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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Ten, kto je slabý, nikdy nedokáže odpustiť. Odpustenie je znakom sily.”
Mahatmá Ghándí

Dobrý deň. Ďakujem. Prepáčte. Prosím Vás... (Úsmev...)

Aj takéto zdanlivo bezvýznamné slová, gestá môžu byť veľmi
užitočné a pomáhať i liečiť. Kedy?
Pri jednom z azda najrozšírenejších
problémoch, ochorení súčasnosti,
ktoré nás trápi a postihuje čoraz
viac, sú ním narušené medziľudské
vzťahy. Často sa niektorí z nás ponosujú, ako im chýba kúsok milého
slovka od druhých, neraz však práve
sami, svojím správaním a prejavom
prispievajú k výslednému efektu.
Čakať na úsmev od druhého, keď sme
naň hodili nevraživý pohľad...?! Aj
tie najmilšie bytosti takéto zaobchádzanie zvádza k menej starostlivým
vetám, kratším úsmevom a častejším
povzdychom sklamania či smútku.
Každý z nás ale môže prispieť k budovaniu lepších medziľudských
vzťahov! K ich budovaniu pomáhajú
určité vlastnosti a snaha o ne. Tolerancia, láska, priateľstvo, vytváranie pozitívneho prostredia medzi
ľuďmi, ochota pomôcť aj bez
zištného úmyslu, či milé slovo a úsmev aj vtedy, keď nám samým nie
je najlepšie. Naopak, k tým, čo nám
to narúšajú a maria aj nádej o dobré
a pozitívne vzťahy medzi nami, patria

najčastejšie arogancia, sebeckosť,
závisť, neuznávanie autorít, často
i bezdôvodná nevraživosť, hnev na
všetko a všetkých... Nežijeme na
pustom ostrove, ale medzi ľuďmi.
V rodine, medzi priateľmi a známymi. Je dobré, keď sa máme o koho
oprieť, má nám kto poradiť. S kým
sa smiať aj smútiť. Ľudia sú úmerne
šťastní tomu, ako sa o to snažili. Vybíjaním si zlosti na tých druhých,
sa nikomu neuľaví, naopak, druhej

strane je ublížené bez dôvodu
a mnohým, čo sa neovládli pribudnú
ešte výčitky svedomia, každopádne,
nikomu to nepomôže. Jedno slovenské príslovie hovorí, že lepšie je dobré slovo živému, ako najkrajšia
ruže mŕtvemu... Bodaj by sa všetci
ľudia riadili heslom: „Správaj sa
k iným len tak, ako chceš, aby sa oni
správali k tebe“.
Internet

Haličské slávnosti v r. 2011
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Podporme náš projekt
Nadácia SPP vytvorila
grantový program „ZLEPŠIME
SPPOLOČNE
SLOVENSKO“.
Zapojila sa aj naša obec so zámerom
na vytvorenie oddychovej zóny pre
rodiny s deťmi na námestí v priestore za katolíckym kostolom, ktorej
súčasťou bude i detské ihrisko. Na
realizáciu by sme mohli získať až
10.000 EUR. Aby sme boli úspešní,
je potrebné získať čo najviac hlasov
v internetovom hlasovaní na stránke
www.sppolocne.sk. V on-line formulári zadáte svoje telefónne číslo
a príde Vám kód, ktorý napíšete do
formulára a je to. Podporu získajú
projekty, ktoré získajú najviac hlasov. V prvom kole sme uspeli, keďže
náš projekt sa ocitol medzi 240 vy-

branými z celého Slovenska, ktoré
postúpili do on-line hlasovania. Zo
stredného Slovenska podporu získa minimálne 10 projektov, takže
šanca tam je. Pre tých, ktorí nemajú
doma internet a chceli by pomôcť
svojím hlasom, bude do 19. augusta, kedy hlasovanie končí, možnosť
hlasovať v knižnici, prípadne i počas
Haličských slávností. Treba si len

so sebou priniesť mobilný telefón.
V prípade úspechu v tomto hlasovaní a v závislosti od získanej sumy
budeme môcť dobudovať detské
ihrisko, inštalovať ďalšie lavičky,
prípadne aj posedenie, spraviť pieskovisko, parkové úpravy, vysadiť
ďalšie kvety a podobne. Výsledná
podoba priestoru ešte nie je stanovená, bude závisieť aj od nápadov
a podnetov vás občanov, aby sa toto
miesto stalo naozaj vyhľadávanou
a atraktívnou lokalitou na trávenie voľného času nielen pre rodiny
z našej obce, ale i pre všetkých,
ktorí do Haliče zavítajú.
Mgr. Alexander Udvardy

Vynovené námestie stále bez mena
Turistom a návštevníkom
Haliče sa naše námestie páči. Často
sa však pýtajú na jeho názov. Zatiaľ
je to len naše námestie a oficiálny
názov mu chýba. Poslanci obecného
zastupiteľstva na zasadnutí v júni odsúhlasili
vypísanie
ankety
v Haličských zvestiach,
ktorej cieľom bude
vybrať názov námestia, s ktorým sa stotožní
čo najviac Haličanov.
Aj preto v tomto vydaní
nášho občasníka nájdete
vložený anonymný anketový lístok, na ktorom
sú predtlačené návrhy
názvov námestia, ako
aj priestor pre napísanie vlastného
návrhu, pokiaľ sa vám ani jeden
z navrhovaných nepozdáva. Hlasovať
môžete buď prostredníctvom tohto
lístka, ktorý môžete priniesť počas

programu Haličských slávností ku
tribúne, alebo inokedy do schránky
obecného úradu. Taktiež môžete svoj
hlas odovzdať prostredníctvom internetovej stránky obce (www.halic.

sk). Zákon o obecnom zriadení v §2b
upravuje označovanie ulíc a iných
verejných priestranstiev. V odseku
3 tohto paragrafu je uvedené: Názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev

sa určujú s prihliadnutím na históriu
obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné
sú názvy po žijúcich osobách, názvy
dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na
históriu obce. S prihliadnutím na ustanovenia
tohto zákona boli navrhnuté tieto názvy:
Námestie Haličanov, Obchodné námestie, Podzámocké námestie, Námestie sv. Floriána (patrón
obce), Námestie Hany
Ponickej (spisovateľka,
ktorá sa narodila a je pochovaná
v Haliči), Námestie Víta Ileka (textár
a publicista narodený v Haliči)...
Mgr. Alexander Udvardy
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Starosta informuje

Rekonštrukcia Ulice B. S. Timravy
Rekonštrukcia Ulice B.
S. Timravy sa začala realizovať
v mesiaci júl 2012. Verejnú súťaž
za účelom výberu dodávateľa
stavby vyhrala firma STRABAG,
s.r.o. Bratislava. Termín ukončenia
výstavby je 30. 9. 2012. Podľa
priebehu prác však uvedená stavba
bude ukončená skôr. V rámci uvedenej stavby bude zrekonštruované
cestné teleso, odvedené dažďové
vody z tejto ulice a z časti lokality centra obce, vybudované nové
vstupy k rodinným domom a miestna komunikácia predĺžená o cca 20
m. V mesiaci jún 2012, za účelom
zlepšenia dopravnobezpečnostnej
situácie v našej obci, boli vybudované výstražné blikače na prechode
pre peších na námestí a boli vybudované merače rýchlosti v obidvoch
smeroch na Ulici mieru. Rozpočtový
náklad projektu bol 12.168,60,- €
a finančné prostriedky boli získané
z Ministerstva vnútra SR. V mesiaci
júl 2012 sa začali aj dokončovacie
práce na chodníku pre peších do
cintorína. V súčasnosti je už chodník ukončený, treba len zrealizovať

terénne úpravy a zaasfaltovať vstup
do priestorov budúceho parkoviska. V súčasnosti už môže chodec
bezpečne ísť zo Starej Haliče až do
centra obce Halič a späť. Obecné
zastupiteľstvo v Haliči na svojom
treťom riadnom zasadnutí schválilo
novú komisiu za účelom vyhodnocovania predzáhradiek v obci.
Táto komisia sa prvýkrát zišla
v júli a uskutočnila prvú obhliadku.
Obhliadať bude ešte dvakrát. Na-

koniec sa vyberie desať najkrajších
predzáhradiek a výhercovia budú
mať, tak ako po minulé roky, zľavy
pri platení za vývoz tuhého komunálneho odpadu. Pri tejto príležitosti
znovu apelujem na občanov, aby sa
o priestory pred svojimi rodinnými
domami starali a aby tým prispeli
ku skrášleniu našej obce. Toto je už
dávno pre mnohých našich občanov
samozrejmosťou, tak ako v iných
vyspelých krajinách. Ako sme už
informovali v predchádzajúcich
Haličských zvestiach, Mikroregión
Novohradské podzámčie, ktorý
združuje 12 okolitých obcí, získal
20.000,- € z rezervy predsedu vlády
SR. Uvedené finančné prostriedky
boli účelovo určené na nákup traktora a štiepkovača biologického odpadu. V júni bol traktor zakúpený
a práve sa hľadá výhodný dodávateľ
štiepkovača. V súčasnosti zástupcovia
obcí združených v Mikroregióne
pripravujú pravidlá využívania uvedeného traktora so štiepkovačom.
Vladimír Rehanek

Chodník do cintorína pred dokončením
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Deň matiek
Mama – aké jednoduché,
ale najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás
naučila vyslovovať ako prvé. Slovo,
ktoré bolo už toľkokrát ospievané
v poézii alebo piesňach či zhmotnené v umení v podobe plastík alebo
malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí v našich
mysliach tá naša mama. Každá žena
má v sebe potenciál matky. Bez matkinho - áno životu - by tu nesedel ani
jeden z nás. Bola to práve matkina
obeta – zriecť sa možno vysnívanej
kariéry, pohodlia, odopretie si luxusu
či vyššieho životného štandardu, ale

i po narodení dieťaťa matka obetuje
všetky svoje sily a voľný čas svojim
deťom. Veď matky majú len jeden
hendikep – majú len dve ruky. Slávny
francúzsky spisovateľ Victor Hugo
povedal: „Ženy sú slabé, matky silné“. A preto vkladáme celú výchovu
ľudského pokolenia do matkiných
rúk. O pravdivosti týchto slov netreba vôbec pochybovať, lebo sú to
ruky láskavé a mäkké, toľko ospievané prastarými pokoleniami básnikov.
To najpodstatnejšie, čo robí ženu
mamou je jej materinská láska. Tá
láska, ktorá nepozná „nie“ detským
túžbam a potrebám. Tá láska, ktorá

nás sprevádza od kolísky, ktorá nám
pomáha rásť, ktorá dokáže odpustiť
všetky naše prehrešky. Nie nadarmo
sa hovorí, že keď rodina stratí otca,
stratí pracovité ruky. No keď stratí
mamu, odíde s ňou milujúce srdce.
Ako poďakovanie pre všetky mamy
pripravili v nedeľu 13. mája bohatý program deti z Materskej školy
Halič, žiaci zo Základnej školy Halič
a bratia Gibalovci. Slávnostný príhovor predniesol zástupca starostu Mgr.
Alexander Udvardy.
RR

Veselo pri váľaní mája
Každoročne
v
predvečer
z a č i a t k u
najkrajšieho
mesiaca roka sa
aj v našej obci
postaví
jeho
symbol - májový strom. Stalo
sa tak i v tomto roku. Vyparádený držal
stráž nad celým
námestím až do
konca mesiaca,
kým nenadišla
chvíľa skončenia
jeho vlády. 31.
mája večer námestie ožilo, zaplnilo sa ľuďmi,
ktorí chceli byť
svedkami tejto udalosti, chceli sa
s ním rozlúčiť. Rozlúčka to nebola
hocijaká, o program sa postarala
hudobno-spevácka skupina Haličan
a seniori z denného centra. Zaují-

mavé bolo vystúpenie krojovaných
členov a členiek speváckej skupiny,
lebo bolo spojené s vyzvaním starostu, aby zaplatil oldomáš. Seniori
za sprievodu harmoniky Janka Hron-

ca a gitary Šaňa Fízera rozospievali
a roztancovali celé námestie. Dobrá nálada, spev a tanec trvali až do
neskorých večerných hodín.
RR

				

ZO ŽIVOTA OBCE

				

5

Prijatie najlepších žiakov ZŠ s MŠ Halič starostom obce
Čas, ktorý stroho a neúprosne
odmeriava roky nášho žitia, opäť ukrojil jeden rok zo školskej dochádzky, daroval žiakom nové vedomosti, ďalšie bohatstvo, ktoré im nikto
nikdy nezoberie. Zatvoria sa brány
škôl a vydýchnu si nielen žiaci ale
i tí, ktorí ich celý rok usmerňovali,
dbajúc o to, aby ich počínanie bolo
korunované úspechom. Celý život
človeka je cestou za poznaním. Nikto
z nás sa nenarodil majstrom športu,
historikom či vynikajúcim umelcom,
skvelým pedagógom, ale svoj talent,
ktorý dostal pri narodení do vienka,
je zúročený a rozvinutý iba úpornou prácou. Dňa 26. júna 2012 boli
prijatí najlepší žiaci ZŠ s MŠ Halič
starostom obce v obradnej miestnosti Obecného úradu v Haliči. Starosta obce sa im prihovoril a zároveň
ich odmenil za svedomitú prácu a za
výborné výsledky v tomto školskom
roku.
Naši najlepší:
1.A Miroslava Gréčová
Za výborný prospech, slušné
správanie, za 1. miesto v škol. kole
Hviezdoslavovho Kubína, za aktívnu
účasť na kultúrnych podujatiach.

3.A Nina Tóčiková
Za
výborný
prospech
a zberovú činnosť, za 2. miesto
v okresnom kole súťaže EURÓPA
V ŠKOLE – aktivitu v kolektívnej
práci, za 2. miesto v okresnom kole
súťaže Policajt, môj kamarát, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach.

2.A Lucia Peťková
Za
výborný
prospech
a zberovú činnosť, za 1. miesto
v recitačnej súťaži Haličský Štoplík
(próza), za 2. miesto v škol. kole
Hviezdoslavovho Kubína.

3.A Filip Matuška
Za 2. miesto v prednese
poézie v škol. kole HK, za aktívnu
prácu v kolektívnej výtvarnej práci
a získanie 2. miesta v okresnom kole
súťaže EURÓPA V ŠKOLE, za aktívnu prácu v kolektívnej výtvarnej
práci a získanie 1. miesta v súťaži
Haličský Štoplík.

2.A Diana Rajprichová
Za
výborný
prospech
a vzornú dochádzku do školy, za 1.
miesto v zbere šípok v škole, za 3.
miesto v zbere gaštanov v škole, za
4. miesto v recitačnej súťaži Haličský
Štoplík (próza).

3.A Bianka Bystrianska
Za výborný prospech, za 3.
miesto v prednese prózy v súťaži
Haličský Štoplík, za aktívnu prácu
v kolektívnej výtvarnej práci a získanie 2. miesta v okresnom kole
súťaže EURÓPA V ŠKOLE.

4.A Samuel Gonda
Za 1. miesto v škol. kole
HK, za 1. miesto v recitačnej súťaži
Haličský Štoplík, za 2. miesto
v okresnom kole súťaže EURÓPA
V ŠKOLE – umelecká časť, za 2.
miesto v okresnom kole súťaže Policajt, môj kamarát, za reprezentáciu
triedy na kultúrnych podujatiach,
za výborný prospech a zberovú
činnosť.
4.A Patrik Koštialik
Za
výborný
prospech
a zberovú činnosť, za 1. miesto v šk.
kole HK, za zapojenie sa do výtvarnej
súťaže Szaboóv grafický Lučenec.
5.A Dominika Belková
Za 1. miesto v šk. kole HK,
za 1. miesto v recitačnej súťaži
Haličský Štoplík, za reprezentáciu
školy v projekte SUPERTRIEDA
– získanie diplomu za šikovnosť,
spontánnosť a skvelý výkon, za reprezentáciu školy v tanci, za výborný
prospech.
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6.A Peter Gembec
Za 3. miesto v okresnom kole
dejepisnej olympiády, za výborný
prospech, za slušné správanie, za
aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach.
6.A Martina Karáseková
Za výborný prospech, slušné
správanie, za 4. miesto v okresnom
kole dejepisnej olympiády
7.A Adrián Lalík
Za výborný prospech, za 2.
miesto v požiarnickej súťaži o Pohár
sv. Floriána, reprezentáciu školy
v geografickej olympiáde, za aktívnu
prácu v triede.
7.A Viktória Fajčíková
Za výborný prospech, za 1.

miesto v okresnom kole v dejepisnej
olympiáde, za 7. miesto v krajskom
kole dej. olympiády, za 1. miesto
v okresnom kole súťaže EURÓPA
V ŠKOLE – literárna časť a postup
práce do celoslovenského kola, za 2.
miesto v požiarnickej súťaži o Pohár
sv. Floriána.
7.A Matej Zdechovan
Za výborný prospech, za 2.
miesto v požiarnickej súťaži o Pohár
sv. Floriána, za aktívnu prácu v triednom kolektíve.
7.A Dajana Svoradová
Za 1. miesto v škol. kole,
1. miesto v obvodovom kole a 3.
miesto v okresnom kole v prednese
poézie a prózy HK, za reprezentáciu
školy v súťaži EURÓPA V ŠKOLE –

vlastná tvorba – literárna časť, za 1.
miesto v recitačnej súťaži Haličský
Štoplík, za účasť v recitačnej súťaži
Timravina studnička.
7.A Broňa Kamenská
Za reprezentáciu školy v speve – Zlatá guľôčka, za reprezentáciu
školy na Detskom festivale ľudovej
hudby – získanie strieborného pásma, za reprezentáciu školy v modernom tanci, za reprezentáciu školy
v súťaži Policajt, môj kamarát.
9.A Patrik Šulek
Za výborný prospech, vzorné
správanie, za 2. miesto v požiarnickej
súťaži o Pohár sv. Floriána, za 4.
miesto v súťaži klubov mladých
priateľov poľovníctva.
RR

Výstavba detského ihriska

V mesiaci august 2012
bude vybudované detské ihrisko na
námestí pri rímsko-katolíckom kostole, teda tam, kde stálo pôvodne.
Výstavbu odsúhlasili poslanci obecného zastupiteľstva a je financované
z rozpočtu obce Halič a zo sponzorských príspevkov. Aj napriek uvedenému, obec zabezpečuje formou
nenávratnej dotácie ďalšie finančné

prostriedky, ktoré ak obec získa,
budú použité na ďalšie rozšírenie
detského ihriska. Pomôcť pri získavaní finančných zdrojov môžete
i Vy, občania obce, keď zahlasujete
za náš projekt na stránke www.sppolocne.sk. Odkaz na túto stránku
nájdete aj na www.halic.sk.
Vladimír Rehanek

AKTUALITY
Za zásluhy o rozvoj obce
bola udelená Cene obce Halič Ing.
Jozefovi Hoffmanovi. Za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech obce
bola udelená Cena starostu obce
Halič p. Ondrejovi Pivkovi.

Dobrovoľný hasičský zbor v
Haliči oslavoval

Ocenený Ing. Jozef Hoffman

Dňa 13. mája 2012 si pripomenuli v obci Halič 135. výročie
založenia dobrovoľného hasičského
zboru. Slávnosť sa konala v rámci
10. ročníka súťaže o Pohár svätého Floriána. Po príhovore starostu obce Vladimíra Rehaneka
boli vyznamenaní viacerí bývalí i
súčasní dobrovoľní hasiči. Samotnej
súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev.
Pre účastníkov a návštevníkov bolo
pripravené občerstvenie a tradičný
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„hasičský guláš“.
Umiestnenie družstiev mužov na
prvých miestach:
1. DHZ Drženice s časom 14,43 sek.
2. Teplý Vrch
3. Málinec
5. Halič
Umiestnenie družstiev žien na prvých
miestach:
1. Málinec s časom 19,51 sek.
2. Mašková
3. Vlkanová

Pripomenuli sme si

Ondrej Pivka pri prijímaní ocenenia

Už 67 rokov uplynulo od
najväčšej katastrofy ľudstva, od
skončenia 2. svetovej vojny. Pamiatku
tejto, pre celý svet nezabudnuteľnej
udalosti, sme si pripomenuli 7. mája
pietnym aktom pri pomníku padlých
v 2. svetovej vojne. Nikdy nemôžeme
a ani nesmieme zabudnúť na tých,
ktorí za našu slobodu obetovali to
najcennejšie, svoje životy.

Prosba o pomoc
Klienti z Domova sociálnych
služieb Libertas v Lučenci prosia
svojich bývalých spoluobčanov o pomoc. Ak máte doma akýkoľvek starý
nepotrebný bicykel a mohli by ste
nám ho darovať, veľmi by ste nám pomohli a potešili nás. Prípadní darcovia
môžu doniesť bicykle na Obecný úrad.
ĎAKUJEME!

DHZ - Súťaž o Pohár sv. Floriána

Jeden nech hneď zabudne, čo
dal a druhý nech nikdy nezabudne, že
niečo dostal.			
Seneca
Ako zlaté jablká na striebornom
podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas.
Biblia

DHZ Halič
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 13. 4. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o vyhlásení výberového konania na
riaditeľa ZŠ s MŠ Halič.
2.
Informáciu
starostu
obce
o postupe prác na príprave stavby ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolu na odvedenie
zrážkových vôd v obci Halič, Ul. B.
S. Timravy“.
3. Informáciu starostu obce o pridelení
dotácie z MV SR za účelom zlepšenia
dopravno – bezpečnostnej situácie
v obci Halič.
4.
Informáciu
starostu
obce
o pridelení dotácie pre mikroregión
Novohradské podzámčie za účelom
podpory programu ,, Náš vidiek“.
5. Informáciu hlavnej kontrolórky
s vykonaním následnej finančnej
kontroly, ktorá bola zameraná na
kontrolu prevádzky autobusu za rok
2011.
B/ Súhlasí:
1. Aby v čl. 6, bode 2 Zásady
rozpočtového hospodárenia obce
Halič bolo zapracované do textu uplatnené poslanecké a starostove
návrhy musia obsahovať zdroje krytia.
2. Aby v Zásadách rozpočtového
hospodárenia obce Halič čl. 7 bod
7 platil od 1. 1. 2013.
3. Aby na schvaľovanie rozpočtu
obce boli prizvaní zástupcovia každej
komisie.

4. S odkúpením pozemku p. č.
C-KN 715/57 o výmere 165 m2 za
cenu 8,30,- €/m2.
5. Aby veľká sála na festival ľudovej
hudby bola poskytnutá Novohradskému
osvetovému
stredisku
v Lučenci bezplatne.
6. Aby starosta obce a poslanci OZ
predkladali na rokovanie OZ svoje
návrhy a ich odôvodnenie písomne
minimálne 3 dni pred rokovaním –
prostredníctvom elektronickej pošty
alebo web. stránky.
7. S odpredajom obecného pozemku
č. p. KN-C 51/23 pre JUDr. Ondreja
Guľáša a Zuzanu Stankovičovú, bytom Halič Ul. Osloboditeľov č. 7
za cenu 18,- €/m2 až po predložení
súhlasného stanoviska Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
8. Aby veľká sála pre n. o. Jožo
Pročko deťom na divadelné predstavenie Medveď a Pytačky bola
poskytnutá bezplatne.
9. Aby obec v spolupráci so ZŠ s MŠ
Halič, ako investori detského ihriska spoločne zrekonštruovali detské
ihrisko v areáli školy. V prípade
získania finančných prostriedkov sa
vybuduje aj nové detské ihrisko na
námestí .
10. Aby starosta obce oslovil projektanta o vypracovanie cenovej ponuky
na vyhotovenie projektu chodník na
Ul. staničnej.
11. Aby obecný autobus bol poskytnutý pre Strednú odbornú školu
v Lučenci.

odvedenie zrážkových vôd v obci
Halič, Ul. B. S. Timravy“ v zložení:
Ing. Hujo, J. Turek, B. Mojžiš.
2. Výberovú komisiu na výber
dodávateľa
merače
rýchlosti
v zložení: J. Turek, M. Svorad, J.
Machava, Mgr. Udvardy.
3. Plat starostu obce Halič vo výške
2.284,00,- € s platnosťou od 1. 1.
2012.
4. Plat hlavnej kontrolórky vo výške
122,- € mesačne.
5. Záverečný účet obce Halič za rok
2011.
6. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Halič s platnosťou od 15. 5.
2012.

C/ Schvaľuje:

A/ Berie na vedomie:

1. Výberovú komisiu na posúdenie najvhodnejšej ponuky od banky
na poskytnutie úveru na stavbu
,,Rekonštrukcia MK a rigolu na

1. Ospravedlnenie za neúčasť na mimoriadnom zasadnutí OZ Ing. Jozefa
Hoffmana.

D/ Nesúhlasí:
1. Aby bod programu OZ č. 2 bol
preložený na nasledujúce rokovanie
OZ.
2. S vylúčením časti bodu 3 v čl. 7,
Zásad rozpočtového hospodárenia
obce Halič.
3. So zvýšením poplatku za futbal
na viacúčelovom ihrisku zo 6,- € na
10,- €.
4. So zmenou dane za užívanie
verejného priestranstva v priebehu
kalendárneho roka.

Uznesenia
z 1. mimoriadneho zasadnutia
OZ konaného dňa 27. 4. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

				

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO				

B/ Súhlasí:
1. S uzavretím zmluvy s prvou v poradí s Prima Bankou s podmienkou,
že dodrží predložené podmienky
v ponuke po celú dobu splácania
úveru. Ako druhá v poradí je ponuka
VÚB Lučenec.
2. S vystavením vlastnej biankozmenky za účelom zabezpečenia úveru
pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie a rigolu na odvedenie zrážkových vôd v obci Halič
Ul. B. S. Timravy”.
3. Aby sa júnové zastupiteľstvo
konalo v Tuhárskej doline.
C/ Schvaľuje:
1. Ako dodávateľa dopravnobezpečnostných zariadení firmu
BELLIMPEX, s. r. o. Štúrovo.
2. Kritériá pre výber banky na poskytnutie investičného úveru: Euribor - 6
mesiacov, marža - najnižšia ponuka,
odplata za dojednanie úveru a poplatok za vedenie účtu – najnižšia ponuka, doba splatnosti 8 rokov.
3. Nákup dataprojektora + plátno v hodnote 500,- € z rozpočtu
knižnice.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby požiadal
riaditeľa ZŠ s MŠ Halič, aby v spolupráci s piatimi učiteľmi, ktorí sa
podieľali na projekte 9. A v našej
škole, vypracoval správu o priebehu
celého projektu a jeho prínose pre
našu školu.

Uznesenia
z 3. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 8. 6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:

1. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ
Halič o projekte Trieda 9. A.
2. Informáciu starostu obce o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ
s MŠ Halič.
3. Kultúrny program Haličských
slávností a rozdelenie služieb počas
Haličských slávností.
4. Informáciu starostu obce o ambulancii všeobecného lekára pre dospelých – 2. obvod.
5. Informáciu starostu obce o vládnom audite po ukončení realizácie
stavby
„Regenerácia
verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obec
Halič“.
6. Informáciu starostu obce o parcele
KN-C č. 720/29.
7. Informácie zo zasadnutia komisií.
B/ Súhlasí:
1. Aby poslanci prípadné pripomienky návrhu VZN Obce Halič o chove,
držaní a ochrane zvierat na území
Obce Halič zasielali starostovi obce
do 15. 7. 2012. Starosta dané pripomienky zapracuje a včas odošle
poslancom upravený návrh VZN
Obce Halič o chove, držaní a ochrane
zvierat na území Obce Halič.
2. S bezplatným poskytnutím
priestorov pod kaderníctvom –
bývalý Zväzarm pre Klub mladých
a s vyčlenením 500,- € z rozpočtu
obce.
3. S pridaním kaplnky Najsvätejšej
Trojice do evidencie pamätihodností
obce Halič.
4. So zriadením komisie na vyhodnotenie predzáhradiek, ktorá sa bude
skladať z predsedov všetkých komisií
pri OZ.
5. Aby predseda EK zvolal ekonomickú komisiu, kde budú prizvaní
Ing. Cvancinger a hlavná kontrolórka
p. Nátonová.
6. S vyčlenením fin. prostriedkov
z rozpočtu obce vo výške 5000,- € na
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vybudovanie detského ihriska s tým,
že pokiaľ to bude možné financovať
detské ihrisko na splátky.
7. S použitím usporených finančných
prostriedkov z výstavby rekonštrukcie
Ul. B. S Timravy na opravu ulíc
Budovateľov a Staničnej.
8. Aby poslanec Mgr. Pročko oslovil kamenára zo Bzovej za účelom
predloženia cenovej ponuky na
zrekonštruovanie dvoch epitafov na
grófskych hroboch.
9. S vyhlásením ankety v augustových Haličských zvestiach na
pomenovanie námestia a zároveň
s pokrstením námestia na Silvestra.
C/ Schvaľuje:
1. VZN Obce Halič č. 2/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN Obce Halič č.
1/2009 o poskytovaní soc. služieb
a spôsobe a výške úhrady za soc.
služby.
2. Polročné odmeny pre zástupcu
starostu vo výške 22,86 %, hlavnú
kontrolórku vo výške 16,43%.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby vyzval p. Žiga
na Ul. záhradnej, aby si opílil smreky vysadené na obecnom pozemku z dôvodu bezpečnosti cestnej
premávky.
2. Starostu obce, aby upozornil
občanov, že skládky dreva a stavebného materiálu na verejnom priestranstve musia byť uložené tak, aby
spĺňali bezpečnostné kritériá cestnej
premávky.
E/ Volí:
1. Novú členku do Komisie kultúry,
školstva, športu, detí a mládeže Mgr.
Evu Svoradovú.
2. Výberovú komisiu na dodávateľa
stavby „Rekonštrukcia miestnej
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komunikácie Ul. B. S. Timravy“
v zložení: Ing. Otmár, Ing. Náton,
J. Neupauer, Mgr. Udvardy, A. Bukovenová.

miesto
9. ročník - Dominika Sujová - 12.
miesto
- Michaela Karáseková 8. miesto
Všetkým
zúčastneným
žiakom za pedantnú prípravu
a obrovskú chuť súťažiť patrí naše
poďakovanie a vyslovenie nádeje,
že aj v budúcich školských rokoch
budú nás, svojich rodičov ako
aj seba, reprezentovať aspoň tak
úspešne, ako doteraz. Absolútna
víťazka svojej kategórie, Viktória

F/ Zriaďuje:
1. Komisiu na vyhodnotenie
predzáhradiek vytvorenú z predsedov ostatných komisií zriadených pri
OZ Halič.

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať úžasnej mamičke Lenke
Koštialikovej za príjemné dopoludnie, ktoré u nej strávili žiaci 1. A a 4. A
triedy. Rôzne druhy zákuskov, nealko a
vlastnoručne opečené klobásky si deti
nevedeli vynachváliť. Pripravené boli
aj rôzne hry a zaujímavé činnosti, ktoré
znásobovala srdečná atmosféra. Zo srdca veľké ĎAKUJEME.
Žiaci 1. a 4. roč. a triedne

Dejepisná olympiáda
Dňa 1. 2. 2012 sa v Lučenci
konal 4. ročník okresného kola dejepisnej olympiády, ktorého sme sa
aj my, po absolvovaní školského
kola, zúčastnili so šikovnými žiakmi
z ročníkov 6. - 9. Po dlhej a kvalitnej
príprave na vyučovacích hodinách aj
v čase po vyučovaní, počas krúžkovej
činnosti, žiaci našej školy získali pekné
umiestnenia a jedna žiačka prekrásne
1. miesto.
Výsledky:
6. ročník - Peter Gembec - 3.miesto
- Martina Karáseková 4. miesto
7. ročník - Viktória Fajčíková - 1.
miesto
- Alexandra Šuľajová - 9.

Fajčíková, postúpila ako jediná zo
všetkých zúčastnených na krajské
kolo, ktoré sa uskutočnilo 3. 4. 2012
vo Zvolene, pretože v okresnom
kole získala najvyšší počet bodov
95. Jej snaha, šikovnosť a záujem
o tento krásny predmet priniesla nádherné 7. miesto z 25 miest. Patrí jej naše poďakovanie za
peknú reprezentáciu školy, ako aj
seba a želáme jej veľa úspechov aj
v ďalšom školskom roku.
Mgr. Janka Gondová

Policajt môj kamarát
Dňa 5. 6. 2012 sa
v telocvični Základnej školy Laca
Novomeského v Lučenci konal
7. ročník vedomostno-športovej
súťaže Policajt môj kamarát. Ani
upršané počasie neodradilo deti
šťastne a súťaživo vrhnúť všetky
sily do tejto súťaže a preukázať aj
domácim, aké kvality majú aj naši
žiaci. Po absolvovaní vedomostného testu z oblasti prevencie
drogových závislostí, kriminality,
činnosti PZ, dopravnej výchovy
sa s veľkým nasadením pustili do
všetkých zaujímavých športových
disciplín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci.
ZŠ s MŠ Halič získala pekné 2.
miesto vďaka žiakom:
mladší - Samuel Gonda, Miroslav

Válek, Nina Tóčiková, Miroslava
Vabcová,
starší - Patrik Hlivka, Lukáš Adam,
Bronislava Kamenská, Kristína
Maková, Kristína Válovčanová.
Známe pravidlo, V jednote je sila, sa stalo mottom
a hlavnou zásadou tohto dňa,
z ktorého si naši úspešní odniesli ako ocenenie, tak aj pekné
zážitky a presvedčenie o potrebe
takýchto súťaží, ktoré pomáhajú
deťom nielen dosahovať kvalitné
športové výsledky, ale rozširujú
ich obzor vedomostí z oblastí,
ktoré potrebuje každý z nás.
A samozrejme je dobré, mať kamaráta policajta.
Mgr. Janka Gondová

Majstrovstvá školy v kolektívnych športoch
Kabinet TV na propagáciu
a podporu XXX. OLYMPIJSKÝCH HIER v LONDÝNE
zorganizoval pre žiakov školy
športové súťaže.
PREHADZOVANÁ – roč. 5. - 6.
chlapci, 5. - 7. dievčatá

STREETBALL – 7. - 9. ročník
chlapci
VOLEJBAL – 8. - 9. ročník
dievčatá
Počas súťaží sa napĺňalo
olympijské
motto
„CITIUS - ALTIUS - FORTIUS“

				
– RÝCHLEJŠIE - VYŠŠIE SILNEJŠIE. Do športovej aktivity
sa zapojili aj učitelia. Odohrali volejbalové stretnutie proti žiakom 9. A
triedy. Súťaže sa stretli u súťažiacich
s veľkým záujmom. Zúčastnilo sa
ich 87 žiakov a 7 pedagógov.
Mgr. Miloš Jezný
učiteľ TV

Les a my
Naša krajina sa vyznačuje
hustejším zalesnením ako je bežné v iných krajinách EÚ. Veľakrát si neuvedomujeme, že je to jedna z vecí, ktoré
nám závidia aj vyspelejšie krajiny, ako
je naša. Les je domovom veľkého počtu
rastlín a živočíchov, je pre nás zdrojom
obnoviteľnej suroviny, plní významnú
vodohospodársku funkciu a priaznivo
ovplyvňuje zloženie atmosféry. Existujú ľudia, ktorí sa lesu „upíšu“ na
celý život. Stáva sa pre nich zamestnaním, koníčkom alebo miestom na
oddych, bez ktorého nevedia žiť. Je
tomu tak od nepamäti a aby to tak bolo
aj v budúcnosti, je dôležité aj mladej
generácii pripomínať, čím je pre nás
les dôležitý. Môžeme preto len uvítať
záujem vedúcich lesných obvodov Lesnej správy v Lučenci spolupracovať
s našou školou pri akcii „Les a my“.
Dali si za cieľ oboznámiť našich tretiakov a štvrtákov s podstatou práce
lesníkov. Na konci mája si pre nich
v našej klubovni a učebni biológie
pripravili zaujímavú prednášku o faune
a flóre našich slovenských lesov. Pomocou preparátov z kabinetu biológie
a prinesených vzoriek vetvičiek, šišiek
a semien sa žiaci dozvedeli o živote lesnej zveri viac ako je obsahom bežných
hodín prírodovedy. Dozvedeli sa aj
o význame starostlivosti o les a naučili
sa spoznávať dreviny, ktoré sa v ňom
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vyskytujú. Nasledovala skupinová
práca pri vypĺňaní herbára a pracovných listov. „Nielen loviť, ale
v prvom rade starať sa a chrániť!“
– to je motto, ktoré musí dodržiavať
správny poľovník. Za trofejami, ktoré
si mohli žiaci prezrieť v klubovni sa
ukrýva veľa práce zanietených ľudí.
Chlapcov najviac zaujímali poľovné
zbrane a legislatíva, ktorou sa musí
poľovník riadiť. Po besede v škole
nasledovala poznávacia vychádzka
do haličského lesoparku, kde si žiaci
zahrali „ekohry“. Na záver sme si
urobili spoločnú fotografiu a vypustili vzácneho roháča, ktorého
krása najviac vynikne vo voľnej
prírode. Do akcie sa žiaci zapojili
výtvarnými prácami s tematikou lesa,
za ktoré boli ocenení vecnými cenami. Zamestnancov Lesnej správy
v Lučenci tešil záujem žiakov o ich
prácu, čomu nasvedčoval veľký
počet otázok, ktoré žiaci kládli. Patrí

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ				

Účasť na súťaži klubov mladých priateľov poľovníctva
v Šiatorskej Bukovinke 8. 6. 2012 (4. miesto)
im aj naše poďakovanie za túto dobre
pripravenú akciu. Veríme, že ju budeme môcť zorganizovať aj v budúc-

nosti pre žiakov vyšších ročníkov.
Mgr. Ľuboslav Galád

Astronomické pozorovania v našej škole
20. marec je z astronomického hľadiska významný dátum. Je
stanovený ako deň jarnej rovnodennosti, inak povedané, začína sa jar.
Zem sa pri svojom pohybe okolo
Slnka dostala do polohy, keď jej os
nie je „naklonená k Slnku“ a ani „odklonená od Slnka“. Práve v tento deň
sme vo večerných hodinách zorganizovali pozorovanie nočnej oblohy
pre našich žiakov a verejnosť. Dobré podmienky (jasná a bezmesačná
noc) sľubovali úspešné pozorovanie
nočnej oblohy. Práve v tomto období
boli dobre pozorovateľné planéty
Venuša a Jupiter, ktoré sa nachádzali
tesne po konjunkcii nad západným
obzorom. Nad východným obzorom
bol viditeľný Mars. O pol siedmej
večer sa v škole stretlo približne 25
záujemcov rôznych vekových kate-

górií. V učebni fyziky sme si porozprávali o rovnodennosti, ukázali
sme si animácie planét a postavenie

najznámejších súhvezdí. Opísali sme
si ako to vyzerá na jednotlivých
planétach a na ich mesiacoch. Na

				

chodbe sme pomocou lôpt s menšími
deťmi „zahrali“ situáciu s umiestením planét v našej slnečnej sústave.
Pomocou školského ďalekohľadu
sme sa potom pozreli na Venušu, Ju-
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piter a jeho mesiace, Mars. Venuša
nám v tomto roku ponúkla ešte jedno
astronomické divadlo. Na to si ale diváci museli trochu privstať. 6. júna,
približne o piatej hodine ráno, sme na
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našom území mohli pozorovať druhú
polovicu prechodu Venuše popred
slnečný kotúč. Pozorovanie takéhoto
javu je v domácich podmienkach
ťažké, pretože sa nemôžeme pozrieť
ďalekohľadom priamo na Slnko
bez ochranného filtra. Pri pozorovaní v škole sme použili projekčnú
metódu, pri ktorej sme obraz
slnečného kotúča premietali priamo
z ďalekohľadu na tienidlo. Dosiahli
sme tak veľké zväčšenie a nehrozilo poškodenie zraku žiadneho
z malých i veľkých pozorovateľov
v učebni fyziky. Vyplnením pozorovacieho protokolu a jeho odoslaním
astronomickému ústavu sme aj my
stali úspešnými pozorovateľmi.
Najbližšie sa tento úkaz zopakuje až
v roku 2117, čo znamená, že ten, kto
v ten deň zaváhal, už také niečo neuvidí. Tak to už v astronómii býva.
Mgr. Ľuboslav Galád

Regionálne kolo „Plameň 2012“ Poltár 25. 5. 2012 (2. miesto)
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Vážení spoluobčania
Školský rok 2011/2012 ubehol opäť veľmi rýchlo, a do konca
prázdnin nám už tiež nezostáva veľa
času. Realitu rýchlo plynúceho času
(tobôž ak je naplnený príjemnými
okamihmi) jednoducho nemožno
zvrátiť. Výsledky, ktoré sme s našimi
žiakmi počas desiatich mesiacov uplynulého šk.roka dosiahli, boli deklarované ako sa už stalo tradíciou na
koncoročnej slávnostnej akadémii,
ktorej ste sa mali možnosť zúčastniť
a najlepší reprezentanti boli vďaka
finančným príspevkom rodičov
odmenení vecnými a knižnými cenami. Nemálo energie vynakladáme
vo výchovno-vyučovacom procese
i mimo neho v krúžkovej činnosti v
prospech našich žiakov. Od mnohých
sa nám dostane zadosťučinenia práve
takou formou ako tomu bolo na
spomínanej koncoročnej akadémii.
Nie sú nám však ľahostajní ani žiaci,
ktorých výsledky nie sú vždy tie
najlepšie. Veď väčšina má predpoklady dosiahnuť aspoň to, čo predpisujú
základné učebné osnovy. Je však
k tomu potrebná chuť, odhodlanie
a obetovanie svojho voľného času.
Mnohým, ktorí majú vrodené danosti
a vlohy práve toto „chcenie“ chýba.
Aj počas uplynulého školského roka
prebiehali rôzne súťaže a podujatia, zo všetkých oblastí učebného
plánu. Vďaka záujmu a rivalite, žiaci
postupovali do vyšších kôl súťaží,
dosahovali striedavo dobré aj lepšie
umiestnenia, o čom svedčia ocenenia a diplomy zo samotných súťaží.
Najlepší žiaci boli v posledných
júnových dňoch slávnostne prijatí
a odmenení p. V. Rehanekom, starostom obce. Ich mená a úspechy
sú zverejnené na inom mieste týchto novín. V jarných mesiacoch ste
mali možnosť na obrazovkách STV
sledovať 13 dielny dokument „Trie-

da 9. A“, ktorý sa nakrúcal počas
4 mesiacov práve v našej škole –
konkrétne v deviatom ročníku. Do
projektu sme sa rozhodli vstúpiť po
dôkladnom zvážení tak pedagogickým zborom, Radou školy ako aj
samotných rodičov a žiakov, ktorí
v dokumente vystupovali. Televízny
program aj napriek nízkej sledovanosti (v rovnakom čase divákov
viac zaujali iné „televízne trháky“)
vyvolal diskusiu a názorové konfrontácie najmä v učiteľskej verejnosti.
Škola obnažila svoje dennodenné
pôsobenie pre širokú verejnosť - so
svojimi pozitívnymi ale aj negatívnymi stránkami. Z odozvy a názorov
verejnosti, ktoré naši školskí zamestnanci zachytili možno konštatovať
pozitívnu propagáciu tak obce ako aj
školy. Z negatív, ktoré projekt odhalil, je potrebné vyvodiť nápravné
opatrenia a snažiť sa ich v budúcnosti
vyvarovať. Pre 18 žiakov tejto triedy
bol tento školský rok v našej škole
posledným. Úspešne sa im podarilo
zapísať sa na tú strednú školu, ktorú si
zvolili. Želám im šťastné vykročenie
do novej školy a nových kolektívov,
mnoho úspechov v ich ďalšom
štúdiu. Nech svoj elán a silu kolektívu, ktoré prezentovali počas posledných rokov a najmä v televíznom
dokumente prenesú do nových tried
v stredných školách. V prevádzkovej
oblasti sme aj v minulom školskom
roku bez problémov a hlavne bez
dlžôb prešli do roku 2012. Podarilo
sa nám zo skromných prostriedkov
sčasti zrenovovať vodovodný rozvod
najmä v triedach, v ktorých prestávala voda tiecť z dôvodu upchávania
potrubia vodným kameňom. Bežné
opravy a údržbu sme zabezpečovali
vo vlastnej réžii (vďaka ďalšiemu
šikovnému školníkovi). Pri týchto
prácach sú nápomocní pracovníci

na aktivačnom príspevku z ÚPSVaR, ktorých nám poskytujú z obcí
Halič, Lupoč a Mašková. V priebehu
roka ich pracovalo striedavo až 7. Aj
napriek základnej téze o otvorenej
škole verejnosti, je potrebné mať na
zreteli ochranu a starostlivosť o zariadenia v školskom areáli a chrániť ich
pred vandalmi, ktorí žiaľ, vyčíňajú aj
v našej škole. Škola sa tiež zapojila
do vyhláseného projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu“ prostredníctvom agentúry, ktorá žiaľ
projekt za našu školu benevolentne
odflákla a v konečnom výbere bol
projekt odmietnutý. V budúcnosti, pri
zapájaní sa do podobných projektov,
bude prioritné zvoliť zodpovedných
ľudí, pre úspešnú tvorbu projektu.
Chcem sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa na zdarnom priebehu školského roka akýmkoľvek spôsobom podieľali. Moja vďaka ďalej
patrí aj vám, vážení rodičia, ktorí
vychovávate svoje deti k úcte a láske
k škole a učiteľom. Napomáhate
nám pri dosahovaní dobrých, ba
výborných výsledkov vašich detí.
Len za predpokladu rovnakého
smerovania a spoločného úsilia je
možné dosahovať predsavzaté ciele.
Deti z materskej školy svoje prázdniny začnú až v mesiaci august, kedy
bude prevádzka aj v MŠ prerušená.
Tí najstarší už 3. septembra nastúpia do prvého ročníka plynulo pripravení na školu a vyučovací proces.
Žijú spolu so školou a zapájajú sa
do podujatí organizovaných základnou školou. Záverom vám všetkým
želám príjemné prežitie dovoleniek,
Vám deťom radosť zo zostávajúcich prázdninových dní a hojné
načerpanie nových tvorivých síl do
ďalšieho školského roka.
Mgr. D. Šimov, riaditeľ ZŠ s MŠ
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Spomienky na moje učiteľské začiatky

So záujmom som sledovala
TV reláciu 9. A, ktorá sa nakrúcala v Základnej škole s materskou
školou v Haliči. Zaujalo ma to i preto, že ako bývalá učiteľka ešte i dnes
sledujem nové trendy vo výchovnovzdelávacom procese. Okrem toho
sledujem aj dianie na škole v Haliči
a veľmi kladne hodnotím mnohé
úspešné podujatia, súťaže a iné aktivity, o ktorých sa píše aj na stránkach
HZ. Projekt ma zaujal aj preto, že
odvtedy, ako som prvýkrát vstúpila do triedy v Ábelovej, prešlo
naše školstvo mnohými zmenami,
ktoré mali prispieť k zdokonaleniu
vyučovacieho procesu a samozrejme
aj k tomu primeraným výsledkom,
ktoré vyžaduje už súčasnosť. Chcela
by som sa podeliť so spomienkami,
ktoré sú dodnes živé v pamäti – ako
som s nadšením na vlastnú žiadosť
nastúpila na Neúplnú strednú školu
v Ábelovej. Písal sa rok 1949 a vtedy
sa zriaďovali vo väčších obciach,
akou bola i Ábelová, tzv. neúplné
stredné školy, kde boli zaradení žiaci
od 5. ročníka po skončenie školskej
dochádzky. Bola to jednotriedka,
v ktorej sa vyučovalo v oddeleniach.
Ábelová bola v tom čase strediskovou obcou, a tak žiaci do Neúplnej
strednej školy dochádzali z Lentvory,
Nedelišťa, Madačky a Ábelovských
Lazov. Vo všetkých týchto okolitých
usadlostiach boli len jednotriedky,
v ktorých spolu so mnou v tom čase
vyučovali nadšení mladí učitelia
okrem Lentvory, kde vyučoval už
dlhé roky skúsený učiteľ p. Hargaš,
ktorý spolu s mojím riaditeľom
Ľudovítom Lukáčom bol pre nás autoritou. Moji kolegovia a nakoniec
veľmi dobrí kamaráti boli: Ondrej
Mucha, Ján Rovňan ale i neskorší
haličský riaditeľ školy Ján Garaj.

Je obdivuhodné, s akým zápalom
sme riešili mnohé problémy, ktoré
prinášalo prostredie v ktorom naši
žiaci žili a ako sa každý z nás usiloval
vzbudiť záujem o vzdelanie. Dovoľte
mi teraz priblížiť vlastné skúsenosti,
ktoré z terajšieho môjho pohľadu sa
už v tom čase mohli pokladať za inovatívne. V úvode projektu – monitor
p. riaditeľ Šimov stručne charakterizoval zloženie žiakov 9. A triedy,
pričom nezabudol zdôrazniť prostredie, z ktorého väčsina z nich
pochádza, najmä dochádzajúcich
z lokalít, ktoré som aj ja vyššie
spomenula, teda z prostredia, ktoré
je pre nadobúdanie vyššieho vzdelania len málo podnetné. V čase
môjho pôsobenia v Ábelovej, žiaci
dochádzajúci zo spomínaných usadlostí denne chodili pešo do školy 5
až 10 km vzdialenej. Rodičia sa živili
obrábaním malých málo úrodných
políčok, chovom oviec a domácich
zvierat. Elektrina ešte nebola zavedená. Deti museli denno – denne
vypomáhať pri hospodárstve, večer
sa skoro líhalo, pretože petrolej,
ktorým sa svietilo, bol drahý, takže
na domáce úlohy a učenie už neostal
čas. Ďalšou prekážkou bol v zime
sneh, ktorý znemožňoval dochádzku
do školy, skoro na jar už bolo treba
vyháňať a pásť dobytok na lúkach,
na jeseň zasa pomáhať pri zbere
úrody, takže častokrát aj polovica
žiakov chýbala na vyučovaní. Veľmi
skoro ma tieto problémy prinútili,
aby som začala rozmýšľať o tom,
ako to vyriešiť. Za prvoradú úlohu
som si zvolila, zlepšiť vedomostnú
úroveň žiakov, čiže naučiť ich ako
sa majú učiť a osvojovať si predpísané učivo. V Ábelovej bolo viac
„hrubých gazdov“ v ktorých obydliach boli veľké priestranné kuchyne
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s veľkými dubovými stolmi, okolo
ktorých boli lavice, kde sa pomestilo 10 až 12 ľudí. Vyhliadla som si
niekoľko takých domácností, kde
mali žiakov a požiadala som ich
o možnosť v popoludňajších hodinách sa schádzať na doučovanie.
(Na škole bolo striedavé vyučovanie
– dopoludnia vyššie ročníky a popoludní nižšie). Ďalšou mojou úspešnou
aktivitou bolo, že som presvedčila
rodičov, aby dochádzajúcich žiakov
na zimu ubytovali v Ábelovej, kde
skoro každý mal rodinu alebo aspoň
dobrých známych. Samozrejme zo
začiatku bolo okolo toho veľa rečí
„čo si to tá naša slečinka“ (aj tak
ma volali) zasa vymyslela, keď pán
riaditeľ a zároveň aj kantor, vtedy
veľká autorita v obci, nič takého
nežiadal. Nakoniec bola to pekná
podívaná. Nastal veľký rozruch, keď
tetušky (totky) v batohoch prinášali
periny pre svoje ratolesti na prezimovanie. Žiaci školu nevymeškali ani
počas tuhých mrazov a snehových
fujavíc. Moje vyučovanie ako aj
vyučovanie mojich mladých kolegov
bolo plné nových nápadov a snahy
vzbudiť záujem o školu. Dnes môžem
povedať, že už v tom čase sme boli
všetci veľmi kreatívni, využívali sme
rôzne druhy motivácie, úplne sme
odstránili bezduché memorovanie
a vychádzali sme vždy zo situácie,
ktorú poskytovalo prostredie a denné
skúsenosti. I keď názorných pomôcok bolo pomerne málo, poslúžila
nám okolitá príroda, jednotlivé
gazdovstvá, domáca výroba plátna,
kožuštekov, krásne výšivky s vlastnými motívmi šikovných dievčat
a ženičiek. Toto všetko sme pokladali za najlepšiu prípravu aj pre ďalšie
vzdelávanie a pre život. Práve krásny ábelovský kroj, ktorý v tom čase
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bol bežným oblečením aj vo všedné
dni, ma inšpiroval založiť so žiakmi
malú folklórnu skupinku, kde s jednoduchými tančekmi a originálnymi
piesňami sme potom vystupovali aj
v okolitých obciach. Moja domáca
(volali ju pani Zuzka, bola kedysi
kuchárkou na žandárskej stanici)
vždy na väčšie sviatky ma vystrojila
do kroja a spolu s väčšími dievčatmi
sme reprezentovali Ábelovú aj na 1.
mája v Lučenci. Dokonca som si trúfala nacvičiť aj ábelovskú svadbu a za
ženícha som získala vysokoškoláka
z Madačských Lazov, ktorý študoval
na Lesníckej fakulte v Brne a v prvomájovom sprievode v Lučenci
sme zožali úspech. Veľmi motivujúcim bola aj skutočnosť, že naša

popredná spisovateľka B. S. Timrava žila a tvorila v Ábelovej a i keď
žila už v Lučenci, obyvatelia obce ju
s hrdosťou spomínali a jej byt (dnes
pamätná izba) každému ukazovali a
podelili sa s mnohými spomienkami na jej život a na postavy priamo
z Ábelovej v jej románoch, ktoré aj
autenticky dopĺňali. Domnievam sa,
že na začiatku môjho učiteľského poslania nechýbali žiadne, dnes natoľko
zdôrazňované, inovatívne prvky ako:
kreativita, motivácia, individuálny prístup, skupinové vyučovanie
a i napriek skromným, no o to
vzácnejším prirodzeným pomôckam,
sa vzdelávanie aj v Ábelovej dostalo
na vyššiu úroveň. Dôkazom toho boli
aj mnohí žiaci, ktorí vyštudovali za

učiteľov, na vysokých školách alebo
sa stali šikovnými remeselníkmi, či
významnými predstaviťeľmi v obci
(napr. Pavel Kiapeš dlhé roky bol
predsedom veľmi prosperujúceho
poľnohospodárskeho družstva). Dnes
žiaľ, ako mnohé iné usadlosti aj Ábelová vymiera, resp. tí podnikavejší sa
už dávnejšie odsťahovali, a tak ich
miesto zaujali chalupári a aj škola,
ktorá sa tak sľubne začala rozvíjať,
je už len minulosťou. Väčšina žiakov
do vyšších ročníkov dochádza do ZŠ
v Haliči a aj preto mi títo žiaci boli v
relácii takí sympatickí a vyvolali vo
mne driemajúce spomienky.
Anna Borešová

Haličská hostina – naše kultúrne dedičstvo
Hostina, búčov, odpust... tri rozdielne slová,
ktoré v Haliči poukazujú na
jednu udalosť. Každoročne
približne v polke augusta sa
my Haličania stretávame na
námestí a tešíme sa zo stretnutí so známymi, z veselého
programu,
z
príležitostí
na nakupovanie, alebo len
z vítaného vyplnenia letného
víkendu. Koľkí z nás však
vedia, kde hľadať podstatu
týchto osláv, respektíve, prečo
práve tento termín? Tak ako
väčšina významných sviatkov a slávností, i Haličská hostina má pôvod v kresťanstve,
keďže sa viaže na cirkevný
sviatok Nanebovzatia Panny
Márie, 15.august. V západnej
liturgii sa týmto sviatkom oslavuje skutočnosť, že Panna Mária
bola uchránená od porušenia v hrobe
a nielen jej duša, ale i telo bolo
vzaté do neba. Gréckokatolíci tento

Z kaplnky haličského zámku
sviatok slávia ako Zosnutie našej
presvätej Vládkyne, Bohorodičky
Márie, vždy Panny. Podľa tradície
z poapoštolského obdobia Panna

Mária nezomrela pre chorobu alebo
starobu, ale usnula túžbou po svojom Synovi, túžbou po nebi. Jej hrob
našli prázdny. Forgáchovci počas
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Tizian
ich vlastníctva haličského panstva
vždy pamätali i na duchovný život
obyvateľov Haliče. Ich prínos je vyzdvihovaný i v kánonických vizitáciách
starohaličskej farnosti. Pôvodne bola
na zámku kaplnka Najsv. Trojice,
ako je to potvrdené už vo vizitácii
z roku 1688. Tento titul neskôr preniesli na kaplnku pod zámkom, ktorú
taktiež vystavali Forgáchovci v roku
1843. Kaplnku na zámku zasvätenú
Nanebovzatiu Panny Márie spomína vizitácia z roku 1784, ktorá ju
uvádza ako verejnú. Forgáchovci

teda
umožnili
i
ľuďom
z mestečka, aby
prichádzali na
slávenie liturgie
do zámku. Toto
bolo na vtedajšiu
dobu
dosť
nezvyčajné, čo
len potvrdzuje,
že vzťahy medzi
obyvateľstvom
a „grófmi“ boli
srdečné. I táto
skutočnosť
pravdepodobne
viedla k tomu,
že za najväčšiu
slávnosť
si
Haličania vybrali práve sviatok
Nanebovzatia
Panny Márie a že
titul zámockej
kaplnky zostal
vo väčšej úcte aj
po dostavaní kostola. Na dochovanej fotografii
kaplnky zo zámku vidieť, že sa
v čase kedy fotografia vznikla,
nachádzala na
inom mieste, než
dnes. Oltárny obraz Nanebovzatej bol
reprodukciou obrazu Tiziana z roku
1516 - 1518. Originál obrazu môžeme
i dnes vidieť v Bazilike Santa Maria
Gloriosa dei Frari v Benátkach. Kde
skončil obraz zo zámku nevedno.
Zachoval sa len bohostánok, ktorý
vidieť i na fotografii. Kedysi jarmoky
bývali častejšie a i v Haliči sa okrem
búčova jarmoky konali viackrát v
roku. Napríklad kalendár Pútnik
svätovojtešský z roku 1934 uvádza v zozname výročitých jarmokov v Haliči tri termíny: pondelok
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a utorok po sviatku mena Ježiš (3.
január), 18. a 19. marca (na Jozefa)
a 4 - 5.novembra. Pravidlom bolo,
že ak pri posledných dvoch prvý
deň jarmoku pripadol na nedeľu,
jarmok bol v nasledujúci pondelok
a utorok; ak na sobotu, jarmok bol
v piatok a sobotu predtým. V nedeľu
sa v Haliči neobchodovalo. Haličské
slávnosti, ako slávnosti všetkých
Haličanov sú až dodnes naviazané
na túto historickú tradíciu. Prvý deň
slávností je venovaný skôr zábave
a jarmoku, no nedeľa zostala popri
športovom vyžití určená i pre duchovné prežívanie podstaty, z ktorej
slávnosti vzišli.
Mgr. Alexander Udvardy

Boli sme v divadle
Po dlhšom čase sa naši
aktívni spoluobčania opäť rozhodli urobiť niečo pre potešenie
iných, a tak nacvičili divadlo.
S kamoškami, z denného centra
sme sa rozhodli zúčastniť sa premiéry tohto divadelného predstavenia, veď od mojich školských
čias som v divadle nebola. Akosi
sme si od kultúry odvykli a ani
som ju nejako nevyhľadávala.
Naučili sme sa žiť tou pravou dedinskou kultúrou, pozerať televíziu. Miesto nám obsadila teta
Pročková, lebo sme prišli trochu
neskôr, predtým sme totiž boli
na svätej omši v našom kostole.
Predstavenie práve začalo, zaujala nás pekne upravená scéna, no
a prekvapil vynikajúci výkon hercov, pekné kostými, pobavili sme
sa pri humorných scénkach, takže
smiechu bolo neúrekom, sála
burácala nenásilným potleskom,
čo svedčilo o úspechu vydareného
podujatia. Nezabudnuteľné chví-
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le pohladili dušu a aspoň na krátku
chvíľu sme zabudli na každodenné
starosti. Srdečná vďaka celému divadelnému súboru, ktorý pod vedením Joža Pročka obnovil dávnu
tradíciu haličského divadelníctva.
Marika Fízerová

A čo takto majáles!
S kamoškami z denného
centra sme sa dohodli, že ideme na
majáles, ktorý už tradične usporadúva Jožo Pročko. Konal sa vo dvore
soľného úradu. Už zďaleka dráždila
chuťové poháriky vôňa čerstvého
gulášu. Hneď pri vchode nás vítali
dievčatá dezertom a čerešňovicou.
Samozrejme
nálada
a
chuť
vytancovať sa, nám vôbec nechýbali,
a tak sme začali pri dobrej hudbe
tancovať ako prvé. Postrehla som,
že niektorí na nás hádzali čudné
pohľady, ale nám to vôbec nevadilo,
náš cieľ bol jasný, dobre sa zabaviť.
Keď sme sa v tanci mierne unavili,
išli sme si trochu oddýchnuť. Pri
stole nás sem-tam čerešňovicou povzbudil Jožko, čím nám náladu ešte
viac vylepšil. Aj sme si zaspievali, aj
zažartovali si, veď to k tomu patrí.
Prežili sme skutočne krásny večer,
plný tanca, humoru, dobrej nálady
a smiechu. A začalo sa bozkávanie
pod čerešňou. My sme sa však pod
čerešňou dali len odfotiť, lebo bozkávanie prenecháme tým mladším.
Ja osobne mám slabšiu imunitu, tak
sa držím tohto výroku: Políbek je
pouhý klam, zblížení dvou lidských
tlam, tím se pouze docílí, že se množí
bacily. Nuž milý Jožko, prežili sme
nádherný večer, na ktorý budeme
dlho spomínať. Ak sa dožijeme, na
rok si to zopakujeme.
P. S. Tá čerešňa, ktorou si nás
pohostil, je skutočne fajn ovocíčko.
Marika Fízerová
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Čipovanie zvierat
Čipovať, alebo trvale
označiť svojho psa, mačku a fretku je povinný každý majiteľ uvedeného zvieraťa v zmysle zákona
č. 39/2007 a na vlastné náklady.
Šteňatá sa označujú bez výnimky
vo veku minimálne 8 týždňov, pre
dospelé psy platí tzv. prechodné obdobie. Znamená to, že chovatelia sú
povinní toto zabezpečiť najneskôr
do 30. 9. 2013, alebo skôr vtedy,
ak zviera mení majiteľa. Dôvodov
čipovania zvierat je niekoľko:
strata, odcudzenie, presná a rýchla
identifikácia v prípade pohryzenia
človeka zvieraťom, túlanie psov,
„vyhadzovanie“ psov voľne do
prírody a pod. Čipované musia byť
všetky zvieratá v mestách i dedinách na celom Slovensku pod hrozbou prísnych sankcií. Čipovanie
a identifikáciu vykonávajú poverení veterinárni lekári, ktorí sú
povinní toto do 24 hodín zapísať do
centrálneho registra spoločenských
zvierat do internetu, včítane povinnej vakcinácie proti besnote.
Chovateľ si to vie na príslušnej
stránke overiť, a nájde tam aj ďalšie
informácie (www.crsz.sk, www.
kvlsr.sk). Aplikáciou transpondéramikročipu zavedie veterinárny
lekár čip pod kožu zvieraťa na ľavú
stranu krku. S aplikovaným čipom
je laikom zakázené manipulovať.
Mikročip
vysiela
jedinečný
číselný identifikačný kód na istú
vzdialenosť, ktorý za dá prečítať
zvláštnou čítačkou. Disponujú ňou
veterinárni lekári. Čip nemá zdroj
,teda zviera sa nedá vyhľadať
satelitom, ako napr. stratený mobilný telefón, alebo ukradnuté auto
so systémom GPS. Ak napr. pohryzie človeka túlavý pes, ktorý
je síce vakcinovaný proti besnote,
ale nie je čipovaný, táto vakciná-

cia sa neuznáva a majiteľovi psa
hrozia okrem platenia nákladov
za ošetrenie poraneného človeka
v nemocnici aj ďalšie sankcie zo
strany obce a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Kto cestuje so svojim miláčikom
mimo územia Slovenskej republiky, jeho zviera (pes, mačka, či
fretka) musí mať okrem čipu aj pas
spoločenského zvieraťa, ktorým
sa majiteľ v prípade kontroly preukazuje (identita, vakcinácie). Všetci
ostatní používajú ako doteraz
očkovacie preukazy, kde im veterinárny lekár tiež zaeviduje vykonané vakcinácie a úkony. Základná
cena za čipovanie zvieraťa je 12,€, môže kolísať podľa okolností
a určite bude prudko stúpať po termíne 30. 9. 2013. Cena čipu a pasu
je spolu cca 30,- €.
MVDr. O. Karkoška

Silák Mirko získava
ďalšie medaily
V predposledný aprílový
víkend 21. a 22. apríla prebiehali
v Zemnom Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tlaku na
lavičke mužov, žien, juniorov,
dorastencov a masters. Okrem
iných, Lučenec reprezentoval
aj náš Mirko Čaba. Štartoval
medzi borcami súťažiacimi
v špeciálnom drese. V minulosti
vytvoril niekoľko slovenských
i svetových rekordov. Predstavil
sa v kategórii dorastencov do
82,5 kg. Na lavičke zatlačil 205
kg, čo mu vynieslo zlato. Striebro mu pribudlo z mužskej kategórie, no a v absolútnom poradí
utvoril trojlístok najúspešnejších

				

		

dorastencov. Získal titul slovenského
aj medzinárodného majstra. Siláci
z lučeneckého klubu Probody súťažili
aj na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska dňa 12. mája v Galante. Majstrovstvá poriadala federácia AWPC. Na prestížnom podujatí
osem športovcov hájilo farby Novohradu, pričom každý si vybojoval
pódiové umiestnenie. Štyria z nich sa
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postarali o vytvorenie národných rekordov. Náš Mirko štartoval v kategórii dorastu 82,5 kg. Zatlačil 210 kg
a získal striebro.
Vytvoril európsky rekord
14. a 16. mája si siláci
z Lučenca rozšírili zbierku cenných
trofejí. Z európskeho šampionátu
v slovinskom Blede si priviezli päť
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zlatých medailí a náš Mirko sa postaral o európsky rekord vo svojej
kategórii do 82,5 kg. Zatlačil 200
kg, čo predstavovalo zisk zlata
a zároveň nový európsky rekord.
Mirko, blahoželáme, si naša jednotka, veľa šťastia pri dosahovaní
ďalších úspechov.
RR

Haličská stovka
Nosným podujatím nášho
oddielu KST SOKOL HALIČ je pochod “Haličská stovka”. Tohto roku
sa konal už 15. ročník. Na štarte sa
zúčastnilo 43 turistov. Haličská stovka sa už tradične koná v posledný májový víkend. Pochod je rozložený do
dvoch etáp. Prvá etapa sa ide v piatok
a druhá v sobotu. Turisti si teda môžu
zvoliť, ktorú etapu prejdú. Tohto
roku sa podujatie konalo 25. – 26.
mája. Podujatie odštartoval príhovor
starostu obce Halič Vladimíra Rehaneka a   predsedu KST Ing. Pavla
Jonáša. Trať 15. ročníka Haličskej
stovky viedla z Haliče na Sedem
chotárov, odtiaľ popri vodnej nádrži
Ružiná, ďalej na Javor, potom cez
Budinské Lazy na Bralce a prvý deň
pochodu sa končil nad Polichnom
pod vysielačom v nočnom tábore.
Unavených turistov čakalo chutné
občerstvenie a to výborná kotlíková
kapustnica a opekané klobásky, či
špekáčiky a čaj. V stanoch nočného
tábora si mohli unavení turisti pospať.
Na druhý deň trasa pokračovala
z nočného tábora cez lentvorský
mlyn na Lysec, odtiaľ cez Ľuboreč
a Maškovú do cieľa v Haliči. Zraz
účastníkov po pochode bol ako už
tradične v T-klube. V rámci dňa pochodu sa ide zároveň aj Haličská
dvadsaťpäťka. Tento pochod meria

ako už z názvu vyplýva 25 km. Jeho
cieľom je spopularizovať turistiku
hlavne mládeže a   detí. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná hlavne o účasť
detí, trať nie je náročná. Začína autobusom z Haliče na Budinské Lazy.
Cestovné deťom hradí v rámci MDD
KST Sokol Halič. Samotný pochod
začína na rázcestí pred salašom Juraj
a pokračuje smerom na Bralce. Na
vrchole Bralce čaká deti prekvapenie vo forme sladkostí, ktoré sú
vtipne poukrývané a povešané na
vetvičkách stromov, ktoré si deti musia pohľadať. Okrem toho si tu deti

môžu oddýchnuť a zároveň opekať
pod dozorom rodičov či sprievodcov.
Trasa potom pokračuje cez nočné táborisko do Polichna. Ďalej polichnianskou magistrálou do Lupoče
a skratkou cez polia popri Eženke
do Haliče. Cieľ etapy je tiež v Tklube, kde účastníkov čaká chutný
guláš, ktorý uvaril Jožko Katrušík.
Tohto roku sa podujatia zúčastnilo
17 dospelých a 13 detí. Ako som už
spomínal, tohto roku sa konal už 15.
ročník Haličskej stovky. Keďže sa
jednalo o jubilejný ročník na návrh
predsedu Igora Kokavca sme na
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Účastníci stovky oddychujú
záver podujatia pozvali zakladajúcich
a zaslúžilých členov KST. Pozvaným
poďakoval a odovzdal pamätné
diplomy predseda republikovej rady
KST Lučenec Jozef Dorniak. Zato,
že vôbec vznikol klub KST Sokol
Halič poďakoval predseda oddielu
Ing. Pavel Jonáš. Podujatie medzi
účastníkmi malo veľmi pozitívny
ohlas. Pochvaľovali si bezchybnú organizáciu ako aj to, že každý z nich
obdržal účastnícky list a samozrejme
občerstvenie, ktoré dostali na konci
každej etapy. Dnes je to výnimočné,

pretože je málo podujatí, kde sa turistom dostáva takejto pozornosti.
Preto treba vyzdvihnúť a poďakovať
organizátorom za odvedenú prácu.
Poďakovanie patrí hlavne nosnému
organizátorovi, ktorý je dušou podujatia už niekoľko rokov, Igorovi
Kokavcovi. Ďalej rodine Výbochovej, Pavlovi Kurucovi a ostatným
členom, odviedli naozaj kus poctivej práce. Nemožno nepoďakovať
Petrovi Žigovi za odvoz a dovoz materiálu do nočného tábora a tak isto
za poskytnutie vozidla počas noci.

Poďakovať chcem ďalej nočným
zberačom a sprievodcom a to hlavne
Beatke Kapráľovej a Mariánovi
Hikkerovi, ktorí boli sprievodcami
Haličskej dvadsaťpäťky a pre deti
pripravili veľmi pekný a príjemný pochod, ktorého sa zúčastnili aj žiaci zo
ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Keďže
KST nie je zárobkovou organizáciou,
je na mieste poďakovať sponzorom,
bez ktorých by sa nám určite nepodarilo tak úspešne podujatie zvládnuť.
Predovšetkým sa chcem poďakovať
Obecnému úradu v Haliči za sponzorský príspevok, taktiež majiteľom
T-klubu za poskytnutie priestorov
a chutné občerstvenie, Ladislavovi
Kováčovi ml. za poskytnutie terénneho vozidla, Ing. Jozefovi Kožíkovi
– Kofemika Halič, RSDr. Pavlovi
Ivaničovi – P+P Prespol Lučenec,
za sponzorské dary Pavlovi Kurucovi a JUDr. Ladislavovi Kováčovi
a Ing. Darine Ladošovej. Záverom
ďakujem všetkým ostatným i nemenovaným, ktorí akoukoľvek mierou
pomohli úspešne zvládnuť toto podujatie. Pozývam všetkých na Haličskú
stovku 2013.
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST Sokol Halič

Na bicykli po Slovensku
Dňa 14. 6. navštívil našu
obec starší slovenský cyklista Ladislav Holub z Poše. Bicyklovať začal
ako šesťdesiatročný. Športoval od
malička, vyrastal vedľa futbalového
ihriska, ktorého správcom bol jeho
otec. Neskôr sám aktívne behal na
dlhé trate, hrával futbal, trénoval
mládež a dlhé roky bol futbalovým
rozhodcom, nakoniec si obľúbil bicykel. Pre tento šport sa rozhodol
presne 18. januára 2010, keď si

ráno o piatej povedal, že na bicykli
spozná naše Slovensko. Navštívil už
vyše 700 obcí a miest. Takmer každý
deň, keď to počasie dovolí, vyráža
iným smerom. Začal prirodzene na
východe republiky. Zatiaľ najdlhšiu
jednodňovú túru absolvoval do
Margecian (tam a späť 245 km).
O všetkých svojich výletoch si robí
zápisky, poznámky okorenené autogramami starostov a primátorov.
Zbiera pohľadnice, vlajky a pub-

likácie obcí a miest, ktoré mu venujú
starostovia či primátori. Pri návšteve
našej obce zaželal starostovi ako
i pracovníkom obecného úradu veľa
šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i súkromnom živote. I my
mu želáme, nech mu slúži zdravie
i bicykel, aby prešiel veľa šťastných
kilometrov bez nehody.
RR
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Rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov – „Jesenná časť 2012“
DOSPELÍ „A“ – I. trieda OM

DORAST – V. liga KM sk. „D“

4. 8. Slovan Halič – ŠK L+M A. Rapovce, 16.30 hod.
12. 8. Slovan Halič – Štart Kokava n/Rimavicou, 16.30
hod.
18. 8. Slovan Halič – 1. FC Buzitka, 16.00 hod.
25. 8. Slovan Halič – OŠK Uhorské, 16.00 hod.
2. 9. MŠK Podrečany – Slovan Halič, 15.30 hod.
9. 9. Slovan Halič – Sokol Panické Dravce, 15.30 hod.
16. 9. OŠK Boľkovce – Slovan Halič, 15.00 hod.
23. 9. Slovan Halič – Santrio Láza, 15.00 hod.
30. 9. Družstevník Mýtna – Slovan Halič, 15.00 hod.
7. 10. Slovan Halič – CŠK Cinobaňa, 14.30 hod.
14. 10. Slovan Hr. Zalužany – Slovan Halič, 14.30 hod.
21. 10. Slovan Halič – Š. Bukovinka, 14.00 hod.
27. 10. Slovan Vidiná – Slovan Halič, 14.00 hod.

5. 8. Neninca – Slovan Halič, 14.00 hod.
11. 8. Slovan Halič – Slovan Tomášovce, 14.00 hod.
19. 8. Málinec – Slovan Halič, 13.30 hod.
26. 8. FC 98 Hajnáčka – Slovan Halič, 13.30 hod.
1. 9. Slovan Halič – družstevník Klenovec, 13.00 hod.
9. 9. Iskra Hnúšťa – Slovan Halič, 13.00 hod.
15. 9. Slovan Halič – Slovan Vidiná, 13.00 hod.
22. 9. Bušince – Slovan Halič, 12.30 hod.
29. 9. Slovan Halič – CSM Tisovec, 12.30 hod.
7. 10. Jelšava – Slovan Halič, 12.00 hod.
13. 10. Slovan Halič – Sklotatran Poltár, 12.00 hod.
20. 10. Kokava n/Rimavicou – Slovan Halič, 12.00 hod.
28. 10. Slovan Halič – MFK Revúca, 12.00 hod.

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Miroslava Barcajová
Linda Gálová
Michaela Hartmanová
Jana Kokavec
Marek Kuruc
Dušan Slávik
Drahoslava Zacharová
Drahoslava Zacharová ml.

František Gondáš
Štefan Kecskés
Narodili sa:
Sebastian Oláh
Matúš Hronec
Liliana Kovalančíková
Patrik Váradi
Ema Szabóová

Uzavreli manželstvo:
Martin Mikula a Zuzana Vargová
Branislav Gál a Linda Šebőková
Mgr. Peter Barcaj a Miroslava Hroncová
Josef Šlehofer a Ľubomíra Bartošová

Odhlásení:
Dominika Arvaiová
Dušan Náton

Umreli:
Zoltán Fábry
Zuzana Čriepková

Počet trvalo prihlásených
obyvateľov obce Halič k 31. 7. 2012
je 1664.

Milan Bystriansky

Noc s Andersenom
NOC S ANDERSENOM
bolo vynikajúce podujatie, ktoré sa
konalo po prvýkrát v histórii Obecnej knižnice Halič. Deti prišli plné
očakávania, tešili sa na noc mimo
svojich domovov – noc, ktorú chceli celú prebdieť. Hneď na začiatok
začali malí spáči pripravovať

poklad, ktorý sa chystali zakopať
k „rozprávkovníku“. Ten sme mali
spoločne sadiť, no až príliš ochotní
pomocníci, ho omylom zasadili bez
nás. Tak sme ho aspoň spoločne
pokrstili a každý z nás si pri tom
niečo zaželal. Poklad, ktorý tvorili
kartičky prianí, sme spoločne zako-

pali a možno o päť rokov ho spoločne
zase vykopeme a skontrolujeme,
ako sa nám naše priania splnili.
Len čo sme si prečítali rozprávku
H. Ch. Andersena, zavítal k nám na
návštevu záhradník – Ing. Viliam
Tesař a pán starosta. Otázky nemali
konca, až sme sa čudovali, kde sa to
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v tých mladých hlávkach nabralo. Na
konci besedy pán starosta odovzdal
deťom sladkosti a malé pozornosti.
Deti si ani nestačili vyrozprávať
svoje dojmy z besedy a už k nám
zavítali príslušníci Policajného zboru z Lučenca v plnej výzbroji. To
už teda niečo bolo. Deti si mohli
pozrieť pištoľ aj samopal, vyskúšať
putá, ale aj detekčné trubičky na zistenie alkoholu. Policajti sa museli
poriadne obracať, aby zodpovedali
na všetky zvedavé otázky. Nakoniec
sa pobrali von poobzerať si policajné auto so všetkým vybavením.
Vyskúšali vysielačku, svetlá aj sirénu. Beseda bola na jednotku a policajtom patrí veľké poďakovanie.
Medzi tým ženy z Denného centra
pre seniorov v Haliči pripravovali „kráľovskú večeru“. Priniesli
napečené koláče, pripravili obložené
chlebíčky. Koláčikmi pre všetkých
prispela aj mamička jedného spáča p.
Koštialiková. Malí spáči už boli poriadne hladní, a tak sa s chuťou pustili do „kráľovského hodovania“. Najviac im chutili obložené chlebíčky,
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no nepohrdli ani sladkými dobrotami. Takto posilnení sa pustili do hier
a zatancovali si za sprievodu svojich
obľúbených pesničiek. Tesne pred
polnocou sme dostali hlásenie, že
okolo zakopaného pokladu sa pohybovali nejaké postavy. Deti sa rýchlo
poobliekali a šli skontrolovať, či nám
niekto nevykopal poklad. Miesto sa
zdalo neporušené, ale pre istotu skontrolovali priestor okolo kultúrneho
domu a priľahlého parku. Keď nič
podozrivé nenašli, pobrali sa späť do
knižnice. Keďže bolo tesne po polnoci nastal čas duchov a strašenia. Deti,
poobliekané v rôznych zábavných
kostýmoch, mali k dispozícii nielen
knižnicu, ale takmer celý kultúrny
dom a dostatočne to využili. Po takmer hodinovej skrývačke poriadne
vyhladli a pustili sa zase do hodovania. Pred spaním sme sa ešte zahrali
a prečítali rozprávku. No zo spania
nebolo nič. Deti boli ešte stále plné
energie a zaumienili si, že veru oni
spať nebudú. O pol druhej nad ránom
si však aspoň políhali a niektorí sem
tam aj zaspali, no šuškaniu nebolo

konca. Ráno o siedmej bol budíček.
Na počudovanie, deti vôbec neprotestovali a začali nás prehovárať, aby
sme spolu pobudli ešte aspoň doobeda. Keďže v noci si takmer zjedli aj
raňajky, museli sme rýchlo nakúpiť
a pripraviť obložené rožky a čaj,
koláčiky našťastie nestihli pojesť,
tak si na nich pochutili ešte aj ráno.
Aby nemuseli ísť domov, šikovne
nám začali pripravovať divadlo.
Nápady mali skvelé, ale čas už bol
pokročilý, a tak sa horko-ťažko o pol
deviatej pobrali domov. No predtým
sme si sľúbili, že takúto noc si ešte
zopakujeme. Na záver patrí veľké
poďakovanie Denise Oláhovej –
vychovávateľke ZŠ s MŠ Halič a
Nikole Mokráňovej za pestrý program, ktorý deťom pripravili a venovali sa im až do rána. Ďakujem aj
členkám Denného centra pre seniorov v Haliči za prípravu kráľovskej
večere a občerstvenia.
Mária Veselovská

„To čo skutočne potrebujem vedieť o živote, som sa naučil v materskej škole“
Človek, ktorý to povedal,
už vtedy vyzdvihol, aké je dôležité
predprimárne vzdelávanie detí od

troch do šiestich rokov. Aj naša
materská škola vychádza z tejto
myšlienky, podporuje a tvaruje komplexný osobný
rozvoj dieťaťa
predškolského
veku.
Náš
vzdelávací
p r o g r a m
s
názvom
„Zdravko“
aktivizuje
a
motivuje
rozvoj
psychomotoriky,
poznania,
emociality

a sociability. Rozvíja u detí tvorivosť,
predstavy v každodenných aktivitách,
formuje u detí vlastnú jedinečnosť
a životné kompetencie. Opierame
sa v ňom o 4 základné tematické
okruhy“ Ja som, Ľudia, Kultúra,
Príroda. Aj v tomto školskom roku
sme pracovali v týchto tematických
okruhoch, v ktorých sme sa opierali a rozvíjali u detí perceptuálno
- motorickú, kognitívnu a sociálno
– emociálnu oblasť. Deti sme viedli
k rozvoju osobnostných kompetencií, rozvíjali sme ich sociálne skúsenosti vo vzťahu k sebe, k deťom, ku
spoločenstvu ľudí. Deti sme obohatili o poznatky z prírody, hudobnej,

				
literárnej, výtvarnej kultúry, posilnili
telesný, duševný, emociálny život.
Pripravovali sme pre deti v každom
rôznom období rôzne hry, súťaže,
edukačné aktivity, s ktorými sme
spestrili život v materskej škole. Na
jeseň sme boli na vychádzke, kde
sme pozorovali premenu stromu.
Deti si nazbierali jesenné plody,
vyrábali z nich rôzne postavičky.
V zime očakávali Mikuláša, ktorému
vyrobili dobroty zo zdravej výživy,
posedeli si pri jedličke, s radosťou
rozbaľovali darčeky od Ježiška. Na
karnevale si poobliekali rôzne masky,
a veselo sa pobavili. V jarnom ob-
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dobí sme navštívili obecnú knižnicu,
kde si prezreli knižnicu a nové knihy.
Deň Zeme sme spravili zaujímavým,
lebo deti si zasadili semienko a počas
nasledujúcich dní sledovali jeho rast.
Ku Dňu matiek sme pripravili pestrý
program z piesní a básní. Deň detí
sme spestrili súťažami, tancom, hádankami a nechýbali ani maškrty.
Zúčastnili sme sa aj športovej
olympiády v Lučenci, kde sme
skončili na druhom mieste v behu. Do
našej škôlky zavítalo aj divadielko,
ktoré potešilo naše deti peknou rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Boli
sme na výlete nad Budinou, kde sme

Materská škola
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strávili zaujímavý deň vyplnený turistikou i opekaním. Pestrým programom sme sa rozlúčili so školským
rokom a pre rodičov tiež nechýbal
pestrý program. Ako spomienku na
materskú školu si deti odniesli knižky
a osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní. Našim deťom želáme pekné
prázdniny a budúcim prváčikom
v škole samé jednotky. Tešíme sa na
nové deti, ktoré otvoria bránu našej
školy prvýkrát, aby spoznávali život
v nej.
Silvia Chebeňová

Haličské slávnosti
11. – 12. 8. 2012

Pogram:
Sobt 11. 8.
10.00
11.00
11.40
12.15
12.20
12.40
13.15
13.45
14.00

15.15
15.25
16.30
17.30
18.00
19.00

Nedeľa 12. 8.

9.00
Aktivity Denného centra
pre seniorov v Haliči – výstava –
11.00
vestibul KD Halič
Divadlo z domčeka – rozprávka
13.30
Košťúrik Mechúrik
Deti zo ZŠ s MŠ Halič
Príhovor starostu obce
Seniorský folklórny súbor Burinka
z Bratislavy
Folklórna spevácka skupinaČerešeň
+ Čerešenka z Nižnej Kamenice
Kynologický klub Lučenec
Spomienky na Kovboja + ﬁlmové
pesničky (pesničky Waldemara
Matušku)
TJ Slovan Halič – TJ Slovan
Tomášovce – majstrovský futbalový
zápas dorastu
(areál TJ Slovan Halič)
Sekerešovci z Piešťa
a Milan Gibaľa
Števo Hruštinec – ľudový
rozprávač
Country Limit Club – country
skupina z Prievidze
Afrocampana – tradičné africké
rytmy, spev a tanec v podaní 6
bubeníkov
Martin Harich – ﬁnalista superstár
Hudobno-spevácka skupina
Haličan

Volejbalový turnaj (areál TJ Slovan
Halič)
Slávnostná svätá omša – Rím.-kat.
kostol Halič
TJ Slovan Halič – TJ Štart Kokava
nad Rimavicou – majstrovský
futbalový zápas dospelých (areál TJ
Slovan Halič)
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