HAŽÍN
Neoddeliteľnou súčasťou
života obce sú kultúrne
aktivity a spoločenské
podujatia.
V súčasnosti kultúrno
– spoločenský život
v obci zabezpečuje
a koordinuje tunajší
obecný úrad v spolupráci s organizáciami
pôsobiacimi v obci.

Obec Hažín
072 34 Obecný úrad 122
Tel./fax: 056 / 64 71287
Mobil: 0903 472 287
E-mail: obechazin@gmail.com
www.hazin.sk

Z
podujatí
možno
spomenúť
oslavy
príchodu
nového
roka, Ples športovcov,
stavanie mája, oslavy
príchodu
leta,
úcta
k starším, rozdávanie
darčekov
Mikulášom.
Tunajší občania môžu
využívať
aj
miestnu
knižnicu, je im umožnený
prístup na internet.

1336-2016

Len 8 kilometrov od Michaloviec smerom
na najvýchodnejší cíp republiky, sa
nachádza Hažín. Obec, situovaná asi
kilometer od hlavného ťahu, cesty číslo
50, medzi obcami Zalužice a Lúčky.

Historickou

v

roku

1786,

zasvätený

Nanebovstúpeniu

Pána.

Duchovný gréckokatolíckej
cirkvi

v

našej

obci

ThDr. Bajužík Vlastimil PhD.
Pravoslávni

veriaci

slúžia

svoje bohoslužby v novopostavenom chráme Narode-

Ani rozlohou, ani počtom obyvateľov
nepatrí medzi veľké obce, ale tomu,
kto tam zavíta, má čo ukázať.

Veľkým úspechom pre obec bolo získanie dotácie na rekonštrukciu a prístavbu
Kultúrneho domu, miesta, kde sa
organizujú
spoločenské a rodinné
podujatia.

je

barokovo

klasicistický kostol, postavený

Prvá písomná zmienka:
rok 1336
Nadmorská výška:
120 m n. m.
Celková výmera obecného katastra:
1632 ha (16,32 km)
Hustota obyvateľstva:
29 na km2
Počet obyvateľov:
475 k 31.12.2015

Obec svojpomocne vystavala športovooddychový areál na mieste bývalého
hospodárskeho
dvora,
kde
sa
nachádza tenisový kurt, viacúčelové
ihrisko s oddychovou zónou, ihrisko
na plážový volejbal a detské ihrisko.

pamiatkou

grécko-katolícky

nia Presvätej Bohorodičky,
vysvätenom v roku 2008.
Duchovným správcom sa
od

januára

2010

stal

Mgr. Ladislav Fedor.
V

snahe

vytvoriť

dôstoj-

né prostredie pre obrat poslednej rozlúčky so zosnulými,
bol

vystavaný

Dom

smútku.

Za
spomenutie
stojí
aj
miestne Komunitné centrum,
ktoré je vybavené fitnes
a miestnosťou pre členov
Jednoty dôchodcov.
Obecná čistiareň odpadových
vôd a kanalizácia je v prevádzke
od
roku
1995.
V roku 2010 po získaní grantu
prešla prvou etapou opravy,
a v rokoch 2012 a 2015
po získaní ďalšieho grantu
sa v prácach pokračovalo.
V obci Hažín sa nachádza
futbalové ihrisko. Od roku
1964 tu pôsobil futbalový
klub TJ Družstevník Hažín
a od roku 2007 funguje
futbalový klub Zalužice B
(Hažín). V roku 2010 bol
na Ministerstve vnútra oficiálne
zar egist r ovaný
O becný
športový klub.

