OBČASNÍK O ŽIVOTE V OBCI HÁJ

HÁJSKY
hlásnik
II. ročník
Číslo 1-2/2016

Úvodné slovo STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčania!
Zima bude nenávratne za nami a po dlhých, chladnejších a tmavých nociach prinesie jar so sebou
teplo, ktoré nahrádza teplo domáceho krbu. Jar je priateľka lesov, lúk a záhrad. Stromy oblieka do
čerstvých zelených šiat a stáva sa útočiškom vtákom, ktorým sa šťastne podarilo prekonať strastiplnú cestu cez šíre more. Odomyká ústa riekam. Prináša so sebou svet plný farieb. Zem - tá plodná
matka, živiteľka celého národa, príliš dlho ležala úhorom. Zmizla z nej aj posledná prikrývka tohto
roku skromnejšej bielej periny a znovu sa môže zhlboka nadýchnuť. Jarná príroda má svoje čaro,
prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. Krôčik po krôčiku z nej začína vykúkať všetka zeleň.
Polia zaplnia usilovné ľudské ruky, ktoré s láskou kladú do pôdy semená, aby sa im neskôr odvďačila
hojnou úrodou. Všetci sa náhlia, aby si zabezpečili čo najviac zásob skôr, než príde ďalšia neľútostná
a dlhá zima. To isté slnko vyháňa z tesných klietok svojich bytov aj ľudí. Myslím si, že jar patrí medzi
najúchvatnejšie ročné obdobia. Je to najideálnejší čas vybrať sa na prechádzku do prírody a obdivovať jej obnovu. V atmosfére preplnenej sladkastým pachom kvetov a vlhkej zeme, s doprovodom
vtáčieho spevu, mäkkou trávou pod nohami a belasým nebom nad hlavou načerpáme nové sily,
čerstvý kyslík rozprúdi činnosť všetkých buniek v tele a dodá nám množstvo pozitívnej energie. Jar
pre mňa vždy bude synonymom prebudenia sa k životu. Všetko je to ako na doskách divadla. Všetko
sa zrazu prezlieka do iného šatu, hrá iné pózy a mení scenár. Z pochmúrneho sa stáva veselé a živé.
Teraz sa režisérom stáva slnko, riadi celú hru, kto kedy vstane, čo rozkvitne ako prvé... Aj cez zanedbateľné zápory jari je príprava na očakávané leto v plnom prúde a možností na zrelaxovanie tela
i ducha je nekonečne veľa. Tešme sa z jari všetci!

Vážení spoluobčania, práve prežívame jedno z najkrajších ročných období – jar. Zima sa už konečne
skončila, prežili sme bohatý fašiang – plesy, karnevaly, pochovávanie basy. Okná na domoch sa lesknú
čistotou, na stoloch sú nachystané jarné aranžmány, v košíkoch čokoládové vajíčka či zajačiky. Posledné
pôstne dni nás pripravujú na veľkonočné sviatky. Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota – tieto dni
zanechávajú v mnohých z nás jasnú pečať a posolstvo. Radostná Veľkonočná nedeľa, či „mužský“ Veľkonočný pondelok – tieto dni si užívame s rodinou, priateľmi, alebo si doprajeme oddych a pohodu nič
nerobenia. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Veľkej noci dovoľte mi zaželať Vám ich pokojné prežitie
v kruhu svojich najbližších. Prajem Vám všetkým, aby ste počas týchto sviatkov, ktoré sú oslavou života,
načerpali nových síl, optimizmu a radosti do všedných dní osobného a pracovného života.
Vaša starostka

Pranostiky
Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto.
Saď zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš!
Ak na Veľký piatok prší, dúfaj v dobrú úrodu.
Keď na Veľký piatok hrmí, na poli sa urodí.
Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov.
Ak prší na Bielu sobotu, bude málo čerešní.
Ak prší do božieho hrobu, bude smädný rok.

Fašiangy, aké majú byť!
Fašiangy - obdobie od Troch kráľov do polnoci
pred Popolcovou stredou je od nepamäti obdobím
plným zábav, plesov a hodovania. Nie je tomu inak
ani v našej obci. 6. februára sa uskutočnila tradičná
fašiangová obchôdzka, ktorú aj tento rok zabezpečili členovia DHZ. Sprievod sa pohol spred obecného úradu popoludní. A neboli v ňom len hasiči, ale
aj najrôznejšie masky od čarodejnice, cigánky až
po Michaela Jacksona. Veselý fašiangový sprievod
prešiel celou dedinou, hasiči vytancovali aj niektoré
gazdinky a s chuťou skonzumovali, čo im ponúkli.
Hájske ženy opäť potvrdili, že sú šikovné. Veď šišky

boli všade čerstvé, nadýchané a chutné, nechýbali
ani sladké fánky, niekde aj zákusky a množstvo najrôznejších jednohubiek. Fašiangovníkov nepustili
ďalej ani smädných. Potrebný všeobecný oddych
bol po obchôdzke v sále kultúrneho domu. Netrval
však dlho, veď vo veselení sa pokračovalo zábavou.
Tento rok do tanca i na počúvanie hrala skupina
z Malinovej. Nechýbala ani bohatá tombola a 120
domácich i cezpoľných sa zabávalo až do rána. Celým dňom sa niesla dobrá nálada, spev a smiech,
všetko tak, ako sa na fašiangy patrí. Nuž všetko má
svoj začiatok i koniec. Tak teda znovu o rok!

Ešte spoločná fotka a môže sa ísť fašiangovať!

OBECNÁ ZAKÁĽAČKA

A takto to všetko začalo.

V TURCI BOLA ZAKÁĽAČKA ISTÝM DRUHOM SVIATKU. BODAJ BY AJ NIE, VEĎ SKORO KAŽDÁ TURČIANSKA RODINA SA SNAŽILA PRICHOVAŤ PRASIATKO S TÝM, ŽE NA PREDVIANOČNÉ ALEBO FAŠIANGOVÉ OBDOBIE NAPLÁNOVALA ZABÍJAČKU.
Dnes sa však chov ošípaných z nášho vidieka vytráca. Aj preto sa obecný úrad rozhodol zorganizovať
1. obecnú zabíjačku a pripomenúť si slovenskú tradíciu výroby chutných domácich výrobkov. Prípravy na ňu sa začali už v piatok. V sobotu 27. februára
sa tak konala historicky prvá verejná zabíjačka. Od
rána sa chystali paráky na ošípané. Pre občanov bola
pripravená ukážka spracovania prasiatok a výroby
zabíjačkových špecialít. Pozrieť sa prišli mnohí domáci. Tí starší si s dojatím zaspomínali na dávnejšie
časy, kedy aj oni sami chovali ošípané a robili rodinné zabíjačky. Tí mladší videli spracovanie prasiatka
po prvýkrát v živote. Pri zakáľačke sa stretla partia
šikovných domácich, nechýbala dobrá nálada a tak
išlo všetko pekne od ruky. Plnili sa klobásy, jaternice,
dorábala sa tlačenka. V kotloch sa varila kapustnica,
škvarila sa masť, veď majstri chceli ulahodiť každému. Obecenstvo sa rozrastalo a pred 11.00 hod. sa
ukázali už aj prví hladoši, ktorí prišli ochutnať čerstvé
zakáľačkové pochúťky. Za symbolické euro sa mohli
do sýta najesť, či zakúpiť hotové výrobky. Bolo čím
aj hrdlo spláchnuť. Chuť všetkých výrobkov bola výborná, a tak nečudo, že sa ihneď po dokončení vyprázdnili všetky pekáče a tácky. Túto akciu podporili

aj hájske ženy z Jednoty dôchodcov. Pani Ižipová,
Gajdošová a Dubovcová napiekli koláče, na ktorých
si všetci pochutnali. Organizátorov potešil veľký záujem zo strany domácich aj ľudí z okolia. Pozitívne
reakcie boli tou najväčšou odmenou za ich poctivú
dvojdňovú prácu. V poslednú februárovú sobotu sa
v našej obci započala nová tradícia. Tradícia, ktorá
sem patrí, veď je dedičstvom po našich predkoch.

O zakáľačkové špeciality bol veľký záujem.

Poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi Martinovi Sedlačkovi - Farma Veles Háj /www.farmaveles.sk/

Veľkonočná syrová roláda

recepty

Potrebujeme: 4 balenia plátkového syra, 250 g masla, 400 g šunky, 5 natvrdo uvarených vajec,
1 lyžičku horčice, 100 g červenej, sterilizovanej kapie, petržlenovú vňať, štipku mletého bieleho
korenia, soľ.
Ako na to: Maslo vyšľaháme, primiešame doň najemno nakrájanú šunku, nadrobno posekané vajcia,
horčicu, na kocky pokrájanú, odkvapkanú kápiu, posekanú petržlenovú vňať, korenie a soľ. Plátky
syra rozložíme na alobal tak, aby sa mierne prekrývali, čím vznikne plocha veľkosti asi 30 x 30 cm. Na
plochu zo syra navrstvíme pripravenú plnku a pomocou alobalu zvinieme do rolády, ktorú v alobale
odložíme na niekoľko hodín do chladničky. Zo stuhnutej rolády krájame rezy, hrubé asi 5 mm. Poukladáme na misu, alebo použijeme na chlebíky.

KRASLICE
Už u starovekých národov boli vajíčka súčasťou
obradov vítania jari ako významný symbol slnka,
svetla, obnovujúceho sa života v prírode, zdravia
a plodnosti. V ústnom podaní a zvykosloví sa kraslice spájajú s kresťanstvom, ktoré pokladalo vajíčko za symbol znovunarodenia. Tvrdý obal vajíčka –
škrupina sa porovnával so Starým zákonom a jeho
vnútro s Novým zákonom. Vajíčko, z ktorého zázračným spôsobom vzniká nový život, má symbolizovať
zmŕtvychvstanie. V období feudalizmu sa vajíčka
dávali vrchnosti, ako povinná dávka, zvyčajne na
Zelený štvrtok. V 17. storočí však vznikla pod vplyvom reformácie zásadná zmena. Vajíčka sa neodovzdávali vrchnosti, ale krstní rodičia nimi obdarúvali
svoje krstné deti, dávali si ich navzájom priatelia, no

predovšetkým mladí ľudia, u ktorých darovaná kraslica vyjadrovala vzájomnú náklonnosť, predstavovali teda dar lásky. O starobylosti kraslíc svedčí už sám
ich názov. Slovo “krásny” pochádza zo staroslovanského označenia pre červenú farbu. Tá symbolizuje
jarný oheň a na krasliciach našich predkov prevládala. Červená farba pripomínala, že Kristova krv po
ukrižovaní na Veľký piatok obnovila a vykúpila svet,
a preto vajce - symbol sveta - sa ozdobilo farbou
krvi. V 19. storočí sa začal pôvod názvu maľovaného
vajíčka odvodzovať od toho, že sú krásne alebo od
ich krášlenia – kraslica. Vajcia sa nikdy nemaľovali
namodro. Modrá bola farba smútku, nešťastia, smrti a choroby. Najstaršie maľované vajíčka sú známe
z pohrebísk v Prednej Ázii z polovice 3. tisícročia p.
n. l. Na našom území boli škrupinky objavené v slovenských hroboch zo 7. storočia v Devínskej Novej
Vsi, na ktorých bolo zreteľné červené zafarbenie.

Veľkonočný baranček

Šibačka a oblievačka

Symbol barančeka bol veľmi rozšírený už
v predkresťanskej tradícii v celej stredomorskej civilizácii. Pre židov ovce symbolizovali Izraelitu ako člena “Božieho stáda”.
I židovský Boh je označovaný za pastiera,
ktorý berie svoje ovce do náručia.V židovskej tradícii sa baránok používal ako obetné zviera za hriechy a zároveň ho jedli na
sviatok Paschy, ako pripomenutie svojho vyslobodenia z egyptského otroctva.
V kresťanskej cirkvi sa baránok stal symbolom Božieho Barančeka - Ježiša Krista
a znázorňuje víťazstvo. Obrazne podľa
kresťanskej viery on je baránok obetovaný
za spásu sveta.

Malým chlapcom sa splietali prúty do tvarov
vrkočov. Aby prúty viac štípali, namáčali ich do
vody. Verili, že nevyšibané dievča ľahko stratí
krásu a nikto ho nepozve do tanca. Hovorilo sa čím väčší korbáč, tým väčšia česť. Šibalo sa, aby
boli dievčatá zdravé, usilovné a veselé celý rok.
Pôvod šibačky a oblievačky tkvie ešte v predkresťanskom období, keď Slovania slávili sviatky
jari ako symbol plodnosti a dotyk vŕbových prútikov so ženským telom znamenal odovzdanie
plodivej sily. Prúty, ktorými sa šibalo, mali podľa
ľudových predstáv zahnať zlé sily a preniesť na
človeka svoju sviežosť, rast, plodnosť. Oblievaniu sa zas oddávna pripisovala magická očistná
funkcia.

Zabávať sa vedia aj naši najmenší.

Okienko do materskej školy
Prihovárame sa spoza bráničky našej materskej školy, aby sme sa s Vami podelili o to, čím posledné
mesiace žila naša „škôlkárska“ rodina. V jeseni deti pozorovali zmeny, ktoré nastali v prírode, tešili
sa z farieb, ktoré toto ročné obdobie ponúka. V rámci „Dňa jablka“ sa dozvedeli, aký zdravý druh
ovocia jabĺčko je a zároveň vytvárali rôzne práce s touto tematikou.
Pomáhali aj na dvore MŠ, kde hrabali lístie a krášlili
tak okolie. Nechýbala ani tvorivá dielnička s rodičmi,
kde si naši najmenší vyrábali panáčikov z jesenných
plodov. S blížiacimi sa Vianocami si šaty prezlieklo aj
prostredie našej škôlky, ktorá sa zaodela do bielych
šiat zdobených svetielkami, vianočnými ozdobami
a motívmi. Čas vianočný je pre deti očarujúci. V príjemnom prostredí vyzdobenej triedy sa venovali
rôznym aktivitám, ktoré súviseli s prípravou na Vianoce. Poctivo nacvičovali tanec snehových vločiek,
s ktorým vystúpili na adventnom koncerte v KD
v Háji. Učili sa aj básničky a piesne, ktorými potešili Mikuláša, ktorý po roku opäť zavítal aj do hájskej
škôlky. Dokonca sa naučili piecť aj medovníčky, ktoré vlastnoručne vykrajovali, zdobili a ktorými obdarovali nielen rodičov, ale aj pracovníkov obecného
úradu. S novým rokom sa deti vrátili do škôlky po
vianočných prázdninách a hneď sa naplno pustili do
naplánovaných aktivít, ktoré plnili formou zaujímavých každodenných edukačných činností v rôznych
týždenných témach. Január ubehol ako voda, deti
využili napadnutý sneh a boli sa do sýtosti posánkovať na Hôrke, stihli postaviť aj snehuliakov, hrali
sa so snehom, aj sa guľovali. Február je mesiacom
fašiangov, ktoré nechýbali ani v našej škôlke. Okrem
veselej farebnej výzdoby v triede, deti vytvorili aj

portréty šašov, spomedzi ktorých potom vybrali
najkrajšieho. O tom, že zabávať sa vedia aj najmladší Hájani, presvedčili deti počas karnevalu, ktorý
sprevádzala plejáda masiek, súťaže, tanec a zábava.
Nechýbal ani týždeň zimných športov, v ktorom sa
deti oboznámili s danou tematikou, rôznymi technikami vytvárali obrázky lyžiarov, sánkarov a snowboardistov. V marci sa začali aj v našej MŠ prípravy na
jar a postupne na Veľkú noc. Deti tvorili snežienky,
narcisy, nechýbala ani téma domácich zvieratiek.
Nezabudlo sa však ani na knihy, veď marec patrí práve im. Deti sa dozvedeli ako vznikajú, z knihovničky
si vybrali svoju najobľúbenejšiu rozprávku a porozprávali prečo sa im páči. Pre deti bolo pripravené aj
prekvapenie. Návšteva Mestskej knižnice v Turčianskych Tepliciach, kde sa opäť dozvedeli veľa nového. Nevynechali ani kúpeľný park, kde sa zahrali na
relaxáciu pomocou stromov. Absolvovali aj exkurziu
v základnej škole, ktorá zaujala najmä predškolákov.
Deti sa previezli autobusom až na Čremošné. Takéto
dni plné nových podnetov sa im vždy veľmi páčia.
Pani učiteľky Marta Gajdošová a Andrea Žillová sa
im snažia vytvárať najrôznejšie aktivity so zreteľom
na komplexné rozvíjanie osobnosti v prostredí, ktoré je harmonické, estetické a pre deti motivujúce.
Veď tak by to aj v škôlke malo byť.
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Jar a požiare
S príchodom jari každoročne zaznamenávame zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Toto obdobie je bohužiaľ charakteristické aj zvýšeným rizikom typicky jarných požiarov. Hasiči upozorňujú hlavne na
tradičný nešvár – vypaľovanie suchého porastu – trávy, čo je činnosť
veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná.
V poslednom čase sa začali množiť požiare v prírodnom prostredí, a to najmä
požiare suchej trávy, krovia, lesných porastov a tiež odpadkov. Teplé jarné
počasie ľudí totiž láka k páleniu biologického odpadu ako napr. starej trávy,
lístia, haluziny, padnutých konárov. Hasiči práve kvôli týmto činnostiam majú
časté výjazdy k požiarom. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo
ohrozujú ľudské životy. Aj zdanlivo taká bezpečná činnosť ako je spaľovanie
zhrabaného porastu môže mať nepríjemné následky. Oheň sa v otvorenom
priestore môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť nielen ohrozenie
života a značné škody na majetku, ale taktiež závažné ekologické následky.
Stačí len neopatrnosť, nepozornosť, alebo panika. Pamätajte, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. V prípade
porušenia tohto zákazu môže byť fyzickej osobe, t.j. občanovi, uložená pokuta až do výšky 331 Eur. Veríme, že je v našom všeobecnom záujme, aby
naša príroda a jej ekosystém boli zachované aj pre budúcu generáciu a preto
Vás dôrazne žiadame, aby ste dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti
v prírodnom prostredí a nezakladali oheň na miestach v blízkosti lesa, nevypaľovali porasty a v lese nefajčili.

Dobrovoľný hasičský zbor bohatší o novú techniku
PROTIPOVODŇOVÉ VOZÍKY, KTORÉ MAJÚ UĽAHČIŤ ZÁSAHY PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH SI,
29. FEBRUÁRA NA NÁMESTÍ ANDREJA HLINKU V ŽILINE, PREVZALI ZÁSTUPCOVIA 29 DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV ZO ŽILINSKÉHO KRAJA.
Nechýbali medzi nimi ani naši zástupcovia. Za našu
obec sa preberania zúčastnila Erika Herčúthová,
starostka obce, a zástupcovia DHZ Jozef Ižip, Adam
Pádej, Patrik Weis, Jozef Weis ml. a Peter Šulek ml.
Protipovodňové vozíky sú určené na zásahy dobrovoľných hasičov, ktoré im umožnia rýchlo reagovať
na krízovú situáciu v čase povodní a účinnejšie chrániť život a zdravie občanov, ich majetok a miestnu
infraštruktúru. Výhoda protipovodňového vozíka je
v tom, že môže byť ťahaný za osobným autom. Je
taký jednoduchý na manipuláciu, že stačí vlastniť
vodičský preukaz sk. B. Majú ho obyvatelia priamo
v obci a vedia veľmi rýchlo zasiahnuť v prípade živelnej pohromy, napríklad povodní. Juraj Blanár,
predseda Žilinského samosprávneho kraja, pri odovzdávaní zdôraznil, že tento slávnostný akt je súčasťou najväčšej obnovy hasičskej techniky v novodobej histórii Slovenska. Konštatoval, že je spokojný
s tým, že do nášho kraja idú nielen protipovodňové
vozíky, ale rovnako aj prvozásahové nové vozidlá

Iveco Daily a repasované vozidlá Tatra. ŽSK má dovedna okolo 150 takýchto vozidiel. Aj vďaka tomu
sa zvýši účinnosť zásahov pri živelných pohromách.
Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline Jaroslava
Kapusniaka počet zásahov so súčinnosťou dobrovoľných hasičských zborov narástol za posledný rok
v Žilinskom kraji o 37 percent. Je teda vidieť zvýšenú aktivitu nielen po dodaní protipovodňových
vozíkov, ale aj hasičskej techniky, ktorú dostali dobrovoľné hasičské zbory obcí, medzi nimi aj ten náš.
Na záver nezostáva nič iné len zaželať si, aby nová
hasičská technika slúžila viac na taktické cvičenia,
ako na ostré zásahy.
Súčasťou prívesného protipovodňového vozíka je
nasledovné technické vybavenie: kalové čerpadlo,
generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie,
povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, set náradia.

JARNÉ
prázdniny

Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré prevládalo
v čase tohtoročných jarných prázdnin, deti v našej
obci zažili príjemné chvíle v animačnej miestnosti
obecného úradu. Počas troch dní bol pre ne pripravený zaujímavý program. V utorok počas kreatívnych
dielní hájske deti tak, ako aj pred rokom, vyrábali pozdravy k MDŽ. Svojou fantáziou a kreativitou opäť potvrdili, že sú šikovné a vytvorili vyše 130 srdiečkových
pozdravov. Kto nechcel skladať, strihať a lepiť mohol si
vybrať z množstva spoločenských hier a ukázať svoju
šikovnosť. V utorkové popoludnie nám svoj voľný čas
venoval RNDr. Pavel Šipoš. Počasie sa v ten deň umúdrilo a tak sa prázdninujúci vybrali na menšiu turistiku
do Vlkanovca. Pán Šipoš deťom porozprával o vtáctve, ktoré sa v okolí našej obce nachádza. Pripravené
mal aj zvukové a obrázkové ukážky, ktoré boli zaujímavým spestrením turistiky. Keďže sa sneh v okolí

Hájska prírodovedná výprava.

lesa a v ňom samotnom stále držal, deti mali šťastie
a mohli vidieť zvieracie stopy. Naďabili tak na odtlačok
laby medveďa, vlka, líšky, stopy vysokej zveriny, veveričky, ale aj rozrytú zem od diviakov. Turisti videli aj
srnky, či lane, prešli okolo krmelca, hľadali búdky pre
kuvikov a počas dvojhodinovej prechádzky naďabili aj
na bunker. Pán Šipoš svojim zaujímavým rozprávaním
a rôznymi aktivitami deti nielen poučil, ale zároveň
aj pobavil. Svedčia o tom aj úsmevy na fotografiách.
V posledný deň sa prázdninového popoludnia zúčastnili aj naši škôlkári s pani učiteľkou Andreou Žillovou.
V animačnej miestnosti sa hralo, kreslilo a zabávalo.
Úplnou bodkou za spoločne strávenými chvíľami bolo
občerstvenie pri dobrom koláči a čaji, ktorý každý deň
pripravovala pani Katarína Kmeťová. Aj keď sa tohtoročných jarných prázdnin zúčastnilo menej detí, ako
minulý rok, pozitívne hodnotenie zo strany detí, ako
aj ich rodičov je pre organizátorov veľkou odmenou.
Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Dôchodcovia v našej obci chcú starnúť aktívne
Dňa 29. januára 2016 sa zišli na ustanovujúcej členskej schôdzi hájski seniori, ktorí mali záujem založiť
v našej obci organizáciu Jednoty dôchodcov. Pani
Jarmila Ižipová, ktorá bola iniciátorkou založenia
organizácie, informovala prítomných, kto sa môže
stať členom organizácie a povedala aj to, že ľudia
by sa mali stretávať. Platí to najmä pre dôchodcov. Stretnutia sa zúčastnila aj Erika Herčúthová,
starostka obce, ktorá ocenila vznik tejto organizácie a vyslovila presvedčenie, že jej aktivitu, ako aj
spoluprácu s obecným úradom bude vidieť v rozvíjaní našej obce. Činnosť Jednoty dôchodcov a jej

aktivity by mali byť zamerané na spestrenie a spríjemnenie života našich seniorov. O činnosť v organizácii prejavilo záujem 16 občanov. Na tejto ustanovujúcej schôdzi bol zvolený aj 3-členný výbor
v zložení: Jarmila Ižipová – predsedníčka, Marta
Gajdošová – podpredsedníčka, Mária Dubovcová
- pokladníčka. Zúčastnení si schválili aj plán aktivít. Na prvom - fašiangovom posedení sa stretli 9.
februára, kde si v príjemnej pohode podebatovali
pri pohostení, ktoré si sami pripravili. Medzi sebou
privítajú každého, kto sa k nim bude chcieť pridať.
Preto neváhajte!

Zdravie z Božej lekárne

Pŕhľava dvojdomá /urtica dioica L./,
ľudovo žihľava, pokriva, prhlica, šikavka

Žihľava patrí k naším najlepším liečivým rastlinám. Keby
ľudia vedeli, aká je liečivá, pestovali by len žihľavu. Jej
liečivosť sa začína koreňom, pokračuje stonkou a končí
sa kvetmi. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Rastie pri
múroch, plotoch, v krovinách, na rumoviskách a okrajoch ciest. V miestach, kde je najbujnejšia, je najvýraznejšie žiarenie v pôde. Patrí medzi žihľavovité rastliny.
U nás bežne rastú dva druhy žihľavy – dvojdomá a malá.
Obidve sú liečivé, žihľava malá je pŕhlivejšia. Z bohato
rozrasteného žltkastého pakoreňa vyrastá vysoká hranatá stonka s podlhovastými vrúbkovanými listami.
Stonka i listy sú porastené pŕhlivými chĺpkami. Ak stonku zlomíme, uvidíme lyku podobné dlhé vlákna, z ktorých sa v minulosti tkala látka, tzv. žihľavové plátno. Pre
jeho dostupnosť sa mu hovorilo aj látka chudobných.
Liečivé sú listy, stonky, kvety a korene, ktoré však musíme vykopať ešte pred zakvitnutím rastliny. Žihľava
dvojdomá býva 100 – 150 cm, žihľava malá 40 cm vysoká, oba druhy sú jednoročné. Veľké rastliny majú buď

samčie alebo samičie kvety. Žihľava je rastlina, ktorú
pre jej pŕhlivosť pozná každý už od detstva. S výnimkou
Južnej Afriky a polárnych oblastí rastie na celom svete.
Často podceňovaná žihľava patrí k najdôležitejším liečivým rastlinám z božej záhrady. Jej krv prečisťujúcu
a krvotvornú liečivú moc treba tiež každoročne využiť
v jarnej kúre. Práve na jar sa zbierajú mladé výhonky na
štvortýždňovú čajovú kúru. Pije sa ráno nalačno jedna
šálka po dúškoch a ďalšie dve šálky postupne počas celého dňa. Na jednu šálku treba kopcovitú čajovú lyžičku
žihľavy preliať horúcou vodou, nechať pol minúty stáť,
precediť a piť po dúškoch. Túto jarnú kúru možno zopakovať aj na jeseň, keď znovu rastú mladé výhonky. Ako
preventívne opatrenie sa pije denne jedna šálka žihľavového čaju po celý rok.
Žihľava taktiež lieči výražky, bolesti hlavy, bráni tvorbe
obličkového a močového piesku, znižuje obsah cukru
v krvi. Lieči ochorenia a zápaly močových ciest, choroby
pečene, žlčníka, sleziny, zahlienenie žalúdka, dýchacích
orgánov, pomáha pri žalúdočných kŕčoch, vredoch, pri
pľúcnych chorobách. Aj pri vírusových chorobách a bakteriálnych infekciách je prvotriednym pomocníkom.

SPÔSOB POUŽITIA

Zápar: 1 plná čajová lyžica na ¼ litra vody, zaparí sa vriacou vodou a nechá sa krátko vylúhovať.
Tinktúra: Na jar alebo na jeseň sa vykopú korene, očistia sa kefou, nadrobno nakrájajú a naplnia do fľaše až po
hrdlo. Zalejú sa 38 – 40 % pálenkou a postavia na 14 dní na teplé miesto.

O fotografickú súťaž prejavili občania záujem
Spätná väzba v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti je nesmierne dôležitá a pre fotografiu to platí
obzvlášť. Pretože iba tak sa môže autor - fotograf dozvedieť, či jeho práca má zmysel, estetickú hodnotu a hlavne, kde urobil chybu, alebo čo by mohol urobiť inak. Fotografovanie, aj vďaka sociálnym
sieťam, zaznamenáva veľký rozmach. Pomocou telefónov sa zaznamenáva všetko. Väčšinou na škodu fotografického umenia.
Obecný úrad, 10. februára, vyhlásil súťaž pre všetkých milovníkov fotografie na tému Zasnežená
dedinka. Hlavným poslaním súťaže bolo prebudiť
hrdosť na krásy našej obce tentokrát v zimnom období a motivovať súťažiacich k lepšiemu poznaniu
okolia Hája ako potenciálu pre najrôznejšie zábery
našej obce. Porotu tvoril kreatívny tím známeho
a populárneho internetového portálu REGIONPORTAL.SK v zložení Mgr. Ján Farský – šéfredaktor a fotograf, Tomáš Hulej – kameraman, Michal Huťka –
grafik, IT dizajnér. Porotcovia mali ťažkú úlohu, veď
do súťaže sa zapojilo 14 fotografov s 28 snímkami.
Svoj pohľad aktívneho fotografa sa snažil priniesť
pri hodnotení prihlásených súťažných fotografií aj
porotca Ján Farský: „Prihlásenými fotografiami som
veľmi milo prekvapený, bolo tam veľa kvalitných fotografií. Dokonca tam boli aj fotky, ktoré by som si

rád zavesil vo svojej pracovni,“ prezradil nám a pokračoval „Veľmi ma potešila rozmanitosť záberov, ale
aj kreativita súťažiacich s akou pristúpili k zadaniu
úlohy“. O tom, že porota mala ťažké rozhodovanie
svedčí aj fakt, že udelila dve prvé miesta, tri miesta
druhé a dve tretie. Autori víťazných fotografií boli
odmenení vecnými cenami starostkou obce Erikou
Herčúthovou. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za
prejavený záujem a účasť v súťaži. Víťazné fotografie si môžete prezrieť na www.obechaj.sk
1. miesto
RNDr. Pavol Šipoš, Mgr. Milan Michalík
2. miesto
Ctibor Dubovec st., Alena Jankovičová, Stela Hanková
3. miesto
Bianka Mračková, Mgr. Denisa Herčúthová

TERMÍN ZBERU ODPADU V NAŠEJ OBCI V ROKU 2016
Druh odpadu

SEPAROVANÝ

KOMUNÁLNY

Mesiac
Január
Marec
Máj
Júl
September
November
Október až Apríl

Deň
27
23
25
27
28
23
Každý týždeň vo štvrtok

Poznámka
Plastové fľaše je
potrebné stlačiť
a odstrániť z nich
nálepku

Ako sme volili Z kroniky
v našej obci
Výsledky volieb do NR SR
konaných 5. marca 2016
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov – 358
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní – 253
Percentuálna účasť voličov
na hlasovaní – 70,67 %
HLASOVANIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

STRANA TIP – 8
STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS) – 4
OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ
OSOBNOSTI (OĽANO – NOVA) – 22
ŠANCA – 1
SME RODINA – BORIS KOLLÁR – 8
STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA – 2
MOST – HÍD – 2
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
STRANA (SNS) – 41
ODVAHA – VEĽKÁ NÁRODNÁ
A PRORUSKÁ KOALÍCIA – 1
KOMUNISTICKÁ STRANA
SLOVENSKA (KSS) – 2
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A
KRESŤANSKÁ ÚNIA – DEMOKRATICKÁ
STRANA (SDKÚ - DS) – 9
SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA – 108
KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ
HNUTIE (KDH) – 8
SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALÍCIA – 1
KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA
NAŠE SLOVENSKO – 13
SIEŤ – 8
SLOBODA A SOLIDARITA – 13

Na veľký piatok majitelia koní včas ráno kone brodievali,
aby ich vraj muchy cez leto neštípali. Veľkonočná oblievačka doposiaľ nevystala. V minulosti ráno oblievali deti. Každý
kupač za výkon dostal peniažtek. Večer chodili mládenci po
jednom i po skupinkách, prirodzene najprv vodou, potom
voňavkou. Pravda večer sa to bez alkoholu neobišlo. Pri počastovaní nesmela chýbať šunka s vajíčkami. Príbytky, kde
bývajú dievčence rozvoniavajú i na druhý deň, i dlhšie, rôznymi vôňami. No pravda na veľkú noc sa minie najviac vody.
V Turci sa prv ani v jednej obci nešibalo, len teraz sa kde
tu začína aj šibať. Hodno je podotknúť, že pri veľkonočných
kúpačkách vznikajú mnohé vážne známosti medzi mladými
ľuďmi, ktoré končievajú aj svatbou. Pri vážnej známosti mládenca s dievčaťom sa nik iný neopovážil okúpať ju. Alebo,
keď na fašiangy mládenec nevykrúcal dievča v tanci, nedovolili mu ju na veľkú noc okúpať, lebo ju vraj „nezaprášil“ na
fašiangy, teda na veľkú noc umývať ju nemôže. Na jar, keď sa
už dalo orať všetky záprahy vyšli po dohode v jeden deň do
poľa. Večer, keď sa oráči vracali z poľa z oračky, dievčatá alebo mladé nevesty svojich otcov a mužov šikovne prekvapili,
keď ich vracajúcich sa z robôt obliali. Samozrejme záviselo
to od šikovnosti jedného alebo druhého.
(Jedná sa o autentický prepis textu z kroniky –
bez jazykovej úpravy, kronikár Ján Uličný).

Veľkonočné tvorivé dielničky
Aj tento rok, v stredu 16. marca, bola pre naše deti usporiadaná tradičná tvorivá dielnička. Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si tak každý, kto mal záujem mohol
vyrobiť niečo pekné. Pre deti bol pripravený bohatý manuálny program. Mohli zdobiť vajíčka pomocou špagátov
a ozdobných gumičiek, papierové kraslice zas skrášliť ryžou, sezamom, či krmivom pre vtáčiky. Kto chcel, mohol
vyrábať kvety z papiera alebo vtáčikov na zavesenie. Vďaka
papieru, lepidlu, špagátikom a fantázii mohli vykúzliť naozaj čokoľvek. Deti odchádzali z dielní veľmi spokojné, s novými skúsenosťami a každý si domov odnášal aj vlastnoručne vyrobené darčeky, ktoré im budú ešte dlho pripomínať
ich šikovnosť a kreativitu.

Divoké skládky - stále aktuálny problém
Divoké skládky sa v okolí našej obce rozmohli ako
huby po daždi. Na potulkách okolím sa s nimi stretáme pravidelne. Môžeme sa uspokojiť konštatovaním,
že na Slovensku nie sme žiadnou výnimkou. Prečo by
mal byť Háj iný? Možno preto, že by nám malo záležať na tom, v akom prostredí žijeme. Vyvážanie odpadu mimo miest na to určených je nielen zakázané,
ale aj veľmi neslušné voči tým, ktorým na životnom
prostredí v obci záleží. O tom, že odstraňovanie divokých skládok si vyžaduje finančné zdroje a čas, ktoré
mohli byť využité na iné zmysluplnejšie aktivity, ani
nehovoriac. V obci sa pravidelne vyváža komunálny
odpad zo smetných nádob, separujú sa sklo a plasty,
rovnako aj papier. Občania môžu využiť zber elektroodpadu, šatstva, nechýba ani veľkoobjemový

zber odpadu. Každý, kto má záhradu, si určite v nej
môže nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká skompostuje. Nie je dôvod vytvárať takéto skládky v obci resp. v jej extraviláne. Navyše od 1. 1. 2016
je tvorba nelegálnych skládok, respektíve nelegálny
vývoz odpadu, trestným činom. Podľa novelizácie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, každá fyzická alebo
právnická osoba je povinná takúto skládku oznámiť
príslušnému orgánu štátnej správy alebo obci, pričom ak príslušný orgán štátnej správy zistí, že došlo
k trestnému činu, tak je povinný to oznámiť orgánom
činným v trestnom konaní. To, v akom prostredí žijeme môže ovplyvniť každý jeden z nás. Buďme ohľaduplní k životnému prostrediu. Veď nás to nestojí
nijakú námahu, len trochu dobrej vôle.

Z činnosti obecnej samosprávy v roku 2015
Vážení občania!
Rok nám začal rýchlo, ani sme sa nenazdali a prvý štvrťrok bude pomaly za nami. Aj napriek tomu mi
dovoľte ohliadnuť sa za tým predchádzajúcim, prvým rokom nášho volebného obdobia.
V roku 2015 Obecné zastupiteľstvo v Háji zasadalo na základe riadne vypracovaného plánu práce. Zasadaní
bolo celkom deväť, z toho 1 bolo ustanovujúce, 7 zasadaní bolo riadnych a 1 bolo mimoriadne. V OZ pracuje päť poslancov a to: Jozef Ižip, zástupca starostky obce, Miroslav Pavlík, Ing. Lenka Lejtrichová, Nikoleta
Mračková a Jozef Weis.
Zasadania OZ sa uskutočnili nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ustanovujúce zasadanie OZ – 2.1. 2015 – účasť poslancov 80 % /neprítomný Jozef Weis/
Riadne zasadanie OZ – 4. 2. 2015 – účasť poslancov 100 %
Riadne zasadanie OZ - 31. 3. 2015 – účasť poslancov 100 %
Riadne zasadanie OZ – 13. 5. 2015 – účasť poslancov 100 %
Riadne zasadanie OZ – 18.6. 2015 – účasť poslancov 80 % /neprítomný Miroslav Pavlík/
Riadne zasadanie OZ – 10. 9. 2015 – účasť poslancov 100 %
Riadne zasadanie OZ – 19. 10. 2015 – účasť poslancov 100 %
Mimoriadne zasadanie OZ – 26. 11. 2015 – účasť poslancov 100 %
Riadne zasadanie OZ – 14. 12. 2015 – 100 % účasť

Celková účasť poslancov na zasadaniach bola 95,55
%. Pri reálnom hodnotení môžem konštatovať, že
účasť na zasadaniach bola veľmi dobrá. Neprítomnosť sme zaznamenali z dôvodu práceneschopnosti
a pracovnej vyťaženosti.
V roku 2015 poslanci obecného zastupiteľstvo prijali celkom 156 uznesení a to:
• Berie na vedomie 89 uznesení
• Schvaľuje 53 uznesení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konštatuje 3 uznesenia
Ukladá 3 uznesenia
Neschvaľuje 1 uznesenie
Nominuje 1 uznesenie
Upozorňuje 1 uznesenie
Poveruje 1 uznesenie
Zriaďuje 1 uznesenie
Volí 1 uznesenie
Určuje 1 uznesenie
Doporučuje 1 uznesenie

Najdôležitejšie uznesenia z roku 2015
2. 1. 2015 – zloženie sľubu starostky obce a poslancov OZ, určenie poslanca Jozefa Ižipa za zástupcu
starostky obce, poverenie Miroslava Pavlíka, poslanca OZ, zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 odst. 2, 1 veta, odst. 3, 3 veta, odst.
5, 3 veta, odst. 6, 3 veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, zriadenie komisie Finančno
plánovacej, Ochrany verejného poriadku a stavebnej a Kultúrno-športovej, zvolenie predsedov jednotlivých komisií.
4. 2. 2015 – zloženie sľubu Jozefa Weisa za poslanca OZ, schválenie členov jednotlivých komisií
a ZPOZ-u, schválenie členov osobitnej ekonomickej komisie na predkladanie majetkového priznania starostky obce, schválenie oddelenia pozemku
parcela č. 546/6 – 7 vo vlastníctve obce za účelom
riešenia prístupovej cesty k pozemku parcely č. 10/1
a 10/2 za účelom vydania stavebného povolenia pre
Radoslava Svitača, schválenie Ing. Lenky Lejtrichovej, poslankyne OZ, za členku Rady školy pri MŠ Háj.
31. 3. 2015 – správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014, výberové konanie na pozíciu
riaditeľky MŠ Háj, schválenie Štatútu obce Háj, Rokovacieho poriadku obce Háj a Zásad odmeňovania poslancov OZ Háj, informáciu o schválení dotácie vo výške 100 000 € na pokračovanie budovania
kanalizácie v obci, úpravu rozpočtu na kapitole MŠ
– školská jedáleň.
13. 5. 2015 – informácia o ukončení pracovného
pomeru na dobu určitú s Tatianou Bielikovou, učiteľkou MŠ, ku dňu 31. 5. 2015 z dôvodu ukončenia
projektu cez ÚPSVaR /úrad práce/, informácia o vybudovaní plochy na umiestnenie uzatvárateľného
kontajnera na miestnom cintoríne, informácia o vypracovaní Bezpečnostného projektu podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
zákona č. 84/2014 Z. z., informáciu zo stretnutia starostov obcí so zástupcami NDS a VÚC Žilina ohľadne rýchlostnej cesty R 3.
18. 6. 2015 – zabezpečenie osláv 125. výročia založenia DHZ, vstup obce Háj do občianskeho združenia PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA a nominovanie starostky obce do jeho orgánov, Záverečný
účet obce Háj za rok 2014, zapojenie sa našej obce
do projektu Dátové centrum obcí a miest, zahájenie
rekonštrukcie cesty 1/65, schválenie Internej smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
10. 9. 2015 – správa o činnosti hl. kontrolórky za
1. polrok 2015, schválenie dodatku č. 1 k Zásadám

odmeňovania poslancov OZ, informácia o novom
zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , schválenie
Ing. Lenky Lejtrichovej, poslankyne OZ, do databázy hodnotiteľov v rámci PARTNERSTVA HORNÉHO
TURCA, úpravu bežného rozpočtu obce Háj, prijatie
Andrey Žillovej, Háj č. 141, na absolventskú prax na
pozíciu učiteľky MŠ, do 31.10. 2015.
19. 10. 2015 – úprava rozpočtu MŠ Háj, informácia
o vykonanom audite v obci Háj za rok 2014, žiadosť
Borisa Ižipa, Háj č. 179, o odkúpenie časti pozemku
parcela č. 551/11 o výmere 100 m2 na výstavbu rodinného domu s tým, že predaj sa realizoval ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí odst. 8 písm. e/, informácia o zrealizovaní povrchovej úpravy komunikácie po výstavbe kanalizácie z roku 2014 v časti obce
nová kolónia, informáciu o zamestnaní Andrey Žillovej, Háj č. 141, na pozíciu učiteľky MŠ, podľa § 51a
Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti cez
ÚPSVaR od 1. 11. 2015.
26. 11. 2015 – informáciu o momentálnej nepriaznivej situácii v MŠ Háj, informáciu o nepredložení
koncepcie ďalšieho fungovania a rozvoja MŠ Háj
z dôvodu PN Dagmar Jariabkovej, riaditeľky MŠ.
14. 12. 2015 – návrh rozpočtu obce Háj na roky
2017 a 2018, ako aj skutočné čerpanie rozpočtu za
roky 2013, 2014 a 2015, schválenie rozpočtu obce
na rok 2016, schválenie dodatku č. 1/2015 k VZN
obce Háj o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, úpravu bežného aj kapitálového rozpočtu obce
Háj, vypracovanie kúpnej zmluvy na odpredaj časti obecného pozemku Borisovi Ižipovi, Háj. č. 179,
schválenie VZN obce Háj č. 1/2015 o financovaní
centier voľného času a aktivít poriadaných obcou
Háj, schválenie VZN obce Háj č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, informáciu o vytvorení
pracovného miesta podľa § 54 odst. 1 a Zákona č.
5/2004 Z. z., cez ktorý sme zamestnali Janku Čiernu,
Háj č.54, na polovičný úväzok cez ÚPSVaR.

Kontrolórka obce
Prácu kontrolórky našej obce vykonáva Katarína Rišiaňová. K práci pristupuje svedomite a zodpovedne. Úzko spolupracuje aj s Finančno - plánovacou
komisiou, kontrolu prevádza raz týždenne. Svoju
činnosť riadi podľa vopred vypracovaného plánu.
Dvakrát do roka podáva správu hlavného kontro-

lóra o hospodárení s finančnými prostriedkami
v obci, poskytuje stanovisko k záverečnému účtu
obce a zúčastňuje sa zasadaní Finančno-plánovacej
komisie obce.

tajner, plochu sme spevnili frézovanou drvou a vytvorili sme tak miesto na parkovanie motorových
vozidiel. Bol zakúpený uzatvárateľný kontajner, ktorý
je umiestnený pri vstupe do cintorína na vybetónovanej ploche.

Vypracované projekty
(žiadosti o dotácie)

Taktiež bola zakúpená kuchynská linka, ktorá je
umiestnená v kuchynke na poschodí pri obradnej
miestnosti. Zároveň boli namontované police na odkladanie v šenku a kuchynke.

Na základe vypracovaného projektu na riešenie ďalšej etapy kanalizácie v našej obci nám boli pridelené
finančné prostriedky z Environmentálneho fondu
vo výške 100 000 €, pričom naša obec sa podieľala
5 % vkladom zo svojich finančných prostriedkov, čo
predstavovalo 5 263,16 €. V roku 2015 boli zrealizované nasledovné práce – 143 m kanalizácie vrátane
zemných prác, osadenie 5 ks kanalizačných šácht
prefabrikovaných betónových s poklopmi, lôžko
pod potrubie a obsyp potrubí pieskom, zhutnený
zásyp ryhy a podkladové vrstvy komunikácie zo štrkodrvy. Kompletné vybudovanie čerpacej stanice
a to stavebná časť, spevnené plochy len vyštrkované, kompletné oplotenie, vodovodná prípojka,
bezpečnostný prepad. Taktiež bola vybudovaná NN
prípojka pre ČS a osadená kompletná technológia
– strojná časť ČS. Ďalej bola vybudovaná tlaková
kanalizácia, 3 ks šachty na výtlačnom potrubí a 5
ks prípojok v DN 32 v celkovej dĺžke 30 m. Dokončením tejto časti kanalizácie v našej obci sa budú
môcť pripojiť a využívať kanalizáciu občania dolného konca. V októbri 2015 sme predložili na Environmentálny fond ďalší projekt a žiadosť o dotáciu na
dobudovanie kanalizácie v obci.

Do animačnej miestnosti bol umiestnený nábytok
z OcÚ a sedacia súprava od sponzora.

Zároveň sme v decembri 2015 začali pracovať na
projekte cez Pôdohospodársku platobnú agentúru
/EÚ/, kde sa chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 150 000 € na dostavbu kanalizácie. Na tomto projekte sa obec nemusí podieľať
vlastnými finančnými prostriedkami.
V marci 2015 sme vypracovali žiadosť o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia cez
MF SR vo výške 10 000 €. S týmto projektom sme
však neboli úspešní z toho dôvodu, že naša obec
dostala fin. prostriedky v predchádzajúcom roku.
Zároveň sme sa uchádzali o poskytnutie dotácie
z rozpočtu ŽSK podľa VZN č. 4/2014 pre rok 2015 vo
výške 1 300 € na interiérové dovybavenie kultúrneho domu. Tento projekt tiež nebol úspešný, nakoľko
v danom roku boli poskytnuté finančné prostriedky
zo ŽSK pre DHZ Háj a dvom subjektom z jednej obce
v jednom roku sa fin. prostriedky nemôžu poskytnúť.
V roku 2015 sme sa zamerali na skultúrnenie okolia
cintorína, kde sme odstránili veľkokapacitný kon-

V roku 2015 sa nám nepodarilo zrealizovať prístavbu
vstupnej chodby na obecný úrad. Materiál bol už zakúpený a stavba bude uskutočnená v 1. polroku 2016.
V toaletách v KD boli odstránené senzory a namontované bolo klasické zapínanie svetla prostredníctvom
vypínačov.
Pokračovalo sa v budovaní viacúčelovej dráhy TJ Háj,
bola položená zámková dlažba, dlaždice, prekrytá
a obitá unimobunka, zakúpené vonkajšie osvetlenie,
zakúpená strešná krytina a rezivo na obitie bufetov,
bola zakúpená farba na natretie dosiek. Zároveň bola
dovezená zemina, upravoval sa terén a vysievala sa
tráva. S dokončovacími prácami budeme pokračovať
aj v roku 2016.
Vrásky na čele nám roky robí verejné osvetlenie. Keď
fúka silný vietor spájajú sa drôty aj napriek tomu, že
boli namontované rozperky a vyhadzuje automaticky pouličné osvetlenie v ulici pri práči a ihrisku.
Zakaždým sa museli vymieňať poistky, a preto sme
v roku 2015 pristúpili k výmene rozvodnej skrinky
a poistky zamenili za ističe, čím sa urýchli zapínanie
svetiel na VO.
Na konci roku 2015 bola zrealizovaná povrchová
úprava miestnej komunikácie položením nového
asfaltového koberca po výstavbe kanalizácie z roku
2014 v časti obce nová kolónia od súpisného čísla 164
po súpisné číslo 162.
Počas letného obdobia sme frézovanou drvou zasýpali všetky výtlky v obci a aspoň takouto formou sme
upravili miestne komunikácie.
Na obecnej garáži/pri TJ/ bol prevedený nový náter
strešnej krytiny za účelom predĺženia jej životnosti.
V areáli MŠ sme prekryli altánok plechovou strešnou
krytinou, ktorá bola zakúpená z prostriedkov MŠ. Taktiež bolo vybudované nové pieskovisko. Nainštalované boli sieťky proti hmyzu na 3 okná.
Na detskom ihrisku pri MŠ boli osadené nové preliezky a hojdačka.
Do obce bolo zakúpené nové vianočné osvetlenie.

Menšie obecné služby
a projekty cez ÚPSVaR

„Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. Na tomto projekte sa
naša obec podieľala 5 % z vlastných prostriedkov.

Od 2. 1. 2015 až do 31. 12. 2015 na základe spísanej
DOHODY č.1/2015 v zmysle § 3 ods. 3 písmena a/
zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonávali prácu na menších
obecných službách piati pracovníci - Anna Vojteková
č. 166, Vladimír Ižip č. 12, Milan Ižip č. 131, Marek Hanko č. 47 a Kamil Vojtek č. 166. Ich činnosť koordinoval
a viedol Marcel Mračko, zamestnanec obce.

Keďže Anna Vojteková odišla na starobný dôchodok
museli sme upratovacie práce riešiť inou formou a vytvorili sme pracovné miesto pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie podľa § 54 odst. 1 písmena a/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a od 1. 12. 2015 sme na polovičný úväzok zamestnali
cez úrad práce Janku Čiernu, Háj č. 54, na obdobie 9
mesiacov, pričom naša obec sa na projekte podieľa 5
% z vlastných zdrojov.

Pracovníci v zimnom období čistili chodníky od snehu, posýpali miestne komunikácie a upravovali okolie autobusových zastávok. Začiatkom jari začali čistiť
potok v priehrade . Vypiľovali krovie a čistili brehy, aby
sa zlepšila prietočnosť toku. Čistili sa priestory melioračného rigolu, ktorý má v správe Štátna Melioračná
správa Bratislava, žiaľ o jeho údržbu sa nestará. Koryto
rigolu bolo zarastené vysokými vrbinami a celkove kry
bránili v prietočnosti vody. Povypiľované kroviny odvážali do obce, ktoré boli zlikvidované pri miestnom
taktickom cvičení DHZ v Háji. V mesiaci máj sa začali
vykonávať nasledovné práce: a to kosenie dvora MŠ,
detského ihriska pri MŠ, pri pamätníku, ihrisku, miestnom cintoríne a ostatné verejné priestranstvá. Čistili
sa zaburinené chodníky, opiľovali sa stromy a živý
plot, pílili drevo v MŠ a v obci. Vykonávalo sa čistenie
celého potoka. Počas celého roka sa upratovalo v MŠ,
v OcÚ a KD. V mesiacoch október až november sa robilo čistenie cintorína z opadaného lístia a odstraňovanie polámaných konárov po silných vetroch.
Aj vďaka týmto prácam sa nám darí udržiavať obec čistú a upravenú. Sú to malé mravenčie práce, ale aj tieto treba robiť a keby obec mala každú uvedenú prácu
zaplatiť, znovu by to zaťažilo rozpočet obce.
Od 1. 4. 2015 na obdobie 6 mesiacov sme vytvorili pracovné miesto podľa § 54 odst. 1 a Zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a zamestnali sme Kamila
Vojteka, Háj č. 166, v rámci projektu cez úrad práce

Ešte v roku 2014 bola uzatvorená pracovná zmluva
s Tatianou Bielikovou na pozíciu učiteľky MŠ Háj na
dobu určitú do 31. 5. 2015 podľa § 50 j/ zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Po ukončení
projektu bola na obdobie do 31. 7. 2015 uzatvorená
dohoda s Helenou Jachovou, Háj č.142, na miesto učiteľky MŠ. V novom školskom roku,od 1. 9. 2015, vykonávala funkciu učiteľky MŠ Andrea Žillová, Háj č. 141,
v rámci absolventskej praxe na 4 hodiny denne. Od
1. 11. 2015 bola s menovanou uzatvorená pracovná
zmluva na dobu určitú do 30. 4. 2017 podľa § 51 a/
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti /cez
úrad práce/, pričom naša obec sa na projekte podieľa
20 % z vlastných zdrojov.
V roku 2015 boli v obci vydané:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavebné povolenia 3
Ohlásenie drobných stavieb 17
Vodoprávne rozhodnutia 1
Vodoprávne kolaudačné rozhodnutia 1
Odstránenie stavieb 1
Predĺženie stavebného povolenia 1
Rozkopávkové povolenia 2
Výruby stromov 2
Overili sme:
22 listín
110 podpisov
vydaných bolo 8 rybárskych lístkov

Kultúrny život v našej obci
Fašiangy
V mesiaci február sa uskutočnilo tradičné fašiangovanie po obci, ktoré každý rok organizuje DHZ. Tradičná fašiangová zábava sa uskutočnila v KD.

Stavanie snehuliakov
Po výdatnom víkendovom snežení KŠ komisia
s OcÚ pripravila podujatie pre deti a mládež pod

názvom „Stavanie snehuliakov“. Stačilo akciu vyhlásiť v miestnom rozhlase, rozvešať plagáty po obci
a v pondelok 2.2. 2015 poobede sa v areáli obecného úradu zišlo rovných 30 detí od škôlkárov až
po mládež. Veľký úspech zožala aj sprievodná akcia
a to vozenie na saniach, ktoré ťahal koník. Deti do
sýta povozil Radko Mračko. Pre deti bolo pripravné
občerstvenie v KD. Každé dieťa si odnieslo sladkú
odmenu a diplom.

Jarné prázdniny

Servítková technika

V dňoch 17. 2. – 19.2. 2015 sme pre prázdninujúce
deti pripravili program plný hier a zábavy. Stretávali
sme sa každý deň o 13.00 hod. a deťom sme vypĺňali
čas do 16.00 hod. V prvý deň boli pre deti pripravené
tvorivé dielne, kde vyrábali pozdravy k MDŽ. Deti tak
pre hájske ženy pripravili 140 pozdravov. Streda sa
niesla v znamení animačného programu „Po stopách
Yetiho!“ Deti plnením rôznych úloh získavali indície
a mapky a prostredníctvom nich pátrali po Yetim.
Aj napriek tomu, že ho deti nevypátrali včas, našli si
za odmenu v richtárskej truhlici balíčky so sladkou
odmenou. Po skončení animačného programu deti
hrali pexeso alebo tvorili. Veselé jarné prázdniny sme
zakončili Majstrovstvami Hája v hraní spoločenských
hier, kde deti mali možnosť hrať najrôznejšie spoločenské hry. Každý deň bolo pre deti pripravené občerstvenie, o ktoré sa starala Katarína Kmeťová.

22. 4. 2015 sme usporiadali spoločné podujatie pre
všetkých, ktorí radi kreatívne pracujú. Popoludnia
sa zúčastnilo 18 účastníkov z radov detí, mládeže
a žien. Pomocou servítkovej techniky si vytvorili dekoratívne predmety do domácností.

Roznášanie pozdravov k MDŽ

Stavanie mája a 1.májová diskotéka
30. 4. 2015 sa uskutočnila tradičná akcia „Stavanie
mája“ pri hasičskej garáži. Strom, ktorý nám poskytol
LPS – Urbár Háj, priviezol Radko Mračko na konskom
povoze. Hájske deti spolu s rodičmi ho za sprievodu
hudby ozdobili.
1.5. 2015 sa uskutočnila v priestoroch KD diskotéka.
Zúčastnilo sa jej okolo 120 platiacich účastníkov. Do
budúcna budeme tento stav riešiť organizovaním
disko-zábavy, aby sme prilákali aj starších občanov.
Získané fin. prostriedky sme použili na organizovanie ďalších akcií pre občanov.

6. 3. 2015 v popoludňajších hodinách sme spolu s dievčatami Alexandrou Bartošovou, Máriou Ondríkovou,
Sofiou Sedlačkovou, Mariannou Hrivňákovou a Sarah
Palákovou rozniesli pozdravy k MDŽ, ktoré deti pripravili počas jarných prázdnin. 8. 3. 2015 sme si sviatok
žien pripomenuli aj v miestnom rozhlase, kde spomínané dievčatá hájskym ženám zarecitovali básne.

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Veľkonočné tvorivé dielne

Deň matiek a Deň otcov

V stredu 11.3. 2015 sme sa zišli v animačnej miestnosti na tvorivom popoludní pod názvom „Vyzdob si
halúzky“, kde naše deti vytvárali veľkonočné výrobky
ako kartónové kuriatka, vtáčiky z lepenky, kuriatka
zo šušiek, zdobili polystyrénové vajíčka. Menšie deti
si vymaľovali veľkonočných zajačikov. Deti prejavili
veľkú fantáziu a zručnosť. Na záver akcie sme urobili
výstavku prác.

24. 5. 2015 sa uskutočnili oslavy Dňa matiek a Dňa
otcov. Pre oslávencov bolo pripravené divadelné
predstavenie súboru Pišinger z Bystričky pod názvom „Kým kohút nezaspieva“. Podujatia sa zúčastnilo 56 účastníkov. Pre všetkých bolo po predstavení
pripravené občerstvenie vo forme švédskych stolov,
o ktoré sa okrem obecného úradu postarali aj sponzori Monika Piliarová a Erika Škripková.

Veľkonočné aranžovanie

MDD

16. 3. 2015 sme pripravili pre hájske ženy kurz aranžovania. Tvorivým popoludním nás sprevádzala
aranžérka Elena Klocháňová, ktorá účastníčkam dala
praktické rady, nechýbali ani názorné ukážky. Každá
žena si domov odniesla svoje aranžmány. Nechýbalo
ani občerstvenie.

31.5. 2015 sa na futbalovom ihrisku uskutočnila oslava MDD, pre deti bol pripravený zaujímavý program.
Na úvod patril športovej a služobnej kynológii, nechýbala dynamická ukážka zbraní. Po vyše polhodinovej
ukážke kynológov nasledoval športový program. Pre
65 detí boli pripravené najrôznejšie súťaže, hry a iné
aktivity. Nechýbalo občerstvenie a každý oslávenec
si odniesol balíček.

70. výročie oslobodenia obce
7.4. 2015 sme si pripomenuli 70 rokov od oslobodenia našej obce. Spomienkovú slávnosť sme začali rozhlasovou reláciou. Zapojené boli dievčatá Alexandra
Bartošová, Mária Ondríková a Marianna Hrivňáková.
Pietny akt kladenia kvetov pri Pamätníku pri evanjelickom kostole bol,po príhovore starostky obce, obohatený básňou, ktorú zarecitovala Katarína Kmeťová.

7.5. 2015 sa uskutočnil pietny akt kladenia kvetov na
miestnom cintoríne a pri Pamätníku SNP pri evanjelickom kostole. Za veľké pozitívum považujeme, že
na tomto akte sa okrem poslancov zastupiteľstva
a pracovníkov obecného úradu zúčastnili aj občania
a deti našej obce.

Odovzdanie zásahového
vozidla našim hasičom
27.6. 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie
hasičského vozidla IvecoDaily nášmu DHZ a to za
účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka a predsedu
VÚC Juraja Blanára.

Oslavy 125. výročia DHZ
18. 7. 2015 sa uskutočnili oslavy 125. výročia založenia DHZ Háj. Oslavy sa začali slávnostnou členskou
schôdzou, na ktorej nechýbali ani vzácni hostia. Na
tejto schôdzi boli vyznamenaní aj niektorí členovia
DHZ. Oslavy pokračovali ukážkami zásahových akcií
hasičov. Vo večerných hodinách sa konala v areáli
futbalového ihriska tanečná zábava.

Rozlúčka s prázdninami
spojená s oslavami SNP
22.8. 2015 sa v areáli futbalového ihriska konala rozlúčka s prázdninami, ktorá bola spojená s oslavami
SNP. Členovia klubu vojenskej histórie Dubná Skala
z Martina zabezpečili výstavu autentických zbraní,
munície a uniforiem z 2. sv. vojny spojenej s výkladom, ako aj ukážkou streľby. Podujatie pokračovalo
súťažou družstiev v netradičných disciplínach. Pre
deti boli pripravené tvorivé dielne a trampolína. Po
dlhšej odmlke sa oživila tradícia zapaľovania partizánskej vatry. Nechýbalo ani posedenie pri hudbe
a občerstvenie. Pozitívne ohlasy od občanov spôsobili, že toto podujatie má ambíciu stať sa tradičným
letným podujatím.

Pietna spomienka pri
príležitosti 71. výročia SNP
28. 8. 2015 sme si, na cintoríne ako aj pri Pamätníku SNP pri evanjelickom kostole, pripomenuli 71.
výročie SNP. Na oboch miestach, okrem príhovoru
starostky obce, zazneli aj básne v podaní Kataríny
Kmeťovej.

11. ročník súťaže o Pohár veliteľa
DHZ Háj a finále Turčianskej
hasičkej ligy
19.9. 2015 sa v areáli futbalového ihriska konal 11.
ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj a finále Turčianskej hasičkej ligy. Aj keď domácu trofej naši
hasiči nezískali, vynahradili si to v THL. Ženy v celkovom poradí obsadili 3. miesto a muži si vďaka konečnému 2. miestu vybojovali účasť na Slovenskom
superpohári v Bijacovciach.

Zájazd do divadla
21. 10. 2015 obecný úrad zorganizoval autobusový
zájazd do Slovenského komorného divadla v Martine na divadelné predstavenie - situačnú komédiu
„Národný cintorín“ 1. časť. Zúčastnilo sa ho 51 našich občanov. Dopravu hradil obecný úrad.

Mesiac úcty k starším
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá

krásu jesene a zem už vydala svoje plody, sa s úctou
obraciame k občanom skôr narodeným. V kultúrnom dome sa ich 23.10. 2015 stretlo 54. Programom
našich dôchodcov potešili nielen členky ZPOZ-u, ale
aj mužská spevácka skupina Hájiček z Chrenovca
- Brusna a do tanca i na počúvanie hrala hudobná
skupina Mistral. Nechýbala ani slávnostná večera
a pre každého dôchodcu bol pripravený potravinový balíček.

Jesenné tvorivé dielne
4.11. 2015 sa konala ďalšia tvorivá dielňa pre naše
deti, na ktorej si mohli vytvoriť jesenné svietniky
z rôznych prírodných materiálov.

Prišiel čas adventný
29. 11. 2015, na 1. adventnú nedeľu, bol v hájskom
kultúrnom dome pre našich občanov pripravený
kultúrny program „Prišiel čas adventný“. Stará sála
kultúrneho domu bola plná. V programe sa predstavili naši občania, ktorí hudbou, spevom, recitovaním
i hovoreným slovom prítomným priblížili posolstvo
adventu. Po kultúrnom programe sa všetci premiestnili pred kultúrny dom, kde sa konala slávnosť, počas
ktorej bol obecný adventný veniec posvätený a zapálená jeho 1. adventná sviečka. Pre všetkých bolo,
v pekne vyzdobenej sále, pripravené pohostenie.

Mikuláš
V popoludňajších hodinách, 6.12.2015, sa na
priestranstve pred obecným úradom, zišlo veľa malých i väčších detí, rodičov, starých rodičov i náhodných okoloidúcich, aby v našej obci privítali Mikuláša. Prišiel na novom hasičskom vozidle, rozsvietil
vianočný stromček a potom rozdal našim deťom
sladké balíčky.

Vianočné aranžovanie
7.12. 2015 sa v animačnej miestnosti uskutočnilo
vianočné aranžovanie, kde hájskym ženám opäť pomáhala aranžérka Elena Klocháňová. Popoludnia sa
zúčastnilo 13 žien.

Vianočné tvorivé dielne
10. 12. 2015 nechýbala ani dielnička venovaná Vianociam. Deti si mohli vyrobiť rôzne vianočné ozdoby, či milé vianočné pohľadnice, ktorými mohli pod
stromčekom potešiť svojich rodičov.

Rozhlasové relácie
Relácie v miestnom rozhlase sa uskutočnili pri týchto príležitostiach: Príhovor starostky obce na Nový
rok, rozhlasová relácia pri príležitosti MDŽ, rozhlasová relácia pri príležitosti 70. výročia oslobodenia

obce, pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom,
relácia pri príležitosti Pamiatky zosnulých, príhovor
starostky obce k Vianociam.

Obecné noviny
V tomto roku začali vychádzať obecné noviny pod
názvom Hájsky hlásnik. Vyšli 3 klasické čísla a koncoročné dvojčíslo. 3. číslo bolo tematicky venované
DHZ v Háji, ktorý si tento rok pripomínal 125. rokov
od svojho založenia. Spolu s posledným vianočným
číslom, dostali občania do svojich domácností aj
kalendár Turiec 2016, v ktorom je 14. a 48. týždeň
venovaný našej obci.

Webová stránka
V roku 2015 sa podarilo úspešne rozbehnúť webovú stránku našej obce. Obecná webstránka je
v dnešnej dobe jedným z hlavných komunikačných nástrojov modernej samosprávy. Prvotným
zámerom bolo stránku poupraviť, táto ambícia sa
však zmenila a web obce Háj v minulých mesiacoch
prešiel kompletným redizajnom, bol posunutý na
novšiu, modernejšiu verziu. Jeho obsah a skladba
sú koncepčné, pribudli nové kategórie, ktoré majú
logickú štruktúru, ich obsah je prehľadný. Návštev-

ník sa tak rýchlo dostane k aktuálnym informáciám
a rovnako rýchlo si vie potrebné údaje vyhľadať.
Hlavným cieľom hájskej webovej stránky je podeliť sa s jej návštevníkmi o zaujímavé informácie zo
všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii
a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach a športových možnostiach.
Neoddeliteľnú súčasť tejto stránky tvoria aj dôležité
informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja obce, zasadnutiach obecného zastupiteľstva, prijatých uzneseniach, informácie o rozpočte
obce, práci kontrolórky. Občan sa nedostane len
k najčerstvejším oznamom, ale má k dispozícii aj
žiadosti, dokumenty a tlačivá, ktoré si môže stiahnuť. Webová stránka má byť akousi výstavnou skriňou obce a to nielen s aktuálnymi informáciami,
ale aj kvalitnými fotografiami. Tie sú zverejňované
v priečinku „Fotogaléria“ a nechýba v nej fotodokumentácia z každého podujatia, ktoré sa v našej obci
konalo.

Materská škola
Od 1. 9. 2015 bolo zapísaných do MŠ 15 detí, v skutočnosti ju navštevovalo cca 9 detí. Obedy z jedálne
v MŠ brali 4 občania.

Každý deň, mesiac, rok prináša so sebou niečo nové, nepredvídané. Nebolo tomu inak ani v roku 2015, veď
bol prvý rok volebného obdobia. Boli úlohy, ktoré bolo potrebné riešiť okamžite, alebo v krátkom období.
Potešilo nás, že výška prevodových daní, ktoré plynú do obce boli v roku 2015 vo výške 119 333 €, čo je
oproti roku 2014 zvýšenie takmer o 19 000 €.
Nie všetko naplánované sa vždy podarí uskutočniť. Som rada, že sa nám v roku 2015 podarilo aspoň niečo
zrealizovať. Všetko, čo sa však vykonalo, ale aj to, čo som nespomenula sa riešilo a zabezpečovalo v úzkej
spolupráci starostky, poslancov OZ, pracovníkov obce, ale aj niektorých občanov. Teraz už žijeme novým
rokom a aktívne riešime nové výzvy a pokračujeme v rozbehnutej práci. Dúfam, že všetka vynaložená snaha sa prejaví v konkrétnych projektoch. V závere sa chcem poďakovať všetkým poslancom OZ a členom
komisií, zamestnancom obce, organizáciám, ako aj občanom za pomoc pri dosahovaní výsledkov. Lebo
človek sám nič nezmôže. Každý z nás je niečím výnimočný, svojský, možno nenahraditeľný. Preto si vážme
jeden druhého a doprajme si vzájomného porozumenia a úcty. Prajem nám všetkým hlavne veľa zdravia,
rodinnej pohody, aby sme mali silu a podporu pri dosahovaní stanovených cieľov a predsavzatí aj v tomto
roku, aby sme sa v našej obci dobre cítili, aby tu žili spokojní ľudia. Prajem Vám, aby sa všetkým darilo.

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.
Vydáva: obec Háj | Zostavil: Mgr. Denisa Herčúthová, Erika Herčúthová | grafická úprava a tlač: Reklas, s.r.o.

