OBČASNÍK O ŽIVOTE V OBCI HÁJ

HÁJSKY
hlásnik
I. ročník
Číslo 2/2015

Úvodné slovo STAROSTKY
Milí spoluobčania!
Odišla zima, prvý štvrťrok roka je už za nami. Slnko zatiaľ len nesmelo rozohrieva svojimi zlatými lúčmi
stuhnutú zem. Začalo sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná jar spolu so svojimi neopakovateľnými
krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Obdobie, ktoré prináša magický závan jarného ovzdušia,
atmosféru niečoho nového, radostného a rodiaceho sa. Pomaly nás cez mraky okúzlia prvé, jarné slnečné
lúče a vyčaria na našej tvári úsmev a neopakovateľnú radosť v našej duši. V tomto období sa príroda zaodieva do nového šatu a aj človek jej chce pomôcť. Veď jar je aj časom veľkého upratovania. Neupratujeme len
naše obydlia, ale aj okolie. Čistíme trávniky, striháme kríky, postupne začíname s výsadbou. Príroda sa nám
za našu starostlivosť odvďačí. Nie však za to, že do nej vláčime odpad. Ten znečisťuje prírodu a tým aj prostredie, v ktorom žijeme. V našej obci sú vytvorené základné podmienky pre zdravší život, preto nemusíme
devastovať prírodu ani životné prostredie v obci. Voláme po kvalitnom životnom prostredí, ale pomáhame
jeho tvorbe tým, že vyvážame odpad za obec ku lesu, že vetvy zo stromov vyhadzujeme do kontajnera
namiesto toho, aby sme ich využili ako palivo, či bandaskami vyhodenými v kríkoch ? Naše záhrady si udržujeme v poriadku, ale po lesoch a okolo obce vytvárame divoké skládky odpadu. Naučme sa pozerať sa na
naše lesy a okolie ako na naše záhrady a udržujme ich. Odvďačíme sa tým nielen životnému prostrediu, ale
aj sami sebe. Je totiž oveľa príjemnejšie prechádzať sa po čistom okolí a dopriať si pohodu a oddych, ako sa
potkýnať o rozličný stavebný materiál, železný šrot alebo iný ilegálny odpad. Tieto negatívne skutočnosti
môžeme odstrániť len vtedy, keď väčšine z nás začne záležať na krajine, v ktorej žijeme. V dobách nie tak
dávno minulých sme v našej obci mali krásny zvyk – brigády. Pokúsme sa obnoviť túto zvyklosť. O čo krajšia bude naša rodná dedina. Keď sa jedná o životné prostredie musí každý z nás začať u seba. Nedovoľme
znečisťovať a neznečisťujme prostredie, v ktorom žijeme. Buďme disciplinovaní, separujme odpad. Nech
nás neodrádza, že musíme ku kontajnerom podísť niekoľko krokov. Je to v záujme nás všetkých. Buďme
príkladom pre naše deti i všetkých, ktorí navštívia našu obec. Berme životné prostredie ako dedičstvo, ktoré
nám zanechali naši rodičia a ktoré my v podstate len spravujeme pre našich potomkov, ktorí ho zdedia po
nás. Zanechajme im dedičstvo, ktoré nebudú musieť odmietnuť. Stonásobne nám to príroda odplatí.
Erika Herčúthová

MILÍ ČITATELIA!
S PRÍCHODOM JARI PRICHÁDZA DO VAŠICH DOMOVOV AJ NOVÉ ČÍSLO HÁJSKEHO HLÁSNIKA.
DÚFAM, ŽE SA VÁM NOVÉ, JARNÉ ČÍSLO BUDE PÁČIŤ MINIMÁLNE TAK, AKO PREDCHÁDZAJÚCE.
TEŠÍ NÁS, ŽE NA PRVÉ VYDANIE STE ZAREAGOVALI SO ZÁUJMOM A OCENILI STE VZNIK OBECNÝCH NOVÍN. ZA VŠETKY KLADNÉ OHLASY A REAKCIE NA ČLÁNKY VÁM ĎAKUJEME. DÚFAME,
ŽE ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY VÁS OSLOVIA A VAŠA SPOKOJNOSŤ BUDE PRE REDAKČNÝ TÍM ZADOSŤUČINENÍM ZA VYNALOŽENÚ PRÁCU.

DEŇ
ZEME

Deň Zeme je dňom venovaným našej planéte,
ktorý sa každoročne koná
22. apríla. Tento sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti - 21. marca a oslavovali tak
príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na
cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné
si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné,
a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia
a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia
chrániť jej poklady pre budúce generácie, ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď
predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku
medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh

vytvoril i vlajku Zeme. Prvý deň našej planéty bol slávený v San Francisku a mal veľký ohlas medzi študentami. Kampaň spojená s týmto sviatkom, si kládla za
cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov
a zvýšiť tak energetickú účinnosť, recyklovať odpadky
a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Pre prvú oslavu
Dňa Zeme bol vybraný dátum 22. apríl 1970. Zúčastnilo sa na ňom 20 miliónov ľudí. OSN začala tento
sviatok sláviť o rok neskôr. V roku 1990 sa k Amerike
pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme. OSN dodnes povzbudzuje študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu
životného prostredia a upozorňovali tak na potrebu
jeho ochrany.
V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie
a najpopulárnejšie podujatia na záchranu našej planéty. O tom, že je čo zachraňovať, svedčí napríklad to,
že každý deň vyhynie do 150 živočíšnych a rastlinných
druhov. Pri niektorých je situácia kritická. Od roku 1950
sa vylovilo až 90 percent všetkých veľkých druhov rýb,
ktoré tak radi jeme: tuniaky, mečúne, či tresky. Každé
dve sekundy zmizne prales vo veľkosti futbalového ihriska, 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode.

10 TIPOV, ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ
1. Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušet- 6. Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vzniríme až 2/3 vody. Na sprchovanie používajme úsporkajú v našej domácnosti a záhrade. V žiadnom prípané hlavice, ušetríme až 30% teplej vody. Namontujde ich nespaľujme.
me si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému
7. Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), prepúšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty.
dídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom
2. Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr.
(ťažké kovy).
s obsahom chlóru. Väčšinou stačí aj octová voda, roz8. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného
tok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné
v obci, škole, zamestnaní. Vytriedené odpady ukladajmydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym ekome výlučne na miesta na to určené.
logickým čistiacim prostriedkom.
9. Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od spo3. Pri kúpe pracích prostriedkov uprednostnime tie,
ráku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta.
ktoré neobsahujú fosfor. Patria medzi ne aj tekuté
Každý stupeň na viac nad 20 °C zvyšuje spotrebu
a gélové pracie prostriedky alebo mydlové pracie
asi o 4-6%. Pravidelne odmrazujme – 1 cm námraprášky. Snažme sa plne využívať kapacitu práčky,
zy zvyšuje spotrebu až o 75% ! Zadnú stenu, kam
perme iba vtedy, keď je práčka plná a používajme
sa usádza prach pravidelne čistime, pretože prach
úsporné programy. Obmedzme používanie avivážusadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tenych prostriedkov. Sú ťažko biologicky odbúrateľné
pelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzdua na vlastnú čistotu bielizne nemajú žiaden vplyv.
ším). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba
4. Ak kupujeme kozmetické prípravky, uprednostenergie a chladnička sa zbytočne prehrieva. Pri
ňujme tie, ktoré majú overenú ekoznačku, neboli
kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne všímajtestované na zvieratách, sú vyrobené zväčša z príme štítok s informáciami, do ktorej kvalitatívnej skurodných produktov a majú ekologický, dobre recykpiny je spotrebič zaradený. Výrobky najlepšej kvality
lovateľný obal.
s najnižšou spotrebou energie sú označené písmenom A.
5. Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť
spotrebu výrobkov balených v PVC obaloch, hliní- 10. Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoapakových plechovkách, kombinovaných obaloch. Pri
rát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zánákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky,
suvke spotrebujú až 10 krát viac energie ako je treba
vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
pri nabíjaní.

Deň Zeme v našej obci
V obci máme niekoľko možností ako sa zbaviť odpadov. Vidieť preto v prírode čierne skládky je hodné
zamyslenia sa. Snahou obecného úradu je udržiavanie čistoty v obci a jej okolí, budovanie eko povedomia. Aj preto sa naša obec rozhodla zapojiť do pro-

jektu Deň Zeme. O termíne upratovania v našej obci
sa včas dozviete prostredníctvom webovej stránky /
www.obechaj.sk/ a cestou miestneho rozhlasu. Veríme, že aj v našej obci sa nájdu ľudia, ktorým krajina
v ktorej žijú, jej ekosystém a osud celej Zeme nie sú
ľahostajnými a že sa tieto brigády stanú každoročnou
zvyklosťou, tak ako to bolo zvykom aj v minulosti.

PREČO RECYKLOVAŤ ELEKTROODPAD
Modernú domácnosť si dnes už nedokážeme predstaviť bez elektrospotrebičov. Uľahčujú nám prácu, šetria čas
a aj peniaze. Čo však s nimi, keď doslúžia. V minulosti sme vyhadzovali chladničky, práčky či sporáky do kontajnerov alebo dokonca do lesa či potoka. Skončili tak niekde v spaľovni alebo len tak pohodené v prírode na
čiernej skládke namiesto toho, aby sa zrecyklovali, teda ekologicky spracovali. Až 90% elektroodpadu sa dá naďalej využívať. Recykláciou získané suroviny sa dajú použiť na výrobu rôznych ďalších výrobkov. Suroviny, ktoré
môžeme takto získať sú napríklad rôzne železné kovy, neželezné kovy, rôzne plasty ale aj drahé kovy.
Z takto získaných druhotných surovín sa potom môžu vyrobiť nové elektrospotrebiče alebo niečo úplne iné,
napríklad hračky alebo šperky. Druhotné suroviny vlastne šetria prírodné zdroje, pretože sa nemusia ťažiť a tým
prispievame k ochrane životného prostredia. Navyše staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické kovy a iné
škodlivé látky, akými sú napríklad olovo (v počítačoch s klasickými monitormi), ortuť (vo výbojkách či notebookoch), kadmium (v batériách) oleje alebo farbivá. Obzvlášť nebezpečné sú freóny nachádzajúce sa v chladničkách a mrazničkách starších ako 10 rokov. Ak freóny uniknú do ovzdušia, závažne poškodzujú ozónovú vrstvu.
Ak teda staré spotrebiče vyhodíme do prírody, škodlivé látky sa napríklad vplyvom dažďa či snehu alebo mechanickým poškodením môžu uvoľniť rovno do pôdy alebo potoka. Možný negatívny vplyv elektroodpadu na
životné prostredie a teda aj na naše zdravie je preto ďalším dôležitým dôvodom, prečo treba elektroodpad bezpečne a ekologicky zlikvidovať. Práve z týchto dôvodov už aj na Slovensku, podobne ako v celej Európe, funguje
systém zberu a recyklácie starých spotrebičov. Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné
elektrospotrebiče do komunálneho odpadu a hrozí za to dokonca pokuta.

Kurz aranžovania zožal úspech
Počasie už začalo hlásať jar v plnom prúde a aby sme si rozžiarili aj naše domácnosti pred blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami, Obecný úrad a Kultúrno – športová komisia pripravili na 16. marca 2015 pre naše ženy kurz,
kde sa mohli priučiť aranžovaniu a aj sami si niečo do svojho bytu nadekorovať. Tvorivým popoludním nás
sprevádzala skúsená aranžérka pani Elenka Klocháňová. Jej zaujímavý výklad, rady a názorné ukážky zaujali
prítomné ženy. Presvedčili sme sa o tom, ako sa dá spotrebovať úplne všetok materiál, ako sa dajú jednotlivé
druhy kombinovať. Každá žienka si zhotovila svoj aranžmán, ktorý si s hrdosťou po skončení kurzu umiestnila na výstavke. Krásne naaranžované venčeky, kytičky
a košíčky si účastníčky akcie
odniesli domov, aby si nimi
prizdobili svoje domácnosti. Teší nás, že táto akcia
zožala úspech, veď hojná
účasť 20 žien je toho dôkazom. Po skončení kurzu si
všetky účastníčky posedeli
pri drobnom občerstvení
a pri rozhovoroch ešte strávili príjemný čas. Sme radi,
že tvorivé popoludnie sa
vydarilo. Určite nebolo posledným!

Prípravné zápasy

Futbalový kumšt ožil s prvým jarným hvizdom

Háj – Sklené 4:3
Góly: Weis P., Lejtrich, Brisuda 2

S príchodom jari ožili aj futbalové trávniky. Inak tomu nie je ani v našej obci.
Hájski futbalisti po zodpovednej zimnej príprave vstúpili do jarnej časti 1. QUICK
triedy s očakávaním čo najlepších výsledkov. Ako nám prezradil prezident klubu,
Jozef Ižip, v mužstve panuje optimistická nálada, všetci dúfajú, že sa na jarnú
časť pripravili najlepšie ako sa dalo, že svojou hrou budú tešiť oko miestneho fanúšika. Nasvedčujú tomu aj výsledky z prípravných zápasov, veď tím ich odohral
niekoľko. Počas zimy prišlo v kádri k viacerým zmenám. Z OFK Slovenské Pravno
prestúpil Tomáš Štencel. V priebehu zimnej prestávky sa vedenie klubu zameralo
aj na získavanie hráčov na hosťovanie. Počas pracovného stretnutia s vedením
diviackeho Dynama sme na hosťovanie do mužstva získali Miroslava Kubatku,
Mateja Ursínyho a Michala Kviatkovského. Tesne pred štartom jarnej časti sa do
hájskych farieb podarilo zaodieť Jaroslava Kolena a Milana Paláka, taktiež hráčov
Dynama Diviaky. Doplnenie kádra by malo prispieť k vylepšeniu hry a aktuálnej
tabuľkovej situácii mužstva. Veríme, že všetkými krokmi, ktoré vedenie hájskeho futbalu urobilo, sa podarí zachovať a zároveň zatraktívniť futbal v našej obci.
Ambíciou tímu je zotrvanie v kľudných vodách v strede tabuľky a užívanie si
futbalu. Mužstvo Družstevníka má solídnych hráčov i trénera. S kvalitným zázemím, aké má k dispozícii, trochou chuti a obetovania sa, môže ešte zamútiť vodu
v prvej triede. Dedinský futbal je záľuba a futbal sa hrá pre fanúšikov. Veríme, že
priaznivci hájskeho futbalu navštívia domáce stretnutia a podporia úsilie našich
hráčov vo futbalovom napredovaní.

Háj – Diviaky /dorast/ 6:2
Góly: Weis P., Lejtrich, Brisuda,
Hušťa, Ondrík, Hanko
Háj – Malý Čepčín 0:1
Háj – Slovenské Pravno 4:1
Góly: Chovanec, Kviatkovský 2,
Lejtrich
14. kolo 22.03. 2015
Háj – Bystrička 1:2 G. Lejtrich
15.kolo 29.03. 2015
Turany – Háj 1:2 G. Weis, Štencel
17. kolo 12.4. 2015
Košťany – Háj 1:4
G. Koleno, Lejtrich, Weis, Štancel
18.kolo 19.3. 2015
Háj – M. Čepčín 0:3

TJ Družstevník Háj oznamuje všetkým fanúšikom, že dohrávka 16. kola proti TJ Dražkovce,
ktoré sa neodohralo pre nespôsobilý terén, sa uskutoční 8. mája o 16,30 hod. na domácom trávniku.

Úspešne zredizajnovaná
obecná stránka
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným
z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. 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. Návštevník 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. Ich autorkou je Bianka Mračková. Práca na
webovej stránke sa ešte neskončila. Dolaďovať sa bude
neustále a to podľa aktuálnych potrieb obecného úradu.
Verím, že na www.obechaj.sk nájdete všetky potrebné informácie a že oceníte nové možnosti, ktoré Vám obecný
web prináša.
Ing. Peter Buryánek, obecný admin

JARNÉ
PRÁZDNINY
PLNÉ HIER,
KREATIVITY
A ZÁBAVY
Deti z nášho kraja si jarné prázdniny v tomto roku užívali ako prvé.
Obecný úrad v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou si pre
ne pripravil v dňoch 17.2 – 19.2.
program plný hier a zábavy. A hoci
počasie veľmi nenasvedčovalo blížiacej sa jari, ale skôr krásnej zimnej scenérii, dobrá nálada určite
nikomu nechýbala. Veď prečo by aj
mala. Vekové zastúpenie bolo naozaj rôzne. Najmladší účastník mal
rok a pol, nechýbali ani tínedžeri.
V prvý deň boli pre deti pripravené
tvorivé dielne, na ktorých vyrábali
pozdravy k MDŽ. Kreativite a fantázii sa medze nekládli a deti pre
hájske žienky nachystali 140 pozdravov. Streda sa niesla v znamení animačného programu „Po stopách Yetiho“. Deti plnením rôznych
úloh získavali indície a mapky. Prostredníctvom nich pátrali po Yetim.

Prešli celou dedinou – od ihriska,
cez Hôrku, práč, obecný úrad, starú
knižnicu až po pamätník pri evanjelickom kostole. Yeti našim deťom,
aj napriek tomu, že ho nevypátrali
včas, zanechal v obecnej truhlici balíčky so sladkou odmenou.
Popoludnie sa však ani zďaleka
neskončilo. Tí, ktorí chceli povolili
uzdu svojej fantázii a tvorili, kto sa
chcel hrať mohol ukázať svoju šikovnosť v pexese a iných spoločenských hrách. „Veselé jarné prázdniny“ sme zakončili „Majstrovstvami
Hája v hraní spoločenských hier“.
20 detí tak hralo Pexeso, Človeče nehnevaj sa, Mikádo, Červenú

čiapočku, tí starší si zahrali aj šach,
karty, iní si zas precvičovali slovnú
zásobu v hre Tik tak bum, či vytvárali mozaikové obrázky. Pár detí si
so sebou prinieslo aj svoje obľúbené spoločenské hry a učili ich hrať
kamarátov.
Každý deň bolo pre deti pripravené občerstvenie, o ktoré sa postarala pani Katarína Kmeťová.
Prázdninové popoludnia splnili
svoj účel. Deti, ako samé skonštatovali, sa doma nenudili, prežili čas
plný zábavy so svojimi vrstovníkmi
a odniesli si kopec nových zážitkov.

V DŇOCH 7. – 10. APRÍLA SA V NAŠEJ OBCI USKUTOČNIL ZBER ELEKTROODPADU.
TOUTO CESTOU BY SME CHCELI POĎAKOVAŤ VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ SA ZAPOJILI
DO ZBERU A ODOVZDALI DO ZBERU STARÉ, NEFUNKČNÉ,
ALEBO POŠKODENÉ SPOTREBIČE.

Hasiči sa školili
V dňoch 28.2. – 1.3. a 7. – 8.3. 2015 sa v priestoroch novej sály KD uskutočnila príprava členov
obecných hasičských jednotiek. Do kurzu sa prihlásilo 56 členov DHZ z celého okresu.
Zákon o ochrane pred požiarmi ustanovuje, že určené
funkcie v hasičských jednotkách môžu vykonávať len
členovia, ktorí majú požadovanú odbornú spôsobilosť.
Počas dvoch víkendov, vďaka kvalitným odborným
prednáškam obohatených o skúsenosti z praxe, sa naši

hasiči oboznámili nielen so základnou legislatívou, ale aj
s organizáciou a úlohami hasičských jednotiek, metodikou zdolávania požiarov, zdravotnou prípravou, s druhmi hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, ale aj s druhmi
požiarov, hasiacich látok a ich aplikáciou. Príprava členov
jednotiek bola realizovaná v rozsahu 40 hodín, skladala sa z teoretickej a praktickej časti. Po absolvovaní odbornej prípravy boli uskutočnené skúšky, úspešným
hasičom boli odovzdané osvedčenia. Náš DHZ dal takto
vyškoliť 8 členov. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie člena hasičskej jednotky získali: Marian Budiský, Róbert Ižip, Miroslav Ižip ml., Peter Bakoš, Dominik
Ondrík, Jozef Weis ml. a Peter Šulek.

Tvorivé dielne s nádychom sviatkov jari
K tradičným jarným aktivitám
v našej obci patrí aj tvorivá dielňa. Jar je ročné obdobie, kedy
vidíme a cítime nezadržateľnú
silu, akou sa príroda prebúdza
a pomaly sa zazelenie celá zem.
Trošku z tejto krásy sme preniesli aj do animačnej miestnosti,
kde Kultúrno-športová komisia
pripravila pre naše deti tvorivé

dielne s veľkonočnou tematikou.
V stredu, 11. marca o 15.30 hod.,
sa stretlo 15 šikovných detí, ako
aj zopár rodičov. Témou tvorivej
dielne bolo „Vyzdob si halúzky“.
Deti sa s nadšením pustili do výroby kartónových kuriatok, vtáčikov z lepenky, kuriatok zo šušiek a zdobenia polystyrénových
vajíčok. Tie menšie si vymaľovali

Spomienky na
vojnu zostávajú
V utorok, 7. aprila 2015, sme si v našej
obci pripomenuli 70. výročie jej oslobodenia. Spomienková slávnosť sa
začala reláciou v miestnom rozhlase,
kde sa občanom prihovorila starostka
obce Erika Herčúthová a básne zarecitovali dievčatá Alexandra Bartošová a Mária Ondríková. Po skončení
relácie sa účastníci spomienkovej
slávnosti presunuli k Pamätníku pri
evanjelickom kostole. Báseň „Tým,
ktorí vojnu nechcú“ zarecitovala Marianna Hrivnáková. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Erika
Herčúthová, ktorá oboznámila prítomných nielen s históriou oslobodenia obce, ale taktiež priblížila pocity
a útrapy ľudí, ktoré prežívali nielen
počas oslobodzovania, ale aj na fronte. Po položení kytíc k pomníku a zapálení kahancov sa pietna spomienka
ukončila básňou „Bože čos ráčil“ v podaní Kataríny Kmeťovej.

veľkonočných zajačikov. Prítomné deti prejavili pri zhotovovaní
veľkú zručnosť a trpezlivosť. Výsledok ich práce bol nádherný.
Na záver sme si urobili výstavku
všetkých prác. Po dvoch hodinách tvorivosti sa deti, spokojné
so svojimi dielkami, pobrali domov. Tešíme sa na ďalšie tvorivé
stretnutie!

Plánované akcie
•
•
•
•
•
•

JARNÁ BRIGÁDA
STAVANIE MÁJA
1. MÁJOVÁ VESELICA – ZÁBAVA PRE VŠETKÝCH
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
DEŇ MATIEK A DEŇ OTCOV
DEŇ DETÍ

HASIČI NEZASPALI
NA VAVRÍNOCH
V prvom čísle hájskeho hlásnika sme Vás informovali o aktivite našich dobrovoľných hasičov, ktorí na miestnom futbalovom ihrisku ešte v minulom roku, začali s výstavbou tréningovej dráhy. Ani tento rok nezaspali na vavrínoch a hneď ako
sa počasie umúdrilo, začali pokračovať v započatých prácach.
Podarilo sa im zabetónovať obrubníky a začali pokladať zámkovú dlažbu na spevnenú plochu. Našim hasičom pomohol aj
Ing. Pavel Petránek Phd., ktorý zapožičal UNC stroj na úpravu
plochy a rozhrnutie zeminy. Hasiči, tak budú môcť zasiať trávu. Projekt, ktorý vypracoval obecný úrad v spolupráci s DHZ
bol Žilinským samosprávnym krajom schválený a na jeho dokončenie dostaneme sumu 500 eur.

NA NEŽNÉ POHLAVIE SA
NEZABUDLO ANI V NAŠEJ OBCI

Medzinárodný deň žien vznikol na pamiatku nepokojov žien, ktoré sa búrili proti neľudským pracovným podmienkam a proti utláčaniu v spoločnosti. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Sviatok žien, tak nie je komunistickým prežitkom,
ale sviatkom s celosvetovým významom. Je dobré si pripomínať, že súčasné postavenie
ženy v našej dobe neprišlo samo od seba a stále platí, že je potrebná sila k prebojovaniu
pravdy o postavení žien v rodine i mimo nej. Deň žien sme si pripomenuli aj v našej obci.
V nedeľu 8. marca, v poobedňajších hodinách sa obcou šírili piesne Dievčatá a Pekné dievča,
ktoré boli venované všetkým ženám. Po nich zarecitovali báseň „Ušľachtilá žena“ Sofia Sedlačková a Mária Ondríková. Oslávenkyniam sa prihovorila aj starostka obce Erika Herčúthová, ktorá
vyzdvihla silu ženy, jej vytrvalosť, obetavosť, láskavosť a pracovitosť. Všetkým žienkam zaželala pevné
zdravie, veľa energie a lásky, ktorá poľudšťuje tento svet, dáva mu zmysel a budúcnosť. Na záver zarecitovali báseň „Nežná bytosť“ Alexandra Bartošová a Marianna Hrivnáková. Týmto programom sme si uctili
všetky mamy, babky, tety, jednoducho všetky ženy v našej obci. A na naše ženy nezabudli ani ostatné deti
z našej obce, ktoré počas tvorivých dielní počas jarných prázdnin vyrobili dovedna 140 pozdravov s vinšom
od starostky obce, poslancov OZ, ako aj samotných detí, aby ich dostala každá jedna žena. Bolo to milé
spestrenie každodenného života našich žien.

VZÁCNY ČLOVEK
Niektorí ľudia vstúpia do nášho života a rýchlo
zas z neho odídu. Iní sa stanú jeho súčasťou, našimi priateľmi. A aj keď s nimi fyzicky nemôžeme
byť, zistíme, že v našich srdciach zanechali hlboké
stopy a my nezostaneme nikdy celkom rovnakí,
lebo dobrí priatelia nás menia. Medzi takýchto
ľudí patrí pani Amália Mišurová. Nie je obyvateľa
obce, ktorý by ju nepoznal, ktorý by na ňu nemal
peknú spomienku. Vždy upravená komunikatívna
dáma, ochotná podať pomocnú ruku, povzbudiť

S láskou spomínam
Naozaj len s láskou spomínam na tých 20 rokov, ktoré
som prežila v prekrásnej Turčianskej záhradke, v obci
Háj. A veru mám na čo spomínať lebo nielen nádherná
príroda, ktorá mi tak učarovala, že skoro denne som si
našla čas, aby som v nej pookriala na tele i na duchu,
kde som obdivovala každý kvietoček, každú rastlinku
a tiež hľadala som krásne živé pohľadnice, ale boli to
i dobrí hájski ľudia, ktorí mi podávali pomocnú ruku
a pomohli mi moje životné problémy prekonávať. Keď
som sa nasťahovala do Hája, chcela som už len spokojne prežívať jeseň života – pracovať v záhradke a chodiť do prírody, lebo po štyridsaťročnej práci v školstve,
kde som pracovala i v mnohých funkciách školských,
okresných a krajských, už som pociťovala únavu. Moje
predsavzatie sa však nesplnilo, lebo žienky Hája ma
požiadali, či by som nebola ochotná prevziať funkciu
predsedníčky Únie žien Hája. Ich dôveru som nemohla
sklamať a tak som funkciu prijala. Tým sa moja práca

milým slovom i vtedy, keď sama prežívala životné
rany. Aktívna v kultúrnom a spoločenskom živote
našej obce, poslankyňa OZ, členka kultúrno-športovej komisie, obecná kronikárka, predsedníčka
Únie žien. Bez nej sa v Háji nezaobišla žiadna kultúrna akcia, rozhlasová relácia, žiaden sviatok. Ani
po odsťahovaní sa do Čiech nezabudla na svojich
Hájanov, dopisuje si s nimi, zaujíma sa o dianie
v našej obci, prichádza na obecné oslavy a my ju
medzi sebou vždy radi vidíme. Takých ľudí je veľmi málo, o to viac sú výnimočnými, o to viac si ich
vážime.

v Háji začala. Uvedomila som si, že v práci zabudnem
na môj počmáraný život a tak som začala písať kroniku Hája. Občania si ma zvolili za poslankyňu, pracovala
som v kultúrnej komisii, nacvičovala kultúrne programy s deťmi a dospelými na všetky oslavy a akcie, ktoré
sa konali v obci. Pripravovala som i relácie do rozhlasu
k významným udalostiam. V práci pre obec som nachádzala balzam na ubolené srdce. Samozrejme, že
túto prácu by som nezvládla sama. Potrebovala som
ochotných ľudí, ktorí by mi pomohli a to je to najkrajšie na čo s láskou spomínam – na tie krásne chvíle spolupráce s Vami – milí občania Hája. Patrí Vám za to môj
obdiv, uznanie a vďaka.
Keď skončí moja púť životom, vrátim sa do Hája, kde
bude odpočívať v prekrásnom prostredí, kde som prežila ťažké i krásne chvíle života.
Amália Mišurová

Poďakovanie
Práca v samospráve je náročná. Projektov a nápadov na zlepšovanie kvality života v našej obci je mnoho. Dosiahnutie pozitívnych výsledkov si vyžaduje mnoho síl, energie a predovšetkým financií. Niekedy však stačí len konštruktívne komunikovať, vytvárať partnerské vzťahy, efektívne spolupracovať a výsledok sa dostaví. Mnohokrát
to nie je ani tak o kompetenciách, ake o snahe a ochote pomôcť. Preto by som sa touto cestou chcela poďakovať
nášmu spoluobčanovi Júliusovi Piliarovi. Spomínam si, ako sme sa neformálne rozprávali o dozariaďovaní novej
budovy obecného úradu, o tom, čo všetko treba dokončiť, o oklieštených financiách na tieto aktivity. Prešli ani
nie dva týždne a pán Piliar pristavil vozidlo pri kultúrnom dome, v ktorom doviezol nábytok, stoly, stoličky do
kancelárie obecného úradu a gauč, ktorý si našiel svoje miesto v animačnej miestnosti. Teší ma, že problémy
a aktivity, s ktorými sa pasuje /nielen/ naša obec Vám nie sú ľahostajné, že snahu pomáhať prejavujete nielen
slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Ešte raz Vám ďakujem za Vašu pomoc sponzorským poskytnutím funkčne vyhovujúceho nábytku. Aj tento prípad svedčí o tom, že niektoré veci sa dajú zrealizovať aj vďaka Vám občanom,
na základe Vašej iniciatívy, aktívnej pomoci, zručnosti, spoluorganizovania. Financií je a bude málo, ale niekedy
stačí dobrá vôľa, spolupráca, ochota a dielo sa podarí.
Starostka obce

Z kroniky
Vďaka zápisom kronikára obce Jána Uličného, priameho
aktéra partizánskeho odboja v našej obci a okolí, máme
zachované autentické svedectvá o 2. svetovej vojne,
jej hrôzach a bezprostrednom vplyve na životy našich
predkov, ktorí tu žili. Písal sa 5. apríl 1945. V dome Jána
Mračka „u Pakánov“ vznikla dohoda medzi maďarskými
a rumunskými vojakmi. Mesiace neistoty a strachu začala pomaly striedať nádej. Ešte v noci medzi Hájom a Teplicami šarapatil nemecký tank, ten sa však musel vzdať
presile rumunských vojakov. Nemci z bezprostredného
okolia zutekali. Ráno 6. apríla bolo studené. Miestni
muži opustili svoje úkryty v humnách, sklepoch a pivniciach. Háj bol oslobodený! Ľudia sa stretali na uliciach,
radosti nebolo konca. Rumunskí vojaci upozorňovali miestnych, že kľud zbraní ešte nenastal, že nemeckí
vojaci sa môžu pokúsiť o posledný záchvev boja. Čo sa
i stalo. Máriu Hankovú zabila črepina pred ich humnom
a druhá mína padla pred dom Jána Chorváta, kde zabila
jedného koňa a rumunského vojaka. V ten deň sa do na-

šej obce nahrnulo množstvo rumunských delostrelcov,
ktorí zaujali útočné pozície na záhumní od evanjelického kostola až po „Giačeje“ humno na hornom konci.
V Háji nebolo domu, kde by neboli ubytovaní vojaci.
Miestni k nim boli veľmi pohostinní. Veliteľstvo sa premiestnilo do školského bytu. Po obci sa šírili chýry, že
Rumuni budú musieť ustúpiť, že neubránia našu obec,
nestalo sa tak. Po týždni dozorovania a po tom, čo fašisti
celkom ustúpili z Turca, rumunská armáda opustila našu
obec. Hájski obyvatelia pomáhali odniesť vojenský materiál preč z obce. To sa stalo osudným Jurajovi Keliarovi
– obuvníkovi, korému vybuchla pancierová päsť v ruke
a tú mu museli amputovať. Väčšie škody na budovách
v obci neboli.
Na hájskom cintoríne bolo pochovaných 67 rumunských vojakov. Počas druhej svetovej vojny zahynulo
v priamom boji, v pracovných táboroch niekoľko obyvateľov našej obce.

V prvom čísle hájskych novín sme Vás informovali o pripravovanom podujatí v rámci marca
Mesiaca knihy. Táto akcia sa z objektívnych príčin neuskutočnila.
Aprílovou zbierkou obnoseného a nepotrebného šatstva opäť občania našej obce pomohli ľuďom
v núdzi, ktorí ho potrebujú. Zbierka sa aj tento rok konala pod záštitou nadácie „Pomocný anjel“.
Všetkým, ktorí prispeli zo svojho a darovali šatstvo ľuďom v núdzi, zo srdca ďakujeme!

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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