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Úvodné slovo STAROSTKY
Milí spoluobčania!
V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta je tu opäť čas vianočný. Čas sviatočný, čas výnimočný. Najkrajšie sviatky roka klopú na dvere. Klopú v pravú chvíľu, keď vianočná atmosféra zažíva
prekrásny rozkvet. Prichádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky
roka. Tento čas nám prináša prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, vôňu domova. Všetci sa tešíme na prestretý stôl, preplnený tradičnými jedlami a vyzdobený jagajúci sa stromček. V atmosfére Vianoc, môžeme aspoň na
krátku chvíľu zabudnúť na problémy, ktoré nás počas všedných dní sužujú, na nepríjemnosti, ktoré
nám v dnešnej dobe prináša život. Človek potrebuje k životu tak málo. Nepotrebuje len najnovšie
výdobytky vedy a technického pokroku, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. A práve toto prinášajú Vianoce – najkrajšie sviatky v roku. Okrem duchovného prežívania tohto obdobia, znamenajú aj niekoľko dní voľna, ktoré máme možnosť prežiť
v kruhu svojich blízkych. Máme viac času na všetko. Doprajeme si ticho, vnútorný pokoj a uvoľníme
sa od zhonu. Potrebujeme sa zastaviť, aby sme si uvedomili, že nie sme absolútnymi a zvrchovanými
pánmi nad všetkým. Na prahu nového roka všetkým prajem, aby sa vytratila zloba, nenávisť a závisť,
ktorá zožiera mnohých. Aby sme boli slušní ku svojmu okoliu, korektní vo vzťahoch a konaní. Každý
totiž svojím správaním robí akúsi reklamu sebe, svojej rodine, svojej obci. Vianočné sviatky chce každý z nás prežiť v kruhu svojich najbližších, v príjemnej a pokojnej atmosfére. Verím, že každá rodina
si vytvorí takú pohodu, aby aj tohtoročné vianočné sviatky boli tými najkrajšími, čo spoločne prežije.
Vám všetkým, milí spoluobčania, s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, ale aj Silvestrom 2015 chcem
poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku. Moje poďakovanie patrí poslancom OZ, pracovníkom
obecného úradu, aj všetkým spoločenským organizáciám a podnikateľom. Želám Vám, aby ste vianočné sviatky a nový rok prežili všetci v kruhu svojich rodín v zdraví a osobnej pohode. Prajem Vám,
nech nájdete poklad z neba, pokoj, lásku v hojnosti, vianočné dni prežite v radosti, zdravie, šťastie
ešte k tomu nech prídu aj do Vášho domu. Na nový rok správny krok a úsmev v tvári po celý rok.

Svet v malebnej dedinke zakrýva nežná biela perina. Spod striech vykúkajú cencúle akoby čiapočky
bielych trpaslíkov. Mráz vymaľuje každý oblôčik. V domoch praská ohník, je v nich teplo a dobre.
A práve takéto vianočné čaro želám Vám všetkým. Nech vianočná atmosféra nedýcha komerčnosťou
a materiálnom, ale predovšetkým dokonalosťou prirodzených vecí. Nech biela perina predstavuje
perinu, ako ochranu pred všetkým zlým. Nech vás chráni a upokojuje. Nech množstvo cencúľov na
Vašich strechách sa zmení na množstvo radosti a šťastia z prežívaných dní a nech tie nenapodobiteľné dokonalé maľby na oknách, ktoré kreslí mráz, sú úžasnými zážitkami vrytými vo vašich srdciach.
Ten teplý ohník, pri ktorom sa cítite tak dobre, to je teplo ľudského srdca. Hrejte sa pri ňom spolu
s ostatnými. Vážte si iných a odpúšťajte si. Prežite krásne Vianoce a rovnako krásny Nový rok...
Erika Herčúthová
Spolu s Hájskym hlásnikom a vianočným prianím, Vám bol do Vašich domácností doručený aj
kalendár Turiec na rok 2016, v ktorom je 14. a 48. týždeň venovaný našej obci. Veríme, že si nájde
miesto vo Vašich domovoch a stane sa Vám nápomocný v každodennom živote.

Tvorivé dielne pokračujú
Po tvorivých popoludniach, ktoré sa konali počas jarných prázdnin a pred Veľkou nocou, sa v našej obci
konali ďalšie kreatívne stretnutia pre všetkých, ktorí radi popúšťajú uzdu svojej fantázii. Na prvej tvorivej
dielni si deti, mládež a hájske ženy zhotovili pomocou servítkovej techniky dekoratívne predmety do domácností. Prvý novembrový týždeň sa zas konali jesenné tvorivé dielne, kde si naše deti vytvorili jesenné
svietniky z prírodných materiálov. Nechýbala ani dielnička venovaná Vianociam. Deti si mohli vyrobiť rôzne
vianočné ozdoby, či milé drobnosti, ktorými mohli pod stromčekom potešiť svojich rodičov. Po každom
stretnutí nechýbalo občerstvenie. V týchto popoludniach budeme pokračovať aj budúci rok. Tešíme sa na
ďalšie spoločné stretnutia.

Na tvorivých stretnutiach mali zastúpenie všetky 3 generácie

Na záver nesmie chýbať výstavka zhotovených výrobkov

Stavanie mája a 1.májová diskotéka
V predvečer mesiaca lásky, sa uskutočnilo tradičné Stavanie mája pri hasičskej garáži. Strom /“máj“/ priviezol Radko Mračko na konskom povoze. Hájske deti spolu s rodičmi ho za sprievodu hudby ozdobili. Tradične ho postavili hasiči, za čo zožali potlesk. Nechýbalo ani pohostenie páleným. Teší nás, že tejto akcie sa
zúčastnilo viac ľudí, ako po minulé roky. Na druhý deň sa uskutočnila v priestoroch KD prvomájová diskotéka. Zúčastnilo sa jej vyše 120 platiacich účastníkov, ktorí sa bavili až do skorého rána. Finančné prostriedky
získané z diskotéky obec použila na organizovanie ďalších podujatí pre Vás, občanov.

JESEŇ ŽIVOTA
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá
krásu jesene a zem už vydala svoje plody, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ich konanie
je obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný
román, na ktorý človek v jeseni svojho života rád
spomína. A tak sa na pozvanie starostky obce, Eriky Herčúthovej, stretlo v kultúrnom dome 54 dôchodcov. V pekne pripravenej sále boli obsadené
skoro všetky miesta. Na úvod prítomných privítala
podpredsedníčka ZPOZu, Ing. Lenka Lejtrchová,
a oboznámila ich s programom. Nechýbali ani ďalšie členky ZPOZu. Anna Fillová zarecitovala báseň
a Blažena Budiská s Mgr. Katarínou Hankovou dôchodcom zaspievali. Ďalej už nasledoval slávnostný príhovor starostky obce. Vyjadrila v ňom úctu
a vďaku za všetko, čo prítomní vo svojom živote

urobili, popriala zdravie a spokojnosť do ďalších dní
života, ako aj lásku a pozornosť najbližších. Počas
kultúrneho programu mohli seniori nechať starosti
na chvíľu bokom, oddýchnuť si od každodenností
v kruhu svojich priateľov. Programom našich dôchodcov potešila 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. Je pozitívne, že hájski
seniori, mnohí aj napriek úctivému veku a podlomenému zdraviu, sa neuzatvárajú pred vonkajším
svetom, ale naopak, sú svojou aktivitou a pracovitosťou príkladom pre nás všetkých. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si preto čas na vľúdne slovo
a úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra
– Mesiaca úcty k starším.

Nezabúdame ani na našich jubilantov

Dni spomienok
Väčšina z nás, neprežila vojnové udalosti na vlastnej koži. Našťastie ich poznáme len sprostredkovane, šírené
ústnym podaním, literatúrou, umením. Je na nás predchádzať ich návratu, o to viac v dnešnej dobe, kedy sa
zlo opäť dáva do pohybu. A práve v týchto neľahkých časoch, sme to v prvom rade my, ktorí musíme obhájiť
tú ťažko vydobytú slobodu a krvou splatený mier. V našej obci sme si pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a výročia SNP pripomínali tých, ktorí v boji proti fašistom položili svoje životy. Na miestnom cintoríne
a pri Pamätníku SNP pri evanjelickom kostole sme spomínali kyticami kvetov a horiacim plameňom. Nechýbali básne, príhovor starostky obce, Eriky Herčúthovej, ako aj autentické svedectvo pani Kataríny Kmeťovej.
Je pozitívne, že okrem poslancov zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, sa pietnych spomienok
zúčastnili občania obce a dokonca aj deti. Znakom toho, že hájski ľudia nezabúdajú, bol partizánsky hrob na
miestnom cintoríne, ktorý bol v dušičkovom období plný horiacich plamienkov. Nemali by sme zabúdať na
hrdinstvo, odvahu a obetavosť v boji proti fašistom, za slobodu, za život v mieri. Druhá svetová vojna je svojimi
hrôzami dodnes mementom a ponaučením, že sloboda a mier nie je zadarmo. Česť pamiatke tým, ktorí padli.
Vďaka za tých, ktorí prežili, vďaka za tých, ktorí šíria posolstvo, ktorí nedovolia zabudnúť.

Pár slov o ...
Beh Wings for Life World Run je celosvetová bežecká a vozičkárska udalosť určená pre športovcov akéhokoľvek zamerania, od úplných začiatočníkov až
po totálnu elitu a môžu sa ho zúčastniť
aj handicapovaní účastníci používajúci
bežný vozíček. Tento rok sa beh uskutočnil 3. mája 2015 a bežalo sa naraz v 35tich mestách na svete. U nás na Slovensku sa bežalo v Bratislave a začiatok bol
o 13 – tej hodine. Beh sa skončil vtedy,
keď posledného účastníka behu „chytilo“ takzvané stíhacie vozidlo. Koľko kilometrov účastníci odbehli záviselo len od
nich a od ich kondičky. Ide totiž o beh,
ktorý nemá cieľovú čiaru. Stíhacie auto
začalo účastníkov „naháňať“ 30 minút
po štarte a pomaly zrýchľovalo až dovtedy, kým nedolapilo všetkých bežcov.
Prečo sme sa rozhodli vám poskytnúť informáciu o tomto behu? Pretože jedným
z 2 500 registrovaných bežcov v Bratislave
bol aj Marek Lejtrich z Hája. Marek nepatrí
k profesionálnym bežcom. Preteku sa zúčastnil ako amatér, s cieľom podporiť svojho kamaráta Tomáša z Martina, ktorý má
poškodenú miechu a je pripútaný na invalidný vozíček. Marek nás všetkých prekvapil
a potešil svojim krásnym výsledkom, pretože skončil na 84. mieste z 2 500 registrovaných bežcov v Bratislave a na 2 631. mieste z celosvetovo registrovaných 101 280
bežcov. Stíhacie auto ho dobehlo po dve
a pol hodine od štartu, keď zabehol 31,01
km. Marek si z Bratislavy doniesol množstvo krásnych zážitkov, veď bežal po boku
takých osobností ako Filip Túma, Matej Sajfa Cifra, Adam Žampa, Jana Dukátová. Na
základe tejto svojej pozitívnej skúsenosti
sa chce zúčastniť aj iných bežeckých pretekov a už teraz plánuje účasť na ďalšom
ročníku charitatívneho behu Wings for Life
World Run, ktorý sa bude konať 8.5.2016
v Bratislave. Ako pisateľka článku a zároveň
mamina mu srdečne gratulujem k úspechu
a prajem ešte veľa krásnych nabehaných
kilometrov. Ak by ste aj vy mali záujem sa
v budúcom roku zúčastniť tohto behu, neváhajte a podporte dobrú vec.
Ing. Lenka Lejtrichová

Ukážka zásahovej akcie

DEŇ DETÍ
V nedeľu, 31.5.2015, bolo na našom ihrisku veselo. Hájske
deti oslavovali svoj sviatok – Medzinárodný deň detí. Úvod
patril kynologickému klubu pod vedením Dušana Krupu.
Kynológovia deti oboznámili so športovou a služobnou
kynológiou. Deťom predviedli ukážky práce so služobnými psami, ich výcvik, ukážku zásahovej akcie a nechýbala
ani statická a dynamická ukážka zbraní. Jednotlivé vystúpenia boli pripravené tak, aby boli čo najviac interaktívne
a deti z nich mali čo najväčší zážitok. Po vyše polhodinovom programe kynológov, v ktorom sa predstavil aj náš občan, Viliam Oravec, so svojím belgickým ovčiakom, boli pre
malých i veľkých pripravené rôzne športové súťaže. Deti si
vyskúšali streľbu zo vzduchovky na terč, kopanie lopty do
terčov zavesených na futbalovej bráne, hod granátom, beh
cez prekážkovú trať, preťahovanie lanom, jazdu na bicykli
okolo kužeľov, plazenie v tuneli a mnoho ďalších. Pri jednotlivých disciplínach ich povzbudzovali nielen rodičia, či
starí rodičia, ale aj ostatní občania, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Nechýbalo ani občerstvenie a každý oslávenec si
odniesol balíček dobrôt. Hájske deti prežili príjemné nedeľné popoludnie a ich smiech a úprimná detská radosť sa
šírili celým futbalovým areálom.

Boli sme v divadle
Obecný úrad zorganizoval 21. 10. 2015 autobusový
zájazd do Slovenského komorného divadla v Martine. Situačná komédia www.národnýcintorín.sk
zožala na divadelnej scéne veľký ohlas a ani po 3
rokoch od svojej premiéry, nestratila nič na diváckej príťažlivosti o čom svedčí, že toto predstavenie
je neustále vypredané. V daždivú októbrovú stredu
sa ho zúčastnilo 51 našich občanov. Dej komédie
sa odohrával na martinskom národnom cintoríne,
kde sa divákom postupne predstavovali významní
národní dejatelia – Elena Maróthy Šoltésová, Anna
Hurbanová, Karol Kuzmány, či Janko Kráľ. Vtipnou
formou a prostredníctvom humorne ladených

dialógov sme sa viac dozvedeli o ich živote i osude a pritom sme zostali v realite 21. storočia. Najviac sme sa pobavili na Danovi Heribanovi, ktorý
je v úlohe Janka Kráľa neprekonateľný. Aj napriek
tomu, že toto predstavenie patrí do komediálneho žánru, v mnohých momentoch to bol aj smiech
cez slzy. Veď koniec koncov na ľudí, ktorí formovali
slovenský národ a hlásali vznešené ideály sa akosi
zabúda. Výkony hercov, hudba a spev, zanechali
v návštevníkoch príjemný umelecký zážitok. Ako sa
dej tohto sitcomu vyvinie, či sa nájde stratená primátorka Martina, či rýchlostná cesta R3 nakoniec
povedie cez martinský národný cintorín a čo na to
všetko naši národní dejatelia, sa chystáme zistiť už
v januári, kedy sa zúčastníme ďalšieho pokračovania tohto predstavenia.

Rozlúčka s prázdninami má ambíciu
stať sa tradičným letným podujatím
Obyvatelia Hája mali možnosť stretnúť sa na novom kultúrno-športovom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 22.8.2015
v areáli futbalového ihriska pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“. Podujatie otvorila starostka obce, Erika Herčúthová, ktorá na ňom privítala všetkých prítomných, a popriala im úspech pri súťažení, ako aj dobrú náladu. Ďalej už
odovzdala slovo členom Klubu vojenskej histórie Dubná Skala z Martina, keďže podujatie bolo spojené s oslavami
71. výročia SNP. Nadšenci vojnovej histórie zabezpečili výstavu autentických zbraní, munície a uniforiem z 2. sv. vojny.
Pútavé výklady, uniformy sovietskej a nemeckej armády, rôzne predmety, ktoré vojaci používali, ako aj zbrane, ktorými bojovali zaujali nielen deti, ale i dospelých. Členovia Klubu, odetí v dobových uniformách, záujemcom ochotne
vysvetľovali všetko, čo ich zaujímalo a aj si s nimi zapózovali na spoločných fotografiách. Postupne sa na futbalovom
ihrisku rozbiehali súťaže v netradičných športových disciplínach. Na milé prekvapenie organizátorov sa do súťaže
prihlásilo až 11 tímov. Už pri registrácii bolo veselo, veď niektoré názvy súťažných družstiev, ako – Ičisah, Posranci,
nenechali nikoho chladným. Súťaž začala streľbou zo vzduchovky, pokračovala behom cez pneumatiky, skákaním vo
vreci, behom s fúrikom, prebiehala aj súťaž v šúpaní zemiakov a mnoho ďalších. Nezabudlo sa ani na najmenších, pre
ktorých boli pripravené tvorivé dielne, športové hry a vyšantiť sa mohli aj na trampolíne. V podvečer predviedli nadšenci z Dubnej Skaly ukážky streľby z historických expanzných pechotných zbraní – pušiek, samopalov a guľometov.
Súťažilo sa až do 20.00 hodiny a bolo by sa aj dlhšie. Po vyhodnotení súťaže, kedy boli odmenené 3 najlepšie družstvá
a cenu útechy dostal aj tím so zemiakovou medailou, bola po dlhšej odmlke zapálená partizánska vatra. Spievali sa
partizánske a ľudové piesne, neskôr sa aj tancovalo. Táto akcia zožala medzi občanmi úspech, o čom svedčí aj počet
prihlásených tímov do súťaže, ale aj počet návštevníkov, nielen z našej obce, ktorí sa jej zúčastnili. Pozitívne ohlasy od
občanov spôsobili, že toto podujatie má ambíciu stať sa tradičným letným.
Spoločné foto našich detí s členmi Klubu vojenskej histórie Dubná Skala

V zápale súťaženia . . .

Obecný úrad

ĎAKUJE

Pre obec je veľkým darom,
keď sa jej občania s cieľom
pomôcť obci nielen aktívne
zapájajú do akcií, ale sami
ochotne pomôžu. Obecný
úrad úprimne ďakuje všetkým občanom i dobrým
ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju
našej obce.
p. Erika Škripková /miestne
pohostinstvo/ – obložená
misa na Deň matiek a otcov
p. Marika Očkajová – zapožičala trampolínu na Rozlúčku s prázdninami
p. RNDr. Helena Šipošová
- darovala hodiny, ktoré
našli svoje miesto v obradnej
miestnosti

Slovenský superpohár
s hájskou účasťou
Najrýchlejšie a najkvalitnejšie tímy mužov a žien zo všetkých hasičských líg na
Slovensku sa 10.10.2015 stretli na 9. ročníku Slovenského superpohára v požiarnom útoku. Pod Spišským hradom, v obci Bijacovce, nechýbali ani naši
hájski chlapci a plný autobus ich verných fanúšikov. Tí boli nepriehľadnuteľní,
nielen vďaka emotívnemu povzbudzovaniu, ale všimol si ich každý aj zásluhou
veľkého transparentu, ktorý zhotovil Marcel Mračko s manželkou. Samotná súťaž začala po 9,00 hod., súťažilo sa na dve dráhy, každý tím mal k dispozícii dva
pokusy. V mužskej kategórii medzi sebou súperilo 35, v ženskej 24 družstiev.
Naši hasiči si vybojovali 19. miesto s časom 14,82. Slovenský superpohár napokon vyhrali hasiči zo Zbory. V ženskej kategórii sa už po štvrtýkrát víťazkami
stali ženy z Moškovca, ktoré hájsky fanklub tiež hlasno povzbudzoval. Sezóna
hasičského športu sa pre tento rok skončila. Našim hasičkám a hasičom patrí
veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu obce a dosiahnuté výsledky. Prajeme
veľa ďalších úspechov v hasičskom športe!
Hájsky fanklub v Bijacovciach

p. Emília Illová – juku, tento
nádherný kvet krášli priestory
obradnej siene
p. Marta Mračková – tekvičky na jesenné tvorivé dielne
p. Radkovi Mračkovi – dovoz mája, účasť na akciách
s konským záprahom
p. Ivan Oravec LPS Urbár
Háj – máj, čečinu na adventný veniec, vianočný stromček
pri obecnom úrade
p. Július Piliar – prispel finančnou čiastkou na osvetlenie vianočného stromčeka pri
obecnom úrade
p. Ing. Monika Piliarová –
obložené bagetky na Deň
matiek a otcov, sladkosti na
Mikuláša
p. Martin Sedlačko – pomoc
strojmi pri budovaní parkoviska pri cintoríne
p. Jozef Prachár – zostrojil
šablónu na adventný veniec
p. Elena Klocháňová s manželom – zabezpečili výrobu
a výzdobu adventného venca
p. Ján Farský – zabezpečuje
tlač nášho občasníka

Matky a otcovia oslavovali
Štvrtú májovú nedeľu obecný úrad zorganizoval divadelné predstavenie, ktoré
bolo venované všetkým ženám a mužom, ktorým osud doprial stať sa rodičmi. Na
úvod všetkých privítala starostka obce, Erika Herčúthová, ktorá vyzdvihla dôležitosť pripomínať si sviatok našich najdrahších bytostí – matiek a otcov. Všetkým
matkám a starým matkám sa prihovoril zástupca starostky, Jozef Ižip, ktorý im
poďakoval za všetku vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Starostka obce
zas poďakovala všetkým otcom a starým otcom, za to, že celý život chránia svoje
ratolesti pevnou rukou, že zabezpečujú každodenné živobytie pre celú rodinu,
za motiváciu pri rozhodovaní a konaní robiť všetko v záujme svojich detí a rodín. Po slávnostnej časti nasledoval malý kultúrny darček v podobe divadelného
predstavenia pod názvom „Kým kohút nezaspieva“ v podaní divadelného súboru
Pišinger z Bystričky. Súbor s touto hrou vyhral Krajskú súťaž amatérskych ochotníckych divadiel a zúčastnil sa aj celoslovenskej prehliadky amatérskeho divadla.
Po predstavení bolo pre oslávencov pripravené občerstvenie formou švédskych
stolov, o ktoré sa okrem šikovných hájskych žien postarali aj sponzori. 24.5.2015
sme si pripomenuli dva významné dni, na ktoré by sme nikdy nemali zabúdať,
veď nič nie je hrejivejšie, ako „slnko“ vychádzajúce z milujúcich sŕdc rodičov.

Futbal v Háji nie je v háji
Po minuloročnej nevydarenej sezóne, kedy naši futbalisti zostúpili do II. Quick triedy, si vedenie nášho futbalového klubu kládlo otázku – „Ako ďalej s hájskym futbalom“ ? Našli sa aj takí, ktorí nedávali veľkú šancu tomu,
že prežije. A prežil. Vďaka ľuďom, ktorým jeho existencia nie je ľahostajná. Predseda klubu, Jozef Ižip, oslovil
Stanislava Oravca s ponukou zaujať post trénera. Ten ponuku prijal a po niekoľkoročnej odmlke, sa vrátil ku
hájskemu kormidlu. Výborný trénerský tandem vytvoril s Ing. Rastislavom Lejtrichom. Počas letnej prípravy
došlo k doplneniu kádra o Mateja Ursínyho, Michala Maretu a Petra Šuleka, do mužstva sa zapojili aj skúsení
veteráni Ing. Rastislav Lejtrich, Miroslav Rišiaň, Ing. Milan Koleno a obliecť hájske farby v prípade potreby bol
ochotný aj Milan Haľama. Tréner vsadil na dôslednú kolektívnu defenzívu. Ako nám prezradil, s odstupom
času považuje toto rozhodnutie za správne, samozrejme bez dôslednej realizácie jeho zámerov samotnými hráčmi mohlo byť všetko inak. Po letnej príprave, kedy sa mančaft postupne vykryštalizoval, si vedenie
stanovilo ciele. Stanislav Oravec nám povedal, že vzhľadom na vyžrebovanie, ktoré nebolo práve najlepšie,
odhadoval konečný bodový zisk po jesennej časti na 14-18 bodov, po prvých zápasoch, kedy tím dodržiaval
jeho taktiku, bodoval a zomkol sa, ešte nejaké tie body pridal. Po jesennej časti patrí našim futbalistom s 23
bodmi výborné 4. miesto s bilanciou 7 víťazstiev, 2 remíz a 2 prehier. Ako sám tréner skonštatoval, aj napriek
tomu, že nás v druhej polovici súťaže trápili viaceré zranenia /absentovali bratia Weisovci, Miroslav Rišiaň
a Marek Lejtrich/ tím to zvládol na výbornú, chlapci sa snažili, bojovali o každú loptu, gól i o každý bod. V jeho
hlase bolo cítiť hrdosť na svojich zverencov. Treba sa poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa zaslúžili
o chod a výsledky klubu a to obci, trénerovi, realizačnému tímu, hráčom a v neposlednej miere aj fanúšikom,
ktorí na hájsky futbal nezanevreli. Športu zdar a futbalu zvlášť! Naši futbalisti začnú zimnú prípravu začiatkom
februára, prvý zápas jarnej časti odohrajú 10.4.2016 na domácom trávniku proti OFK Slovenské Pravno.

od štedrovečerného stola
Vianočný stromček Zvyky
Každý, kto si schová šupinku zo štedrovečerného kapra do peňaženPodľa legendy zo 6. storočia slávil
v Burgundsku írsky mních Vianoce pri
posvätenej jedli na kopci s miestnymi obyvateľmi. Pieseň z 13. storočia
sa zmieňuje o stromčeku s horiacimi sviečkami. V roku 1570 v Brémach
si každý mohol odpíliť v mestských
lesoch jedličku na Vianoce. Ľudia ju
zdobili ovocím, sladkosťami aj papierovými kvetmi. V 17. storočí sa stromček v Nemecku z remeselníckych rodín rozšíril medzi šľachtu a úradníctvo,
v 18. storočí do evanjelických kostolov
a postupne sa rozšíril do celej Európy.

ky, bude mať stále dosť peňazí. Pred začatím večere, by mal najstarší člen rodiny potrieť každému pri štedro-večernom stole čelo medom, aby bol celý rok dobrý a orechy by mal rozhádzať do všetkých
kútov, aby bola šťastná celá rodina. Pri štedrovečernom stole by si
mal každý člen rodiny naprieč rozkrojiť jablko. Keď bude mať jadrovník tvar hviezdičky, znamená to šťastný rok a zdravie, keď sa objaví krížik, veští to rok problémov. Na slávnostný stôl by sa mal dávať
vždy jeden tanier navyše pre nečakaného hosťa. Ak si všetci z rodiny sadnú za stôl k štedrej večeri, už nemôže nikto vstať. Kto vstane,
ten by pri budúcej štedrej večeri už nemusel byť. Toto je základná
štedrovečerná symbolika Vianoc, ktorá by nemala chýbať v žiadnej
domácnosti. Keď však na nejaký symbol nechtiac zabudnete, nezúfajte. Vianoce plné šťastia, pohody, lásky a Božieho požehnania si
každá domácnosť urobí vždy sama. Veď o to všetkým ide.

Viete, akú atmosféru vám
vyčarí vianočný stromček?

Pranostiky

Červený - dodáva radosť, hreje na
tele i duši. Biely - pripomína vznešenosť, čistotu, zasnežený strom alebo
nevestu. Dodá energiu. Strieborný symbolizuje istotu a konzervatívnosť.
Zlatý - pôsobí honosne. Navodzuje
pocit bohatstva. Modrý - môže sa zdať
chladnejší, ale dodáva pokoj a vnútornú rovnováhu. Prírodný - preteplí
miestnosť nehou a ľudskosťou. Navodzuje návrat k prírode a pocit pevných
rodinných koreňov.

Jasné Vianoce – mnoho vína a ovoce. Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko
bude trvať po Vianociach. Biele Vianoce, zelená Veľká
noc. Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj Pán
Boh vína, požehná v obilí. Keď v decembri mrzne, sneží,
úrodný rok za tým beží. Mierny december, mierna celá
zima. Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude
pekný rok. Keď na narodenie Krista pršať začne, počas štyroch týždňov počasie bude mračné.

Domáci miláčikovia a Silvester
Pre niektoré psy je posledná noc v roku veľmi stresujúcim zážitkom. Boja sa delobuchov a ohlušujúcich ohňostrojov. Ako tento problém vyriešiť a prežiť silvestrovské
oslavy v pokoji? Počas silvestrovskej noci nechýba zábava, hlasná hudba, jedlo, pitie
či farebný ohňostroj, ktorý rozžiari tmavú oblohu. Pre psíčkarov sa však oslavy Silvestra stávajú nočnou morou. Niektoré psy majú totiž strach z ostrých zvukov a svetelných efektov a prejavy strachu majú u každého inú podobu. Pes sa môže chvieť,
nadmerne slintať, štekať, skučať, byť deštruktívny, pobehovať po byte, dokonca sa
môže pomočiť, alebo pokúsiť sa o únik. Vystresovanými psami sa po Novom roku
plnia útulky – to je však lepšia alternatíva, pretože odchytený pes so známkou, resp.
čipom má šancu na návrat domov. Dôvody, prečo sa psy boja ohňostrojov: psy majú
citlivejší sluch a intenzívnejšie vnímajú zvuky, ktoré človek ani nepostrehne. Psy si
však ohlušujúce zvuky delobuchov nevedia vysvetliť, desí ich praskanie v tme, svetelné efekty a vybuchovanie v tme. Pokiaľ je pes vyrovnaný a správne od šteňacieho
veku socializovaný, absolvoval výcvik na streľbu, ohňostroj spravidla prežije v pokoji,
celú noc prespí a oslavy na ňom nezanechajú žiadne následky. Tak, ako však aj ľudia,
aj psy sú rôzne a z delobuchov či ohňostrojov môžu mať strach. Niektoré sa boja už
od šteňacieho veku, iné sa začnú báť „na staré kolená“. Psy, ktoré prežili nepríjemnú
skúsenosť s ohňostrojom, môžu dokonca trpieť fóbiou na všetky podobné zvuky, ktoré im pripomínajú prežitú hrôzu. Ak sa pes bojí, vyskúšajte aj nasledujúce tipy, ako
prežiť Silvester:
• Obmedzte venčenie - v podvečer silvestrovskej noci vyvenčite svojho miláčika poslednýkrát vtedy, keď je na okolí ešte ticho a pokoj. Po zotmení absolvujte príp. len krátku
prechádzku okolo domu. V čase, kedy sa vypúšťa ohňostroj najviac, nechoďte von – psík
tú chvíľku bez prechádzky vydrží.
• Aj keď zvyknete svojho miláčika brávať na prechádzky bez vôdzky, na Silvestra spravte
výnimku a neprekvapí vás, ak sa psík pri náhodnom výbuchu delobuchu dá na útek.
Psíkovi poriadne utiahnite i obojok, aby sa nemohol pri náhodnom zvuku pyrotechniky
z neho vyvliecť.
• Pre prípad psíka označte – dajte mu obojok so známkou, kde bude telefónne číslo alebo
adresa bydliska, začipujte ho.
• Počas večera a času, kedy sa vypúšťa ohňostroj umiestnite psa do osvetlenej miestnosti,
so zatemnenými oknami a pustite mu hudbu, ktorá prehluší zvuk petárd a ohňostroja.
• Ak psa chováte vonku a bojí sa ohňostroja, presuňte ho v najkritickejšom čase dovnútra.
Pripravte mu miesto, na ktorom sa bude cítiť bezpečne. Ak zalezie pod posteľ, alebo si
nájde iné miesto, rešpektujte to.
• Zostaňte so psom v kontakte. Pes je členom svorky, v nej sa cíti bezpečne, a preto mu
umožnite, aby bol s vami po celý čas v kontakte.
• Psa neopúšťajte. Aj keby ste sa chceli ísť akokoľvek zabávať von, svojho miláčika neopúšťajte. Nedávajte ho ani k známym. Pre psa je najdôležitejšia svorka a pokiaľ ho opustíte, bude mať pocit, že ho jeho rodina zradila a z nepochopiteľných dôvodov opustila
práve v čase, keď ju najviac potreboval.
•

Psa neupokojujte, netíšte, pretože to je to najhoršie, čo môžete spraviť – iba v ňom
podporíte strach. Správajte sa normálne, ako keby sa nedialo nič zvláštne.
• Odveďte jeho pozornosť. So psíkom sa hrajte, opakujte si povely, odmeňte ho maškrtkou, chváľte ho, hlaďte – zostaňte v kontakte. Psíka zabavte, pokúste sa odpútať jeho pozornosť od delobuchov a ohňostroja. Hovorte pokojným hlasom a nereagujte na ohňostroj. Psík uvidí, že
s vami zvuk nič nerobí a bude pokojnejší.

Aj takto môžete pomôcť svojmu miláčikovi prežiť silvestrovskú noc
plnú osláv s ohňostrojom a delobuchmi. Platí však, že psíka s akýmkoľvek strachom treba týmto podnetom vystavovať a nie ho izolovať.
Strach však treba prekonávať postupne.

Aj do našej obce zavítal Mikuláš

Ako do Hája Mikuláš prišiel
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. Deti sa ho
nemohli dočkať. Netrpezlivo ho obzerali, ale Mikuláš nechodil a nechodil. Pravdepodobne nevedel trafiť do
našej obce a tak ho deti začali privolávať. Najprv tlieskali, aby ich Mikuláš počul, ale ani to nezabralo. A tak
sa deti rozhodli, že budú dupať nohami, ale Mikuláš opäť neprišiel. Ani hlasné volanie hájskych detí „Mikuláš! Mikuláš!“ nezaúčinkovalo a v diaľke veru nebolo počuť zvonenie zvončeka. Zrazu sa deti od starostky
obce, Eriky Herčúthovej, dozvedeli, že Mikuláš na saniach ťahanými sobmi havaroval a museli mu prísť na
pomoc naši hájski hasiči. Deti sa preľakli, že už do našej obce ani nepríde. Keď však počuli sirénu rozradostili
sa, lebo vedeli, že hasiči mu pomohli a vezú ho k nim. Prišiel na novom hasičskom aute v doprovode čertov
a Snehulienky. Pozdravil hájske deti a pochválil ich za trpezlivosť. S básničkami vystúpili deti z MŠ, s ktorými
nacvičila program Marta Gajdošová, ktorá momentálne pracuje ako druhá pani učiteľka v našej MŠ. Potom
sa už Mikuláš pobral k stromčeku pred kultúrnym domom, ktorý svojou zázračnou palicou rozsvietil. Po
potlesku prítomných začala Snehulienka čítať mená detí, ktoré si k Mikulášovi chodili pre sladký balíček
a adventný kalendár. Odvážnejšie mu aj zarecitovali. Mikuláš sľúbil, že návštevu dobrých hájskych detí absolvuje aj o rok, čomu sa naši najmenší veľmi potešili. Na záver deti do sýta povozil na novom hasičskom
vozidle veliteľ DHZ, Jozef Ižip, z čoho mali deti veľký zážitok.

Legenda o Sv. Mikulášovi
Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal
viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno,
napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov.
Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí
sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že
z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať.
V legendárnom životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli boháčove dcéry i vrecká
zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil
k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po nej. Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme
odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi.
Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho patrocínia nad deťmi. Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku
a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej reklamnej kampane obliekol koncern Coca-Cola. Postupom času sa Mikuláš (v angličtine Santa
Claus) stal viac-menej reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z Myry iba málo spoločného.

Adventný veniec krášli našu obec

Adventný koncert
Vždy koncom novembra, s blížiacou sa 1. adventnou nedeľou,
začíname intenzívne cítiť, že Vianoce sú za dverami. Paradoxom je, že na sviatky pokoja sa chystáme v zhone a častokrát
s vypätím všetkých síl. 29. 11. 2015, na 1. adventnú nedeľu, bol
v hájskom kultúrnom dome pre našich občanov pripravený
kultúrny program „Prišiel čas adventný“. Na začiatku sa starou
sálou KD niesla báseň s príznačným názvom „Adventný čas“,
ktorú zarecitovala Katarína Kmeťová. Po nej už občanov privítala starostka obce, Erika Herčúthová, ktorá zároveň vyslovila želanie, aby prostredníctvom hudby, slova a spevu bolo
toto predvianočné obdobie krajším a príjemnejším. Podotkla,
že spoločné chvíle prežité v radosti i stíšení sú tým najkrajším
darčekom, ktorý si môžeme dať. V programe nechýbali ani naši
najmenší, ktorí pod vedením učiteľky MŠ, Andrey Žillovej, nacvičili tanec. Deti Alenka Fančiová, Michelka Šmálová, Alexko
a Nikolasko Očkajovci, Jakubko Hurtek, Lukáško Hrúz zožali
veľký potlesk. K slovu sa dostala aj Anna Dubovcová, ktorá svojím recitálom „Vianočný čas“ zanechala v prítomných hlboký
umelecký zážitok. Skladbami zahranými na saxofóne všetkých
potešil Jakub Piliar s Jurajom Mozoľom. Ďalej nasledoval hovorený vstup, v ktorom Mgr. Denisa Herčúthová, priblížila históriu

Vystúpenie mládeže spestrilo adventný koncert

i symboliku adventného venca. Scénku „Adventné sviečky“ zahrala mládež. Pavel Fanči, Andrea Žillová, Zuzana Žillová, Ľuboslav
Mračko a Patrik Hrianka v nej pripomenuli to,
aké dôležité sú plamienky viery, lásky, mieru
a nádeje v našich životoch. Nechýbalo ani
vystúpenie evanjelického spevokolu, ktorý
divákov potešil 2 piesňami. Zhromaždeniu
sa prihovoril evanjelický farár, Mgr. Igor Mišina, ako aj rímsko-katolícky kňaz, Ing. Mgr.
Ľubomír Hudec, ktorí zdôraznili dôležitosť
duchovnej prípravy na príchod Ježiša Krista
ako toho, ktorý vnesie svetlo do našich životov. Na záver sa opäť predstavila hájska mlaď,
ktorá pod vedením Mgr. Kataríny Hankovej
nacvičila piesne. Pri poslednej „Každý deň
budú vraj Vianoce“ sa zapojili aj ľudia v sále,
mnohí dojatím nemohli ani spievať. 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. Ani
potom sa však adventný večer neskončil. Pre
všetkých bolo, v pekne vyzdobenej sále, pripravené pohostenie. Pri varenom vínku, vianočnom punči, adventnom čaji a domácich
koláčoch, ktoré napiekli šikovné hájske ženy
Katarína Kmeťová, Emília Mračková a Marta
Gajdošová sa rozprávalo, spomínalo i smialo až do neskorého večera. V našej obci zažil
obecný adventný veniec svoju premiéru a aj
vďaka pozitívnym ohlasom od občanov vieme, že nebude chýbať ani o rok. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto dňa, boli nápomocní počas
celého týždňa, vo svojom voľnom čase nacvičovali program, chystali sálu i občerstvenie. Vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí
prišli a dokázali, že v našej obci má zmysel
organizovať takéto podujatia.

ADVENTNÝ

VENIEC

Symbolom adventného obdobia
je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa zapaľujú počas 4
adventných nedieľ. Johann Henrich Wichern, evanjelický kňaz,
v túžbe postarať sa o chudobné
a opustené deti založil útulok.
Deti v ňom pod jeho opaterou žili,
ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí,
koľko dní ešte zostáva do Vianoc,
sa rozhodol v roku 1860 vyrobiť
drevený veniec s 24 sviečkami –
19 tenšími, ktoré predstavovali
všedné dni a 4 hrubšími sviečkami symbolizujúcimi 4 adventné
nedele. Okrúhly tvar venca, nemá
začiatok ani koniec, symbolizuje
večnosť Boha, nesmrteľnosť duše
a večný život nájdený v Kristovi.
Šišky, oriešky alebo semienka,
ktoré zdobia veniec sú symbolom
života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej
duše a nový, večný život nájdený
v Kristovi.

Pitie na zahriatie
Vianočný pomarančový grog
2 sáčky čierneho čaju ∙ 50 ml rumu ∙ 1 biopomaranč ∙ 4 lyžice cukru ∙ 2
tyčinky škorice ∙ 4 hviezdičky badiánu
Čajové sáčky prelejte 700 ml horúcej vody a nechajte 3 – 5 minút
lúhovať. Odstráňte sáčky a prilejte rum. Pomaranč umyte v horúcej
vode, nakrájajte na plátky a zbavte ho jadierok. Do 4 pohárov dajte plátky pomaranča a cukor, pridajte po polke tyčinky škorice a po
hviezdičke badyánu a prelejte horúcim grogom.

Recept na orechový koláč
320 g hladkej múky ∙ 160+100 g masla alebo rastlinného tuku ∙ 6 vajec ∙ 80+200
g práškového cukru ∙ 1/2 balíčka kypriaceho prášku do pečiva ∙ 1 vanilkový cukor
∙ ríbezľový džem ∙ 200 g mletých orechov ∙ 2 lyžice kakaa ∙ 2 očistené, postrúhané
jablká ∙ 1 lyžica strúhanky ∙ čokoládová poleva
Z hladkej múky, 160 g tuku, jedného vajca, 80 g práškového cukru,
kypriaceho prášku a vanilkového cukru vypracujeme hladké cesto a necháme v chladničke 30 minút odpočívať. Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme na veľkosť plechu a pomocou valčeka prenesieme na vymastený plech. Ak je potrebné, rukou cesto pritlačíme na celú plochu plechu.
Popicháme vidličkou a natrieme džemom. 100 g tuku vymiešame s 200
g cukru do peny. Po jednom všľaháme žĺtky a po lyžiciach pridáme mleté
orechy, kakao, jablká, strúhanku a tuhý sneh z bielkov. Hmotu natrieme
na pripravené cesto a v rúre vyhriatej na 160 °C pečieme asi 45 minút.
Upečený a vychladnutý múčnik polejeme čokoládovou polevou.

Liečivé koreniny
Voňavé korenie patrí k adventnému času ako ihličie, vianočka, či svetlo sviečok. Vanilku, škoricu, badyán,
klinček či zázvor právom milujú pekári a cukrári na celom svete. A nejde pritom len o ich aromaterapeutické
účinky. Niektoré druhy korenia dokonca vykazujú kombináciu látok, ktoré vedú k vyššej tvorbe hormónu
šťastia – serotonínu. Koreniny dokážu omnoho viac, ako byť iba jedinečnou chuťovou zložkou. Badyán výborne funguje pri nachladnutí a virózach. Výborný je aj pri ich prevencii. Vanilku nepodrobujte dlhému varu
– pridaná ku koncu tepelnej úpravy najlepšie rozvinie svoje liečivé vlastnosti. Nové korenie pomáha znížiť
nervové napätie, zvyšuje imunitu a taktiež tvorbu slín, ktoré sú dôležité pre zdravie ústnej dutiny. Škorica je
praxou preverené antidepresívum. Obsahuje veľa antioxidantov, má protibakteriálne a protizápalové účinky. Pomáha napríklad pri zapálených kĺboch, urýchľuje štiepenie tukov a znižuje hladinu glukózy. Klinčeky
bránia invázii mikróbov, podporujú prekrvenie končatín a dokážu lokálne tlmiť bolesť – napr. zubov.

TENTO ROK OSLÁVILI
ŽIVOTNÉ JUBILEUM DVAJA
ZASLÚŽILÍ ČLENOVIA
DPO SR PÁN JOZEF IŽIP
ST. A PÁN MICHAL JACHO.
OBOM ŽELÁME VEĽA
ZDRAVIA A POHODY DO
ĎALŠÍCH DNÍ ŽIVOTA
STRÁVENÝCH V KRUHU
SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH.

Aranžovanie
Keď sme sa v marci po veľkonočnom aranžovaní lúčili s našimi hájskymi žienkami, dali sme si záväzok, že pred Vianocami sa určite zídeme
pri podobnej aktivite. Ani sme sa nenazdali a najkrajšie sviatky roka
začali klopať na dvere. A tak bol najvyšší čas stretnúť sa a niečo pekné
si do svojich domovov vytvoriť. Opäť nám radila a pomáhala Elenka
Klocháňová, ktorá na inšpiráciu doniesla aj svoje vlastné aranžmány.
Hájske ženy si mohli zakúpiť aj rôzny materiál a využiť ho podľa vlastnej
fantázie. Pod ich rukami vznikali najrôznejšie dielka a naše gazdinky
opäť potvrdili, že sú zručné a šikovné. Po výstavke všetkých prác sme
si posedeli pri občerstvení a pri rozhovoroch strávili ešte príjemný čas.

Z kroniky
Žijúci starčekovia a starenky mi rozprávali, ako za
ich mladých čias mládenci i mladší ženáči od Lucie
do Vianoc robievali stolček. Na štedrý večer o polnoci si naň sadli do kruhu urobeného trojkráľovou
kriedou, aby vraj ku nim nemali prístup zlí duchovia
a zaklínadlom mali privábiť všetky ženy – bosorky
z dediny. Tie sa ku nim do kruhu nemohli dostať.
Dievčence zas od Lucie do Vianoc nahrýzali jablko.
Na Štedrý deň ráno vyšli na uhol domu dojesť to
jablko a na ktorej strane dievka uvidela mužského
v tú stranu sa vydala a jej budúci manžel má mať
také meno, aké mal ten mužský, ktorého uvidela
pri jedení jablka. Na Štedrý deň sa dievčence postia, aby dostali dobrého muža. Štedrovečerný stôl
musel byť prebohato prikrytý pokrmami na obruse bielom z domáceho plátna. Chlieb, peniaze
a na miske vyklíčené zelené žitko nesmelo chýbať.
Gazda hospodár porobil kríže cesnakom na všetky
maštalné dvere, aby vraj strigy a bosorky po celý

rok statku neublížili. Statok dostal na Štedrý večer
zo všetkého jedla, ktoré sa dostalo na stôl v tento
deň. Na Štedrý večer a na Silvestra vždy po večery
sa veľmi hojne ozývala dedinou pieseň „Čas radosti“
a na Silvestra „Rok nový zase ku nám prišiel...“ To vyspevovali chlapci – žiaci svojim rodinám i známym.
Každého speváka obdarovali to peniažtekom, to
koláčikom. Neskoršie večer mládež i ženáči so svojimi nevestami spievali z domu do domu „Čas radosti“. Týchto obdarovali peniazmi. Vyspievané peniaze
sa zas dali na cirkevné potreby. Na Silvestra sa tiež
spievalo a vyspievané peniaze sa zas dali na ten istý
cieľ. Takýmto spôsobom sa zadovážilo harmónium
v Háji. O polnoci na Silvestra sa chodievalo na vežu
spievať a zvoniť.
(Jedná sa o autentický prepis textu z kroniky –
bez jazykovej úpravy, kronikár Ján Uličný).

Konečne máme dôstojný vstup na cintorín
Dlhé roky, bola problémom v našej obci plocha pri vchode na miestny cintorín. Kontajner, ktorý mal pôvodne slúžiť na odpad z hrobov, slúžil ako ústredný bod na zhromažďovanie najrôznejších odpadkov – vriec
s komunálnym odpadom od občanov, ktorí nevlastnia popolnice, šatstva, plastov, skla, kusov nábytku, televízorov, pneumatík a na jar raritou neboli ani poopiľované konáre stromov či celé pne aj s koreňmi. Do
toho ešte odpad z cintorína a kontajner a jeho okolie sa premenili na divokú skládku. To všetko pri vstupe
na pietne miesto. Spomínaná situácia je o to viac nepochopiteľná, že v obci sa vyváža komunálny odpad
zo smetných nádob, separujú sa sklo a plasty, rovnako aj papier. Tento rok mohli občania využiť zber elektroodpadu, šatstva, nechýbal ani veľkoobjemový zber. O tom, že nábytok, či drevo sa dá spáliť v ústrednom
kúrení ani nehovoriac. Pritom vývoz takéhoto jedného kontajnera obec stojí 100 eur a plný na prasknutie
bol spravidla do 2 týždňov. Obecný úrad sa rozhodol pre jeho odstránenie a nahradenie menším uzatvárateľným kontajnerom. Svoje miesto našiel na vydláždenej ploche pri plote cintorína. Nechýba ani klasická
popolnica. Odpad z nich vyvážajú Technické služby každý, resp. každý druhý týždeň. Nedá sa nespomenúť
ani „maličkosť“ - kamerový systém, aj vďaka ktorému nové smetné nádoby, zrazu bohato stačia na odpad
z cintorína. Nuž a odstránenie veľkoobjemového kontajnera, okrem estetickej funkcie splnilo aj praktickú.
Na ploche, na ktorej sa nachádzal, obec svojpomocne vybudovala parkovisko, ktoré pri cintoríne tak veľmi
chýbalo a to všetko s povolením a súhlasom dotknutých orgánov.

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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