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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj,
ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj!

Vianoce v nás

Predvianočný čas by mal mať
svoje čaro. Prečo ten podmieňovací
spôsob? V dnešnej uponáhľanej
dobe môže byť ťažké nájsť medzi
preplnenými regálmi a často až
násilnej komercii týchto sviatkov
ich pravú podstatu. Marián Kochanský spolu s Mirom Žbirkom vyspievali v spoločnej piesni želanie azda
každého dieťaťa: Každý deň budú
vraj Vianoce... Obchodné reťazce
a médiá to pochopili po svojom –
začiatok Vianoc posúvajú čoraz
bližšie k letu a ich koniec ohraničujú
novoročné výpredaje pomiešané so
záplavou valentínskych srdiečok.
Možno si poviete, už je to otrepaná
téma. Ale možno sami cítite, že to
s našimi Vianocami nie je všetko, ako
sa hovorí, s kostolným poriadkom.
Sme rôzni... Nájsť dvoch rovnakých
ľudí je ťažké, ak nie nemožné. Aj
jednovaječné dvojčatá sa málokedy
podobajú aj povahovo. Nie nadarmo
sa hovorí: sto ľudí, sto názorov. A tak
aj prežívanie Vianoc nemôže byť
u každého rovnaké. Význam Vianoc
vidí kresťan ináč ako ateista; majiteľ
obchodu inak ako predavačka; dieťa
inak ako dospelý. A predsa sú to svi-

atky, na ktoré sa neteší len málokto.
Azda len ten, kto ich nemá s kým
prežiť. Či už Vianoce prežívate
z pohľadu viery a duchovna, alebo
len ako tradíciu, snáď sa zhodneme,
že obdobie Vianoc je iné ako zvyšok
roka. Aké by to bolo, keby sme všetci
boli schopní vnímať Vianoce ako
dieťa, detsky sa tešiť z obdarovania,
z atmosféry, farebných svetielok,
z čakania Ježiška...   Vo vianočných
prianiach si často prajeme pokojné

prežitie vianočných sviatkov. Nie
nadarmo, veď pokoj je to, čo nám
dnes asi najviac chýba. Preto aj
my vám prajeme, aby tie vaše Vianoce boli naplnené pokojom, dobrým pocitom zo stretnutia rodiny
pri štedrovečernom stole, radosťou
z darovania i obdarovania, ale aj hrejivou i keď možno clivou spomienkou na blízkych, s ktorými už tieto
Vianoce nemôžeme stolovať. Nech
tieto sviatky nikto nie je sám. Nový
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rok nech je pre vás príležitosťou na
nový začiatok, nové predsavzatia
a na nádej, že vianočný pokoj naplní
aj naše medziľudské vzťahy a nič
neriešiaci postoj slova „ja“ nahradí
schopnosť počúvať a rešpektovať
názory ostatných, aj keď s nimi práve
nemusím súhlasiť. Nech je Halič roku
2014 opäť krajším a lepším miestom
pre život nás všetkých.
RR

Csontváry opäť v Haliči
Počas Haličských slávností
a na niekoľko nasledujúcich týždňov
sa maliar a lekárnik Tivadar Kosztka-Csontváry po viac ako sto rokoch
opäť vrátil do Haliče aspoň v podobe
reprodukcií jeho obrazov. Vďaka
príspevku Nadácie SPP bolo možné
zrealizovať výstavu jeho obrazov
sčasti na veľkoplošných banneroch
na oplotení kultúrneho domu, ale aj
v originálnej veľkosti na plátnach.
Pre mnohých občanov to bolo prvé
stretnutie s tvorbou tohto umelca, ktorý časť svojho života prežil
i v Haliči. Sme radi, že výstava sa
stretla so záujmom, o čom svedčí aj
množstvo podpisov v knihe návštev.
Reprodukcie na plátnach aj naďalej
zdobia priestory kultúrneho domu.
Novohradské múzeum a galéria
v Lučenci si plánuje reprodukcie
zapožičať a vystaviť ich počas Noci
múzeí.

Výstava obrazov Tivadara Kosztku-Csontváryho
počas Haličských slávností

Mikuláš na námestí

Strašidelné čítanie v haličskej knižnici
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Strašidelné čítanie v haličskej knižnici
“Bude strašidelné čítanie?
A nemôže byť celú noc?”... Takéto a
podobné otázky zaznievali v knižnici
už od začiatku jesene. Strašidelné
čítanie bolo, síce nie celú noc,
ale dôležité je, že mladí čitatelia
odchádzali spokojní. 15. novembra
2013 od 18.00  do 22.00 hod. sa do
knižnice nasťahovali strigy, upíri,
draci a iné strašidelné rozprávkové
bytosti. Nebolo jednoduché dostať
sa do knižnice. Účastníci museli

prejsť rôznymi skúškami – prechod
tmavým lesom, skúška vedomostí, ochutnávka dračej krvi a mozgu
a nakoniec z dračieho hniezda
vybrať poklad. Okrem čítania bolo
pre deti pripravené množstvo hier,
strašidelná prechádzka, ukážky z
filmu no a samozrejme nemohlo
chýbať strašenie. Najväčšie prekvapenie nám však pripravil starosta,
ktorý prišiel na návštevu, no najskôr
nás všetkých poriadne vystrašil.

Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí toto podujatie pomáhali
pripraviť, najmä Mgr. Eve Svoradovej za pomoc, nápady a darčeky
pre deti, mamičkám, ktoré pripravili pre všetkých sladké maškrty
a v neposlednom rade aj deťom za
ich až príkladnú disciplinovanosť a
nápaditosť. Takže sa tešíme na ďalšie
strašenie o rok.
M. Veselovská

OKTÓBER - Mesiac úcty k starším
Motto: “Človek je krásny
nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi.”
Mesiac október by mal byť
pre náš všetkých aj pripomienkou, ako
si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Starnutie je zákonitý, všeobecný jav,
ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom
živote. Úcta k starším ľuďom by
mala byť predovšetkým prirodzenou
súčasťou nášho života, mala by byť
spontánna a nenásilná. Starší ľudia si
ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme
zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty
a rešpektu k druhému človeku - bez
rozdielu veku. Láska a úcta k starším
ľuďom je prirodzeným zákonom,
ktorý poznajú všetky národy.
Tento rok sa naši jubilanti

stretli 20. októbra 2013 v malej sále
KD Halič a svoje životné jubileá oslávili:
65 ROKOV: Oľga Banašová, Pavel
Belan, Valéria Čomajová, Zuzana
Gavková, JUDr. Ondrej Guláš, Marta Hašková, Igor Hikker, Gabriela
Hroncová, Marta Jánošíková, Jozef
Katrušík, Mária Kosková, Juraj Mitter, RSDr. Pavel Mojžiš, Július Neupauer, Ing. Elena Paľagová, Markéta
Paľagová, Jozef Uličný, Ján Vyletel
70 ROKOV: Bohumila Babjaková,

Martin Banaš, Anna Dóžová, Lýdia
Ďurechová, Emília Erdélyiová, Pavel Gavka, Ing. Jozef Hoffmann, Anna
Hoffmannová, Rozália Jarábeková,
Ing. Emil Pavlovič, Mária Pisárová,
Michal Válovčan, Cecília Žigová
75 ROKOV: Katarína Gondášová,
Elena Knapeková, Marta Púchyová,
Emil Rekšák, Mária Sabová, Pavol
Svorad, Mária Svoradová, Alžbeta
Žigová
80 ROKOV: Pavlína Gibaľová, Juliana Husáriková, Anna Machová,
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Mária Matušková, Štefan Svorad,
Helena Zvarová
85 ROKOV: Margita Gondová, Verona Hanuliaková, Elena Hrončeková,
Vojtech Husárik, Zdena Jonášová, Jolana Kokavcová, Božena Kováčová,
Pavlína Malčeková, Anna Punková
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90 ROKOV: Helena Artmanová
91 ROKOV: Elena Luptáková,
František Neupauer, Zuzana Stolcová, Ján Válovčan
92 ROKOV: Mária Hašková
95 ROKOV: Agnesa Mojžišová
97 ROKOV: Mária Rajprichová

AKTUALITY
Haličské slávnosti sa
tohto roku uskutočnili v dňoch
17. – 18. augusta. Okrem bohatého kultúrneho programu si
návštevníci mohli prezrieť výstavu reprodukcií maliara Csontváryho, ukážky ľudových remesiel,
zapojiť sa do tvorivých dielní či
potešiť svoje chuťové poháriky.
Položením vencov k pamätníku v lesíku a na cintoríne sme
si 29. augusta pripomenuli výročie
začiatku Slovenského národného
povstania.

Vianočná výstava detských prác

Na základe občianskeho
podnetu obec vyhotovila a na
cintoríne osadila tabuľu so zobrazením hrobov pre Halič významných osobností. Pokiaľ vám na
tabuli meno nejakej osobnosti
chýba, oznámte nám to prosím na
obecnom úrade.
Na hrobke rodiny Forgách
sa začali reštaurátorské práce. Strecha bola mechanicky očistená
od machov a steny hrobky
reštaurátori očistili tlakom vody.
V jarných mesiacoch budú v prácach pokračovať. Aktivační pracovníci vykonali sondy pri základoch hrobky, ktorými sa potvrdilo,
že korene mohutných cypruštekov
nie sú príčinou vzniku prasklín na
hrobke.

JUDr. Ján Čarnogurský na návšteve Obecného úradu v Haliči
Bolí vás chrbát? Pridajte sa k nám – prídite si zacvičiť do
knižnice – každý pondelok o 16.00 hod. Cviky odporúčané ortopédmi
a rehabilitačnými pracovníkmi.

Obecná knižnica predložila na Ministerstvo kultúry SR
dve žiadosti o finančný príspevok
na rok 2014. Cieľom projektov
je nielen získať financie na nové
knižné tituly, ale tiež na zriadenie
detského kútika v knižnici.

				
Mikuláš do Haliče zavítal
6.decembra trochu netradične na
koči ťahanom koňom. Napriek
nepríjemnému veternému počasiu
ho privítalo viac než 130 detí, ale
námestie zaplnil aj nemalý počet
dospelých. Deti si pre Mikuláša
pripravili pásmo piesní, básní
a tanca, na konci ktorého sa rozsvietil vianočný stromček na
námestí.
Denné centrum pre seniorov v Haliči a obecná knižnica
opäť zorganizovali vydarený
večer v divadle JGT vo Zvolene,
kde si pozreli komédiu Poplach
v hoteli Westminster 2. Podujatia
sa zúčastnili aj členovia denného
centra z Vidinej.
V Dennom centre pre seniorov v Haliči, ako už tradične
v Advente, sa opäť piekli oblátky
a drobné vianočné pečivo, ktorým
prispeli aj k občerstveniu počas
privítania Mikuláša.
Vianočná výstava prác
detí ZŠ, MŠ a ŠKD práve prebieha
v kultúrnom dome. Na zaujímavé
výrobky našich detí sa občania
môžu prísť pozrieť do 10. januára
2014.
Starostu obce navštívil
kandidát na prezidenta JUDr. Ján
Čarnogurský.

Vianočný punč
Uvaríme ovocný čaj,
necháme vychladnúť. Potom
pridáme rovnaké množstvo
100% džúsu, zohrejeme a podľa
chuti pridáme cukor, citrón,
badián, škoricu a klinčeky.
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Výstavba nájomných bytov
V jesenných mesiacoch mali
nielen občania obce prostredníctvom papierového alebo webového
dotazníka prejaviť svoj záujem
o výstavbu nájomných bytov. Do
dotazníka sa zapojilo okolo 60 ľudí.
Potvrdili sa tak naše predpoklady, že začať s krokmi na výstavbu
takéhoto typu bývania bolo správne.
Hoci je koncept nájomného bývania
lákavý, predsa s jeho realizáciou, ale
i do budúcna s užívaním bytov sú
spojené určité úskalia. I keď sme boli
uisťovaní, že proces výstavby môže
byť relatívne rýchly, narazili sme
na viaceré prekážky, bez vyriešenia
ktorých nebude možné samotnú
výstavbu začať realizovať. V roku
2014 je preto potrebné vyriešiť majetkovo-právne pozemky pod plánovanými bytovými domami, ale aj siete
(vodu, kanalizáciu, plyn, elektrinu).

Pozemky sú vo vlastníctve štátu, ale
aj vo vlastníctve súkromných osôb
a aj keď štát ako taký výstavbu nájomných bytov podporuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, na druhej strane pri prevode
pozemkov do vlastníctva obce kladie nemalé prekážky. Tento proces
môže byť zdĺhavý, preto najskorší
termín výstavby akéhokoľvek typu
bytov v lokalite Horné pole je až
rok 2015. Samotná výstavba však
pravdepodobne bude rýchla a odovzdanie bytov by mohlo prebehnúť do
jedného roka od začatia výstavby.
Začiatkom roku 2014 budú záujemcovia, ktorí vyplnili dotazník prizvaní na spoločné stretnutie, kde sa
dozvedia bližšie informácie a budú
im predstavené navrhované alternatívy bývania.
Mgr. A. Udvardy

Nakladanie s odpadmi v obci Halič
Zmenou
zákona
č.
223/2001 Z. z. o odpadoch bola
upravená povinnosť obcí zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre ustanovené zložky vrátane
bioodpadov. Naša obec už dávnejšie
zaviedla zber zmesového komunálneho odpadu, ale aj zber  triedeného  
komunálneho odpadu ako napríklad,
sklo, papier, plasty, kovový odpad,
elektro odpad, nebezpečný odpad.
Povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov bola zakotvená
už v predchádzajúcej právnej úprave
ako separovaný zber, a preto nie je pre
obce novou povinnosťou. Významná
zmena nastala iba pre zložku – biologicky rozložiteľné komunálne
odpady (BRKO) vrátane biolo-

gicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu. V roku 2013
dala obec vypracovať “Štúdiu nakladania s odpadmi v obci Halič”.
Štúdiu vypracovala firma Cerbeus  
Consulting s. r. o. Bratislava. Uvedená štúdia na základe analýzy
súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi, vznikajúcimi na
území obce, navrhuje možné spôsoby
nakladania s triedeným komunálnym
odpadom v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve
s prihliadnutím   aj na ekonomické
možnosti obce. Obec Halič v súlade
s cieľmi odpadového hospodárstva
a za účelom naplnenia cieľov POH
SR pre roky 2011 až 2015, chce
zefektívniť a zabezpečiť organizovaný systém zberu triedeného KO
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a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO):
Pojem biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa chápe
v tom užšom ponímaní a teda že
ide o tzv. zelený odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Zeleným odpadom nazývame: odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov a zelených plôch.
Medzi zelený odpad patrí: kvety,
tráva, drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevný popol, zvyšky jedál škrupiny,
káva, podstielka malých zvierat.
Tento odpad je vhodný na kompostovanie aj domáce. Biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad je
odpad z kuchýň od fyzických osôb.
Novela zákona o odpadoch ustanovila, že o biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad je
povinná postarať sa fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania. Zodpovednosť obce za
zabezpečenie triedeného zberu pri
tomto druhu odpadu ostala len na
biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad, ktorý vzniká v domácnostiach fyzických osôb. Už v roku 2011
v augustovom vydaní Haličských
zvestí v článku s názvom “Otázka
kompostovania” sa venoval Ing.
M. Majer možnostiam kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Konštatoval, že
podľa Európskej smernice 1999/31/
EC o skládkach odpadu, by sa komunálny odpad do roku 2020 mal
znížiť až o 65% oproti roku 1995.
Z uvedeného vyplynulo a umožňuje
to aj planá legislatíva a to zákon
343/2012 Z. z. o odpadoch §39, že
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aj my občania môžeme napomôcť
k naplneniu cieľa znižovať množstvo
komunálneho odpadu a to kompostovaním biologicky rozložiteľného
odpadu doma. Takýto odpad už
dávno v minulosti ukladali ľudia
na hnojiská, ktorý po jeho dozretí
následne použili ako hnojivo. Aj
v súčasnosti väčšina občanov kompostuje bioodpad na podobných
hnojiskách (kto má väčšiu záhradu)
alebo má zakúpené kompostéry. Aj
naša obec chce napomôcť k tomu,
aby sa čím viac bioodpadu kompostovalo doma, a preto vo svojom
rozpočte vyčlenila   pre rok 2014
finančné prostriedky na nákup kompostérov pre domácnosti, ktoré ešte
kompostér nevlastnia. Nákupom
väčšieho množstva kompostérov sa
zníži ich cena u predajcu. Následne
si ich občan bude môcť zakúpiť na
obecnom úrade za polovičnú cenu.
Druhú polovicu ceny uhradí obec.
Ku každému zakúpenému kompostéru bude zdarma pridaná brožúra
o kompostovaní – šestnásť stránkový sprievodca kompostopvaním
v kompostéroch a doživotná garancia na náhradné diely. Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom
mikroorganizmy a pôdne organizmy
rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne
hnojivo (kompost). Kompostovaním
znížime množstvo a škodlivosť
vlastného biologicky rozložiteľného
odpadu a ušetríme finančné prostriedky na zvoz a zneškodňovanie
odpadu a vyprodukujeme kvalitné
hnojivo do záhrad. Je potrebné ale
povedať, že nie každý biologický
odpad je vhodný do kompostu. Do
kompostu nie je vhodný biologický
odpad ošetrovaný v priebehu roka
chemicky, alebo napadnutý rôznymi
druhmi chorôb. Môže sa ale stať, že
domácnosť má veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý

sám nevie skompostovať. Pre tento
prípad chce obec, tak ako to začala
na jeseň v tomto roku, zaviesť
mobilný zber do pristavených
veľkoobjemových kontajnerov, kde
bude možné občanom takýto odpad
uložiť, hlavne v jarných a jesenných
mesiacoch. Obec plánuje hlavne
pre svoju potrebu upraviť kompostovisko, ktoré sa nachádza na
hranici športového areálu a areálu ZŠ
s MŠ. Kompostovisko bude potrebné
hlavne oddeliť od ostatných plôch
a upraviť ho tak, aby spĺňalo všetky
náležitosti  kompostoviska (spevnený
podklad, možnosť zavlažovania,
ale aj ochranu pred dažďom...) Na
uvedené kompostovisko sa bude
ukladať hlavne odpad z verejných
plôch, cintorína, športového areálu
a pod. Kapacita obecného kompostoviska by nemala prekročiť ročnú
produkciu kompostu do 10 ton. Treba
si uvedomiť, že kompostovisko nie
je jedna veľká skládka akéhokoľvek
druhu bioodpadu – zeleného odpadu,
tak ako si to vysvetľujú niektorí pseudoochrancovia prírody, ale riadená
skládka so všetkým čo k tomu patrí
a to dozorom, ktorý bude preberať
odpad, zabezpečovať na náklady
obce technologický postup kompostovania a potom nakladanie so vzniknutým kompostom. Toto všetko bude
stáť producentov bioodpadu a teda aj
občanov, ktorí by chceli na skládku
uložiť odpad, finančné prostriedky.
Preto na zriadenie kompostoviska
sa znovu pokúsime získať finančné
prostriedky z európskych fondov.
Prečo sa chce obec zamerať
hlavne na kompostovanie v kompostéri a doma?
- urýchli sa proces kompostovania až
o polovicu oproti kompostovaniu na
hromadách. Hotový kompost máme
už o približne 4 mesiace v lete a v
zime o 8 mesiacov a to zadarmo.
- reguluje sa teplota, vlhkosť, vzduch,
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svetlo, čo podporuje proces kompostovania a kvalitu kompostu
- chceme mať kvalitnejšie a estetické
kompostovisko
- chceme žiť ekologicky a byť
ohľaduplní voči životnému prostrediu
- chceme mať kvalitné hnojivo
a výživu pre záhony, kvietky, stromy,
zeleninu, trávnik
- do kompostéra môžeme dať až 60%
kuchynského a záhradného odpadu,
ktorý väčšinou vyhadzujeme do klasických smetných nádob
- aj takýmto spôsobom chceme

chrániť prírodu, bez použitia
chemických hnojív, s využívaním
vlastného, chemicky čistého a kvalitného kompostu, ako vynikajúceho
zdroja živín.
Z tohto všetkého nám vyplýva, že najefektívnejším riešením pre
samosprávy, kde väčšina občanov žije
v rodinných domoch, je využívanie
záhradných kompostérov. Tento
spôsob úspešne funguje vo vyspelej
Európe už niekoľko rokov a začína
sa presadzovať aj na Slovenku a to
nielen na dedinách, ale aj v mestách
s prevládajúcou IBV (individuálnou

7

bytovou výstavbou).
Skúsenosti z viacerých
samospráv už potvrdili, že sa
skutočne dá zaviesť jednoduchý
a účinný systém, ktorý nielen
zabezpečí separáciu bioodpadov
a zníži tuhý komunálny odpad,
ale ušetrí finančné prostriedky
samosprávy na veci podstatnejšie,
ako je odpad a ušetrí finančné
prostriedky aj občanov ako producentov tohto odpadu.
Vladimír Rehanek
starosta obce

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo 4. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 9. 8. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
za 1. polrok 2013.
3. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za 1. polrok 2013.
4. Vecný dar Národnej rady SR
vo forme troch počítačov a troch
multifunkčných zariadení.
B/ Súhlasí:
1. S uložením vlastnej ponorky
MUDr. Beňovskej do obecnej studne
a jej využívanie na vlastné náklady.
2. S výstavbou chodníka a spevnenej plochy pri budove družstva
Budúcnosť na Ul. mieru.
3. S predĺžením nájomnej zmluvy

pre p. Kákovú do 30. 11. 2014.
4. So znížením prenajatej plochy m2
pre p. Kákovú.
5. Aby v návrhu na vklad a v kúpnej
zmluve uzavretej dňa 16. 7. 2013
medzi predávajúcou Obcou Halič
a kupujúcimi Štefanom Molnárom
a jeho manželkou Alžbetou Molnárovou, bytom Halič, Staničná 510/7,
985 11  Halič, bola opravená kultúra
predávaného pozemku  C-KN 720/29
o výmere 295 m2 zo zastavanej plochy
a nádvoria na záhrady, teda tak, ako
je vedené v katastri nehnuteľností na
LV č. 650.
C/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič č. 6/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných
prác.
2. VZN obce Halič č. 7/2013, ktorým
sa vydáva Požiarny poriadok obce
Halič.
3. VZN obce Halič č. 8/2013 o určení
výšky príspevku na činnosť školy

a školského zariadenia.
4. Zmenu rozpočtu obce Halič na
rok 2013 v príjmovej časti vo výške
950 749,- € a vo výdavkovej časti vo
výške 359 233,- €.
5. Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Halič na
rok 2013 v prenesených kompetenciách vo výške 461 516,- €, transfer
z ÚPSVaR vo výške 25 000,- €
6. Mimorozpočtový príjem ZŠ s MŠ
Halič vo výške 25 245,- €.
7. a/ Podľa § 9a, odst. 8 písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
predaj obecnej parcely C-KN 64/10
- záhrada o výmere 95 m2. Uvedená parcela tvorí priľahlú plochu
pozemku zastavanom stavbami vo
vlastníctve kupujúcich a pozemok,
ktorý je predmetom zmluvy svojím
využitím tvorí nedeliteľný celok so
stavbami kupujúcich.
b/ Predaj pozemku pre kupujúcich
– Milan Peťko, rod. Peťko, nar. 8.
9. 1980 a Michaela Peťková, rod.
Marková, nar. 4. 6. 1981, obidvaja
bytom Budovateľov 638/20 A.
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c/ Cenu za predávanú nehnuteľnosť
určili poslanci Obecného zastupiteľstva v Haliči vo výške 18,- € za 1 m2,
t. j. spolu za 1 710,- €.
8. Zvýšenie dotácie TJ Slovan Halič
o sumu 600,- €, ktorá bude použitá
len na mzdu trénera.
9. Poskytnutie finančného príspevku pre p. Miroslava Čabu vo výške
100,- €.
10. Cenník za používanie obecného
autobusu.
11. Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2013.

poslancom obecného zastupiteľstva.

Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 9. 10. 2013

B/ Žiada:
1. Starostu obce, aby zabezpečil vyhlasovanie  v miestnom rozhlase 1x
týždenne ohľadom zákazu pálenia
vlhkého biologického odpadu v obci
a dodržiavanie VZN obce Halič č.
2/2007 na úseku ochrany a tvorby
ŽP.
2. Starostu obce, aby písomne vyzval
p. Fekiača na zdokladovanie vlastníckych práv k pozemku, na ktorom
vybudoval na Ul. zelenej oplotenie
rodinného domu a časť garáže.
3. Starostu obce, aby vyzval p.
Fekiača na predloženie súhlasu
Obce Halič ako stavebného úradu na
výstavbu garáže.
4. Starostu obce, aby vyzval
zástupcov TJ Slovan Halič o legalizáciu stavby tribúny vybudovanej
v športovom areáli.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

C/ Súhlasí:

A/ Berie na vedomie:

1. S tým, že ak p. Barcajová doloží
súhlas všetkých  susedov z obidvoch
bytoviek   na   umiestnenie   plechovej garáže na Ul. školskej, tak si ju
na obecnú parcelu č. p. C-KN 458/3  
môže uložiť za prítomnosti zástupcu
obecného úradu. Ak súhlas susedov
nezíska, v tom prípade si umiestni na
obecnú parcelu prenosnú garáž.
2. S realizáciou stavby „FTTH Halič
– optická prístupová sieť“ v intraviláne obce Halič, ktorej investorom
bude Slovak Telekom.

D/ Nesúhlasí:
1. So znížením výšky nájmu za 1 m2
pre p. Kákovú.

1. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za 3. štvrťrok  2013.
2. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
za 3. štvrťrok 2013.
3. Informáciu Mgr. Udvardyho
o prebiehajúcom prieskume záujmu
o výstavbu bytových resp. rodinných
domov.
4. Informácie Mgr. Udvardyho zo
zasadnutia stavebnej komisie.
5. Informácie Mgr. Udvardyho zo
zasadnutia komisie kultúry, športu
a mládeže.
6. Informácie Mgr. Fajčíkovej zo
zasadnutia sociálnej komisie.
7. Informáciu starostu obce o priebehu investičných akcií v obci Halič.
8. List TJ Slovan Halič, adresovaný

D/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič č. 10 o vyhradení
miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov v čase volebnej
kampane vo voľbách do VÚC.

2. VZN č. 9 o chove a držaní
a odchyte psov, ktoré bude  upravené
podľa pripomienok poslancov OZ  
s účinnosťou od 1. 1. 2014.
3. Podľa § 9a ods. 8 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj celého
spoluvlastníckeho podielu 14/21 na
rodinnom dome súp. č. 3 2 7 ,
zapísaného na LV č. 102, k. ú. Halič.
Uvedený spoluvlastnícky podiel na
rodinnom dom je odpredávaný spoluvlastníkovi v súlade s ustanovením
§ 140 Občianskeho
zákonníka,
v rámci uplatneného predkupného
práva, rodinný dom, ktorého spoluvlastnícky podiel sa odpredáva, sa
nachádza na pozemku vo výlučnom
vlastníctve kupujúceho Petra Berkyho a spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome je pre obec nepotrebný
a nevyužiteľný.  
4. Predaj pozemku pre kupujúcich:
Peter Berky, rod. Berky, nar. 30. 5.
1977, Halič, Ul. úzka 327/11, SR,
Blanka Berkyová, rod. Žigová, nar.
13. 9. 1979,  Halič, Ul. úzka 327/11,
SR.
E/ Určuje:
1. Kúpnu cenu za predávaný spoluvlastnícky podiel na rodinnom
dome vo výške 250,- € (slovom
dvestopäťdesiat eur) podľa znaleckého posudku č. 81/2013 vypracovaného Ing. arch. Annou Václavíkovou.
F/ Odmieta:
1. Prerokovať anonymný list –
sťažnosť, doručený na obecný úrad
dňa 28. 8. 2013.

Od Lucie do vianoc každá noc má svoju moc. / Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
/ Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky. / Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
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Deň zdravého životného štýlu
Dňa 25. 11. 2013 sa v našej
ZŠ s MŠ v Haliči konala akcia pod
názvom Deň zdravého životného
štýlu. Žiaci 1. stupňa začali deň prezentáciou a prednáškou o Zdravej
výžive, ktorú pre nich pripravili p.
uč. Mgr. Fajčíková a Mgr. Bernátová.
Pre žiakov II. stupňa  mal prednášku  
pán učiteľ Mgr. M. Jezný o dennom režime, športe, civilizačných
chorobách, strese, o zdravom stravovaní – s následnou praktickou
ukážkou. Žiaci 3., 4., 5. a 6. ročníka
kreatívne aranžovali v skupinkách
ovocné a zeleninové taniere, ktoré
lahodili nielen brušku, ale aj oku.
Na záver si najkrajšie vyhodnotili.
Pozvaní boli príslušníci obvodného
oddelenia PZ SR v Lučenci, ktorí
pútavým rozprávaním, diskusiou
a ukážkami prezentovali žiakom I.
stupňa a žiakom 7., 8. a 9. ročníka
problémy kriminality, trestného práva a trestnoprávnej zodpovednosti.
Pozvánku prijali aj zástupcovia CPPPaP z Lučenca, ktorí žiakom spestrili

deň besedamia divadielkom o boji
proti drogám a sociálno-patologickým javom. Naša akcia mala veľký
úspech, žiaci sa mohli prezentovať,
ukázať svoje estetické cítenie,
zároveň sa mnoho dozvedeli o zdravom životnom štýle, spoločenských

problémoch a boli vedení k zodpovednosti, čo nás presvedčilo, že
podobné akcie budeme realizovať aj
v ďalších školských rokoch.
PhDr. Ľ. Marková
Mgr. M. Bernátová

Prekvapenie na matematicko-fyzikálnej súťaži
NÁBOJ Junior 2013
Občianske
združenie
TROJSTEN a Gymnázium Boženy
Slančíkovej-Timravy v Lučenci
spolu s Centrom voľného času
Magnet v Lučenci zorganizovali
matematicko-fyzikálnu tímovú súťaž
Náboj Junior 2013. Do súťaže sa prihlásilo i štvorčlenné družstvo našej
základnej školy s netradičným menom
PAMPELIŠKY s cieľom zabaviť sa,
započítať si a spoznať nových ľudí,

možno i svojich nových spolužiakov.
Tím deviatakov v zložení: Viktória
Fajčíková, Jozef Belko, Adrián Lalík a Matej Zdechovan si zmerali sily
s rovesníkmi v unikátnom súboji inteligencie, rýchlosti a tímovej práce
a prekvapili svojim umiestnením. V
silnej konkurencii šestnástich tímov
obsadili 4. miesto s minimálnymi
rozdielom za družstvami Gymnázia
Boženy Slančíkovej Timravy a tí-

mom zo ZŠ Poltár. Úlohy z matematiky a fyziky vyriešili nielen za pomoci vzorcov a naučených postupov,
ale aj pomocou predstavivosti, logiky
a „sedliackeho rozumu“. Týmto
umiestnením naši žiaci dokázali,
že sa vedia presadiť aj v náročnej
konkurencii základných škôl v novohradskom regióne.
Mgr. Emília Hrušková

Na Vianoce - po gágorče, na Velikú noc - moc. / Na Ducha - do polbrucha, na trojicu - len lyžicu. / Do Vianoc - hoj,
od Vianoc joj! / Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo. / Ak sú dažde, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
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Plavecký výcvik 2013
ZŠsMŠ Halič zabezpečila
pre 40 žiakov školy plavecký výcvik v termíne 30. 9. – 4. 10. 2013
v plavárni SPOOL Lučenec. Žiaci
boli rozdelení do štyroch družstiev
podľa plaveckej zdatnosti.
1. – 2. družstvo – plavci – absolvovali zdokonaľovacie techniky viacerých plaveckých spôsobov, skoky
do vody, potápanie a plávanie pod
vodou.
3. – 4. družstvo – neplavci absolvovali základný plavecký výcvik, hry
vo vode, splývanie a nácvik prsiarskeho alebo kraulového plávania.
Každý deň bolo zabezpečené saunovanie, o ktoré žiaci prejavili veľký
záujem. Pri všetkej snahe sa dostavili
aj výborné výsledky. Pri záverečnej
plaveckej súťaži 31 žiakov zaplávalo
50 – 100 m, 4 žiaci 50 – 25 m, 3 žiaci
15 – 25 m a 2 predviedli splývanie.
Na záverečnom vyhodnotení boli

Mgr. Miloš Jezný
uč. TV

udelené diplomy, sladké odmeny
a pochvaly. Ďalší plavecký výcvik sa
uskutoční v októbri 2014.

Tablá ako spomienky
Mal som dobrého učiteľa,
riaditeľa Pedagogickej školy Štefana
Beracku, ktorý bol mojim strýkom.
Zhotovoval
tablá
abiturientov
Učiteľskej akadémie. V roku 1949  
bolo takým aj moje maturitné tablo.
Jeho technika vyhotovovania tabiel
ma veľmi zaujala a v neskorších
rokoch som ho nasledoval. Princíp
bol jednoduchý a žiakom vtedajšej
ĽŠ a MŠ blízky. Volali sme ho fixírovanie. Obraz sa tvoril pomocou
vystrihovaných šablón z výkresov,
sieťky, zubnej kefky a akvarelových
farieb. Tablá sa vyhotovovali podobným princípom, len dokonalejšími
pracovnými prostriedkami. Striekalo
sa striekacou pištoľou a farebnými

tušmi. Pištole som si požičal od strýka, pretože nebolo možné a jednoduché si ich zaopatriť. Niektoré mali
objem náprstka. Potrebná bola veľká
pracovná plocha. Sám som si vyhotovil a pozváral konštrukciu podľa
projektantov s   možnosťou nastavenia sklonu pracovnej plochy. Prvé
oficiálne tablá z mojej dielne vyšli
v r. 1954, keď som učil na Odbornej
strednej škole. Tu som si ich aj tvoril. Boli to tablá maturantov vtedajšej
JSŠ, UŠ aj večerného štúdia. V r.
1958 som prišiel učiť do Haliče, do
funkcie riaditeľa školy. Materiálne
podmienky neboli najlepšie. Ako
prvé som vyhotovil tablo vtedajšieho
učiteľského zboru (1954). Potom

postupne prišli do módy tablá žiakov
končiacich 9. ročníkov ZDŠ. Tvorili sme dvaja: ja a priateľ, učiteľ
Mikuláš Jalovecký. Evidenciu tabiel nemám. Niektoré sú zachované
v ZŠ, niektoré sa stratili alebo boli
zlikvidované. Počas pôsobenia na
škole som aktívne fotografoval. Fotografie z  nacvičených divadelných
hier som zužitkoval tiež na zhotovenie tabiel, z ktorých sa niektoré zachovali na stenách MS KD v Haliči.
Sú ako pamätníci kultúrneho života
v Haliči v minulom storočí. Sú na
nich zachytené aktivity učiteľov,
režisérov a hercov. Školské tablá deviatakov boli nájdené v sklade školy
poškodené a poznačené časom. K 30.

				
výročiu školy boli tablá z autorstva
pána Beracku zreštaurované žiakmi
pod vedením tr. učiteľa Franku. Šesť
zachránených tabiel je vystavených
na druhom poschodí základnej  
školy.

Osamelý vlas
Jedného dňa – bolo takto asi,
na hlave sa potratili všetky vlasy.
Iba jeden vlas stál osamelý,
posledný na hlave sa tam belí.
Ostatné vlasy sa mu smejú,
že má on farbu bielu.
Boli ostrihané pred polrokom,
pokukávajú naň jedným okom.
Teraz sa začína on chechtať,
nie každý môže také šťastie mať.
A kričí: “Vy šťastie nemáte,
teraz do koša padáte!“
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11

Matička Zem

Haličský Štoplík

Zem je krásna,
to my vieme,
za všetko jej ďakujeme.
Za lesy, hory, vody, polia,
za prekrásnu prírodu
i ryby z mora.
Ďakujeme aj za vtákov na nebi,
za prekrásnu prírodu tu na Zemi.
I za dážď jej ďakujeme,
za pár pekných rokov,
ktoré tu s ňou prežijeme.
My ju máme radi – ona nás,
prežívame s ňou krásny čas.

Miestny
odbor
Matice
slovenskej a ZŠ s MŠ v Haliči
uskutočnili dňa 26. novembra 2013
už 5. ročník literárno-výtvarnej
súťaže Haličský Štoplík, na počesť
našej rodáčky, spisovateľky Hany
Ponickej. Tento ročník nás poctila
účasťou aj riaditeľka Domu Matice
slovenskej v Lučenci Ing. Alena Rezková.  Žiaci i v tomto ročníku predviedli šikovnosť v recitácii, v speve,
tanci, ale aj v pekných výtvarných
a priestorových prácach. Na záver
boli úspešní a tvoriví žiaci ocenení
peknými vecnými cenami.

Adam Turanovič, 8. A

Mgr. Beáta Hochholczerová

Ľubomír Brada, 8. A

Láska
Láska je ako hviezdička.
Keď sa rozbrieždi, tak sa stratí.
Láska je ako vtáčatko.
Keď narastie, tak uletí.
Láska je ako jabĺčko.
Je krásne, ale dozrie a odpadne.
Láska je ako šteniatko.
Je malé a prítulné.
Láska je všetko, čo človek chce.
Ale keď sa pominie,
je mu z toho zle.
Láska sa nedá zjesť.
Ale keď ju cítiš, nič iné nechceš.
Lásky nikdy nie je dosť.
Aj keď jej je málo, je pre radosť.
Martina Karáseková, 8.A

Činnosť MŠ
Materská škola
má svoje postavenie,
ktorým je zabezpečiť
predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do
6 rokov. Je to prechod
z bezstarostného det-

stva, radosti, smiechu
a šibalstiev pokým
si dieťa nesadne do
školskej lavice a začne
si plniť svoje školské
povinnosti. V školskom
roku 2013/2014 mater-

skú školu navštevuje 42
detí v dvoch triedach,
o ktoré sa starajú a vedú
ich štyri pani učiteľky.
Naša pedagogická práca
je náročná, lebo každé
dieťa je iné a tiež aj jeho

12				

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ				

adaptácia na MŠ. Deti sa musia naučiť
hrať, pracovať v kolektíve svojich
vrstovníkov, samé ukladať hračky,
zvládať sebaobslužné činnosti, plniť
pokyny pani učiteliek, dodržiavať
pravidlá v jednotlivých triedach MŠ.
Jeseň nám ponúkla farebnú škálu
činností a aktivít, ktoré sme aj my
využili a pracovali sme hravou formou s našimi deťmi. Poznávali sme
MŠ, jej okolie, dedinu Halič, rodinu
našich detí, učili sa kresliť, držať
grafomotorický materiál, maľovať,
modelovať, cvičiť, sústredili sa na
prípravu našich predškolákov do ZŠ,
spievali sme piesne s jesennou tematikou, hovorili si básne, dramatizovali rozprávky. Poznávali sme jesennú
prírodu, stromy, kríky, vybrali sa
na jesennú prechádzku s cieľom
poznať les v jeseni. Koniec októbra
patrí Halloweenu, strašidielkam
a tekvičkám. Rodičia si so svojimi
deťmi vyrezali pekné tekvičky, ktoré
sme si vystavili v našej materskej
škole. ,,Tekvičky“ aj detičky sa tešili
na svoju prvú Hallooweensku noc
v MŠ. Akcia sa nám veľmi vydarila,
deti zvládli strašidelnú noc, počas
ktorej aj neskoro zaspali a spali až do

rána, kým si po ne neprišli rodičia.
Do našej MŠ prišiel aj kúzelník,
ktorý čaroval s deťmi, predškoláci
boli na divadielku v škole a potešiť
nás tiež prišli aj herci s bábkami,
ktorí nám zahrali príbeh o zdravej
výžive. Deťom sa príbeh páčil a spolu s hercami si aj zaspievali. S decembrom prišiel Mikuláš, ktorému
deti predviedli pekný program a on
ich obdaril mikulášskym balíčkom.

13. decembra patrí všetkým Luciám, ktoré máme aj my v našej MŠ
a s ktorými sme vyháňali zlých duchov a pripo-menuli si aj iné zimné
tradície, povery a zvyky. Koniec roka
sme zavŕšili vianočným vystúpením
v kultúrnom dome, kde sme všetkým
zapriali krásne sviatky vianočným
vinšom a koledami.
Silvia Chebeňová

Slušnosť káže pozdraviť sa – ako sa zdravili naše staré mamy
Pozdrav je prejav úcty a
priateľstva vyjadrený slovom, gestom
alebo písmom. Poznáme veľa podôb
pozdravov, ktoré sa tradujú v určitých
regiónoch nielen na Slovensku ale aj
vo svete. Vo svojich spomienkach by
som chcela uviesť nielen pozdravy
z môjho detstva, na ktoré sa pamätám a ktoré ma učili moji rodičia,
ale aj správanie sa pri stretnutiach so
susedmi, známymi alebo aj s náhodnými pocestnými. Tu by som chcela
poznamenať, že v tom čase v Haliči
slušnosť kázala starším „onikať“

(napr. „ako sa majú“, „kde idú“
a pod.). Keďže Halič bola väčšinou
katolícka, najčastejším pozdravom
bol: „Pochválen buď Ježiš Kristus“,
na to sa odpovedalo „Až na veky
Amen“, a to v každú dennú hodinu
bez rozdielu či bolo ráno, obed večer
alebo noc. Študenti, ktorí študovali aj
latinčinu, často používali: “Laudetur
Jesus Christus“. Medzi mládežou bol
veľmi obľúbený a dodnes aj veľmi
frekventovaný pozdrav pochádzajúci taktiež z latinčiny „servus, sevas“. Podobne používali aj „Zlom

väz“. Popritom sa často pridávalo aj
bežné „dobré ráno, dobrý deň, dobrý
večer, dobrú noc“. Inoveriaci k tomu
ešte pridali aj „Pán Boh daj dobrý
deň“ alebo „Dobrý deň Pán Boh daj“
(takto sa odlišovali katolíci napr. od
evanjelikov). Pri rôznych prácach
(najmä na poli) „Pán Boh pomáhaj“
odpovedalo sa „Pán Boh uslyš“;
pri rozlúčke „S Pánom Bohom“ pri
poďakovaní „Pán Boh zaplať“ pri
odchode „Choďte v mene Božom“.
Podobných pozdravov sa používalo
viacero: „S Božou pomocou“, nech
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vám Pán Boh dá zdravia“, Poručeno
Pánu Bohu“, „Nech vás   Pán Boh
opatruje“. Návštevy sa vítali slovami: „Vitajte“ „Ráčte si sadnúť“ „Ako
zdravie slúži?“ „Aby ste nám spánok
neodniesli“. Z maďarčiny sa bežne
používali pozdravy „kezi csókolom“
alebo len skrátená forma „csókolom“. Slovenský variant „Ruky bozkávam“ alebo len „skávam“. Počas
prvej Československej republiky sa
do Haliče nasťahovali aj české rodiny, a tak sa osvojovali aj pozdravy
ako „nazdar“ (skautský a sokolský
pozdrav), „ahoj“ (pozdrav vodákov).
Tento pozdrav sa  dodnes teší veľkej
obľube, najmä medzi mládežou.

Ďalej sa používali pozdravy „Má
úcta“, „Zdar Bůh“ a „Služobník“.
V úradnom styku a v prípade vyjadrenia úcty k vyššie postavenému,
resp. úradníkovi sa používali pozdravy: „služobník, ponížený služobník“.
V písomnom styku: „s úctou
ponížený služobník“. Dodnes často
počujeme akoby pozdrav z recesie
„Práci česť“ a samozrejme tak isto
recesívnu odpoveď „a robote pokoj“.
Pri stretnutí na ulici sa nikdy neobišlo
bez príhovoru a hoci len letmého úsmevu: „kde idete? ako sa máte? čo
nového?“ a pod. V súčasnosti prevládajú pozdravy prevzaté najmä zo
zahraničia (najviac z angličtiny) často
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veľmi skomolené, resp. skrátené.
(Hello, haló, čau, čús). Podobne sa
skracujú aj naše slovenské napr. dobré ráno len na „bré ráno“ dovidenia
na „dovi“ a pod. Nakoniec i to je
lepšie ako prechádzať bez pozdravu
a bez úsmevu. Príspevok si nekladie
nárok na akési moralizovanie, viac
na zamyslenie, že okrem slušného
správania, pozdrav, príhovor a úsmev pri stretnutí môže zlepšiť náladu
a   upevňuje pocit spolupatričnosti.
Nezabúdajme tiež na to, že úsmev
blahodarne pôsobí na našu osobu,
a preto je každodenne potrebný.
PhDr. Anna Borešová

Medovanie
Jeden z dávno zabudnutých
v Haliči používaných výrazov
nám pripomenul v nasledujúcom
príspevku „Bohuško, budeme zajtra
medovať“ náš rodák p. Outrata.
Pochybujem o tom, že by
niekto z vás mohol prežiť v dnešnej
Haliči podobnú príhodu ako ja, malý
prváčik. Už dávno sa stratili z dvorov
a záhrad nielen historické hrnčiarske
pece, ale po vybudovaní vodovodu
zmizli i staré „kadibudky“, ktoré
slúžili po stáročia našim predkom.
Ale k veci: jedného rána na ceste do
školy mi môj dobrý sused a kováč
Macho báči, tajomne pošepkal do
uška „Bohuško, po obede budeme
medovať – zo školy nemeškaj“ a pod
šedivými fúzikmi, nazývanými tiež
kefa, sa objavil široký úsmev, ktorý
odhalil dva rady zdravých zubov.

S radosťou   som utekal do školy
a túto lákavú novinu som rýchle
oznamoval svojim kamarátom.
Stáčanie medu „medovanie“ bolo pre
nás väčším lákadlom ako kolotoče
a húpačky, ktoré nás počas Búčova
lákali na točenie kolotoča a potom za odmenu previezť sa a lietať
do výšok na kolotoči. Vždy sme
netrpezlivo čakali, kým včelár ostrým oceľovým hrebeňom zoškrabe
tenkú vrstvičku včelieho vosku,
ktorý vypĺňal šesťuholníkové bunky
plástov naplnených medom a potom
napĺňal malý kastrólik touto dobrotou. Naše dlhé prsty sa rýchle vnorili
do tejto dobroty, aby ju hneď preniesli na mlsný jazýček. To bývala
„božská dobrota“, ktorá sa tak dlho
vychutnávala, kým v ústach nezostala len vosková guľôčka, zbavená
medu. Na takúto hostinu sa tešila

Meduškina zmrzlina

„partia“ chlapcov pred domovými
dverami na ulici. Starý majster v dlhej koženej zástere svižne pobehoval
s dvoma tovarišmi po dvore aj po
čerstvo pokopanej záhrade. Náhle
všetci traja rýchle zmizli. Po chvíli
sa v prítmí veľkej kôlne objavil malý
sprievod na čele s majstrom, za ním
Valent a menší Pišta, ktorí niesli na
dvoch drevených tyčiach upevnený
veľký plechový sud naplnený až
po okraj nevábne zapáchajúcim obsahom, ktorý naplnila celá rodina.
Tento poklad sa vylial do pripravenej
čerstvo vykopanej jamy v záhrade.
Tejto často sa opakujúcej činnosti
sa v Haliči hovorilo „medovanie“.
Kamaráti sa samozrejme už viackrát
nedali nalákať na medovanie.
Mgr. Bohumil Outrata

Zloženie: 3 vajcia, 3 lyžice medu, 2 vanilkové cukry, 2 šľahačkové smotany.
Príprava: Žĺtky dôkladne vymiešame s 3 lyžicami medu. Bielka vyšľaháme so štipkou soli a s vanilkovým cukrom na tuhý sneh. Osobitne vyšľaháme šľahačkové smotany, do ktorých zľahka zašľaháme vymiešané žĺtky a
opatrne vmiešame sneh. Zmes vylejeme do formy a dáme na niekoľko hodín do mrazničky.
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OSOBNOSTI HALIČE
Sztudinka Ferenc
Halič bola rodiskom aj pre
Františka Sztudinku. Narodil sa 12.
5. 1856. V krstnej matrike má ako
matku zapísanú Amáliu Teszákovú
s poznámkou o tom, že si ho adoptoval František Sztudinka, po ktorom
prijal aj priezvisko. Nastúpil na obchodnú dráhu a pôsobil ako vedúci
v priemyselnom podniku v Lučenci.
Svoj prvý ekonomický článok vydal
v Novohradských listoch v roku 1876
pod názvom Šekový systém v Anglicku. V časopise vydavateľa Karola Rátha – Priemyselné záležitosti

vychádzala v rokoch 1888 – 1889
séria jeho článkov Uhorský pradiarenský a tkáčsky priemysel. V roku
1890 založil v Banskej Bystrici
v súčinnosti s učiteľom Imrichom
Körönczym
týždenník
Banská
Bystrica a jej vidiek, kde písal články
z oblasti priemyslu a výroby. Bol spolupracovníkom viacerých odborných
časopisov nielen na území dnešného
Slovenska, ale aj v Budapešti. V roku
1908 pracoval v Budapešti ako redaktor v odbornom časopise Železiarstvo
a železiarsky obchod.

Z jeho viacerých diel vyzdvihneme: Starý maďarský obchodník
so železom (Budapešť, 1902), História
haličskej súkenky (Budapešť, 1906).
Za podpory uhorského ministerstva
obchodu redigoval sériu článkov
História maďarského priemyslu,
ktorá vyšla aj ako štvorzväzková
monografia. V tejto monografii písal
kapitoly o obchode, pôžičkách, pošte
a telegrafe. Viac ako 25 rokov pôsobil
akto továrenský inšpektor v haličskej
súkenke.
Mgr. A. Udvardy

Vyhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny
TJ Slovan Halič vstúpila do
jesennej časti s tromi mužstvami,
A-mužstvo: 1.trieda dospelí OBFZ
Lučenec, dorast: 4. liga skupina D,
ženy: 2. liga ženy východ.  
A-mužstvo pod vedením
nového trénera Iva Závrackého a po
doplnenom kádri odohralo jesennú
časť nasledujúcimi výsledkami: 1.
kolo: Fiľakovo (B) : Halič 3:2 góly
za hostí: Kováč, vlastný.   2. kolo:
Hrnčiarska Ves : Halič 2:0.  3. kolo:
Halič : Čakanovce 2:0,   góly za
domácich: R. Kanát, Šulek. 4. kolo:
Šiatorská Bukovinka : Halič 1:1, gól
za hostí: Jaško. 5. kolo: Halič :
Podrečany 3:0, góly za domácich:
Borovec, M. Kanát 2. 6. kolo: Santrio

Láza : Halič 4:1, gól za hostí: Šulek.
7. kolo: Halič : Vidiná 7:2,   góly
za domácich: R. Kanát 3, Nosáľ 3,
Turek. 8. kolo: Kokava : Halič 4:0.
9. kolo: Halič : Rapovce 2:2,   góly
za domácich: Borovec, Pročko. 10.
kolo: Hrnčiarske Zalužany : Halič
5:1, gól za hostí: R. Kanát.   11.
kolo: Halič : Uhorské 3:1 góly za
domácich: Nosáľ 2, R. Kanát. 12.
kolo: Cinobaňa : Halič 3:0.   13.
kolo: Halič : Boľkovce 3:0 góly za
domácich: Turek, Kováč, Nosáľ.  
Dorast pod vedením trénera
Michala Nosáľa odohral nasledujúce
výsledky: 1. kolo: Halič : Revúca 1:6.
2. kolo: Halič : Tornaľa 0:4. 3. kolo:
Kokava : Halič 4:1. 4. kolo: Halič :

Málinec 0:4. 5. kolo: Tisovec : Halič
7:0. 6. kolo: Halič : Tomášovce 0:2.
7. kolo: Kalinovo :   Halič 11:1. 8.
kolo: Halič : Bušince 0:3. 9. kolo:
Poltár : Halič 8:0. 10. kolo: Halič :
Vidiná 0:1. 11. kolo: Hnušťa : Halič
6:0. 12. kolo: Halič : Nenince 3:0
kontumačne. 13. kolo: Látky : Halič
1:3.  
Źeny pod vedením trénera
Petra Pauloviča odohrali nasledovne
výsledky: Michalovce : Halič 3:0.
Halič : Bardejov 0:7. Spišská Nová
Ves : Halič 2:0. Halič : Liptovsky
Mikuláš 1:0. Halič : Michalovce 1:0.
Bardejov:Halič 7:0. Halič:Spišská
Nová Ves 1:0. Liptovsky Mikuláš :
Halič 0:0.

Oznam TJ
TJ Slovan Halič oznamuje svojim fanúšikom a verejnosti, že dňa 29. 12. 2013 o 13:00 hod.
sa uskutoční výročná členská schôdza v malej sále kultúrneho domu.
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Zhodnotenie činnosti turistického klubu
KST SOKOL Halič za rok 2013
Turistickú sezónu KST
SOKOL Halič zahajuje prvým
jarným výstupom na Lysec. Termín
výstupu je už tradičný, a to najbližší
víkend k prvému jarnému dňu. Tohto
roku to bola prvá sobota po prvom
jarnom dni, teda 23. marec. Na štarte
sme sa zišli piati. Počasie bolo mierne
pod mrakom, práve vhodné na turistiku. Tohto roku sme z Lysca pred
medveďom utekať nemuseli, pochod
sa nám perfektne vydaril. Ako každý
rok, tak aj na rok 2013 sme si na
členskej schôdzi odsúhlasili kalendár
turistických akcií. Tento kalendár sa
nám s menšími obmenami, ktoré boli
zapríčinené buď nepriazňou počasia,
pracovnou zaneprázdnenosťou alebo
inými príčinami podarilo dodržať.
Našim najväčším a tradičným podujatím je Haličská stovka, ktorá je už
niekoľko rokov pýchou nášho klubu
a ani počas čiastočnej stagnácie nášho
klubu nestratila na svojej atraktívnosti
a kvalite. Keďže sa jedná o celoslovenskú akciu, v žiadnom prípade si
nesmieme dovoliť akýmkoľvek spôsobom znižovať jej úroveň. S priebehom tohtoročnej Haličskej stovky
sme podrobne oboznámili našich
občanov v predchádzajúcom čísle
Haličských zvestí. Čerešničkou na
torte našej tohtoročnej turistickej
sezóny bol však výstup na náš
najvyšší štít GERLACH = 2 654,4
m n/m. Pre veľmi krátke občerstvenie
pamäti: vrch Gerlach je najvyšším
vrcholom pohoria Vysoké Tatry. Je
pomenovaný podľa neďalekej obce
Gerlachov. V priebehu histórie sa
pomenovanie štítu niekoľkokrát
zmenilo.
Štatút
najvyššieho
štítu potvrdil svojimi meraniami
Ľudovít Greiner až v rokoch 1837

Pohoda na Gerlachu
– 1838. Dovtedy bol za najvyšší štít
považovaný Kriváň 2 494,7 m n/m,
neskôr Lomnický štít 2 633,9 m n/m,
alebo Ľadový štít 2 627,3 m n/m.
Prvým človekom, ktorý vystúpil na
Gerlach bol pravdepodobne učiteľ
Ján Still v roku 1834. V roku 1875
horskí vodcovia Ján Pasterňák a Ján
Ruman Driečny mladší uskutočnili
prvovýstup cez Batizovskú próbu.
Z pochopiteľných dôvodov, snom
každého človeka, ktorý má rád hory,
je výstup na Gerlach. Nebolo to inak
ani s nami. Spolu s mojim dobrým
kamarátom Marianom Hikkerom
sme sa na tento výstup chystali štyri
roky. Už počas vynášky z Popradského plesa na Chatu pod Rysmi
v roku 2011 sme v podstate preberali
ako sa tam dostať. Stále nám to niečo
prekazilo. Buď to boli rodinné alebo
iné problémy. Inak to nevyzeralo
ani tohto roku. tohtoročný výstup na
Gerlach sme totiž pripravovali s po-

mocou Petra Šperku. Vražda Petra
Šperku dňa 23. 6. 2013 v základnom
tábore pri výstupe na NANGA PARBAT (8 125 m n/m) nám naše plány
zmarila. Naša túžba a odhodlanie
a tiež tie štyri roky čakania boli tak
silné, že sme pátrali a skúšali nájsť
iné riešenie, až sme sa vďaka náhode
nakontaktovali na úžasného človeka,
horolezca a horského vodcu Sveťa
Lacka (náš najúspešnejší horolezec
v Himalájach Peter Hámor je jeho
žiak), a tak kontúry nášho cieľa začali
byť jasnejšie. Aj keď sme v priebehu
roka pomaly trénovali, vedeli sme,
že to nestačí. Preto môj kamarát vymyslel tréningový plán. V rámci tohto
tréningového plánu sme uskutočnili
výstup na Sedem chotárov, kde sme
si do batohov pribalili k bežným
veciam aj 10 kg závažie. Ďalej sme
prešli hrebeňom zo Siedmych chotárov do Budinej. Dňa 29. 8. sme absolvovali prechod hrebeňom Poľany
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od horského hotela Poľana do Jasenovského sedla a potom Rudnou
magistrálou až na Hrb. Keďže sme
nemali nikde zabezpečený nocľah
(hrebeňovka Poľany sa ide 3 dni) tou
istou trasou sme sa vrátili späť. Posledné 3 hodiny sme išli vo výdatnom
lejaku. Týmto pochodom sme prešli
trasu, ktorá sa bežne chodí 2 dni za
jeden deň. Hneď na druhý deň, 30.
8. išli naši mladší kolegovia z klubu
na Roháče. Tu absolvovali národný
výstup na Sivý vrch. My s Marianom
sme sa z pochopiteľných príčin tejto
akcie nezúčastnili. Tak isto druhá časť
našich mladších kolegov vystúpila na
vrchol Ďumbier smerom z Čertovice.
No a to sa už blížil termín výstupu
na Gerlach. Výstup sme zahájili dňa
8. 9. ráno o 6:00 hod od Sliezskeho
domu. Tu nám náš horský vodca
odovzdal horolezeckú výstroj, t. zn.
sedáky, laná, prilby a vyštartovali
sme. Od Sliezskeho domu sme išli
po červenej značke k Batizovskému
plesu. Pri Sliezskom dome sa k nám
pripojila skupinka dvoch horolezcov,
ktorých viedol druhý vodca Fero
Starinský. Našu skupinu v zložení
Marian Hikker, Edo Hikker, Peter
Ondris, Ladislav Kováč ml. a Pavel
Jonáš viedol už spomínaný Sveťo
Lacko. Trasa od Batizovského plesa
viedla popod kostolík, ďalej Ťavím

pilierom do Gerlachovského žľabu
a Gerlachovským žľabom do Gerlachovského sedla. Pod Gerlachovským sedlom sa od nás odčlenila
skupina dvoch horolezcov s vodcom
Ferom Starinským, ku ktorým sa pripojili naši dvaja členovia Peter Ondris a Ladislav Kováč. My traja spolu so Sveťom sme z Gerlachovského
sedla pokračovali hrebeňom a zadným pilierom Gerlachu na vrchol
Gerlachu. Skupinka pod vedením
Fera vystúpila najprv na Zadný Gerlach 2 616 m n/m. Po zdolaní Zadného Gerlachu potom chlapci prišli
hrebeňom za nami. Zostupovali sme
Batizovskou próbou k Sliezskemu
domu. Zostup bol dosť náročný. Pri
zostupe na úseku „Kramle“ totiž
nejaký dobráčisko zlikvidoval reťaze,
takže tento úsek sme museli zliezať
istení lanom. Celý výstup nám trval
6 hodín. Zostupovali sme k Sliezskemu domu už po tme na čelovkách. Aj
keď túra touto trasou trvá v priemere
12 hodín, nám to vďaka tomu, že
nám už pomaly ale iste žltnú rodné
listy trvalo dlhšie. Napriek tomu sme
všetci túto túru zdolali bez väčších
problémov. Tohto roku nás ešte čaká
tradičný Vianočný pochod, ktorý sa
uskutoční dňa 26. 12. 2013. Odchod
bude z námestia obecným autobusom. Hodinu odchodu ešte upresníme

a zverejníme na našej vývesnej tabuli. Na základe absolvovaných akcií
môžeme rok 2013 v našom klube
považovať za úspešný. Na rok 2014
máme už zostavený kalendár turistických podujatí, ktorý v dohľadnej
dober zverejníme na našej vývesnej
tabuli a tiež na našej internetovej
stránke. V budúcom roku sme si
predsavzali venovať sa viac mládeži,
a preto pripravujeme pre deti letný
turistický tábor. Podrobnosti včas
oznámime. Ďalej by sme chceli viac
rozvíjať nielen pešiu turistiku, ale aj
vodnú, prípadne cyklistickú turistiku. Záverom mi dovoľte, aby som za
úspešnú turistickú sezónu poďakoval
všetkým aktívnym členom nášho oddielu, hlavne však Igorovi Kokavcovi
a Marianovi Hikkerovi. Tiež musím
poďakovať našim skvelým horským
vodcom Sveťovi Lackovi a Ferovi
Starinskému. Ďalej ďakujem Obecnému úradu Halič za pomoc a ochotu
vyjsť nám v ústrety, keď sme to
potrebovali v priebehu celého roka.
Zároveň mi dovoľte, aby som Vám
všetkým zaželal krásne a pokojné Vianoce a do nového roku hlavne veľa
zdravia, šťastia a kľudných dní.
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST SOKOL Halič

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení: Peter Marcinka, Tomáš Štulajter, Patrik
Berta, Jana Klincová, Róbert Berky, Natália Berkyová,
Mária Macková, Dominik Gálik, Jakub Kurek

Narodili sa: Félix Kokavec, Ema Hujová, Simon Gonda, Zuzana Mikulová, Daniela Váleková, Timotej Balag,
Marko Gál, Leonard Rubint, Martin Neupauer

Odhlásení: Dušan Bartoš, Juraj Haško, Irena Liptáková,
Božena Oláhová, Mgr. Branislav Pružinec

Umreli: Marta Borošová, Helena Segečová, Ján Kyčka,
Elena Luptáková, Anna Hujová, Pavel Karlík, Renáta
Látková, Augustín Horváth

Uzavreli manželstvo: Zita Michalove a Michal
Matúška

Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 10.
12. 2013 je  1666 .
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Sekerešovci, Gibala a ich
hostia je názov CD so starodávnymi ľudovými piesňami z okolia
Detvianskej Huty a Detvy-Piešťa.
CD nahral v júli 2012 Milan Gibala z Haliče a Sekerešovci.    a

VÝZVA
Vyzývame
majiteľov
motorových vozidiel, aby najmä
počas týchto zimných mesiacov
neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, nakoľko
to komplikuje prejazd mechanizmov odpratávajúcich sneh.
Prosíme vás o ohľaduplnosť voči
spoluobčanom, aby sa neopakovali situácie z minulej zimy, kedy
kvôli niekoľkým zle odstaveným
motorovým vozidlám nemohli byť
odpratané celé ulice. Týka sa to
najmä ulíc Štúrovej, Budovateľov,
Osloboditeľov, Zelenej a ulíc
v časti Halič-stred.
Ďakujeme za pochopenie.

Napísali o nás:
Haličský víkend 24. až 25. mája 2013
Toto neveľké mestečko
zažilo a zaznamenalo v posledný májový víkend trochu väčší rozruch ako
inokedy. Počas víkendu konali sa tu
dve spoločensko – športové podujatia. Piatok i sobota patrila turistom
a sobota motorizmu. Halič nie je
veľké mestečko, ale aj to je vecou
pohľadu. Ináč sa na to pozerá
a pociťuje turista, ktorého stokilometrová túra končí v Haliči a po
toľkých prešľapaných kilometroch
musí prejsť takmer cez celé mesto do
cieľa. Bez ohľadu na veľkosť určite
má agilných a schopných funkcionárov, a to turistických i vere-

jných. Badať to aj na tom, ako sa rozvíja, upravuje. Najlepšie to vieme
posúdiť my, nie občasní návštevníci,
ale návštevníci Haliča jedenkrát za
rok, účastníci Haličskej stovky. Námestie, prvý dojem po príchode je
veľmi vkusne a pekne upravené a zdá
sa, že sa stále niečo vylepšuje, renovácia zámku a i. Nakoniec pri
zahájení pochodu nás tradične popri
turistických organizátoroch víta aj
starosta s krátkym príhovorom,
v ktorom nás nezabudne oboznámiť
i s tým, čo je u nich nové. Obdivuhodná je i aktivita bývalého
riaditeľa tamojšej školy, ktorého sme

spoznali odvtedy, ako sme začali
pravidelne chodiť na Haličské stovky.
Funkcionári aj predsedovia sa
striedajú, ale on je stále pri Haličskej
stovke. Ak dobre rátame, tak o rok to
bude už 20. ročník pochodu (za predpokladu, že v roku 2005 to bol 11.
ročník pochodu, ako to čítame
v propozíciách pochodu z roku 2005).
Turisti z Tesly Bratislava začali
chodiť na tento pochod veľmi dávno.
Veľa o ňom hovorili, i o tom, ako sa
organizuje na dve etapy s prestávkou
na krátke občerstvenie i spánok. Ja
sám (teda nie sám, ale autor tohto
článku) som prvýkrát prišiel na tento
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pochod v roku 2004 a odvtedy
nevynechal ani jeden ročník, takže
tohtoročná stovka bola pre mňa jubilejná – desiata. Každý sa rád vracia
tam, kde je pekne a kde mu bolo dobre. Trasa je vedená pekným krajom
(niekto môže povedať že kde na
Slovensku nie je pekný kraj) a je pestrá. Krátko po štarte a prechodom
Starou Haličou nás čaká výstup na
Sedem chotárov, ktorý vystrieda
pohľad na vodnú nádrž a obec Divín.
Táto obec určite nebola pomenovaná
po
niekdajšom
výbornom
krasokorčuliarovi Karolovi Divínovi,
dvojnásobnom majstrovi Európy.
Jeden z týchto titulov sme mali
možnosť osláviť i doma v Bratislave,
kde sa konali ME v roku 1958. Obec
Divín sa vraj vyvinula z osady pod
rovnomenným hradom, písomne
doloženom v roku 1393. Hrad, ako to
už u nás býva, mal mnoho majiteľov
a privatizérov. Najväčší význam nadobudol hrad v pol. 16. storočia, keď
sa po tureckej okupácii južného Slovenska rozhodnutím uhorského snemu v r 1559 stal súčasťou obranného
pásma. Ani to nepomohlo, lebo
v roku 1575 (teda o pár rokov neskôr)
ho dobyl beťár paša Mustafa a zriadil
na ňom sídlo správnej oblasti. Neskôr
ho dobyli cisárske vojská. Hrad sa
niekoľkokrát prebudovával a ničil za
účinnej medzinárodnej spolupráce
s Turkami, až ho v roku 1674
definitívne zbúrali cisárske vojská
pre výčiny jeho vtedajšieho majiteľa
Imricha Balassu. Odvtedy je v rozvalinách. Preto netreba sa čudovať,
že takémuto hospodáreniu sa u nás
začalo hovoriť turecké hospodárstvo.
Z Divína možno pokračovať buď po
modrej alebo po žltej, z každej sú
pekné výhľady na krajinu (je tu
možnosť si i odskočiť na salaš) a už
sa blížime k tomu najkrajšiemu
výhľadu, výhľadu na stanový tábor,
kde si môžeme trochu odpočinúť,
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občerstviť sa (organizátori ponúkajú
bohaté občerstvenie). Je tu možnosť
posedieť si pri ohníku a pokecať si
so zhovorčivými “domorodcami”,
prípadne meniť “pneumatiky”, ako
to robia automobiloví pretekári. Tí,
ktorí prespávajú v pripravenom
stane, určite sa dlho do noci bavia.
Tí, ktorí pokračujú v non-stop v pochode, nie veľmi chtivo vstávajú
a pokračujú ďalej. Po krátkom zahrievacom pochode sa dostávajú
znovu do tempa a v cieli tradične ich
čaká dobrý guláš a možnosť sa
občerstviť hoc aj dvoma decami vínka, piva, či niečoho iného. Tohto
roku nás na trase prekvapil výdatný
dážď (prekvapil? Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečení turisti). Keďže nablízku nebol žiadny
prístrešok, kráčali sme dosť dlhú
dobu v tom daždi. Uvedomili sme si,
že čakanie na záchranu v podobe psa,
ktorý by mal uviazaný pod krkom
súdok rumu, je nereálne a zbytočné,
a tak sme sa na záchranu spoliehali
na pohostinstvo. Stalo sa tak
v najbližšej krčme, kde sme sa zdržali
dlhšie ako obvykle. Sušili sme pri
horiacom krbe kúsky svojho
premočeného odevu, zohrievali sa
z vnútra všeličím a dlho. Nadviazali
sme kontakt s domácimi. Rozhovory,
ako sa voľakedy písalo, boli vecné
a v priateľskom duchu, skoro až
srdečné. Spočiatku domáci nechceli
veriť koľko kilometrov už máme
v nohách a už vôbec nie tomu, koľko
km nás ešte čaká. Oni tvrdili, že
v noci radšej flámujú alebo ..., ako by
mali šľapať. My sme zas nechceli
veriť, koľko oni vyfajčia, lebo tá
krčma bola skutočne, či skôr
neskutočne poriadne zadymená.
Rokovania
skončili
k
plnej
spokojnosti oboch strán. Domáci
nám pridelili turistického vodcu,
ktorý nás povedie po menej zablatených a kĺzavých terénoch.

A pani krčmárka nás vyprevádzala až
pred krčmu mávajúc uterkou a takmer so slzami v očiach (čoby aj nie,
veď takú tržbu už dávno nemala). Už
len kvôli takýmto rokovaniam a rozhovorom s Ľudmi (veľké písmeno
Ľ nie je pravopisná chyba) sa oplatí
chodiť do Haliča. Ja som tu tohto
roku napríklad chytil aj v poradí 98.
stovku). Týmto sa končí v Haliči
výkonnostná turistika a priestor v sobotu dostávajú aj ostatní vyznávači
pešej turistiky pochodom na 25 km.
Odchádzajúci stovkári mali možnosť
vidieť prípravy pre poobedňajšie
motoristické podujatie organizované
pánom Pročkom (hercom, moderátorom). A práve pre toto podujatie
vznikli tohoročné menšie či väčšie
problémy s termínom konania
Haličskej stovky. Termín uvedený
v Slovenskom turistickom kalendári
kolidoval s Trnavskou stovkou, ktorá
patrí medzi najnavštevovanejšie
diaľkové pochody, ale i organizované iné turistické podujatia pešieho
charakteru. Znovu presun termínu na
“pôvodný” termín, posledný májový
víkend, spôsobil trochu problémy,
ale i tak sa podarilo len z regiónu
Malé Karpaty a široké okolie a z radov stovkárov zainteresovaných do
plnenia
podmienok
Slovenský
superdiaľkoplaz “zabezpečiť” 24
turistov. Ak k tomu pripočítame
domácich a turistov z okolia, tak je to
celkom slušná účasť. V nižšie uvedenom zozname uvádzame všetkých
potenciálnych držiteľov ocenenia
Slovenský superdiaľkoplaz (SSD),
ktorí absolvovali Haličskú stovku.
Niektorým sme možno skomolili pre
horšiu čitateľnosť alebo písateľnosť
mená a adresu. Prosíme, ozvite sa
a napravte chybu. P.S.: Všeličo sme
popísali o Haličskej stovke, ale
o samotnej Haliči veľa toho nebolo,
takže iba v skratke: Halič vznikla
v 12. storočí pod rovnomenným hra-

				
dom. Od roku 1554 patril známemu
rodu Forgáčovcov, ktorému konkrétne z nich nevieme. V tom čase žilo
viacero známejších Forgáčovcov.
František sa stal ostrihomským biskupom, ktorý v Trnave obnovil jezuitské kolégium. Ako biskup sídlil
v iných rezidenciách, a preto pochybujeme, že by išiel bývať do Haliča.
Iný Forgáč, Adam, bol na čele novozámockej posádky, ktorú osmanské oddiely, aj to len predvoj,
rozprášili dakde pri Parkáni. Dosť
neschopný chlap na to, aby vlastnil
Halič. Posledný zo známejších
Forgáčovcov, žijúcich v tej dobe, bol
Žigmund Forgáč. Žigmund bol
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v Košiciach najprv v akejsi kráľovskej
komisií a v roku 1618 sa stal
palatínom. Tento by mohol byť tým
hľadaným. Veď je to ako príbeh zo
súčasnosti. Najprv pracovať v komisii
nejakej rodnej alebo novovytvorenej
strany, potom sa stať síce nie
palatínom, ale poslancom a odtiaľ je
to len na skok ku majetkom.
Definitívne riešenie tohto sporu
nechajme na nášho známeho
diaľkoplaza
Jožka
Nováka,
vyštudovaného historika. Nech je
ako bolo, tak bolo, veď nakoniec
hrad zbúrali a na jeho mieste v roku
1612 postavili opevnený renesančný
kaštieľ, ktorý neskôr zbarokizovali

Haličania na Gerlachu
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(1762). Z iných prameňov sme sa
dozvedeli, že počas 2. svetovej vojny
bol poškodený a v rokoch 1955 –
1963 ho stavebne a pamiatkovo upravili (podľa projektu arch. A.
Darička) a že v roku 1765 bola Halíč
povýšená na mestečko. Ale čo je
horšie, tiež z tajných prameňov sme
sa dozvedeli, že obec bola v rokoch
1554 – 1594 poplatná Turkom. Hovorí sa, že poturčenec horší od Turka.
To sa nám nechce veriť, možno že to
bola tá časť Starého Haliča.
Prevzaté
z
časopisu:
Malokarpatský diaľkoplaz.
Neprešlo jazykovou úpravou!
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