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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.”
(Gándhí)

Na zamyslenie...

Veľkonočné sviatky sú neklamným znakom prichádzajúcej
jari. Tohtoročná zima nás potrápila nebývalou veľkou snehovou
nádielkou. Okrem večného trápenia
sa s odhadzovaním snehu, mala biela
snehová pokrývka jednu nespornú výhodu.
Zakrývala všetko, čo
naše okolie špiní –
či už odpadky, alebo
psie exkrementy. Biela Halič bola jednoducho čarovná. A hoci
sme už určite všetci
netrpezlivo
čakali,
kedy sa sneh rozpustí,
s jeho zmiznutím sa
odkryl aj všetok neporiadok, ktorý sneh
milosrdne
prikryl.
Sme presvedčení, že
každému z nás záleží
na tom, aby Halič bola
čistá a upravená. Na čistení verejných priestranstiev pracujú zamestnanci obce spolu s aktivačnými pracovníkmi. Bohužiaľ veľa času im
zaberie takmer každodenná nutnosť
zbierania odpadkov, ktoré bolo

niekomu zaťažko odniesť do smetného koša. Zahodiť na zem papier, či
ohorok cigarety je u nás snáď akýmsi
folklórom, nad ktorým možno mnohí
len mávnu rukou. Najsmutnejšie je,
keď dieťa, ktoré ide spolu s rodičmi,

zahodí na zem obal z cukríka a rodič,
hoci to vidí, nielenže dieťa nenapomenie, ale papierik nechá ležať
na zemi. Veľa závisí od nášho postoja. Pokiaľ chceme, aby sme sa pred
návštevníkmi Haliče nemuseli hanbiť

za neporiadok, musíme začať od
seba. Naše domy a predzáhradky sú
tiež súčasťou celkového obrazu obce.
Ich upravený vzhľad nemusí nutne
byť otázkou peňazí. Netreba hneď
vytvárať skalky, či vysádzať drahé
kvetiny. Často stačí
vyhrabať z trávnika
staré opadané lístie,
pravidelne
kosiť
a vyzbierať prípadné
odpadky.
Využime
jar práve na očistu
prostredia, v ktorom
žijeme pre dobrý
pocit nás samotných,
ale aj všetkých, ktorí
do Haliče zavítajú.
K
nadchádzajúcim
veľkonočným sviatkom vám redakcia
Haličských zvestí želá
ich pokojné prežitie
v rodinnom kruhu.
Využime voľné sviatočné dni i na
rodinné stretnutia a návštevy našich
blízkych, aby nikomu nechýbala
spoločnosť a priateľské slovo.
-rr-
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Milí bratia, milé sestry!
Som rád, že i ja, ako evanjelický duchovný, môžem sa
prihovoriť k vám, vážení čitatelia
“Haličských zvestí”. Popolcovou
stredou v cirkvi nastala pôstna doba.
Pôstom sa začína obdobie, kedy sa
viac ako inokedy zamýšľame nad
cestou utrpenia a smrti Pána Ježiša. Je
to obdobie ticha, rozjímania a veľkej
vďačnosti za lásku Božieho Syna,
ktorý nás tak miloval, že neváhal
obetovať svoj čistý a
svätý život, aby nás
vyslobodil od smrti večnej a zatratenia. Pán Ježiš kráča
na kríž pokorne a
ticho. Avšak Šimon
Kyrenejský, ktorý sa
vracal z poľa, videl
ako Pán Ježiš niesol
svoj kríž. Šimon sa
rozhodol a pomohol Pánovi Ježišovi
niesť Jeho kríž. Kiež
by bolo takýchto
Šimonov viac zvlášť
v dnešnej dobe, ktorí
by nám pomáhali
niesť naše kríže.
Vždy je dobre, keď
človek má osobu, o
ktorú sa môže oprieť,
keď mu je ťažko a keď strápený padá
pod ťarchou svojho súženia. Koľko
je dnes takých bratov a sestier, ktorí
by potrebovali našu pomoc? Koľko
je takých, ktorí by chceli počuť od
nás čo i len vľúdne slovo? Takých
bratov a sestier je veľmi veľa, ktorým
nemá kto pomôcť, ktorých nemá kto
vypočuť, alebo ktorí nenachádzajú
pochopenie ani u vlastných detí. Veľa
je aj takých bratov a sestier, ktorí sú
nešťastní v manželstvách a ktorých
trápi nevera. Komu majú dôverovať,

keď ten, ktorý prisahal pred Božím
oltárom, ich sklame? Jedine Pánovi
cirkvi a Biskupovi našich duší, lebo
jedine On môže všetko zmeniť k
lepšiemu. On má moc zmeniť smútok na radosť. Pán Ježiš sa obrátil
k zástupu, ktorý ho nasledoval a k
ženám, ktoré ho oplakávali a povedal: “Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej
nad svojimi deťmi! Lebo, ajhľa,

prichádzajú dni, v ktorých sa bude
hovoriť: Blahoslavené neplodné a
životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré
nekojili.” (Lukáš 23, 27-29) Pán
Ježiš sa nechá umučiť, zbičovať a
potom potupne zavesiť na drevo
kríža. Nie sme hodní toho, aby za nás
umieral Boží Syn. Z pašií na smrtnú
nedeľu spievame... “Pre mňa kráčaš
na Golgotu, za hriešneho ideš mrieť,  
znášaš hanu i urážky, berieš na seba
kríž ťažký, platíš za hriech všetkých
nás.” Ale On to pre nás vykoná. Je

to najväčší skutok lásky. Preto milí
bratia a milé sestry, naučme sa konať
skutky lásky medzi sebou. Dovoľme,
aby láska, ktorú v srdciach máme od
nášho Pána, prenikla aj do nášho
okolia, k ľuďom, ktorých stretávame a ktorí sú pre nás vzácni. Nech
nás všetci poznajú ako Kristových
učeníkov. Nech u nás každý nájde
milé prijatie, úprimné a láskavé slovo, pomoc, ktorú potrebuje. Nech
nás teda v našom
živote vedie Kristova láska a Jeho Svätý
Duch. Lebo keď chceme byť duchovne
silní, musíme mať
v srdciach Ducha
Svätého. Bez Ducha
Svätého sme slabí a
nevládzeme konať
skutky lásky. Bez Ducha Svätého nemáme
vo svojich srdciach
ovocie viery: lásku,
pokoru, trpezlivosť,
nádej... Aj v našom
cirkevnom zbore je
pôst príhodný čas,
kedy intenzívnejšie
počúvame
slovo
Božie, viac sa do
neho ponárame a to
i na pôstnych večerných službách
Božích a pri prijímaní velebnej sviatosti Večere Pánovej. Modlime sa za
to, aby toto pôstne obdobie bolo pre
všetkých nás utužením vo viere a uistením vo večné spasenie. A tak takýto
pôst prinesie požehnanie nielen nám
samým, ale  aj naším blížnym a celej
kresťanskej cirkvi.
Mgr. Dušan Hučka
ev. a. v. farár
a predsedajúci školský dekan
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AKTUALITY
9. decembra 2012 aj do Haliče
zavítal Mikuláš. Vo veľkej sále
KD sa s ním privítali deti, ktorým
priniesol veľa darčekov a dobrú
náladu.

Dňa 23. 12. 2012 sa v rímskokatolíckom kostole v Haliči
uskutočnil vianočný koncert, na
ktorom sa predstavilo zoskupenie Trio Impression. Výťažok zo
vstupného vo výške 215,38,- € bol
venovaný nadácii Dobrý anjel.

Vianočný koncert

Začiatok roka 2013 sa niesol v znamení výročných stretnutí miestnych spolkov a organizácií. 13.
januára sa konala výročná členská
schôdza TJ Slovan Halič, 20.
januára DHZ Halič, 10. februára
bilancovali záhradkári a Denné
centrum pre seniorov v Haliči,
24. februára Pohrebné podporné
združenie.

23. 1. 2013 sme si pietnym aktom
– položením venca k pomníku
padlých – pripomenuli oslobodenie našej obce.

Detský fašiangový karneval – 3.
2. 2013 prilákal do veľkej sály KD
princezné, anjelov a iné rozprávkové postavičky, ktoré sa spolu
zabávali, súťažili a tancovali.

Fašiangy v Haliči ukončila 8.
februára   fašiangová veselica,
ktorú pripravila hudobno-spevácka skupina Haličan v spolupráci s obcou.

Detský fašiangový karneval

Novinky v Obecnej knižnici
Nelson DeMille: Zlaté pobrežie;
Drahoš Mihálek: Biznis po slovensky; Jenny Downhamová: Skôr než
zomriem; Robert Harris: Index strachu; Tom Rob Smith: Tajný prejav;  
Pierre Dukan: Dukanova diéta v 350
receptoch; Doris Kearns Goodwin-

ová: Lincoln; Laurence O´Bryan:
Istanbulská skladačka; Pavol Peter
Kysucký: Demokracia je principiálny omyl; Moony Witcher: Nina malá
alchymistka - Cesta časom;  Moony
Wither: Nina malá alchymistka Hadie znamenie.
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Fašiangová zábava a pochovávanie basy v Haliči
Obdobie od troch kráľov
do popolcovej stredy nazývame
fašiangy. Hlavne v minulosti počas
fašiangov prevládali bujaré zábavy,
organizovali sa svadby, zabíjačky.
Posledné tri dni boli vyplnené nadmerným pitím alkoholu, prejedaním sa. Spievalo a tancovalo sa
v krčmách, na uliciach, jednoducho
svet býval počas fašiangov hore nohami. Toto najveselšie obdobie roka
strieda štyridsaťdňový pôst, ktorý
začína popolcovou stredou. Nemôže
byť krajšia symbolika ukončenia
bujarých zábav, ako je pochovanie
basy. Je to ľudová hra, ktorá paroduje
skutočný pohreb. Motívom je zákaz
zábavy počas nasledujúceho pôstu.
Obec Halič a Hudobno-spevácka sku-

pina Haličan, zorganizovali dňa 8. 2.
2013 fašiangovú zábavu v kultúrnom
dome pod názvom „Fašiangy a pochovávanie basy“. Do tanca hral
DJ Maťo Václavík. Vstupné bol
fašiangový batôžtek a veru ľudia toho
doniesli neúrekom. Stoly sa zapĺňali
šiškami, klobásou, slaninou, sladkými a slanými dobrotami, ale i tekutinami na vytvorenie nálady. Pred
vstupom do sály vítala hostí rezkými
piesňami ľudová hudba Haličan.
Sála sa zaplnila do posledného miesta. Všetci sme sa dobre zabávali,
veď bolo čo jesť a piť. Ani sme sa
nenazdali a bolo treba pochovať
basu, čo bravúrne zvládla Hudobnospevácka skupina Haličan. Zábava
tým neskončila, ale pokračovala až

do rána. Vďaka parí všetkým, ktorí sa
podieľali na organizovaní a zdarnom
priebehu fašiangovej zábavy: obecnému úradu, Hudobno-speváckej  
skupine Haličan, ženám z denného
centra za napečené šišky, pánovi
Jozefovi Pročkovi za sponzorské pohostenie pre všetkých účinkujúcich
v programe „Pochovávanie basy“.
Osobitne treba poďakovať DJ
Maťovi Václavíkovi, ktorý odohral
fašiangovú zábavu bez nároku na
odmenu – teda zdarma. Nakoniec
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
doniesli batôžky. Verím, že tí čo boli
na fašiangovej zábave, neľutujú a že
prídu aj o rok.
Ing. Emil Ďurica

Seniori bilancovali
Už tretí rok sa seniori –
členovia denného centra – pravidelne
schádzajú, aby zmysluplnejšie trávili
svoj voľný čas, aby v rámci svojich
možností a schopností ešte niečo
užitočné urobili pre svoje potešenie
ako i pre radosť ostatným. Počas
svojej existencie uskutočnili mnohé
činnosti a prispeli k viacerým podujatiam v obci, pretože spolupracovať
s obcou považujú za svoju prioritu.
Dňa 10. februára sa   členovia denného centra v hojnom počte stretli
na výročnej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné obdobie. Okrem oficiálnej časti, v ktorej
odznela podrobná správa o činnosti
ako i správa o hospodárení, bol
navrhnutý i plán akcií na ďalšie obdobie. Čestnými hosťami rokovania
boli i starosta obce pán Vladimír
Rehanek s manželkou. Starosta vo
svojom príhovore kladne zhodnotil

aktivitu denného centra, zvlášť vyzdvihol ich ochotu pomáhať pri obecných akciách a venoval centru sponzorský dar vo výške 100 Eur. V tomto

roku chcú pokračovať v tradičných
činnostiach, no viac sa chcú zamerať
na kultúrne a rekreačné vyžitie sa.
Plánujú navštíviť aspoň jedno di-

				
vadelné predstavenie vo Zvolene,
podľa záujmu navštíviť kúpaliská,
zorganizovať aspoň jeden zájazd za
účelom  objavovania krás Slovenska.
Nezabúdajú však ani na zlepšenie
svojej fyzickej kondície, chcú cvičiť,
využívať biolampu, ktorú dostali
v tomto roku, uskutočniť aspoň jednu besedu s lekárom.
BH

Vrtochy zimy
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Pohrebné podporné združenie
v Haliči s novým vedením
Na svojej výročnej schôdzi
konanej 24. 2. 2013 si členovia
pohrebného podporného združenia
v Haliči zvolili nových členov
výboru. Predsedkyňou sa stala Gabriela Csöbönyeiová, tajomníčkou
Katarína Žigová, pokladníčkou
Mária Kurčíková a za členky

Tohoročná zima nebola až
tak silná, čo sa týka mrazov v porovnaní s minulou, zato však bola
bohatá na snehové zrážky. Počas dlhotrvajúceho a výdatného sneženia,
ktoré neraz trvalo celú noc alebo
deň, nebolo vždy možné udržiavať
naše cesty – ulice očistené od snehu
tak, ako by sme si to možno všetci
želali. Čistenie ulíc sa robilo vždy
ihneď po skončení sneženia, resp.
už počas neho. Na odhŕňanie snehu
boli použité 2 motorové vozidlá,
a to 1 Tatra a 1 traktor. Samozrejme, vždy musia byť niektoré
ulice očistené ako prvé a niektoré
ako posledné. Prioritu majú cesty,
ktoré sú najfrekventovanejšie, teda
ul. Športová, Družstevná, námes- ohľaduplnejší voči sebe a pomohli
tie a postupne ďalšie. Toto čistenie tak spoločne zvládnuť nepriaznivé
ulíc od snehu si sťažujeme niekedy situácie počas zimy, či iných kalaaj my sami tým, že na ceste parkujú
súkromné motorové vozidlá aj na
tých miestach, kde by si ich majitelia mohli zaparkovať na vstupné
mostíky, resp. priestory pred domami, ktoré sú mimo vozovky. Pri
takom množstve snehu sa aj tým
zužuje priechodnosť ulice, vytvára
to prekážky aj pre odhŕňače snehu
a aj potenciál rôznych kolízií medzi
autami, alebo aj chodcami, keďže
nie všade sú chodníky pre chodcov.
Prosíme preto občanov, aby boli pri
takomto množstve snehu trpezlivejší,

revíznej komisie boli zvolené Lýdia Linhartová a Božena Hikkerová. Súčasťou schôdze bol aj krst
CD Ing. Jána Hikkera o histórii
Pohrebného podporného združenia
v Haliči, z ktorého časť si mohli
účastníci schôdze aj pozrieť.
-rr-

mitných situáciách.
Komisia obchodu, dopravy
a cestovného ruchu
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič
Ešte v roku 2009 dala obec
vypracovať projektovú dokumentáciu na stavbu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Halič.“ Projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby vypracovala firma LIGHTECH – Bratislava. V mesiaci jún 2010 predložila
obec na Ministerstvo hospodárstva
SR Bratislava žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na uvedenú stavbu, v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika.
Celkové výdavky na projekt sú vo
výške 262 584,21,- € a požadovaná
výška o NFP (nenávratný finančný
príspevok) je vo výške 249 454,99.€. Zostávajúcich 5% vykryje obec
z vlastného rozpočtu. V mesiaci
december 2012 MH SR Bratislava

zaslalo Obci Halič „Rozhodnutie
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ vo výške
249 454,99,- €. Celkové oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo
výške 262 584,20,- €. Na základe uvedeného bola dňa 7. 1. 2013 podpísaná
„Zmluva o poskytnutí nenávratného
príspevku“ medzi MH SR Bratislava a Obcou Halič. V súčasnosti
prebieha proces kontroly verejného
obstarávania MH SR Bratislava splnomocnenou Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou Bratislava.
Súčasťou rekonštrukcie verejného
osvetlenia bude výmena 216 svietidiel a svetelných zdrojov za nové,
úsporné, výmena 44 ks podperných
bodov a výmena 4 ks rozvádzačov
verejného osvetlenia. Dodávateľom
prác podľa výsledkov verejného

obstarávania a po kontrole postupu
verejného obstarávania by mala byť
firma Ing. Ján Plesník – Xanto Zvolen. Práce na uvedenej stavbe podľa
harmonogramu majú začať v mesiaci apríl 2013 a ukončené majú byť
v mesiaci február 2014. Uvedený
projekt je zameraný na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia.
V obci Halič ešte nebola komplexne
riešená rekonštrukcia verejného osvetlenia, boli menené a dopĺňané len
jednotlivé svietidlá. Stav rozvádzačov
verejného osvetlenia je po technickej
stránke nevyhovujúci. Realizáciou
stavby sa zlepší technický stav verejného osvetlenia v obci, verejné
osvetlenie bude efektívnejšie a energeticky úspornejšie.
Vladimír Rehanek

Námestie stále bez názvu
V minuloročných augustových Haličských zvestiach bol
vložený anketový lístok s navrhovanými názvami námestia. Keďže
odozva na túto anketu bola slabá, vrátilo sa len cca. 50 anketových lístkov,  
rozhodli sme sa anketu zopakovať.
Dôvodom pre tento krok však bolo
aj doplnenie ďalšieho návrhu názvu
– Forgáchovo námestie. Na zasadnutí
obecného zastupiteľstva 8. februára
ani jeden z názvov nezískal potrebnú
väčšinu, preto sa poslanci rozhodli
opäť požiadať verejnosť o vyslovenie želaného názvu. Na tomto mieste
prinášame návrhy, ktoré získali poslanecké hlasy spolu s argumentmi,
ktoré by občanom mohli pomôcť pri
výbere toho-ktorého názvu.
- Námestie Forgáchovcov –
Forgáchovci sú nesporne hybnou silou

nielen haličských dejín, ale i širokého
regiónu. Najvýznamnejšou postavou
haličských Forgáchovcov bol nesporne Žigmund Forgách, v rokoch
1618 – 1621 uhorský palatín. Pôvodne

bol evanjelikom, no v roku 1603
konvertoval a stal sa obľúbencom
Habsburgovcov, vďaka čomu získal
viaceré donácie. Ján Forgách zasa
28. júna 1765 udelil Haliči výsady
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poddanského mestečka. Forgáchovci takisto pozdvihli Halič na jedno
z najvýznamnejších priemyselných
centier Uhorska 19. storočia. Až do
ich núteného odchodu z Haliče po 2.
svetovej vojne sa starali o jej rozvoj
a pozdvihnutie. Aj vďaka historickému postaveniu z čias Forgáchovcov si
Halič udržala status významnej obce
Novohradu až do dnešných dní.
- Námestie sv. Floriána – Sv. Florián
bol podľa dochovaného kontraktu
medzi zástupcami slobodného mesta
Gács a dekanom – farárom Jozefom
Matavovszkým z roku 1864 patrónom
mestečka. Sv. Florián vo všeobecnosti
bol vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku
patrónom mnohých významných

miest. Popri tom, že sv. Florián je
patrónom hasičov, ktorých tradícia
je v Haliči zachovaná dodnes, je sv.
Florián taktiež patrónom hrnčiarov,
z čoho je možné predpokladať dôvod
výberu za patróna mesta. Z druhej
polovice 18. storočia sa zachoval
i obraz sv. Floriána, ktorý pôvodne
mohol patriť hrnčiarskemu cechu,
nakoľko sa v tej dobe kostol len začal
budovať. V súčasnosti je umiestnený
v kancelárii starostu.
- Podzámocké námestie – Zámok
ako dominanta Haliče a odveký svedok jej histórie. Je poznávacím znamením obce a lákadlom, ktoré vďaka
tomu, že ho je vidieť z ďaleka, k nám
privádza i tých turistov, ktorí do
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Haliče pôvodne nemali namierené.
Haličský zámok bol nielen spätý
s haličskou históriou, ale veríme,
že sa stane aj prostriedkom rozvoja
Haliče do budúcnosti.
Milí Haličania a čitatelia
Haličských zvestí. Chceme vás
poprosiť o spoluprácu pri výbere
názvu nášho námestia. V nastávajúcich dňoch vás navštívia naši
spolupracovníci, ktorí od vás preberú anketové lístky. Nemusíte
s lístkami nikam chodiť, stačí, keď
ich vyplnené odovzdáte pracovníkovi obce, ktorý sa na preberanie
lístkov preukáže poverením.
Mgr. Alexander Udvardy

Pre chovateľov psov
V poslednej dobe sa množia
sťažnosti na občanov, ktorí vodia
psov venčiť na verejné priestranstvá
– ako plochy medzi obytnými a rodinnými domami, plochy verejnej
zelene, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce a dokonca aj
na detské ihriská. Ešte v roku 2002
bolo poslancami obce prijaté VZN
obce Halič o chove a držaní psov
v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z.,

ktorý upravuje podmienky chovu
a držania psov. V súlade s § 6, odst.
1 zákona o podmienkach držania
psov je uvedené: „Ak pes znečistí
verejné priestranstvo výkalmi, je ten,
kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.“ V podmienkach obce Halič je to do plastového
kontajnera umiestneného na námestí,
alebo je  povinný ten, kto psa vedie,
tieto výkaly vložiť do igelitového

vrecka a odniesť ich do kontajnera
na domový odpad. Upozorňujeme,
že v prípade znečistenia verejného
priestranstva výkalmi psov bude
majiteľ psa sankcionovaný v zmysle
čl. 5, odst. 2 VZN obce o chove
a držaní psov a to pokutou do výšky
17,- €.
Vladimír Rehanek

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 14. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:

1. Vyhodnotenie rozpočtu obce za ¾
roka 2012.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
za ¾ roka 2012.
3. Návrh programového rozpočtu
obce na roky 2014 a 2015.
4. Informáciu zástupcu starostu obce
o vyhodnotení predzáhradiek v roku

2012.
5. Informáciu zástupcu starostu obce
o vyhodnotení ankety ohľadom pomenovania námestia.
6. Informáciu zástupcu starostu obce
o získaní finančných prostriedkov
z Nadácie SPP.
7. Informáciu starostu obce o získaní
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nenávratného finančného príspevku
zo štrukturálnych fondov EÚ na
rekonštrukciu verejného osvetlenia
v obci.
8. Časový harmonogram rokovaní
obecného zastupiteľstva na rok
2013.
B/ Súhlasí:
1. S poskytnutím obecného autobusu
pre SZŠS v Lučenci na deň 19. 12.
2012.
2. So začiatkom rokovaní obecného
zastupiteľstva o 14.00 hod. v roku
2013.
3. S bezplatným prístupom na klzisko pre deti, mládež, žiakov ZŠ s
MŠ mimo určených spoplatnených
hodín.
4. S vyhodnotením ankety o pomenovaní námestia na budúcom OZ.
5. S udelením ceny obce Halič pre
Miroslava Čabu.
C/ Schvaľuje:
1. a/ Podľa § 9a odst. 8 písm. b/
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
predaj časti obecnej parcely č. C-KN
51/66 o výmere 36m2, zastavané
plochy a nádvoria vytvorenej GP č.
35133872-96/2012, ktorá bola oddelená od obecnej parcely č. C-KN
51/23 a ktorá sa nachádza v zastavanom území obce Halič z dôvodu, že
uvedená parcela tvorí priľahlú plochu
k pozemku zastavanom stavbami vo
vlastníctve kupujúcich a pozemok,
ktorý je predmetom zmluvy svojím
využitím, tvorí nedeliteľný celok so
stavbami.
1. b/ Predaj pozemku pre kupujúcich
JUDr. Ondrej Guľáš rod. Guľáš, nar.
12. 5. 1948, bytom Osloboditeľov
236/7, Halič s manželkou Zuzanou
Stankovičovou, rod. Lahovou, nar. 9.
3. 1962, bytom Osloboditeľov 296/7,

Halič.  
1. c/ Cenu za predávanú nehnuteľnosť
vo výške 18,- €/m2, slovom osemnásť
eur za 1 m2 v zmysle VZN Obce
Halič č. 1/2010, ktorým sa prijímajú
Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený obci Halič podľa
čl. III, odst. 4, s tým, že kúpna cena
celkom za odpredávanú výmeru
36 m2 je vo výške 648,- €, slovom
šesťstoštyridsaťosem eur.
2. Zmenu rozpočtu obce Halič v príjmovej časti o 47 900,- € a vo výdajovej časti o 36 952,- €. Upravený
rozpočet – príjmy 936 467,- €, výdavky 405 214,- €.
3. Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na výšku
540 191,- € v príjmovej aj výdajovej
časti rozpočtu.
4. Rozpočet Obce Halič na rok 2013
v príjmovej časti vo výške 869 891,€ (spolu so ZŠ s MŠ) a vo výdajovej
časti vo výške 335 891,- €.  
5. Rozpočet ZŠ s MŠ Halič na rok
2013 v príjmovej časti vo výške 552
840,- € a vo výdajovej časti vo výške
552 840,- €.
6. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu
poriadku Obecného zastupiteľstva
v Haliči.  
7. Finančný príspevok 200,- € na
nákup didaktických pomôcok pre
deti v materskej škôlke.
8. Odmeny pre zástupcu starostu vo
výške 23,89% a hlavnú kontrolórku
vo výške 22,22%.
9. Poplatok 5,- € na hodinu za prenájom verejného klziska uzatvorenej
skupine v čase medzi 19.00 – 21.00
hod. s rezerváciou minimálne deň
vopred.

Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 8. 2. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Žiada:
1. Starostu obce, aby firma INNOVIA bola pozvaná na obecné
zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať
12. 4. 2013.
B/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
za rok 2012.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za rok 2012.
3. Informácie z komisií: ekonomickej; sociálnej; školstva, kultúry,
športu, detí a mládeže; životného
prostredia.
C/ Súhlasí:
1. Aby v novej ankete – pomenovanie námestia boli uvedené všetky
navrhované názvy námestia.
2. S  oslobodením poplatku za vývoz
kom. odpadu 1x mesačne pre r. Antalovú, bytom Halič, Ul. budovateľov
č. 14.
3. Aby podľa § 9a odst. 8 písm. b/
Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov bola
odpredaná časť obecnej parcely č.
C-KN 846 – Ul. Ľ. Štúra pre Ing.
Palíkovú a Roberta Somasachiniho,
bytom Halič, Ul. Ľ. Štúra č. 258/40.
Vypracovanie geometrického plánu  
bude hradiť žiadateľ.
D/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič č. 1/2013 o
poskytovaní   jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi.
2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
3. Odpis pohľadávok v zmysle metodiky účtovníctva vo výške 252,63,€.
E/ Nesúhlasí:

				
1. OZ nesúhlasí s preplatením laminátovej podlahy v kozmetickom salóne
pre Nikoletu Kákovú, bytom Halič,
Ul. družstevná 8.

Karneval
Posledný vyučovací deň
pred jarnými prázdninami sa žiaci
prvého stupňa   a špeciálnych tried
zabavili na karnevale, ktorý pre nich
zorganizovali ich triedne učiteľky.
Takmer všetci žiaci prišli v krásnych
kostýmoch zakúpených či zhotovených šikovnými rodičmi alebo
pani učiteľkami. Celé predpoludnie sa za zvukov hudby zabávali
v telocvični, kde si prevzali ocenenia za masky ako i sladké odmeny
za úspech v súťaži. Žiaci z ŠKD
pokračovali v zábave aj popoludní so svojimi vychovávateľkami.
Všetkým rodičom a pedagógom patrí
poďakovanie za vyhotovenie masiek
a prípravu karnevalu.
Mgr. A. Tóčiková

Matematické
okienko
Ako každý rok, aj tento
rok sme v našej škole organizovali
školské kolo matematickej súťaže
PYTAGORIÁDA. Z druhého stupňa
sa do súťaže zapojilo 24 žiakov zo
štyroch ročníkov (5. až 8. ročník).
Všetci   mali ambíciu získať čo
najväčší počet bodov, boli disciplinovaní a poniektorí na súťaž
poctivo trénovali s vyučujúcou.
Najúspešnejšími žiakmi školy sa tento rok stali Patrik Koštialik a Samuel
Gonda z 5. ročníka, Nikolas Mrtvík
zo 6. ročníka, Ľubomír Brada zo 7.
ročníka, Viktória Fajčíková a Jozef
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Belko z 8. ročníka. Spomínaní žiaci
dostali diplomy a sladkú odmenu,
ktorej sa veľmi potešili. Žiaci 9.
ročníka sa do súťaže zapojiť nemohli,
avšak svoje výkony môžu podať dňa
13. marca, keď budú písať TESTOVANIE 9, na ktoré sa v týchto dňoch
intenzívne pripravujú.
A na záver jedna matematická
úloha zo súťaže z kategórie 8.
ročník:
Poštovú schránku na našej
ulici vyberajú pravidelne 4-krát
denne v pravidelných časových intervaloch. Prvýkrát ju vyberú o
8:00 hod a naposledy o 18:00 hod.
O koľkej hodine vyberú schránku
predposlednýkrát?
(Odpoveď sa dozviete na str. 11)
Mgr. Emília Kušniarová

Súťaž „Moja vlasť,
môj domov.“
V
mesiaci
december
Špeciálna základná škola internátna vo Fiľakove vyhlásila výtvarnú
súťaž pre žiakov z druhého stupňa
špeciálnych tried s názvom „Moja
vlasť, môj domov“,   do ktorej sa
zapojili aj naši žiaci. Pod vedením
pani učiteľky Mgr. Ivety Šuranovej,
Mgr. Zuzany Končošovej a Mgr.
Márii Triznovej žiaci vytvorili
kreatívne diela, ktoré zaslali do
spomínanej súťaže. Okrem našich
žiakov sa súťaže zúčastnili aj školy
– Špeciálna základná škola Detva,   Základná škola v Cinobani –
špeciálne triedy a Špeciálna škola
internátna vo Fiľakove. Súťažilo
viac ako 50 kresieb. Naša žiačka Ele-     
na Demeová zo špeciálnej triedy 8.
ročníka dosiahla vynikajúci úspech
a zo svojou prácou sa umiestnila na
1. mieste. Autorkou druhej najlepšej
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Predstav priateľom
svoj región
Centrum voľného času
Magnet v Lučenci organizoval
v škol. roku 2012/2013 už 60.
ročník súťaže „Európa v škole.“
Motto medzinárodného projektu v
tomto roku znie „Európa občanom
– občania   Európe.“ Súdržnosť
Európy závisí od schopností
a želania každého z nás poznať
seba samého, naučiť sa porozumieť
iným a diskutovať s nimi o veciach
verejných. Motto projektu sa viaže
k Európskemu roku občanov, ktorý
pri príležitostí 20. výročia zavedenia
európskeho občianstva vyhlásila pre
rok 2013 Európska Únia. Súťaže sa
každoročne zúčastňuje aj naša   ZŠ
s MŠ Halič. Súťaží sa v literárnej
a umeleckej časti. V tomto škol.
roku sme vyhrali dve miesta v umeleckej časti.
V 3. kategórii vyhrala 3.

práce sa stala tiež žiačka našej školy
Adriana Kováčová zo špeciálnej
triedy 6. ročníka. Daný úspech žiačky
veľmi potešil a motivoval ich k účasti

miesto Diana Berkyová žiačka
8.ročníka špeciálnej triedy.
V 1. kategórii vyhrala 1.
miesto 3. A – kolektívna práca
s názvom Európa moja domovina –
Predstav priateľom svoj región.
Do našej školy prichádzajú
žiaci z viacerých obcí. Ich úlohou bolo namaľovať dominantu
svojej obce alebo niečo charakteristické pre danú obec. Nakoniec to
spojili do jedného celku a zistili, že
v okolí Haliče je veľa zaujímavých
lokalít, ktoré môžu byť výbornou
inšpiráciou na výlet s možnosťou
spoznať obce, z ktorých pochádzajú
ich spolužiaci. Dúfame, že výtvarný
projekt o okolí Haliče sa bude páčiť
aj porote v celoslovenskom kole, do
ktorého práca postúpila.
Mgr. Mária Fajčíková

na ďalších výtvarných súťažiach.
Mgr. Mária Triznová

				

Volejbalový turnaj
Základná škola ZŠ s MŠ
Halič zorganizovala dňa 18. 1. 2013
v školskej telocvični volejbalový
turnaj. Zúčastnilo sa ho 24 hráčov.
Medzi nimi boli hráči , ktorí sa stretávajú pravidelne, ale aj takí, ktorí
si chceli príležitostne zašportovať.
Tešíme sa na ďalšie takéto športové
podujatie, ktoré je naplánované na
jar.
Mgr. Erika Rajprichová

Súťaž o najkrajší
Vianočný pozdrav
Aj tento školský rok
2012/2013 sa konal 2. ročník súťaže
špeciálnych tried a škôl o najkrajší
Vianočný pozdrav. Do súťaže sa
zapojili žiaci špeciálnych tried zo
ZŠ Halič, ZŠ Lovinobaňa, ZŠ Divín
a ŠZŠ Lučenec. Žiaci kreatívne a tvorivo pracovali pod vedením svojich
pedagógov a výsledkom boli krásne
Vianočné pozdravy, ktoré boli umiestnené v klubovni ZŠ Halič. Každý
pozdrav bol označený číslom a do
hlasovania sa zapojili žiaci aj pedagógovia Haličskej školy. Výhercovia
súťaže boli odmenení diplomami
a peknými cenami.
Mgr. Zuzana Končošová

Správna odpoveď na
otázku z článku “Matematické
okienko”:
Predposlednýkrát vyberú schránku o 14:40 hod.

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ			

11

12				

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ				

Karneval v MŠ

V novom roku sme sa všetci
opäť zišli v našej materskej škole.
S detičkami sme sa porozprávali
o tom, ako prežili vianočné sviatky, čo
si našli pod vianočným stromčekom.
V mesiaci január začalo obdobie,
ktoré sa volá Fašiangy. Toto obdobie trvá až do popolcovej stredy.
Cez fašiangy sa ľudia zabávajú,
prezliekajú sa za masky, je obdobie zábav a karnevalov. Aj my
sme si vyzdobili materskú školu
a čakali sme na karneval. V deň
karnevalu sa deti prezliekli za
princezné, šašov, spidermanov,
lienku a iné masky. V materskej
škole súťažili, tancovali, zabávali sa a maškrtili. V mesiaci január
deti z predškolskej triedy úspešne
zvládli zápis do 1. ročníka. Vo
februári sme poznávali živú
a neživú prírodu, skúmali sme
topenie ľadu a vlastnosti snehu.
Vonku na snehu sme stavali snehuliakov, vyšľapávali sme stopy
do snehu, hrali sa hry v snehu,

guľovali sme sa. Na stromoch sme
pozorovali vtáčie búdky a vtáčiky
v zime. S deťmi sme chodili na vychádzky a poznávali ulice v našej
dedine. Po jarných prázdninách sa
v materskej škole konal zápis. Rodičia
mali o materskú školu záujem a po-

prihlasovali si svoje detičky na
nový školský rok. V marci na
nás čakal príchod jari a Veľkej
noci. Začiatkom marca sa deti
z našej materskej školy zapojili
aj do výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí“ a „Z rozprávky do
rozprávky“. Svoje práce zaslali
do Lučenca, kde budú vystavené
v Materskej škole na ulici M.
R. Štefánika. Vyzdobili sme
si materskú školu s témou jari
a Veľkej noci, učili sme sa básne
a piesne o jari. Priblížime si aj
oslavy Veľkej noci, namaľujeme
vajíčka a nakreslíme práce
s jarnou tematikou, ktoré budú
vystavené v Kultúrnom dome
v Haliči. Pretože marec je mesiac knihy, navštívime s deťmi aj
obecnú knižnicu. Na záver prajeme
peknú Veľkú noc, našim dievkam
veľa vody, aby boli zdravé a chlapcom bohatú veľkonočnú nádielku.
Silvia Chebeňová
učiteľka v MŠ
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Haličské priezviská
Príspevok o haličských uvádzalo meno (Ján, Juraj) a potom triky z 19. stor. (ktoré sú spracopriezviskách si nenárokuje byť akou- priezvisko. O týchto skutočnostiach vané už aj v elektronickej podobe)
si štúdiou, sú to viac-menej len moje sa dozvedáme zo starých matrík, sú písané po latinsky a niektoré
spomienky (miestami podložené aj ktoré sa viedli na farách a nositeľov výrazy po maďarsky prípadne aj po
výpismi z matriky), ktoré sa vynárajú mien do nich zapisovali na základe slovensky. Takto písané mená majú
z mojej mladosti, kedy tieto mená ich  náboženského vyznania. V tých- viaceré podoby, ale ich rozborom
a ich nositelia predstavovali charak- to matrikách jasne vystupujú aj zisťujeme, že ide o to isté meno. Do
starohaličskej farnosti patrili
teristickú súčasť Haliče.
obce: Halič (Gács), Stará
Po narodení, každý
Halič (Gácsfalva), Tuhár,
novorodenec dostane rodväčšinou
s
katolíckym
né meno a priezvisko a to
obyvateľstvom a okrem toho
podľa otca alebo matky.
aj obce s prevažne evanjelicPovinnosťou rodičov je
kým obyvateľstvom, kde žili
zaregistrovať svoje dieťa
aj katolici ako napr. Lupoč,
v matrike narodených, kde
Mašková, Lehôtka, Prága,
sa uvádza: dátum narodenia,
Ľuboreč. Do maškovskej
meno, u nás nazývané aj krstfarnosti patrili obce s väčším
né meno novorodenca, mená
počtom
evanjelikov
–
rodičov a miesto narodenia.
Mašková, Prága, Lehôtka a
Úvodom niekoľko
ďalšie. Ako ukážku uvádzam
slov o priezviskách.
výber priezvisk a krstných
V dávnej minumien zo starohaličskej malosti priezviská ako také
triky, ktoré sa od r. 1800
neexistovali, potomkovia sa
najčastejšie
vyskytovali
nazývali podľa mena svojho
a po stáročia pretrvávali
otca – t. j. boli to len krstné
v Haliči, čo svedčí o ich
mená. Neskôr pre lepšie
neodškriepiteľnom lokálparozlíšenie
pribúdajúcich
triotizme:
osád prípadne panstiev bolo
Priezviská: Balog, Bompotrebné jednotlivcov lepšie
bala, Boress, Brezniczky,
odlišovať podľa toho kde
Czvancinger, Domby, Drdoš,
patria, odkiaľ prichádzajú,
Gombar, Helentsik, Hiker,
čím sa zamestnávajú a pod.
Kalocjay, Knoska, Križan,
Pôvodne teda priezviská
Lakatos, Lazsik, Lekar, Mavznikali podľa telesných
latinsky, Menczel, Pichler,
a duševných vlastností, podľa
Anna Antónia Borešová, narodená 1865
Pitlik, Podhradszky, Procnávykov prípadne aj prezývok. Často krát to boli aj mená podľa jednotlivé obce patriace pod jednu sko, Rajprich, Rehanek, Ružinsky,
názvu živočíchov, rastlín či neživých farnosť, prípadne aj širšie lokality Sleicher, Sustay, Svihla, Udvardi,
predmetov. Priezviská sú teda slová (regióny) pre ktoré sú typické mená Urszinyi, Vais, Valent.
pozbavené významu pôvodných slov ich obyvateľov. Haličské priezviská, Krstné mená: Anna, Anton, Antonia,
ktoré pretrvávali niekoľko storočí      Barbora, Františka, Jakab, Ján, Jozef,
a odlišujú sa aj pravopisne.
Približne od 15. storočia sa viac-menej v nezmenenej podobe Juraj, Katarína, Karolína, Mária, Onzačali aj na území dnešného Sloven- nachádzame v starohaličských ma- drej, Rozália, Samuel, Zuzana.
Zámerne som nespomenula
ska používať mená a priezviská a to trikách pre katolíkov a v maškovských
v nasledovnom poradí: ako prvé sa matrikách pre evanjelikov a. v. Ma- rod Forgáchovcov, pretože šľachtický
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rod je podrobne zmapovaný vo viacerých publikáciách a je dobre
známy z histórie nielen v Haliči ale
i v celom blízkom a vzdialenejšom
regióne, resp. Rakúsko-Uhorskej
monarchii.
V poslednom období nastala
výrazná migrácia obyvateľov, a tak
aj z Haliče a do Haliče prichádzajú
rodiny s novými menami. Mnohé
rodiny zasa vymreli a ich mená
nachádzame len na pomníkoch v
cintoríne. Niektoré typické haličské
priezviská nachádzame aj v iných
lokalitách Slovenska, prípadne aj
v zahraničí, čo nás núti zamyslieť
sa nad tým, či ich predkovia nežili
kedysi v Haliči. Mňa vždy potešilo,
keď som sa s niečím takým stretla a s
lokálpatriotickým zanietením som sa
k dotyčnému prihlásila.
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Hokejový klub
Hokejový klub HK REKON Halič sa zúčastnil Novohradskej hokejovej ligy amatérov ročník
2012/2013. Pre naše doslova amatérske mužstvo to bola ďalšia
skúsenosť hrať hokej s mužstvami,
kde minimálne polovica hráčov  
hrala súťažne hokej. Naše mužstvo
skončilo na siedmom mieste v počte
bodov osem za dve výhry a jednu remízu po predĺžení. Z týchto
málo výhier si ceníme výhru nad
mužstvom Legionaros, kde sme

vyhrali 4:1. V tomto zápase sme
podali disciplinovaný a hlavne bojovný výkon , kde sa nám podarilo
streliť rýchle tri góly a v závere
sme pridali ešte jeden gól. Na záver
zhrnutie ligy 2012/2013 aj napriek
početným prehrám nám zostala
chuť na hokej a tešíme sa na ďalší
ročník. Koncom mesiaca marec
nás čaká jeden dvojdňový turnaj
v Lučenci,  na ktorom sa každoročne
zúčastňujeme a chceme obhájiť
druhé miesto z minulého roku.

PhDr. Anna Borešová

Turisti cez Vianoce
nezaháľali
Tak ako sme avizovali
v predchádzajúcich Haličských zvestiach, dňa 26. 12. 2012 sa uskutočnil
vianočný pochod na Bralce. Zraz
účastníkov bol ráno o 8.00 hod na
námestí. Autobusom, ktorý nám
sponzorsky poskytla obec, sme sa
vyviezli na Budinské Lazy - Rázcestie pri salaši Juraj. Odtiaľ sme už
peši pokračovali smerom na Bralce.
Približne po hodine pochodu sme
dorazili na vrchol Bralce (817m
n.m.). Tam nás už čakala druhá skupina, ktorá išla z druhej strany,
od Timravinej studničky. V tejto
skupine bol aj najmladší účastník
nášho pochodu, ktorý má len 1,5
roka. Celú cestu absolvoval na
sánkach s rodičovským pohonom.
Od začiatku pochodu bolo inverzné
počasie. Na vrchole Bralce sme sa

Všetkých nových mladých hokejistov radi uvidíme v nasledujúcej sezóne.
Venujte nám 2% pre náš hokejový klub.
Obchodné meno alebo názov: Hokejový klub HK REKON Halič
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Halič, 985 11, Partizánska 4
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné údaje príjímateľa (IČO/SID): 42303214
Ladislav Kováč

zdržali zhruba hodinu. Popriali sme
si pekné vianočné sviatky, poopekali
slaninku, klobásku a ochutnali sme aj
niektoré vianočné dobroty, ktoré sme
si priniesli so sebou. Po ceste domov
inverzia ustúpila a naskytol sa nám
pekný výhľad na Nízke Tatry  a časť
Vysokých Tatier. Na Polichnianskej
magistrále sme stretli poľovníkov,
ktorí si vyšli na tradičnú Štefánsku
poľovačku. Prví účastníci pochodu
dorazili do Haliče zhruba o 16.00 hod.
Účasť na pochode bola slušná. Zišlo
sa 15 turistov. V súčasnom období

pripravujeme členskú schôdzu, ktorá
bude zameraná hlavne na prípravu
kalendára turistických podujatí na
rok 2013. Koncept týchto podujatí
sme zverejnili v našej vývesnej vitríne. Prvou akciou v roku 2013 bude
už tradičný pochod na Lysec, ktorým
zároveň zahajujeme akciu 100
jarných kilometrov. Pochod by sa mal
uskutočniť 23. marca. Podrobnosti
včas zverejníme v našej vývesnej vitríne. Týmto Vás, ktorí mate záujem,
na tento pochod srdečne pozývame.
Dovoľte mi, aby som poďakoval

			

		

ŠPORT		

				

všetkým účastníkom Vianočného
pochodu za účasť, Obecnému úradu
v Haliči za poskytnutý autobus a tiež
všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní tejto veľmi peknej a vydarenej akcie.
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST Sokol Halič

TJ Slovan Halič
má nové vedenie
Telovýchovná jednota Slovan Halič začala pracovať v novom
zložení: predseda – Andrej Hučka,
tajomník – Michal Nosáľ a členovia
– Peter Mikuš, Ivan Priadka. Cieľmi
nového výboru je hlavne vytvoriť
mládežnícku základňu, aj keď to
bude určite veľmi ťažké, nakoľko
mladí chlapci začínajú mať nezáujem
o futbal. Ďalším cieľom je zlepšiť
kvalitu ihriska a to zabezpečením
hospodára, čo bolo v minulosti
problémom. Jarná príprava začala
koncom januára, žiaci  pod vedením
pána Vyletela trénovali v telocvični,
dorast a A-mužstvo trénovali striedavo v telocvični a vonka, dorast pod
vedením Michala Nosáľa odohral
v príprave zatiaľ jeden zápas:
Tomášovce – Halič 0:0, A-mužstvo
hralo zimný pohár: Halič – P. Dravce
4:0, Halič – Veľká n. Ipľom 0:1,
Halič – Tomášovce 2:5, Halič –
Fiľakovo “B” 0:4, Áčko odohralo aj
jeden prípravný zápas a to v Banskej
Bystrici s Mičinou – výsledok: Halič
– Mičiná 1:6. Pevne veríme v dobrú
spoluprácu s obecným úradom a aj
ľuďmi, ktorí nám prisľúbili pomoc.

Zahájenie pochodu - Budinské lazy

Vianočná pohoda pri ohni

A. Hučka
predseda TJ

Záverečné defilé
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Rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov
(Súťažný ročník 2012/2013 – ”Jarná časť 2013”)

Veľkonočné koláčiky

Potrebujeme: lístkové cesto, 45 g
krupice, 0,5 l mlieka, 2 polievkové lyžice cukru, 80 g pomletých
vlašských orechov, 50 g hrozienok,
0,5 dl smotany, kúsok citrónovej
kôry, kúsok masla, trošku soli.
Postup: V mlieku uvaríme krupicu

s cukrom, maslom a troškou soli.
Uvarenú zmes necháme trošku
vychladnúť a pridáme pomleté
orechy, hrozienka, vajíčko, smotanu
a nastrúhanú citrónovú kôru. Túto
masu poriadne pomiešame. Lístkové
cesto vyvaľkáme na hrúbku 2 mm.
Vezmeme si pohár a vykrojíme malé

cesto. Vykrojené cestíčko naplníme
po okraj do formičiek (košíčky alebo
mafiny) s plnkou. Koláčiky vložíme
do vyhriatej 180 °C rúry a pečieme
približne 10 – 15 minút v strede na
výhreve zhora a zdola. Vychladnuté
veľkonočné koláčiky posypeme
práškovým cukrom.
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Jana Kamenská
Patrik Neki
Jana Gálová
Ján Žigo
Kristína Válovčanová
Nikola Válovčanová

Odhlásení:
Karol Gálik
Dominik Gálik
Ing. Daniel Bukoven
Bc. Michaela Bukovenová

Narodili sa:
Richard Lukáč
Justin Botoš
Michal Kráľ
Timea Hanusková

Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 11. 3. 2013 je 1655.

Umreli:
Martin Sarvaš
Elena Semaneková
Ján Labún
Július Berky
Vladimír Kačan
Milan Olšiak
Ľubica Mikušová

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2013
					

r. 2013 						

r. 2014

R = ružová nálepka platí do konca mes. február 2013 – vývoz 2x mesačne + separ. zber
Š = šedá nálepka, ktorá platí do konca mes. február 2013 – vývoz 1x mesačne + separ. zber
F = fialová  nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2013 do konca mes. február 2014 – vývoz 2x mesačne +
separ. zber
Č = červená nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2013 do konca mes. februára 2014 – vývoz 1x mesačne
+ separ. zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu: žlté, modré, zelené si občania môžu zakúpiť na obecnom
úrade ako aj kuka nádobu.

Omše počas Veľkej noci
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Milí priatelia detských kníh,
keď sa po dočítaní poslednej večernej rozprávky uložíte do
svojej teplej postieľky, napadlo vás niekedy, čo robia knihy v
noci? Len raz do roka môže malá morská víla, škaredé káčatko
i cínový vojačik opustiť stránky kníh a spolu s vami prežiť
rozprávkové dobrodružstvo...

NOC S ANDERSENOM

bude v piatok 5. apríla 2013
Pridáte sa tiež?

				

		

KULTÚRA				
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POZVÁNKA
Obec Halič a Základná škola s Materskou školou
Halič Vás pozývajú na „Veľkonočnú výstavu“, ktorá bude
nainštalovaná v malej sále Kultúrneho domu v Haliči od

2. 4. 2013 – 10. 4. 2013.
Na výstave bude možné hlasovať za najkrajšiu kraslicu detí z MŠ a žiakov ZŠ. Tri najkrajšie práce budú odmenené.

Rozprávková krajina v Haliči

Pohádková země je názov
putovnej výstavy,
kde bábky a knihy
českej spisovateľky
a
ilustrátorky
Vítězslavy Klimtovej už druhýkrát
putujú po Slovensku. Tentokrát sa
zastavia aj v Haliči.
Putovnú
výstavu bude možné
navštíviť 2. – 12.
apríla 2013.

POZVÁNKA
V dňoch 22. 4. 2013 – 30. 4.
2013 bude v malej sále Kultúrneho
domu v Haliči prebiehať výstava
obrazov Margity Janštovej. Reč jej
obrazov je zrozumiteľná a blízka,
vo svojich dielach zachytáva krásu
a harmóniu bežného života, krásy
Haliče.
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