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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Ťažkosti sveta spočívajú v tom, že hlúpi sú sebavedomí a inteligentní plní pochybností.”
B. Russel

Čo sme vybudovali tohto roku a čo nás čaká
Starosta informuje

V mesiaci september 2012
bola ukončená stavba „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie a rigolu na
odvedenie dažďových vôd na Ulici
B. S. Timravy“. Formou verejnej
súťaže sa stala
dodávateľom
stavby
firma
STRABAG
s.r.o. Bratislava.
Po
viacerých
odsúhlasených
zmenách
projektu
(naviac
práce) ako zemné
práce, vodorovné konštrukcie,
prehĺbenie rigolu
v dolnej časti
stavby a naviac
práce, na asfaltovaní
komunikácie,
bola
stavba ukončená s rozpočtovým
nákladom 59 926,61,- €. V mesiaci
september 2012 bol dodávateľom
stavby firmou SVOMA dokončený
aj chodník pre peších do cintorína.

Výstavba uvedeného chodníka sa
začala v roku 2010. Rozpočtový
náklad stavby bol vo výške 66
578,92,- €. V roku 2011 sa na stavbe
nepracovalo z technických dôvodov

(bolo by potrebné zhutňovať určitý
úsek chodníka, čo by predražilo stavbu). V súčasnosti už môžu chodci
bezpečne ísť zo Starej Haliče až do
centra obce Halič a späť. V mesiaci

august bolo v centre obce v jej oddychovej zóne vybudované detské
ihrisko s rozpočtovým nákladom 6
472,- €. Detské ihrisko vybudovala
firma FLORASERVIS Brno. Na
vybudovanie
detského ihriska
poskytla 2 000,€ aj firma IMET
– TEC, a.s. Bratislava. V rámci
uvedenej stavby
bol rozšírený aj
kamerový systém
o jednu kameru,
ktorá
neustále
sleduje dianie na
detskom ihrisku.
V
súčasnosti
sa
pripravuje
projektová dokumentácia
na
“Rekonštrukciu
chodníka pre peších od autobusovej zástavky pri r. d. J. Tureka až po
Ulicu družstevnú“. Rekonštrukcia
je naplánovaná na rok 2013 a bude
financovaná z rozpočtu obce.
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Rekonštrukcia tohto úseku má prioritu z dôvodu, že týmto úsekom
prejde najviac ľudí či už do školy,
zdravotného strediska, lekárne, alebo na lokalitu Halič – Stred. V roku
2013 sa počíta aj s úpravou priestoru
medzi nákupným centrom a Ulicou
mieru, kde často parkujú odstavené
autobusy, resp. iné motorové vozidlá. Tento priestor plánujeme spevniť
a upraviť zámockou dlažbou tak, aby
architektonicky bol zosúladený s novovybudovaným námestím. Svojpomocne chceme v roku 2013 vykonať
aj rekonštrukciu priestoru okolo kríža
(oporný múrik, úprava zelene a pod.)
na Ulici krížnej. V mesiaci september obec Halič v spolupráci s mestom
Lučenec vybrali dodávateľa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
stavby „Cyklistický chodník, Halič
– Lučenec“. Dodávateľom štúdie
uskutočniteľnosti sa stala projektová
firma zo Zvolena. V súčasnosti sa
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zisťujú možnosti viesť túto trasu po
bývalej železničnej trase s tým, že
v katastri Lučenca sa uvažuje cca
o dvoch alternatívach vedenia tejto
cyklistickej trasy. Finančné prostriedky na uvedenú stavbu sa budeme
spolu s Lučencom snažiť získať zo
štrukturálnych fondov EÚ. V mesiaci október hodnoteného obdobia
sa uskutočnil aj výber dodávateľa na
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Chodník pre peších
na Ul. Staničnej“. Dodávateľom projektových prác sa stala firma z B.
Bystrice. Projektová dokumentácia
bude vypracovaná v jarných mesiacoch 2013. Zahájenie samotnej
stavby je podmienené zabezpečením
finančných prostriedkov z európskych fondov alebo z rozpočtu obce.
Z dôvodu opakujúcich sa statických
porúch objektu Zdravotného strediska
v Haliči, dala obec posúdiť uvedený
stav statikovi a následne vypracovať

projektovú dokumentáciu sanácie
statických porúch v časti, kde sa
nachádzajú sociálne zariadenia na
prízemí pri juhozápadnom obvodovom murive. Statikom bolo zistené praskanie obvodového muriva
z dôvodu nedostatočnej hĺbky základovej škáry s prihliadnutím na základovú pôdu a dôvod porúch priečok
je v nedostatočne únosnom podklade
t. j. murovanie priečok v násype
s absenciou betónových pásov. Na
základe uvedeného musí obec v roku
2013 zabezpečiť sanáciu uvedeného
stavu a to za plnej prevádzky zdravotného strediska, čo nebude jednoduchá úloha a bude vyžadovať
toleranciu, trpezlivosť a pochopenie
od pacientov a lekárov. Rozpočtový
náklad sanačných prác je cca 19
000,- €. Podstatnú časť týchto prác
chce obec vykonať svojpomocne.
Vladimír Rehanek

Do knižnice za poznaním aj zábavou
Čarodejnice a rôzne strašidlá
prevzali svoju vládu v obecnej

knižnici 9. novembra 2012 od 18.00
hod. Strašidelné čítanie pre deti

pripravila obecná knižnica v spolupráci s Denným centrom pre seniorov v Haliči. Už pri príchode deti
museli absolvovať skúšku ohňom
- ochutnať dračí mozog, ježibabine
oči a sliz. Držali sa hrdinsky
a všetko poctivo pojedli, hoci semtam nechýbali úškľabky. Keď sme
už boli všetci pohromade, začalo
strašidelné čítanie z knihy Zubami
– nechtami. Pripravený film, ktorý
nasledoval po čítaní, nebol až taký
strašidelný, a tak si deti radšej zvolili skrývačky. Medzitým samozrejme poriadne vyhladli a dobre im
padla pripravená večera – obložené
chlebíčky a ovocné misy. Šikovné
maminy deti vybalili aj koláčikmi,
a tak večera bola skutočne pestrá a
bohatá. Hoci čas rýchlo ubiehal, sti-
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hlo sa toho pomerne dosť. Zaujímavé
bolo čítanie z knihy Roalda Dahla
Čarodejnice, strašidelné maľovanie
na tvár a na záver sme sa spolu ešte
zahrali. Strašidlá ukončili svoju vládu
o 22.00 hod., ale myslím si, že im nič
nebude brániť, aby sa v budúcnosti
svojej vlády opäť ujali.Možno práve
toto podujatie podnieti aj iné deti,

aby nás v knižnici navštívili a prišli
sem či už za oddychom, alebo za
poznaním. Veď práve prostredníctvom kníh sa môžu ocitnúť v iných
svetoch, spoznať zaujímavé miesta
a krajiny a nájsť si nových priateľov.
Už dva roky sa každý piatok od
14.00 do 15.00 hod. v knižnici stretávajú deti, ktorým je kniha dobrým
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kamarátom. Možno k nim pribudnú
aj ďalší čitatelia. Nedá mi na záver
pripomenúť si slová J. A. Komenského: „Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť, znamená stávať sa
hlupákom“.
Mária Veselovská

Haličské slávnosti 2012
Ako po minulé roky, aj
tohtoročný
kultúrny
program
Haličských slávností bol pestrý a
určený pre všetky vekové kategórie. Hoci počasie nám veľmi neprialo, dobrá nálada neopustila
účinkujúcich, ale ani divákov. Dážď
prerušil program asi v polovici, organizátori však boli na výkyvy počasia
pripravení, presun z námestia do
kultúrneho domu bol plynulý a program pokračoval v kultúrnom dome
až do večera. Tešíme sa na stretnutie
opäť na budúci rok.
-rr-

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.

Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.

Nech tichá hudba veselosti
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci Vám pokoj,
lásku a šťastie prinesie.
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Rozpočet obce a podielové dane
Všetky obce v rámci SR
každoročne pripravujú návrhy svojho
rozpočtu na nasledujúci rok a programový rozpočet na nasledujúce dva
roky. Rozpočet obce sa skladá z príjmovej a výdajovej časti. Rozpočet
má byť vyrovnaný, resp. prebytkový,
nesmie byť schodkový. Najväčší
dôraz a pozornosť sa musí venovať
príjmovej časti, lebo od nej sa odvíja výdavková časť rozpočtu, ktorá
najviac zaujíma každého občana.
V príjmovej časti najvyšší objem
financií dostáva obec ako transfer
zo štátneho rozpočtu cez krajský
školský úrad a táto suma je vyčlenená
v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a stredných škôl. Z tejto sumy sa v našom
prípade môže financovať len činnosť
základnej školy (nie materská škola,
školský klub a školská jedáleň) a je
použitá na mzdy, odvody, tovary,
energie a služby v zmysle zákona
542/1990 Zb. ako prenesená kompetencia. Na základe toho istého
zákona materská škola, školský
klub a školská jedáleň sa financuje
v plnej výške z rozpočtu obce ako
originálna kompetencia. Len nepatrný príjem dostáva obec cez Krajský školský úrad pre materskú školu
– cca 3 600,- € ročne - na výchovu
a vzdelávanie. Druhý najvyšší objem
finančných prostriedkov v príjmovej
časti tvoria tzv. podielové dane,
ktoré dostáva obec každoročne od
štátu a sú tvorené z príjmov fyzických osôb. Výška podielových daní
sa odvíja od viacerých daností, ako
je počet obyvateľov, počet žiakov
navštevujúcich základnú školu a materskú školu, od nadmorskej výšky
obce, od vekového zloženia občanov
a pod. Zo svojich príjmov, ktorých
súčasťou sú aj podielové dane, obec
pokrýva a financuje všetky svoje

činnosti v rámci bežného rozpočtu
a kapitálového rozpočtu. Ako som
už vyššie uviedol z podielových daní
obec financuje všetky originálne
kompetencie týkajúce sa materskej
školy, školskej jedálne a školského
klubu, t. j. mzdy, odvody, tovary, energie a služby. Výška podielových
daní, ktorú obec vyčleňuje pre originálne kompetencie (materská škola,
školská jedáleň a školský klub) je
vypočítaná v zmysle Nariadenia vlády
SR 531/2010 o rozdelení výnosu dane
z príjmov v územnej samospráve
a je odsúhlasovaná poslancami OZ,
nakoľko nie je taxatívne určená.
Odsúhlasený objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktorý je
súčasťou schváleného rozpočtu, je
teda určený len na pokrytie výdavkov
originálnych kompetencií (materská
škola, školský klub, školská jedáleň)
a na kapitálové výdavky, t. j. na všetky
rekonštrukcie, prípadne nadstavby,
prístavby k celej nehnuteľnosti, ktorá
je majetkom obce a tvorí ju budova
základnej školy s materskou školou,
budova telocvične a areál školy.
Teda vyčlenené finančné prostriedky nemajú byť používané na prenesené kompetencie, t. j. na potreby
základnej školy. Výška podielových
daní určená Vládou SR a následne
vyčlenená pre uvedené potreby školy
(originálne kompetencie a spravovanie nehnuteľností) zďaleka
nepostačuje, aby bol
rýchlejšie
odstraňovaný generačný dlh, ktorý
obec zdedila od štátu a to tým, že
školy prevzala takmer v havarijnom
stave, bez vysporiadaných pozemkov,
ktoré obec postupne musí odkupovať
od bývalých vlastníkov. Tento článok
vychádza aj z odporúčania pre obce
k príprave a realizácii ich rozpočtu
na rok 2013 a vychádza aj z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní

rozpočtovej politiky orientovanej
na zabezpečenie finančnej stability
verejného sektora na rok 2013 medzi
vládou SR a Združením miest a obcí
Slovenska.
Vladimír Rehanek

Miestne dane
a poplatky
v roku 2013
Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadaní dňa 12. 10. 2012
schválilo VZN obce č. 4/2012
o dani z nehnuteľnosti, miestnych
daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania
a vyberania dane a poplatku na
území Obce Halič. V porovnaní
s rokom 2012 dochádza k nárastu
dane zo stavieb na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
k hlavnej stavbe a bytov o 0,02,- €
na m2 zastavanej plochy na sumu
0,15,- €. Daň za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu sa v porovnaní s rokom
2012 znižuje o 0,06,- € na m2
na sumu 1,50,- €. Ročná sadzba
dane z pozemkov za ornú pôdu,
chmeľnice, vinice, ovocné sady
a TTP sa zvyšuje na 0,3521,- € za
m2; ročná sadzba dane za stavebné
pozemky sa v porovnaní s rokom
2012 znižuje na 1,7651,- € za m2.
K uvedenej úprave miestnych daní
pristúpilo obecné zastupiteľstvo
z dôvodu dodržať ustanovenia §-u
7 Základ dane, odsek 9 a 14 zákona
č. 460/2011 Z. z. Ostatné poplatky
a dane – za komunálny odpad, psa,
užívanie verejného priestranstva,

				
za ubytovanie, predajné automaty,
nevýherné hracie prístroje ostávajú
nezmenené a na úrovni roka 2012.
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Jeseň života

Ing. Edita Hujová

Pri pohľade na pestro sfarbené stromy je každému zrejmé, že
napriek príjemnému počasiu, ktoré
nás ohrieva teplom babieho leta,
predsa prišla jeseň. Práve stromy
zobrazujú kolobeh života v prírode
azda najvýstižnejšie. Jarné lúče slnka
vyženú na konároch puky, z ktorých
zakvitnú kvety a zazelená sa lístie.
V ich korunách hniezdia vtáky a ich
hniezda ukrývajú nový život – malé
vtáčatá. V lete stromy žiaria jasnozelenou farbou, dodávajú ľuďom
elán a pozitívnu energiu do ich aktivít a na druhej strane v ich tôni
človek hľadá úľavu v horúčavách
a načerpanie nových síl po ťažkom
dni. A tak ako jeseň prináša na
stromy plody, tak aj človek v jeseni
života zbiera plody dosiahnuté tvorivou prácou v produktívnom živote.
Nie nadarmo sa hovorí, že strom,
ktorý si neváži svoje korene, odumrie. I v našej obci čoraz viac ľudí
zabúda na túto odvekú pravdu. Na
starých, či chorých sa mnohí pozera-

jú ako na záťaž a „brzdu“ rozvoja.
Spochybňujú a zneužívajú aktivity, ktoré obec vyvíja v záujme starostlivosti o našich seniorov, na presadzovanie vlastných pochybných
záujmov a odvrátenie pozornosti od
svojich prešľapov. Toto je presne to
pošliapavanie vlastných koreňov,
ktoré môže byť počiatkom konca.
Sociálna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve v Haliči a Obecný
úrad v Haliči každoročne v mesiaci
október organizuje pre seniorov, ktorí
sa dožívajú okrúhleho životného jubilea, posedenie spojené s kultúrnym
programom. Tento rok to pripadlo
na 21. októbra, kedy bolo vyslovené
poďakovanie za ich prínos obci
a vyzdvihnutie ich rokmi nadobudnutých skúseností, z ktorých by sa
mali mladí poučiť. Každý z nich je
jedinečný a vo svojom živote prežil
a dokázal veľa dobrého. Možno sa
im niečo i nepodarilo, ale i negatívne
skúsenosti sú dôležité. Na tom dobrom a overenom je treba stavať

a pokračovať a zlé skúsenosti by
mali slúžiť ako ponaučenie, čoho sa
vyvarovať. Úcta, láska, porozumenie,
trpezlivosť a uznanie autority starších
by sa mali premietať v každodennom
živote ako samozrejmosť. Iba vtedy, keď budeme čerpať zo svojich
koreňov, môže naša koruna plne
zakvitnúť a priniesť hojné ovocie.
Po spoločnej oslave bolo pripravené
pre jubilantov ako aj pre ostatných
občanov obce divadelné predstavenie „KUBO“ v podaní ochotníckeho
divadla Havkáči z Tomášoviec.
Tohtoroční pozvaní oslávenci:
65. ROKOV:			
Pavel Čriepok				
Izabela Najpaverová
Dušan Dojčiar				
Ján Nodžák
Martin Ďurian				
Eva Nodžáková
Milan Gibala				
Zuzana Peťková
Milan Klaga 				
Ondrej Pivka
Helena Klagová				
Zdenek Rusman
Ivan Križan				
Martin Sarvaš
Pavol Lenč				
Július Strigáč
Jaroslav Linhart-Harych			
Ondrej Števka
Ľudmila Macková			
Viera Teichnerová
Anna Mitterová				
Jarmila Žiaková
70. ROKOV:
Mária Barcajová			
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Elena Luptáková			
Zuzana Stolcová
František Neupaver			
Ján Válovčan
Mária Hašková 91 rokov
Ján Labún 92 rokov
Elena Semaneková 92 rokov
Agnesa Mojžišová 94 rokov
Mária Rajprichová 96 rokov

Jozef Najpaver
Elena Drdošová				
Pavel Pavlík
Pavlína Garajová			
Anna Priatková
Božena Hikkerová			
Anna Tomanová
Ján Hronec				
Anna Vyletelová
Alžbeta Kozáková			
Magdaléna Zmudová
Ján Marko
75. ROKOV:
Božena Bajčiová			
Pavel Kubaliak
Emília Cvancingerová			
Ladislav Pročko
Oľga Dombyová			

Helena Segečová
Tomáš Gibala				
Ján Záslav
Pavlína Gibalová			
Pavel Žigo
80. ROKOV:
Pavel Katreniak				
Eva Svoradová
Július Nagy				
Mária Zacharová
85. ROKOV:
Irena Liptáková				
Juraj Moravčík
Mária Miklóšová			
Jozef Švihla

Všetko na svete môže človek
spomaliť, každý pohyb, ... čo však
nezastaví, čo nikdy nespomalí, je
čas. Míňa sa deň za dňom, rok za
rokom a my sa len občas zastavíme,
aby sme si uvedomili určitý medzník
vo svojom živote. Životný medzník
je pre človeka príležitosťou obzrieť
sa na prežité roky a vo svojom
vnútri ich zhodnotiť. Raz budeme
všetci starí a po statočne vykonanej
práci budeme aj my potrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju starší
ľudia potrebujú dnes. Vieme, že
vďačnosť a úctu vyjadrovať iba
slovami je málo, preto sa budeme
usilovať dokazovať Vám to aj skutkami. Všetkým jubilantom v mene
redakčnej rady želáme šťastie,
životný elán, optimizmus, vytrvalosť
a veselú myseľ a to všetko podopreté
dobrým a pevným zdravím.
-rr-

90. ROKOV:

Aktivity seniorov v dennom centre
Priestory, ktoré obec zriadila pre seniorov, sú naozaj účelne
využívané. Pravidelne sa stretávajú
trikrát do týždňa, no keď si to rozbehnutá aktivita vyžaduje, prichádzajú
ochotne i viackrát. Z vďaky zato, že
sa obec o nich postarala, úzko s ňou
spolupracujú a pomáhajú pri akciách,

ktoré obec organizuje. Činnosti seniorov nie sú však zamerané len na
potreby obce, okrem prednášok,
besied či voľných chvíľ strávených
pri harmonike Janka Hronca, robia kopec iných prác. Inšpiráciu
čerpajú z krás ponúkaných všetkými
ročnými obdobiami, či odpozoro-

vaných vecí z televízie, internetu,
časopisov a podobne. Uvítajú každý
dobrý nápad a už sa svojpomocne
zháňa materiál a výrobok je na svete. Priateľstvá plné vzájomného pochopenia, ohľaduplnosti a obetavosti,
ktoré sa tu rodia, rozvíjajú a utužujú,
môžu byť príkladom, aké by mali byť
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medziľudské vzťahy v spoločnosti.
Zhotovené exponáty vystavujú v dennom centre a verejnosť si ich môže

pozrieť na výstavkách v kultúrnom
dome. V Mesiaci úcty k starším
pozdravili svojich jubilantov, zvlášť
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srdečne zablahoželali najstaršej
členke, pani Elene Luptákovej, ktorá
sa v tomto roku v zdraví dožila vzácneho životného jubilea 90-tich rokov svojho plodného života. Vďaka
manželom Svoradovcom – Matilke
a Paľkovi sa mohlo začať s pečením
vianočných trubičiek už v novembri.
Skúsený a zručný majster tohto fachu zapožičal dva stroje, predviedol
a počas celého obdobia chodieval
a usmerňoval ženy, aby sa konečné
výrobky podarili. Pieklo sa a pieklo,
veď aj pár získaných € klubu pomôže.
Aj v tomto roku chcú pokračovať
v pečení drobného vianočného pečiva
a v balíčkoch ponúkať záujemcom.
BH

68. výročie SNP
Dňa 29. 8. 2012 si obyvatelia
Slovenska pripomenuli 68. výročie
začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších
udalostí slovenských národných dejín,
medzníkom, ku ktorému sa už vyše
polstoročia vracia naša spoločnosť
ako k žriedlu národnej identity,
demokratickosti a spolupatričnosti k
rodine európskych štátov. S úctou a
vďakou si spomíname na hrdinských
bojovníkov, vojakov, partizánov a
ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam
a obetiam kliesnili cestu aj nášmu
dnešnému životu. Pri tejto príležitosti
pripravila obec Halič 28. 8. pietny
akt, ktorý začal o 18.00 hod. sprievodom a položením kytíc k pomníkom
pri Soľnom úrade, v lesíku a v cintoríne. Pietny akt na námestí otvorila
Bc. Lucia Horváthová básňou „Pravá
tvár SNP“, následne sa prítomným

občanom prihovoril starosta obce,
zdôraznil, že Slovenským národným
povstaním sme sa stali aj v očiach
sveta statočnými, predstavili sme
sa ako súci národ, s ktorým môže
každý vo svojej núdzi rátať, lebo
slovenský národ sa v tejto ťažkej de-

jinnej skúške zachoval mimoriadne
statočne. Po slávnostnom príhovore
si prítomní zaspomínali pri ľudových
tónoch hudobno-speváckej skupiny
Haličan.
-rr-
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Klub mladých v Haliči
Spolu s mladými ľuďmi
v našej obci sme si zaumienili,
že sa pokúsime o zriadenie centra pre mladých ľudí, kde by mohli
realizovať svoje voľnočasové aktivity. Po úvodných stretnutiach, na
ktorých sme zisťovali záujem o tento
projekt (nedá sa s trochou kritiky
skonštatovať, že záujem spočiatku
nezodpovedal našim aspoň minimálnym predstavám; samozrejme vďaka
patrí tým, ktorí sa na realizáciu
podujali) sme predložili obecnému

zastupiteľstvu komplexný návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schválilo poskytnutie priestorov
(priestory sa nachádzajú v budove OÚ Halič) pre klub mladých
a poskytnutie finančnej dotácie 500,€ na zabezpečenie nevyhnutných
rekonštrukčných prác. Samozrejme
za to patrí všetkým predstaviteľom
samosprávy veľká vďaka. Do
dnešného dňa boli v priestoroch
vykonané niektoré prípravné práce,
ako čiastočná úprava povrchu stien

a pod. Ďalším krokom by malo
byť vystierkovanie priestorov, ich
vymaľovanie a následná inštalácia
sociálnych zariadení. Práce síce
nepostupujú tak rýchlo, ako sme
očakávali, ale veríme, že k sprevádzkovaniu príde v priebehu prvého
polroka 2013. Všetko závisí od toho,
koľko času a práce bude mládež
ochotná tomuto projektu venovať.
Mgr. Ivan Priadka

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo 4. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 3. 8. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič
za ½ rok 2012.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za ½ rok 2012.
3. Informáciu o postupe prác na
rekonštrukcii Ul. B. S. Timravy.
4. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ
Halič o projekte 9. A.
5. Správu o hospodárení TJ Slovan
Halič.
6. Informácie zo zasadnutia
komisií.
7. Informáciu o príprave Haličských
slávností.
8. Žiadosť Jaroslava Linharta, bytom Halič, Ul. družstevná č. 9
o odkúpenie pozemku p. č. 847/11
o výmere 71m2 – zast. plochy a ná-

dvoria a 848/17 o výmere 21m2 zast.
plochy a nádvoria. Stavebná komisia
doporučuje poslancom OZ odpredať
uvedené pozemky za cenu určenú
uznesením OZ zo dňa 10. 2. 2012 č.
C/5 teda za 18,- € za m2.
9. Informáciu Ing. Huju o vzdaní sa
mandátu poslanca OZ.
B/ Súhlasí:
1. Aby zasadnutia OZ snímala len
jedna oficiálna obecná kamera, ktorá
je v rokovacej miestnosti.
2. S predĺžením a zaasfaltovaním
miestnej komunikácie na Ul. B.
S. Timravy k rodinnému domu č.
356/15, ktorý vlastní Mgr. Kocúr
s manželkou a s prácami naviac
oproti vypracovanej PD.
3. So zriadením prevádzky Kvetinárstvo SIGA na Ul. mieru č. 57/55,
Halič od 11. 8. 2012 za podmienky,
že bude doložený živnostenský list
a rozhodnutie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Lučenci na

uvedenie priestorov do prevádzky.
4. S predĺžením nájmu v obecnom
byte na Ul. družstevnej č. 6 po dobu
1 roka pre p. Janštovú, Zvolenská č.
139, Vidiná.
5. So zakúpením Informačného
systému, ktorý zobrazí jednotlivé
parcely v katastri obce a porovná
užívateľské a vlastnícke vzťahy
podľa skutočného stavu v katastri
nehnuteľností.
6. S poskytnutím veľkej sály na divadelné predstavenie Nežné bistro
pre Mgr. Jozefa Pročka bez poplatku.
7. Aby v prípade nepriaznivého
počasia dňa 11. 8. 2012 bola veľká
sála pre Mgr. Pročka prenajatá bez
poplatku od 20.00 hod.
8. Aby členovia sociálnej a stavebnej
komisie uskutočnili obhliadku a zistili skutočný stav ubytovaných u p.
Paľagu na Ul. mieru súp. číslo 20.
9. Súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku p. číslo E-KN 847 pre
Ľubomíra Švihlu s manželkou, by-
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tom Rúbanisko III/3, Lučenec, podľa
vypracovaného geometrického plánu
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e). Cena
pozemku za m2 je 18,- € podľa uznesenia OZ v Haliči zo dňa 10. 2.
2012 č. C/5. Do ceny pozemku budú
pripočítané náklady za vypracovanie
geometrického plánu.
10. S vypracovaním geometrického plánu na výstavbu garáží na Ul.
školskej.
11. S umiestnením prenosnej garáže
na Ul. školskej pre Milana Kamenského, bytom Halič Ul. školská č. 3
za podmienky, že získa súhlas susedov.
C/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič č. 3/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN obce Halič
č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb , o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby.
2. Sadzby za použitie autobusu nasledovne:
- plavecký výcvik 1,35,- €/km
(nezmenené)
- 0 – 50 km 1,10,- €/km
- 51 – 100 km 1,- €/km
- 101 – 200 km 0,90,- €/km
- 201 – viac 0,80,- €/km
Ostatné položky sa nemenia.
D/ Žiada:
1. Mgr. Pročka, aby oslovil kamenára na vyhotovenie písomnej
ponuky, v ktorej bude uvedený súpis
prác rekonštrukcie dvoch epitafov na
grófskych hroboch.
Termín: do 12. 10. 2012
2. Starostu obce o pripravenie VZN
obce o držaní domácich úžitkových
zvierat, do ktorého budú zapracované aj podmienky chovu a držania
psov.
Termín: do 12. 10. 2012

Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 12. 10. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu JUDr. Xénie Přibylovej
o vzdaní sa členstva v sociálnej
komisii.
2. Informácie o činnosti komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu.
3. Informácie o činnosti stavebnej
komisie.
4. Informácie o činnosti sociálnej
komisie.
5. Informácie o činnosti komisie
životného prostredia.
6. Informácie o činnosti komisie
školstva, kultúry, športu, detí
a mládeže.
B/ Súhlasí:
1. S prenájmom voľnej ambulancie
na obecnom zdravotnom stredisku
pre p. Nikoletu Kákovú na prevádzkovanie kozmetiky za podmienok,
aké majú stanovené lekári v ostatných ambulanciách.
2. S prenájmom obecného pozemku pre p. Jozefa Kovalančíka po
predložení súhlasu susedov. Výška
nájmu bude určená v súlade s platným VZN.
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3. Finančnú dotáciu vo výške 500,- €
pre ZŠ s MŠ Halič na plat asistenta
učiteľa do materskej školy na obdobie november a december 2012.
4. Úpravu VZN obce Halič na úseku
tvorby a ochrany životného prostredia v časti IV, § 15, odst. 2.
5. Ing. Editu Hujovú za členku ekonomickej komisie.
6. Odpredaj obecných pozemkov
p. č. C-KN 847/11 o výmere 71 m2
– zastavaná plocha a nádvoria a p.
č. C-KN 848/17 o výmere 21m2 –
zastavaná plocha a nádvoria, ktoré
sa nachádzajú v zastavanom území
obce Halič Jaroslavovi Linhartovi,
bytom Družstevná 385/9, Halič
a Štefánii Linhartovej, rod. Kašsovej,
bytom Družstevná 385/9, Halič, za
cenu 18,- € za m2, v zmysle zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí §-u 9a,
ods. 8, písm. b) a 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. 3, ods. 4.
7. Odmeny za 3. štvrťrok pre zástupcu
starostu vo výške 22,22 % a hlavnú
kontrolórku vo výške 21,11 %.
D/ Neschvaľuje:
1. VZN obce Halič o podmienkach chovu a držania domácich
a úžitkových zvierat v Obci Halič.

C/ Schvaľuje:

E/ Žiada:

1. VZN obce o dani z nehnuteľnosti,
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku na území
Obce Halič.
2. Finančnú dotáciu vo výške 1
600,- € pre ZŠ s MŠ Halič na nákup
detských postieľok.

1. Starostu obce upozorniť políciu
na nevhodné parkovanie áut na Ulici
mieru pri budove p. Kováča.
F/ Volí:
1. Inventarizačnú komisiu v zložení:
Ing. Hujová, Mgr. Udvardy, V. Belková, M. Svoradová, M. Veselovská,
M. Rapčanová.
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Končí rok 2012 – aký bol?
Vážení priatelia!
Takmer každý človek má
sklon k bilancovaniu a retrospektíve uplynulého času s ohraničenou,
končiacou
časovou
jednotkou.
Obzvlášť aktuálne je to práve v závere kalendárneho roka – a toto
obdobie práve prežívame. Aj keď
náš školský rok nie je totožný
s kalendárnym a jeho zásadné hodnotenie spočíva v posudzovaní
desaťmesačnej školskej práce, neignorujeme ohliadnutie sa do 365 dní
roku 2012 ani my v škole. Podvedome sa v spomienkach vynárajú
skutočnosti roku 2011 a porovnávame
ich s práve končiacim rokom. Už
v jeho začiatku sme museli pristúpiť
k úspornému režimu v čerpaní
finančných prostriedkov, ktorých pre
základnú školu bolo vyčlenených
menej ako v roku predchádzajúcom.
Všetci zamestnanci – tak pedagogickí ako aj technickí okrem základnej
vyučovacej a pracovnej povinnosti
cielene výchovne pôsobili na žiakovi
za účelom šetrenia všetkými energetickými médiami. V jarných mesiacoch prebiehal v škole projekt
o žiakoch 9. ročníka: “9. A trieda“.
Aj napriek kontroverzným názorom
na tento televízny cyklus, drvivá
väčšina pedagógov ho hodnotila ako
pozitívny. Škola, vďaka nemu získala novú interaktívnu tabuľu, ktorá je
vyučujúcimi využívaná vo viacerých
vyučovacích predmetoch. Jej hodnota je cca 1800,- €. Tak ako v závere
tohto programu bolo konštatované
– 18 žiakov – deviatakov sa dostalo
na tie stredné školy, ktoré si zvolili. Školský rok 2011/12 ukončilo
v našej škole 271 žiakov, z nich
38 žiakov v špeciálnych triedach
a 30 žiakov začlenených v bežných

triedach (s rôznymi vývinovými
poruchami učenia, či mentálnym
postihnutím). Počet neprospievajúcich (prepadajúcich žiakov) bol
11. Slávnostného prijatia u starostu
obce Halič, p. V. Rehaneka so zápisom do pamätnej knihy sa zúčastnilo
17 najlepších žiakov školy. Tí ju
úspešne reprezentovali na rôznych
súťažiach. Po dvoch prázdninových
mesiacoch škola začala ďalší školský
rok 2012/2013. Počet prvákov
sa po mnohých psychologických
vyšetreniach ustálil na 28 v A variante Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), 16 žiakov pokračuje
v prvom ročníku v B variante
ŠkVP z vlaňajšieho nultého ročníka
a 7 žiakov – prvákov nastúpilo do
špeciálnej triedy. Z organizačných
zmien v tomto školskom roku je treba spomenúť zlúčenie dvoch ôsmych
tried do jednej deviatej (z dôvodu
poklesu počtu žiakov). Množstvo
finančných prostriedkov, tak ako som
v úvode spomenul, neumožnilo vedeniu školy priebežne odmeňovať a tak
ďalej motivovať zamestnancov počas
celého roka. Zamestnanci pracovali
za základné mzdy v zmysle tarifných tabuliek a mzdových zaradení.
To, že sú tieto už roky poddimenzované a v porovnaní s platmi v európskych krajinách niekoľkonásobne
nižšie, zamestnanci dvadsať rokov
tolerovali. Ostrý štrajk, do ktorého
sa zamestnanci škôl zapojili chcel
poukázať na benevolenciu k tejto
problematike, a to všetkých politických garnitúr, ktoré tu po novembri
89 boli. Ani v prevádzkovej oblasti sa
z dôvodu nízkeho stavu finančných
prostriedkov žiadne výrazné investície konať nemohli. Zakupoval

sa len najnevyhnutnejší materiál
(čistiace a kancelárske potreby,
kriedy) a kanalizačný materiál na
odvodnenie dažďových zvodov. Aj
vďaka aktivačným zamestnancom,
vyčlenených z obce sa nám podarilo
usmerniť dažďovú vodu do miestnej kanalizácie už z troch strán budovy. Ďalšie aktivačné pracovníčky
nám pomáhajú pri zabezpečovaní
vstupnej služby do školy a upratovaní školských priestorov. Týmto
spôsobom sa vykrývajú chýbajúce finančné prostriedky. Je už
Bohužiaľ samozrejmosťou, že práve
rezort, ktorý dáva základ ďalšieho
vývoja spoločnosti a predurčuje jej
budúcnosť, je pre politickú garnitúru
príťažou a vrcholom nezáujmu. No
a pri jej súčasných prioritách už ani
najväčší optimista neverí, že sa stav
zlepší. Sme však v období adventu. Období, v ktorom by sa človek
mal viac venovať nemateriálnym
stránkam života. Samozrejme ťažko
oddeliť a potlačiť balvan ekonomických problémov. Stalo sa už tradíciou, že v predvianočnej atmosfére
naši učitelia pripravujú žiakov na
vystúpenie na vianočnej akadémii
pre rodičov a občanov Haliče a
okolitých obcí. Verím, že využijete
možnosť nabudiť sa vianočnou
atmosférou, vytvorenou našimi
žiakmi. K vinšovaniam, ktoré odznejú od našich žiakov sa pripájam aj
ja. Prajem Vám požehnané a láskou naplnené prežitie vianočných
sviatkov, aby nikto z Vás nebol
pri štedrovečernom stole sám. Do
nového roka veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania.
Mgr. Dušan Šimov
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Dni športu 2012
Kabinet TV zorganizoval v termíne 1. až 17. októbra 2012 pre žiakov II. stupňa ZŠ kolektívne a individuálne súťaže.
Cieľ akcie: zaradiť pravidelný šport do voľnočasových aktivít žiakov
Kolektívne akcie: vybíjaná, basketbal
INDIVIDUÁLNE AKCIE			
1. Futbal – žonglovanie				
2. Basketbal – tresné hody			
						
3. Švihadlo – preskoky				
4. Šplh						
5. Volejbal – prihrávky				
						
DNÍ ŠPORTU sa zúčastnilo 107 žiakov.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIAK			
Lukáš Bara					
Roland Koristek				
Jakub Beľa					
Lukáš Adam					
Martin Števka					
Broňa Kamenská				
Dajana Svoradová

VÝKON
164x
10/5
10/5
100x
4,84 s.
32x

Mgr. Miloš Jezný, učiteľ TV

Exkurzia
do okolia
Banskej
Bytrice
Dňa 12. 10. 2012 sa žiaci
5., 6., 7. a 8. ročníka našej školy
pod vedením svojich pedagógov
zúčastnili peknej a prínosnej
exkurzie do okolia Banskej Bystrice. Absolvovali túru do Harmaneckej jaskyne, ktorá bola
kvôli upršanému počasiu a napadnutým šmykľavým listom trošku
náročná. Výstup, prehliadka tejto
krásnej jaskyne, ako aj zostup
z nej, obohatili žiakov o ďalšie
zaujímavé informácie, ktoré sa
stali doplnením základných vedomostí, ktoré už získali z predmetov ako biológia a geografia na
vyučovacích hodinách. Druhým

cieľom nášho spoločného bádania sa
stala prehliadka Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktoré svojim tvarom,
pomníkmi padlých, večným ohňom
a samotnou výstavou dobových exponátov, upevnilo v žiakoch zdravé
národné povedomie a vštepilo potrebu
chápania našich národných slovenských dejín, ktoré sú pre pochopenie
prítomnosti a budúcnosti, nevyhnutné.
Aspoň na krátky okamih sa zastavil
čas, čas hrôz, utrpenia, ale aj sily a du-

cha slovenského národa. A možno
predsa mnohí z nás budú schopní veriť
aspoň v to, že minulosť sa nezopakuje
a že ľudstvo je predsa len schopné
poučiť sa z histórie.
Mgr. Janka Gondová,
Mgr. Eva Hikkerová,
Mgr. Ľuboslav Galád,
Mgr. Emília Kušniarová
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Z exkurzie do okolia Banskej Bystrice

Súťaž mladých hasičov
Koncom
septembra
sa
kolektív našich mladých hasičov
zúčastnil 14. ročníka Memoriálu
J. Krňana v Poltári. Je to pohárová
súťaž v troch disciplínach, podľa
súťažného poriadku celoštátnej hry
Plameň. Jesenné počasie nám prialo,
a tak sme si mohli 10 dní na dráhe pri
škole trénovať všetky tri disciplíny.
V konkurencii 5 družstiev (mnohé
z nich sa zúčastňujú celoštátnych
a krajských súťaží) sme obsadili 4.
miesto. Najviac nás potrápila disciplína CTIF, ktorú sme síce zvládli bez
trestných bodov, ale so 4. najhorším
časom. Trestné body sme získali len
v prvom pokuse štafety, a tak sme
druhý museli „ísť na istotu“ aj keď
s horším časom. V požiarnom útoku
sme dosiahli 2. najlepší čas, čo už ale
nestačilo na lepšie ako 4. celkové
miesto. Výsledné poradie v kategórii
chlapcov: 1. Poltár, 2. Spišská Nová
Ves, 3. Rimavské Zalužany, 4. Halič,
5. Mučín.
Mgr. Ľuboslav Galád
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Exkurzia v Krajskej hvezdárni
a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom
Niet snáď dieťaťa, ktoré by
nebolo fascinované nočnou oblohou
a predstavou nekonečného vesmíru.
Naši druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci pod vedením pani učiteliek Mgr.
Hochholczerová, Mgr. Bernátová,
Mgr. Fajčíková a Mgr. Gondová sa
23. 11. 2012 vybrali za tajomstvami vesmíru do Krajskej hvezdárne
a planetária M. Hella v Žiari nad

Hronom. V premietacej miestnosti
žasli nad krásou nočnej oblohy, ktorá
sa objavila nad ich hlavami. Dozvedeli sa všeličo nové o planétach
slnečnej sústavy, o súhvezdiach,
ktoré môžeme vidieť na našej nočnej
oblohe v rôznych ročných obdobiach.
V ufo sále mohli ukázať svoje vedomosti o slnečnej sústave a upresniť si
svoje predstavy o pohybe vesmírnych

telies. Nakoniec sa v prednáškovej
sále dozvedeli zaujímavé veci
o hvezdárskych ďalekohľadoch
a mohli si ich aj obzrieť zblízka. Asi
máme smolu, lebo ani tentokrát nebolo priaznivé počasie na pozorovanie
Slnka hvezdárskym ďalekohľadom.
Možno nabudúce...

Haličský Štoplík
Miestny
odbor
Matice slovenskej v súčinnosti s obcou a ZŠ s MŠ v Haliči na počesť
našej rodáčky, spisovateľky Hany
Ponickej uskutočnil 15. novembra
2012 už 4. ročník literárno-výtvarnej súťaže „Haličský Štoplík“. Aj
v tomto ročníku predviedli žiaci
šikovnosť, či už v recitácii, v speve,
tanci, ale aj v pekných výtvarných
a priestorových prácach. Porota v
oceňovaní žiakov to mala ťažké.
Nakoniec to vyriešila tak, že ocenila
diplomom a vecnou cenou každého
súťažiaceho.
Mgr. Beata Hochholczerová

Mgr. B. Hochholczerová
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Heraldická povesť
o haličskom erbe
Dávno pradávno v časoch
zlatých, kde zámky ešte hrdosťou
a slávou svietili, istý zámok,
môjmu srdcu blízky, je rajom podivných povestí. Jednu povesť
porozprávať chcem, dúfam, že sa
zapáči aj vám. Tri erby krášlia zámocký vzhľad. Na jednom z nich
nežná dáma stojí, okolo pása ju
koruna zlatá zdobí. Ten príbeh
je o grófke a trápení a o vernosti
poddaných písaný.
Sedela grófka pri okne,
pozerajúc na nočnú oblohu. Vedela, čo zajtra príde. Muž jej
chrániť zámky a hrady pred
krutými Turkami odíde. Svitol
deň a ranné zlaté lúče dopadli na
malebné podzámčie. Na zámku už
v skoré ráno panoval ruch. Chlapi, brániaci okolité hrady, sa lúčili
so svojimi ženami i so starým dobrých trieskarom, ktorého mali
všetci veľmi radi. Kamarát si ho
ešte pred svojim odchodom trocha
doberal. “Páni moji, Ďuro, nechcel by som byť na tvojom mieste.
Ostať doma so samými ženami.
To si vyžaduje veľkú odvahu.”
Smiech prerušili grófkine slzy.
Posledné bozky a boli preč. S nimi
odišla i všetka radosť zo zámku
i z dediny. Grófka a služobníctvo
osireli. Neďaleko zámku v hustom Lesíku už snorili Turci. Keď
zavládlo ticho, beg vyslal zveda
do dediny. Janičiar, ošľahaný
všetkými vetrami, ľahko získal od
naivných dedinčanov informácie,
ako sa dostať do zámku. Vchod
do tajnej chodby od rybníka bol
prezradený. Begovi sa v očiach
zaiskrila zlomyseľnosť. Hneď dal

Zo súťaže “Haličský Štoplík”
zvolať svojich bojovníkov a privítal
ich zvolaním: “Dnes je veľký deň!
Zaútočíme na zámok a zmocníme sa
ho! Využijeme tajnú chodbu, aby sme
ho obsadili bez boja. Bude to ľahké,
veď sú v ňom len samé ženské.” Beg sa
zlovestne zaškeril, až janičiarom začali
behať zimomriavky po tele. Znova
mali z neho ten zlý pocit. Odbila hodina, ktorú Turci tak dlho očakávali.
Obliehanie sa začalo. Tváre Turkov
boli tajomne znetvorené. Dorazili
k tajnej chodbe. Beg pri vchode vyhlásil: “Poberte všetko, čo vám príde pod
ruky! Na zámku si spravíme parádnu
hostinu.” Len čo to povedal, už sa
turbany hrnuli, ako divoké šelmy, do
tajných priestorov chodby. Keď sa
dostali do svetlice, rozbíjali, čo im
pod ruku prišlo. Slúžky sa bezmocne
obzerali okolo seba. Vtom vtrhli do
honosnej rokovacej miestnosti, celí
nadšení, nasiaknutí alkoholom. Grófku
ťahali so sebou. Obťažovaná a zvliekaná zo šiat uťahovala sa po kútoch
a prosebne hľadela na trieskara, ktorý
ich častoval vínom. Chvíľu to vydržal,
no keď videl, v akom zlom rozpoložení

sa nachádza jeho pani, začal spriadať
plány na jej záchranu. Bude to posledná objednávka, pomyslel si v duchu,
keď kráčal po ďalší džbán vína. Vbehol do kuchyne a skríkol na kuchára:
“Ak si správny chlap, pomôž mi dať
do vína jed! Povedz mi, kde gróf schováva zásoby otravy.” Kuchár už trocha posmelený, vytiahol malý kľúčik,
vyliezol na stolec a otvoril skrinku,
ktorá bola schovaná za obrazom.
O chvíľu už mali smrteľný nápoj hotový. Netrpezliví Turci víno hneď vypili
a o pár minut už ležali mŕtvi na zemi.
Grófka sa poďakovala trieskarovi
za smelý čin, ktorý ju zachránil pred
zneuctením, hanbou a výsmechom.
Prešlo pár týždňov. Všetko sa utíšilo.
Aj gróf sa vrátil po vydarenej výprave
domov. Už pri zvítaní mu mladá
žienka vyrozprávala príhodu, ktorá
sa jej stala. Mladý gróf bol zhrozený
a zároveň neskonale vďačný za hrdinský trieskarov čin. Nedokončiac obed,
so šťastnou ženou vyviedli trieskara
na kilátó (výhľadovňa) a ukázali
mu svoje rozsiahle panstvo. “Juraj,
všade, kam ti tvoje oko dovidí, sú naše
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majetky. No aj tak najcennejšie, čo
môžeme mať, sú naše mladé životy.
Na znak vďaky ti darujeme hodnú
časť nášho majetku, aby si mohol do
konca života slušne žiť a zaopatriť si
svoju rodinu. Buď obetavý, rozdávaj

aj naďalej lásku a dobrotu ako doteraz.” Na znak úcty sa grófka s grófom premenovali na rod Forgách, čo
z maďarčiny znamená v preklade –
trieskar.
A v novom erbe sa doteraz

		

15

vyníma postava holej ženy so zlatou
korunkou pred jej lonom.
Dajana Svoradová, 9. A trieda

Z našej materskej školy
dieťaťa sociálneho
kontaktu
s
rovesníkmi.
Uľahčili
sme
dieťaťu plynulú
adaptáciu
na
materskú školu.
Podporujeme
vzťah
dieťaťa
k
poznávaniu
a učeniu hrou.
Cieľavedome
a systematicky
rozvíjame
osobnosť dieťaťa.
Mesiac september bol náročný
na
adaptáciu
a začlenenie sa
nových malých
detí.
Úsmev
detí vystriedali
slzičky, pretože si
museli zvykať na
režim v materŽiaci MŠ v knižnici
skej škole. Avšak
s pedagogickým
Po
prázdninách
sme
opäť začali aj my nový školský prístupom, ktorý sa opieral o pozirok. V školskom roku 2012/2013 tívnu výchovu, založený na láske,
prekročilo prah materskej školy 45 sme získali dôveru detí. V októbri
detí, mnohé nevediac, čo ich čaká. už mali deti osvojené sebaobslužné
Materská škola má dať dieťaťu práce, hygienické návyky, vedeli
taký základ, aby malo po celý život správne stolovať, jesť lyžicou, uložiť
potešenie zo vzdelávania. Tak aj si hračky, poprosiť či poďakovať, tak
my učiteľky MŠ sme zodpovedne nám už nič nebránilo v tom, aby sme
pristúpili k svojej práci a riadime rozvíjali aj ich intelekt. Systemasa hlavnými cieľmi predprimárne- ticky sme pre ne vyberali úlohy od
ho vzdelávania. Napĺňame potrebu jednoduchších po zložitejšie. Poznali

sme okolie MŠ, poznávali dedinu
Halič, rozlišovali lesné zvieratá,
stromy, kríky, ovocie a zeleninu,
robili prvé čiary ceruzkou aj pastelkou. Učili sa prvé básne, piesne, hry,
dramatizovať rozprávku. Staršie deti
v predškolskej triede sa systematicky
pripravovali na depistáž a zápis do
prvého ročníka. Úlohy boli pre nich
už zložitejšie, robili množstvo grafomotorických cvičení a s jazykovou výchovou im pomáhala aj pani
logopédka z Lučenca. Staršie deti
navštevovali anglický jazyk, hudobný aj tanečný krúžok. V mesiaci október sme boli aj na jesennej
prechádzke, poznali sme premenu
stromu, budovy a pamiatky v Haliči.
Rodičia si vyrezali so svojimi deťmi
tekvičky, s ktorými sme súťažili o tú
najkrajšiu. Výstava sa deťom páčila,
deti boli odmenené diplomom a sladkou maličkosťou. November, okrem
daždivého počasia, priniesol so sebou
množstvo úloh, hier a aktivít. Deti sa
učili číselný rad, geometrické tvary,
farby, veľkosť predmetov, kreslili
postavy, strom, auto. Staršie deti rozoznávali hlásky na začiatku slov,
počítali slabiky v slovách, menšie
sa učili jazykové riekanky. V mesiaci november sme boli na hudobnom vystúpení v telocvični základnej školy, kde s nami „Ujo Viktor„
spieval, hral a tancoval. Deťom sa
hudobný program páčil, čo ocenili
veľkým potleskom. Staršie deti boli
aj na strašidelnom čítaní v obecnej
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knižnici. 29. novembra k nám zavítalo bábkové divadlo „Divadielko
z domčeka„ a deti si pozreli rozprávku
o kozliatkach. V decembri sme čakali
na Mikuláša, ktorému sme pripravili
pestrý program básní a piesní, ale
aj zdravé maškrty. Mikulášovi aj
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čertovi zdravé pochúťky od našich
detí veľmi chutili a dohodol sa s nimi,
že príde aj na ďalší rok. Deti ani
pani učiteľky po odchode Mikuláša
nelenili a pustili sa do ďalšej práce.
Urobili si vianočný stromček a s programom čakali na Ježiška. Nacvičili

vianočné pásmo básní, piesní, ktorými spestrili vianočnú akadémiu,
ktorá sa konala v kultúrnom dome.
Vianočné posedenie si deti urobili
aj v materskej škole, kde poukázali
na zvyky a tradície Vianoc. Pomaly
končí starý rok, na dvere už klope
nový. Človek má veľa nesplnených
túžob a o to viac by sme nemali
zabúdať na tých najmenších. Veď
detský úsmev a smiech rozjasnia
každého z nás, človek zabudne na
každodenné starosti a čo sa len na
chvíľu zamyslí a zaspomína si na
to svoje detstvo, svoje sny, na svoju
pani učiteľku z materskej školy. My
pani učiteľky prajeme našim deťom
veľa úsmevov na tvári a čo najviac
splnených túžob a snov. A za jeden
by sme sa chceli za všetky deti v materskej škole poďakovať. Detičky
v materskej škole ďakujú za nové lehátka, na ktorých snívajú krásne sny.
Všetko dobré do nového roku 2013
želajú pani učiteľky z materskej
školy svojim deťom a ich rodičom!

Sté výročie Pohrebného
podporného združenia v Haliči
Humánne spolky, ktoré mali
pomôcť zabezpečiť slušný a dôstojný
pohreb zosnulého člena prispením
určitou finančnou čiastkou, majú
v našej obci dlhodobú tradíciu. Prvý,
pod názvom Haličský pohrebný
spolok, vznikol už v r. 1871 (Jozef
Drenko – Halič, str. 120). Činnosť
spolku s týmto zameraním vieme
v našej obci hodnoverne potvrdiť od
roku 1913. Ústredný výbor – Podporné pohrebné združenie v Betliari
bol založený 11. 3. 1928. Súčasťou
združenia s dnešným názvom sme
sa oficiálne stali od 1. 10. 1934 –
Odbočka PPZ v Haliči č. 76. V roku
2013 si teda oficiálne pripomeni-

eme 100 rokov od jeho založenia
v našej obci na výročnej členskej
schôdzi vo februári, na ktorej sa
uskutočnia i voľby nového výboru.
Ing. Ján Hikker, ktorý zanietene
zaznamenáva históriu Haliče, spolu so svojimi spolupracovníkmi,
dobrovoľníkmi, nahral túto udalosť
na CD. Ďakujeme všetkým. Prítomní budú mať možnosť vidieť túto
nahrávku a zúčastniť sa i jej uvedenia do užívania verejnosti. Svoju
účasť na tomto akte, okrem tvorcov,
prisľúbil i Dr. Drenko, zaoberajúci
sa históriou Novohradu a potomkov
grófov Forgáchovcov. Svedkami tejto zaujímavej akcie môžete byť i vy.

Spomínané CD si záujemcovia budú
môcť zakúpiť. Tešíme sa na spoločné
stretnutie.
Za výbor PPZ
L. Linhartová
Hudobno-spevácka skupina HALIČAN ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju
za finančný príspevok na zakúpenie krojov, cestovné náklady, nákup strún a podobných výdavkov
k hudobným nástrojom za účelom
prezentácie a skvalitnenia činnosti
skupiny HALIČAN.
Janette Káková
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Genius loci
Krátka charakteristika
„Obsahuje v sebe jednotu
ducha krajiny a ducha ľudí, Genius
loci pre nás predstavuje dedičstvo
generácií našich predkov, nášho ducha miesta. Dnešný význam môžeme
chápať ako veľkú závislosť osobnosti
od rodného kraja a rodného domu.“
(www.google.sk)
Posledné surfovanie po internete a virtuálna prechádzka po
mojej milovanej rodnej Haliči ma
inšpirovali opísať moje pocity. Halič
už aj v minulosti vyžarovala genius
loci, najmä v „podzámočnom priestore“, kde stáli vtedy ojedinelé jednoposchodové domy bývalých úradníkov. Na kopci tesne pod rezervoárom
stál bývalý „slúžnovský“ úrad so
vzácnym archívom na povale, nižšie
sa nachádzal Fábryho poschodový
dom, potom tam bol grófsky kaštieľ,
budova hornej fabriky, bývalá pošta
a množstvo promenád. Zdá sa, že
tohto ducha bývalého mestečka
pociťovali všetci návštevníci Haliče,
ktorí veľmi radi trávili víkendy
v spomínaných lokalitách. Tak isto aj
dočasní obyvatelia týchto objektov
boli veľmi nadšení. Prechádzka pomocou kamery ma utvrdila v tom, čo
pre mňa znamená genius loci nielen
upravenej a modernou zástavbou
skrášlenej obce, ale i môjho rodného
domu. Kamera mi ukázala, že mnohé
(niekdajšie želiarske a hrnčiarske)
domy zmenili svoju podobu, dokonca mnohé celkom od svojich základov. Len sem, tam som objavila ešte
nejaký prízemný domček z radovej
zástavby niekdajších prvej až štvrtej
ulice. S veľkou bázňou sledujem
premenu Borešovského domu, ktorý
vďaka svojmu súčasnému majiteľovi
s veľkým lokálpatriotickým cítením
ešte stále pre mňa pripomína môj

vzťah k tomuto geniu loci. Je to
tým, že i napriek posledným jeho
premenám stále v sebe ukrýva,
vďaka svojím zachovalým základom, desaťročiami nadobudnutú atmosféru. Chcela by som sa s vami
podeliť o pocity, ktoré vyvolávajú
tieto spomienky vo mne.
Podľa rodinných archívov:
r. 1861 želiarsky dom s parcelou, na
ktorej bol postavený aj s príslušným
konopniskom (býv. majiteľ Ján
Ružinský) prešiel do vlastníctva Franca Boreša (syna richtára Boreša)
a jeho manželky rod. Anny Dulayovej. Pozemnoknižne bol zapísaný v r.
1865 a približne okolo r. 1922 bol
prestavaný a dostal dnešnú podobu.
Čo všetko sa počas uplynulého storočia udialo v tomto
dome, ktorý si dodnes zachováva
svoje fluidum, čiže ducha, ktoré mu
dodáva to čarovné genius loci. Dom,
v ktorom som strávila prvé roky
svojho života, silne ovplyvnil môj
vzťah, moje zmýšľanie počas celého
môjho života. Dnes, keď po
mnohých životných skúsenostiach
bilancujem svoj život, verím, že už
samotné základy ešte niekdajšieho
želiarskeho domčeka majú v sebe
zakódované udalosti, ktoré dokažu
neskoršie pokolenia vedome alebo
nevedome ovplyvňovať. Môžeme
predpokladať, že ťažké životné podmienky bývalých želiarov dodávali silu, vytrvalosť a húževnatosť
ďalším pokoleniam Borešovcov,
ktorí i napriek mnohým pohnutým
a neľahkým podmienkam vytrvali
na zdedenej dedovizni. Susedné parcely sa postupne zväčšovali, no parcela (aj na vtedajšie pomery úzka),
na ktorej stal Borešovský dom bola
schopná slúžiť všetkým potrebám
obživy jej početných obyvateľov.

Čo všetko sa nachádzalo na tomto
mieste a čím všetkým prešlo toto
miesto ešte za môjho detstva? Po
prestavbe v roku 1922 dom nadobudol fasádu, ktorá pripomínala
už menšie mestské domy, v ktorých
okrem obytných miestností boli aj
miestnosti a zariadenia prispôsobené
rôznym prevádzkam, ktoré využívali
živnostníci. Borešovský dom mal do
ulice orientovanú tzv. prednú izbu
(po haličsky chyžu), potom nasledovalo väčšie okno tzv. „auzlág“,
ktorý slúžil ako pútač mäsiarstva,
ďalej to boli vchodové dvere opatrené z vonkajšej strany železnými do
polovice zamrežovanými dvojkrídlovými dverami. Fasáda končila
mohutnou dvojkrídlovou dubovou
bránou, „podbráním“ ktorej sa mohol
na úzky dvor dostať aj plne naložený
povoz s koňmi. Predná časť domu
pripomínala už meštiansky spôsob
života, zadná časť slúžila výlučne na
prevádzkové a hospodárske účely.
V stajniach boli: kone, kravy, teľce,
ovce, v chlievoch ošípané, množstvo
hydiny, kačky, husi, samozrejme
nechýbali ani mačky a psy. Pod strechou boli holuby a v „podbrání“
boli lastovičie hniezda, do ktorých
sa každoročne vracali ich obyvatelia. S radosťou som skonštatovala,
že lastovičie hniezda sa zachovali
dodnes. Nakoľko v tomto období
majitelia všetkých možných prevádzok mali výlučne starosti „prežitie“,
potrebovali k tomu aj početnú
„čeľaď“. Do tohto počtu sa samozrejme okrem majiteľa, jeho manželky,
detí a ďalších členov rodiny počítali
aj „slúžky, sluhovia, sezónni robotníci“ a na čas potreby aj ďalší, potom viacerí učni, ktorí sa po vyučení
striedali. Sluhovia boli väčšinou ľudia
bez domova, ktorí boli vďační za
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prichýlenie. Nemôžem nespomenúť
nemého (vlastným menom Juraj
Miklóš), ktorý bol trvalým členom
rodiny a odpočíva v blízkosti našej
cintorínovej ohrádky. Dom bol vždy
plný ľudí, o ktorých sa bolo treba primerane postarať. Spomínam to preto,
lebo všetci títo pohybujúci sa na pôde
Borešovského domu zanechali svoje
stopy, odtlačky svojich charakterov,
ktoré sa postupne zakódovali do podkladov tohto priestoru. Chcela by som
vymenovať niektoré, ktoré verím, že
sa vynárajú z času na čas aj vo mne.
Boli to: môj starý otec pracovitý,
húževnatý, s hlbokým sociálnym
cítením, pritom obdarený nesmiernou vrodenou inteligenciou, moja
takisto pracovitá, obetavá, trpezlivá,
láskavá a po každej stránke nadaná
mamička, nénika Tesárička, ktorá
nahradila po každej stránke moju
predčasne zomrelú starú mamu, starostlivý otec, ktorý vždy vzbudzoval

dôveru, že sa o nás všetkých postará,
pritom sa veľmi skoro musel zrieknuť
svojich ambícií študovať, pretože
právo na štúdium mal len najstarší
syn (dr. Ľudovít Boreš, bývalý ministerský radca). Pritom všetkom ma
až do konca svojho života udivoval
svojimi vedomosťami, najmä historickými a svoj nesmierny lokálpatriotizmus silno vštepil i do mňa.
V tomto príspevku nie je možné
spomenúť a vykresliť všetky charaktery stovky a stovky osôb, ktorým
obyvatelia domu vždy boli ochotní
pomôcť. Najmä v rokoch Veľkej
hospodárskej krízy a nezamestnanosti, vždy mali pre nich aspoň
skyvu chleba. Verím, že po stopách
týchto sa dnes pohybuje množstvo
spokojných hostí. Určité množstvo
stôp zanechali počas vojnových rokov a viacerých štátnych premenách
aj rôzne národnosti, ktoré sa „premleli“ v týchto priestoroch. Boli to

napríklad: Maďari, Česi, Bosniaci,
počas vojnových rokov: Nemci,
Ukrajinci, Rusi, Rumuni a ďalší,
ktorých nebolo možné identifikovať.
Je skoro nepochopiteľné ako sa
mohli všetci títo na takom malom
priestore pohybovať, pociťovať
dobrosrdečnosť, ochranu a mať
potrebné prístrešie. Som nesmierne
vďačná súčasnému majiteľovi, podľa
mňa tiež zanietenému lokálpatriotovi
J. Pročkovi, že pravdepodobne vycítil
(zdá sa aj okrem iných pohnútok) fluidum tohto domu a zachránil ho pred
necitlivou devastáciou a zánikom.
Naopak, snaží sa mu dodať niekdajšiu
podobu a s ňou verím aj niekdajšie
fluidum. Dnes, ako sa dozvedám
z viacerých prameňov, vďaka svojmu
majiteľovi je „Borešovský dom“
vyhľadávaným.
PhDr. Anna Borešová

Zhodnotenie činnosti turistického oddielu
KST SOKOL HALIČ v roku 2012
V predchádzajúcom období
organizácia KST SOKOL HALIČ
nevyvíjala
pravidelnú
činnosť.
Akcie, ktoré usporadúvala až na
Haličskú stovku, boli už skôr náhodného charakteru. Preto koncom roka
2011 bola zvolaná členská schôdza
na ktorej bol zvolený nový výbor KST SOKOL HALIČ. Na tejto
členskej schôdzi boli rozdelené jednotlivé úlohy, sprehľadnilo sa hospodárenie turistického oddielu a bol
vypracovaný plán deviatich turistických podujatí na rok 2012. Našou
prvou akciou bol jarný výstup na Lysec, ktorý sa konal 17. marca, čo bol
najbližší víkend k 21. marcu, ktorý
sa všeobecne považuje za prvý jarný

Turisti na výlete
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Soví hrad
deň. Týmto výstupom sme zahájili
akciu 100 jarných kilometrov. Táto
akcia nám vyšla uspokojivo. Hlavnou
snahou v priebehu tohto roka bolo
obnoviť tradičné pochody, ktoré nám
zanechali zakladatelia klubu. Sú to
nasledovné akcie: Novoročný výstup
na Javor, Výstup na Lysec, ďalej je
to Májový prechod hrebeňom Poľany
a tradičná Haličská stovka, ktorá
sa koná v posledný májový víkend.
Tohto roku sa konal už 15. ročník
tohto pekného podujatia. V septembri
bol uskutočnený prechod hrebeňom
Západných Tatier. Naši členovia zvolili pomerne náročný výstup, ktorým
zdolali vrcholy Baníkov a Tri kopy.
Výstup trval 12 hodín. Poslednou
tradičnou akciou roka je Vianočný
pochod. Tento pochod vedie trasou
Budiná – Bralce – Polichno – Lupoč
– Halič. Je to vlastne naša známa
haličská dvadsaťpäťka vo vianočnom
vydaní. Všetky tieto pochody sme absolvovali a snažíme sa udržať ich pri
živote. Čaká nás posledný Vianočný
pochod, ktorý sa bude konať 26.
12. 2012. Všetci, ktorí máte záujem
spáliť kalórie z vianočných dobrôt
ste naň srdečne pozvaní. Okrem
týchto akcií sme sa v rámci klubu

zúčastnili Novoročného výstupu na
Javor, ktorý organizoval KST Divín
a prechodu Slovenským rajom a Slovenským krasom. Pomohli sme pri
organizácii pochodu žiakov Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci
na Lysec, ktorý sa konal 3. októbra
2012. Tento pochod viedli ako sprievodcovia dvaja naši členovia.
Členovia nášho oddielu sa zúčastnili
aj splavovanie Ipľa, aj keď toto
podujatie nie je pre turistov typické.
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V priebehu roka 2012 sme si nerobili veľké nádeje, že po niekoľkých
rokoch nečinnosti všetky klubové
akcie vyjdú podľa našich predstáv.
Aj keď nám nevyšli niektoré naplánované turistické pochody, vyšli
nám podujatia, ktoré sme neplánovali. Hlavné však je, že sa nám pomaly darí obnovovať tradície spojené
s činnosťou nášho turistického klubu. Verejnosť sa o priebehu našich
akcií môže dozvedieť z informačnej
tabule, ktorá je umiestnená na stene
budovy L-Café a je pravidelne aktualizovaná. Záverom mi dovoľte, aby
som poďakoval za aktívnu činnosť
výboru KST SOKOL HALIČ a to najmä p. Igorovi Kokavcovi, Mariánovi Hikkerovi, Jozefovi Beňovskému
a tiež všetkým členom aj nečlenom,
ktorí sa na našich akciách zúčastňujú.
Ďalej mi dovoľte, aby som Vám
všetkým zaželal šťastné a pokojné
Vianoce, do nového roku hlavne veľa
zdravia a sily pre úspešné zdolávanie
prekážok a pre nás hlavne tých turistických. TURISTIKE ZDAR!
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST SOKOL HALIČ

Člny pred spustením na vodu kontroluje pozorné oko kapitána
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Činnosť volejbalového klubu Halič

Volejbalový klub Halič
v našej obci pôsobí niekoľko rokov. Skladá sa z približne 25 hráčov

rôznej vekovej kategórie. Hrávame
dvakrát do týždňa v priestoroch
telocvične ZŠ s MŠ v Haliči. Do

roka sa zúčastníme štyroch turnajov. Niektoré organizujeme my a na
niektoré sme pozvaní organizátormi
z iných obcí. Všetky výdaje s týmto
spojené si financujeme sami (nákup
volejbalových lôpt, volejbalových
sietí, pomôcok, cestovné, režijné
náklady, prenájom telocvične a i.)
Volejbalový turnaj nami organizovaný v mesiaci august, je pre nás však
finančne veľmi ťažko zvládnuteľný.
Len vďaka sponzorom, ktorých
požiadame každoročne o pomoc,
vieme túto športovú tradíciu v našej
obci udržať a vyfinancovať. Záujem
o volejbal v našej obci pretrváva
a vracajú sa k nemu aj volejbalisti,
ktorí v minulosti aktívne hrávali.
Erika Rajprichová

Triumf nášho siláka Mirka
Na svetovom šampionáte
v Las Vegas dosiahol Mirko Čaba
svoj najväčší úspech. V kategórii
teenegers do 82,5 kg (equip –
v špeciálnom drese) vybojoval titul
majstra sveta, no okrem toho získal
aj nový svetový rekord. Bol to jediný prekonaný rekord na tomto

šampionáte. Mirkov otvárací pokus
bol 180 kg. Zabezpečil si ním zisk
majstrovského titulu. Následne
zaútočil na svetový rekord, ktorý
bol dovtedy 196 kg. Mirko zatlačil
200 kg. Podarilo sa mu to, o čom od
začiatku svojej kariéry sníval. Ako
zverenec vynikajúceho trénera Petra

Miháya st., ktorý už tiež vybojoval
tretí titul majstra sveta, urobil radosť
nielen jemu, ale i nám – Haličanom
ako i Novohradu a celému Slovensku.
-rr-

TJ Slovan Halič
Telovýchovná jednota Slovan Halič patrí k najaktívnejším
organizáciám v našej obci. Svojou
činnosťou vo veľkej miere prispieva
k rozvoju kultúry a športu. Výbor TJ po krátkej letnej prestávke,
ktorá trvala len 2 týždne, začal opäť
pracovať na plné obrátky. Bolo

potrebné zabezpečiť plynulý chod
TJ v novej sezóne 2012/2013. Túto
činnosť zabezpečoval 3 členný
výkonný výbor pod vedením prezidenta TJ Ing. Milana Cvancingera
a členov Rudolfa Nociara a Miroslava Aláča. Vzhľadom na napätý stav
finančných prostriedkov TJ, ako aj

snahy výkonného výboru prihlásiť do
súťaže všetky mládežnícke mužstvá
a družstvo žien, to bola veľmi
odvážna vízia troch odvážlivcov. Po
zvážení všetkých okolností, boli do
súťaží prihlásené 4 družstvá. „A“
mužstvo do I. triedy okresných majstrovstiev, mužstvo „Dorastu“ do

				
V. ligy skupina „D“ krajských majstrovstiev, mužstvo „Žiakov“ do
I. triedy okresných majstrovstiev
a družstvo „Ženy“ do II. ligy skupina
Sever SFZ. Táto skutočnosť sama
o sebe naznačovala, že to bude veľmi
náročné zabezpečiť po finančnej
stránke, čo sa týka hlavne dopravy na
majstrovské futbalové zápasy, úhrada
FA za rozhodcov a delegátov zväzov,
občerstvenie, ale aj ostatné činnosti
týkajúce sa chodu TJ. Napriek
finančným ťažkostiam v klube sa
podarilo, aj s prispením sponzorov
a maximálnom šetrení na energiách
a ostatných výdavkoch zakúpiť nové
multifunkčné
zariadenie
(tlačiareň, fax,
kopírka), 4 ks
nové
rohové
zástavky, 10 ks
kvalitných lôpt,
2 sady nových
štulpní. Na každý
domáci
majstrovský futbalový zápas bola
z
finančných
prostriedkov klubu zakúpená hodnotná tombola,
čo
prispievalo
k
atraktívnosti
domácich zápasov. Z titulu maximálneho šetrenia sa nám postupne vrátili preplatky za elektrickú energiu
a plyn, čo bolo možné využiť na ostatné náklady na činnosť TJ. Veľkým
prínosom bolo aj sfunkčnenie studne,
čo predstavuje pri veľkej spotrebe
vody značné úspory. Vzhľadom
na celkovú situáciu v ekonomickej
oblasti na Slovensku, toto sa premietlo aj do samotných sponzorských
príspevkov, kde nám osvedčení sponzori poskytli finančnú podporu len
na 50% oproti minulým obdobiam.
Aj napriek tomu patrí poďakovanie

		

ŠPORT 		

				

nasledovným sponzorom – p. Marián
Svorad, Ľuboš Toman, Ing. Ján
Kožík, Ing. Pavol Mrva, Ľubomír
Paľaga st., Rudolf Nociar, ELKO
– Šandulová. Veľké poďakovanie
patrí aj Mgr. Jozefovi Pročkovi za
poskytnutie motorových vozidiel na
odvoz hráčov na MFZ, príležitostné
občerstvenie a poskytnutie dresov
pre „A“ mužstvo. Veľká vďaka patrí
aj členom výboru Rudolfovi Nociarovi a Ing. Milanovi Cvancingerovi
za bezplatný odvoz hráčov – „A“
mužstvo, Dorast na MFZ, vybavovanie hosťovaní a prestupov, zakúpenie kopačiek pre niektorých hráčov,

poskytnutie dresov pre obe mužstvá
a ostatné činnosti, bez ktorých by
nebolo možné zabezpečiť chod
mužstiev. Poslednému z trojice výboru Miroslavovi Aláčovi patrí obrovské
poďakovanie za dlhoročnú obetavú
prácu hlavne pri mládežníckych
mužstvách, bez ktorého si túto
prácu možno len ťažko predstaviť.
Poďakovanie patrí aj ostatným
členom TJ, hlavne Jánovi Nodžákovi
za príkladnú starostlivosť o hraciu
plochu – kalenie, zabezpečenie sietí
a rohových zastávok. Ďalej naším
skalným usporiadateľom – Miro-
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slavovi Černákovi, Jozefovi Buksovi, Františkovi Gondášovi, Jozefovi
Katrušíkovi, Jánovi Nodžákovi a
Arpádovi Váradimu. Ďalej Dušanovi
Dojčiarovi za propagáciu a výrobu
buletínov. Petrovi Pročkovi za výkon
funkcie zdravotníka a maséra. Tibovi Hochholczerovi ml. za pomoc
pri údržbe sociálnych zariadení
a hracej plochy. Činnosť a prihlásenie mužstva “Žiakov” úzko súvisí
s Mirom Aláčom a Jankom Vyletelom.
Hlavne druhý menovaný prakticky
celú jesennú časť 2012 zabezpečoval
dovoz a odvoz chlapcov z okolitých
dedín počnúc od Lentvory až po Lehôtku a Maškovú
a samozrejme až
do miesta konania
majstrovských
zápasov a späť,
čo je v dnešnej
dobe
skoro
nepochopiteľné.
Za to mu patrí
veľká vďaka a uznanie, čo bude
aj
predmetom
v rámci ocenenia zaslúžilých
členov TJ na
výročnej členskej
schôdzi. Hlavným
sponzorom TJ však
bol Obecný úrad Halič, ktorý poskytol finančnú dotáciu za rok 2012 vo
výške 6 500,- €. Preto poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli svojím
hlasom a kladným postojom k podpore TJ. OÚ v Haliči zabezpečoval
prostredníctvom VPP pracovníkov
kosenie hracej plochy a okolitých
plôch, pranie dresov a výstroja po
MFZ a príležitostné odstraňovanie
závad na sociálnom zariadení.
Poďakovanie patrí hlavne Paľovi
Nátonovi st. a naším upratovačkám
Alici Horvátovej, Ľube Oláhovej
a Báre Berkyovej za vzornú a kva-
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litnú prácu pri praní dresov a upratovaní sociálnych zariadení a okolia
TJ. Ďakujeme aj pracovníčkam OÚ
Halič pani Svoradovej, Sarvašovej,
Veselovskej a Ing. Hujovej za maximálnu ústretovosť. Touto cestou chcem poďakovať aj Reštaurácii ELKO
– p. Šandulovej za zabezpečenie
predaja občerstvenia v areáli TJ
a sponzorovania našich mužstiev.
Po slovách poďakovania a chvály
treba ale vysloviť aj tvrdšie slová
kritiky na adresu niektorých ľudí,
ktorí po prečítaní týchto riadkov vedia, že je reč práve o nich. Prvá vec,
ktorá ťaží TJ je zníženie rozpočtu TJ
oproti roku 2011 o 1 000,- €. Takúto
vec môže navrhnúť len poslanec,
ktorý nepozná skutočné pomery
v TJ a je čistý teoretik alebo neprajník. Berúc do úvahy čoraz ťažšiu
finančnú situáciu obcí, máme ale za
to, že 1 000,- € nepoloží obec na lopatky a podporiť iné druhy športu
sa dá aj z iných prostriedkov, čo
mimochodom podporujeme. Ďalšou
negatívnou stránkou je zabezpečenie
dopravy autobusom OÚ. Po žiadosti
TJ na obecné zastupiteľstvo ohľadom
bezplatného poskytnutia autobusu
na odvoz žiakov a dorastu v jesennej časti nám nebolo vyhovené
a bolo obecným zastupiteľstvom
rozhodnuté, že nám poskytnú autobus za odplatu. Po zvážení uvedených skutočností, výbor TJ
zabezpečil 3x autobus od iného prepravcu o 20 centov za km lacnejšie.
Skutočnosťou je, že nám obec jednou rukou peniaze dá a druhou zoberie. Toto výkonný výbor nepovažuje
za nezištnú pomoc mládežníckemu
športu v obci. Z etických dôvodov
nebudem menovať poslancov, ktorí
boli zásadne proti, ale nech sa uľaví
ich svedomiu. Ďalšou vecou čo nás
ťaží na duši, je hospodár TJ. Výbor
TJ nevie v dnešnej dobe zabezpečiť
plateného hospodára, nakoľko na to
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nemáme finančné prostriedky (bezplatne to robiť nechce nikto). Preto
sme to naniesli aj na výročnej členskej
schôdzi a obecnom zastupiteľstve, ale
opäť sme dostali zápornú odpoveď.
Je na škodu, že je neochota túto otázku riešiť zo strany OÚ. Ideálne by
bolo skumulovať funkciu hospodára
a správcu multifunkčného ihriska
a autobusu do jedného a všetky
problémy by sa razom vyriešili. To
by ale musela byť ochota obecného
zastupiteľstva. Vyriešil by sa tým
celkový problém a lepšie by sa chránil majetok obce. Aj napriek týmto
kritickým slovám patrí poďakovanie
OÚ v Haliči za poskytnutú pomoc,
pretože futbal v našej obci výrazne
závisí od jej podpory. Posledná pripomienka patrí k postoju niektorých
poslancov k vypracovanému projektu na vybudovanie nových tribún
na sedenie s kapacitou cca 164 miest,
z toho 64 miest krytých a 100 miest
s otvorenou tribúnou a dvoch nových
striedačiek pre domácich a hostí.
Rovnaké striedačky a tribúny sa
nachádzajú aj na štadióne II. ligovej
Ružinej. Bola tu možnosť združenia
finančných prostriedkov so SFZ
Bratislava. Avšak poslanci túto
možnosť spolufinancovania zmietli
zo stola. Je to na škodu, pretože by
sa tým výrazne zlepšili podmienky
pre hráčov a fanúšikov TJ a posunuli
by sme sa výrazne vpred.
Činnosť
jednotlivých
družstiev:
„A“ mužstvo “Dospelí”:
Mužstvo “Dospelí” účinkuje
v súťažnom ročníku 2012/2013 v I.
triede OM. Mužstvo začalo letnú
prípravu 15. 7. 2012 pod vedením
realizačného tímu: Ján Lavrík – poverený tréner mužstva, Rudolf Nociár – vedúci mužstva, Miroslav
Aláč – asistent trénera, Peter Pročko
– zdravotník a masér. Z mužstva
odišli: Jozef Stronga – hosťovanie

Breznička, Adam Juhás – prestup Dolná Mičiná, Tomáš Šúrik –
hosťovanie Vidiná. Do mužstva prišli:
Andrej Karman – prestup z Divína,
Jaroslav Nociar – hosťovanie z Dolnej Strehovej, Maroš Kanát – návrat
z hosťovania z Buzitky. Mužstvo
začalo s ideálnym vylosovaním, keď
prvé štyri kolá sme hrali na domácej
pôde. Po výsledkoch Halič – Rapovce
1:0, Halič – Kokava n/R. 0:0, Halič –
Buzitka 2:1 a Halič – Uhorské 1:0,
bolo mužstvo s horším bodovým
skóre na 2.mieste. V 5. kole sme dostali v Podrečanoch výprask 2:6 ale
následne bol výsledok Halič – Panické Dravce 3:1. Mužstvo sa vytiahlo
v 7. kole, keď v Boľkovciach rozbilo
domáce mužstvo 5:1.Ďalšiu remízu
doma so Santrio – Láza považujeme
tiež za úspech. Následne prišli 2
čierne kolá s výsledkami Mýtna –
Halič 6:1 a Halič – Cinobaňa 0:4.
V 11. kole sme uhrali v Hrnčiarskych
Zalužanoch remízu 1:1 i keď sme
boli lepším mužstvom, čo potvrdili aj
domáci fanúšikovia. Posledné 2 kolá
boli opäť úspešné a po výsledkoch
Halič – Šiatorská Bukovinka 2:1
a Vidiná – Halič 3:3 sme v jesennej
časti súťažného ročníka 2012/2013
skončili na peknom 5. mieste s bilanciou 5. Slovan Halič 13 6 4
3 23:26 22 bodov. S umiestnením
mužstva môžeme vysloviť celkovú
spokojnosť, aj keď sme v troch zápasoch výsledkovo pohoreli. Do
úvahy musíme zobrať aj skutočnosť,
že po 4. kole bola ukončená trénerská dohoda a Jánom Lavríkom
a trénovaním bol poverený Mgr.
Ján Širko. Nespokojnosť musíme
vysloviť aj s tréningovou účasťou
hráčov a veľkým počtom udelených
žltých a červených kariet, čo v súťaži
slušnosti stačilo na posledné 14.
miesto. Celkove sme urobili v súťaži
s mladým mužstvom dobrý dojem
a je tu viditeľná perspektíva ďalšieho

				
výkonnostného rastu celého mužstva.
Najlepším strelcom jesene sa stal
Ondrej Horváth so 6 gólmi.
Mužstvo „Dorast“:
Mužstvo “Dorastu” účinkuje
v súťažnom ročníku 2012/2013 v 5.
lige skupina „D“ KM. Mužstvo
začalo letnú prípravu 15. 7. 2012
pod vedením realizačného tímu: Ján
Lavrík – tréner mužstva, Rudolf Nociár – vedúci mužstva, Miroslav Aláč
– asistent trénera, Peter Pročko – zdravotník a masér. Do mužstva prišli:
Roman Markovič – hosťovanie z Vidinej a Jaroslav Nociar – hosťovanie
z Dolnej Strehovej. Z mužstva odišiel
Arpád Váradi – hosťovanie do LAFC
Lučenec. Mužstvo po 4. kole opustil
tréner Ján Lavrík a do konca súťaže
ho zastupoval realizačný tím Rudolf
Nociar a Miroslav Aláč. V jesennej
časti mužstvo dosiahlo nasledovné
výsledky: Nenince – Halič 0:1,
Halič – Tomášovce 5:2, Málinec
– Halič 2:2, Hajnáčka – Halič 3:1,
Hnúšťa – Halič 4:1, Halič – Vidiná
3:0, Bušince – Halič 14:0, Halič –
Tisovec 3:1, Jelšava – Halič 6:1,
Halič – Poltár 2:0, Kokava – Halič
2:1 a Halič – Revúca 0:4. Mužstvo
odohralo dosť diametrálne zápasy.
Pokiaľ bola stopercentná dochádzka, dokázali sme vyhrať s každým
súperom. Avšak sa tu odzrkadlila
nedostatočná tréningová morálka, absencia trénera a odchod kľúčových
hráčov do vyššej vekovej kategórie.
V jesennej časti súťažného ročníka
2012/2013 skončilo mužstva Dorastu
na 8.mieste z 13 mužstiev s bilanciou
8. Slovan Halič 12 5 1 6 20:38
16 bodov. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti je umiestnenie adekvátne tréningovej dochádzke a možnosti
nahradenia hráčov, ktorí odišli do
vyššej vekovej kategórie. Jedná sa
o nasledovných hráčov – Ján Borovec, Rudolf Nociar, Daniel Linhart,
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Michal Pročko. Najlepším strelcom
jesene sa stal Ján Valko s 5 gólmi.
Mužstvo „Žiaci“:
Mužstvo “Žiakov” účinkuje
v súťažnom ročníku 2012/2013 v I.
triede OM. Mužstvo začalo letnú
prípravu 15. 7. 2012 pod vedením
realizačného tímu: Ján Vyletel – tréner mužstva, Miroslav Aláč – vedúci mužstva. Mužstvo ako nováčik
súťaže začalo veľmi nepresvedčivo
s nedostatkom skúseností a zohratosti. Po remíze v 1. kole nasledovalo 8
prehier v rade za sebou, a nevyzeralo
to dobre. Po výsledkoch: Halič –
Ružiná 1:1, Utekáč – Halič 7:0, Halič
– Málinec 1:6, Kokava n/R. – Halič
12:0, Halič – Divín 0:2, Lovinobaňa
– Halič 2:0, Tomášovce – Halič 10:0,
nastal rapídny obrat po výsledkoch:
Mýtna – Halič 3:6, Halič – Cinobaňa
1:0, Hrnčiarske Zalužany – Halič
2:3, Halič – Hrnčiarska Ves 3:0. Posledné kolo Vidiná – Halič sa odohrá
v jarnej časti 2013. Mužstvo skončilo
na 7. mieste s bilanciou 7. Slovan
Halič 11 4 1 6 15:45 13 bodov. S
umiestnením našich žiakov po jesennej časti sme spokojní. Vzhľadom na
vytvorenie úplne nového mužstva je
to príjemné prekvapenie, zvlášť posledné 4 kolá hrali chlapci vynikajúco. Veľké poďakovanie patrí hlavne
Mirovi Aláčovi a Jankovi Vyletelovi
za prácu ktorú odviedli s mladými
chlapcami. Ďalej ďakujeme všetkým
rodičom za pomoc pri organizovaní
zápasov a hlavne za dopravu na MFZ.
Družstvo „Ženy“:
Družstvo “Žien” účinkuje
v súťažnom ročníku 2012/2013
v II. lige skupina Sever, pod vedením realizačného tímu: Mgr. Peter Paulovič – tréner družstva, Mgr.
Jozef Pročko – vedúci družstva,
Miroslava Belková – asistent trénera,
Peter Pročko – zdravotník. Družstvo
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po ročnej príprave ako nováčik
súťaže obstálo v jesennej časti veľmi
dobre, aj keď skončilo vo svojej skupine na poslednom 5.mieste. Ako
nováčik súťaže ukázali naše dievčatá
obrovskú chuť, vôľu po víťazstve a aj
kus majstrovstva a pri troche šťastia
mohli uhrať aj niekoľko bodov na
viac. Dokázali pod vedením svojho
trénera za jeden rok urobiť obrovský
skok v technike, futbalovom myslení
a kondícii. Preto svojou hrou prilákali na štadión aj nemalú divácku
kulisu zo širokého okolia, ktorá sa
dala na každom MFZ hlasno počuť.
Veľké poďakovanie patrí Mgr. Jozefovi Pročkovi a Ing. Milanovi Cvancingerovi, ktorí túto myšlienku zrealizovali a tak opäť v dobrom svetle
zviditeľnili našu obec. Hlavne Mgr.
Jozef Pročko sponzoruje dievčatá
dopravou, občerstvením, dresmi,
platením trénera a ostatným technickým zabezpečením za čo mu patrí
obrovská vďaka. V rámci pilotného
programu náklady na rozhodcov
zabezpečuje SsFZ Banská Bystrica,
čo je zo strany zväzu značná pomoc. Družstvo žien odohralo v rámci
jesennej časti nasledovné zápasy:
Halič – Sebechleby 4:0, Podkriváň –
Halič 1:2 – prípravné zápasy, v rámci
slovenského pohára: Halič – Žilina
1:7 a Žilina – Halič 12:0. Súťažné
zápasy: Beluša – Halič 4:1, Halič –
Horná Nitra 1:0, Bziny – Halič 2:0,
Halič – Orlové 1:2, Halič – Beluša
0:3, Horná Nitra – Halič 3:2, Halič –
Bziny 3:2, Orlové – Halič 3:1, Beluša
– Halič 2:0 a Halič – Horná Nitra
0:1. Ako ukazujú uvedené výsledky, naše dievčatá odohrali v súťaži
vyrovnané zápasy a ako nováčik
príjemne prekvapili. Sme veľmi radi,
že nepotvrdili niektoré prognózy
o vysokých prehrách s ostatnými
účastníčkami tejto súťaže. Bilancia
v súťaži je nasledovná: 5. Slovan
Halič 9 2 0 7 9:20 6 bodov. Do
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ďalšieho účinkovania prajeme našim
dievčatám veľa chuti, športového
šťastia a dobrých výsledkov.
Záverom chcem v mene
výkonného výboru poďakovať
všetkým, ktorí sa svojou prácou priamo či nepriamo podieľali na chode
telovýchovnej jednoty. Ďakujeme aj
našim verným fanúšikom, ktorí nás
podržali v ťažších chvíľach a sprevádzali nás aj na zápasoch na súperových ihriskách. Zároveň pozývame
všetkých členov a fanúšikov na
Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa
uskutoční dňa 13. 1. 2013 v Malej
sále kultúrneho domu.
Ing. Milan Cvancinger
Prezident TJ

Milí
Haličania
O chvíľu sú tu opäť vianočné
sviatky, čas keď všetci futbalisti oddychujú, alebo začínajú zimnú prípravu. Naši futbalisti ju začnú neviem
kedy a ani neviem, kto im bude
tréner. 13. januára sa bude konať
členská schôdza TJ Slovan Halič,
kde sa bude mimochodom voliť aj
nový výbor, ktorý by jednoznačne
mali tvoriť títo ľudia, ktorí urobili
veľký kus práce: Ing. Ján Hikker,
Laco Líška, Jožo Pročko, Miro Aláč,
Marcel Lukáč, Tomáš Kurčík, Janko
Žigo. Zároveň by som chcel týmto
poprosiť nový výbor, aby sa predĺžila
zmluva s trénerom dievčat p. Petrom
Pavlovičom, ktorý sa hodí najviac na
túto funkciu. Dievčatá ho rešpektujú,
je radosť s ním spolupracovať.
Druhým človekom, ktorého by som
veľmi rád videl v čele haličského futbalového klubu je Ing. Ján Hikker,
muž, ktorý je schopný ráno o piatej
sadnúť na autobus, ísť do Bystrice na
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Ako sa využíva
multifunkčné ihrisko
Uplynuli už tri roky čo bolo
v areáli TJ odovzdané do užívania
multifunkčné ihrisko. Verejnosti
má slúžiť na všestranné využívanie.
V tomto období sa pomaly dostalo
do povedomia občanov a postupne sa jeho využiteľnosť zvyšuje,
možno povedať, je na celkom dobrej úrovni. Samozrejme závisí to
od počasia a tiež od ročného obdobia. Najviac je využívané v letných mesiacoch a počas prázdnin,
kedy to využíva hlavne mládež na
pravidelné hranie volejbalu, tenisu
a malého futbalu, ženy ho využívajú
k tancu. V dopoludňajších hodinách
počas školského roka ho využíva
ZŠ na svoje aktivity – turnaje medzi
ZŠ – v malom futbale, na Deň detí,
Deň otcov. Toto ihrisko by malo
verejnosti slúžiť čo najdlhšie,

bohužiaľ, nakoľko celý športový
areál je otvorený a prístupný celý
deň, dochádza k znečisťovaniu
okolia ihriska, ale aj k určitému
poškodzovaniu
siete,
pletiva
a podobne. V zimných mesiacoch by
malo verejnosti slúžiť aj ako ľadová
plocha, ktorú zrealizuje obecný
úrad spolu so sponzormi v závislosti od počasia. Záverom chcem
veriť, že nám – verejnosti, ihrisko
vydrží v takom stave čím najdlhšie,
aby sa ľudia mohli vo voľnom čase
venovať športovým aktivitám a tým
i svojmu zdraviu. Zároveň chcem
verejnosť informovať, že mesačný
príjem z platieb za využívanie ihriska je v závislosti od počasia ako
i ročného obdobia od 70 – 110 €.
Milan Rapčan, hospodár
multifunkčného ihriska

futbalový zväz a vybaviť veľa vecí
pre rozvoj haličského futbalu. No
prvoradou úlohou je generálna oprava hracej plochy. Túto by mal nový
výbor zrealizovať ako prvú úlohu,
tu by však mohol pomôcť aj obecný úrad. Mohla by sa zorganizovať
brigáda, aby sa hracia plocha už
konečne opravila. Verím, že nový
výbor to bude naozaj riešiť ako prvoradú úlohu. Vytvoriť lepšie hracie
podmienky je potrebné nielen pre
áčko, ale aj pre dievčatá, hrajú 2. ligu
a cestujú so súperkami až do Žiliny,
Beluše, Orlového a všade robia dobré
meno. Vytvorila sa tam skvelá partia
okolo trénera Peťa Pauloviča, kde
medzi opory patria Terka Žiaková,
Mirka Belková, Simča Podmanická,
Dominika Pivková, Nika Kováčová,
Maťa Bútová. Postupne sa k nim
pridávajú ostatné dievčatá, poctivo

trénujú. Preto by som chcel poprosiť
nášho pána starostu, aby odblokoval
a súhlasil s tým, aby obecný autobus mohli používať aspoň dievčatá,
zaslúžili by si, aby na zápasy chodili
spolu. Verím, že to náš starosta pochopí, a dovolí použiť autobus na cesty so súperkami. Ďalej by p. starosta
ako najvyšší zástupca už konečne
mohol zakopať vojnovú sekeru
a obnoviť spoluprácu s haličskými
futbalistami, čo by bolo dobré pre
obe strany. Pána starostu nikto
nikdy nevyhodil z členstva vo výbore TJ, naopak, môže sa opäť vrátiť
a pomôcť pri zlepšení hráčskych
podmienok. Prečo sa nepovolí opätovné používanie multifunkčného
ihriska pre haličských futbalistov
počas zimnej prípravy, prečo naši
hráči musia vyhľadávať okolité umelé trávniky, keď majú vo svojej obci

						
ideálne podmienky. Verím, že pán
starosta zmení svoje stanovisko, vráti
sa opäť do výboru a bude pokračovať
spolupráca obec + haličskí futbalisti. Bolo by to prospešné pre obidve
strany. Ďalej do trénerskej funkcie
by sa opätovne mohol vrátiť p. Ivan
Závracký, muž ktorý naozaj vytiahol
áčko z blata, muž, ktorý máva skvelé
tréningy, dokáže mužstvo skvele
pripraviť na zápasy, pod jeho vedením by naše mužstvo už konečne
postúpilo do V. ligy, lebo naši chlapci si to jednoznačne zaslúžia. Verím
preto, že nový výbor prehovorí p.
Závrackého a nominuje ho do trénerskej funkcie. Bol by som veľmi rád,
s týmto človekom je naozaj radosť

RÔZNE						

spolupracovať. Naozaj by dotiahol
naše áčko do V. ligy. Nový výbor bude
mať veľa práce, napríklad zháňanie
hráčov, lebo ako som bol informovaný, niektorí súčasní hráči chcú
z nášho mužstva odísť, nebudem ich
menovať, je to ich vec. Je napríklad
potrebné zháňať brankára, keďže
jeden z našich tiež chce skončiť.
Verím, že nový výbor zvládne aj tieto problémy. Zároveň sa už naozaj
zlepší spolupráca medzi futbalistami
a obcou? Vráti sa opäť p. starosta do
výboru a pomôže zlepšiť podmienky? No ja ako zdravotník mám na
výbor jednu prosbu, aby zohnali ešte
jedného zdravotníka, mám na starosti štyri mužstvá. Bol by som rád,
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keby sa to podarilo, lebo inak odmietam sám funkciu vykonávať. Verím,
že ma nový výbor nesklame, aj keď
NEVIEM, kto v ňom bude, prajem
im veľa úspechov.
Pepek
Krátka reakcia k uvedenému článku:
Obecný autobus nebol nikdy
nikým zablokovaný, používať ho za
určených podmienok môžu všetky
organizácie, za poplatok (režijné
náklady, ktoré sú schválené OZ).
Viacúčelové ihrisko je určené pre
druhy športu, ktoré tam možno
prevádzať po zaplatení určeného
poplatku.
redakčná rada

Vyhodnotenie činnosti komisií
pri Obecnom zastupiteľstve v Haliči
Komisia obchodu, dopravy a cestovného ruchu:
Predseda – Jozef Turek,
členovia: Ľuboš Antal, Dana Melichová, Boris Mojžiš, Marián Svorad, Milan Rapčan, Juraj Machava.
Komisia do konca novembra
2012 zasadala päťkrát. Okrem iného
riešila viaceré sťažnosti občanov
na nevhodné parkovanie. Zaoberala sa rekonštrukciou miestnej komunikácie na Ul. B. S. Timravy a
vykonala prehliadku všetkých miestnych komunikácií. Na základe
vykonanej prehliadky určila priority
opráv a údržby.
Komisia školstva, kultúry, športu,
detí a mládeže:
Predseda – Mgr. Igor
Kokavec, členovia: Veronika Belková, Ing. Emil Ďurica, Mgr. Eva Svoradová, Mgr. Ľuboslav Galád, Milan

Rapčan, Bc. Ladislav Kováč.
Do uzávierky Haličských
zvestí komisia zasadala sedemkrát.
Na svojich zasadnutiach sa zaoberala
najmä organizačnou prípravou obecných kultúrnych a športových podujatí.
Komisia verejného poriadku:
Predseda – Mgr. Katarína
Gálová, členovia: JUDr. Daniel
Přibyl, Rudolf Horváth, Mgr. Janka
Gondová, Mgr. Mária Triznová.
Komisia tohto roku zasadala trikrát a riešila najmä rôzne
sťažnosti občanov. Zároveň na zasadnutie komisie boli pozvaní neplatiči
poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Na základe jednania si väčšina
neplatičov svoje dlžoby uhradila.
Ekonomická komisia:
Predseda – Antónia Buko-

venová, členovia: Ing. Marián Hujo,
Ľudmila Sarvašová, Edita Hujová,
Ing. Ján Lukáč, Mgr. Dušan Šimov,
Jozef Turek, Boris Mojžiš.
Tohto roku komisia zasadala
sedemkrát. Dáva návrhy na efektívne využívanie finančných prostriedkov, sleduje čerpanie rozpočtu
obce v príjmoch aj výdavkoch, ako
aj čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ. Vyjadruje sa k žiadostiam o pridelenie
dotácií a zaujíma stanovisko pri prípadných žiadostiach o odkúpenie
obecného majetku.
Sociálna komisia:
Predseda – Mgr. Mária
Fajčíková, členovia: Mária Veselovská, Marta Molnárová, Božena
Hochholcerová, Mgr. Eva Svoradová, Mária Rapčanová.
Komisia v tomto roku zasadala štyrikrát. Zaujíma stanovisko
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k žiadostiam o jednorázové príspevky v hmotnej núdzi, spolupracuje
s Denným centrom pre seniorov
v Haliči, monitoruje sociálnu situáciu
v obci.
Stavebná komisia:
Predseda – Mgr. Alexander
Udvardy, členovia: Ján Neupauer,
Ing. Pavol Náton, Peter Hronec,
Vladimír Greňo, Jozef Najpaver.
Komisia
zasadala
jedenásťkrát. Prejednávala najmä
žiadosti o odkúpenie, resp. prenájom obecných pozemkov, sťažnosti
občanov podliehajúce stavenému
zákonu.

RÔZNE

Komisia životného prostredia:
Predseda – Mgr. Jozef
Pročko, členovia: Ing. Martin Majer,
Jozef Beňovský, Mgr. Peter Barcaj,
MVDr. Oliver Karkoška, Emília
Pálová.
Napriek písomnému vyzvaniu predsedu komisie p. Pročka,
aby predložil zápisnice zo zasadnutí
uvedenej komisie aj s prezenčnými
listinami, túto povinnosť si nesplnil. Už v minulosti bol viackrát
upozornený na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, aby zápisnice
zo zasadnutí komisie predkladal na
obecný úrad (tak, ako to robia predsedovia všetkých ostatných komisií),

z dôvodu potreby ďalšieho vybavovania podnetov od občanov, ktoré
smerujú na komisiu životného prostredia. Túto povinnosť si pán Pročko
neplní od začiatku volebného obdobia. Taktiež, ako predseda komisie
odmietol
vyhodnocovať
súťaž
o najkrajšiu predzáhradku, hoci
dlhé roky to bolo v náplni činnosti
práve komisie životného prostredia.
Z tohto dôvodu musela byť zriadená
nová komisia zložená z poslancov,
ktorej náplňou práce je len činnosť
vyhodnocovania predzáhradiek.
redakčná rada

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Miroslav Hronček
Katarína Adamcová
Nicolas Šály
Jaroslav Oláh
Vladimír Kačan
Mária Gálová
Odhlásení:
Štefan Apko
Erika Hikkerová
Timotej Hikker
Zuzana Ilčíková
Ing. Martin Košičiar
Ing. Ján Lukáč
Juraj Moravčík
Mgr. Natália Nováčková
Nela Nováčková
Viktor Rehanek
Viera Rehaneková

Viktor Rehanek
Viera Hrašková
Jaroslav Vabec
Zoltán Vámoš
Marian Žigo
Adriana Lukáčová
Dominika Lukáčová
Patrícia Lukáčová

Narodili sa:
Igor Berky
Jozef Lakatoš
Lukáš Lenč
Vivien Nátonová
Lena Udvardyová
Larisa Kocúrová
Richard Lukáč

Uzavreli manželstvo:
Nikola Botošová a Ján Oláh
Mgr. Lucia Franeková a Bc. Gabriel
Orlai
Judita Fónodová a Ing. Martin
Košičiar
Zuzana Kuviková a Peter Ilčík
Vlasta Václavíková a Miroslav Koza
Monika Fajčíková a Tomáš Benčík
Beata Kapráľová a Marek Balag

Umreli:
Anna Čiešková
František Lenč
Ľudmila Švihlová
Adrian Hámorník
Mária Berkyová

Anízové koláčiky

Počet trvalo prihlásených
obyvateľov Obce Halič k 4. 12. 2012
je 1658.

Suroviny: 80 g práškového cukru, 1 vajce, 80 g hladkej múky, 1 lyžička potlčeného anízu, hrozienka a orechy na
ozdobenie.
Postup: Cukor s vajcom vymiešame, pridáme múku, aníz a premiešame. Z cesta kladieme lyžičkou kôpky na
vymastený a vysypaný plech, ozdobíme ich hrozienkami a štvrťkami orechov a necháme stáť pri izbovej teplote
24 hodín. Pečieme vo vyhriatej rúre 5 – 7 minút.

						

KULTÚRA						
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Nové knihy
v obecnej knižnici
Kate, Lauren: Súženie;
Proctor, Candice: Mys poslednej
nádeje; Tekelyová, Ema: Sladkosti,
od ktorých sa nepriberá; Hawking,
Lucy: Gregor a veľký tresk; Silva,
Daniel: Prísne tajné; Friedman:
Nasledujúcich 100 rokov; Brown,
Graham: Čierny dážď;, Banáš,
Jozef: Sezóna potkanov; Gillerová:
Konečne sa rozhodni; Balogh, Mary:
Prísľub lásky; Gerritsen, Tess: Údolie smrti; Webb: Dedičstvo; Dán, Dominik: Na podpätkoch; Evans, Nicholas: Statočnosť; Heyer: Vojvodova

pomsta;, Taylor, Laini: Dcéra dymu
a kostí; Toyne, Simon: Zasvätený;
Martin, Kat: Reesova nevesta; Adiga, Aravind: Biely Tiger;, Socci, Antonio: Caterina; Connelly, Michael:
Advokát zo zadného sedadla; Halter,
Marek: Záhady Jeruzalema, Valls,
Manuel: Júlia a prípad zmiznutej
ženy; Slaninka, Zuzka: Na počiatku
bolo koleso; Proctor, Candice:
Mys poslednej nádeje; Jacobovici,
Simcha: Hrobka Ježišovej rodiny;
Gálvez, Pedro: Seneca; Jančovic,
Ján: Z novohradských...; Arnold,

Nick: Pekelná energia; Ganeri, Anita:
Divoké sopky; Lindsey: Keď vášeň
vyhráva; Lindsey: Niekto dokonalý;
Shan, Darren: Skúšky smrti; Walsh,
Pat: Crowfieldska kliatba; Adler,
Elizabeth: Z Barcelony s láskou;
Roberts, Nora: Rachel a Alex; Roberts, Nora: Nataša a Michail; Pearson, Allison: Myslim, že ťa ľúbim;
Mallery, Susan: Láska bez mamy;
Keleová – Vasilková, Táňa: Nikdy;
Eleková, Elena: Život pri živote.
Mária Veselovská

Noc s Andersenom
Obecná knižnica v Haliči
pozýva deti
stráviť noc v knižnici
5. 4. 2013
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KULTÚRA

					

FOTOGALÉRIA					

Návšteva členov Komisie regionálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja
na Haličskom zámku

29

E. Luptáková, najstaršia účastníčka
Stretnutia jubilantov

Leto v parku

Vynovené námestie

Rekonštrukcia Ulice B. S. Timravy

Spevokol z denného centra na spomienkovej
slávnosti SNP

Obecný úrad Halič
Vás pozýva

privítať rok 2013
31. decembra na námestí
od 22.00 hudba, varené víno
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