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Ohliadnutie sa za rokom
v starostovskom kresle
Rok na dedine od volieb uplynul veľmi rýchlo, a preto by som
sa rád ohliadol za udalosťami a prácou, s ktorou sme sa odvtedy spolu
popasovali. Ekonomickú situáciu
obce som od predcházajúceho starostu preberal v kladných číslach a
niektoré projekty už boli rozbehnuté. S chuťou som sa pustil do práce
a ako prvý som prepracoval plán
odstavnej plochy pri cintoríne, ktorý
sa následne realizoval. V dedine sa
neustále niečo buduje: pokračuje
sa v prácach v zavedení optického kábla na internet, dokončila sa
modernizácia sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku, následne
sa tam vymieňajú okná. Pokračujú
aj práce na rozširovaní čističky odpadových vôd. Dokončili sa opravy
miestnych komunikácií. Do budúcna
sa podala žiadosť na environmen-

tálny fond, týkajúca sa zateplenia
budovy, výmeny okien a výmeny
strechy kultúrneho domu. So záujmom si vypočujem a prečítam všetky
vaše návrhy a podnety, snažím sa
vyjsť v ústrety čo najviac, v niektorých prípadoch sa mi podarí nájsť
kompromis, ale vyhovieť každému
nie je vždy v mojej moci. Som
o tom presvedčený, že naďalej bude
pokračovať dobrá spolupráca s poslancami, s jednotlivými komisiami,
aby naša obec napredovala. Všetkým
občanom želám nezabudnuteľné
prežitie vianočných sviatkov s rodinou a priateľmi. Zároveň vás v posledný deň roka srdečne pozývam na
Podzámocké námestie, kde spolu
privítame Nový rok 2016.
Juraj Machava
starosta obce

Aj Gladiator už vie,
že neprišiel “do Haliča”
Haličské slávnosti okorenil
koncert populárnej kapely. Kultúrny
program začal už v piatok večer
divadelným predstavením Zúfalé
manželstvo v podaní Joža Pročka a
Ivana Vojteka ml. Tristo divákov v zaplnenej sále domu kultúry sa pobavilo
nad „zrkadlom“ spolunažívania muža
a ženy v modernom manželstve. V
sobotu od rána sa nad Haličou niesla
vôňa grilovaných dobrôt. Prítomných
návštevníkov, ktorých neodradila
ani veľká horúčava, privítali nielen
stánky s občerstvením, ale aj krásne
výrobky šikovných remeselníkov.

Súčasťou Haličských slávností bolo
aj sprístupnenie miestneho múzea,
súťaž vo varení guľášu (vyhrala ju
obec Polichno) a súťaž v pití piva. Za
dobrovoľný príspevok na rozšírenie
detského ihriska sa na slávnostiach podával aj chlieb s masťou
a cibuľou. Od 14. hodiny pokračoval
na námestí kultúrny program. Na
pódiu sa postupne vystriedali Hudobno-spevácky súbor Haličan,
Dance Attack, bratia Gibaľovci, deti
zo ZŠsMŠ Halič a SZUŠ LučenecOpatová, divadelný súbor Strašidlá,
folklórny súbor Burinka, FIT JUMP,
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(dokončenie z 1. strany)

Zámocká kaplnka bude rozprávkovo ideálnym miestom pre jeden z
najkrajších dní v živote človeka.
Na čo sa bude využívať
dvorana?
Zastrešením a presklením
dvorany vznikol nádherný priestor
s rôznymi možnosťami využitia,
koncertov a iných spoločenských
podujatí.
Plánujete aj
spoločenské
akcie,
prístupné?

nejaké
verejne

Veríme, že zámocký hotel s parkom prilákajú do Haliče
hostí z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Tento región si zaslúži,
aby doň zrekonštruovaný Haličský
zámok vrátil čaro minulosti a aby
ako klenot Novohradu žiaril cez
svoje oživené historické korene do
budúcnosti pre ďalšie generácie.
S PhDr. Reginou Vidovou sa rozprávala Renata Padúchová

VÝZVA
Je bežným javom, že mnohí
motoristi parkujú svoje automobily na
ulici pred svojím rodinným domom.
Najmä v zimných mesiacoch to spôsobuje nemalé problémy z pohľadu
zimnej údržby ciest. Vyzývame preto
všetkých majiteľov automobilov, aby,
pokiaľ je to možné, nenechávali svoje
vozidlá zaparkované na ulici, resp.
aby čo najmenej zasahovali do vozovky. I v minulosti sa vyskytli prípady,
že kvôli niekoľkým vozidlám nebolo
možné zabezpečiť vyčistenie celej
ulice od snehu, nakoľko odhŕňač buď
neprešiel, alebo hrozilo poškodenie
odstavených áut. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť
Obecný úrad
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Denné centrum Halič. Čakanie na
hudobníkov skrátila bohatá tombola.
Po zhruba polhodinovom vystúpení
kapely INQUEST prišiel zlatý klinec
sobotňajšieho programu. Usporiadatelia sa tento rok pochlapili, keď
do Haliče dotiahli populárnu kapelu
Gladiator. „Naše prvé dojmy z Haliče
sú veľmi pekné. Sme veľmi prekvapení, že Halič má takú bohatú a veľmi
plodnú históriu. Akurát sú tu hody,
páči sa mi, že je tu veľa remesiel.
Ja to mám veľmi rád. Už sa tešíme
večer na koncert“, oboznámil nás

bubeník kapely Gladiator, Georgio
Babulic. „Áno, hrávame aj obecné
slávnosti či jarmoky. Vždy sme radi,
keď prídeme na miesto, kde sme ešte
nezavítali. Budeme hrať pomaly už
25. rok a pobehali sme toho naozaj veľa, celé Slovensko i Čechy
a napríklad aj tuná sme prvýkrát.
Takže vždy sa nájdu nejaké miesta,
kde sme ešte nehrali. A to nás vždy
poteší, keď prichádzame do niečoho
nového a nepoznaného“, podotkol
Babulic. Doplnil ho spevák Miko
Hladký: „Celkom dobre sa uchytila

pesnička Sám s ňou, takže sme radi,
že aj z nových albumov sa ľuďom
veci páčia. V septembri chystáme
novú pesničku, uvidíme, kedy to budeme môcť zahrať ľuďom naživo a
verím, že aj do Haliče opäť zavítame
a že si spolu zaspievame. Halič je
krásne mestečko, sú tu krásne budovy a je tu čo pozerať. Verím, že
si s tunajšími ľuďmi užijeme krásny
koncert“. Chalanov z Gladiatoru
sme vzápätí oboznámili, že Halič
je ženského rodu a že neprišli do
Haliča, ale do Haliče. Koncert Gladiatoru zaplnil námestie predovšetkým
mladým publikom. Fanúšikovia dobrej rockovej muziky si v hodinovom
vystúpení spolu s kapelou zaspievali
známe pesničky Sám s ňou, Raz tam
v uličkách, Keď sa láska podarí, Bonboniéra a iné. V nedeľu pokračovali
Haličské slávnosti bohoslužbami v
katolíckom i evanjelickom kostole a
športovými podujatiami. Doobeda sa
konal minifutbalový turnaj o pohár
starostu obce a poobede futbalový
zápas bývalých hráčov a majstrovský
futbalový zápas Halič – Čakanovce,
v ktorom domáci Haličania zvíťazili
2:1.
Dušan Dojčiar

Usmernenie k poplatku
za drobný stavebný odpad
1. 1. 2016 nadobúda účinnosť
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015
Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (ďalej len
„DSO“) a má priamy vplyv na spôsob
vyrubovania a vyberania miestneho
poplatku za drobný stavebný odpad.

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadaní dňa 13. 11. 2015 uznesením
č. B/1 schválilo dodatok č. 1 k VZN
č. 9/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Od 1. 1. 2016 bude drobný stavebný odpad od poplatníkov preberať
v zbernom dvore (bývalá MŠ) p. Náton, v jeho neprítomnosti p. Hanu-

liak. Po odvážení bude DSO uložený
do samostatného VOK. Poplatok za
odovzdaný DSO poplatník zaplatí
v hotovosti do pokladne na Obecnom
úrade v Haliči. Poplatok za komunálny odpad ostáva nezmenený (platia sadzby z roku 2015). Poplatok za
odovzdaný drobný stavebný odpad
je vo výške 0,02,- € za kg odpadu.
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Predstavujeme

Divadelný súbor Strašidlá
Divadelný súbor Strašidlá,
momentálne pôsobiaci v obci Halič,
je združenie mladých ľudí, ktorí sa
rozhodli kreatívne využiť svoj voľný
čas a vytvoriť niečo, čím pobavia
širokú verejnosť. Dali tak možnosť
ľuďom navštíviť a tešiť sa z divadla
aj napriek tomu, že nežijú v blízkosti
profesionálnych divadiel, ktoré pôsobia vo väčších mestách. Výsledkom
snáh, poctivej a tvrdej práce vzniklo
už mnoho divadelných hier, ktoré sa
tešili priazni a získali si množstvo
záujemcov.
Divadelný
súbor
Strašidlá vznikol v roku 2010 v obci
Lupoč a pozostával z amatérskych
hercov, ktorí boli ochotní popasovať
sa s náročným scenárom, scénou
a javiskovým pohybom a nacvičiť
tak predstavenie, ktorým vystúpili po
prvýkrát pred zvedavých divákov. Od
tej doby súbor pravidelne nacvičoval
nové predstavenia a svoje umenie
prezentoval nielen na domácej pôde,
ale aj v okolitých obciach a mestách.
Časom bolo nacvičených viacero
hier rôzneho druhu a žánru. Súbor od
jeho založenia prešiel rôznymi zmenami, a to sa prejavilo najmä na počte
účinkujúcich a najvýraznejšou zme-

Strašidlá ako jarmočné postavičky na Haličských slávnostiach
nou bola zmena pôsobiska. V roku
2015 sa Strašidlá presťahovali do
kultúrneho domu v Haliči. Vo svojom
novom pôsobisku začalo na novej
hre pracovať celkovo 9 účinkujúcich
(Miroslava Kaňuchová, Miroslav
Kaňuch, Nikoleta Malatincová,
Patrik Protuš, Patrik Šulek, Jana
Gašparovski, Anna Gašparovski,
Dušan Ambróš, Dominika Pivková)
a 18. 7. 2015 debutovali na svojom
novom pôsobisku divadelným pred-

stavením ,,Na svitaní“ (na motívy
diela Ivana Bukovčana, Kým kohút
nezaspieva). Medzi pravidelné aktivity divadelného súboru, okrem klasického divadla, patria aj rôzne aktivity, venované aj tým najmenším.
Súbor sa každoročne zúčastňuje
podujatí, ktoré sú počas sviatkov organizované pre deti predškolského
a mladšieho školského veku. Sú to
malé divadelné predstavenia hrané
počas zimných a jarných sviatkov.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša
púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i
vnuk.“

I takéto pekné slová
veršov zazneli dňa 18. 10. 2015
v Kultúrnom dome v Haliči, kde sa
stretli jubilanti pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Každoročné stretnutie jubilantov je milou udalosťou,
ktorú i tento rok spestrili svojim

Stretnutie jubilantov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

„Natrhám si kvety pod lesom na
stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do
dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
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kultúrnym programom žiaci Základnej a materskej školy v Haliči a žiaci
Súkromnej základnej umeleckej
školy v Opatovej. Pásmo piesní,
básní a tancov potešilo srdce nejedného z prítomných jubilantov. Po
vystúpení žiakov spomínaných škôl
pod vedením Mgr. Kataríny Gálovej
a Mgr. Anny Lukáčovej a spevokolu
Denného centra v Haliči, stretnutie
pokračovalo v malej sále kultúrneho domu príhovorom pána starostu,
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ktorý jubilantom poďakoval za ich
celoživotnú prácu, zaželal im veľa
pevného zdravia a príjemných chvíľ
v ďalšom živote. Každý jubilant bol
obdarovaný kvietkom a sviečkou so
zobrazením haličského zámku. Pohostenie a posedenie príjemne obohatilo vystúpenie spevokolu Denného centra v Haliči, ktorým patrí
veľké POĎAKOVANIE za spestrenie tohto podujatia. Malou sálou sa
ozývali obľúbené ľudové pesničky

v podaní jubilantov a členiek spevokolu za sprievodu živej hudby. Jubilantom želáme do ďalšieho života
veľa zdravia a pohody, a všetkým,
ktorí prispeli k príjemnej atmosfére
na tomto stretnutí, patrí srdečné
poďakovanie.
Mira Beňovská
predsedkyňa sociálno-zdravotnej
komisie

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11. 9. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:

4. Informácie z komisií.

1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Podnety občanov.
3. Správu o výsledku následnej
finančnej kontroly TJ Slovan Halič.

B/ Volí:
1. Za člena kultúrnej komisie Mgr.
Danicu Pružincovú.
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C/ Ukladá:

B/ Schvaľuje:

1. Poslancovi Mgr. Ivanovi Priadkovi
pripraviť VZN o užívaní verejného
priestranstva.

1. Dodatok č. 1 k VZN Obce Halič č.
9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. VZN Obce Halič č. 2/2015
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia.
3. Prílohu č. 2 k VZN Obce Halič č.
3/2013 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva.
4. VZN Obce Halič č. 3/2015
o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane pre voľby do NR
SR.
5. Rozpočet Obce Halič na rok 2016
– príjmy 1 053 643,- €, výdavky
408 094,- €, výdavky ZŠ s MŠ vo
výške 645 549,- €.
6. Prenájom obecného pozemku,
parc. č. KN-C 51/55 o výmere 48
m2 pre Štefana Svorada na obdobie 5
rokov, t. j. do 31. 12. 2020.
7. Prenájom obecného pozemku,
parc. č. KN-C 461/189 o výmere
137,5 m2 pre Štefana Alberta na obdobie 2 rokov, t. j. do 31. 12. 2017.
8. Schvaľuje splátkový plán Ing.
Adriany Palíkovej na úhradu kúpnej
ceny za novovzniknutý pozemok,
parc. č. KN-C o výmere 137 m2 vo
výške 2466,- € na obdobie jedného
roka. Návrh na vklad bude Správe
katastra predložený až po úhrade

D/ Žiada:
1. Predložiť reálne požiadavky na
rozpočet na rok 2016 do 10. 10.
2015.

Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 13. 11. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Podnety občanov Ing. Hikkera.
2. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu
obce a ZŠ s MŠ Halič za rok III. Q.
2015.
3. Návrh rozpočtu Obce Halič na
roky 2017 a 2018.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
a návrhu viacročného rozpočtu na
roky 2017 a 2018.
5. Informácie z komisií športovej,
dopravy, školstva, kultúrnej, sociálno-zdravotnej, životného prostredia
a ekonomickej.
6. Informácie starostu obce o
činnosti.
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poslednej splátky.
9. Predaj obecných pozemkov, parc.
č. KN-C 462/2, druh zastavané
plochy a nádvoria o výmere 85 m2
a parc. č. KN-C 462/72, druh záhrady o výmere 142 m2 pre Bc. Gabriela
Orlaia s manželkou za cenu stanovenú VZN Obce Halič č. 2/2010, t.
j. 18,- €/m2.
10. Odmeny zástupcovi starostu vo
výške 23,71% a hlavnej kontrolórke
vo výške 20,14% za obdobie roka
2015.
C/ Nesúhlasí:
1. S poskytnutím finančného príspevku pre Váradiovú Vlastu na kúpu
elektrocentrály.
2. So znížením ceny za predaj obecných pozemkov pre Bc. Orlaia Gabriela.
D/ Volí:
1. Členov školskej rady za obec
v zložení Mgr. Udvardy Alexander,
Hikkerová Katarína, Ing. Molnárová
Roberta, Beňovská Miroslava.
2. Členov inventarizačnej komisie
v zložení: predseda – Mgr. Igor
Kokavec, členovia – Ing. Ján Neupauer, Ing. Edita Hujová, Dana Václavíková, Renata Padúchová, Mária
Veselovská.

Polnočná omša
Keď vietor šepká ti do ucha,
keď vdychuješ chladný vzduch,
keď hlavu obalí ti predtucha,
keď počuješ vlastný vzruch.
Už vieš, čo sa blíži,
je ti to jasné.
Ten, čo bol na kríži,

je to strašné, až je to krásne.
Zvony už bijú a ty už vieš,
že všetko stíchlo,
vtáčiky, vietor, zvony tiež.
Ponáhľaj sa rýchlo.
Polnoc už odzvonili – bež!

Všetko sa zrazu ligoce.
Utekaj, aby si stihol tiež,
tie prichádzajúce krásne
Vianoce.
Diana Pálešová 7. A
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Deň zdravého životného štýlu
Jednou z najdôležitejších
vecí k dobrému a dlhému životu
je zdravá výživa, na ktorú sa často
zabúda. Netreba však ani zabúdať na
duševnú pohodu. Keď totiž nie sme
v duševnej pohode, naše telo nie
je schopné prijať toľko dôležitých
látok, koľko sa v našej strave nachádza. Deň zdravého životného
štýlu, ktorý sme pre našich žiakov
zorganizovali v mesiaci november nám mal pripomenúť, že život
každého človeka je jedinečný,
neopakovateľný a nenahraditeľný.
Každý z nás by si ho mal dostatočne
vážiť. Žiaci sa zúčastnili množstva
aktivít. Tí najstarší sa na prednáške
a besede s pánom učiteľom Jezným
dozvedeli o nástrahách fajčenia.
Príslušníci
Policajného
zboru
z Lučenca im vysvetlili problematiku trestnoprávnych vzťahov. Stredná
odborná škola hotelových služieb
a dopravy z Lučenca pripravila pre
našich žiakov krásne stolovanie,
mali možnosť vyskúšať si zdobenie
torty či skladanie servítok. Na pútavej
besede so žiačkou Strednej zdra-

votnej školy z Lučenca o zdravom
stravovaní sa dozvedeli o vhodnom
príjme potravy, minerálov a tekutín.
Súčasťou bola aj názorná ukážka na
figuríne a prezentácia. Žiakom sa prihovoril tiež pán riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula. Veríme, že tieto aktivity
na našej škole prispeli k lepšiemu,
zdravšiemu prístupu našich žiakov

k svojmu životu. Ďakujeme všetkým,
ktorí ochotne prispeli a nezištne pomohli pri príprave celej akcie.

Mgr. Adriana Bošková
Mgr. Miloš Jezný
PhDr. Ľubica Marková

Exkurzia na hrad Vígľaš
V októbri si žiaci našej
školy šli vydýchnuť od školských
povinností a načrieť do minulosti
našej krajiny. Autobus smeroval na
zrekonštruovaný hrad vo Vígľaši.
Najskôr si ho žiaci obhliadli z výhliadkovej veže Masarykovho dvora
na Pstruši a od vlakového mosta pstrušianskej vlakovej stanice.
Pristavili sa aj pri nenápadnej skale,
ktorá pamätala rok 1929 a zimu vyše
-40 °C. Skôr, ako sa nedočkavci

pustili na krátky výstup k bránam
hradu, obzreli si starú vígľašskú
zvonicu a prelozili odstavený vláčik
v podhradí skrz – naskrz. Po krátkom výstupe vynovenou cestou
prešli bránou hradu a ocitli sa na
nádvorí nádherne zrekonštruovaného
hradu. Tu sa dostali do rúk sprievodcu – náruživého historika, ktorý
ich, úplne vyšťavených, po poldruhahodinovej prehliadke, prepustil
z hradu. Nabití historickými faktami

a historkami, premietali si výjavy interiéru hradu v autobuse až po Detvu.
Pri nákupoch v detvianskom Lidli sa
dostali rýchlo do reality a doplnili si
stratenú energiu sladkosťami, ktoré
počas jazdy do Haliče zázračne mizli
v rozrečnených ústach. Ich spokojné
tváre pri vystupovaní z autobusa prezrádzali, že boli s týmto dňom nadmieru spokojní.
Mgr. Kováčiková
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Sviatok veselých tekvičiek
Veľký sviatok všetkých
tekvičiek sa začal na našej škole v
stredu 28. 10. 2015. Aj tento školský
rok krásne vyzdobené tekvice a výtvarné práce dotvorili celkovú atmosféru akcie v klubovni školy. Fantázia žiakov roztiahla krídla, a tak
vznikli pekné dielka. Do súťaže
o najväčšiu, najvyrezávanejšiu
a netradičnú tekvicu sa zapojilo 25
detí. Tekvice boli naozaj krásne. Porota mala ťažkú úlohu, lebo nápady
detí i rodičov boli úžasné. Bol to
deň, ktorí sme spestrili rôznymi veselými aktivitami. Zabavili sme sa
na rôznych súťažiach, ktoré sú typické pre deti oslavujúce tento sviatok
v anglicky a nemecky hovoriacich
krajinách. Hľadali sme oko príšerky,
hádali sme počet gaštanov v pohári,
skladali sme nanukové tekvičky, hrali sme tekvičkové piškôrky, skladali
sme strašidelné poháre do veže.
Žiaci si mohli vyskúšať hádzanie
loptičiek, chodenie po pavučine, za
čo dostali sladkú odmenu. Nechýbali
tu ani kostýmy čarodejníc, strašidiel,
princezien a iných príšeriek.

Najkrajšie a najnápadnejšie masky
sme ocenili. Tí odvážnejší z nich si
prezreli strašidelnú animovanú rozprávku s názvom Strašidelná škola s
Casperom. Nechýbala hudba a tanec.
Náš tekvičkový deň sme zakončili
kvízami a hrami. Tieto aktivity zaujali aj najmenších škôlkarov, ktorí sa
prišli pozrieť na výstavku tekvičiek
a zasúťažiť si s nami, pochutnali
si na sladkostiach. Takto veselo

sa mohli začať jesenné prázdniny.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom,
rehoľným sestričkám za poskytnutie
cien, čím podporili túto akciu.

PhDr. Ľubica Marková
Mgr. Lucia Orlaiová
Ing. Žaneta Bystrianska
Mgr. Mária Triznová

Technická olympiáda
Aj vyučovací predmet Technika má svoju olympiádu. Tento
školský rok sa konal jej 6. ročník.
Po novembrových školských kolách
sa víťazi stretli v okresnom kole
v dvoch kategóriách. Našu školu
v Lučenci reprezentovali: Lukáš
Hrnčiar (9. A) a Marek Gábor (8. A)
v kategórii A (7., 8., 9. ročník) a Diana Rajprichová (6. A) v kategórii B
(5., 6. ročník). Po absolvovaní teoretického testu čakala žiakov úloha
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zhotoviť výrobok podľa technického
výkresu. Pre žiakov v kategórii A to
bol svietnik z dreva a kovu. Kategória B vyrábala drevený uholník.
Teší nás, že naša dvojica starších

žiakov túto súťaž vyhrala a vďaka
1. miestu postúpila do krajského
kola, ktoré bude vo februári v Banskej Bystrici. V kategórii B obsadila
Dianka Rajprichová pekné 3. miesto.

Gratulujeme!

Mgr. Ľuboslav Galád

Tvorivosť v školskom klube „DÚHA“
M n o h ý c h
rodičov potešil tento
školský rok možnosť
umiestniť dieťa do
školského klubu v ranných hodinách. Ranný
školský klub už funguje na väčšine škôl
a oceňujú ho najmä
rodičia, ktorí ráno
chodia do práce. Už
od 7.00 hod. môže
ich dieťa tráviť čas do
začiatku vyučovania pri
nenáročnej záujmovej
činnosti v bezpečí
a
pod
dozorom
vychovávateľky. Niektorí tento čas využívajú
na sledovanie krátkych
rozprávok, prípravou
na vyučovanie, ale
nájdu sa aj „hladoši“,
ktorí si ešte dojedajú
raňajky. Väčšina zo
16 detí navštevujúcich
ranný školský klub sa
do neho po vyučovaní
opäť vráti, keď už fungujú obidve oddelenia
s 54 deťmi. Činnosť
v nich je organizovaná
– je zameraná na relax,
odpočinok, záujmovú
činnosť a prípravu na vyučovanie. Po
príchode do klubu sa idú deti spoločne
s vychovávateľkami naobedovať.
Niektorí potom navštevujú krúžky
a iné aktivity, ktoré škola ponúka

v mimovyučovacom čase. Vo vynovených priestoroch ŠKD sa tvorivosti medze nekladú, o čom svedčí
výzdoba oddelení , chodieb a jedálne
základnej školy. Často využívame

materiály, ktoré by inak
skončili v smetnom koši
– plastové fľaše, vrchnáky, kartóny, papierové
taniere, atď... inak povedané, snažíme sa ich
„umelecky recyklovať“.
Zbierame aj prírodné materiály – šišky,
orechové
škrupiny,
vetvičky zo stromov.
V novembri sme sa pripojili aj k školskému
Halloweenu vlastnou
oslavou plnou súťaží.
Bol to zároveň aj mesiac, v ktorom sme
postupne vyzdobovali
priestory ŠKD vlastnými ozdobami so zimnou tématikou. Obe
oddelenia
skrášľujú
vianočné stromčeky ozdobené tým, čo si sami
vyrobili. Zábavná bola
najmä výroba „brmbolcov“ zo zvyškov pletacej vlny a vznik nášho
„brmbolčekového“
vianočného stromčeka.
Podaril sa! Ak neveríte,
pozrite si fotografie na
webstránke našej školy.
Deti zo školského klubu „DÚHA“ Vám prajú požehnané
a pokojné vianočné sviatky.
Bc. Galádová Katarína
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Ako Haličský Štoplík do školy prišiel
Aj tento rok sa v spolupráci MO Matice Slovenskej,
obce Halič a ZŠ s MŠ Halič
konala recitačná a výtvarná súťaž
Haličský Štoplík. Dňa 20. 11.
2015 sa tak po siedmykrát zišli
v priestoroch základnej školy
v Haliči deti, ktoré predviedli
nielen svoje umelecké schopnosti, ale aj svoj pozitívny vzťah
k literárnemu, ako aj výtvarnému
prejavu a túžbu po sebaprezentácii a osobnostnom raste. A ak
umelca tvorí talent a pilná práca
– pod zodpovedným vedením
pedagógov deti preukázali, že aj
v Haliči máme nejeden talent.
V intenciách odkazu spisovateľky
Hany
Ponickej,
narodenej
v Haliči, sa tak predviedli deti od
1. po 7. ročník. Odmenou im boli
nielen hodnotné ceny a diplomy,
ale predovšetkým potlesk, uznanie
i hrejivý pocit z dobre vykonanej
práce.
„Viem, že láska sa
zapaľuje jedna od druhej, že
dôležitá je jej prax, nie teória.“
Toto je motto spisovateľky diel
pre deti a mládež Hany Ponickej,
ktorej deti po odprezentovaní sa
odniesli na pomník kyticu. Česť
jej pamiatke.
Výkony žiakov posudzovala 5 členná porota a tu sú
najúspešnejší súťažiaci:
Matej Kliment (2. A), Kristína Belková (3. A), Alexandra Oláhová (4. A), Alexandra Jašková (4. A), Miroslava
Gréčová (5. A), Eva Kučerová (5.
A), Marek Pružinec (1. A), Fábián
Fízeľ (2. A), Viktória Berkyová (3.
A), Nikola Oravcová(4. A), Alexandra Laššanová (4. A), Jaro-

slava Čriepková (5. A), Alexander
Németh (2. A), Ján Kováč (3. A),
Michal Galád (4. A), Adriana Lalíková (4. A), Viktória Repecká (5.
A), Nikolas Krupčiak (5. A).
Literárne kolektívne ceny: 1. A a 5.

A.
Výtvarné kolektívne ceny: 1. B, 1.
A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 7. ročník
špeciálna trieda.
Mgr. Danica Pružincová
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Vianoce 2015
Hneď na začiatku chcem
poznamenať, že moje spomienky nie
sú historiografické, nakoľko nie som
historička, ale možno budú zaujímavé
aj pre súčasníkov žijúcich v Haliči.
Pomaly sa končí rok 2015
a my už teraz môžeme bilancovať
a hodnotiť aký bol, čo nám priniesol a zároveň aj zaspomínať si
na udalosti, ktorých pamätníkov už
sotva v Haliči nájdeme. Vo svojich
spomienkach sa vraciam zhruba o 70
rokov dozadu, kedy sme sa mali stať
počas druhej svetovej vojny priamymi účastníkmi oslobodzovania, čiže
frontových udalostí našej obce. Po
prvýkrát sme pocítili bezprostredne
blížiace sa frontové udalosti, keď sa
na jeseň (asi v septembri – októbri
1945) objavili nemeckí vojaci v obci
a z domu do domu hľadali ubytovanie
pre zvyšky vojenskej jednotky, ktorá
sa mala po porážke na fronte zotaviť
a mala byť znovu nasadená do frontovej línie. V tom čase v Haliči boli
až tri Borešovské domy, v ktorých
sa mohli nemeckí vojaci i napriek
ostrým protestom mojej mamy,
ktorá dokonale vedela po nemecky,
ubytovať. V jednom z nich (v ktorej
kedysi bola četnícka stanica, resp.
v Praženkovom dome) sa zriadila
kuchyňa. Dodnes si živo spomínam
na objemného, dobrosrdečného
Hansi báčiho pôvodom Rakúšana,
ktorý šéfoval malej skupinke pomocníkov v kuchyni. Potajomky sme sa
dozvedeli ako to na fronte bolo, čo
nás čaká pri prechode frontu, prípadne ako sa pripraviť na prežitie.
Bezmála trojmesačné spolunažívanie
s týmito boja skúsenými, disciplinovanými vojakmi nás zblížilo a so
zdieľajúcimi ich vlastnými obavami
o prežitie sme vytvorili akési sused-

ské stavy a v obci bol relatívny pokoj
a poriadok.
V tom čase sme sa dozvedeli,
že prvé rumunské jednotky už koncom
roku 1944 prekročili československé
hranice. Tieto jednotky nepôsobili samostatne, ale vždy podliehali
40. a 53. sovietskej armáde 2. ukrajinského frontu. Prvou osadou na
našom území, ktorú oslobodili, bola
Buzica, dnes súčasť Buzitky v okrese
Lučenec. Stalo sa to 18. decembra
1944. Ešte pred prekročením hraníc
vydal veliteľ 4. rumunskej armády
rozkaz, v ktorom upozorňoval vojakov, že vstupujú do krajiny, ktorá
im vždy preukazovala úprimné
priateľstvo a podľa toho sa majú
správať k jej obyvateľstvu.

Silvester roku 1944
Na jeseň v roku 1944 sa
už priblížil aj k nám front natoľko,
že jeho závany bolo cítiť aj v obci.
Blížili sa Vianoce a nekonečné
kolóny utečencov, ktorí utekali pred
frontom, nemali konca kraja. Cesty
aj také bezvýznamné, ktoré prechádzali aj cez Halič a okolie, boli
deň i noc beznádejne obsadené. Boli
to väčšinou maďarskí občania, ktorí
sa až u nás dozvedali, že vlastne už
opúšťajú Maďarsko, pretože Halič
bola posledná obec ešte na území
vtedajšieho Maďarmi obsadeného
územia. Boli to nevysloviteľne smutné až zúfalé obrazy ľudí, ktorí ani
netušili, čo ich čaká. Na Vianoce náš
pohostinný dom prichýlil množstvo
utečencov rôznych národností, kde
pri skromnej večeri pocítili teplo, ako
aj prejav súcitu. Vianoce pominuli
a naši sčasti oddýchnutí hostia (Nem-

ci) dostali príkaz baliť sa. Neodpustili si ale patričným spôsobom s vyletujúcimi zátkami od šampanského,
streľbou a raketami osláviť príchod
nového roku a prejaviť svoju radosť
z toho, že sú ešte nažive. Ráno sa
obec zobudila do tichého rána, kedy
už aj zvuk posledného proviantného
automobilu utíchol. Na miesto tichej,
oddychujúcej vojenskej jednotky sa
do obce nahrnuli už v plnej poľnej
nasedení vojaci, regulovčíci, radisti
a naše obydlia sa stali „bojovými
stanmi“, z ktorých sa vydávali rozkazy na frontové operácie. Predné
chyže domov boli nedostupné a celá
atmosféra mrazivých januárových
dní bola napätá. Cesty sa vyprázdnili,
len z času na čas bolo vidieť do biela zahalené postavy, ktoré ťahali za
sebou akési lyže alebo plytké sánky,
v ktorých privážali z frontovej línie
padlých, aby ich dočasne pochovali
v promenádach. V tom čase sa bojovalo o Lučenec, ale frontová línia
sa tiahla až k Maškovej. Zo spodnej
časti obce, tzv. „dolinky“ sa sporadicky ozývala paľba z guľometu
a bolo už len otázkou niekoľkých
dní, kedy sa v prvom rade oslobodzujúce jednotky dostanú do Lučenca
a potom už aj do Haliče.
Do 14. januára 1945 museli
obyvatelia Lučenca čakať na prelomenie frontu a oslobodenie mesta.
Vojská sovietskej a rumunskej armády
utrpeli v bojoch o Lučenec dosť
vysoké straty. Ustupujúca nemecká
armáda vyhodila poštu na hlavnej
ulici, podpálila parný mlyn. Z 2000
budov v meste bolo poškodených
1817, z toho 93 úplne zničených.
Halič
bola
oslobodená
23. januára 1945 rumuskými vojakmi. Padli tu 7 rumunskí vojaci,
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10 nemeckých a 10 občanov. Ustupujúce nemecké vojsko stihlo ešte
podmínovať kaštieľ rodiny Forgáchovcov. Bola to obrovská detonácia v noci, ktorá zdvihla zo stoličiek
u nás usilovne pracujúcich radistov,
ktorí bleskove zaujali miesto pod
širokou zárubňou medzi dvomi izbami, aby v prípade zrútenia sa domu
neboli zavalení. Môj otec, ktorý o
piatej hodine rannej budil osadenstvo

hospodárstva, nám oznámil vrátiac
sa z rannej obchôdzky, že rumunské
vojsko je pred bránou. Zobúdzajúca
sa rodina s hrôzou čakala čo bude
ďalej. Po otvorení brány sa dvor,
stajne a priľahlé staveniská naplnili
rumunským vozatajstvom. Po oslobodení bola obec znovu pričlenená do
Československej republiky – okresu
Lučenec. Definitívne došlo k zmene
názvu Gács na Halič. Tieto udalosti
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nám nepripomína len pomník vo
„Fenyvesi“, ale aj ulica nesúca názov tohto dňa. Pri tomto pamätníku
každoročne obec organizuje pietne
spomienkové zhromaždenie a tak si
uctí všetkých tých, ktorí sa pričinili
nielen za oslobodenie obce v roku
1945, ale aj za jej súčasný rozvoj.
PhDr. Anna Borešová

Zabudnuté tajomstvo haličskej studničky
V mojej pamäti sa často
vynárajú spomienky na starých ľudí,
dnes už dávno nebožtíkov z mojej
mladosti. Na ľudí, ktorých pohľady
necúvali do seba a ich slová mali priamy význam.Aj ich prímenia, prezývky
boli ich vzácnou alebo aj smiešnou
pripomienkou ich životných postojov.
Tieto „prímenia“ boli ich vlastnosti
súvisiace s ich životným zameraním,
ale aj jasným postojom k dobru alebo
k zlu. Boli to „prímenia“ ako Fiškáľ,
Šibal, Kupec, Komediant, Praboh,
Koškár. Ale aj jasné pomenovanie – to
je dobrý človek alebo to je zlý človek.
Ako dieťa som už z týchto slov, ktoré
neboli hovorené len mne, ale moje uši
a oči vnímali okolie, vedel, čo mám od
ktorého človeka očakávať. Áno, ľudia
v minulosti si dokázali priamo vyriešiť
spory aj bez súdov. Z rozprávania a aj
z poznania týchto ľudí viem, že aj
zabitie človeka si dokázali vyriešiť
bez ujmy nevinného, hoci z dnešného
pohľadu vraždil. Ak autority obce
povedali, že je to dobrý človek a zabil
v sebaobrane, obstál aj pred sudcom,
aj v povedomí okolia ako bezúhonný
človek. Povedali priamo o ňom, že
zabil morálnu kaliku, a nie človeka, ak
to tak bolo. Takýchto ľudí som poznal
v mladosti a ak takýto človek mal pripomienku dobrého človeka, vždy sa

dalo na neho spoľahnúť. Boli to rovesníci mojich rodičov a starých rodičov,
žijúcich skromne, ale hrdo, kedysi na
mojom rodisku – na vrchoch. Keďže
väčšinu života už bývam v Haliči,
obľúbil som si tento „dolniansky“ kraj
a priamo ma vzrušuje história môjho
bydliska. Lebo aj v Haliči žili takí
istí čestní ľudia, ako aj v mojom rodnom kraji. V minulosti aj tu žili ľudia,
ktorí namiesto spätosti s postavami
z telenoviel a rôznych reality show
žili svoje osudy späté v príbuzenstve
svojich rodín v podrobnom prežívaní
každej rodinnej udalosti s priamym
a úprimným citovým naviazaním na
spolupatričnosť. Vedel by som aj ja
ako prisťahovalec vyzdvihnúť mnoho
vzácnych ľudí v tomto krásnom kraji.
V dobe, kedy ešte na poliach neboli
rozorané medze a cesty do haličskej
hory boli vraj sväté písmo pre každého,
bola vraj zastávkou na ceste pri zbere
hríbov studnička, kde sa dalo napiť dobrej vody a nemusela sa nosiť z domu.
Chcel by som sa zmieniť hlavne o tejto
haličskej studničke. Čo sa s ňou stalo?
Aj keď sa čestnosť vytráca z ľudskej
potreby, nikdy sa nevytratí potreba
pitnej vody. Kedysi pri spoznávaní
kútov haličskej prírody v potulkách za
hríbami so vzácnym človekom ujom
Ďurdíkom, som veľakrát počul od

neho, že ešte musí obnoviť studničku.
Nestihol. Nikdy ani nedošlo k tomu,
aby mi ukázal presne miesto, kde sa
studnička nachádza. Až nedávno som
stretol na týchto miestach „mladého“
Vila Ďurdíka, ktorý sa pochválil,
že vykopal studničku spod nánosov
zeminy a tým odhalil studničku. Teraz
stále keď prechádzam okolo, sa napijem vody a spomínam si na myšlienky
a spätosť „uja Vila“ Ďurdíka s láskou
k Haliči. Vážený starosta a ctení poslanci. Bolo by pekným počinom, aby
sa studnička vašich dedov a otcov
obnovila pre našich pokračovateľov.
Stačí málo v porovnaní s invenstíciami, ktoré si vyžaduje dnešná doba.
Forma obnovy môže mať rôzne prevedenia. Financovaná zo zbierky, alebo
z obecnej pokladnice. Prevedenie
opravy môže byť nákladnejšie, ale stačí
aj jednoduché vyhĺbenie, obkopanie
a vyčistenie studničky. Vymurovanie
zo skál a osadenie PVC rúr na odtok
vody do potoka. Aj keby voda nemala
stopercentnú hygienickú nezávadnosť,
po kolektivizačnom obrábaní okolitej
pôdy aj tak studnička spĺňa potrebu
občasného osvieženia pre Haličanov,
ale aj pre obyčajných milovníkov
prírody bez spojenia s nostalgiou za
dobou minulou.
Jozef Rekšák
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Okrúhle jubileum: 10 rokov Haličana
Snáď už nie je
Haličan, ktorý by nepoznal Haličan. Táto
naša hudobno-spevácka
skupina onedlho oslávi svoje 10. výročie.
Do našej obce už
neodmysliteľne patrí
a každoročne nás rozihrá nielen na haličskom
„búčove“, ale i na
mnohých
ďalších
akciách. Osviežme si
preto spomienky na
jej začiatky: skupinu
založila v r. 2005
hŕstka nadšencov, ktorí
sa
rozhodli oprášiť
staré zvyky a folklór,
najmä z oblasti Novohradu a Podpoľania.
Na prvom oficiálnom
verejnom
vystúpení
v roku 2006, ktoré sa
konalo ku Dňu matiek,
vznikol aj trefný názov.
Moderátorka programu
sa opýtala, koho má
uviesť, vtedy Ing. Emil
Ďurica
(zakladateľ
skupiny)
povedal:
“Uveďte nás ako Hudobno-spevácku
skupinu Haličan“. Toto meno sa ujalo a dnes možno povedať, že sa stalo
už haličskou tradíciou. Skupina má
dve zložky, a to spevácku a hudobnú,
čiže inštrumentálnu. Počet členov
a ich zloženie sa postupne menil. Ich
hudba bola vydaná na hudobnom CD
a záznamy z vystúpení pravidelne
zverejňujú na www.youtube.com. Informácie o pripravovaných akciách sa
dozviete na Facebooku. Od roku 2011
je Haličan aj občianskym združením,
ktorého štatutármi sú Beáta Balagová a Janette Káková. Skupina má

firemných večierkoch,
rodinných
oslavách.
K desaťročnici im teda
prajeme ďalšie tvorivé
inšpirácie v obci pod
krásnym
haličským
zámkom a nech sa
naďalej
úspešne
podieľajú na šírení
pozitívnej nálady a zachovávaní autentického
folklóru regiónu.
Mgr. Danica
Pružincová
Názory občanov a gratulácie:

za sebou množstvo vystúpení, a to
nielen v Haliči, ale aj v ďalších 20
obciach v okresoch Lučenec, Detva,
Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Poltár, i v meste Lučenec. Haličan reprezentuje obec nielen svojím názvom,
ale aj írečitým folklórom a nápaditými hudobno-speváckymi pásmami, doplnenými o hovorené slovo.
Ľudové piesne spájajú scenáre, popisujúce celý rok. V ich vystúpeniach
preto nechýbajú fašiangy, stavanie
a váľanie mája, jarmok, dožinky, pochovávanie basy, svadba, páračky,
vianočné zvyky, ale aj čepčenie
nevesty na svadbách, hranie na

Štefan Žingor: „Som
veľmi rád, že takáto
skupina u nás existuje.
Ako bývalý člen rockovej skupiny mám rád
veškerú hudbu a jej
žánre. Tak nech sa im
darí i naďalej rozvíjať
tento ľudový folklór.“
Marika
Fízerová:
„Samozrejme vnímam
ich pozitívne, vždy sa
teším na ich vystúpenie. Mohli by
pritiahnuť aj viac mladých, a ja im
prajem veľa zdravia, inšpirácie a kopec dobrej nálady.“
Ján Hikker: „Robia dobré meno nielen v Haliči, ale aj v celom okolí, v
Novohrade. Za 10 rokov so svojimi
vystúpeniami určite urobili radosť,
ako aj potešenie mnohým ľudom,
za čo im patrí veľká vďaka. Verím,
že aj naďalej budú propagátormi
ľudových tradícií, zvykov našich
predkov a budú robiť svojimi programami radosť nám ľuďom. Držím im
palce a prajem ďalšie úspechy.“
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Všimli sme si...
Haličanovi Milanovi Paľagovi sa ako učiteľovi na banskobystrickej základnej škole veľmi
darí. Popri iných úspechoch sa dočkal ocenenia aj od vlastných žiakov, ktorí mu pripravili také
dojímavé prekvapenie, že si to všimli aj na portáli bystrica.dnes.24.sk. Prebratý článok prinášame aj
čitateľom Haličských zvestí.

Obľúbený bystrický učiteľ zažil krásne prekvapenie:
Pozrel na tabuľu a na ten dojemný nápad nezabudne
Práca pedagóga je určite
náročná, no prináša aj chvíle, ktoré
dokážu krásne zahriať pri srdci.
Niečo podobné zažil už aj učiteľ
Milan Paľaga z banskobystrickej
základnej školy. Pozrite, ako ho
prekvapili jeho žiaci. Milan Paľaga
(29) je síce rodený Lučenčan, ale už
štyri roky žije v Banskej Bystrici.
Vyštudoval odbor biológia a telesná
výchova a má doktorát z pedagogiky.
Ako učiteľ pracuje už piaty rok.
V súčasnosti pôsobí na Základnej
škole Moskovská, kde učí biológiu,
telesnú výchovu a enviromentálnu
výchovu. Medzi žiakmi je obľúbený

a prečo? Jeho slová hovoria za
všetko. „Samozrejme, učenie nie je
len o vedomostiach, ale aj o vzťahu,
aký si so žiakmi vytvoríte. Veľmi rád
spomínam na rôzne úsmevné situácie,
zážitky, vtipné momenty, ktoré som
so žiakmi prežil,“ povedal Paľaga,
ktorý dodal, že asi najviac sa ich
odohralo na lyžiarskych, či plaveckých výcvikoch, exkurziách a rôznych
iných akciách. Práve jeho žiaci mu
pripravili aj krásne prekvapenie, aké
by zahrialo pri srdci snáď každého
učiteľa. „Pamätám sa, keď ma žiaci
na deň učiteľov potešili kvetmi a
medzinárodným ocenením – origi-

nálnou tabuľou s nápisom – najlepší
učiteľ na svete,“ prezradil s úsmevom Paľaga. To však nie sú jediné
príjemné chvíle, ktoré zažil s mladými Bystričanmi. „Tiež si spomínam
na dojemný telefonát žiakov
z koncoročného výletu, ktorého som
sa nemohol zúčastniť. Objatia, či
malé dary, darované veľkým srdcom
detí. To všetko sú veci, ktoré navždy
zostanú nezmazateľne v mojej pamäti,“ dodal Milan Paľaga.

Prevzaté z bystrica.dnes.24.sk
autor: Jakub Forgács

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení: Jaroslav Turčan, Bc. Zuzana Segečová,
Margita Merňáková, Ing. Peter Merňák, Anastázia Kosorínová, Ľudmila Harišová, Radoslav Dančo, Patrícia
Aláčová
Odhlásení: František Baran, Mgr. Ľudmila Bujtárová,
Jana Gálová, Ing. Miloš Hámorník, Želmíra Kováčová,
František Kráľ, Viktor Kráľ, Andrea Kráľová, Stanislava
Kučerová, Saul Lauro, Alana Pauline Laurová, Jana Laurová, Peter Purdek, Beáta Slováková, Marian Šoóš
Uzavreli manželstvo:
Ivan Slovák a Beáta Bukovcová
Ing. Gabriel Bujtár a Mgr. Ľudmila Hujová
Ing. Ondrej Bukoven a Ing. Ingrida Kopperová
Pavel Rys a Erika Šuleová

Viktor Kráľ a Andrea Hanesová
Marián Svorad a Iveta Bukovcová
Miroslav Kučera a Stanislava Žigová
Ing. Miloš Hámorník a Ing. Ivana Riazová
Peter Rubint a Mária Purdeková
František Molnár a Zuzana Golianová
Narodili sa: Miroslav Černák, Lukáš Lakatoš, Thomas
Paľaga, Annamária Kováčová
Umreli: Ján Záslav, Mária Schniererová, Anna Priatková, Ján Nodžák, Drahomíra Hámorníková
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 30.
11. 2015 je 1618.
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Rozhovor s Fredym Ayisim
Už dvakrát v Haliči usporiadali Adka Pročková a Fredy Ayisi,
zakladatelia školy YOGAVIDYA,
kurz pre certifikovaných lektorov jogy. Pri tejto príležitosti som
položila pár otázok Fredymu:
Kedy si sa prvýkrát stretol s
jogou a čím ti učarovala?
Prvýkrát som zaregistroval
jogu ako 10 ročný, ale tak vážnejšie
som sa nad ňou začal zamýšľať ako
15 ročný. Začal som si požičiavať
dostupnú literatúru a zbieral som
dostupné informácie. Zaujalo ma na
nej hlavne to tajomno, mystično. Viera, že človek nadobudne silnú energiu, vyčistí si myseľ.
Vieme, že máš v Bratislave
úspešné jogové centrum, ale minimálne dvakrát v roku navštíviš aj
Halič. Máš rád našu obec?
Milujem Halič, jej pokoj, jej
atmosféru, históriu a krásnu, čistú
prírodu okolo nej. Natáčali sme tu
moje druhé DVD-čko, ktoré sa volá
FREDY AYISI – yoga s prírodou
(yoga pre začiatočníkov aj mierne
pokročilých), na ktorom účinkujú aj

Haličania. Rád sa zúčastňujem akcií,
na ktoré ma pozve Adka Pročková.
Som rád, keď sa naše jogové centrum
rozširuje aj mimo Bratislavu.
Tento rok som videla na
kurze aj tvoju dcérku Vierku.
Pôjde v otcových šľapajách?
Zatiaľ nie. Vierka je samostatná. Urobila si kurz jogy a cvičí
sama. Zaujíma sa o filozofiu jogy, ale
má inú cestu pred sebou. Prvoradý je
pre ňu tanec a v tom je výborná.
Čo plánuješ v najbližšej
budúcnosti, resp. kedy ťa uvidíme

opäť na nejakom spoločnom cvičení
v Haliči?
Spolu s Adkou organizujeme
pravidelné certifikačné kurzy jogy raz
v Bratislave, potom v Haliči, takže
nasledujúci bude teraz v Bratislave
a niekedy v lete opäť tu v Haliči. Keď
Adka príde s nejakým nápadom –
napríklad urobiť nejaký workshop
pre priateľov v Haliči, ja nemám
problém prísť kedykoľvek, prídem
rád.
Pýtala sa
Renata Padúchová

Správa o činnosti OZ TJ Slovan Halič
za rok 2015
18. 1. 2015 sa konala
výročná členská schôdza, kde bol
doplnený výbor, ktorý pracoval v
nasledovnom zložení: Andrej Hučka
– predseda, Michal Nosáľ – tajomník, T. Hochholczer – pokladník,
vedúci A mužstva a hospodár, a
členovia Peter Zmuda – tréner a vedúci družstva štvrtoligového dorastu, Janka Paľagová a Martin Jaško.

Dňa 27. 3. 2015 sme zorganizovali
autobusový zájazd na kvalifikáciu
do Žiliny, kde bolo objednaných 36
vstupeniek zo SFZ po 15,- €. Z toho
20 kusov v hodnote 300,- € refundoval našim hráčom výbor TJ ako
odmenu za dlhoročnú vzornú reprezentáciu klubu a obce. V jarných mesiacoch sme zainvestovali do hnojiva, trávového semena, liadkovacieho

vozíka a postreku proti burine. Podarilo sa nám opäť osloviť sponzorov na vopred určené a zmluvne podchytené konkrétne účely. Celkom
800,- € prispeli Kofemika, Lustroj,
Revital a Svoma, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. V mesiaci júl sme
v spolupráci s ŠK Novohrad zorganizovali 2. ročník futbalového kempu
pre mladých futbalistov, avšak tento

				
rok dvojtýždňový. Napriek ponúknutej možnosti a výborným podmienkam sa ho žiaľ zúčastnili len
traja haličský chlapci. 11. júla sme
zorganizovali ďalší ročník Memoriál
Jozefa Molnára za účasti mužstiev
Halič, Divín, Rapovce a Stará Halič,
kde sa nám podarilo zvíťaziť. 19. júla
sme odohrali prípravný zápas v Divíne a 25. júla sme sa zúčastnili turnaja v Starej Haliči. Do striedačiek
sme položili zámkovú dlažbu, ktorú
nám venoval obecný úrad, vylepšili
sme i zavlažovanie, zakúpili sme
nové ochranné siete za brány. Všetky
nákupy realizujeme osvedčenou
formou internetového prieskumu a
vyhodnocovaním cenových ponúk.
Počas roka sa nám pokazila práčka,
ktorú nám bezplatne opravil Jarko
Zdechovan a neskôr nám venoval
i ďalšiu funkčnú a zánovnú práčku.
Osadili a vyrobili sme 5 nových
lavičiek na sedenie, zakúpili sme
kameru s príslušenstvom a stanovište
pre kameramana. Taktiež mi nedá
nespomenúť, že sme sa zapájali do
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všetkých grantov a podporných programov za získavanie finančných
príspevkov a materiálu (šláger mesiaca, granty SPP, nadácia TV JOJ
– projekt futbalová žatva, ako aj
hľadáme mladé športové talenty,
kde sme prihlásili Ondreja Franeka).
Z mechanizmu 2% z daní sme aktívnym oslovovaním darcov získali
607,90,- €. Nakoľko sme mali v
reprezentačnej budove starý a znehodnotený nábytok, sponzori nám
venovali zánovnú sedaciu súpravu so
šatníkovou skriňou – pani Černáková
Monika, obývaciu stenu – Iva Láska
a stoličky 4 kusy – OÚ. Bolo doplnené aj vybavenie na občerstvenie.
Ďakujeme všetkým sponzorom vrátane podnikateľov, ktorí nám venovali ceny do tomboly, Igorovi Kokavcovi za venovanie a namontovanie
2 vonkajších reproduktorov, ako aj
moderovanie, Michalovi Nosáľovi za
zapožičanie zosilňovača, notebooku
a tlačiarne, usporiadateľskej službe,
kameramanovi, zdravotníčke, ako aj
dievčatám, ktoré vyberali vstupné,
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brigádnikom, pracovníkom VPP, OÚ
za kosenie, opravu strechy, ako aj
všetkým ďalším, ktorí akoukoľvek,
čo i len malou pomocou pomohli
klubu, ešte raz ďakujeme. Posledné zápasy žiaľ ukázali na nevhodné a veľmi nešportové správanie
hráčov a fanúšikov, ktoré prinieslo
vysoké finančné sankcie, ale čo je
najhoršie, že spravilo veľkú hanbu
obci Halič, klubu, ako aj sponzorom. I tieto problémy sa riešili na
výročnej členskej schôdzi. Keďže
v prvom termíne sa nezišiel potrebný
počet členov, až na schôdzi konanej
v náhradnom termíne došlo k voľbám
nového výboru v zložení Tibor Hochholczer – predseda, Ing. Ľubomír
Paľaga – tajomník a členovia výboru
Peter Zmuda, Jozef Katrušík a Miroslav Černák. Veríme, že výbor v novom zložení prispeje k pozdvihnutiu
futbalu v Haliči. Športu zdar!

Tibor Hochholczer

Činnosť KST Sokol Halič v roku 2015
Činnosť KST Sokol Halič
v roku 2015 bola celkom uspokojivá.
Ako každý rok, aj rok 2015 sme
zahájili novoročným výstupom na
Javor (821 m), ktorý organizuje KST
Divín. Našou prvou akciou, ktorú
organizuje nás klub je už tradičný
pochod na Lysec, s názvom Jarný
kľúč. Jarný kľúč preto, lebo ním
odomykáme novú turistickú sezónu.
Pochod sa snažíme organizovať vždy
najbližší víkend k prvému jarnému
dňu. Tohto roku nám to vyšlo v sobotu 21. marca. Termín konania
Jarného kľúča sme zverejnili aj
v celosvetovom kalendári turistických podujatí na rok 2015. A opla-

tilo sa. Na vrchole Lysca (716 m) sa
nás zišlo 41 účastníkov a to nielen
z okresu Lučenec, ale aj z okresu
Poltár a Veľký Krtíš. Bolo to naozaj
veľmi dobré podujatie. V internom
kalendári podujatí nášho oddielu,
ktorý vypracúvame každoročne,
ďalej nasledoval prechod hrebeňom
Poľany. Prechod Poľanou organizujeme už tradične počas voľných dní
8. – 10. mája. Tohoročný pochod
dopadol vynikajúco nad očakávania.
V prvom rade bol vďaka Peťovi
Ondrisovi vynikajúco zorganizovaný. Z Hriňovej, kde sme pochod
začínali, sme prešli cez Raticov vrch
k vodopádu Bystré. Po krátkom od-

dychu sme pokračovali k horskému
hotelu Poľana. Tu nám zabezpečil
nocľah náš výborný kamarát Ferko
Belej v jeho chatke. Na druhý deň
sme pokračovali už tradičnou trasou
cez Prednú Poľanu, Zadnú Poľanu,
sedlo Jaseňová, Rudnou magistrálou na Vepor (1277 m), Hrb (1255
m) a na Chatu pod Hrbom. Tu sme
mali zabezpečený druhý nocľah aj
s večerou. Posledný deň pochodu
sme išli do Lopeja a odtiaľ vlakom
domov. Prechod hrebeňom Poľany
bol v minulých rokoch záležitosťou
len nášho oddielu. Tohoročného pochodu sa však zúčastnili aj turisti
z iných oddielov. Čo nás však najviac
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potešilo, bol fakt, že sme mali milého
hosťa. Svojou účasťou nás poctil
náš vynikajúci kamarát, horolezecký inštruktor, perfektný horolezec,
Sveťo Lacko. Pochod sa mu tak
zapáčil, že prejavil záujem zúčastniť
sa ho aj v roku 2016. Nechcem
vyhodnocovať každú jednu akciu,
ktorú sme mali v tomto roku, chcem
spomenúť len tie najvýznamnejšie.
K takýmto akciám samozrejme patrí už naša tradičná Haličská stovka
a dvadsaťpäťka. O týchto akciách
sme podrobnejšie písali v minulom
čísle. Za spomenutie však stojí, že
v roku 2016 budeme organizovať jubilejný dvadsiaty ročník oboch akcií.
Čerešničkou na torte našich podujatí
bol samozrejme detský turistický
pobytový tábor, ktorý sme zorganizovali v týždni od 12. do 17. júla
v Slovenskom raji. Bola to skutočne
vydarená akcia. Aj o tejto akcii sme
už písali. Medzi perfektné akcie
tohoročných podujatí patril výstup na
Kežmarský štít. Sprevádzal nás nás
kamarát horský cvodca Sveťo Lacko.
Trasa viedla z Hrebienka (1262,9 m)
popod Zamkovského chatu na Skalnaté pleso, odtiaľ cez Huncovský
štít (2362 m), Kežmarským sedlom
na Kežmarský štít (2556m). Musím
sa priznať, že ja som na Kežmarský
štít nevyliezol, nebol som zdravotne
celkom v poriadku. Chlapcov, kým
liezli na Kežmarský štít, som čakal na
Huncovskom štíte. Bolo mi to veľmi
ľúto, keď som ich videl liezť v stene
Kežmarského štítu. Ďalší horský
vodca, ktorý bol s nami – Ferko Starinský ma utešoval slovami „neboj sa,
Kežmarák tu bude stáť aj o rok!“ Je
to pravda, takže pre mňa v roku 2016
bude o výzvu viac. Už som v podstate
dohodnutý s obidvomi sprievodcami.
Ďalším veľmi pekným podujatím
bol výstup na Rysy (2499 m). Na
Rysy sme vystúpili zaujímavým spôsobom. Autom sme sa odviezli na
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Lysú Poľanu. Tu vystúpili z auta naši
traja členovia, Edko Hikker, Peťo
Ondris a Lacko Kováč a pokračovali
k Morskému oku a odtiaľ (z poľskej
strany) vystúpili na Rysy. My starší
– Marián Hikker a ja sme sa odviezli
na Štrbské pleso, odtiaľ na Popradské pleso a tak popri Žabích plesách
na Rysy zo slovenskej strany. Stretli
sme sa na Chate pod Rysmi. Bolo
to veľmi zaujímavé, naozaj veľmi
pekná vydarená akcia. Tohto roku
nás ešte čaká posledná naša akcia
a to Vianočný pochod na Bralce
(817 m), ktorý sa uskutoční dňa 26.
12. 2015. Zraz účastníkov bude na
Podzámockom námestí o 8.00 hod.,
srdečne pozývame každého priaznivca pešej turistiky. Ako vyplýva z uvedeného, rok 2015 bol pre náš oddiel
veľmi priaznivý. Podarilo sa nám
zorganizovať
n a o z a j
veľmi pekné
a zaujímavé
akcie. Okrem
našich akcií
sme
sa
zúčastňovali
aj na akciách
iných oddielov.
Takisto sa aj
na
našich
akciách
zúčastnili
turisti z iných oddielov. Záverom
mi dovoľte,
aby som sa
poďakoval
všetkým
n a š i m
členom, ktorí
sa
aktívne
podieľali
na
našich
akciách,

menovite
Igorovi
Kokavcovi,
Mariánovi Hikkerovi, Peťovi Ondrisovi, Lackovi Kováčovi a všetkým
ostatným. Ďalej mi dovoľte, aby
som sa poďakoval Obecnému úradu
v Haliči za finančný príspevok, ktorý
nám v roku 2015 poskytol a ďalej
za nezištnú pomoc pri organizovaní našich akcií. Úplne na záver
mi dovoľte, aby som vám všetkým
zaželal krásne Vianoce a do nového
roku hlavne pevné zdravie a pohodu.
Nám turistom do roku 2016 hlavne
pevný krok.

Ing. Pavel Jonáš
Predseda KST Sokol Halič
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Výstup na Olymp
Grécko. Úžasná krajina, ktorá
dala celému svetu vedcov, matematikov ako bol Táles, Pytagoras, básnikov
ako bol Homér. A veľa iných významných ľudí. Aj keď v súčasnom období
má množstvo politicko-hospodárskych
problémov, tieto Grécku neuberajú na
kráse a atraktivite. Pre slovenských turistov je Grécko veľmi príťažlivou dovolenkovou destináciou. Grécko sme
s mojou rodinou navštívili prvýkrát
v roku 2000. Odvtedy sme tam chodili
celkom pravidelne na dovolenky. Kúpanie v teplej vode egejského mora, ktoré patrí
k najčistejším moriam
na svete, bolo pre mňa
o to zaujímavejšie, že
z teplej vody počas
krásneho slnečného dňa
som pozeral na snehové
jazyky na Olympe. Preto vo mne, čím ďalej
tým viac, silnela túžba
vystúpiť tam. Lenže nie
je to také jednoduché.
Nevedel som si nájsť
partnera na výstup.
Tohto roku sa to však
prelomilo.
Zoznámil
som sa s dobrým kamarátom MUDr. Ferkom Hanáčekom,
s ktorým sme plánovali spoločnú dovolenku. Samozrejme v Grécku. Len
tak medzi rečou poznamenal: „Zober si
výstroj, pôjdeme na Olymp.“ A tak plní
očakávania sme išli. Moja rodina cestovala autobusom, Ferko s rodinou autom. Bez toho auta by sa nám ten výstup
robil horšie, pretože z nášho letoviska
k výstupovej trase to bolo asi 40 km
a autobusové spojenia sú komplikované.
Z nášho letoviska sme vyrážali dňa 6. 7.
2015 o 6.00 hod. (5.00 hod. nášho času).
Išli sme do mestečka Litochoro, ktoré
leží na úpätí pohoria Olymp. Z Litochora

ešte asi 10 km k výstupovej trase. Presne
na začiatku trasy sú maštale pre osly
a mulice, na chrbtoch ktorých sa vynáša
tovar na vysokohorské chaty. Cieľom
našej túry bol najvyšší vrchol Olympu
– Mythikas (2918 m). O niečo nižšie sú
vrchy Scolio a Stefanie, na ktorej podľa
gréckej mytológie sídlia grécki bohovia.
Cesta viedla najskôr pásmom lesa, ktoré
asi vo výške 2200 m prešlo do pásma kosodreviny, až nakoniec boli iba holé skaly.
Ako som spomínal, výstup sme začínali
pri maštaliach vo výške 1100 m, čiže na

vrchol nás čakalo vyše 1800 výškových
metrov. Asi po polhodine pochodu nás
dobehla karavána mulíc nesúcich tovar.
Čo nás osobne veľmi prekvapilo, bolo
značenie turistických chodníkov, v podstate nebolo žiadne. Na týchto trasách
platí pravidlo: „Chodník nepustí“. Výstup bol náročný jednak prevýšením,
celý výstup bol do kopca a jednak
dĺžkou. Trasa, ktorú sme si vybrali, sa
totiž ide dva dni. My sme to zvládli za
1 deň. Počas pochodu sme vyliezli na 2
kopce, ktoré ani nevieme aký mali názov
a nadmorskú výšku, lebo neboli absolútne označené. Počas výstupu sme oddy-

chovali len 3x. Celý výstup až na vrchol
trval 9 hodín. Na vrchole Mythikasu sme
sa zdržali asi 20 minút. Veľmi zaujímavé
je, že na vrchole je z plochých skál vybudovaná ohrada a zároveň pri ohrade
vybudovaná malá útulňa, ktorá slúži
zároveň aj ako akási kaplnka. Dá sa do
nej dostať len po kolenách, lebo vchod je
kvôli vetru nižší ako spomínaná ohrada.
Turisti tam nechávajú prebytočné fľaše
s vodou. Horia tam sviečky a kahance
a sú tam aj ikony gréckych svätých.
Ako som spomínal, hore sme sa zdržali
asi 20 minút. Pofotili
sme sa, trochu si oddýchli a zahájili zostup.
Celý zostup nám trval
7 hodín. Zostupovali
sme už za tmy. Svietili
sme čelovkou, ktorú od
istého času stále nosím
v batohu. Musím sa
priznať, že posledných
zhruba 500 výškových
metrov som doslova
trpel. Vďaka tomu, že
vlastne celá trasa vedie
do kopca a potom z kopca, som chytili do stehien svalovicu. Každý
krok bol pre mňa bolestivý. Aj napriek tomu, že celý pochod
nám trval 16 hodín, aj napriek tomu,
že bol veľmi náročný, aj napriek tomu
bol veľmi krásny. Krásny a pre mňa
veľmi uspokojivý, lebo nad najvyšším
vrcholom Olympu – Mythikasom zaviala vlajočka KST Sokol Halič. Skoro by
som bol zabudol spomenúť, že sme boli
aj pri snehových jazykoch. Mohli sme
sa aj poguľovať. Neďaleko snehových
polí sa kľudne popásali kamzíky. Boli
veľmi podobné našim. Na záver sa patrí
poďakovať olympským bohom, že nám
dovolili nazrieť aspoň do ich predsiene.
Ing. Pavel Jonáš

