.
Besedu ukončila s. Libuša Masná,
ktorá predniesla báseň. Po besede
si mohli všetci vypočuť klasickú
a modernú sovietsku hudbu. Vydarenou akciou, ktorú usporiadalo
SZM, bol výlet do prírody. V sobotu
23.2., zraz všetkých účastníkov bol

pri TJ, odkiaľ sa išlo autobusom
na Čremošské lazy, kde ich cesta
končila. Všetci si zobrali sánky, či
lyže a hurá dolu brehom. Pekné
prostredie, milá príroda oblečená
v bielom, dobrá nálada, smiech,
to všetko vládlo pri tomto stretnutí. Terén bol výborný a heslo „ I ty,
najskúsenejší nepadni!“, neplatilo. Bolo veľa pádov, ale i radosti
sa dočkali usporiadatelia: Lenka
Mračková a Marián Haľama spolu
s Ižipom Jozefom. SZM usporiadala aj niekoľko besied, ako napríklad besedu o knihe Chrám matky božej v Paríži od Viktora Huga,
na ktorej sa zúčastnilo 25 členov.
Obsah knihy predniesla Jana Bakošová. Potom nasledovala disku-

sia o tomto diele. Beseda priniesla
úžitok hlavne tým študentom, ktorí knihu potrebovali čítať. Mládež
má rada aj takéto akcie, ale viac sa
teší zábave. SZM usporiadal 31.8.
„Partizánsku vatru“, na ktorej bolo
52 mladých ľudí. Bolo tam veselo, spievali sa partizánske piesne,
rozprávalo sa o hrdinských bojoch
našich občanov v SNP. 31.12. ako
každý rok SZM usporiadal posedenie pri samovare a hudbe. Veselá
nálada trvala až do rána, ale všetko má svoj koniec.
Jedná sa o autentický prepis
z obecnej kroniky z roku
1985, kronikárkou bola Alena
Bahurinská (Švecová).

keď sa pália jánske ohne
Oslavy letného slnovratu sú veľmi
staré a patria do predkresťanských
čias. Bol to najdlhší deň a najkratšia noc v roku. Slovania oslavovali
znovuzrodenie Slnka, ktoré dáva
život. V neskoršom období bol
tento deň magickým dátumom.
Ľudia verili, že sa stierajú hranice
medzi reálnym a nadprirodzeným
svetom. V dobách našich predkov
sa zas tradovalo, že na Jána majú
najväčšiu moc všetky živly – zem,
oheň i voda. Preto sa zvykli páliť
jánske ohne – vatry. Mládež, ženy
aj muži na sv. Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali. V minulosti nebola výnimkou ani naša obec. Túto tradíciu
sme sa rozhodli opäť oživiť. V horúce piatkové popoludnie sme na
ihrisku odštartovali jánske popoludnie spojené s oslavou dňa detí.
Po privítaní starostkou obce erikou Herčúthovou začal program.
Pre najmenších bola pripravená
„Trať zručnosti“, ktorú zostavila
riaditeľka MŠ Anna Kováčová spolu s učiteľkou Andreou Žillovou.
Úlohou detí bolo prejsť vytýčenú

trasu, plniť úlohy a dokázať svoju
zručnosť. Na záver bola pre ne pripravená hra Rýchlejší vyhráva, kde
si zas mohli vyskúšať svoj postreh
a šikovnosť. Veľké prekvapenie si
pre hájske deti pripravili hasiči,
ktorí ich v toto horúce popoludnie
schladili vodou z iveca, z čoho boli
nadšené a veselý smiech a krik sa
ozýval celým futbalovým areálom.
Na záver boli deti odmenené balíčkami sladkostí. Hladoši si mohli

pochutnať na výbornom guláši, či
sa osviežiť v bufete. V podvečer sa
začala súťaž vo váľaní popolnice
na čas, do ktorej sa prihlásilo 13
odvážlivcov. V ženskej súťaži mala
najrýchlejší čas Nikoleta Mračková
a v mužskej si prvenstvo odniesol
Peter Šulek ml. Po vyhlásení výsledkov a odmenení víťazov bola
starostkou obce zapálená Jánska
vatra. Pri speve a hudbe sa zabávalo až do neskorej noci.

Skúška zručnosti môže začať.

RECEPT
Špenátová roláda

Divadlo našich najmenších.

Deň matiek a otcov
Ako vraví básnik – dieťa má dve ruky, jednu pre mamu a jednu pre otca. 4. májovú nedeľu sme aj v našej obci slávili deň
venovaný ženám a mužom, ktorí sa stali rodičmi. Popoludnie
zahájila starostka obce erika Herčúthová, ktorá predniesla
slávnostný príhovor. Vyzdvihla v ňom rodičovstvo, ako nositeľa neoceniteľných morálnych hodnôt. Na záver zdôraznila dôležitosť oslavovať rodičovskú lásku, veď je prvotným
komponentom pri formovaní osobnosti našich potomkov.
Po príhovore sa divákom predstavili naši najmenší škôlkári.
Spoločne s učiteľkami Annou Kováčovou a Andreou Žillovou
nacvičili predstavenie Šípová Ruženka. Na krásne vyzdobenom javisku, odetí v kostýmoch spievali, tancovali a recitovali. Za krásne vystúpenie zožali veľký potlesk a na tvárach
mamičiek vyčarili nielen úsmev, ale aj slzy dojatia. O ďalší
program sa postarala ĽH Podhradská muzika a folklórna
skupina Podhradie. V pásme plnom melodických zvukov,
tancov a scénok zo života na dedine zabavili obecenstvo. Na
záver kultúrneho programu všetkým mamičkám a oteckom
rozdali naši škôlkári priania, ktoré aj sami zhotovili. Pre všetkých bolo v novej sále Kd pripravené občerstvenie formou
švédskych stolov, o ktoré sa postarali aj tento rok šikovné
ruky hájskych žien. Veľa gazdiniek si pýtalo recept na výbornú špenátovú roládu, ktorej recept nájdete v tomto čísle. Pri
bohatom pohostení sa rozprávalo a smialo až do večera.
Krásne misy vytvorili šikovné hájske ženy.

Potrebujeme:
400 g mrazeného špenátu
3 celé vajcia
1 kávová lyžička soli
3 strúčiky cesnaku
150 g polohrubej múky
½ masla
2 kocky syrokrému, alebo iného rozotierateľného syra
1 cibuľa
1 lyžička vegety
150 g šunkovej salámy
pažítka
Postup: do rozmrazeného špenátu
dáme 3 žĺtky, soľ, prelisovaný cesnak,
múku a sneh z bielkov. Vymiešame.
Plech vystelieme papierom na pečenie,
vylejeme cesto a pečieme asi 7 minút na
150 – 170 stupňov. Horúcu roládu stočíme.
Plnka: ½ masla zmiešame s 2 kockami
syrokrému. Pridáme cibuľku nakrájanú
nadrobno a vegetu. Na záver vmiešame
150 g šunkovej salámy a na drobno nakrájanú pažítku. Touto plnkou naplníme
vychladnutú roládu. Recept poskytla
ing. lenka lejtrichová

Jablková výživa
Potrebujeme:
4kg jabĺk, 2 balíčky vanilkového cukru,
3 polievkové lyžice cukru, šťavu z polovice citróna.
Postup: Jablká očistíme, pokrájame na
menšie kúsky a dáme variť do väčšieho
hrnca. Komu sa nechce, nemusí ani šúpať, môže pokrájať aj so šupkou. Podlejeme asi 2 dcl vody, pridáme cukor,
vanilkový cukor a citrónovú šťavu podľa
chuti. Keď sa jablká rozvaria, rozmixujeme ich ponorným mixérom, plníme do
zaváracích fliaš, uzatvoríme a sterilizujeme 25 minút. Horúce vyberieme, prevrátime hore dnom a necháme vychladnúť pri izbovej teplote.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
stále aktuálny problém
už niekoľkokrát a stále dookola opakujeme a upozorňujeme v novinách na problém vývozu smetí. Sú
vytvorené čierne skládky a vinníka samozrejme niet.
Slovenskému jazyku snáď rozumieme všetci, a preto
ešte raz a stále dookola budeme opakovať, že smeti je
potrebné vyvážať tam, kde je na to vytvorený priestor.
Niekedy sa zdá, ako keby sme žili na jednom obrovskom smetisku, veď aj v smetnom koši nie je odpad na
seba nalepený. Prúdenie vzduchu sa tam nezastavilo.
Ak áno, tak to potom všetko začne hniť a zapáchať.
Chceme sa aj my dostať do situácie, že už ani v našich
podmienkach, okolo nás, nebude umožnené vzduchu,
aby prúdil, a tak začneme hniť a zapáchať?! Vedeli ste,
že každý obyvateľ Slovenskej republiky ročne vyprodukuje 350 kg komunálneho odpadu? Tento odpad
skončí na skládkach komunálneho odpadu. Skládkovanie odpadov je najhorší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládka pôsobí na jednotlivé zložky životného
prostredia ako voda, vzduch, zem, rastliny a živočíchy,
ale hlavne na naše zdravie. Skládky sa postupne napĺňajú a ich kapacity sa blížia k ich uzatváraniu. Samotné
skládky odpadov menia celý ráz krajiny a pravidelne na
nich dochádza k úletom plastov do okolia a o zápachu
z nich ani nehovoriac. Toto je to, čo chceme zanechať
pre naše budúce generácie? Nové skládky sa už našťastie povoľovať nebudú a preto je dôležité zamyslieť
sa, ako narábame s odpadmi v našich domácnostiach
– triedime odpady v čo najvyššej miere? Alebo všetko
ide do smetnej nádoby? Pre zorientovanie si priblížme
percentuálne množstvá jednotlivých zložiek odpadov
v našich „smetiakoch“. Až 45 % tvorí biologický odpad,
ktorý sa dá skompostovať. 14 % je papier, 11 % je plast
a 10 % je sklo – sú to zložky, ktoré sa dajú zrecyklovať
a opätovne použiť. 4 % tvorí textil, ktorý vieme odovzdať pri zebre textilu. 4 % tvoria kovy, ktoré taktiež
vieme veľmi dobre zrecyklovať. 3 % sú tvorené tetrapakmi – aj tie sa dajú zrecyklovať. S pôvodných 350 kg
nám v nádobe ostáva už iba 32 kg zostatkového nevyužiteľného odpadu, ktoré by skončili na skládke. Tu je
ale potrebné aj naše pričinenie sa. Napr. občan si kúpi
vodu minerálky v plastovej fľaši. Fľašu následne hodí
do smetnej nádoby. Výrobca minerálky bude potrebovať viac prostriedkov na to, aby si dal vyrobiť novú plastovú fľašu z nového materiálu, pretože recyklovateľná
PeT fľaša skončí na skládke. A čo z toho vyplýva pre
nás konečných zákazníkov? Minerálka bude drahšia
a zaplatí ju spotrebiteľ – my všetci. Aj preto je dôležité odpady triediť. Obci na pleciach ostáva aj opustený
odpad tzv. „čierne skládky“. Niektoré sú skryté, nepovšimnuté, viditeľné len vtedy, ak náhodou prechádzate
okolo. iné sú nápadné, ale aj napriek tomu neviditeľné pre tých, ktorí ich vytvoria, alebo sú málo dôležité

Novovytvorená skládka odpadu za cintorínom.

pre ostatných občanov. Jednu vec majú spoločnú – sú
nelegálne. Počet a rozsah skládok v našej obci stúpa
a ich „samomnoženie“ a „samozväčšovanie“. ich pôvodcovia ničia životné prostredie a esteticky znehodnocujú našu obec. ťažko si možno predstaviť, že by všetci
obyvatelia našej obce začali vyvážať za svoje ploty, na
verejné priestranstvá, za humná, k lesom, či za cintorín komunálny odpad z domácností, stavebný odpad,
alebo biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov.
Bola by to zrejme menšia lokálna ekologická katastrofa. Rozpočet obce by zakrátko padol z väčšej časti
na neustálu likvidáciu čiernych skládok, ktoré obec
povinne odstraňuje na základe zákona o odpadoch.
Neostáva nič len veriť, že k niečomu takémuto nikdy
nepríde. Ako sa však na súčasný stav majú pozerať tí
Hájani, ktorí platia dane a tieto skládky nevytvárajú, tí
ktorí sa zúčastňujú na veľkoobjemovom zbere, na zbere elektroodpadu, tí čo separujú plasty a papier, tí, ktorí
bioodpad kompostujú pre svoj úžitok vo svojich záhradách, či využívajú kontajner na trávu. Je to pre nich asi
nepríjemný pocit, lebo aj oni sa budú na koniec musieť
na likvidáciu špiny v okolí Hája poskladať svojimi daňami, ktoré by inak mohli byť obcou investované na zlepšenie infraštruktúry, alebo do skrášlenia obce. Musíme
si uvedomiť, že zdravé a bezpečné životné prostredie
je nástrojom na zachovanie zdravia celej spoločnosti. Poriadok a čistotu musíme zachovať aj pre nás, ale
hlavne pre tie budúce generácie, ktoré majú prísť po
nás. K čomu vedieme naše deti, keď tak bohapusto nivočíme to, čo sme my nevytvorili - prírodu v okolí? Ako
z nich chceme vychovať zodpovedných ľudí nielen za
seba, ale aj za celé ľudstvo? Zamyslime sa a ruku na srdce: „Vieme urobiť jeden malý krok?“ Začnime sa k našej
zemi a našej obci správať s úctou a začnime aj odpad
vnímať inak. Za odpad, ktorý vyprodukujem sme zodpovední my sami. Je len v našich rukách, čo zanecháme pre naše budúce generácie. Rozhodli ste sa vykročiť cestou čistejšieho, zdravšieho a krajšieho prostredia
vo svojej obci?

separovanie odpadu nevyhnutnosť dneška
Produkcia odpadu je sprievodným znakom existencie človeka. Vlastnosti a produkcia odpadu závisia
od rozvoja činnosti človeka a od zvyšovania jeho
náročnosti. V prvopočiatku odpad produkovaný
človekom bol podobný odpadu, ktorý sa vyskytoval v prírodnom ekosystéme. Tento odpad bol
kompletne biologický a tým aj rozložiteľný. Vývojom ľudských činnosti sa však začalo vyskytovať
množstvo nových odpadov, ktoré sú biologicky nerozložiteľné a tým zaťažujú životné prostredie. Od
1. januára 2016 je v platnosti nový zákon č. 79/2015
o odpadoch. Tento zákon dáva veľký dôraz na separovanie odpadov.

A ako správne separovať?
PLASTY:
ÁNO: stlačené PeT fľaše, plastové fľaše, plastové
obaly z kozmetiky a drogérie a čistiacich prostriedkov, uzávery z fliaš, plastové hračky, fľaše z jedlých
olejov, fólie, tašky, plasty označené ako HdPe, PeT
NIE: obaly veľmi znečistené potravinami, farbami
a chemikáliami, obaly z jedov, olejov a glejov, podlahové krytiny, molitan, gumy
SKLO:
ÁNO: sklenené fľaše rôznej farby bez uzáverov
a črepiny z nich, dekoratívne a tabuľové sklo, poháre od zaváranín
NIE: porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky,
žiarivky, výbojky, drôtené sklo, autosklo, sklo kombinované s inými látkami, sklenené obaly znečistené
farbou, olejom, zeminou, potravinami

NASTAl ČAS PRiPÁJANiA SA NA VeReJNÚ KANAliZÁCiu
Po rokoch minulých, kedy sa v našej obci zrealizovali 3
etapy kanalizácie, sa v prácach pokračovalo aj v roku
2015. Začiatkom augusta bola skolaudovaná 4. etapa kanalizácie, ktorej súčasťou je aj čerpacia stanica.

Konečná úprava komunikácie po kanalizácii.

V septembri sa vyasfaltoval aj úsek štátnej cesty, kde
je ukončená kanalizácia. Na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia občania začali s realizáciou kanalizačných prípojok a svoje nehnuteľnosti
napájať na verejnú splaškovú kanalizáciu. ešte v júli
sa v priestoroch obecného úradu konala občianska
schôdza, na ktorej boli všetci dotknutí informovaní
starostkou obce, ako aj zástupcami Turvodu a.s. Martin ako postupovať pri napájaní sa na kanalizáciu. Toto
stretnutie sa týkalo obyvateľov 32 domov, ktorých sa
zriadenie kanalizačných prípojok týka. Pripojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu sa zabezpečí ekologická likvidácia splaškových odpadových vôd. Súčasne sa zvýši hodnota nehnuteľnosti a ochrana a kvalita
životného prostredia. Je dôležité uviesť, že podľa § 40
ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení
sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu ak v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak
vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú
v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení,
bude obecný úrad predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej
kompetencii riešenie priestupkov a ukladanie pokút.
Okresný úrad môže uložiť vlastníkovi nehnuteľnosti,
ktorý sa dopustil takéhoto priestupku, pokutu až do
výšky 331 €.

Psie výkaly
znepokojujú
občanov
Jednou z tém, ktoré sa často riešia na obecnom úrade je téma
nezodpovedných majiteľov psov.
Tentokrát boli podnetom sťažnosti občanov, ktorí upozornili, že
na chodníkoch i na zatrávnených
verejných priestranstvách popri
živých plotoch, popri komunikácii zostávajú psie exkrementy. Čo
s nimi? Podľa platnej legislatívy
psie výkaly nie sú nebezpečným
odpadom, sú klasifikované ako
klasický odpad a teda sa môžu
vyhadzovať ako bežný neseparovaný odpad, t.j. do smetnej
nádoby. V zákone o sprísnení
držania a chovu nebezpečných
psov sa hovorí, že obce nemusia
zabezpečiť kontajnery na psie
exkrementy. Odstrániť ich musí
ten, ktorý má psa na starosti. Psie
exkrementy kazia nielen vzhľad
obce, ale znečisťujú i životné prostredie, môžu ohroziť zdravie ľudí
a pri kosení zatrávnených plôch
krovinorezom spôsobujú nepríjemnosti. A práve na to by sme
chceli upozorniť. Zároveň hygienici upozorňujú, že pri nedostatočnej hygiene sa môžu deti pri
styku so psími výkalmi, voľne
ponechanými na tráve, chodníku, či na detskom ihrisku nakaziť
rôznymi baktériami, parazitmi či
vírusmi, ktoré vyvolávajú rôzne
ochorenia. Patrí medzi ne salmonelóza, giardióza, tokoxaróza, pásomnica psia. Apelujeme týmto
na všetkých majiteľov psov v našej obci, aby výkaly bezprostredne odstránili. Ak tak neurobia,
obec prestane udržiavať verejné
priestranstvá a za vzniknutú situáciu ponesie zodpovednosť majiteľ psov. Mali by sme si uvedomiť,
že zbieraním psích výkalov chránime iných, ale aj samých seba
pred nákazlivými chorobami a zároveň udržiavame čistotu v obci.

Nepodceňujme silu ohňa
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú nevyhovujúci technický
stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo
zlý technický stav vykurovacích
telies. Hasiči za účelom požiarov
v rodinných domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať
stav vykurovacích telies ešte pred
ich použitím, inštalovať ich podľa
návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať
popol do nehorľavých nádob, dodržiavať predpisy pre skladovanie
a používanie horľavých kvapalín
a plynov a pod. Ak ste mali zabezpečiť vykonanie revízie a neurobili
ste to, tak namiesto pár eur môžete
prísť o svoje bývanie. Začiatok jesene je na vykonanie kontroly kotla,
či komína najvhodnejší. Pri výstavbe rodinných domov sú pravidlá
jasné. Bez potrebných revízií, či už
ide o komín, alebo kotol, kolaudačné rozhodnutie nedostanete. Na
to si ľudia zvykli a dodržiavajú to.
Horšie je to pri rekonštrukciách.
Postavíte si nový kozub a už menej
rozmýšľate nad tým, či starý komín
bude stíhať ťahať. Najviac takýchto
prešľapov sa stáva vtedy, keď chcú
stavebníci ušetriť a prerábanie robia svojpomocne, bez potrebných
skúseností. Ľudia volajú revízneho
technika najčastejšie až vtedy, keď
cítia spaliny v obytnej časti domu
a začne vlhnúť stena. Tomu sa dá
vyhnúť pravidelnou kontrolou.
Problematiku starostlivosti o komíny rieši vyhláška ministerstva
vnútra. Podľa nej sa v prípade vy-

kurovania tuhým palivom robí revízia každé štyri mesiace. Kto kúri
plynom a komín nemá vyvložkovaný, musí ho kontrolovať polročne
a v prípade vykurovania plynom
cez komín s vložkou stačí revíziu
vykonať raz ročne. Vo vyhláške sa
tiež uvádza, že kontrolu a čistenie
komína môže vykonať ten, kto má
vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Ak teda máte doma potrebné nástroje, môžete si komín
vyčistiť aj sami. Nebudete mať síce
o čistení komína potvrdenie, keby
sa náhodou niečo stalo, ale budete to mať zadarmo, ak nepočítame
vstupnú investíciu, teda cenu náradia a váš čas. Cena za vyčistenie
sa pohybuje od 5 do 50 eur, podľa
typu komína, jeho priemeru a výšky, podľa druhu paliva a tiež podľa toho, ako pravidelne je komín
čistený. Po revízii kominár vystaví
správu. Ak ju stratíte a poisťovňa ju od vás bude žiadať, môžete
od kominára požadovať kópiu.
Poisťovňa totiž môže odmietnuť
vyplatiť plnú sumu, na ktorú ste
poistenie domu uzatvorili. Vypaľovanie komína, možno vykonať len
výnimočne, ak nemožno odstrániť
usadeniny iným spôsobom. Komín
môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou ďalšej osoby. Vypaľovanie
komína sa ohlasuje obci. Preto nepodceňujte nebezpečenstvo okolo
Vás a nebuďte ľahostajní ku svojmu okoliu! Je dôležité si uvedomiť,
akú hodnotu má ľudský život, zdravie i ochrana nášho majetku.

Opäť sme divadlovali
WWW.narodnycintorin.sk je názov predstavenia Slovenského komorného divadla v Martine. Na jeseň minulého roku sme navštívili prvý diel
tohto divadelného sitcomu a túto jar sme si nenechali ujsť jeho druhú
časť. 45 milovníkov divadla, si tak mohlo vychutnať predstavenie, ktoré
opäť ponúklo pestrú paletu humoru, satiry i spevu. Zaujalo nielen svojou dynamikou, ale aj zasadením deja medzi popredných predstaviteľov slovenských dejín. Nechýbal ani tradičný prvok - blízkosť hercov, ich
očný kontakt s divákom, ktoré im dávajú dojem, že sú bezprostrednou
súčasťou deja. Aj tentokrát sme prežili nevšedný kultúrny zážitok. Návšteva martinského divadla nebola určite poslednou.

Komín dôležitý detail
Úloha komína je nezastupiteľná. Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu.
len v prípade, že sú spaliny bezpečne odvedené
cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích
priestorov. Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich
nevymetáme pravidelne, môže vzniknúť až niekoľko centimetrový nános sadzí. Vyhorenie sadzí, ktoré
hrozí pri vykurovaní tuhými palivami – teplota pri
vyhorení sadzí je 1000 až 1300 stupňov Celzia, spôsobí nekvalitnému komínu nezvratné škody, ktoré
následne môžu zapríčiniť požiar celého objektu. Vy-

oznaM

kurovanie zemným plynom je o to nebezpečnejšie,
že pri nedokonalom spaľovaní, t. j. pri nedostatku
vzduchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný plyn bez
zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté
plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácii. Tak,
ako sa venujeme pravidelnej údržbe domu, mali by
sme sa pravidelne starať aj o svoj komín. Čistenie
komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti.
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z.
predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie
komínových telies, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do
50 kW. Komín na plynový kotol treba skontrolovať
pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do
činnosti osobu odborne spôsobilú a následne nechať komín skontrolovať každých 12 mesiacov ak
ide o komín s vložkou. Pri spotrebičoch na tuhé palivá treba komín skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do činnosti osobu odborne
spôsobilú a následne nechať komín skontrolovať
každé 4 mesiace. Za nedodržiavanie lehôt alebo za
nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť fyzickej osobe
pokutu do výšky 100 €, právnickej osobe a fyzickej
osobe – podnikateľovi pokutu do výšky 8 298 €. Za
čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu.
Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade
poškodený, ohňom znehodnotený príbytok, nehovoriac o cene ľudského života. Komín a silu ohňa
preto nepodceňujte.

ÚRADNÉ DNI

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní na obecnom
úrade. Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že Vaše podania a úradné záležitosti
vybavíme počas úradných dní a úradných
hodín, tzn. okrem utorka. Za pochopenie
ďakujeme.

PONDELOK

Úradné hodiny
7:30 - 12:00

UTOROK

12:30 - 15:30

NeSTRÁNKOVÝ deň

STREDA

7:30 - 12:00

12:30 - 15.30

ŠTVRTOK

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

PIATOK

7:00 - 12:00

12:30 - 14:30

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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