OBČASNÍK O ŽIVOTE V OBCI HÁJ

HÁJSKY
hlásnik
I. ročník
Číslo 1/2015

Úvodné slovo STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčania!
Ani sme sa nenazdali a už sa končí druhý mesiac nového roku. Začiatok toho nového je časom, kedy si väčšina z nás dáva nové plány, predsavzatia a určuje si nové ciele, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli
uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj
zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, radostné a šťastné. A na tom dobrom je
potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj Vy, občania, ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na
zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku,
infraštruktúru, nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami podarí. Je podstatné, aby ste sa Vy, občania, nebáli vyjadriť
svoj názor, otvorene hovorili o problémoch, ktoré Vás trápia, ponúkali riešenia alebo námety skvalitňujúce
život našej obce, aktívne sa zapájali do verejných diskusií.
Uvedomujem si, že informácie dnes vládnu svetom i našou dedinou, a musím priznať aj to, že v tomto smere má obecný úrad ešte čo doháňať. Aj preto hodláme dohnať zameškané. Aj vydanie týchto informácií je
toho dôkazom.
Obecný úrad chce viac využívať webovú stránku obce a prostredníctvom nej rýchlejšie reagovať na prácu
obecného úradu i miestnej samosprávy. Podávaním aktuálnych, objektívnych a neskreslených informácií sa
budeme usilovať predísť rôznym nedorozumeniam a dezinformáciám, ktoré sa po obci zvyknú šíriť. Prvýkrát v tomto roku prichádza do vašich domácnosti aj Hájsky hlásnik. Život v obci je pestrý. Obec má svoju
históriu, svoje špecifiká, svoje čaro, ktoré z nej robia miesto, kde sa radi vraciame. Preto k Vám prichádzame
s výzvou. Podeľte sa s ostatnými občanmi a napíšte nám, staňte sa prispievateľmi do nášho občasníka.
Dajte o sebe vedieť, veď ste dynamickým, činorodým prvkom obce. Vyjadrite svoje názory, návrhy a očakávania. Zapojte sa aj touto formou aktívne do diania v obci.
Mnohé je v našej obci potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však treba veľa financií, úsilia, práce,
jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov. Ďakujem spoločenským organizáciám v obci, chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dokazujú,
že im osud našej obce nie je ľahostajný.
Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti.
Erika Herčúthová

OHLIADNUTIE
za komunálnymi voľbami
Celkový počet voličov zapísaných vo voličskom zozname: 363
Celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 273
Účasť v percentách: 75,2 %

VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTKU OBCE:
1. Erika Herčúthová, Háj č.5 - 86 hlasov
2. Ing. Jaroslav Bakoš, Háj č.15 - 63 hlasov
3. Jozef Ižip, Háj č.179 - 50 hlasov
4. Ivan Oravec, Háj č.167 - 40 hlasov
5. Ing. Lenka Lejtrichová, Háj č.146 - 34 hlasov

SLÁVNOSTNÉ
zasadnutie OZ

VÝSLEDKY VOLIEB NA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
1. Miroslav Pavlík , Háj č.65 - 178 hlasov
2. Ing. Lenka Lejtrichová , Háj č.146 - 172 hlasov
3. Jozef Ižip, Háj č.179 - 150 hlasov
4. Nikoleta Mračková, Háj č.120 - 145 hlasov
5. Jozef Weis, Háj č.155 - 111 hlasov
6. Július Piliar, Háj č.218 - 107 hlasov
6. Anna Šuleková, Háj č.180 - 107 hlasov
7. Mgr. Monika Boričová, Háj č.108 - 105 hlasov

Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Háji sa
uskutočnilo dňa 2. januára 2015 o 16.30 hod. v kultúrnom dome.
Po zaznení štátnej hymny a zahájení zasadnutia, predsedkyňa
miestnej volebnej komisie, Bc.
Monika Piliarová, oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce v Háji,
ktoré sa konali 15.11.2014.

Komisie pri OZ

Erika Herčúthová, ktorá bola zvolená za starostku obce, zložila
sľub a svojím podpisom oficiálne
potvrdila prevzatie funkcie. Po
prevzatí osvedčenia o zvolení za
starostku obce a insígnií, prečítala znenie sľubu poslanca a vyzvala prítomných novozvolených

poslancov, aby sa podpisom sľubu ujali tejto funkcie.
Novozvolená starostka obce vystúpila so slávnostným príhovorom k novozvoleným poslancom
a prítomným občanom. V príhovore poďakovala bývalej starostke, pani Jarmile Ižipovej, za všetko
to, čo pre našu obec v priebehu 16
rokov urobila. Staronovým i novozvoleným poslancom zagratulovala k zvoleniu a vyslovila
prianie, aby v nadchádzajúcom
volebnom období našli spoločnú
reč a spoločnými silami pracovali
na rozvoji našej obce.

FINANČNO-PLÁNOVACIA
KOMISIA
KOMISIA PRE OCHRANU
VEREJNÉHO PORIADKU A STAVEBNÁ
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ
KOMISIA
ZBOR PRE OBČIANSKE
ZÁLEŽITOSTI (ZPOZ)

Zástupcom starostky obce bol
menovaný Jozef Ižip ml.
Záujmy obyvateľov obce bude aj
v nasledujúcom funkčnom období presadzovať 5-členný poslanecký zbor. Sľub zložili 3 staro-noví poslanci, ktorí si udržali priazeň
voličov aj v ďalšom funkčnom
období. Sú nimi: Miroslav Pavlík,
Jozef Ižip ml. a Nikoleta Mračková. Túto trojicu dopĺňajú 2 novozvolení poslanci Ing. Lenka Lejtrichová a Jozef Weiss, ktorí v OZ
nahradili ďalej nekandidujúcich
poslancov pani Martu Gajdošovú a pána Ing. Jaroslava Bakoša,
ktorým patrí poďakovanie za ich
doterajšiu prácu v OZ.

predseda: Miroslav Pavlík | členovia: Zuzana Pavlíková,
Eleonóra Ločajová
predseda: Jozef Weiss | členovia: Peter Štrba, Peter Šulek,
Ing. Lenka Lejtrichová, Ing. Milan Koleno
predsedníčka: Nikoleta Mračková | členovia: Mgr. Denisa
Herčúthová, Andrea Žillová, Anna Šuleková, Viera Ondríková
predsedníčka: Erika Herčúthová | podpredsedníčka: Ing. Lenka
Lejtrichová | členovia: Anna Fillová, Mgr. Katarína Hanková, Blažena
Budiská, Jarmila Hanková, Katarína Kmeťová, Milan Haľama ml.

AK SNAHA A OCHOTA
NECHÝBA, VŠETKO SA DÁ
Významné miesto v živote našej obce zastáva Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho činnosť nepozostáva iba
v hasičských športoch, taktiež sa venuje preventívnym prehliadkam, zabezpečuje hliadky počas zvýšeného nebezpečenstva požiarov a iných živelných
pohrôm. Hasiči sa aktívne zapájajú do spoločenského života v našej obci. V neposlednom rade sa venujú mládeži a formujú ju. Mladosť je nádherný čas
hľadania si miesta vo svete. Ani mladí by nemali byť
„vyhorení“, bez životnej náplne a energie, veď minúta
tvorivosti je viac, ako tisíc hodín konzumu. Preto nás
nesmierne teší, že sa mladí hasiči, aj napriek dnešnej
uponáhľanej dobe, ktorá je časovo náročnou, rozhodli vo svojom voľnom čase vybudovať na miest-

nom futbalovom ihrisku tréningovú dráhu. Začali
ešte minulý rok, zorganizovali brigádu a začali s výkopovými prácami. Vyložili plochu skalami, osadili
drenáž na odvodnenie areálu, vysypali plochu makadamom, premiestnili bunku. Do konca roka takto odpracovali 378 hodín. V ďalšej práci začnú mladí hasiči
pokračovať na jar, kedy sa na spevnenú plochu bude
pokladať zámková dlažba, stavať prístrešok. Plocha
bude slúžiť obci a jej občanom pri rôznych akciách.
Ako to už býva, prác je mnoho a financie chýbajú. Aj
preto Obecný úrad v spolupráci s DHZ predložili na
Žilinský samosprávny kraj projekt na dokončenie tejto stavby. Či bude projekt schválený a koľko financií
naň dostaneme sa dozvieme v máji tohto roku.

ZELENÁ JE TRÁVA …
Po jesennej časti, so ziskom 7 bodov, patrí TJ Družstevník Háj posledné miesto. V tíme sa však
už myslí na časť jarnú. Dňa 23.1.2015 sa naše A mužstvo stretlo v zrekonštruovaných priestoroch šatní TJ. Predseda klubu, Jozef Ižip, poprial v mene celého výboru, hráčom a trénerom,
všetko najlepšie do roku 2015, veľa športových úspechov, aby ich obchádzali zranenia. Pripomenul im ciele klubu. Aj napriek neúspešnej jesennej časti, kedy mužstvo utrpelo pár
smolných prehier, je dôležité dívať sa dopredu. Po stretnutí s vedením klubu mohli futbalisti začať kondičnú časť zimnej prípravy a to vo vlastných priestoroch. Celá zimná príprava
bude pokračovať podľa výborom schváleného harmonogramu. Trénermi mužstva aj naďalej
zostávajú Pavol Koleno a Marcel Očkaj. Vedúcimi mužstva sú Marian Haľama a Jozef Weis,
hospodárom TJ sa stal Ján Halgaš. Vedenie mužstva vyvíja snahu o doplnenie kádra pre jarnú časť súťaže. Malo by sa jednať predovšetkým o hráčov z klubu ŠK Dynamo Diviaky, s ktorým náš tím udržiava korektné vzťahy a vzájomne si vychádza v ústrety. Jarné kolo začne
22.3.2015 o 15.00 hod. na domácej pôde proti FK Bystrička. Kolektív sa utužuje a všetci chcú
zo srdca bojovať za hájske farby. Vedenie mužstva, ako aj hráči sa tešia na fanúšikov a sľubujú, že sa budú snažiť o to, aby z futbalových zápasov odchádzali spokojní. Športu zdar!
ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOCH TJ DRUŽSTEVNÍK HÁJ BUDÚ PODÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM MIESTNEHO ROZHLASU. O ICH VÝSLEDKOCH, NOVÝCH POSILÁCH KLUBU A DIANÍ V MUŽSTVE SA VIAC DOČÍTATE V ĎALŠOM ČÍSLE HÁJSKEHO HLÁSNIKA.

KNIHA PRIATEĽ ČLOVEKA
Je známou pravdou, že dobré knihy robia človeka lepším, vnímavejším a pozornejším voči druhému. Treba
len po nich siahnuť a čítaním sa do nich zahĺbiť. Dieťa už od malička rado pozerá obrázky a je len na nás,
dospelých, aký vzťah ku knihám v ňom vypestujeme. Štatisticky je dokázané, že nástupom počítačov a internetu do nášho života, sa zmenil aj náš vzťah k čítaniu. Čítame stále menej a nemôžeme sa z toho radovať.
V NAŠEJ OBCI SÍDLI KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH, V BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU NA
PRVOM POSCHODÍ, KDE VÁS VŠETKÝCH, OBČANOV A MLÁDEŽ, POZÝVAME. NAŠA KNIŽNICA
KOOPERUJE S DOBRÝM KNIŽNÝM FONDOM, KTORÝ SA KAŽDÝM ROKOM ROZRASTÁ. SÚ TU
KNIHY RÔZNEHO NÁUČNÉHO CHARAKTERU, AKO AJ NA CHVÍLE ODDYCHU.

OTVÁRACIE HODINY: PIATOK: 16.00 HOD. – 17.00 HOD.

UDIALO SA
Stavanie
snehuliakov
V sobotu ráno, 30. januára 2015, si mnohí pri pohľade z okna povedali, že konečne prišla poriadna zima. Počas piatka a v noci na sobotu
napadlo pekných pár centimetrov nového bielučkého snehu, ktorý
kultúrno-športovú komisiu inšpiroval k zorganizovaniu staviteľskej
akcie. Veď plusové teploty urobili z bielej periny ideálny stavebný
materiál na snehuliakov. Stačilo vyhlásiť akciu v miestnom rozhlase,
rozvešať plagáty a detí od škôlkárov až po mládež sa zišlo na „stavenisku“ pri obecnom úrade v pondelok poobede rovných 30. Po
chvíli začali prichádzať aj diváci a nešetrili chválou nad šikovnosťou
detí. Tí starší mali aj pripomienky, že aj oni by radi ukázali, že ešte
nezabudli, ako sa takí snehuliaci stavajú. Skupinky detí gúľali pred
sebou snehové gule, ktoré sa rýchlo zväčšovali a pri obecnom úrade
začali rásť snehuliaci, pevnosti, koník, myšiak a iné výtvory zo snehu.
Potom nasledovalo ich tvarovanie, zdobenie a samozrejme fotografovanie. Veľký úspech u detí zožalo vozenie na saniach, ktoré ťahal
koník. Deti na nich do sýta povozil Radko Mračko, ktorý ochotne pomohol. Deti čakalo v KD občerstvenie pri teplom čaji a pečive. A keďže každé snehové dielo bolo niečím obdivuhodné, sladkú odmenu
a diplom si odniesli všetci.

Referendum
Na základe petície občanov,
prijatej 27. augusta 2014,
prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014
Z. z. vyhlásil referendum.
Dňa 7.2.2015 sa tak konalo
referendum o rodine. Počet
oprávnených voličov v našej
obci bol 365. Počet odovzdaných platných hlasovacích
lístkov bol 91. Účasť na referende bola 24,93%.

VESELENIE v materskej škole
Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne vážna správa: „Že každý rok v tomto čase, karneval tu máme zase!”.
I v našej Materskej škole sa rozhodli toto veselé obdobie ukončiť tradičným fašiangovým karnevalom. Všetky
deti s pomocou rodičov a pani učiteliek sa na chvíľu prezliekli do prekrásnych masiek , aby prežili spoločne
jedno februárové popoludnie. Stretli sa tu princezné s rôznymi rozprávkovými bytosťami, zvieratkami a inými postavičkami, aby sa spolu pri hudbe pobavili. Karnevalová veselica bola spestrená rôznymi súťažami.
V krátkych prestávkach boli všetci pozvaní na občerstvenie, pri ktorom nechýbalo ani sladké pohostenie.
O dobrú zábavu a pohostenie sa postaral kolektív Materskej školy, ktorému patrí veľká vďaka.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…
Takto začína pesnička, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou každého fašiangového sprievodu v mnohých obciach Slovenska. Inak tomu nebolo ani
v našej obci. Posledná sobota pred Popolcovou
stredou sa niesla v duchu fašiangových tradícií, veď
sa slávili Fašiangy. Akcia sa, ako každý rok, konala
pod záštitou miestneho DHZ. Asi 32-členný sprievod hasičov a masiek sa v sobotu 14.2.2015 vybral
obveseľovať našich občanov. Fašiangovníci začali
sprievod obcou o 13.00 hod. spred obecného úradu. K výbornej atmosfére prispel hudobný doprovod. Fašiangový sprievod prešiel celou obcou, kde

boli jeho účastníci pohostení rôznymi dobrotami,
hasičom občania prispeli aj nejakým euríčkom. Zároveň boli pozvaní na fašiangovú zábavu. Fašiangovníci svoj pochod skončili v kultúrnom dome
v podvečer. Bola to pre nich určite vyčerpávajúca
„šichta“, keďže neustále spievali, tancovali a zabávali tých občanov, ktorí vyšli na svoje priedomia.
Večer pokračovala zábava v miestnom KD. Do tanca hrala skupina ZBM /Zatiaľ bez mena/ z Brezna.
Vyše 220 zabávajúcich sa veselilo až do piatej
hodiny rannej. Ako každý rok aj tento sa fašiangy
u nás vydarili. Tak zasa o rok!

TERMÍN ZBERU ODPADU V NAŠEJ OBCI V ROKU 2015
Druh odpadu

Separovaný

Komunálny

Mesiac

Deň

Január

28

Marec

25

Máj

27

Júl

29

September

30

November

25

Október až Apríl

Každý týždeň vo štvrtok

Máj až September

Každý druhý týždeň vo štvrtok

Poznámka

Plastové fľaše je potrebné stlačiť
a odstrániť z nich nálepku

Prečo separovať?
Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.
Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy.
Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.

POZVÁNKY

LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO – URBÁR HÁJ POZÝVA SVOJICH ČLENOV NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, KTORÁ SA BUDE
KONAŤ V STAREJ SÁLE KD V HÁJI 21.02.2015 O 14:00 HOD.

•
Mesiac marec nebude len mesiacom knihy.
V stredu 12. marca sa v priestoroch KD o 16.00 hod.
uskutočnia tvorivé veľkonočné dielne, kde si hájske deti budú môcť vyrobiť originálne veľkonočné
pohľadnice a ozdoby. Piatok 14. marca bude patriť
všetkým ženám. Od 17 hod. budú mať možnosť vytvoriť si veľkonočnú, či jarnú ikebanu pod dohľadom
skúsenej aranžérky.

OZNAMY
ÚRADNÁ TABUĽA
Obecný úrad Háj oznamuje občanom, že v roku 2015 sadzby za
daň za psa, daň z nehnuteľnosti
a poplatok za komunálny odpad
zostali nezmené. Rozhodnutia
o vyrúbenej dani Vám budú postupne doručované poštou alebo
na to poverenou osobou priamo
do domácností. Až po doručení

•
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ
človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých. Marec - Mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, ako
snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu
o knihy. Obecný úrad v Háji, v rámci akcie Marec
Mesiac knihy, organizuje besedu so zaujímavým autorom spojenú s ukážkou jeho tvorby. Dátum Vám
bude oznámený cestou miestneho rozhlasu.

rozhodnutia žiadame daňovníkov
o úhradu dane a poplatku, a to
v lehote ich splatnosti, t.j. v termíne do 31.5.2015, na obecnom úrade alebo prevodom na účet, ktorý
bude uvedený v rozhodnutí. Pri
platbe na účet žiadame do správy
pre prijímateľa uviesť druh dane
resp. poplatku a meno daňovníka.

Oznamujeme občanom, že od 1.
februára 2015 dochádza k zmene úradných hodín na obecnom
úrade, kedy utorok je nestránkový
deň. To znamená, že obecný úrad
bude pracovať tak ako obvykle,
ale nebudeme vybavovať žiadne
stránky - občanov. Za pochopenie
Vám ďakujeme.

ÚRADNÉ DNI

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK

7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

UTOROK

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

STREDA

7:30 - 12:00 12:30 - 15.30

ŠTVRTOK

7:30 - 12:00 12:30 - 16:00

PIATOK

7:00 - 12:00 12:30 - 14:30

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
V posledných dňoch sme na obecnom úrade zaznamenali sťažnosti a upozornenia občanov na zvýšený výskyt psov voľne sa pohybujúcich po obci. Takýto prístup majiteľov psov
k okoliu ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, u ktorých pustený pes vyvoláva strach a vlastné ohrozenie. Mnohokrát si to majitelia ani neuvedomujú, keďže svojho psa nepokladajú za nebezpečného. Dochádza však nielen k ohrozovaniu ľudí, ale aj k znečisťovaniu
vlastného životného prostredia bez sebakritiky a objektívneho pohľadu na danú skutočnosť.
UPOZORŇUJEME PRETO MAJITEĽOV PSOV, ŽE POVINNOSŤOU KAŽDÉHO MAJITEĽA PSA JE UROBIŤ TAKÉ OPATRENIA, ABY SA PES NEMOHOL VOĽNE TÚLAŤ.
MAJITEĽ JE PLNE ZODPOVEDNÝ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PSOM A MÁ POVINNOSŤ
UHRADIŤ JU V PLNEJ VÝŠKE. ZA OPAKOVANÉ PORUŠENIE TOHTO UPOZORNENIA
BUDE MAJITEĽ PSA PREDVOLANÝ NA KOMISIU PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU.
Všetci občania obce vopred ďakujú spoluobčanom – psíčkarom za pochopenie tohto upozornenia.

VÝZVY
•
Obecný úrad vyzýva občanov, aby svoje motorové vozidlá
neparkovali na miestnych komunikáciách. Takto odparkované vozidlá, hlavne v úzkych bočných
uliciach obce bránia prechodu
smetiarskeho vozidla, či odhŕňacím mechanizmom počas zimnej
údržby miestnych komunikácií. Za
pochopenie ďakujeme!

•
Ako určíte všetci dobre viete, poukázaním 2% z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu
použiť financie z 2% na účel, ktorý majú uvedený ako predmet
svojej činnosti. V našej obci tak môžete venovať 2% z dane DHZ
v Háji alebo TJ Družstevník Háj. Percentá, ktoré venujete hasičom
alebo futbalistom nie sú sumou „navyše“, ale časťou Vášho povinného odvodu. Svojím rozhodnutím túto čiastku presmerujete na
účel, ktorým mienite podporiť činnosť jednotlivej organizácie. Aj
touto cestou im tak pomôžete získať financie, ktoré môžu využiť
pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si na tento rok stanovili.
Preto Vás chceme požiadať a zároveň poprosiť o túto formu podpory. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, kde dostanete ďalšie pokyny. Za rozhodnutie takto podporiť organizácie
v našej obci Vám ďakujeme.

RECEPTY STARÝCH MÁM
ZEMIAKOVÉ DOLKY S MAKOM
800 g hrubej múky, 200 g zemiakov, vajce, 20 g droždia, mlieko, 150 g
slivkového lekváru, 60 g masti, 80 g maku, 80 g práškového cukru
Do múky dáme pretlačene uvarené zemiaky, vajce, soľ, droždie a vlažné
mlieko. Vypracujeme tuhšie cesto a necháme ho nakysnúť na
teplom mieste. Vykysnuté vyvaľkáme na pomúčenom lopári na hrúbku prsta a okrúhlou formou vykrajujeme
dolky. Vykrojené necháme ešte podkysnúť. Pečieme
na šporáku z oboch strán. Upečené dobre pomastíme, potrieme lekvárom a posypeme zomletým
makom a cukrom.

VYPRÁŽANÉ ZEMIAKOVÉ PAGÁČIKY
1 kg zemiakov, 350 g hrubej múky, vajce, soľ,
200 g masti na vyprážanie

DEMOGRAFIA
OBYVATEĽSTVA
V ROKU 2014
V OBCI HÁJ
Počet obyvateľov
k 1.1.2014:

450
Prisťahovaných:

12
Narodených:

Zemiaky uvaríme v šupke, olúpeme a pretlačíme. Pridáme muku, vajce, soľ a vypracujeme cesto. Vyvaľkáme
ho na pomúčenom lopári, okrúhlou formičkou vykrajujeme pagáčiky a vyprážame v horúcej masti.
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SÚŤAŽ!

Úmrtia:

A POZOR, MILÉ GAZDINKY A HLAVNE ČITATEĽKY, AK MÁTE STARÉ
RECEPTY, S KTORÝMI BY STE SA CHCELI PODELIŤ S OSTATNÝMI,
DAJTE NÁM O TOM VEDIEŤ. ZÍSKAŤ MÔŽETE ZAUJÍMAVÚ KNIHU.
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MÁTE ZMYSEL PRE NÁRODNÚ KULTÚRU A HISTÓRIU?
Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie, možno pre Vás už nepotrebných, starých, autentických krojov či kusov oblečenia, ako aj predmetov z oblasti Turca, pre zachovanie a udržanie
autentickosti nášho kroja, zvykov a tradícií našich starých otcov a materí.

Z kroniky
Technika bola na nízkom stupni. Aut po cestách sa
premávalo len veľmi riedko. Cesty skoro všetky boli
prašné, dokonca aj cez kúpelné miesto, cez Teplice.
Ako ilustráciu: Tepliciach boli 2 slovom dve autá.
Nákladného auta nebolo. Prvý bicikel v Háji mal Ján
Uličný, druhý Jozef Grusman. Po dedinách ich bolo
po jednom, po dva. Keď sa objavil v dedine prvý, to
bola senzacia. Keď sa z mládencov niektorí dostal
k biciklu, bol celý blažený, že sa mohol pomocou
druhých povoziť. Bolo to v roku 1923, keď do dediny prišiel prvý bicikel. Tretí bicikel mali chlapci
z fary Cyril a Vladimír Šolc. Prvú motorku značky
Indian 4 takt 350cm3 obsahom mal Vladimír Šolc.
Bolo to v roku 1935 a miesto klaksonu mala trubku. Druhá motorka bola značky Raleigh s obsahom
500cm3 a vlastníkom bol Ján Uličný. Tretia hodne pozdejšie bola Z-ha 125 cm3 dvojtakt, ale nie
našej výroby a majiteľom bol Michal Rišian. Prvé
auto mal Jozef Dubovec značky Tatra. Potom mali:
Valent, Mrník, Jozef Zajac, Julius Cibulka a Ondrej
Stuchlý. Prvý motor hospodársky mal Ján Uličný.

Bol to motorček 3HP poháňaný petrolejom, s odparovacím chladením značky Prejman. Dali sa na
ňom meniť aj otáčky, bol štvortaktný. Druhý motor
bol dvojtaktný a mal ho Samuel Nedoba. Potom
boli motory u Ločajov – Mrváňov a u dol. Gajdošov.
Prvý železný pluch mal Juraj Lejtrich. Prvú čistiacu
mláťačku mal Ondrej Mračko horný. Prvý šrotovník
postavili chlapci u Škatuľov. Prvý rozhlasový prijímač mal Ján Uličný, ktorý si sám zostavil. Bol na baterky a dal sa počúvať len slúchatkami. Ampliony
prišli neskoršie. Zavedením elektrického prúdu do
obce prišlo hromadu elektrických motorov, cirkulárnych píl. Prvý televízor v obci mal Pavel Leitgeb
zať Jozefov Bahurinsky. Prvú pračku zhotovenú
doma mal Ján Uličný, prvú ladničku a elektrickú
rúru mala Blanka Bakošová. Prvý elektrický šporák
Pavel Lukáč a prvú šľahačku – robot Albert Predmerský – ev. farár.
(Jedná sa o autentický prepis textu z kroniky –
bez jazykovej úpravy, kronikár Ján Uličný).

Poďakovanie
Aj tento rok, tak ako po roky minulé, sa našou obcou šírila dobrá nálada, veď boli Fašiangy. Fašiangový
sprievod má u nás dlhoročnú tradíciu a to najmä vďaka členom DHZ, zásluhou ktorých prechádza z generácie na generáciu. Hasiči svojím sprievodom masiek predstavujú ochrancov obyvateľov obce pred
všetkým zlom. Ale fašiangy by neboli fašiangami bez Vás občanov.
DHZ Vám chce touto cestou úprimne poďakovať za prijatie do svojich domov, za Vašu pohostinnosť
a v neposlednom rade za finančné príspevky. Každý jeden, menší či väčší, pomôže, veď aj vďaka nim
DHZ môže plniť ciele, ktoré si na tento rok stanovil.
Na záver chceme úprimne poďakovať aj všetkým účastníkom fašiangového sprievodu - členom DHZ,
ktorí sa zišli v hojnom počte a prispeli k pokojnému priebehu sprievodu. Ďakujeme všetkým maskám
a všetkým ostatným, ktorí sa pričinili k zachovaniu tradícií v našej obci. Ďakujeme za Váš čas, pohostinnosť a podporu !

KONTAKTUJTE NÁS
POMÔŽTE NÁM VYLEPŠOVAŤ HÁJSKE NOVINY, ABY SME ICH PRE VÁS PRIPRAVOVALI
TAKÉ, AKÉ SI NAOZAJ ŽELÁTE! MÁTE PODNETY, TIPY, NÁPADY? DISPONUJETE
INFORMÁCIAMI, O KTORÉ BY STE SA CHCELI PODELIŤ S OSTATNÝMI OBČANMI OBCE?
CHCETE SA NÁJSŤ V ĎALŠOM ČÍSLE? KONTAKTUJTE NÁS NA NAŠEJ E-MAILOVEJ ADRESE:
HAJSKYHLASNIK@GMAIL.COM ALEBO DORUČENÍM NA OBECNÝ ÚRAD.
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