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Úvodné slovo STAROSTKY
vážení spoluobčania a priatelia našej obce!
Dni letných horúčav a dovoleniek sú už nenávratne za
nami. Príjemný letný režim vystriedala plná prevádzka.
Prišla k nám jeseň. Jedno z najkrajších období roka. Slnečné dni striedajú hmlisté rána. Jeseň krásna, farebná, ale aj
mrazivá a upršaná. Je to obdobie, kedy záhradkári zbierajú
plody svojej celoročnej práce. Na stromoch sa červenajú
jabĺčka, hrušky, je to obdobie šuštiacej kukurice na poli,
ale aj krásnych červených šípok popri lesných cestách.
Je to obdobie jarmokov, hubárčenia, z hôr počuť ručanie kráľa našich lesov, záhrady nám krášlia pestrofarebné
chryzantémy. No jeseň je aj o bilancovaní. Veľakrát, možno aj s určitou melanchóliou, sa obzeráme späť. Vraciame
sa k teplým dňom, k tomu čo sme prežili, aké miesta sme
navštívili, čo všetko sme stihli, či nestihli cez leto urobiť.
Rovnako je to aj s miestnou samosprávou, aj tá sa dá prirovnať k životu človeka. Sú to výzvy, očakávania, plánovanie, organizovanie, úspechy, ale i rôzne prekážky, ktoré sa
v dosahovaní cieľa mnohokrát naskytnú. Rovnako, ako aj
v našich životoch. To, čím naša obec žila v prvom štvrťroku ste sa mohli dočítať v prvom dvojčísle našich obecných
novín. V tom druhom sme začali s plánovaním a zabezpečovaním potrebnej dokumentácie k vybudovaniu cesty
a parkoviska a následnej revitalizácii dotknutého priestoru medzi katolíckym kostolom a materskou školou. Navrhovala sa aj nová hracia zostava pre deti, mobiliár, ale
aj projekt výsadby tejto plochy. Projektová dokumentácia spomínaného priestoru je hotová. Počas júna a júla sa
nám podarilo zrealizovať úpravu partizánskych hrobov,
zároveň pokračujeme v skrášlení a sfunkčnení ďalšieho
priestoru v športovom areáli našej obce, ktorý zásluhou
členov dobrovoľných organizácií a občanov zveľaďujeme
a pretvárame na multifunkčný priestor, ktorý nie je určený len na kultúrno-športové podujatia, ale predovšetkým
na každodenné využívanie. Zakúpený bol stolnotenisový
exteriérový stôl a posilňovacia hrazda. Taktiež finišujeme
s výstavbou vstupnej chodby na obecný úrad. Počas letných prázdnin sme opäť zveľadili materskú školu. Nechýbala ani bohatá ponuka kultúrno-športových podujatí,

o ktorých si môžete prečítať na stránkach Hájskeho hlásnika. Je na mieste úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa
na organizácii týchto akcií podieľali. Či už poslanci, zamestnanci obce, členovia komisíí, či ZPOZu, zástupcovia
organizácií, ktoré fungujú v našej obci. Nuž a čo ma teší
najviac, poďakovať sa patrí aj ostatným občanom, ktorí svojou dobrovoľnou iniciatívou, aktívnou pomocou,
zručnosťami, materiálnym zabezpečením i spoluorganizovaním pomáhajú nielen pri obecných akciách. No toto
ročné obdobie nie je len o obzretí sa späť. Je to aj o ďalšom plánovaní. Veď mesiace jesene ponúkajú poslednú
možnosť dokončiť započaté plány. V Háji tak máme jeseň
stavebného ruchu. Buduje sa ďalšia etapa kanalizácie. Pri
katolíckom kostole sa uskutočnila pokládka asfaltového
koberca. Ďalšou investičnou akciou, ktorá nás čaká v nasledujúcich týždňoch bude vybudovanie novej autobusovej zástavky pri evanjelickom kostole. Aj touto cestou
Vás prosím o trpezlivosť a verím, že spomínané investičné
akcie budú zrealizované čo najrýchlejšie, aby obmedzenia trvali čo najkratšie. Určite ešte prídu problémy pri záverečných prácach, prosím o pochopenie, treba vydržať,
veď sa opäť zlepší kvalita života v našej obci. Nuž a od
októbra začíname aj s kultúrnymi a kreatívnymi podujatiami. Ponuka je pestrá. Tvorivé dielne pre deti so zaujímavým programom, lampiónový sprievod, kurz aranžovania. Nebudú chýbať ani väčšie podujatia, ako kultúrny
program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a aj v našej
obci sa postupne začneme pripravovať na Vianoce. Advent začneme zapálením sviece na obecnom adventnom
venci a kultúrnym programom. Stretneme sa aj na vítaní
Mikuláša a na vianočnom koncerte. Aj touto cestou Vás na
spomínané podujatia pozývam. Jeseň je v plnom prúde,
príroda nám to ukazuje okrem iného aj pestrofarebnou
paletou na stromoch, ale i postupným opadávaním listov.
Želám Vám ešte krásnu jeseň a príjemné čítanie predposledného dvojčísla našich obecných novín v tomto roku.
Vaša starostka

Milan Rúfus

K pamiatke
zosnulých
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý
predložiť to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo
byť, i to, čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám
do reči Boh,
nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích.
No aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do
rany, nebol som vo vás krutý,
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu
dokorán, prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme
diel, raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
Zlomené krídla...?
Práve zlomené sú žehnávané
Bohom.
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam mnoho.

Deti spoločne s rodičmi máj krásne nazdobili.

Ostávame verní našim zvykom
Staviame my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky hlinenej.
Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.
Stalo sa už tradíciou, že posledný aprílový deň sa v našej
obci koná stavanie mája. Inak tomu nebolo ani v tomto
roku. O 17. hodine sa obyvatelia zišli v hojnom počte na
priestranstve pri futbalovom ihrisku, aby boli svedkami
stavania mája. Keď Radko Mračko doviezol na vyzdobenom konskom povoze krásny vysoký strom, nedočkavé
deti s rodičmi, ale aj starými rodičmi sa hneď pustili do
jeho zdobenia. Tí, čo sa len prizerali sa mohli ponúknuť
páleným. Keď už bol máj bohato nazdobený hasiči sa
pustili do jeho stavania. Tento rok bol máj taký vysoký, že
im trvalo hodnú chvíľu, kým ho bezpečne osadili, za čo
zožali od prizerajúcich sa potlesk. Ako každý rok aj tento
sa stavanie mája vydarilo.

O Háji opäť na rádiu Regina
25. júla 2017 bola relácia rádia Regina „Regina si Vás všíma“ venovaná opäť našej obci. Na otázky redaktora Martina Urama odpovedala starostka obce Erika Herčúthová.
Poslucháči sa mohli dozvedieť o investičných akciách
v našej obci, o grantových výzvach, v ktorých sme boli
úspešní, ako aj o tom, aké projekty miestna samospráva
zrealizuje do konca roka. Nechýbali ani informácie o organizáciách, ktoré pôsobia v našej obci, ich úspechoch
a plánoch, ale aj o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach. Rozhovor bol zakončený pozvaním
všetkých poslucháčov na tradičnú akciu – Rozlúčku
s prázdninami.

Hájska škôlkárska rodina.

Škôlka vonia deťmi
Čas tak rýchlo beží a ani sme sa nenazdali, ako
rýchlo prešli prázdniny a začal sa nový školský
rok. V našej materskej škole sme v septembri
privítali 15 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov, pribudli 2 noví škôlkári. Veľmi nás teší, že po
zmodernizovaní priestorov škôlky, zakúpením
nových hračiek, kníh, didaktických pomôcok, ale
aj novým a modernejším vybavením v posledných 2 rokoch, sa záujem o našu škôlku zvýšil
natoľko, že sme nemohli vyjsť v ústrety všetkým
rodičom, ktorí mali záujem o umiestnenie dieťaťa
v našej materskej škole.

Ubehli prázdniny, prešlo aj leto,
včeličiek, motýľov na lúkach nieto.
Slniečko teplé s nami sa lúči,
jesenný vetríček hladí mu lúčik.
Prišla k nám prekrásna, farebná jeseň,
v košíku veľa nám radosti nesie.
Zapíska, zafúka, zaduje vetrík, šarkan
nám uletí v ďaleké svety!

Vstup do materskej školy je prvým krokom dieťaťa do
spoločnosti. Je to významný medzník a veľká zmena
v jeho doterajšom živote. Dieťa treba na vstup do materskej školy pripraviť. Sú deti, ktoré sa tešia na nových
kamarátov, hračky, prostredie a ľahko nadväzujú sociálne kontakty, iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu. Aj my v materskej
škole sme sa na začiatok školského roka pripravovali
tak, aby sme v septembri privítali bez problémov všetky deti. Tí najmenší, v sprievode rodičov, prišli trochu
ustráchaní, ale aj uplakaní, tí starší s úsmevom na tvári
a so slovami, že sa už nemohli dočkať. Všetko je o zvyku,
o adaptovaní sa na nové prostredie i režim. Samozrejme, každé dieťa je individualita – so svojou osobnosťou, temperamentom. Niektoré zvláda odlúčenie od rodičov bez problémov, iné zase potrebuje povzbudenie,
pohladenie, ale i podanie ruky, aby vedelo, že v škôlke
nie je samé. A práve v tejto chvíli sme tu my, učiteľky,
ktoré uľahčujeme adaptáciu dieťaťa v materskej škole.
Láskavo odolávame plaču, možno i prvotnému odmietaniu, trpezlivo odpovedáme na otázku „Kde je a kedy
príde mamina?“. Vieme, že o pár dní, či týždňov sa dieťa
adaptuje a začlení do kolektívu. Nástup do materskej

školy je pre dieťa cesta, na ktorej stretne nové kamarátske vzťahy, nové vedomosti a nové možnosti rozvoja
detskej a krehkej osobnosti. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole znamená prípravu
dieťaťa nielen do školy, ale aj na život. Deti sa učia poznávať povahové vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspešnú adaptáciu je najdôležitejšia spolupráca nás pedagogického
personálu a rodičov, veď nikto nepozná vaše dieťa tak
dobre, ako vy sami. Preto hovorte s učiteľkami – o jeho
živote, o tom či sa mu darí, ale i o tom či sa mu nedarí,
počúvajte, ako sa Vaše dieťa správa v materskej škole
počas vašej neprítomnosti. Prajem všetkým deťom radostný a príjemný každodenný pobyt v našej Zelenej
škôlke. Tešíme sa na spoločné aktivity, ale aj stretnutia
s rodičmi na tvorivých dielňach na našej pôde.

Vánok vonia horou, lúka zasa kvetmi,
a čím vonia škôlka? No predsa deťmi!
Anna Kováčová, riaditeľka MŠ

Z futbalového
denníka

Skládka stavebného odpadu pri cintoríne.

Boj s čiernymi skládkami
a ich tvorcami stále pokračuje
čierne skládky komunálneho, ale aj stavebného odpadu sú problém, ktorý trápi nejednu obec na slovensku. tá naša nie je výnimkou. každý rok odchádzajú
nemalé prostriedky z nášho rozpočtu na ich likvidáciu.
Tento rok s pomocou zamestnancov obce boli odstránené
dve čierne skládky. Deti, ktoré sa zúčastňujú tvorivých dielní zasa z vlastnej iniciatívy vyčistili Krstú horu od plastových
fliaš, ktoré tam nezodpovední ľudia po sebe zanechali. Nájdu
sa aj občania, ktorým záleží na životnom prostredí našej obce
- upozorňujú na nové skládky, máme aj aktivistov, ktorí sami
zlikvidovali skládku pri potoku, či odviezli trávu a konáre vyhodené za cintorínom. V našom extraviláne bola odhalená aj
čierna skládka stavebného odpadu, jej pôvodca bol odhalený a za porušenie zákona sa bude zodpovedať. Všeobecným
javom pri čiernych skládkach je to, že po ich odstránení o pár
týždňov vzniknú nové. Vznikajú v lokalitách, ktoré sú ľahko
dostupné, ale pritom dostatočne skryté. V našej obci funguje
veľkoobjemový zber, zber elektroodpadu, separuje sa sklo,
plasty, papier, bioodpad sa dá zlikvidovať v kontajneri na trávu, ak ho nechceme skompostovať pre svoj úžitok. Aj preto
je správanie niektorých spoluobčanov nepochopiteľné. Už
klasikou je likvidovanie trávy po kosení, ale aj konárov na
rôznych miestach za obcou – najčastejšie však za ihriskom
a cintorínom, t.j. doslova čoby kameňom dohodil od priestoru, ktorý je na to určený. Charles Colton raz povedal, že človek je stelesnený paradox, uzlík nepochopiteľných protirečení. A mal pravdu. Niekedy neustále napomínanie a osveta
nestačia a treba prejsť aj k iným opatreniam. Na pôvodcov divokých skládok vo vytypovaných lokalitách boli nastražené
fotopasce. Tieto monitorovacie zariadenia budú slúžiť nielen
ako prevencia, ale v prípade, že zachytia pôvodcov odpadu
priamo pri čine, budeme môcť identifikovať občanov a vyvodiť z ich nezodpovedného a predovšetkým protizákonného
správania dôsledky. Začnime sa konečne k životnému prostrediu a našej zemi správať s úctou!

Vážení športoví priatelia. Dovoľte, aby som
Vás v mene nášho futbalového klubu poinformoval o jeho činnosti. Vo februári sme
si zvolili nový výbor, ktorý si stanovil svoje
priority a vízie, ktoré chce napĺňať. Hlavnou úlohou bolo stabilizovať klub, rozdeliť
úlohy jednotlivcom, ale i spoločnými silami pracovať v prospech hájskeho futbalu. Výbor sa pravidelne stretáva na schôdzach, kde sa riešia aktuálne problémy. Po
minuloročnej sezóne sme po kolísavých
výkonoch skončili na 5. mieste. Úlohu, ktorú sme si v letnej prestávke stanovili sme
splnili. Káder mužstva z väčšej časti zostal
pohromade. Výbor nezaháľal. V letnom
prestupovom termíne sme sa rozrástli
o Tomáša Ižipa, Pavla Kolena a Dávida
Valla. Z hosťovania sa vrátil Jozef Weis ml.
Naopak klub opustil Michal Mareta, ktorý
odišiel do Vrútok. Letnú prípravu sme začali 8.7.2017. Odohrali sme 6 priateľských
zápasov s bilanciou: 2 výhry, 1 remíza, 3
prehry. Zorganizovali sme aj turnaj - Memoriál Ing. Miroslava Donáta a Jána Šípku.
V oboch zápasoch s diviackymi dorastencami aj Necpalmi sme zvíťazili a stali sme
sa víťazom turnaja. Ako najlepší hráč bol
vyhlásený náš hráč Pavol Koleno. Vzhľadom na posilnenie mužstva a konkurenciu v tejto sezóne, kedy Turany, Košťany n/
Turcom, Valča deklarovali, že chcú postúpiť do vyššej súťaže, vysoké ambície majú
aj Krpeľany, je naším cieľom umiestnenie
do 4. miesta. Tak to prezentoval aj predseda TJ Ing. Rastislav Lejtrich. Do 10.10.2017
sme odohrali 7 majstrovských zápasov. Už
v prvom kole sme prekvapili a porazili najväčšieho favorita súťaže – Turany. No po
hodoch príde bolenie brucha. A to bol aj
náš prípad. V najbližších dvoch zápasoch
sme síce boli lepším mužstvom, no nestrelili sme góly a prehrali sme vo Valči a Slovenskom Pravne. Po tomto zápase bolo
potrebné situáciu upokojiť, porozprávať
sa a presvedčiť samých seba, že sme dobrým mužstvom. Najbližšie zápasy to potvrdili. Mužstvo sa zomklo a v ďalších štyroch
zápasoch predvádzalo výbornú hru a prišli i výborné výsledky (9:0, 5:2, 6:1, 4:0). 24
strelených gólov hovorí za všetko. Potešili
sme aj našich fanúšikov, ktorí nás sprevádzajú aj na zápasoch vonku v hojnom počte. Veľkú zásluhu na výsledkoch majú naše
letné posily, ktoré sa zohrali s ostatnými
hráčmi a tiež sa začali presadzovať strel-

Spoločná fotka účastníkov finále.

ci. V mužstve panuje pohoda, ktorá ak vydrží
do konca jesene, nám zaručí možno aj lepšie
umiestnenie, ako sme si naplánovali. A to je
naším cieľom – byť v popredí tabuľky. To nás
prinúti pracovať ešte lepšie – udržať terajších
hráčov, cez zimu sa dobre pripraviť na jarnú
časť. Musím vyzdvihnúť aj zodpovedný prístup zverencov k tréningovej činnosti a kolektívny výkon v zápasoch. Jesenná časť sa
končí, o chvíľu bude dobojované. Myslím, že
herne sme v jesennej časti až na nejaké dvatri zápasy nesklamali a boli sme minimálne
vyrovnaným súperom aj mužstvám z čela tabuľky. Netreba však zaspať na vavrínoch, ale
treba pokračovať v nastolenom trende. Vieme
o svojich silných, ale aj slabších stránkach,
ktoré by sme chceli v budúcnosti odstraňovať. Musíme však zlepšiť prístup k tréningom
aj keď vieme, že všetci máme aj osobné a pracovné povinnosti. Neznamená to však, že by
sme už nemali čo zlepšovať. Práve naopak, ale
preto sa vlastne schádzame na tréningoch,
aby sme odstraňovali nedostatky a neustále
sa zlepšovali. Mojou filozofiou je hrať kombinačný futbal, ktorý sa bude páčiť fanúšikom,
a to sa snažím dostať hráčom do krvi. Mužstvo je dobre vyskladané, ak to zdravotný stav
hráčov dovolí, bude pokračovať a napredovať
v nastavenom trende. Výbor vytvára výborné
podmienky. Po všetkých stránkach je zabezpečený chod TJ, za čo ďakujem. Zároveň sa
chceme poďakovať našim fanúšikom, ktorí
podávajú pomocnú ruku tým, že si znovu nachádzajú cestu na štadión, na domáce, ale aj
vonkajšie zápasy nášho mužstva a že tak dávajú podporu hráčom.
Stanislav Oravec

MEMORIÁL OVLÁDLI
DOMÁCI FUTBALISTI
Sobota, 22. júla, sa v Háji niesla v znamení futbalu. V malebnom prostredí našej obce sa na dobre pripravenom
trávniku konal futbalový turnaj - Memoriál Ing. Miroslava Donáta a Jána Šípku. Pozvanie na turnaj prijali hráči TJ
Partizán Necpaly a mladí hráči diviackeho Dynama. Turnaj
otvorila starostka obce Erika Herčúthová. Privítala hostí –
pani Máriu Hruškovú, sestru po nebohom Ing. Miroslavovi
Donátovi, ale aj primátora neďalekých Turčianskych Teplíc
Mgr. Igora Husa. Všetkým tímom popriala veľa úspechov
v zápolení a divákom príjemný deň strávený s futbalom.
Slova sa ujal aj predseda nášho Družstevníka Ing. Rastislav
Lejtrich, ktorý prítomných oboznámil s priebehom turnaja
a organizačnými vecami. Nechýbala ani minúta ticha na
počesť zosnulých hájskych hráčov, ktorých mená turnaj
nesie. Okrem kvalitných zápasov bol pre návštevníkov
akcie pripravený výborný guláš a iné občerstvenie. Celkovým víťazom memoriálu sa stali domáci hráči, ktorí v napínavom finále zdolali necpalských protivníkov. Futbal bol
kvalitný, oba tímy hrali agresívne, hra sa prelievala z jednej polky ihriska na druhú. Hájski hráči však po víťazstve
na domácej pôde bažili viac a napokon aj zaslúžene zvíťazili. Tretie miesto obsadili dorastenci diviackeho Dynama.
Odovzdali sa aj individuálne ocenenia. Najlepším hráčom
turnaja sa stal Pavol Koleno z TJ Družstevník Háj. Podujatie
sa vydarilo. Vyšlo počasie, hrali sa zaujímavé zápasy, diváci
mohli sledovať kvalitné finále, či si pochutnať na vynikajúcom guláši. Veríme, že o rok sa opäť stretneme na ďalšom
ročníku hájskeho turnaja a prežijeme pekný, snáď opäť slnečný deň v príjemnej športovej atmosfére.

Hájski fotografi opäť súťažili
Hájski milovníci fotografie sa mohli
opäť blysnúť svojimi zábermi v druhom ročníku fotografickej súťaže,
ktorý bol vyhlásený v marci pod názvom Jarné impresie.
V rámci tejto témy mohli súťažiaci zachytiť prebúdzajúcu sa prírodu v našej obci a jej okolí, zaznamenať
aktivity, zvyky i atmosféru, ktoré sa viažu k tomuto
ročnému obdobiu, či odhaliť prostredníctvom fotografie zjavné i skryté krásy jari. Do súťaže sa zapojilo
16 fotografov s kvalitnými i kreatívnymi zábermi. Fotografie aj tentokrát hodnotila odborná porota populárneho internetového portálu REGIONPORTAL.
SK v zložení Mgr. Ján Farský – šéfredaktor a fotograf,

Tomáš Hulej – kameraman, Michal Huťka – grafik, IT
dizajnér. O tom, že porota mala ťažké rozhodovanie
svedčí aj fakt, že udelila dve prvé miesta, dve miesta druhé a dve tretie. Autori víťazných fotografií boli
odmenení vecnými cenami starostkou obce Erikou
Herčúthovou. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za
prejavený záujem a účasť v súťaži. Víťazné fotografie
si môžete prezrieť na www.obechaj.sk
1. miesto - Ctibor Dubovec s fotkou „Bláznivý apríl“,
Mgr. Milan Michalík s fotkou „Objatie“
2. miesto – Ľudovít Masný s fotkou „Posledný ohlas
zimy“, Mgr. Tomáš Lipovský s fotografiou ,,Háj už dýcha ránom jari. Vidíš i Ty, akou krásou žiari?“
3. miesto – Andrea Žillová s fotografiou „Jarné kvety“, Sarah Paláková s fotografiou „Pohľad z kopca“

Z kroniky

Za Rakúsko-uhorskej monarchie
neboli v obci žiadne ani vzdelávacie ani zábavné ani telovýchovné
spolky. Rok 1918, po rozpadnutí rakúsko-uhorskej monarchie
a utvorenie prvej Československej
republiky, priniesol ľudu slovenskému národnú štátnu slobodu.
Rozprúdil sa spolkový život. Založený bol „Rolnícky dorast“. Prvým
vedúcim ako aj zakladateľom
bol Juraj Palček, ktorý podchytil mládež, ktorá sa schádzala na
Strážnici. Na schôdzkach sa čítali
zábavno-poučné články, prednášali sa básne, spievali sa slovenské
ľudové a národné piesne. Najobľúbenejšia pieseň bola „Nitra,
milá Nitra“. Palčekovým spolupracovníkom bol Jozef Grusman dibák, študent. V obci pracovalo aj
Združenie evanjelickej mládeže,
ktorú viedol Pavel Šolc farár. Združenie pracovalo po cirkevnej linke
a nieslo meno „Združenie evanjelickej mládeže Karola Holubyho“.
Dobré a poučné články, úryvky
z diel spisovateľov ako aj básne
od našich básnikov sa na schô-

dzach združenárskych prednášali.
Schôdzky bývali v triede – učebni evanjelickej školy a obyčajne
v nedeľu večer. Program schôdzok
bol takýto: nábožná pieseň, modlitba, výklad písma svätého, báseň, článok z diel spisovateľov.
Na záver nábožná pieseň a modlitbou sa schôdza končila. V 1930
roku bol v obci založený aj odbor
Matice slovenskej. Jeho prvým,
ale aj posledným predsedom bol
Pavel Šolc evanjelický farár a tajomníkom Vladimír Šolc. Odbor
na sklonku slovenského štátu
zanikol. Osvetovú besedu za čas
viedol Július Masný, Ondrej Podhorský a Jozef Dubovec. Dôležité
akcie ako oslavy beseda organizovala so školou. Divadlá, ktoré
sa hrávali, a hralo sa ich hodne,
každé Vianoce i Silvestra, to bolo
dielo mládeže a učiteľov. Prvé divadlo, ktoré zahrala hájska mládež bolo roku 1919 vo februári
a režíroval ho Pavel Šolc. Hrali
veselohru „Prevrhnutá slančka“.
Účinkovali Mária Grusmanová,
Jozef Dubovec a Juraj Haľama.

Po predstavení mala prednášku
pani farárka Šolcová. Spievali sa
aj pri posedení vtedy veľmi aktuálne pesničky „Kto za pravdu horí“,
„Hej slováci“ a mnohé iné, vtedy
veľmi obľúbené. Druhé divadelné predstavenie bolo v jeseni, na
poslednú nedeľu, bolo to v roku
1922 a hralo sa: „Naši furianti“ od
Strupežnického. Sieň bola doslova nabitá. Hralo sa v Rončekovej sále /teraz u Uramov/. Ďalšie
predstavenie hrali menšie školské
deti s tými odrastenejšími deťmi.
Hral sa: „Vianočný stromček“ od
Ferka Urbánka. Na tomto predstavení boli aj Tepličania. Miestnosť
bola tiež nabitá. Potom sa už hrávalo každé Vianoce a často bol aj
Silvestrovský večierok. Bolo sa aj
na zájazde s hájskym predstavením v Dolnej Štubni, Diviakoch,
Rakši, Blatnici, Čremošnom a na
Hornej Štubni. Ku nám do obce
prišli veľakrát pozrieť predstavenie našich ochotníkov aj z Dolnej
Štubne, Rakše a Diviak. Hájski
ochotníci boli známi. Osmelili
sme sa aj do Turčianskych Teplíc
a to nielen mládež ale aj mladí
ženáči a mladé nevesty. Hrala sa
večná mladosť. Bola to divadelná
generačná družba. V obci úspešne

pracoval aj Červený kríž, za vedenia učiteľa Jána Uličného a učiteľky Gabriely Záborskej. Uskutočnili
sa kurzy zdravotníctva s veľmi
hodnotnými prednáškami o lekárstve. Absolventi týchto kurzov
poskytovali aj prvú pomoc, zvlášť
pri úrazoch. V súvislosti s Červe-

ným krížom hodno spomenúť,
že v Turčianskych Tepliciach boli
v rokoch 1918-1928 pre bývalý
teplický slúžnovský okres, to jest
pre celé teplické okolie, len dvaja
lekári. Hodne neskoršie boli traja.

Ku chorému sa musel lekár voziť
konským povozom. Pri pôrodoch
bola prítomná len pôrodná baba.
Len v najkrajnejšom prípade sa lekár volal na pomoc. Pôrodná baba
bola v obci lekárkou – laičkou.

Jedná sa o autentický prepis z obecnej kroniky, kronikár Ján Uličný.

oBraDná MiEstnosť ožila DEtskÝM sMiECHoM

Dňa 12. augusta 2017 Zbor pre občianske záležitosti uvítal v obradnej miestnosti Obce Háj
našu novú občianku Lenku Herdovú. Vitaj medzi nami!

v sobotu, 12. augusta, sme napísali novú kapitolu do
Hájskej kroniky. do života naŠej obce sme uviedli jeHo
najmenŠiu obyvateĽku lenku Herdovú, dcéru moniky Hlinkovej a matúŠa Herdu. túto milú slávnosť už
tradične pripravil zbor pre občianske záležitosti.
Obrad začal básňou Vitaj dieťa medzi nami, ktorú predniesla členka
ZPOZu Anna Fillová. Po nej hrdých rodičov so svojim bábätkom privítala
Ing. Lenka Lejtrichová, podpredsedníčka Zboru pre občianske záležitosti. Nechýbal ani slávnostný príhovor, ktorý predniesla Erika Herčúthová,
starostka obce. Privítala najmenšiu občianku našej dedinky. Zdôraznila,
že každé prichádzajúce dieťa je novým ohnivkom na reťazi života. Života mladej rodiny ale i obce, v ktorej bude vyrastať, v ktorej bude mať
svoje zázemie. Príhovor venovala aj rodičom, kedy vyzdvihla myšlienku,
že dieťa, predovšetkým to prvé, dramaticky mení život ich oboch. Veď
odteraz žijú dva životy – život svojho dieťaťa a až potom svoj vlastný.
Výnimočné chvíle svojím speváckym vystúpením umocňovali aj ďalšie
členky ZPOZu Blažena Budiská a Mgr. Katarína Hanková. Predovšetkým
uspávanka Búvaj dieťa krásne bola silným zážitkom. Rodičia zložili slávnostný sľub. Nechýbali podpisy do pamätnej knihy obce, kytica kvetov
ani dary pre ich dieťa. Trvalou pamiatkou pre rodičov a ich potomka nebude len zápis v kronike obce Háj, ale aj fotografie z tejto udalosti.

Pekne ťa vítame ružové
dieťatko,
kvet, čo nám do rána
rozvoňal presladko.
Pekne ťa vítame, veď
sme ťa chceli mať,
my, tvoji rodičia, tvoj
otec, tvoja mať.
Pekne ťa vítame na
prahu domova.
Najkrajšia pieseň sa
začína odznova.
Kyvadlom srdiečka
odbíjaš nový čas.
Budeme v tebe žiť,
jak ty si žilo v nás.

Malí hájski hasiči počas ukážky útoku.

opäť sa rozhorela jánska vatra
v minulosti sa tradovalo, že jánska noc má svoju moc. verili tomu ľudia v minulosti a dnes sa
k niektorým tradíciám spojeným s letným slnovratom opäť vracajú. výnimkou nie je ani naša
obec. aj tento rok sa uskutočnilo vítanie leta spojené s oslavou mdd.
Počasie podujatiu prialo. V horúcu sobotu, 24. júna,
to vo futbalovom areáli žilo od rána. Varil sa guláš,
pre deti sa pripravovali zábavné disciplíny a trate
zručnosti, ale chystali sa aj priestory pre účinkujúcich.
Program zahájila starostka obce Erika Herčúthová
v popoludňajších hodinách. Ako prví sa predstavili
naši najmenší hasiči, ktorí pod vedením Mgr. Martiny
Šagáthovej a výdatného povzbudzovania predviedli divákom hasičský útok. Po tejto ukážke sa začal
program venovaný hájskym deťom pri príležitosti
MDD. Pre tie najmenšie bola pripravená Trať zábavy,
ktorú nachystali učiteľky MŠ. Staršie deti boli rozdelené do 2 tímov, ktoré medzi sebou bojovali v rôznych
disciplínach. Nechýbalo fúrikovanie, plnenie nádob
vodou pomocou dlaní, hokejbalový slalom, skákanie

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže.

vo vreci. To, akú majú pamäť deti ukázali v hre „Koľko zvierat si zapamätáš?“ Nechýbalo ani maľovanie
na tvár a odmena v podobe sladkých balíčkov. Prekvapením na záver hier bola „Mačka vo vreci“. Každé
dieťa si vyžrebovalo číslo, pod ktorým sa skrývala
plyšová hračka. V podvečer sa divákom predstavilo
OZ Veľká Fatra. Jeho členovia, medzi nimi i náš občan František Beler ml., predviedli ukážky rôznych
bojových umení, ktoré divákov zaujali a odmenili ich
potleskom. Vo večerných hodinách bola zapálená
Jánska vatra. Nechýbal spev, hra na harmonike a ani
častovanie páleným. O dobrú atmosféru podujatia
sa postarala aj skupina Mistral z Prievidze, ktorá zabávychtivých občanov zabávala do 2 hodiny rannej.
V Háji sme leto privítali, tak ako sa má!

Vážení občania !
V záujme obce a jej organizácií je zveľaďovať, skrášľovať a udržiavať v dobrom stave majetok
obce i prostredie, v ktorom žijeme – častokrát brigádnickou prácou v čase svojho osobného
voľna. V poslednej dobe sa však na obecnom majetku objavujú rôzne škody, ktoré vznikajú
vplyvom zámerného ničenia. Týkajú sa nielen zelene a detského ihriska pri katolíckom kostole,
ale v poslednej dobe čoraz častejšie aj areálu futbalového ihriska. Rozbité fľaše, znehodnotený
stôl i lavičky, preliačeniny na strešnej krytine... Na odstránenie týchto škôd musí obec investovať nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa mohli použiť úplne inak a to v prospech všetkých
občanov - skvalitnením života v obci, či už vo forme kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií, či ďalších revitalizácií. Je dôležité, aby sme zvážili dôsledky svojho konania a aby
sme konali v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Apelujeme aj na rodičov, aby sa viacej
zaujímali o to, ako trávia ich deti svoj voľný čas. Učme svoje deti i vnúčatá vážiť si prostredie,
v ktorom žijú, vážiť si hodnoty, ktoré pre nich vytvárajú iné ruky. A ešte raz pripomíname, neničme to, čo slúži v prospech všetkých občanov tejto obce, neničme svoj majetok , chráňme
verejné priestranstvá, veď tie nemajú slúžiť len nám, ale aj budúcim generáciám.

Suroviny:
300 g lístkového cesta
olej
200 g mletého mäsa
150 g póru
1 kapia
soľ
mleté čierne korenie
vajcia uvarené natvrdo
1 surové vajce
mak na posypanie
Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske do tvaru
obdĺžnika a jemne natrieme olejom. Mleté mäso prudko opečieme
na troche oleja, pridáme očistený,
pokrájaný pór, nadrobno pokrájanú kapiu, osolíme, okoreníme
mletým čiernym korením a premiešame. Vychladnutú zmes natrieme na pripravené lístkové cesto,
posypeme ošúpanými, nadrobno
pokrájanými dvoma vajcami,
zvinieme, okraje trochu preložíme,
aby pri pečení plnka nevytekala
a preložíme na plech opláchnutý studenou vodou. Vrch závinu
netrieme rozšľahaným vajcom, posypeme makom a vo vyhriatej rúre
upečieme dozlatista. Vychladnutý
závin pokrájame na porcie.

Kapustová polievka
s údeným mäsom
Suroviny:
300 g údeného mäsa
1 cibuľa
2 bobkové listy
mleté čierne korenie
2 -3 hrste kyslej kapusty
3 zemiaky
soľ
2 lyžice oleja
1 lyžica hladkej múky
mletá červená paprika
2 dl mlieka
Postup: Údené mäso vložíme do 1
l vody, pridáme ošúpanú, prekrojenú cibuľu, bobkový list a miernym
varom varíme takmer domäkka.
Kyslú kapustu pokrájame, pridáme
k mäsu, okoreníme mletým čiernym korením a uvaríme takmer
domäkka. Zemiaky ošúpeme, umyjeme, pokrájame na kocky, uvaríme
v malom množstve mierne osolenej
vody a vylejeme do polievky. Z oleja
a múky pripravíme svetlú zápražku,
posypeme mletou červenou paprikou, zalejeme studeným mliekom
a premiešame. Zápražku vylejeme
do polievky a za stáleho miešania
necháme prevrieť.

Pečené bravčové mäso
Suroviny:
800 g bravčovej krkovičky
alebo prerasteného bôčika
soľ
mleté čierne korenie
mletá červená paprika
rasca
1 cibuľa
6 strúčikov cesnaku
1 bobkový list
4 zrnká nového korenia
majorán

RECEPTY

Mäsový závin z lístkového cesta

Postup: Bravčové mäso pokrájame
na hrubšie rezne a každý z oboch
strán osolíme. Uložíme do pekáča,
okoreníme mletým čiernym korením, posypeme mletou červenou
paprikou a rascou. Cibuľu a cesnak
očistíme, nadrobno pokrájame,
rozložíme na mäso, pridáme bobkový list, nové korenie, podlejeme
trochou teplej vody, prikryjeme a vo
vyhriatej rúre pečieme 45 minút.
Mäso odkryjeme, otočíme, jemne
posypeme majoránom a upečieme
dozlatista. Počas pečenia občas polejeme výpekom a podľa potreby
podlievame malým množstvom
vody. Pečené mäso podávame s varenými alebo pečenými zemiakmi.

Recepty nám poskytla hájska gazdinka, ktorá nechce byť menovaná. Ďakujeme.

A pozor, milé gazdinky a hlavne čitateľky, ak máte recepty klasické i tie
modernejšie, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými, dajte nám o tom
vedieť. Za poskytnutie receptu budete odmenené.

Vystúpenie škôlkárov.

popolUDniE VEnoVanÉ VŠEtkÝM
MatkáM a otCoM
V nedeľu, 21. mája 2017, prežili
všetky mamy a otcovia popoludnie v príjemnej spoločnosti,
veď sme opäť slávili deň venovaný ženám a mužom, ktorí sa
stali rodičmi. Tradične plnú sálu
na úvod privítala starostka obce
Erika Herčúthová. Po dojímavom
príhovore sa začal bohatý kultúrny program. Ako prví sa divadielkom “O troch prasiatkach“
predstavili naši najmenší škôlkári.
Spolu s pani učiteľkami Annou

Kováčovou a Andreou Žillovou
nič nepodcenili. Nechýbali krásne kulisy, kostýmy, hudba, spev,
ale predovšetkým skvelé herecké
výkony detičiek. Oslávencom aj
zatancovali a svojim spevom navodili dobrú náladu. V programe
ďalej vystúpila Dorotka Gondová, ktorá obecenstvu zarecitovala
básničku. Hlavným ťahákom nedeľného popoludnia bolo vystúpenie speváčky Jadranky, ktorá
v našej obci vystupovala po prvý-

krát. Jej chytľavé piesne, prirodzený prejav a skvelý humor odmenili diváci veľkým potleskom.
Nechýbal ani spevácky prídavok.
Jadranka rozospievala mnohých
prítomných a keďže oslávenci sa
ostýchali tancovať, napravili to aspoň deti, ktoré sa s ňou na javisku
do sýta vytancovali. Za všetkých
sa tejto príjemnej speváčke poďakovala starostka obce a potešila ju kyticou kvetov. Po skončení
kultúrneho programu nechýbala
autogramiáda, ale aj spoločné fotenie. Pre všetkých bolo v novej
sále KD pripravené občerstvenie
formou švédskych stolov, ktoré
aj tento rok chystali šikovné hájske gazdinky celé nedeľné dopoludnie. Aj tento rok sa oslavy dňa
matiek a otcov vydarili. No nezabudnime, že tento deň by nemal
zostať len sviatkom jedného popoludnia. Dennodenne vyjadrujme mamám a otcom vďaku za to,
čo pre svoje deti robia.
Jadranka do svojho
vystúpenia zapojila aj deti.

Majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš
a jeho adrenalínové kúsky.

Nechýbala ani autogramiáda.

Záver leta patril Rozlúčke s prázdninami
V posledných rokoch sa obyvatelia našej obce pravidelne poslednú augustovú sobotu stretávajú na
hájskom futbalovom ihrisku, kde sa už tradične lúčime s prázdninami. Inak tomu nebolo ani 26. augusta 2017. Prípravy na toto podujatie začali už v apríli,
zostavoval sa program, oslovovali a zajednávali sa
účinkujúci. Intenzívne prípravy trvali celý august.
Plánovalo sa, vymýšľalo, nakupovalo tak, aby aj tento rok Rozlúčka s prázdninami prebehla k spokojnosti všetkých. V deň akcie organizátori pilne pracovali. Varil sa guláš, zariaďovali sa bufety, stavali sa
stánky, vymedzoval priestor pre účinkujúcich, chystalo sa ozvučenie, trate na športové disciplíny, ale aj
zóna zábavy. Popoludní bolo všetko nachystané. Po
15.00 hodine starostka obce Erika Herčúthová privítala prítomných občanov a oficiálne zahájila Rozlúčku s prázdninami 2017. Vzápätí na hájskej pôde
privítala hlavného hosťa podujatia majstra sveta
v cyklotriale Mgr. Jána Kočiša. Divákom sa predstavil
v krátkom rozhovore. Vysvetlil pravidlá cyklotrialu,
objasnil, ako sa k tomuto športu dostal, porozprával, čo ho motivuje, ako trénuje a mnoho iného.
Tanečná šou skupiny Amirah
rozprúdila krv v žilách.

Potom už nasledovala jeho trialshow. Na mobilnom
stage predviedol neuveriteľné kúsky. Interaktívne
do nich zapojil aj divákov. Adrenalínové preskoky ponad dobrovoľníkov ulahodili všetkým očiam.
Nechýbali ani výkriky, či zakrývanie očí publikom pri
kaskadérskych kúskoch. Za svoje vystúpenie zožal
tento skromný mládenec z Popradu veľký potlesk.
Nechýbala ani autogramiáda, fotenie i rozdávanie
reklamných predmetov. V priebehu popoludnia sa
deti mohli vyšantiť na nafukovacej šmýkľavke, pochutnať si na cukrovej vate, alebo sa dať profesionálne pomaľovať na tvár. Hladoši mohli utíšiť hlad
výborným gulášom, hranolkami alebo klobáskou,
v horúcom počasí zas mohli hrdlo spláchnuť v bufete. V ďalšom programe sa predstavila skupina orientálneho tanca Amirah. Tá v dvoch blokoch predstavila tance plné farieb, podmanivej hudby, estetiky,
ktoré divákov roztlieskali, roztancovali a dostali do
dobrej nálady. S kynologickými ukážkami sa predstavila aj Polícia Martin. Psovodi, medzi nimi aj náš
občan Peter Petránek, deti oboznámili so služobnou
kynológiou, predviedli ukážky práce so služobnými
Kynologické ukážky Polície Martin divákov zaujali.

psami, ich výcvik i ukážku zásahovej akcie. Najmä
deti mali z ich vystúpenia zážitok, nuž a keď na záver medzi ne pustili niekoľkomesačné šteňa vlčiaka,
o zábavu bolo postarané. Po skončení popoludňajšieho programu sa začalo súťažiť v netradičných
športových disciplínach. Prihlásilo sa 7 tímov, pre
ktoré bolo do kopy pripravených 6 disciplín, či tratí.
Všetky sa z časových dôvodov ani nestihli absolvovať. Súťažiacim nechýbala športová guráž, duch fair
play, ale predovšetkým chuť zabaviť sa. Dohľad nad
správnym prevedením jednotlivých disciplín držala
rozhodcovská dvojica – manželia Pavlíkovci, ktorým bystrému oku nič neušlo. Športovú časť podujatia vydarene komentovala Ing. Lenka Lejtrichová.
Pre tých, ktorým sa nechcelo súťažiť bola pripravená novinka – „Zóna zábavy“. V nej boli pripravené
rôzne aktivity, kde si tú svoju „naj“ mohol nájsť každý – od tých najmenších, cez tínedžerov až po tých
starších. Najväčší úspech zožal bunji running, chodúle, streľba z luku a fúkacie šípky. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaním cien prvým trom najlepším
tímom starostkou obce sa športová časť podujatia
skončila. Večerný program zahájila svetelná šou

Počas súťaží
v netradičných
športových
disciplínach si
užili zábavu súťažiaci i diváci.

Circus Saule. Tá postupne gradovala a keď pomocou
svetelných efektov vytvorila logo Rozlúčky s prázdninami, názov obec Haj a náš hájsky erb publikum bolo
vo vare. Nechýbalo ani zapálenie vatry a častovanie
páleným. Večer sa však ani zďaleka nekončil. Spievalo sa pri vatre za doprovodu harmoniky Mgr. Katky
Hankovej, na tanečnom parkete sa tancovalo. Veselá
atmosféra, správne naladení ľudia, dobrá organizácia podujatia dáva hájskej Rozlúčke s prázdninami
pečať dobrej akcie.

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. Aj v našej obci sa
neustále stretávame s takýmito občanmi, ktorí toto
vôbec nerešpektujú. Preto dôrazne upozorňujeme
majiteľov psov, že povinnosťou každého majiteľa psa je urobiť také opatrenia, aby sa pes nemohol voľne túlať dennú, či nočnú hodinu. Majiteľ je
plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má
povinnosť uhradiť ju v plnej výške. Na webovej
stránke obce je zverejnené nové VZN o niektorých

podmienkach chovu psov na území našej obce, ktoré schválili poslanci OZ na septembrovej schôdzi. Za
porušenie tohto nariadenia bude majiteľ psa predvolaný na komisiu pre ochranu verejného poriadku,
kde mu bude uložená nemalá pokuta. Nemôžeme
dopustiť, aby kvôli pár nezodpovedným chovateľom
psov sa občan tejto obce bál výjsť vo večerných hodinách na prechádzku po obci.

úraDnÉ Dni
ponDElok

Úradné hodiny
7:30 - 12:00

Utorok

12:30 - 15:30

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

strEDa

7:30 - 12:00

12:30 - 15.30

ŠtVrtok

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

piatok

7:00 - 12:00

12:30 - 14:30

KONTAKTUJTE NÁS
svoje príspevky môžete posielať na emailovú adresu: hajskyhlasnik@gmail.com,
alebo osobne odovzdať na obecnom úrade. Zároveň môžete posielať aj svoje vyjadrenia,
návrhy, alebo námietky k našim obecným novinám.
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