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Úvodné slovo STAROSTKY
Vážení spoluobčania a priatelia našej obce!
Nekonečný kolobeh ročných období pokračuje a my dúfame, že sa ani nikdy nezastaví. Zima odovzdala
vládne žezlo dlho očakávanej jari. Už bolo načase, veď zima bola tuhá. Perinbaba nám nadelila dostatok
snehu a mráz nám na okná maľoval ľadové kvety. Chýbali nám životodarné teplé lúče slnka, zelená tráva,
štebot vtákov... Jar – krátke slovo, len tri písmenká, ale akú veľkú moc v sebe skrývajú. Skrývajú v sebe čaro
znovuzrodenia, začiatok nového života. Prvé teplé lúče slnka zohrievajú a prebúdzajú prírodu zo zimného
spánku k životu. Všetko živé sa dáva do pohybu. Pôda sa otvára vlahe a semenám, medzi hrudkami sa tlačia
nežné hlávky snežienok a pestrofarebných cibuľovín. Prvé jarné dažde umývajú trávu, ktorá sa sfarbuje do
jasnej zelenej. Rozprúdi sa miazga stromov, puky sa nalievajú, aby čoskoro rozkvitli ako mladucha v závoji.
Zavčasu ráno nás budí veselé trilkovanie vtáčikov. Neúnavne stavajú svoje hniezda, do ktorých privedú
potomstvo. Ale nielen príroda aj ľudia akoby vyzlečením teplých kožuchov zvliekli zo seba pochmúrnu
náladu, sú usmievaví, veselí, šťastní. Ako príroda – zeleň, stromy, kry – tak aj človek je ovplyvnený jarným
slnovratom. Čakáme na teplé slnečné lúče, od ktorých si sľubujeme, že nám vyženú bolesti z krížov a lámku
z tela. Iste, to večné slnko tento účinok má. Príroda sa v tomto období zaodieva do nového rúcha skladajúceho sa z rôznych krásnych farieb, s nádychom mladosti. Aj človek sa chce prírode prispôsobiť a pomôcť
jej, a preto si čistíme trávniky, striháme kríky, vysádzame rôznorodé kvety. Pevne verím, že teplé slniečko
nás nebude vyháňať len za prácou, ale že sa budeme spolu viac stretávať na akciách, ktoré pre Vás obec
pripravuje. Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Hoci sa staré dobré zvyky pomaly vytrácajú, v našich srdciach ostáva
kresťanský odkaz Veľkej noci. Sú obdobím, keď máme možnosť intenzívne prežívať zázrak znovuzrodenia,
sviatkami duchovného pokoja, harmónie i radosti. Aj to je dôvod, prečo si aj v súčasnej modernej dobe
udržali svoje stále miesto v našich životoch.

Vážení spoluobčania! Prajem vám, aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto sviatočné dni
boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými tými pozitívnymi emóciami, ktoré
k veľkonočným sviatkom patria. A už tradične mi dovoľte zaželať, aby vám životodarná voda priniesla zdravie,
pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých. Nech sú veľkonočné sviatky
v znamení rodinných stretnutí okolo sviatočného stola, kde by mala mať svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. V tejto uponáhľanej dobe, ktorú prežívame, nech tieto
zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Pozdravme jar a život!
Vaša starostka

Ľudovít Štúr
Janko Kráľ

Jarná pieseň
Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu,
vyvolala zas celý svet ospalý k životu.
Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme:
a my chlapci podtatranskí či sedieť budeme?
Tajná sila všetky hate a prekážky borí:
a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory?
Hýbajú sa Podtatranci, spríbuznené rody,
nad Slovanstvom prebudeným svitá deň slobody.
Niet krajšieho v svete mena ak’ sloboda svätá,
všemohúce toto meno nikto nezahatá!
Pohynuli naši bratia za to meno skazou —
ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.
Hej, sloboda, krásne meno — svetu na závade!
Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade:
jeden prosto, druhý zboka, tretí v stranu inú
chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu.
Zdvihol sa kúr od Dunaja, zdola oblak tmavý,
smutné chýry prichádzajú o víťazoch Slávy:
dolné púšťe donášajú žalostnú ozvenu —
Bože milý, či si na nás celkom zapomenul?
Jeden klame, druhý vraždí — samí pekelníci,
a tretí sa z nás vysmieva, že sme ničomníci.
Ej, zakukaj, kukulienka, jarnú, rezkú nôtu,
vyvolaj len všetky sily slovanské k životu!
A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete,
zlorečené vaše meno, keď sa nehýbete!
Podajte si bratské ruky k veľkému životu —
kukučka nám bude kukať novú, rezkú nôtu!

Jarná pieseň je príležitostná báseň Janka Kráľa,
prvýkrát publikovaná Jaroslavom Vlčkom v Turčianskom Sv. Martine v roku 1873, vznikla na jar
1849, keď sa Kráľ vrátil z väzenia do Liptovského Sv. Mikuláša a začal organizovať dobrovoľníkov pre slovenské povstalecké vojsko. Báseň
reflektuje situáciu slovenského národného pohybu uprostred revolúcie začiatkom 1849, ako
aj postoj Janka Kráľa k nemu. Je preto modelovou básňou, ktorá programovo presadzuje revolučné ideály, vyjadruje vieru v blízkosť novej
éry prinášajúcej slobodu. Ambíciu apelovať na
ľud podporujú folklórne vplyvy textu (sylabický verš, jednoduchá obraznosť), ale aj emocionálne vypäté výzvy národu (časté imperatívy,
básnické otázky).

Vianočný čas, čas darčekov
a vianočných vinšov...
Aj my, občania Hája, sme boli obdarení milými darčekmi.
Hájsky hlásnik, kalendár plný dobrých receptov, pohľadnica s vinšom.
Hájsky hlásnik č.5 – 6 bol ako vianočný štedrák plnený
tými najlepšími plnkami. Z neho som sa dozvedela , čo
všetko sa v obci na poli kultúry, hasičstva udialo a nebolo
toho naozaj málo. Rady, ako sa starať o vtáctvo aj o domácich miláčikov v zimnom období. Tieto rady nám určite pomohli. V časopise tiež nechýbali vianočné recepty a rady
ako zvládnuť sviatky bez priberania. Veľmi užitočná rada,
ale okolo mnohých z nás sa len mihla a výsledok je tým
pádom jasný...:-) Text piesne Tichá noc ešte umocnil dlho
očakávanú vianočnú atmosféru.
Ďakujem autorkám za časopis, ktorý ma obohatil. Želám
pani starostke a Deniske Herčúthovej veľa, veľa tvorivých
myšlienok a už sa teším na ďalšie číslo „Hájskeho hlásnika “.
Marta Gajdošová

Touto cestou by sme chceli poďakovať nášmu
občanovi Mgr. Milanovi Herčútovi. Len vďaka jeho
aktívnej pomoci mohlo vianočné číslo Hájskeho
hlásnika uzrieť svetlo sveta a Vy ste si ním mohli
spríjemniť posledné dni roku 2016.

Ohliadnutie za zimou
Po niekoľkých rokoch sa opäť vrátila poriadna zima aj do
našej obce. Nasnežilo, no predovšetkým nás potrápila
treskúca zima. Našťastie žiadna kalamita či ľadové povodne, ktoré trápili viaceré obce v Turci nás nepostihli. Práve
naopak milovníkom športu počasie prialo. V okolí Hája sa
dalo bežkovať, deti sa mohli do sýta sánkovať na Hôrke.
Mínusové teploty vytvorili ideálne podmienky na vytvorenie klziska. Niekoľko dní ho v športovom areáli zodpovedne pripravovali naši hasiči, osadili aj drevené mantinely.
Ľad mal veľký úspech, chodilo sa naň korčuľovať veľa detí,
mnohé za asistovania rodičov sa učili korčuľovať, chlapci
hrávali hokej. Využitá zostala aj plocha pri ihrisku, kde sa
viackrát do týždňa stretávali hájski muži a hrávali hokejbal.
Po výdatnejšom snežení prevetral nové sane s konským
záprahom aj Radko Mračko, ktorý ochotne zviezol nielen
deti ale každého, kto prejavil záujem. Nuž a na svoje si prišli
aj milovníci fotografovania, veď za slnečného mrazivého
počasia sa dali vytvoriť krásne fotky Hája i hájskej prírody.
Tohtoročná zima u starších obyvateľoch vyvolala nostalgiu a mnohí si zaspomínali na časy svojho detstva i mladosti, kedy sa s týmto ročným obdobím spájalo množstvo
snehu i tuhé mrazy. Nuž a tí mladší sa presvedčili, že aj toto
ročné obdobie vie byť príjemným a plným radovánok.

Deti si z karnevalu odniesli mnoho zážitkov.

Okienko do Zelenej materskej školy
Fašiangové veselenie neobišlo ani našu MŠ
„Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,
fašiangový karneval v hájskej škôlke prišiel zas.
Čarodejnica i muchotrávka, všetci sú už tam,
detský karneval práve prišiel k nám...!“

včielka, gróf i Spiderman sa znamenite
predviedli počas fašiangového tanca. Deti
sa po krátkom programe zabávali, šantili
a veselili. Nezabudlo sa ani na občerstvenie. Pani kuchárka deťom pripravila tradičné fašiangové fánky a uvarila výborný
čaj. Aj keď zábava netrvala dlho, zážitky sa
vryli do pamäti detí a budú ešte určite dlho
spomínať, akou maskou boli na karnevale.
Začiatok roka, od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, sa tra- Veselá nálada a spokojné deti boli veľkou
dične nesie v znamení zábav, plesov, fašiangových obchôdzok odmenou pre všetkých, ktorí tento karnei karnevalov. Na Slovensku i v Čechách bolo pre toto obdobie val pripravovali.
charakteristické prezliekanie sa do rôznych masiek. Tie mali
okrem zábavnej funkcie aj ochranný význam, kedy mali chráKľukatá cesta z mesta vedie
niť obyvateľov od pôsobenia negatívnych síl, či zabezpečovať
úrodný rok. Dnes sa do masiek prezliekame hlavne pre potedo našej malej dedinky Ťa
šenie a zábavu.
Najväčšiu radosť z takéhoto maskovania sa majú najmä deti.
A tak ani v našej MŠ nechýbal fašiangový karneval. Prípravou
naň žila naša materská škôlka celý týždeň. Deti si za pomoci
pani učiteliek zhotovili rôzne škrabošky, veselých šašov a vyzdobili nimi triedy. Učili sa básne a piesne s fašiangovou tématikou, dozvedeli sa čo sú to fašiangy i aké jedlá sa počas
nich pripravujú. Otázok, kedy už konečne bude karneval bolo
nespočetné množstvo. A naši netrpezliví najmenší sa ho aj
dočkali. 1. februára sa deti MŠ prišli zabávať, tancovať a hrať.
Karneval otvorila a všetkých prítomných na ňom privítala pani
riaditeľka Anna Kováčová. Deti spoločne s rodičmi vymysleli
nápadité kostýmy. Princezná, indián, lienka, hasič, kuchárka,

privedie.
Materská škola ma privíta.
Tu ma čakajú kamaráti
a každá hračka je mi blízka.
Mám tu pokoj v duši.
Tu ma nájde mamka s ockom
a teším sa na všetkých,
čo v srdci mám...

Naša materská škola sa nachádza v krásnom malebnom dedinskom prostredí, obklopená horami, poľami a krásnou prírodou. Aj preto je od roku 1999 realizovaný projekt „Zelená materská
škola.“ Strategickým cieľom je priblížiť dianie v prírode, zaoberať sa jej ochranou, viesť deti
k zdravému spôsobu života a vytvárať tak prostredie, ktoré ich stimuluje.
Budova MŠ je bývalou katolíckou farou. Pozoruhodné je, že sa zachovali pôvodné barokové klenby a tak
je objekt hájskej MŠ zapísaný v ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok. Tento nádherný interiér sme počas letných prázdnin vynovili, vymaľovali pastelovými
farbami, triedy sú svetlé, vybavené novými hračkami.
Stali sa priestranné a inšpirujú deti k mnohým aktivitám. Sme jednotriedna MŠ, ktorú navštevujú deti od
2 – 6 rokov nielen z Hája, ale aj z okolia. Za pomoci
sponzorov, sme dokázali vynoviť kuchyňu, vybaviť
našu škôlku nábytkom, materiálom, ktorý slúži pri výtvarných a pracovných činnostiach. Taktiež sme dostatočne vybavený množstvom učebných a didaktických
pomôcok. V septembri sme usporiadali Deň otvorených dverí, kedy našu škôlku navštívilo množstvo
občanov Hája, ktorí mali možnosť prezrieť si zrekonštruované priestory. Do knihy návštev nám napísali
množstvo krásnych ohlasov i povzbudení do ďalšej
práce a nechýbala ani básnička. Život v našej škôlke je
bohatý a pestrý. Žijeme jednotlivými ročnými obdobiami, zaujímavými každodennými edukačnými aktivitami i činnosťami v týždenných témach. Pracujeme
aj na škôlkárskom dvore. Deti získali diplom v Banskej

Bystrici na 8. ročníku divadelného festivalu „Z rozprávky do rozprávky“. Získali sme aj diplomy v okresnej
súťaži „Tradičné Vianoce“, diplom v recitácii detskej
tvorby. Zúčastňujeme sa aj divadelných predstavení
a organizujeme besiedky. Jeden z rodičov, ktorý je
zároveň aj evanjelickým farárom v našej obci, navštevuje MŠ raz týždenne a za pomoci piesní a hrou na
gitare deti prežívajú úžasné chvíle radosti a pohody.
Škôlkárska rodina je aj súčasťou diania v našej obci.
Zúčastnili sme sa prekrásnych podujatí, ktoré sa konajú k rôznym príležitostiam, deti tvorili aj pozdravy
ku Dňu žien a Veľkej noci, ktoré sa rozniesli po obci.
Veľkým pozitívom je ústretovosť nielen zo strany rodičov, ale aj pani starostky obce a poslancov OZ, kde
sa stretávame s veľkým pochopením a spoločnými silami budujeme škôlku. Aj keď je naša materská škola
len jednotriedna, žijeme bohatými aktivitami, zdravo
v prepojení na miestnu prírodu, v pohode, v každodenných radostiach. Tak ako doposiaľ, veríme, že aj naďalej budeme môcť šíriť radosť naším deťom, rodičom
a občanom našej obce.
Anna Kováčová
riaditeľka MŠ

Stretnutia mamičiek
V našej MŠ sa venuje pozornosť aj mladým mamičkám. Od minulého roku, raz do mesiaca, sa pod vedením
pani učiteliek Anny Kováčovej a Andrei Žillovej konajú stretnutia s mamičkami a ich bábätkami, ktoré budú časom navštevovať našu škôlku. Prostredníctvom týchto stretnutí sa deti oboznamujú s priestorom, s hračkami
a zvykajú si naň. O to viac bude pre nich jednoduchší nástup do škôlky, ako do známeho prostredia. Spoločné
popoludnia sú pretkané spevom, tancom a všetkým, čo dieťa potrebuje k zdravému rozvoju osobnosti. Deti
rozvíjajú aj jemnú motoriku, učia sa spolupracovať a už aj na takejto úrovni budujú prvé priateľstvá. Mamičky
majú možnosť vidieť, ako ich dieťa reaguje na ostatné deti, ako sa správa v kolektíve, čo je prvým krokom
pred nástupom medzi škôlkárskych kamarátov. Je to aj čas zastavenia sa, vzájomného zdieľania, rozhovorov
a vymieňania skúseností. Pred Vianocami nechýbalo ani posedenie, spoločná výroba pohľadníc a vypúšťanie
lampiónov šťastia. Tieto stretnutia sú vzácne, každá mamička aj so svojim bábätkom na nich zanecháva nezmazateľnú stopu. Vznikajú aj mnohé priateľstvá, ktoré sa utužujú aj mimo priestorov MŠ. Veľkým pozitívom je
aj to, že o tieto stretnutia prejavujú záujem aj mamičky z iných obcí, či mesta. Minulý rok vznikla pekná tradícia,
ktorá dáva možnosť deťom spoznávať sa a zahrať s inými deťmi a mamičkám vytvára priestor na „vyžitie sa“
v spoločnosti. Preto ak vás takéto stretnutie oslovilo, neváhajte a príďte aj vy!

Nájdete nás aj na Facebooku

Obec Háj môžete nájsť aj na sociálnej sieti Faceebook. Od konca februára
bola zriadená nová oficiálna stránka, ktorej prostredníctvom chceme byť
v užšom kontakte so životom a ľuďmi v našej obci. Veríme, že si táto stránka
nájde svojich fanúšikov nielen medzi obyvateľmi našej obce, ale aj jej návštevníkmi. A nezabudnite nám dať aj vy svoje „Páči sa mi“.

O stretnutiach
sa dozviete na
facebookovej
stránke Zelená
škôlka - Materská
škola Háj.

Hájska škôlka
Zelená škôlka
brány otvorila,
aby sa novým
šatom všetkým
pochválila.
Žiarivé farby na
nás hneď v chodbe
zasvietili,
aby nám úsmev na
tvári vyčarili.
Staré korýtka
dostali nový šat,
aby z nich mohli
detičky lego
vyrábať.
Nech skrinky
s kobercami dobre
slúžia,
nech deti sa sem
vrátiť túžia.
Tak trochu
závidíme škôlkárom
ich vek,
Veď ich v škôlke
po lete čaká nový
svet.
Nech sa Vám
v novej škôlke
dobre pracuje,
a každé dieťa nech
sa v nej raduje.
Klobúk dole pred
všetkými,
Čo k tomuto
krásnemu dielu
ruku priložili.
Báseň z knihy
návštev MŠ,
napísaná pri
príležitosti Dňa
otvorených dverí.

Týždeň mozgu aj v našej obci
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996 a to vo viac ako
šesťdesiatich krajinách sveta, na Slovensku to bolo po desiatykrát.
Tohto roku celosvetová kampaň pripadla na 13. – 19. marca. V mnohých mestách po celom svete sa v rámci tohto týždňa uskutočnilo nespočetné množstvo osvetových podujatí na oslavu jedného
z najdôležitejších ľudských orgánov – mozgu.
V našej obci usporiadala miestna organizácia Jednoty dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom a Českou spoločnosťou pre trénovanie pamäti a mozgový jogging prednášku určenú pre širokú verejnosť na tému „Váš
mozog dokáže viac, ako si myslíte!“ Lektorkou podujatia bola Ing. Darina
Štrbová. Seniori prejavili o túto problematiku záujem a prišli v hojnom počte, veľká škoda, že sa ho nezúčastnilo väčšie generačné spektrum, keďže
problematika fungovania mozgu sa týka nás všetkých. Od pani lektorky sa
účastníci mohli dozvedieť, ako si chrániť mozog a ako si ho udržať v dobrej
kondícii. Ako zdôraznila: „ Mozog treba precvičovať v každej etape ľudského života, našou prioritou by malo byť udržiavať ho v neustálej pohotovosti
a tak ho udržiavať v dobrej kondícii.“ Zaujímavá bola aj časť prednášky venovaná príčinám vzniku, príznakom i samotnému priebehu Alzheimerovej
choroby. Nechýbali ani vedomostné a kognitívne aktivity, do ktorých riešenia sa zapojili všetci zúčastnení a zvládli ich zábavnou formou, s humorom
a úsmevom. Pani lektorka za svoju zaujímavú prednášku zožala potlesk a od
hájskych seniorov aj kyticu kvetov. V utorok 14. marca sme aj v našej obci
upriamili pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosti a stali sa aktívnymi
účastníkmi celosvetového Týždňa mozgu. Nezabúdajme na mozog, lebo začne zabúdať on!

Život nám niekedy prináša situácie, ktoré nás zasiahnu, v ktorých je
ťažké si usporiadať myšlienky, zmieriť sa s realitou. Takáto smutná
udalosť našu obec zasiahla hneď prvý mesiac tohto roku. Po krátkej
a ťažkej chorobe, vo veku 52 rokov, nás navždy opustil pán Jozef Ižip,
zástupca starostky obce, veliteľ DHZ Háj, predseda TJ Háj. Odišiel
človek, ktorý dlhé roky aktívne pracoval v miestnej samospráve ako
poslanec, človek, ktorého srdcovou záležitosťou bolo hasičstvo. Zostali nám po ňom už len spomienky. Každá z nich je však hlbokou stopou o optimizme a pracovitosti v úspešné zveľaďovanie našej obce.
Česť jeho pamiatke!

Starostka Obce Háj, Erika Herčúthová, zvolala
dňa 3.2.2017 členov a zapisovateľku Miestnej
volebnej komisie v Háji, ktorí pracovali pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných
dňa 14.11.2014, z dôvodu zániku mandátu
poslanca Obecného zastupiteľstva v Háji úmrtím. Z uvedeného dôvodu, bolo potrebné do 15
dní od úmrtia poslanca určiť náhradníka. Keďže
dvaja náhradníci, ale z rozdielnych politických

strán, získali rovnaký počet hlasov, miestna volebná komisia postupovala podľa § 189, odseku
3/ Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, tzn. voľba náhradníka
sa uskutočnila žrebovaním. Nahradníčkou za
poslanca OZ sa stala Anna Šuleková. Nakoľko sa
uvoľnilo aj miesto zástupcu starostky obce, do
tejto funkcie bol určený Miroslav Pavlík. Zároveň
bol za veliteľa DHZ menovaný Bc. Adam Pádej.

v aKtivitácH Pre deti a Mládež POKračujeMe
aj v tOMtO rOKu
Pre hájske deti bol už po tretíkrát pripravený poobedňajší program počas jarných prázdnin. Prvý
deň bol venovaný technike zentangle, ktorá spočíva vo vytváraní obrázkov pomocou jednotlivých
tvarov /kruhov, čiar, vlnoviek/. Hájske deti si tanglovanie rýchlo osvojili a vytvorili krásne majstrovské
diela. Pre menšie deti boli pripravené mandalové
omaľovánky, kto chcel, mohol si svoju šikovnosť vyskúšať v spájaní číslic a vytvárať ich pomocou obrázkov, alebo povoliť uzdu fantázii a kresliť. Počas
druhého dňa si každý prázdninujúci mohol vytvoriť
svoj vlastný hrnček na čaj. Pomocou farieb na sklo
vznikli originálne poháre, z ktorých mali deti veľkú
radosť. Ďalšia činnosť, ktorá im vyplnila voľný čas
bola výroba látkových vonných vrecúšok. Ich plnenie sušenými kvetmi levandule a následné zdobenie ich veľmi zaujalo. Deti na každé vrecko vytvorili
aj ceduľku s odkazom pre maminy, ocinov i starké,
Deti spoločenské hry zaujali.

ktoré im z lásky darovali. Materiál na túto aktivitu
nám poskytla RNDr. Helena Šipošová. Druhý deň bol
zavŕšený hraním spoločenských hier. Veselé jarné
prázdniny mali byť zakončené animačným programom „Hľadanie hájskeho pokladu“, pre nepriaznivé
počasie bol však pripravený náhradný plán. Vyrábali sa masky indiánov, hrali pamäťové i spoločenské
hry. Každý deň bolo pre deti pripravené občerstvenie. Tento rok sa týchto popoludní zúčastnilo 16
detí. Teší nás, že deti prejavili záujem a uprednostnili
záujmovú činnosť pred sedením pri počítači, alebo
bezcieľnom potulovaní sa. Pokračujeme aj v tradícii
tvorivých dielní. Začiatkom apríla bolo pripravené tradičné veľkonočné stretnutie. Na ňom sa deti
a mládež zodpovedne pripravili na blížiace sa sviatky jari. Z plastových lyžíc si vytvorili veselé zápichy
do kvetináčov, pomocou temperových farieb a svojich dlaní nazdobili obálky na veľkonočné pozdravy.
No a aké by to boli
tvorivé dielne, keby
na nich chýbalo zdobenie vajíčok. Hájske
deti tentokrát nazdobili vajíčka z dýhy.
Pre tých najmenších
boli pripravené omaľovánky a jednoduché vystrihovačky.
Na záver tvorivého
popoludnia čakalo
na účastníkov dielní
pohostenie pri koláči
a čaji. Poďakovanie
patrí všetkým deťom
i mládeži, ktoré prejavujú záujem o takéto aktivity. Tešíme
sa na ďalšie spoločné
stretnutia!

Hájanov roztancovalo vystúpenie ĽH Borka

ObecNá ZabÍjačKa Sa OPÄŤ vydarila
S príchodom zimy nastáva čas domácich zabíjačiek. Tie patria k tradičným slovenským tradíciám. O ne naši občania prejavili záujem a tak obecný úrad po minuloročnej úspešnej, usporiadal
2. Obecnú zabíjačku. Prípravy na ňu trvali niekoľko týždňov, usilovne sa plánovalo, počas týždňa chystalo, nakupovalo a intenzívne sa pracovalo od piatkového rána.
Prvé pomocné ruky sa začali schádzať už pred ôsmou
ráno. Chladnejšie slnečné počasie bolo stvorené na
zabíjačku. Nechýbala dobrá nálada, práca išla pekne od ruky. Zruční hájski majstri rozoberali prasiatka,
aby z nich vznikli výborné zabíjačkové pochutiny. Pri
kotloch a šporákoch sa usilovne zvŕtali šikovné hájske
ženy a chystali ďalšie dobroty. Pracovalo sa do polnoci, veď spracovať 500 kilogramov mäsa dalo zabrať. Na
druhý deň, už od skorého rána prichádzali návštevníci
pozrieť si po roku atrakciu v podobe zakáľačky. Niektorí nakukli cestou do obchodu, ale boli aj takí, ktorí
na tento deň netrpezlivo čakali. A veru mali aj na čo
– bola to pastva nielen pre oči, ale i pre chuťové poháriky. Bolo sa na čo pozerať, ale aj zakúpiť si a pochutnať
na lahôdkach, ktoré človek nekonzumuje každý deň.
K zakúpeniu boli jaternice, klobása oškvarky, masť,
tlačenka, slanina, mäsko, klobása a samozrejme aj výborná zabíjačková kapustnica, Hájske žienky z Jednoty
dôchodcov ochotne obslúžili každého, kto chcel hrdlo
spláchnuť. Pani Marta Gajdošová a Mária Dubovcová
napiekli výborné koláče, ktorými častovali každého,
kto mal na sladké chuť. Pred dvanástou začali prichádzať prví hostia. Ceny výrobkov boli prijateľné, chuť
i kvalita výborná, o čom svedčí i to, že za hodinu sa
všetky výrobky vypredali. Na zabíjačke bolo aj veselo.

Na Hájanov nečakalo len chutné jedlo, ale aj kultúrny
program. Príjemnú atmosféru umocňovala Ľudová
Hudba Borka z Martina, ktorá roztancovala i rozospievala domácich. Ako nám povedala pani Blažena
Budiská: „ Radosť počúvať a pozerať sa na takýchto šikovných mladých ľudí, hrajú krásne a s oduševnením.“
Hojná účasť domácich, ale i cezpoľných bola zadosťučinením pre celý tím ľudí, ktorí túto akciu pripravovali. Pekne to vystihla starostka obce Erika Herčúthová:
„Snažili sme sa, aby občania prežili výnimočnú sobotu,
aby sa stretli, porozprávali, zatancovali aj zaspievali si.
Boli to týždne plánovania a zariaďovania, dva dni poctivej práce, v mnohých prípadoch i mravenčej roboty.
Mnohí spoluorganizátori si zobrali dovolenku, len aby
priložili ruku k dielu a postarali sa o bezchybný priebeh akcie, iní ochotne zapožičali materiál, či náradie.
Všetkým patrí veľké poďakovanie! Nuž a nedá mi, aby
som nepochválila našich Hájanov a Hájanky, lebo ako
mali možnosť mnohí vidieť a napokon aj ochutnať, sú
výbornými majstrami a gazdinkami od zabíjačkového
fachu. Vďaka takýmto šikovným ľuďom sa zakáľačková
tradícia určite z nášho vidieka nevytratí. Akcia sa opäť
vydarila, vzhľadom na hojnú účasť občanov môžeme
skonštatovať, že sa z nej stala obľúbená tradícia a tak
sa tešíme znovu o rok!“

... a môže sa ísť fašiangovať.

Hájske fašiangy
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude...“
Jedna z najznámejších fašiangových pesničiek na
Slovensku sa niesla aj našou obcou. V sobotu 18.
februára sa konali Hájske fašiangy. Tak, ako v minulosti, tak aj dnes je toto obdobie spojené s veselením, žartovaním, tancom i spevom. Aj v našej obci
sa zachovávajú tieto zvyky. Je už tradíciou, že pod
taktovkou hájskych hasičov sa uskutočňuje fašiangová obchôdzka po obci. Tento rok sa začala už
predpoludním. Za doprovodu harmoniky a bubna
sa spievali piesne, niekde sa aj tancovalo. Ľudia vychádzali na priedomia, iní privítali fašiangovníkov aj
vo svojich príbytkoch. Ako už býva zvykom, hájske
gazdinky pohostili sprievod, počastovali aj páleným.

Ani tento rok sa nenechali zahanbiť a pripravili najrôznejšie tradičné i nové druhy koláčov, pečiva i jednohubiek. Nechýbal ani príspevok do „hasičskej“
pokladničky. Obyvatelia našej obce aj tento rok
štedro prispeli našim hasičom, za čo im patrí vďaka.
Hájske fašiangy boli zakončené zábavou. Sály kultúrneho domu boli zaplnené do posledného miesta,
veselenie s hudbou ZBM z Brezna trvalo do skorého
rána, nechýbala ani tombola. Ako každý rok , aj tento
sa fašiangy vydarili. Treba len dúfať, že takéto pekné
zvyky sa naďalej zachovajú, veď fašiangová atmosféra vnáša v dnešnom uponáhľanom živote do našich
domov radosť a pohodu. Tak znovu o rok!

Naša obec sa uchádza o dotácie
Naša obec sa tento rok zapojila
nielen do výziev zo štátneho rozpočtu či eurofondov, ale využila
možnosť získať finančnú podporu aj prostredníctvom nadačných
grantov bánk a iných spoločností. Prostredníctvom zamestnaneckej grantovej schémy Nadá-

cie VÚB s podtitulom „Pomôžte
svojej komunite“ sme predložili
projekt zameraný na skrášlenie
a sfunkčnenie ďalšieho priestoru
v športovom areáli našej obce
a vytvorenie exteriérového Street-workout ihriska. Z registrovaných 191 projektov sme boli

vybraný do užšej skupiny ideí,
ktoré boli predložené na posúdenie hodnotiacej komisii. Medzi
20 podporených zámerov sme sa
síce nedostali ale teší nás, že náš
„Areál pre všetkých“ zaujal. Ďalším úspešným projektom bol komunitný zámer „Spoločne pre ze-

RECEPTY

Žlté zvončeky jari
Keď sa v záhrade objavia narcisy,
väčšina ostatných rastlín ešte hlboko spí. Tým viac nás tešia ich kvety,
ktoré žiaria ako malé lampióniky vítajúce jar.
Ak by sme dostali úlohu prideliť ku každému ročnému obdobiu jednu typickú
kvetinu, bol by narcis horúcim kandidátom na symbol jari. Jeho kvety žiaria rok čo rok v odtieňoch bielej, žltej
a oranžovej so svojim typickým šarmom
a vyvolávajú v nás detské spomienky na
babičkinu záhradu. Čo sa týka možnosti
použitia, je narcis skutočne univerzálnou rastlinou. Vynikne tak v prírodnom
sade, ako aj v udržovanom záhone. Peknou kulisou k narcisom sú stálozelené
kríčky, ako je tis alebo krušpán. Narcisy
sú veľmi obľúbené, svedčí o tom i fakt,
že sú vyšľachtené stovky odrôd s najrôznejšími formami kvetov. A ako prišli tieto
pôvabné kvety k svojmu menu? Podľa
gréckej báje nechcel mládenec menom
Narcis opätovať lásku nymfy Echo. Bol
veľmi pekný, ale miloval len sám seba
a náklonnosťou nešťastnej nymfy pohŕdal rovnako ako záujmom ostatných
žien. Preto ho bohovia potrestali. Keď
sa chcel napiť zo studničky, zbadal v nej
svoj obraz, ktorý ho tak mocne priťahoval, že sa nakláňal nad hladinu stále nižšie a nižšie, až stratil rovnováhu, spadol
do vody a utopil sa. Na tom mieste potom vyrástla nádherná kvetina, ktorá po
ňom bola pomenovaná.

lený Háj“, s ktorým sme sa zapojili
do výzvy „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Úspešne sme prešli 2. kolami a postúpili až do finále, do ktorého sme
sa dostali spoločne s projektom
DHZ Kláštor pod Znievom a MŠ
Slniečko zo Žiaru nad Hronom.
Hlasy zákazníkov Tesco nám priniesli 2. miesto. Veľké poďakova-

Rezy s kakaovým punčom

Makové rezy so slivkami

Suroviny: 8 vajec, 8 lyžíc
práškového cukru, 100 g
medu, 10 lyžíc polohrubej
múky, 2 lyžičky kypriaceho
prášku

Suroviny: 320 g hladkej
múky, ½ kypriaceho prášku
do pečiva, štipka soli, 150
g práškového cukru, 125 g
masla alebo rastlinného tuku,
1 žĺtok, 7 lyžíc mlieka, slivkový
kompót 7,3 dl

Kakaový punč: 100 g kryštálového cukru, 3 lyžice vody, 2
lyžice kakaa, 2 lyžice rumu, 3
lyžice ríbezľového lekváru
Poleva: 300 g práškového
cukru, 8 lyžíc vody, 1 lyžica
citrónovej šťavy
Žĺtky, cukor a med vymiešame
do peny. Z bielkov vyšľaháme
tuhý sneh a striedavo s preosiatou múkou zmiešanou
s kypriacim práškom do pečiva ho zapracujeme do cesta.
Cesto rozotrieme na plech vystlaný mastným papierom na
pečenie a dáme do stredne
vyhriatej rúry upiecť. Cukor
uvaríme s vodou a kakaom na
sirup a necháme vychladnúť.
Pridáme rum, lekvár a premiešame. Vychladnuté cesto
pozdĺžne prekrojíme na dva
pláty a po okrajoch odrežeme
3 cm pásy. Pásy pokrájame,
polejeme kakaovým punčom a premiešame. Jeden
plát cesta natrieme lekvárom,
naň rozložíme punčovú zmes,
zakryjeme druhým plátom
a zaťažené necháme cez noc
odležať. Cukor do hladka vymiešame s vodou a citrónovou šťavou. Vylejeme na múčnik a rozotrieme.

nie patrí pani Zuzane Ondríkovej
a Miroslave Fillovej, ktoré vyjadrili
našim projektom podporu a vďaka tomu sme sa mohli zapojiť do
zamestnaneckých grantov spomínaných spoločnosti, v ktorých
sú zamestnané. Na budovanie
ďalšej etapy kanalizácie v našej
obci, na základe projektu, ktorý
sme predložili, nám boli z Envi-

Plnka: 180 g maku, 80 g
práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 1 lyžička mletej
škorice
Preosiatu múku zmiešame
s kypriacim práškom a soľou.
Pridáme cukor, pokrájaný
zmäknutý tuk, žĺtok, mlieko
a vymiesime hladké cesto.
Cesto rozdelíme na dve časti. Jednu časť rozvaľkáme
na veľkosť plechu a pomocou valčeka prenesieme na
vymastený plech. Mak pomelieme, pridáme práškový
a vanilkový cukor, škoricu
a premiešame. Polovicu nasypeme na cesto, pokvapkáme šťavou z kompótu, rozložíme vykôstkované polovice
sliviek a zasypeme zvyšnou
makovou zmesou. Druhú časť
cesta rozvaľkáme, uložíme na
mak, popicháme vidličkou,
okraje popritláčame a v rúre
vyhriatej na 200 °C pečieme
25 minút. Vychladnutý múčnik pokrájame a posypeme
práškovým cukrom.

ronmentálneho fondu poskytnuté finančné prostriedky na tento
rok vo výške 50 000 EUR. V šuflíku máme pripravené viaceré
žiadosti a projektové zámery, pri
mnohých ešte stále čakáme na
vyhodnotenie. Určite budeme
v tejto práci pokračovať i naďalej,
veď ako sa hovorí kto nevyskúša,
nič nezíska.

Z kroniky
V chotári bolo viac pieskovíšť, ktoré ľud
menoval „Bane na piesok“. Najstaršia a najväčšia, ale dnes najzaostalejšia bola „Pod
Paľovie bokom“. Nerozumným obhospodarovaním je toto pieskovište úplne
znehodnotené, takže dnes sa už z tejto
bane piesok neťaží. Druhá baňa bola pod
Žiarcom. I toto pieskovište stihol podobný osud. Vybudovaním hradskej na Čremošné bol prístup do pieskovišťa úplne
znemožnený. Ďalej sa kopal piesok na
„Pirťach“ na Babe, a v „Jachovie bani“ a na
„Rovňach“. Všetky pieskovištia sú dnes
takmer v nepoužívatelnom stave. Ako
posledné pieskovište bolo odokryté na
„Krstej hore“, kde bol prevedený hĺbkový
odstrel, na dlhodobý odvoz piesku. Z neznámych príčin, práca tu bola úplne zastavená. Dnes piesok z tohoto pieskovišťa sa
odváža len pre Jednotné roľnícke družstvá
na fyzikálne zlepšenie pôdy a súkromne
na vápnenie pôdy. V roku 1934 z „Jachovie bane“ i z pod „Paľovie boku“ sa piesok
doloval dosť intenzívne a predával sa ako
umelé hnojivo do ťažších pôd. Z pod „Paľovie boku“ urbarialisti predávali na fúry,
z „Jachovie bane“ manipuláciu piesku
prevádzali Ondrej Svitek a Michal Sýkora
z Čremošného. Títo dvaja si boli previesť
aj úradný rozbor „piesku – hnojiva“. Podľa
tohto rozboru piesok sa skladal zo 40% uhličitanu vápenatého a rovnako 40% uhličitanu horečnatého. V jarnom a jesennom
období ťažbou piesku bolo zamestnaných
priemerne 30 mužov denne. Odvoz obstarávali povozníci z Hája. V chotári hájskom mali pieskovište prenajaté od mesta
Kremnice aj malomešťania a to pod Badovou hôrkou pod Strážnou. Pretože mešťania piesok museli voziť cez hájsky chotár,
inej cesty ztadiaľ nebolo, a vozili i v daždivom počasí, cesty takto rozbili, rozbahnili
a keď hájania žiadali cestu udržiavať v poriadku a schodnú alebo za určitú peňažnú
úhradu, čo malomešťania nechceli urobiť,
hájania im prechod po vlastných cestách
zakázali. Z tohoto vznikol spor, ktorý sa
tiahol dlho.
(Jedná sa o autentický prepis textu
z kroniky – bez jazykovej úpravy,
kronikár Ján Uličný).

Hájski seniori žijú aktívne.

Z podnetu Okresnej organizácie JDS v Turčianskych
Tepliciach sa stretlo, dňa 29.1.2016, šestnásť seniorov a rozhodli sa založiť ZO-JDS v našej obci Háj.
Stretnutia sa zúčastnila aj starostka obce pani Erika
Herčúthová, ktorá túto aktivitu privítala a vyslovila
nám plnú podporu v činnosti. Naša organizácia je
vo svojich začiatkoch čiže slávime 1. výročie.
Postupne sa učíme a snažíme sa začleniť medzi tie dobre fungujúce organizácie. Za predsedníčku bola zvolená
Jarmila Ižipová, za podpredsedníčku Marta Gajdošová,
do funkcie hospodára bola zvolená Mária Dubovcová. Za
predsedu revíznej komisie bol zvolený Jozef Ižip. Fotodokumentáciu z jednotlivých aktivít nám prisľúbil vykonávať Ctibor Dubovec. Na stretnutí 9.2.2016 na návrh členov sme pripravili orientačný plán, čo by naša organizácia
v roku 2016 mala organizovať a postupne sme dopĺňali aj
úlohy , ktoré vyplývali z plánu OO JDS v Turč. Tepliciach.
V priebehu roka sme sa rozrástli o šesť nových členov. Zúčastnili sme sa na 1. Obecnej zabíjačke, kde naše členky
Marta Gajdošová, Mária Dubovcová a Jarmila Ižipová napiekli výborné koláče. Na okresnej prehliadke v prednese
prózy a poézie nás reprezentovala Katarína Kmeťová, ktorá postúpila na krajské kolo, na okresnej súťaži v speve,
hudbe a tanci nás reprezentovala Blažena Budiská. Navštívili sme výstavu kvetov a záhradnej techniky pod názvom
„KVETENA“, na ktorej všetkých očarilo veľké množstvo
vystavovaných kvetín, liečivých bilín, kríkov, stromčekov

rok v jednote dôchodcov

a rôznych výrobkov. Členovia si urobili radosť a rastlinky si aj pokúpili. Pietnej spomienky usporiadanej
v našej obci pri príležitosti 71. výročia víťazstva nad
fašizmom sa zúčastnili aj naše členky. Zorganizovali
sme aj autobusový zájazd do Poľska, kde sme okrem
trhov navštívili aj dedinku Orawka a jej drevený kostol z roku 1050. Zúčastnili sme sa aj I. ročníka Okresných športových hier, za našu organizáciu nás prišlo
osem a všetci sme sa do súťaží aj zapojili a odniesli
sme si tri 3. miesta a dve 1. miesta. Vyrazili sme aj
do prírody a v Rakši na poľovníckej chate sme prežili pekný deň plný spomienok i humoru, nechýbalo
ani opekanie klobások. Vybrali sme sa aj na Čremošné, kde na chate našich členov manželov Gajdošovcov bolo stretnutie pri dobrej kapustnici, nechýbala
ani vychádzka do prírody. Absolvovali sme aj výlet
do Košíc. Mesto kultúry z roku 2015 v nás zanechalo pekné spomienky. Podieľali sme sa aj na retro
výstave pod názvom Návraty, ktorú organizovala
Okresná organizácia JDS. Každá organizácia mala
svoje miesto, kde jednotlivé predmety a výrobky inštalovala. Zapojili sme sa aj my. Jednotlivé výrobky
a predmety nám zapožičali: Mária Nedobová, Ján
Povazsai, Marta Gajdošová, Jarmila Stuchlá, Jarmila
Ižipová, Katarína Kmeťová, Elena Šipošová. Zúčastnili sme sa aj kvízového popoludnia v Turčianskych
Tepliciach. Našu organizáciu zastupovali: Blažena
Budiská, Samuel Budiský, Jarmila Stuchlá, Dobroslava Barančeková, Eleonóra Ločajová, Marta Mrač-

ková, Mária Dubovcová a Jarmila Ižipová. Súťažilo
sa v rôznych disciplínach, ktoré boli zamerané na
zábavu, zručnosť, šikovnosť a na pamäť. Zúčastnili sme sa aj hodnotného kultúrneho odpoludnia
v našej obci Prišiel čas adventný, kde naše členky
Blažena Budiská, Dobroslava Barančeková, Marta
Gajdošová, Jarmila Stuchlá, Marta Gajdošová, Jarmila Ižipová, Mária Dubovcová, Jarmila Hanková
a Darina Ižipová napiekli výborné domáce koláče
na pohostenie po programe. To sú akcie , zorganizované v roku 2016, alebo sme sa do nich zapojili.
Okrem akcií, ktoré som vymenovala uskutočnili sme
šesť schôdzí a to: 29.1., 9.2, 7.4., 6.6., 5.9., 7.12. 2016,
s 85% účasťou . Stretnutia sa konali väčšinou pred
organizovaním plánovaných aktivít prvý pondelok
v mesiaci. Všetka naša činnosť je zdokumentovaná
na webovej stránke obce Háj a vo fotoalbume za
čo ďakujeme Ctiborovi Dubovcovi. V závere mojej
správy by som chcela poďakovať Obecnému úradu v Háji zvlášť pani starostke Erike Herčúthovej ,
za poskytovanie priestorov na naše stretnutia a za
poskytnutie dotácie z prostriedkov obce vo výške
l00 EUR pre našu organizáciu na uhradenie zájazdu.
Ďakujem aj všetkým Vám, milí členovia a členky,
za pomoc a pochopenie pri akciách, poskytnutie
chaty, účasť na stretnutiach a súťažiach. Veľmi si
to vážim. Sám človek toho veľa nedokáže, ale keď
sa zíde partia ľudí, ktorí majú chuť a záujem je to
oveľa ľahšie. Čo povedať na záver? Snáď len vysloviť prianie, aby sme o rok mohli konštatovať, že sme
sa všetci v zdraví stretli, že sa nám darí a pri troche
šťastia sa bude dariť ešte viac a že naša organizácia
sa rozrastá. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem
prísť medzi nás, posedieť, porozprávať sa, spríjemniť si chvíle jesene života na výlete, pri šálke kávy či
dobrého čaju.
Jarmila Ižipová, predsedníčka JD Háj

Správa o činnosti Obecného úradu
a poslancov OZ, členov komisií
a ZPOZ-u za rok 2016
Opäť sme vstúpili do nového roka. To, čo sme prežili v tom starom, každý rôzne a zároveň podobne v každodenných radostiach a starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Je isté, že každý
z nás sa ho snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti rodinnej, osobnej alebo pracovnej. Minulý
rok je nenávratne preč, už nedokážeme na ňom nič zmeniť, ale mali by sme sa z neho poučiť. Z pohľadu
samosprávy prišiel čas bilancovania. Premýšľame, čo všetko starý rok priniesol, čo sa v obci udialo, resp.
podarilo uskutočniť a zrealizovať. Nie je to inak ani teraz a som rada, že aj v tejto správe je viac kladov ako
záporov. Rokom 2016, ktorý sme uzavreli, sa skončil druhý rok nášho volebného obdobia.
Z činnosti Obecného zastupiteľstva

Najdôležitejšie uznesenia z roku 2016

V roku 2016 Obecné zastupiteľstvo v Háji zasadalo
na základe riadne vypracovaného plánu práce. Zasadaní bolo celkom 7. V OZ pracovalo päť poslancov
a to: Jozef Ižip, zástupca starostky obce, Miroslav
Pavlík, Ing. Lenka Lejtrichová, Nikoleta Mračková
a Jozef Weis.

9. 2. 2016 – odpredaj pozemku parcela č. 567/12
žiadateľovi Ivanovi Oravcovi, Háj č. 167, odpredaj
pozemku parcela č. 546/1 žiadateľovi Ing. Radoslavovi Svitačovi, ul. Slobody č.320/7, informáciu
starostky obce o vypracovaní projektu pre získanie dotácie na rok 2016 na ďalšie pokračovanie
budovania kanalizácie v obci a jej zaslanie na Environmentálny fond a Poľnohospodársku platobnú
agentúru do Bratislavy.

Zasadania OZ sa uskutočnili nasledovne:
1. Riadne zasadanie OZ – 9. 2. 2016
– účasť poslancov 80% /neprítomný M. Pavlík/
2. Riadne zasadanie OZ - 31. 3. 2016
– účasť poslancov 100%
3. Riadne zasadanie OZ – 5. 5. 2016
– účasť poslancov 80% /neprítomný M. Pavlík/
4. Riadne zasadanie OZ – 16. 6. 2016
– účasť poslancov 100%
5. Riadne zasadanie OZ – 8. 9. 2016
– účasť poslancov 80% /neprítomný J.Ižip/
6. Riadne zasadanie OZ – 13. 10. 2016
– účasť poslancov 80% /neprítomný J. Ižip/
7. Riadne zasadanie OZ – 12. 12. 2016
– účasť poslancov 80% /neprítomný J.Ižip/
Celková účasť poslancov na zasadaniach bola
85,70%. Pri reálnom hodnotení môžem konštatovať,
že účasť na zasadaniach bola veľmi dobrá. Neprítomnosť sme zaznamenali z dôvodu práceneschopnosti a pracovnej vyťaženosti.
V roku 2016 poslanci obecného zastupiteľstva prijali
celkom 144 uznesení a to:
•
•
•
•
•

Berie na vedomie 85 uznesení
Schvaľuje 44 uznesení
Ukladá 6 uznesení
Neschvaľuje 1 uznesenie
Doporučuje 8 uznesení

31. 3. 2016 – informáciu starostky obce o zameraní vodovodného potrubia spoločnosťou TURVOD
a.s. Martin, ktoré vedie cez pozemok vo vlastníctve
obce, parcela č. 546/1, k rodinnému domu č. 100
z dôvodu upresnenia podmienok pri odpredaní časti tejto parcely Ing. Radoslavovi Svitačovi, informáciu starostky obce o priebehu výberového konania
na miesto riaditeľky MŠ Háj, do ktorého sa prihlásila len jedna uchádzačka Anna Kováčová a preto
bola radou školy vybraná s termínom nástupu od
6.4. 2016, informáciu starostky obce o nelegálnych
čiernych skládkach v obci a jej okolí a alternatívy
riešenia tejto problematiky, informáciu starostky
obce o tom, že naša obec bude súčasťou publikácie
Cestovný informátor – cyklo a autoatlas na rok 2017.
5. 5. 2016 – schválenie Interného predpisu č.
1/2016 – správne poplatky pre vydanie povolenia
rozkopávky miestnych komunikácií v obci, žiadosť
TJ Družstevník Háj o poskytnutie dotácie vo výške 439,90 € na platbu rozhodcov v zmysle VZN č.
2/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce,
vyjadrenie nesúhlasu so žiadosťou firmy AFG s.r.o.
Turč. Teplice s uložením kalu a vyrábaní kompostu
v silážnej jame, v KÚ obce Háj, pri bývalom PD.
16. 6. 2016 – Záverečný účet obce Háj a celoročné hospodárenie obce za rok 2015, VZN č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Háj platné od
1.7. 2016, schválenie Štatútu obecnej knižnice Háj,
schválenie Knižničného a výpožičného poriadku
Obecnej knižnice Háj, informáciu starostky obce
o účasti mladých hasičov na KK súťaže DHZ v Zbyňove, správu o činnosti MŠ, žiadosť Milana Haľamu
st. Háj č. 90 o schválenie prevodu spoluvlastníckych práv k pozemkom v intraviláne obce, zapísaných na LV č. 129 a č. 130, z dôvodu usporiadania
spoluvlastníctva, kde obec Háj figuruje ako spoluvlastník v jednej1/4 a 1/8, úpravu bežného a kapitálového rozpočtu obce Háj v príjmovej aj výdavkovej časti.
8. 9. 2016 – informáciu starostky obce o zmodernizovaní a vymaľovaní priestorov MŠ počas zátvoru,
informáciu starostky obce o žiadosti Petra Šmulíka,
Háj č. 172, ako aj podpísaných obyvateľov obce
o úpravu rýchlosti na komunikácii od evanjelického kostola smerom k bývalému PD z dôvodu rýchlej jazdy vozidiel a nadmernej prašnosti na danom
úseku, možná úprava rýchlosti môže byť riešená
iba na obecnej komunikácii od súp. č. 117 smerom k bývalému PD a to umiestnením dopravných
značiek na obmedzenie rýchlosti, komunikácia od
evanjelického kostola po križovatku pri súp. č. 66 je
štátnou cestou a preto obec nemôže riešiť zásahy
do úseku tejto cesty bez vyjadrenia dotknutých orgánov, informáciu starostky obce ohľadne zriadenia prechodu pre chodcov na štátnej ceste III/2189
pri súp. č. 66 – Ján Šípka, ako aj umiestnenia výstražných dopravných značiek, keďže sa v blízkosti
nachádza detské ihrisko a areál MŠ s tým, že bude
zvolané pracovné stretnutie s dotknutými orgánmi, informáciu starostky obce o povinnosti všetkých občanov správne separovať odpad vzhľadom
na nový zákon o odpadoch, ktorý je v platnosti
od 1.1. 2016, informáciu starostky obce o pretrvávajúcom probléme s výskytom líšok v našej obci
a zaslanej žiadosti o riešenie uvedeného problému na Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný
odbor, schválenie žiadosti Jednoty dôchodcov Háj
o poskytnutie dotácie vo výške 100 € v zmysle VZN
č.2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
13. 10. 2016 – správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2016, správu nezávislého
audítora Ing. Eleny Fiolekovej, ktorou overila účtovnú závierku obce Háj za rok 2015 uvedenú vo
výročnej správe a ktorá je v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách, informáciu starostky obce o podanej žiadosti cez ÚPSVaR Martin
o poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodne-

ných uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov na
miesto upratovačky a to Emílie Illovej, Háj č. 175,
na polovičný úväzok od 1.11. 2016, informáciu starostky obce o podanej žiadosti cez ÚPSVaR Martin
o poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvorenia pracovného miesta v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ na miesto
pomocného administratívneho pracovníka a to
Kristíny Prachárovej, ul. Robotnícka 486, Turč. Teplice na polovičný úväzok od 1.11. 2016, informáciu
starostky obce z pracovného stretnutia zástupcov
SC ŽSK Žilina, ODI Martin a OÚ Martin, odb. cestnej
dopravy a pozemných komunikácií za účelom doriešenia sťažnosti občanov na rýchlu jazdu vozidiel,
informáciu starostky obce o uzatvorení zmluvy so
spoločnosťou TURVOD a.s. Martin o prevádzkovaní zrealizovanej kanalizácie v našej obci s tým, že
obec musí dať vypracovať prevádzkový poriadok,
informáciu starostky obce o zaslanej žiadosti na
MV SR ohľadne dotácie na opravu partizánskych
hrobov na miestnom cintoríne na rok 2017, vyradenie z majetku obce Háj nedokončenú investíciu
– stavbu viacúčelového ihriska vo výške 3319,40 €
ako zmarenú investíciu.
12. 12. 2016 – návrh rozpočtu obce Háj na roky
2018 – 2019, ako aj skutočné čerpanie rozpočtu
za roky 2014 a 2015 a očakávanú skutočnosť za
rok 2016, návrh rozpočtu obce na rok 2017, ponechanie v pôvodnom znení bez pripomienok VZN č.
1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady, Dodatok
č. 1/2015, platný od 1.1. 2016, k VZN č. 1/2014, ako
aj VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi platné od
1. 7. 2016, príkazný list č.1/2016 vydaný starostkou
obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov obce
Háj k 31.12. 2016, úpravu bežného aj kapitálového rozpočtu obce Háj v príjmovej a aj výdavkovej
časti k 30.11. 2016, žiadosť Milana Haľamu st., Háj
č. 90 o odklad odpredaja spoluvlastníckych práv
k pozemkom v KÚ Háj, ktorých spoluvlastníkom je
obec, žiadosť Lenky Paškovej, Háj č. 171 o odkúpenie parcely č. 72/4 v KÚ obce Háj, ktorej vlastníkom
je obec Háj a ktorú užíva už viac rokov, nakoľko táto
parcela susedí s jej parcelami, na ktorých má postavený aj rodinný dom, informáciu starostky obce
o pretrvávajúcom výskyte líšok v obci a doterajšie
riešenie tohto problému zo strany obce, informáciu starostky obce o momentálnom stave IBV za
evanjelickým kostolom, zistenie možnosti riešenia
povrchovej úpravy komunikácie vedúcej k rodinným domom od súp. č. 122 Petránek po súp. č. 191
Beránek, ako aj k MŠ.

Kontrolórka obce
Prácu kontrolórky našej obce vykonáva Katarína Rišiaňová. K práci pristupuje svedomite a zodpovedne. Úzko spolupracuje aj s Finančno - plánovacou
komisiou. Kontrolu prevádza raz týždenne. Svoju
činnosť riadi podľa vopred vypracovaného plánu.
Dvakrát do roka podáva správu hlavného kontrolóra o hospodárení s finančnými prostriedkami v obci,
poskytuje stanovisko k záverečnému účtu obce
a zúčastňuje sa zasadaní Finančno-plánovacej komisie obce.
Z činnosti jednotlivých komisií pri OZ Háj
Pri OZ v Háji pracujú 3 komisie predsedami ktorých
sú poslanci OZ, členovia sú zastúpení z radov občanov.
Finančno – plánovacia komisia
Predseda: Miroslav Pavlík
Členovia: Eleonóra Ločajová, Zuzana Pavlíková
Komisia ochrany verejného poriadku a stavebná
Predseda: Jozef Weis
Členovia: Ing. Lenka Lejtrichová, Ing. Milan Koleno,
Peter Štrba, Peter Šulek
Kultúrno-športová komisia
Predsedníčka: Nikoleta Mračková
Členovia: Mgr. Denisa Herčúthová, Katarína Kmeťová, Viera Ondríková, Anna Šuleková, Andrea Žillová
Práca komisií je na veľmi dobrej úrovni, komisie pracujú podľa vypracovaných plánov práce, podľa ktorých si riadia svoju činnosť. Vo výnimočnom prípade
komisie zasadajú aj mimoriadne.

Vypracované projekty /žiadosti
o dotácie/, investičné akcie
Na základe vypracovaného projektu v spolupráci
so spoločnosťou TURVOD a.s. Martin sme podali žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond do
Bratislavy na dobudovanie zostávajúceho úseku
kanalizácie v obci, zároveň sme vypracovali projekt
cez Poľnohospodársku platobnú agentúru Bratislava, kde sme sa uchádzali o dotáciu v maximálnej
výške 150 000 € taktiež na dobudovanie kanalizácie v obci. Tieto finančné prostriedky poskytuje
EÚ. Cez Environmentálny fond sme úspešní neboli
a na rok 2016 nám neboli pridelené žiadne finančné prostriedky. Výzva 7.2 cez PPA Bratislava zatiaľ
vyhodnotená nebola. O výsledku by sme mali byť
informovaný v prvom štvrťroku 2017.

V septembri 2016 bola zrealizovaná kompletná
povrchová úprava štátnej cesty v úseku od súp. č.
155 Miroslav Ižip po súp. č. 66 Ján Šípka. Nakoľko
sa jednalo o opravu cesty po ukončenej kanalizácii obec prispela na túto opravu z vlastných finančných prostriedkov 3 240 €. Predtým ako došlo k oprave tejto cesty, sme museli v spolupráci
so spoločnosťou TURVOD a.s. Martin zrealizovať
pretlačenie kanalizácie na povrchovú a dažďovú vodu v úseku od súp. č. 143 Dušan Zajac po
súp. č. 122 Peter Petránek, ktorá bola upchatá.
Po položení asfaltového koberca sme zrealizovali
vyznačenie prechodu pre chodcov a zároveň aj
namontovanie svetelného telesa, ktoré tento prechod osvetľuje. Ďalšie svetlo bolo namontované na stĺpe elektrického vedenia pri novostavbe
rodinného domu Radoslav Svitač. Počas letného
obdobia sme frézovanou drvou zasypali všetky
výtlky v obci a aspoň takouto formou sme upravili miestne komunikácie. V MŠ počas zátvoru, cez
letné prázdniny, sme sa zamerali na zmodernizovanie interiéru budovy, omaľovaním a netretím
zárubní a dverí, zakúpením nových pracovných
stolov do kuchyne, zásteny na chodbe, ako aj
nových hračiek. Na detskom ihrisku pri MŠ bola
osadená nová hojdačka. V areáli ihriska sme riešili
prekrytie bufetov strešnou krytinou, dokončoval
sa náter unimobunky a dobudovala sa viacúčelová plocha, osvetlenie trate. V tomto roku sme
začali so skrášľovaním prostredia v okolí obecného úradu a to výsadbou zelene. Vysadených
bolo 60 ks kríkov a stromkov a 7 druhov kvetov.
Z prostriedkov ŠR bola zakúpená motorová píla
pre DHZO Háj, z vlastných finančných prostriedkov sme do obce zakúpili novú benzínovú kosačku a uhlovú brúsku. Na prízemí do KD sme osadili
uzamykateľnú posuvnú zástenu, ktorá predeľuje
jednotlivé poschodia. Do animačnej miestnosti
a zasadačky sme zakúpili 6 ks rozkladacích stolov,
do KD 30 ks stoličiek a knižnicu sme dovybavili
ďalším regálom na knihy. Aj v roku 2016 sa nám
podarilo získať novú hasičskú techniku, tentokrát
protipovodňový vozík. Zakúpené bolo interiérové vianočné osvetlenie a lucerny na adventný
veniec.
Aj v roku 2016 sme pokračovali v likvidácii komunálneho odpadu, separovaného odpadu a to
plastov, skla, papiera, biologicky rozložiteľného
odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Pravidelne každý rok vykonávame veľkoobjemový zber. Občania tak využili vo veľkej miere
likvidáciu nepotrebného odpadu z domácností.

Menšie obecné služby
a projekty cez ÚPSVaR
Na menších obecných službách podľa § 3 odst. 3
písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
máme troch občanov - Vladimíra Ižipa č. 12, Milana
Ižipa č. 131 a Kamila Vojteka č. 166. Ich činnosť koordinoval a viedol Marcel Mračko, zamestnanec obce.
Pracovníci v zimnom období čistili chodníky od snehu, posýpali miestne komunikácie a upravovali okolie autobusových zastávok. Začiatkom jari začali čistiť potok v priehrade . Vypiľovali krovie a čistili brehy,
aby sa zlepšila prietočnosť toku. Čistili sa priestory melioračného rigolu, ktorý má v správe Štátna
Melioračná správa Bratislava, žiaľ o jeho údržbu
sa nestará. Koryto rigolu bolo zarastené vysokými
vrbinami a celkove kry bránili v prietočnosti vody.
V mesiaci máj sa začali vykonávať nasledovné práce:
a to kosenie dvora MŠ, detského ihriska pri MŠ, pri
pamätníku, ihrisku, miestnom cintoríne a ostatné
verejné priestranstvá. Čistili sa zaburinené chodníky, opiľovali sa stromy a živý plot, pílilo sa drevo
v MŠ a v obci. Vykonávalo sa čistenie celého potoka.
Počas celého roka sa upratovalo v MŠ, v OcÚ a KD.
V mesiacoch október až november sa robilo čistenie
cintorína z opadaného lístia a odstraňovanie polámaných konárov po silných vetroch.
Aj vďaka týmto prácam sa nám darí udržiavať obec
čistú a upravenú. Sú to malé mravenčie práce, ale aj
tieto treba robiť a keby obec mala každú uvedenú
prácu zaplatiť znovu by to zaťažilo rozpočet obce.
V rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na
trhu práce 50+“ podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti máme Illovú Emíliu na polov. úväzok ako upatovačku v obci
a v MŠ, a podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004

Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného
projektu „Praxou k zamestnaniu“ sme zamestnali
Kristínu Prachárovú.
V roku 2016 boli v obci vydané:
•
•
•
•
•
•

Stavebné povolenia 2
Ohlásenie drobných stavieb 37
Kolaudačné rozhodnutia 3
Pridelenie súpisného čísla 3
Rozkopávkové povolenia 1
Výruby stromov 4

Overili sme:
•
•
•

36 listín
214 podpisov
vydaných bolo 5 rybárskych lístkov

Demografické údaje
Do obce sa k trvalému pobytu prihlásili 10 občania:
RNDr. Helena Šipošová č. 113, Tomáš Oller č. 132,
Lenka Miazdrová, Tobias Miazdra č. 126, Ing. Radoslav Svitač, Mgr. Barbora Svitačová, Barbora Svitačová, Nina Svitačová č. 168, Ing. Milan Štálik č. 216, Ing.
Rastislav Lejtrich č. 146
Narodilo sa 1 dieťa: Dávid Oller č. 132
Odsťahovali a odhlásili sa z trvalého pobytu 5 občania a to: Michal Žatko č. 217, Mgr. Božena Mišinová,
Mgr. Igor Mišina č. 67, Matúš Štrba č. 147, Patrik Weis
č. 155
Zomreli 5 občania: Anna Lukáčová č.9, Anna Zajacová č. 143, Ján Mračko č. 120, Božena Podhorská č.
138, Ľudmila Fillová č. 16

Mozaika kultúry
Aj keď sme menšia obec snažíme sa pre našich občanov pripravovať rôzne kultúrno-športové podujatia.
Snahou je, aby si v nich každý našiel to svoje, čo sa mu páči, k čomu má vzťah. Stručný prehľad podujatí
usporiadaných v roku 2016: Hájske fašiangy, fotografická súťaž „Zasnežená dedinka“, 1. Obecná zabíjačka,
kreatívno-zábavné popoludnia počas jarných prázdnin, Veľkonočné tvorivé dielne, pietny akt pri príležitosti 71. výročia oslobodenia našej obce, návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom komornom
divadle v Martine, Stavanie mája, oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, Deň matiek a otcov, Deň detí, Vítanie
leta spojené s jánskou vatrou, Futbalový memoriál, Hasičská sobota - 12. ročník súťaže o Pohár veliteľa
DHZ Háj a 9. kolo THL spojené s otvorením areálu hasičského športu, pietna spomienka pri príležitosti 72.
výročia SNP, 1. ročník Rozlúčky s prázdninami, Mesiac úcty k starším, Jesenné tvorivé dielne a lampiónový
sprievod obcou, Prišiel čas adventný, Vítanie Mikuláša, Vianočné tvorivé dielne.

rOZHlaSOvé relácie
Relácie v miestnom rozhlase sa uskutočnili
pri týchto príležitostiach: Príhovor starostky
obce na Nový rok, rozhlasová relácia pri
príležitosti MDŽ, relácia pri príležitosti
Pamiatky zosnulých, príhovor starostky obce
k Vianociam.

Obecné noviny
V tomto roku vychádzal 2. ročník obecných novín
pod názvom Hájsky hlásnik. Vyšli 3 dvojčísla. Spolu
s posledným vianočným číslom, dostali občania do
svojich domácností aj kalendár Turiec 2017 – Kde sa
dobre varí, tam s dobre darí, v ktorom je 1. a 9. týždeň, ako aj jeho titulka venovaná našej obci. Teší ma,
že obecné noviny sa stali medzi občanmi obľúbenými
a o ich zasielanie prejavili záujem aj hájski rodáci.

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

Materská škola
K 31. 12. 2016 bolo zapísaných do MŠ 10 detí.
Obedy z jedálne v MŠ brali 6 občania.
Každý deň, mesiac, rok prináša so sebou niečo
nové, nepredvídané. Nebolo tomu inak ani v roku
2016. Boli úlohy, ktoré bolo potrebné riešiť okamžite, alebo v krátkom období. Potešilo nás, že výška prevodových daní, ktoré plynú do obce boli
v roku 2016 vo výške 131 562 €, čo je oproti roku
2015 zvýšenie takmer o 12 229 €.
Nie všetko naplánované sa vždy podarí uskutočniť. Som rada, že sa nám v roku 2016 podarilo aspoň niečo zrealizovať. Všetko, čo sa však vykonalo,
ale aj to, čo som nespomenula sa riešilo a zabezpečovalo v úzkej spolupráci starostky, poslancov
OZ, pracovníkov obce, ale aj niektorých občanov.
V závere sa chcem poďakovať všetkým poslancom OZ a členom komisií, zamestnancom obce,
organizáciám, ako aj občanom za pomoc pri dosahovaní výsledkov. Každý z nás je niečím výnimočný, svojský, možno nenahraditeľný. Preto si
vážme jeden druhého a doprajme si vzájomného
porozumenia a úcty. Prajem nám všetkým hlavne
veľa zdravia, rodinnej pohody, aby sme mali silu
a podporu pri dosahovaní stanovených cieľov
a predsavzatí aj v nasledujúcom roku.
V závere informačnej správy o obci za predchádzajúci rok touto cestou ďakujem všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na správe obce, života v nej, hľadajú správne riešenia pre
jej rozvoj a participujú pri duševnom a telesnom
vyžití všetkých občanov.

ÚradNé dNi
PONdelOK
utOrOK

Úradné hodiny
7:30 - 12:00

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

