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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Na tomto svete nie je nič dokonalé. Možno, že v raji to je
ináč...”
Zrnko múdrosti
Sv. Florián – zabudnutý patrón Haliče

To, že patrónom hasičov je
svätý Florián je všeobecne známy
fakt. Avšak azda len najstarší občania
Haliče si spomínajú, že svätého Floriána si naši predkovia uctievali
ako patróna svojho mesta. Pôvod
tejto úcty je nejasný, no sv. Florián
ako ochranca pred požiarmi, sa stal
patrónom mnohých významných      
miest vtedajšieho Rakúsko-Uhorska
a jeho sochy môžeme i dnes nájsť na
viacerých námestiach našej krajiny.
Že sv. Florián bol patrónom Haliče,
nám prezrádza zmluva medzi zástupcami slobodného kráľovského mesta
Halič a vtedajším farárom – dekanom
a prepoštom Jozefom Matavovszkým. Richtárom bol Franz Boreš.
Takéto zmluvy v minulosti upravovali
vzťahy medzi zastupiteľstvom mesta
a duchovným správcom farnosti.
V našich podmienkach zaväzovali
napríklad kňaza, v ktoré dni musí
v haličskom kostole slúžiť omšu, kedy
musí kázať, ktorá „ofera“ (zbierka)
je určená na kostol a ktorá pre kňaza,
ale i plat, ktorý vtedy mesto Gács
bolo povinné platiť kňazovi. V zmlu-

ve podpísanej dňa 6. februára 1864
sa uvádza toto: „Čo sa týka služieb
Božích raňajších vo všedných dňoch,
tie každý deň (okrem rána Bielej so-

boty), pokiaľ pán kaplán nebudú mať
prácu v inej filiálke, potom v oktáve
sv. Floriána ako patróna mesta a sv.
Jána Nepomuckého popoludňajšie
služby a v Advente dvakrát do

týždňa roráty v utorok a v piatok
v meste povinný odbavovať bude.“
Okrem sv. Floriána ako patróna
mesta sa spomína aj sv. Ján Nepomucký – patrón rožňavskej diecézy,
ktorému je zasvätený bočný oltár
v kostole. Svätý Florián sa spomína
i v staršej zmluve z roku 1811 a hoci
tu nie je priamo spomínaný ako patrón mesta, je veľmi pravdepodobné, že už vtedy ho Haličania týmto
titulom uctievali. Do tohto konceptu
zapadá i nález závesného obrazu sv.
Floriána, ktorý bol zapísaný do inventáru haličského kostola, no ťažko
by sme našli niekoho, kto si naň
pamätá. Tento obraz z 18. storočia sa
našiel na starej fare a zašlú slávu mu
vrátili študenti odboru reštaurovania
na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. V záujme obnovenia
tradície úcty k sv. Floriánovi ako patrónovi Haliče, starohaličská farnosť
zapožičala tento obraz obci a bude
zavesený v kancelárii starostu.
A. Udvardy
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POZVÁNKA
Výbor DHZ pozýva
všetkých svojich členov ako i ostatných občanov našej obce na
oslavy 135. výročia založenia
hasičského zboru v obci. Oslavy sa uskutočnia 13. mája, t. j.
v nedeľu v priestoroch školského
areálu. Budú spojené so súťažou
hasičských družstiev o Pohár
svätého Floriána. O občerstvenie
a hudbu je postarané.
Tešíme sa na vašu účasť.

Súťaž o Pohár sv. Floriána v roku 2011

Výsledky, ktoré nepotrebujú komentár

Časť centra obce pred rekonštrukciou

Časť centra obce po rekonštrukcii

STAROSTA INFORMUJE
Rekonštrukcia Ulice B. S.
Tímravy sa bude realizovať v roku
2012:
Poslanci OZ v Haliči na
svojom zasadnutí dňa 10. 2. 2012
uznesením č. B/6 odsúhlasili
rekonštrukciu Ulice B. S. Timravy
v roku 2012. Projektovú dokumen-

táciu vypracovala firma Ekoprol s.r.o.
z Banskej Bystrice. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu cestného telesa a odvedenie dažďových
vôd z tejto ulice a z časti lokality centra obce. Časť finančných
prostriedkov na realizáciu stavby
poskytne obec z rozpočtu obce

a časť z úveru. Momentálne sa na
uvedenú stavbu vybavuje stavebné
povolenie. V súčasnosti sa začína
aj proces výberu dodávateľa stavby
formou verejnej súťaže a podobne
formou verejnej súťaže vyberieme
aj poskytovateľa  čiastočného úveru.
Stavba by sa mala zrealizovať v let-

				

AKTUALITY
Organizácie bilancujú
Viaceré organizácie, ktoré
v obci vyvíjajú činnosť, v prvých
mesiacoch roka hodnotia celoročnú
činnosť na výročných členských
schôdzach. Už v januári tak urobili dve organizácie, a to DHZ dňa
8. a OZ TJ Slovan Halič 15., vo
februári bilancovali   MO Slovenského zväzu včelárov, Pohrebné podporné združenie a Denné centrum v
Haliči, v marci 18. sa zišli členovia
MO Matice slovenskej.
RR

Ako sa volilo v našej obci
Priebeh a výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR , ktoré sa
konali 10. 3. 2012 skončili s nasledovnými výsledkami. Celkový počet
zapísaných voličov 1327. Hlasovania sa zúčastnili 727 voliči, čo činí
54,78%. Počet platných odovzdaných hlasov 717. Počet platných
hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:
Zelení č. 1 - 2, KDH č. 2 – 60, SDĽ  
č. 3 – 0, SNS č. 4 – 24, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti č. 5 – 76,
SAS č. 6 – 41, Právo a spravodlivosť
č. 7 – 6, Náš kraj č. 8 – 1, Strana
zelených č. 9 – 6, Ľudová strana
Naše Slovensko č. 10 - 19, Smer–sociálna demokracia č. 11 - 324, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
č. 12 – 17, Národ a Spravodlivosť –
naša strana č. 13 – 5, KSS č. 14 – 3,
Strana Rómskej únie na Slovensku č.
15 – 0, Most – HÍD č. 16 - 21, 99 %
- občiansky hlas č. 17 – 16, Ľudová
strana HZDS č. 18 – 7, Strana + 1
(pokračovanie na str. 4)
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ných mesiacoch tohto roka.
Dokončenie prác na chodníku do cintorína:
V jarných, resp. v letných mesiacoch tohto roka budú
ukončené aj stavebné práce na
stavbe Chodník pre peších Halič
– cintorín. Rozpočtový náklad na
uvedenú stavbu bol  66 399,32,- €.
Doteraz už bolo na uvedenej stavbe
prestavané 45 576,32,- €. V tomto
roku dodávateľ stavby Svoma s.r.o.
Lučenec  má ešte prestavať 20 823,€. Po dokončení stavby občania
obce, ktorí pôjdu do cintorína už
nebudú musieť ísť po krajnici cesty
Halič – Políchno, ale bezpečne po
novo vybudovanom chodníku.
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia obce Halič:
Ešte v auguste 2010 podala naša obec  v rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť
a Hospodársky rast, prioritná os
– Energetika, Kód výzvy KaHR22VS-1001, na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť za účelom
získania finančných prostriedkov
z EÚ na stavbu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce Halič“.
Stavba má rozpočtový náklad vo
výške 248 000,- €. V súčasnosti
sme boli MH SR vyzvaný na
predloženie nových, platných podkladov, nakoľko niektoré nami
predložené materiály už stratili
platnosť. Na stavbu je vypracovaná
projektová dokumentácia a vydané
stavebné povolenie. V prípade,
že naša žiadosť bude úspešná,
rekonštrukcia bude pozostávať z:
- Komplexnej výmeny 155 existujúcich svietidiel za nové svieti-    
dlá s vysokotlakovými sodíkovými  
výbojkami s príkonom 50, 70, 100
W s vysokým svetelným tokom.
Počet nových navrhovaných svie-
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tidiel pre splnenie svetelných podmienok je 216 ks. V rámci stavby
dôjde aj k zrekonštruovaniu 44 ks
oceľových stožiarov - podperných
bodov na lokalite Halič – Stred.
- Inštalácie systému regulácie intenzity osvetlenia, ktorým sa dosiahne
významná úspora a zavedenie riadenia automatického monitoringu,
ktorým sa zabezpečí komplexný
dohľad a manažment nad celým
systémom VO.
Zefektívnenie
separovaného zberu odpadu v obci
Halič:
V mesiaci  december  2011
podala naša obec v rámci operačného
programu Životné prostredie, prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPZP-PO4-11-3,
na Ministerstvo životného prostredia žiadosť za účelom získania
finančných prostriedkov z EÚ na
projekt „Zefektívnenie separovaného zberu odpadu v obci Halič
nákupom
novej
technológie“.
Projekt má rozpočtový náklad
136 540,- €. Realizáciou projektu
chceme dosiahnuť environmentálne
ciele obce, znížiť množstvo TKO
a zvýšiť množstvo separovaných
zložiek odpadov. Tak sa zníži
frekvencia ich odvozu odberateľmi
a zároveň sa znížia náklady na jeho
odvoz, uskladnenie a likvidáciu.
Predkladaný projekt v plnej miere
kopíruje ciele a priority dokumentov od európskej až po miestnu
úroveň.
Výmena
okien
na
kultúrnom dome v Haliči:
V mesiaci február 2012
podala naša obec žiadosť v rámci
programu „Riešenie individuálnych
potrieb obcí“ na Ministerstvo financií SR žiadosť za účelom získania
finančných prostriedkov na spolufi-
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HLAS č. 19 - 0, Robíme to pre deti
– SF č. 20 – 2, Obyčajní ľudia č. 21
– 3, SDKÚ – Demokratická strana č.
22 – 71, Strana občanov Slovenska
č. 23 – 0, Strana maďarskej koalície
č. 24 – 1, Strana Slobodné slovo  
Nory Mojsejovej č. 25 – 9, Strana
živnostníkov Slovenska č. 26 – 3
hlasy.
RR

Oznamujeme
našim
občanom, že súťaž o najkrajšiu
predzáhradku roka bude naďalej  
pokračovať. Obecný úrad sa občanom
ospravedlňuje za minuloročný výpadok, kedy komisia životného
prostredia nevyhodnotila súťaž
o najkrajšie predzáhradky v obci,
a  preto nemohli byť víťazom poskytnuté zľavy z poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
OcÚ

Len týždeň po slovenskej
premiére kino Hviezda uviedlo 7.
marca 2012 úspešný film O bohoch a ľuďoch. Predstavenia sa
zúčastnilo viac ako sto divákov zo
širokého okolia. Za úspech tejto
premiéry vďačíme kaplánovi farnosti Stará Halič pátrovi Pavlovi
Benedictovi, ktorý nám pomohol
získať film už tak skoro po premiére
a taktiež zabezpečil aj účasť divákov. Z dôvodu prechodu filmových
spoločností na digitalizáciu kino
v Haliči bude premietať filmy už len
sporadicky a budú to najmä organizované filmové predstavenia.

Úspešný projekt, ktorý vypracoval Mgr. Alexander Udvardy,
priniesol možnosť Obecnej knižnici
(pokračovanie na str. 5)
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nancovanie projektu „Výmena okien
na kultúrnom dome v Haliči“. Obec
Halič vyčlenila vo svojom rozpočte
v roku 2012 finančnú čiastku
1 500,- € a od MF SR žiadame za
účelom spolufinancovania  12 680,€. Výmenou okien sa sleduje úspora
finančných prostriedkov vynakladaných na teplo, ale aj skultúrnenie
prostredia.
Zabezpečenie bezpečnosti
chodcov v obci Halič:
V mesiaci október 2011 podala naša obec žiadosť na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy V.PPZ
2012 z dôvodu  získania finančných
prostriedkov vo výške 11 560,17,€ za účelom zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie v našej obci.
Celkový rozpočtový náklad projektu je 12 168,60,- €. Naším zámerom
je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez kritické priechody
pre chodcov v obci Halič formou
umiestnenia
merača
rýchlosti
v obidvoch smeroch na Ul. Mieru
a na priechodoch osadiť výstražné
blikače s detekciou pohybu chodcov. Realizáciou tohto projektu by
sme dosiahli výrazný psychologický
moment u vodičov, ktorí by boli upozornení na prekročenie rýchlosti,
no zároveň by ich výstražné blikače  
upozornili na pohyb chodcov v blízkosti priechodu. Práve keď píšem
túto informáciu, na webovej stránke
Ministerstva vnútra SR bol zverejnený zoznam obcí, ktorých žiadosti
budú finančne podporené. Medzi
týmito obcami je i naša obec.

za účelom zakúpenia traktora so
štiepkovačom. Vrámci mikroregiónu
sme požiadali o 20 000,- €. V mesiaci február t. r. nám bolo oznámené,
že z rezervy predsedníčky vlády
nám boli uvoľnené finančné prostriedky v nami požadovanej výške.
Nákupom požadovanej techniky
sa bude riešiť problém s likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu. Tu je potrebné podotknúť, že
v obciach do 2000 obyvateľov je
povinný občan mať svoje domáce
kompostovisko. V zmysle zákona
o odpadoch č. 223/2001 Z.z. s odpadom akýmkoľvek, a teda aj s bilogickým môže nakladať len osoba
na to oprávnená, ktorá má na to písomný súhlas od Obvodného úradu
životného prostredia. Biologický
odpad (lístie, konáre, odpad z doma
pestovaných rastlín, ...) sa nesmie
vyvážať na polia, lúky, poľné cesty a do okolitej prírody. Za takúto
činnosť je zodpovedná aj osoba,
ktorá takýto odpad prevezme od
producenta, ale aj samotný producent, teda občan. V prípade
porušenia zákona sa uplatňujú tvrdé
sankcie – finančné pokuty.

škôl:

Revitalizácia materských

V mesiaci marec 2012 naša
obec podala žiadosť na Ministerstvo  
školstva, vedy,   výskumu a športu
SR za účelom získania finančných
prostriedkov vo výške 3 300,- €
za účelom spolufinancovania obnovy vybavenia detského ihriska
pri Základnej škole s materskou
školou Halič. Zámerom projektu je
Nákup
traktora
so zlepšenie výchovno-vzdelávacích  
podmienok detí v materskej škole
štiepkovačom:
V mesiaci december 2011 v Haliči, kedy obnovou existujúcich
podal mikroregión Novohradské a inštaláciou nových herných prvpodzámčie, ktorého členom je aj kov dôjde k rozšíreniu možností pre
naša obec, žiadosť na Úrad vlády aktívne trávenie času v materskej
SR v rámci programu „Náš vidiek“   škole s novými možnosťami na hru,

				
(pokračovanie zo str. 4)

v Haliči obohatiť svoj knižničný
fond o knihy v hodnote 500,- €. Dotácia bude poskytnutá z Ministerstva
kultúry SR. Okrem toho aj v tomto
roku sa knižnica a kino zapojí do
úspešného projektu kultúrnych
poukazov.

Noc s Andersenom v obecnej knižnici budú mať možnosť
deti po prvýkrát v histórii knižnice
v Haliči zažiť v tomto roku. Podujatie sa bude konať 30. marca 2012
a o zážitkoch z neho sa čitatelia dozvedia v nasledujúcich Haličských
zvestiach.

Výťažok z vianočného predstavenia Putovanie k Betlehemu vo
výške 110,21,- €, ktoré sa konalo
v rímsko-katolíckom kostole, bol
venovaný nadácii Dobrý Anjel.
ale i edukačné aktivity.

ní:
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Detský fašiangový karneval
V sobotu 11. 2. 2012 vo
vyzdobenej sále kultúrneho domu  
privítali deti prezlečené do rôznych  
masiek dve čarodejnice Deniska
a Anka. Na úvod dali deťom jednu
hádanku:
Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu.
Z dievčatka sa stala víla, motýľ,
hviezda, púpava.
Z chlapcov králi, Indiáni, všelijaké
zvieratá.
Prišli všetci, čo prísť mali, tancom
sálu rozhýbali.
Jaší sa tam, šaša – šušu, až sa všetci
pošašia.
Všetkým deťom radosť dal,
bláznivý...
... a deti odpovedali obrovským
výkrikom - KARNEVAL.
Počas promenády a predstavovania   masiek, si porota vybraná z rodičov a starých rodičov
pozorne  poprezerala krásne masky,
z ktorých bolo nakoniec vyhod-

notených a odmenených desať
najkrajších masiek, jedna najstaršia
a jedna najmladšia maska. V zábave
nezaostávali ani rodičia a starí
rodičia, zatancovali si so svojimi deťmi, detičky si zasúťažili
v jabĺčkovom tanci, zahrali sa na
sochy, vyskúšali si balónový tanec s rodičmi a aj nesúťažný tanec
s metlou. Za každú súťaž boli víťazi
odmenení. Ani jedno dieťa neodišlo
z karnevalu bez odmeny, pretože
naše čarodejnice vyčarovali zázračné
vrece, z ktorého si každé dieťa vybralo cenu útechy. O občerstvenie
sa aj tento rok postarali členky denného centra, napiekli deťúrencom
výborné šišky, za čo im patrí veľká
vďaka. Samozrejme nemôžeme
zabudnúť ani na sponzorov, ktorým
za všetky deti ďakujeme.

Obnova historických stud-

V mesiaci november 2011
naša obec podala žiadosť na Slovenskú agentúru životného prostredia,
Sekretariát pre Program obnovy dediny, za účelom finančnej podpory na
dotačný titul č. C3 Obnova a tvorba
verejných priestranstiev, v rámci
ktorého chce obec Halič pokračovať
v obnove obecných studní. Obec
požiadala o dotáciu vo výške 3 428,€, plus spolufinancovanie obce
zabezpečené v rámci rozpočtu obce
vo výške 2 297,- €.
Väčšina žiadostí podaných
na štátne inštitúcie bude vyhodnocovaná v priebehu roka 2012.
Vladimír Rehanek
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Detský fašiangový karneval

V. B.
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Spoločne sme
privítali rok 2012

Detský fašiangový karneval

23. január 2012 – 67. výročie
oslobodenia obce Halič
J. R. R. Tolkien, známy autor trilógie Pán prsteňov, ktorý zažil
obe svetové vojny, povedal i túto
vetu: „Mnohí z tých, čo žijú, by si
zaslúžili smrť. A mnohí z tých, čo
zomreli, by si zaslúžili žiť.“ Je paradoxom vojny, že tí, ktorí o vojne rozhodujú, možno nikdy nevkročili na
bojové pole a tí, ktorí položili svoje
životy, často vedení vznešenými
ideálmi, museli plniť ich rozkazy. S
úctou sme sa poklonili najmä pred
tými, ktorí obetovali svoje životy,
aby zastavili fašistické plienenie,
zlomili jeho jarmo. Boli to ľudia,
ktorí však mali svoje rodiny. Doma
po nich ostali vdovy a siroty. Matky
a otcovia, ktorí sa nedočkali návratu
svojich synov, ktorým vojenský
rozkaz a vlastenecký cit prikázal ísť
brániť vlasť a poraziť jej nepriateľa.
Ľudia, ktorí mali svoje sny a svoje
predstavy ako žiť slobodný život v
mieri. Ich životy vyhasli, aby ho v
mieri mohli žiť ich spoluobčania.

Hrôzy nacistického vyčíňania zažila
i naša obec a jej občania. Mnohí
obyvatelia museli narukovať na
front, niektorí sa dostali aj do zajatia. Viacerí obyvatelia sa zapojili
do protifašistického odboja. V tom
čase v obci žila početná židovská
komunita. Posledným rabínom bol
Goldberger, ktorý bol so svojou
štvorčlennou rodinou odvlečený do
koncentračného tábora. Halič bola
oslobodená 23. januára 1945. Padli
tu 7 rumunskí vojaci, 10 nemeckých a 10 občanov.  Ustupujúce nemecké vojsko stihlo ešte podmínovať
kaštieľ
rodiny
Forgáchovcov,
z ktorého sa do dnešných dní zachovala len kovaná brána. Po oslobodení bola obec znovu pričlenená
do Československej republiky –
okresu Lučenec. Definitívne došlo
k zmene názvu Gács na Halič. Tieto udalosti nám nepripomína len
tento pamätník, ale aj ulica nesúca
názov tohto dňa. Pri tomto pamät-

Vôňa vareného vína a kapustnice prilákali na silvestrovské
námestie Haličanov, ktorí chceli
spoločne privítať nový rok 2012. Aj
napriek mrazivému počasiu sa hlúčik
ľudí postupne zväčšoval a po odbití
polnoci sa priestranstvo pekne zaplnilo. Nový rok sme privítali tradične –
oblohu osvietil ohňostroj, z kostolnej
veže sa rozozvučali zvony a štátnou
hymnou sme si pripomenuli výročie
vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Nasledovali priateľské objatia,
podania rúk a slová prianí všetkého
dobrého do nového roku. Prítomným do nového roka v mene starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva
poprial zástupca starostu Alexander
Udvardy. Varené vínko príjemne
zohrievalo a tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky mohli hneď v prvých
minútach nového roka vyskúšať, či
sa na nich bude šťastena usmievať.
Za pomoc pri organizácii
Silvestra na námestí ďakujeme:
za hudbu Radovi Mojžišovi, za
suroviny a prípravu kapustnice pracovníkom obecného úradu, Ladislavovi Kováčovi ml., Jánovi Kupcovi, Igorovi Kokavcovi, manželom
Rapčanovcom a Turekovcom. Ceny
do tomboly venovali: pani Monika
Ružinská, Kvetinárstvo Kozová,
Kvety Klimentová, Bufet Janka,
Autodoprava Švihla, Peter Žigo,
manželia Melichovci, Nuota Juraj,
Diskont Klonga, Svorad Marián,
Svoradová Eva, LENA - Toman
Ľuboš, Paľaga Ľubomír, Pohostinstvo Turek, zástupca starostu.
Mgr. Alexander Udvardy

				
níku osloboditeľov sme sa v hlbokej
úcte poklonili pamiatke tých, ktorí
nám vybojovali koniec okupácie
našej obce počas druhej svetovej
vojny a prispeli svojím hrdinstvom
k nastoleniu mieru. Ďakujeme im za
to, že dnes môžeme žiť v stabilnej
a rozvíjajúcej sa krajine, v tej časti
sveta, ktorá bola dlho skúšaná, no
obstála so cťou. Nezabúdame však
ani na padlých nemeckých vojakov.
Hoci stáli na strane nepriateľa, plnili
len rozkazy svojich veliteľov a takisto ich doma čakali matky či deti,
ktoré za nimi žialili. „Ak neukončíme
vojny, vojny ukončia nás.“ – citát anglického spisovateľa Wellsa. Snažme
sa túto myšlienku presadzovať, aby
už nikdy nikto nemusel zažiť hrôzy
vojny.
Mgr. A. Udvardy

Boli sme na zábave
Fašiangovú, tak trochu
netradičnú zábavu zorganizovala Hudobno–spevácka skupina Haličan. Ja
som na takejto zábave bola prvýkrát.
So ženami z denného centra sme sa dohodli, že sa tejto zábavy zúčastníme.
Môj manžel však nejavil veľký záujem, tak som vyhlásila, že pôjdem aj
sama, lebo nechcem sklamať ženy
z denného centra. Navyše, čakala ma
náročná operácia, v hlave mi vŕtalo,
že sa z nemocnice nemusím vrátiť,
tak si to ešte užijem. Nakoniec sa   
rozhodol aj môj manžel a šlo sa. Keď
sme prišli do sály, moje kamošky už
tam sedeli, na stoloch bola minerálka,
rozvoniavali pampúšky a iné dobroty,
pampúšky pripravili ženy z denného
centra. Samozrejme, že sa nám ušlo
aj vínko pre zlepšenie nálady, a tak sa
zábava mohla začať. Striedali sa hudobné žánre, chvíľu spieval Haličan,
chvíľu dídžej Maťo. Sála sa behom
chvíľky zaplnila, zábava  naberala na

ZO ŽIVOTA OBCE				

7

Hudobno-spevácka skupina Haličan
V roku 2011 sme uskutočnili
celkom 10 vystúpení, z toho 6
vystúpení bolo doma v Haliči a 4  
vystúpenia sme absolvovali mimo
obce. V mesiaci máj bol Haličan
pozvaný ako hosť programu XVIII.
ročníka regionálnej prehliadky sólistov „Heligónky nad Budinou“,
ktorú organizoval Banskobystrický
samosprávny kraj, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Obecný úrad Budiná. V tom istom mesiaci nás pozval Obecný úrad Tuhár na
vystúpenie v programe akcie „Stretnutie rodákov“. V mesiaci október
sme boli pozvaní Obecným úradom
České Brezovo ako hlavný hosť
kultúrneho programu v rámci akcie
„Súťaž vo výrobe klobás“. Bolo
to vydarené vystúpenie, Haličan
sa Brezovčanom páčil, aj keď sme
vystupovali na obed, domov nás
pustili až večer. Lúčili sme sa s tým,
že v Českom Brezove sa určite ešte
stretneme.
Doma v Haliči sme uskutočnili tieto
akcie:
- Fašiangový sprievod obcou
- Vystúpenie ku Dňu matiek
- Váľanie mája
- Haličské slávnosti
- Vatra SNP
- Páračky - Na Luciu - Čas
vianočný
V tomto programovom
pásme sme sa snažili zaspomínať
si na tradície a zvyky našich predkov. Spojili sme hovorené slovo
s hudbou, spevom a tancom, čo je
ďalší významný kvalitatívny po-

obrátkach, všetko tancovalo, všetko
sa bavilo, zábava gradovala. Môj
manžel vytancoval všetky ženy ako
riadny parketový lev, z čoho som
mala úprimnú radosť. Atmosféra bola

sun v našich vystúpeniach. Slová
uznania od ľudí, ktorí sa podujatia
zúčastnili, sú toho dôkazom. Keďže
som rok 2011 v krátkosti zhodnotil,
nedá mi nespomenúť našu poslednú
vydarenú akciu, a to je fašiangová
zábava spojená s Pochovávaním
basy, uskutočnená dňa 17. 2. 2012
v našom Kultúrnom dome v Haliči.
Zaujímavým nápadom bolo vstupné
vo forme batôžteka, ktorý mohol
obsahovať šišky, fánky, klobásu,
slaninu, sladké i slané dobroty,
ale aj tekutiny na vytvorenie nálady. A veru sme boli všetci veľmi
prekvapení, bolo toho neúrekom,
a tak bolo čo roznášať po stoloch.
Obecný úrad prispel vínom, členovia
Hudobno-speváckej
skupiny
Haličan a ich rodinní príslušníci
napiekli  rôzne dobroty. Ženy z denného centra nám narobili veľmi
chutné pampúšky. Aj keď sme im za
použité suroviny zaplatili, za prácu
nechceli. Za toto krásne gesto im patrí naša veľká vďaka. Poďakovať sa
chcem aj pani Markotánovej za to,
že nám dodala sponzorsky poháre,
pani Kučerovej za chutný chlieb a
samozrejme všetkým, ktorí doniesli
batôžteky. Verím, že tí, čo boli,
neľutujú, a tí čo neboli, na budúci
rok určite prídu. Samozrejme nakoniec patrí moja veľká vďaka
všetkým mojim spoluúčinkujúcim
a spoluorganizátorom tejto krásnej
akcie – členom Hudobno-speváckej
skupiny Haličan.
Ing. Emil Ďurica

úžasná, ľudia sa výborne zabávali,
každý si tam určite prišiel na svoje,
každý sa výborne cítil. Keď prišlo
k obradu Pochovávania basy, všetko
stíchlo a pozorne sme počúvali.
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Chuderka zosnulá basa, pán farár,
miništranti, nariekajúci pozostalí
trúchlili, ako sa na pohrebe patrí. Mňa
to ohúrilo, bola to neopakovateľná
chvíľa, zážitok, na ktorý sa nezabúda. Som presvedčená, že každý, kto

ZO ŽIVOTA OBCE
tam bol, bol určite nadšený, všetkým
sa to páčilo, čomu nasvedčoval
obrovský potlesk. Ďakujem Hudobno–speváckej skupine Haličan
v mene všetkých zúčastnených za
ozaj nezabudnuteľný zážitok, boli ste

skutočne bomboví. Z nemocnice som
sa vrátila a s manželom sa tešíme na
budúce fašiangy, na skvelú zábavu,
na ktorej určite chýbať nebudeme.
Marika F.

Zmeny v sociálnych službách
V marci tohto roku vstúpila
do platnosti takzvaná „malá novela“
zákona o sociálnych službách. Po informáciách z médií vnímajú občania
túto novelu skôr negatívne. Čo nám
teda novela priniesla? V prvom rade
sa znížia čakacie lehoty na umiestnenie v zariadeniach pre seniorov (dom
dôchodcov). Je to hlavne z dôvodu
sprísnenia podmienok pre prijatie
do týchto zariadení. Do zariadenia
pre seniorov budú umiestnení len
občania, ktorí sú odkázaní na pomoc
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti   je najmenej IV. Občania
so stupňom odkázanosti II a III môžu
využiť iné druhy sociálnych služieb
napr. opatrovateľskú službu, denný
stacionár a pod.V prípade, že občan
aj napriek nižšiemu stupňu odkázanosti trvá na umiestnení v zariadení
pre seniorov bude si musieť hradiť

plnú sumu ekonomicky oprávnených
nákladov za poskytovanie sociálnych
služieb. Zmeny nastali aj vo výške
úhrad za poskytovanie sociálnych
služieb. Občan – prijímateľ  si bude
musieť zaplatiť najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov za
poskytnuté sociálne služby. Týka
sa to všetkých druhov sociálnych
služieb, teda aj opatrovateľskej
služby a občania - prijímatelia budú
musieť platiť viac – možno dvoj –
trojnásobok. V prípade, že prijímateľ
sociálnej služby nemá dostatočný
príjem, na úhrade sa budú musieť
podieľať aj rodinní príslušníci.
Príjem a majetkové pomery žiadateľa
o sociálnu službu sa budú skúmať až
päť rokov dozadu odo dňa podania
žiadosti. Zákon však pamätá aj na
osamelých občanov s nízkymi príjmami. Prijímateľovi sociálnej služby

po zaplatení úhrady za celoročnú
pobytovú sociálnu službu musí
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima. Aj naša obec musí rešpektovať
zákon, preto chystá dodatok ku
všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb. O zmenách budeme občanov
informovať na úradnej tabuli obce,
internetovej stránke www.halic.sk,
prípadne osobne na obecnom úrade.
Obec Halič aj na základe zákona
o sociálnych službách a jeho zmien
zriadila denné centrum pre seniorov. V budúcnosti, v prípade záujmu občanov je možné zriadiť denný
stacionár prípadne poskytovať iné
druhy sociálnych služieb.
M. Veselovská

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 12. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 15. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Návrh rozpočtu obce Halič na roky
2013, 2014.
2. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Halič na

750,- € a Klubu moderného cvičenia
zo 150,- € na 200,- €.
2. S vyradením drobného   hmotného majetku vo výške 5 095,09,€ a dlhodobého majetku vo výške
22 646,52,- €. Návrh na vyradenie
drobného hmotného majetku a dlB/ Súhlasí:
hodobého majetku obce tvorí prílohu
1. Aby dotácia pre TJ Slovan Halič   k zápisnici.
bola znížená zo 7000,- € na 6500,- €, 3. S odpredajom Ávie 30 za 1,- €
hokejistom sa zvýšila z 300,- € na pre p. Petra Žiga, bytom Halič, Ul.
roky 2013 a 2014.
3. Informácie z komisií: ekonomickej, obchodu, dopravy a cestovného
ruchu,  školstva  kultúry,  športu detí
a mládeže
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staničná č. 30.
4. So zaradením požiarnickej
striekačky do majetku obce v hodnote 3000,- €.
5. Aby poslanci svoje návrhy a podnety na zasadnutiach OZ predkladali
písomne a tieto návrhy a podnety aj
zdôvodňovali písomne.
6. S aktualizáciou územného plánu
Obce Halič.
7. S udelením ceny Obce Halič pre
Ing. Jozefa Hoffmana, bytom Halič,
Ul. Ľ.. Štúra č. 44. Cenu Obce Halič
tvorí plaketa s erbom obce a finančný
dar vo výške 200,- €.
8. S udelením ceny starostu Obce
Halič p. Ondrejovi Pivkovi, bytom
Halič, Ul. 23.januára č. 22. Cenu starostu Obce Halič tvorí plaketa s erbom obce a finančný dar vo výške
150,- €.
9. S prenájmom dvoch parkovacích
miest na Ul. družstevnej  p.č. KN-C
443/1 pre p. Očovana - Autodoprava,
Ul. družstevná 377/1 na dobu určitú  
- 1 rok za podmienky, že p. Očovan
si na vlastné náklady vyznačí parkovacie miesta o veľkosti: 1. parkovacie miesto 17,76 m2 a 2. parkovacie
miesto 9 m2.
10. Aby sa zasadnutia OZ v roku
2012 konali každý druhý mesiac.
C/ Schvaľuje:
1. Rozpočet Obce Halič  na rok 2012.
Príjmy obce vo výške 888 567,- €.
Výdavky obce vo výške 368 262,€, z toho výdavky bežný rozpočet
302 512,- €, kapitálový rozpočet
55 930,- €, finančný rozpočet
9 820,- €. Rozpočet ZŠsMŠ Halič vo
výške: príjmy 14 420,- € a výdavky
534 725,- €. Celkový rozpočet obce
na rok 2012 ako vyrovnaný P a V vo
výške 902 987,- €.
2. Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Halič.
Finančné prostriedky poukázané
z Krajského školského úradu sa

zvyšujú o 20 913,- € na celkovú
výšku 449 982,- €.
3. Štvrťročné odmeny pre zástupcu
starostu obce vo výške 25,14%,
hlavnú kontrolórku obce vo výške
22,57%.
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rov – garáž pri zdravotnom stredisku
pre pána Nátona od 1. 12. 2011 do
29. 2. 2012 za cenu 15,- €/mesiac.
4. Aby tretím  vodičom obecného automobilu OPEL COMBO bol zástupca  starostu a poslanec Mgr. Alexander Udvardy.
5. Aby Jožo Pročko deťom, n.o. vyUznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ budovala v športovom areáli vyasfaltovanú plochu 25 x 40 m a detské
konaného dňa 10. 2. 2012
ihrisko zo starých pneumatík
v zmysle platných predpisov a po
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
prerokovaní v stavebnej komisii.
6. S rekonštrukciou Ul. B. S. Timravy
A/ Berie na vedomie:
v roku 2012 aj za podmienok, že obec
1. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič bude riešiť financovanie čiastočným
úverom vo výške 26 000,- €.
za rok 2011.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ 7. S odkúpením pozemkov p. č.
E-KN 498/1 o výmere 1036 m²
Halič za rok 2011.
3. Informáciu starostu obce o vy- a E-KN 498/3 o výmere 862 m² hlásení volieb na funkciu   riaditeľa orná pôda, nachádzajúce sa v lokalite Horné pole za cenu 1,17,- €/m²
ZŠ s MŠ Halič.
4. Informácie zo zasadnutia komisií. od p. Orságovej.
8. S poskytnutím fin. príspevku pre
Miroslava Čabu ml. na reprezentáciu
B/ Súhlasí:
SR a obce Halič v tlaku na lavičke
1. Aby obec vypracovala žiadosť vo výške 250,- € v dvoch splátkach
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zo sponzorského príspevku pre obec
na obnovenie štatútu obce na mesto     Halič.
9. S folklórnou akciou Fašiangy
nadväzujúc na históriu obce.
2. S priamym predajom parcely č. s pochovávaním basy spojené s
462/62 o výmere 111 m² v zasta- fašiangovou zábavou, ktorá môže
vanom území obce Halič Ivete Kli- trvať do 05.00 hod.
movej a Františkovi Klimovi, bytom 10. S pripojením koncového bodu na
Halič, Ul. M. R. Štefánika č. 18 za verejnú telekomunikačnú sieť KDS –
cenu 16,60,- €/m² v zmysle zákona Kabel Telekom.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 11. S oslobodením od poplatkov za
odst. 1 písm. c , v zmysle VZN obce hlásenie v obecnom rozhlase pre
Halič č. 1/2010, ktorým sa prijímajú neziskové organizácie a organizácie,
Zásady hospodárenia a nakladania ktoré obec finančne podporuje.
s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený obci Halič podľa C/ Schvaľuje:
čl. III odst. 3 písm. c a na základe
znaleckého posudku č. 03/2012 vo 1. Vstup obce Halič do oblastnej orveci stanovenia všeobecnej hodnoty ganizácie cestovného ruchu s názvom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. „Turistický Novohrad“ podľa zákona
ú. Halič, pozemok parcela KN-C č. č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu.
462/62.
3. S prenájmom nebytových priesto- 2. VZN obce Halič č. 1/2012
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RÔZNE

o vyhradení miesta na vylepovanie
plagátov v čase volebnej kampane.
3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 pre hlavnú kontrolórku.
4. Denný limit pokladničnej hotovosti vo výške 1000,- €.
5. Cenu obecných pozemkov v zastavanom území obce Halič vo výške
18,00,- €/m².
6. Prijatie úveru vo výške 26 000,- €
za účelom financovania rekonštrukcie

Ulice B. S. Timravy.
D/ Žiada:
1. Starostu obce o písomné vyzvanie majiteľa lekárne, aby na Ul.
mládežníckej na svoje náklady osadil
dopravnú značku – parkovanie osob.
mot. vozidiel 3x pozdĺžne.
E/ Nesúhlasí:

1. Aby odvolanie MUDr. Michaličku
proti obci bolo predložené na Okresný
súd Lučenec.
F/ Doporučuje:
1. Výluku cesty 3. triedy od námestia
až po starú školu dňa 26. 5. 2012 od
9.00 do 17.00 hod. počas konania sa
7. Haličskej motorkárne.

Sme horší ľudia ako Rakúšania?
...Slováci možno vnímajú
Rakúšanov ako vyspelú spoločnosť,
možno ako trochu čudných ľudí,
ale poriadkumilovných.
Poriadok je pre nás veľmi
dôležitý. Cesty musia byť čisté,
záhrady pekné.
Rakúšania teda musia byť
prekvapení, keď prídu na Slovensko...
Bratislava je trochu lepšia,
ale keď ide Rakúšan ďalej do dedín,
pôsobia naňho škaredo. Ale podľa
mňa treba len čas na to, aby sa dediny na Slovensku skrášlili.
Prečo je pre Rakúšana taký
dôležitý poriadok v dedine?
Neviem. Nedokážem to
vysvetliť, ale je to tak. Odmalička
sa pamätám, ako sme každú sobotu
museli všetko vyčistiť – dvor, cestu.
Pozametali sme chodník pred svojím
domom. Keby bol niekde bordel, zatelefonujem majiteľovi, aby si urobil poriadok. Ale normálne to robiť
nemusím, pre každého je to jasné.
Obyčajná činnosť...
(Časť rozhovoru Richarda Filipka s rakúskym starostom Wolfsthalu Gerhardom Schödingerom,
Život č. 2/2012)
Väčšina Slovákov, ktorá
navštevuje blízke krajiny smerom

na západ – Česko, Rakúsko, Nemecko atď. v prvom rade konštatuje,
že krajina a to znamená cesty, dediny, mestá a príroda je krajšia hlavne
preto, lebo nevidieť povaľovať sa
hocikde odpad, čiže krajina je čistá.
Z uvedeného rozhovoru so starostom rakúskej dediny vidieť, že pre
občana je samozrejmé, že zoberie
metlu do ruky a vyčistí si nielen

svoj dvor, ale aj priestranstvo pred
svojím domom. Tí ľudia, ktorí tam
žijú, sa nehanbia za takúto robotu
a je to pre nich samozrejmosť. Prečo
my, Slováci, hoci nie všetci sa hanbíme pozametať a urobiť poriadok
pred svojím domom. Často počuť
názor, že je to obecné. Na západe to
nie sú obecné priestory? Definujme
pojem, čo je to obecné. Obecné – je
to priestor, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva obce, ale patrí všetkým

občanom, ktorí majú trvalý pobyt
v obci. Teda, ja bývam na hornom
konci a urobím si poriadok pred
svojím domom a občan, ktorí býva
na dolnom konci, by si tiež mal
spraviť poriadok pred svojím domom. Ani nie tak dávno to bolo aj
v Haliči samozrejmé – keď prišla
sobota, vyzametal sa predný dvor,
zadný dvor, predná ulica a zadná
ulica. Nikto nenadával, každý to bral
ako svoju povinnosť, lebo to videl,
ako to robia jeho rodičia, resp. ako
to robili jeho starí rodičia. Samozrejme nájdu sa aj rodiny, ktorým
čistota a poriadok nehovoria nič.
Myslíme si, že takých je menšina.
Takí by sa mali hanbiť, ale nie byť
vzorom pre nás ostatných. Keď budeme robiť ako sa má, nebudeme sa
musieť hanbiť pred návštevníkmi zo
západu, ktorí sa naozaj často čudujú,
ako môžeme v takom neporiadku
žiť. Myslíme si, že stojí za zváženie,
či nepoužiť taký spôsob, ako spomína rakúsky starosta. Kto bude mať
neporiadok pred svojím domom, mal
by byť menovite vyzvaný obecným
rozhlasom, aby si splnil povinnosť
v zmysle všeobecne záväzného   
nariadenia obce č. 2 z roku 2007,
§-u 7, na úseku ochrany a tvorby
životného prostredia.
RR
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:

Natália Volčuková
Tatiana Volčuková
Ján Žigo
Jana Rehaneková
Ivana Rehaneková
Peter Lang
Jana Klincová
Róbert Berky
Mária Berkyová
Boris Gaštan
Denisa Gerátová
Adriana Hučková
Ján Belko

Michal Matúška
Tatiana Mrtvíková
Milan Mrtvík
Andrea Paprnáková
Jana Paprnáková ml.
Jana Paprnáková st.
Lýdia Hrončeková
Samuel Hronček
Simona Hrončeková
Beáta Kureková
Ing. Milan Kurek
Ing. Anna Gergišáková,
Ing. Igor Gergišák
Tomáš Gergišák
Irma Molnárová
Helena Oláhová
Sebastián Oláh

Narodili sa:
Barbora Berkyová
Áron Beňovský
Tomáš Matúška
Nela Orlaiová
Patrícia Sarvašová
Lukáš Bokor
Samuel Telek
Tea Milková
Renáta Bertová
Alex Novohradský
Soňa Poliaková

Odhlásení:
Miroslava Komorová
Katarína Lukáčová
Július Miadok
Anna Sivoková
Anatolij Volčuk

Sebastián Rácz

Umreli:
Ľubica Belková
Ondrej Ufrla
Ján Sihelský
Igor Gál
Eva Kráľová
Mária Dvořáková
Ľubica Lenčová
Mária Krnáčová
Elena Cvancingerová
Anna Hanesová

Uzavreli manželstvo:
Jindřich Matušinec a Ivana Hikkerová
Marek Láska a Iveta Štepaníková
Martin Žilka a Jana Václavíková
Jozef Kotman a Veronika Žingorová
Martin Gerát a Denisa Káková
Efraim Lieser a Erika Rehaneková
Ing. Ľubomír Paľaga a Denisa Hilšerová

Quo vadis, haličská mládež?
Vážení a milí priatelia, tento
príspevok bude smerovať najmä k
mladším generáciám a jeho hlavným
posolstvom
bude
prebiehajúci
pokus o „oživenie“ života mládeže
v našej obci. Ako zaiste mnohí
viete, prednedávnom sa uskutočnilo
v malej sále KD prvé stretnutie
mládeže z našej obce, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s Maťom Majerom (člen komisie životného prostredia) a Šaňom Udvardym (zástupca
starostu a poslanec OZ).  Aktivizácia
mladých ľudí a prebudenie ich záujmu o život v obci je hlavnou mo-

tiváciou mojej práce
poslanca OZ. Určite
ste sa aj vy, tak
ako aj ja, už mnohokrát bavili medzi
sebou o tom, že
v našej obci je akosi
„mŕtvo“, mládež tu
nemá čo robiť, nudí
sa, neostáva im nič
iné len posedávať
v baroch a kritizovať
neschopnosť obce
spraviť pre nich
niečo
užitočné.

Prvé stretnutie mládeže v malej sále
kultúrneho domu
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Trochu s poľutovaním teda musím
skonštatovať, že svoj názor a ochotu
podieľať sa na zmene prejavilo len
6 „statočných“. Iba šesť mladých
ľudí z desiatok, ktorí v našej obci
žijú, bolo ochotných prísť a priložiť
ruku k dielu. Všetkých, ktorí prísť
nemohli alebo sa im prísť nechcelo,
by som rád aj takouto formou chcel
motivovať a prezentovať im, ako
by ich život v obci mohol vyzerať,
ak sa spoja a priložia ruku k dielu. Na stretnutí sme sa otvorene
bavili o možnostiach, ktoré v spolupráci s obcou vieme zrealizovať.
A verte, nebolo ich málo. Bavili
sme sa o možnostiach organizácie
občasných mládežníckych zábav,
koncertov, zaujímavých prednášok
z rôznych oblastí (napr. kynológia, história, právo, fotografovanie

atď.), turnajov v PC hrách, turnajov
na multifunkčnom ihrisku v nových
športových disciplínach, ako je
florbal, hokejbal, softbal. V prípade
záujmu vieme zabezpečiť v spolupráci so skúseným trénerom aj kurzy
sebaobrany nielen pre chalanov.
Nosnou myšlienkou stretnutia bola
nastolená možnosť vytvorenia klubu mladých v priestoroch, ktoré by
poskytla obec (napr. v priestoroch
športového areálu). Klub by mohol
mládeži poslúžiť na stretávanie sa,
trávenie voľného času pri filmoch
(možnosť vybavenia videoprojektorom), prednáškach, „drvení“ po
sieti a iných voľnočasových aktivitách. Členstvo v klube by bolo
viazané na registráciu s prísnymi
internými pravidlami fungovania.
Ďalším krokom by bolo vytvore-

nie tzv. „rady mladých“, ktorá by
predstavovala mládežou volený, poradný a iniciatívny orgán obecného
zastupiteľstva a predstavovala by aktívnu participáciu mládeže na verejnom dianí v obci. Nie priatelia, toto
všetko nie je fikcia, môže to byť realita. Stačí len jediné, prísť a chcieť.
Čím viac vás bude, tým rýchlejšie
vieme opísané aktivity rozbehnúť.
Plánujeme v blízkom čase ďalšie
stretnutie, na ktorom sa, pevne verím,
zúčastní omnoho viacej z vás a dohodneme sa na konkrétnych krokoch.
Zamyslite sa, či by nebolo fajn, keby
ste už viacej nemuseli kritizovať
a spolu sa pokúsme o zmenu. Dúfam, že vám život mládeže v obci
neostane ľahostajný... ☺
Ivan Priadka
poslanec OZ

Seniori ďakujú
Už tretí rok sa tí skôr narodení
schádzajú v dennom centre. Členov
neustále pribúda, združuje ich nielen
vek ale i rovnaké záujmy a snaha
zmysluplne využiť voľný čas. Dvere
centra sú otvorené v utorky, štvrtky
a nedele. Aktivity, ktoré vyvíjajú, sú
zamerané na rôzne ručné práce, pri
ktorých radi spievajú, lebo vtedy práca ide od ruky. Okrem svojich vlastných nápadov siahajú aj po nových
motívoch, ktoré nachádzajú na internete alebo v rôznych časopisoch
či knihách. Potešenie a skutočné uspokojenie pociťujú, keď sú exponáty
hotové a môžu sa nimi pochváliť na
výstavkách. Veselé bývajú stretnutia s jubilujúcimi členmi, ale i pri iných príležitostiach ako sú Vianoce,
fašiangy, kedy svojou zručnosťou
v príprave pampúšok či fánok (chrapní) prekvapia a pomôžu aj obecným
akciám. Vďaka bratom Gibalovcom
a Jankovi Hroncovi bývajú stretnutia

Členky denného centra pri príprave pohostenia
skutočne veselé, lebo ich harmoniky
dokážu rozprúdiť tú správnu náladu.
V letnom období spolu s obcou organizujú resp. budú organizovať

zájazdy na kúpaliská, poznávacie zájazdy či zájazdy na folklórne
slávnosti, samozrejme pokiaľ bude
záujem nielen zo strany členov, ale
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Ženy z denného centra v pracovnom nasadení
aj širokej verejnosti. Stáva sa už
tradíciou organizovanie zdravotných
prednášok, počítačových kurzov,
cvičení a podobne. Členky a členovia
denného centra ďakujú obecnému
úradu, starostovi obce, pánovi
Vladimírovi Rehanekovi a pani Márii
Veselovskej, zásluhou ktorých sa toto

všetko podarilo pre seniorov urobiť.
Postarali sa o zrekonštruovanie
priestorov, o zariadenie ako i o ostatné vybavenie. Bez ich pričinenia
by sa tento dávny sen haličských
seniorov nestal skutočnosťou. 29.
januára sa v priestoroch denného
centra konala výročná členská
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schôdza, na ktorej seniori zhodnotili svoju celoročnú činnosť, zvlášť
vyzdvihli najvydarenejšie akcie ako
i obetavosť a ochotu niektorých
členov, a to manželov Svoradovcov, ktorí nezištne pomohli pečením
trubičiek, p. Božke Hikkerovej za
vedenie a rady pri pečení vianočného
pečiva ako i pri pečení na akcie
obecného úradu. Poďakovanie patrí
aj vedeniu ako i všetkým aktívnym
členom i členkám, ktorí klub pravidelne navštevujú a do všetkých akcií
sa zapájajú. Všetci sa pousilujeme
dokázať, že  založenie centra nebolo
zbytočné a že aj my vieme a chceme byť užitoční. O tom, že v klube
vládne skutočne družná atmosféra,
svedčí aj častuška, ktorú podľa
odpozorovania zložila naša šikovná
členka Marika Fízerová: “My sme
seniori z haličského klubu, radi si
spievame, zaháňame nudu. My sa tam
schádzame a radi sa máme, všetci
pekne svorne spolu vymýšľame.”
Výbor DC

Pohrebné podporné združenie oznamuje
Pohrebné
podporné
združenie, ktoré je zamerané na
poskytovanie finančnej pomoci pozostalým pri úmrtí člena PPZ, oznamuje svojim členom ako aj širokej verejnosti, že od 1. 1. 2012 je možnosť
platenia 1,2,3 násobku členského
príspevku. Ústredný výbor schválil
možnosť platenia viacnásobného
členského príspevku a následne vyplácanie viacnásobnej pohrebnej podpory s platnosťou od 1. januára 2012
pre nových členov. Noví členovia
vyplňujú členskú prihlášku ako doteraz, len doplnia násobok členského
príspevku. 1,2,3,... podľa toho budú
platiť násobok členského. Máme 10,-

€ členské, keď si člen zvolí 2, tak bude
platiť 2 x 10,- € = 20,- €, keď 3 bude
platiť 30,- €. Keby sa v budúcnosti
zmenila výška členského príspevku,
tak vždy sa násobí suma členského
príspevku s násobkom, ktorý si člen
zvolil. Pri úmrtí dostanú pozostalí po
členovi, ktorý si platil viacnásobné
členské viacnásobnú pohrebnú podporu. Keď člen zomrel do 1 roku
členstva nárok na podporu nevzniká,
v prípade úmrtia na úraz je to 100,- €
x násobok, ktorý platil (pri 2 násobku
100,- € x 2 = 200,- €). Od 1 do 5 rokov je výška pohrebnej podpory 100,€ x násobok, ktorý platil, od 5 do 10
rokov členstva je výška pohrebnej

podpory 150,- € x násobok, ktorý
platil, od 10 do 15 rokov členstva je
výška pohrebnej podpory 200,- € x
násobok, ktorý platil. Nad 15 rokov
členstva je výška pohrebnej podpory
285,- € x násobok. Keby sa v budúcnosti zmenila výška pohrebnej podpory, tak vždy sa násobí aktuálna
základná výška pohrebnej podpory
podľa členstva násobkom, ktorý
člen platil. Člen si môže zvoliť x násobok platenia členského príspevku,
x násobok sa mu vyplatí aj výška
pohrebnej podpory podľa dĺžky
členstva. Súčasní členovia, ktorí sú
v hornej vekovej hranici možnosti
vzniku členstva (v súčasnosti do 55
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rokov), môžu tiež využiť možnosť
platenia viacnásobného členského
príspevku. V prípade záujmu o platenie zvýšeného príspevku a tým
aj o zvýšenie pohrebnej podpory
obráťte sa na pokladníčku nášho PPZ
p. Martu Púchyovú. Zároveň by sme
touto cestou chceli osloviť širokú
verejnosť, aby rozšírili rady našej
členskej základne.
Výbor PPZ

Sen
Myslím na nový lepší svet,
v ktorom by lásky bolo viac než
dosť,
v ktorom by slza v očiach detí
zriedkavý bola hosť.
Svet, v ktorom by nemal vládnuť
kto pravdu zapiera,
kde zákony by nezostali
len na hárkoch papiera.
Ľudia by boli plní skromnosti
a v čase núdze každý každého
pohostí.
Priateľstvo sa vysoko hodnotí
a nikto nezabúda na skutočné
hodnoty.
Hory, čerstvý vzduch a príroda
by ľudí viacej vábila,
obnovila sa medzi nimi jednota,
dodala im lepšiu chuť do života.
By skončili všetky malicherné
sváry
a radšej sa zamerali na nápravy.
Bo príroda i ľudia dnes do záhuby
sa rútia
a nechcem, aby moje sny padli do
zabudnutia.
				
Viktória Fajčíková
7. A trieda

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

Európa v škole
V
školskom
roku
2011/2012 vstupuje projekt EURÓPA V ŠKOLE, podporovaný
Ministerstvom školstva SR,  do 59.
ročníka svojej histórie. Tisíckam
žiakov, študentov a pedagógov
v Slovenskej republike, ktorí projekt dôverne poznajú ho osobitne
predstavovať netreba. Ponúka
možnosť každoročne približne pol
miliónu mladých Európanov zapojiť
sa súčasne do šírenia myšlienok
Európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným
heslom „EURÓPA: TVOJAMOJA-NAŠA BUDÚCNOSŤ“
dáva možnosť zamyslieť sa nad
tým, že trasa ľudského života nie
je vždy priamočiara, jeho grafom
nie je priamka. Často je potrebné prekonávať mnohé zákruty
a prekvapenia. Do celoslovenského kola v tomto školskom roku
postúpili z okresného kola z našej
školy 3 výtvarné práce:
- v 1. kategórii 2. miesto obsadila

Kolektívna práca 3. A triedy
- v 2. kategórii 2. miesto obsadil
Samuel Gonda zo 4. A triedy
- v 3. kategórii 2. miesto obsadila
Erika Berkyová zo špec. triedy 6.7. ročník
V
literárnej
časti
najúspešnejšia
bola
Viktória
Fajčíková zo 7. A triedy, ktorá obsadila 1. miesto v 2. kategórii.
Víťazom  a ich pedagógom
sa chcem poďakovať a do ďalšieho
roku popriať veľa tvorivých nápadov. Nech sa vaše úspechy
stanú svetielkom, ktoré bude iným
žiakom pomáhať hľadať správnu
cestu a nasledovať vás vo vašej
cieľavedomosti. Aby ste  i v ďalšom
jubilejnom ročníku svoje umenie
malých krokov úspešne rozvíjali, aby ste vždy boli vynaliezaví
a vynachádzaví , lebo ozajstný
úspech je postavený na trojitej odvahe: robiť to, čo chcem, čo viem
a čo ma baví.
PaedDr. Ľubica Beňová

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. 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
Fajčíková, postupuje začiatkom
apríla na krajské kolo. Želáme jej
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veľa síl, chuti a šťastia.
Mgr. Janka Gondová

Teplo v duši
Nad rozľahlou krajinou slnko
zapadá
a mňa o nej báseň napadá.
Hory, lúky, lesy, polia
v nich sa túlia viesky, krovia.
Vtáčky v hniezdach štebocú,
na spánok sa chystajú.
Cez viesku rozkošná bystrinka tečie,
pokoj nám do duší prútikom vnesie.
Prvá hviezda nad nami svieti,
volá si k sebe sestry aj deti.
Už sa tam na nebi zbiehajú,
pokoj a lásku do duše vlievajú.
Keď slnko vystúpi nad hory,
hviezdičky scupkajú z oblohy.
Raňajšie kvapky sa v tráve ligocú,
vzbudené vtáčky radostne štebocú.
V takejto kráse ľudia sú spokojní,
vážme si domov a buďme pokorní.
Dajana Svoradová
8. A trieda

Karneval žiakov 1. stupňa
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Karneval v materskej škole

Krúžok anglického jazyka v materskej škole

Pohľad do malej triedy materskej školy

Preventívna logopedická starostlivosť
v materskej škole

Školský klub detí

Výchova je proces dynamický,
menlivý a tvorivý. Dôkazom toho
je aj naša práca v školskom klube
detí. Výchovou mimo vyučovania

chápeme čas strávený so žiakmi
mimo vyučovania, mimo rodiny, v
sociálnom prostredí pod vedením
pedagógov - vychovávateliek. Táto
činnosť nadväzuje na výchovné
pôsobenie po povinnom školskom
vyučovaní. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí
zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne
nestala pokračovaním riadneho
vyučovacieho procesu a nezmenila

sa na doučovanie. Hlavným cieľom
a poslaním výchovy je motivovať,
podporovať a viesť deti k rozvoju
osobnosti zmysluplným využitím
voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Rozvíjať tvorivosť, flexibilitu a komunikatívnosť. Vedieť  
vyhľadávať informácie, prezentovať
svoju prácu. Rozvíjať a podporovať
talenty, osobnosť a záujmy každého
dieťaťa. Výchova a vzdelávanie
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Vystúpenie Vianočná rozprávka
mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:
- Vzdelávacia
- Spoločensko-vedná
- Pracovno-technická
- Prírodovedno-environmentálna
- Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobno-pohybová)
-Telovýchovná, zdravotná a športo-vá
Tvorivá dielňa ŠKD:
Výsledkom výtvarnej činnosti   sú práce detí,
ktoré prezentujeme v priestoroch ŠKD, ale i na výstavách,
ktoré organizuje Obecný úrad v Haliči. Výsledkom hudobno-pohybovej činnosti, ktorá je medzi deťmi veľmi
obľúbená, bolo vystúpenie s názvom „Vianočná rozprávka“ na   „Vianočnej akadémii“, ktorú každoročne
organizuje ZŠ s MŠ v Haliči. Už teraz sa môžu tešiť na
vystúpenie svojich detí hlavne mamičky k príležitosti ich
veľkého sviatku „ Dňa matiek“.

Jarná kuchyňa mojej mamy

Už aj naše mamy a staré
mamy vedeli aké dôležité je na jar
organizmus oživiť čerstvými vitamínmi. V Haliči sa na jar zbierali a v
kuchyni upravovali rastliny bohaté
na vitamíny a to rebarbora, šóška
a pŕhľava.
Rebarbora (český reveň,
maďarský rebarbara; Rheum)
Počas môjho detstva sa ako
prvé na jar vykľuli listy rebarbory,

ktorá nechýbala snáď v žiadnej
haličskej záhradke. Listy rebarbory
sa vypínali do výšky na pevných dlhých stopkách v malých záhradkách.
To boli prvé jarné pochúťky sladkokyslej chuti, z ktorých sa pripravovali veľmi chutné koláče. Mnohé
recepty sa zachovali až dodnes.
Rebarborový koláč
Potrebujeme: 350 g hladkej múky,

Anna Lukáčová
vychovávateľka ŠKD

150 g margarín, 100 g práškový cukor, 1 vajce, 1 kypriaci prášok
Postup: Spracujeme cesto, dáme na
plech, boky vytlačíme, cesto jemne
posypeme strúhankou. Poukladáme
rebarboru, ktorú vopred uvaríme
s cukrom a scedíme. (700 g rebarbory, 150 g kryštálového cukru, 3
dl vody) alebo použijeme akékoľvek
kompótové ovocie. Dáme zapiecť do
rúry, keď sú boky ružové, na rebar-
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boru dáme piškótové cesto a všetko
spolu upečieme.
Piškóta: 4 vajcia, 200 g kryštálového
cukru, 200 g polohrubá múka, 1 dl
voda, 1 kypriaci prášok.

aj rebarbora (po česky reveň) veľmi
vzácnym liečivom. Rebarbora má
veľký obsah kyseliny jablčnej a citrónovej i keď pomerne malý obsah
vitamínu C, ale na druhej strane je
bohatá na vitamíny skupiny B. Je
veľmi bohatá na vápnik, obsahuje
tiež draslík, mangán, kyselinu listovú a veľa vlákniny. Podporuje
krvný obeh, posiľňuje nervovú sústavu a stavbu kostí. Mangán a draslík
podporujú vylučovanie vody z organizmu a vláknina zbavuje telo
jedov a odstraňuje zápchu. Bolo
by užitočné, keby sa dnes už málo
známa rebarbora znovu objavila aj
v Haličských záhradkách.
Šóška
Šťav, Šťovík

Rebarbora má skromné
nároky na klimatické podmienky.
Stretávame sa s ňou v nížinných
i horských oblastiach. Rozdiel je
v tom, že vo vyšších polohách je úroda
neskoršia a v teplejších vyššia Listové
stopky dorastajú do dĺžky päťdesiat
až sedemdesiat centimetrov a do
šírky šesť až osem centimetrov. Listy
sú dlaňovité, mierne zvlnené. Jednotlivé odrody majú rozdielnu jemnosť
a farbu stopiek od zelenej cez žltú
až po intenzívne červenú. Príjemnú
chuť spôsobuje prítomnosť kyseliny
jablčnej a citrónovej. Nové odnože je
možné získať jedine z koreňov, ktoré
boli oddelené od materskej rastliny.
Vypestovanie rebarbory zo semena
je možné, ale z dôvodu krížového
opeľovania nedokáže zabezpečiť
získanie zaručene čistej nezmenenej
odrody a preto sa aj v Haliči vždy po
susedsky delili koreňové odnože. Na
www.google.cz sa môžeme dočítať,
že už v arabskom liečiteľstve bola

(Rumex

kyslo chutiacich lístočkách (bez krátkej stopky) a často sme si pripadali
ako kravičky, ktoré sa pásli vedľa
nás, a tak isto prežúvali čerstvú zeleň
lúky. Šóška sa pokladá za príbuznú
rebarbory, a tak ako rebarbora má aj
šóška množstvo podobných liečivých
účinkov, okrem iného podporuje aj
imunitný systém, je bohatá na vitamín C, na minerálne soli, na kyselinu
oxalovú, fosfor a železo. V minulosti sa používala aj proti skorbutu
a horúčke.
Pŕhľava – Žihľava – Urtica, Kopřiva, Csalán

acetosa),

Ďalšou rastlinou bohatou na
vitamíny bola v Haliči šóška alebo
tiež nazývaná štiav, šťavel pre svoju
kyslú chuť. Tá sa objavila potom, čo
na Balogovej lúke za potokom zmizli posledné stopy snehu a lúka sa
zazelenala čerstvou zeleňou. Medzi
ešte pomerne nízkymi trsmi trávy sa
objavili aj sýtozelené lístočky šóšky.
Nás deti vystrojili pletenými košíkmi
a už sme sa pretekali, kto ich skorej
naplní. Lístočky šóšky boli zamotané
medzi trsmi trávy, tak sme museli
dávať pozor, aby v košíčkoch nebolo
viacej trávy ako šóšky. Pri zbieraní
sme si aj pochutnávali na príjemne

Pŕhľavu poznáme skôr ako
liečivú rastlinu a len málokto vie,
že pre svoj bohatý obsah vitamínu
C a iných pre organizmus dôležitých
látok je jedným z najskorších jarných
povzbudzujúcich
prostriedkov.
Len čo sa roztopí sneh je to zelená
pŕhľava, ktorá sa skromne uchyľuje
pri plotoch, pri kmeňoch stromov
a vôbec na všemožných miestach. V prírode by už dávno stratila
svoje nezastupiteľné miesto, keby
ju nechránili páliace chĺpky, ktoré
odrádzajú všetkých bylinožravcov.
V našej kuchyni sa objavila pŕhľava

				
aj na prípravu pokrmov ako napríklad
polievok a prívarkov. Nemusím
zdôrazňovať, že s akou nechuťou sme
sa my deti dívali na tanier so zelenou,
vôbec nie vábnou vôňou polievky
alebo prívarku, kde jedine vajíčko
(volské oko) zachraňovalo prikázanú
a najmä zdravú konzumáciu pŕhľavy.
Existuje viac druhov pŕhľavy, tak
ako aj jej pomenovaní a veľa zaujímavostí sa dnes už dozvieme aj
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z elektronických médií. Na www.
google.hu som sa dozvedela, že
pŕhľava sa omnoho skôr   používala
v textilných odvetviach,   a to napr.
na  pletenie, pretože zo stopky sa dá
upliesť veľmi kvalitná látka, ktorá sa
pevnosťou vyrovná plátnu. Údajne
sa takéto tkanivá našli aj v hroboch
z doby bronzovej. Tak isto je málo
známe, že aj počas prvej svetovej
vojny sa pre nedostatok bavlny
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mnohé textílie nahrádzali pŕhľavou.
Nezabúdajme na blahodárné účinky
pŕhľavy a v hojnej miere využívajme
jej zázračnú silu, o ktorej píše aj
skúsená bylinárka Mária Trebenová
vo svojej knihe   Zdravie z Božej
lekárne (Ikar, 1991, ISBN 80 – 7118
– 012 – 2).
Anna Borešová

Správa o činnosti DHZ za rok 2011
Výročná členská schôdza
sa konala 5. februára, členovia si
vytýčili hlavné úlohy, ktoré plánujú
zrealizovať v tomto roku. Dobre sa
pripraviť a zorganizovať jubilejný
10. ročník hasičskej súťaže o Pohár
sv. Floriána - patróna hasičov,
zúčastniť sa previerky pripravenosti
hasičských družstiev spolu so žiakmi
družstva Plameň a zrealizovať preventívne prehliadky v našej obci.
Dňa 8. mája, v deň súťaže o uvedený
pohár, sa predstavilo 18 súťažiacich
kolektívov, z toho 13 družstiev
mužov, 3 družstvá žiakov a 2
družstvá žien. Slávnostnú reč predniesol starosta obce pán Vladimír
Rehanek, privítal a pozdravil
všetkých účastníkov, zaželal im
príjemný športový zážitok. Zvlášť
srdečne pozdravil hostí, zástupcov
územného výboru DPO v Lučenci
riaditeľa Jána Kepeňa, predsedu
Jozefa Najpavera ako i riaditeľa
školy Mgr. Dušana Šimova. Náš
dobrovoľný hasičský zbor reprezentovalo družstvo mužov a družstvo
Plameň. Súťažilo sa v požiarnom
útoku s dvoma pokusmi. Do celkového umiestnenia sa započítal lepší čas
z dvoch pokusov. Čas sa meral elektronickou časomierou, ktorá je vlastníctvom hasičov z Vlkanovej. Prví
sa predstavili najmladší žiaci základ-

ných škôl. Najlepšie si počínalo
naše kombinované družstvo žiačok
a žiakov, zvíťazili pred Vlkanovou
a Točnicou. Po žiakoch sa predstavili
ženské kolektívy, ktorých oproti
vlaňajšku, kedy súťažilo 5 družstiev,
bolo podstatne menej, len 2 ženské
kolektívy z Vlkanovej a z Točnice.
Zvíťazili ženy z Točnice. Poslední štartovali muži s nasledovnými
výsledkami: 1. Drženice 16,52, 2.
Nová Dedina 17,06, 3. Teplý Vrch
17,80, 4. Halič 18,96, 5. Vlkanová 2,
6. Radzovce, 7. Polomka, 8. Mučín,
9. Vlkanová 1, 10. Lučenec, 11.
Točnica, 12. Tomášovce, 13. Tuhár.
Ako najsympatickejšie družstvo
bolo zvolené žiacke družstvo Plameň
z Haliče, získalo pohár Miss sympatia. Na týchto pretekoch bola voda
do nádrže, z ktorej sa robil požiarny
útok, dodávaná z našej cisterny Karosa s náplňou 3000 litrov. Obec
ju dostala bezplatne od Vyššieho
územného celku BB. Po menších
opravách, za ktoré treba poďakovať
Petrovi Žigovi staršiemu, bude
slúžiť nielen hasičom ale aj celej
obci. Na pretekoch súťažilo aj naše
družstvo dospelých na vynovenej striekačke PS – 12. Vlani bolo
naše družstvo diskvalifikované,
v tomto roku im medaila unikla o 1
sekundu. S vynovenou striekačkou

a omladeným družstvom verím, že
naše družstvo nadviaže na úspechy
svojich predchádzajúcich členov
a bude v súťažiach úspešnejšie, bude
dosahovať lepšie výsledky. Pochváliť
sa môžeme aj dobrým organizovaním a kladne možno hodnotiť
i skutočnosť, že sa súťaží zúčastňujú
nielen blízke ale i vzdialenejšie
okresy: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Brezno, Levice. Aj v tomto roku nám
obedy pre účastníkov súťaže varili
v základnej škole, preto sa im naozaj
patrí poďakovať, a to nielen vedeniu
školy ale aj kuchárkam. Poďakovať
sa patrí aj Mgr. Igorovi Kokavcovi
za skvelé moderovanie súťaže, ktorý
aj v nepriaznivom počasí dokázal
vytvoriť dobrú náladu. Za chutný
guláš ďakujeme p. Jankovi Kupcovi a p. Viliamovi Ďurdíkovi. Dňa
21. mája sa naše družstvo zúčastnilo
územného kola, usporiadateľom
ktorého bol OV DPO v Lučenci,
konalo sa v Radzovciach, kde naše
družstvo obsadilo 5. miesto časom 21
sek. V požiarnom útoku v štafetovom
behu mali čas 93 sek. Celkove sa
naše družstvo zúčastnilo na šiestich
pretekoch. V Tuhári pri príležitosti
osláv založenia DHZ  sme obsadili 1.
miesto časom 21,73 sek. Potom sme
boli účastníkmi ešte 5 súťaží, kde sa

20 				
nám už v silnejšej konkurencii až tak
nedarilo. Po omladení hasičského
družstva v súčasnosti však treba
dúfať, že v blízkej budúcnosti sa nám
bude zase dariť. Poďakovať treba novovytvorenému hasičskému družstvu,
ktorého členmi sú: Peter Žigo starší,
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Peter Žigo mladší, Július Hámorník,
Pavel Polianič, Štefan Drugda, Radka Jarabeková a Viktória Kozová.
V tomto roku oslávi naša organizácia 135. výročie svojho založenia.
Dobrovoľný hasičský zbor v Haliči
založil Alexander Forgáč v r. 1877

a je 2. najstarším zborom v Okrese
Lučenec. Oslavy tohto výročia budú
spojené so súťažami o Pohár svätého
Floriána, kde by sme chceli odmeniť
najlepších hasičov našej obce.
Ondrej Pivka

Keď motyka vystrelí alebo senzácia na lučenskom ľade
týmto víťazstvom sme postupovali
do finále kde nás čakal silný súper
KLC, víťaz štyroch posledných turnajov. Finálový zápas sa začal hrať
trochu ustráchane, súper na nás vybehol tlakom a po dvoch minútach sme
prehrávali 1:0 bolo vidno, že máme
o jeden zápas viac v nohách ako
náš súper, lebo ten odohral v sobotu
o jeden zápas menej ako my. Celý zápas sme vychádzali zo zabezpečenej
obrany, ale skúsené KLC nám  dalo
ešte dva góly potom sme vyrovnali
hru a dali sme gól. Za stavu 3:1 sme
nastrelili tyčku a mohli sme trikrát
skórovať, ale ako to väčšinou býva,
nedáš dostaneš a prišiel gól do našej
siete. Za stavu 4:1 pre KLC v 8. minúte druhej tretiny po ataku súperHaličskí hokejisti
ovho útočníka sa nám zranil brankár
tak nešťastne, že mu vyskočilo radeň
nás
čakali
ďalšie
zápasy,
ako
V dňoch 16. - 17. 3. 2012
sa konal 10. ročník Turnaja amaté- prvý sme odohrali proti Legioná- meno a museli sme zápas predčasne
rov v ľadovom hokeji v Lučenci. rom (všetko bývalí hráči) s ktorými ukončiť a skončiť turnaj na prekrásHaličania po dlhom zvažovaní, sme vyhrali 7:0 (druhé prekvapenie nom druhom mieste. Turnaj amatékvôli zraneniam alebo pracovnej turnaja). Týmto víťazstvom sme rov priniesol veľa prekvapení, ale
zaneprázdnenosti viacerých hráčov, si otvorili dvere do semifinále, ale hlavný cieľ sa naplnil, všetci sme sa
sa nakoniec prihlásili. Losovaním sme ešte sme museli aspoň remizovať prišli baviť hokejom a to sa splnilo
boli zaradení podľa minuloročného s Cinobaňou, ktorú sme nakoniec najmä nám Haličanom, ktorí dokázaumiestnenia (4. miesto) do skupiny zdolali 4:1 a postupovali sme zo     li že aj motyka (skoro) vystrelila. ChB, kde sme mali mužstvá Old Boys, skupiny z prvého miesta. Ako víťaz celi by sme sa poďakovať všetkým
Legionári a Cinobaňa. V skupine skupiny sme mali súpera z druhého divákom, ktorí nás prišli povzbudiť
A boli mužstvá KLC, Boľkovce, miesta skupiny A, a to bola Kokava. a dodali nám síl.
Kokava a V. Krtíš, z každej skupiny Zápas sa začal nervózne už v štvrtej
postupovali prvé dve mužstvá. Do minúte sme prehrávali 1:0, ale po do- Konečné poradie:
turnaja sme nastúpili v piatok proti brej kolektívnej taktike sme dali dva 1. KLC
favoritovi skupiny Old Boys, kde góly. Súper pred koncom odvolal 2. Halič
sme nečakane vyhrali 4:3 (prvé brankára a nám sa podarilo dať gól 3. Old Boys
prekvapenie turnaja). Na druhý do prázdnej brány a vyhrali sme 3:1, 4. Kokava
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5. Legionári
6. Boľkovce
7. Cinobaňa
8. V. Krtíš
Hráči HK Halič:
K. Mihók, M. Zold, Ľ. Póni, L. Kováč,
P. Protuš, M. Ďuriš, S. Rehanek, Ľ.
Macko, Ľ. Póni ml., L. Póni, T. Zold,
E. Kantorák, M. Hulina, M. Schmith,
P. Babic, M. Grúň, I. Szilvasi.
V sezóne 2011/2012 sme sa
zúčastnili Novohradskej ligy amatérov (NHLA), kde sme reprezentovali obec a skončili sme na 5. mieste
v silnej konkurencii.
Konečná tabuľka:

Haličský hokejový klub

Vysvetlivky: Z - odohraté zápasy, V - víťazstvo, P - prehra, R - remíza, GF - strelené
Veľké poďakovanie patrí hlavne poslancom obecného
úradu, že nám schválili dostatočné

množstvo finančných prostriedkov na hokejovú sezónu 2011/2012
a mohli sme študentom a nezamest-

naným odpustiť povinné poplatky za
ľadovú plochu.
HK Halič

Omše počas Veľkej noci 2012
DÁTUM
1. 4. 2012
2. 4. 2012
3. 4. 2012
4. 4. 2012
5. 4. 2012
6. 4. 2012
7. 4. 2012
8. 4. 2012
9. 4. 2012

SLÁVENIE 			
Kvetná nedeľa
Pondelok vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

STARÁ HALIČ
HALIČ
       11:00
               9:00
       19:00
18:00
       19:00
         8:00
18:00
       19:00
19:00
       15:00
15:00
       20:00
20:00
       11:00
  9:00
       11:00
  9:30

TOMÁŠOVCE
       9:00
     18:00
     18:00
     17:30
       9:00
       9:00
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Rekonstrukce zámku Halič
Nová historie mnohých
kulturních památek na Slovensku
byla zahájena po roce 2000 a to na
podkladě zcela jiném a to velmi pozitivním přístupu (než když probíhají
rozsáhlé restituce a staronoví majitelé se k těmto památkám staví tím
nesprávným směrem). Na Slovensku
se rozhodli oživit část kulturních
památek, na jejíž obnovu stát nemá
dostatek finančních prostředků, jejich prodejem do soukromých rukou, bez podmínek jejich využití.
Tím byl umožněn vznik nového
prvku „oživení kulturních památek“,
například jako hotelové komplexy.
Při našich cestách po zemích „české
koruny“ a stycích v jednotlivých
oblastech se velmi často střetáváme

v podstatě se stejnými postoji
zástupců památkových orgánů. Tím
je striktní dodržení všeho, co se na
kulturní památce nachází - nesmí
se ubrat ani zrníčko písku z omítky.
Z toho pak pramení i závěr, že raději
památku necháme úplně zničit, když
bychom například měli zachránit
střechu pomocí nových technologií,
nebo ochránit zdivo a omítku moderními prvky. Silný nový majitel (myšleno ekonomicky), mající
zájem o znovuzrození a obnovení
života kulturní památky, má na Slovensku v případě památkářů partnera, který má především na mysli
zachování památky pro budoucí
generace a ne její postupnou likvidaci. Ideálem pak je, když investor

(nový majitel je partner památkářů),
má rovněž zájem kulturní památku
zachovat a hlavně ji vtisknout nový
život. Ode dávna platí, že jen stavba, ve které je život, člověka může
přetrvat věky, stavba bez člověka
brzy zchátrá. Vlastní zámek Halič,
tak jak tomu bylo u mnoha jiných,
vznikl na původní zástavbě hradu, o
němž jsou první písemné zmínky již
ve 12. stol. Vlastní současná podoba
byla postavena v roce 1612. Zámek
Halič se nachází v blízkosti města
Lučence na osamělém zalesněném
kopci s čarokrásným parkem.
Z oken zámku je krásný výhled do
širokého okolí. Zámek si zachoval
renesančně-barokní dispozici, pravidelný šestiúhelník. Čtyřkřídlová
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Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu
a separovaného zberu
na rok 2012
4. 1. - zelená + fialová nálepka
18. 1. -  zelená nálepka + separovaný zber
1. 2. - zelená + fialová nálepka
15. 2. - zelená + fialová nálepka
29. 2. - zelená nálepka + separovaný zber
14. 3. - ružová + sivá nálepka
28. 3. - ružová nálepka + separovaný zber
11. 4. - ružová + sivá nálepka
25. 4. - ružová nálepka + separovaný zber
9. 5. - ružová + sivá nálepka
23. 5. - ružová nálepka + separovaný zber
6. 6. - ružová + sivá nálepka
20. 6. - ružová nálepka + separovaný zber
4. 7. - ružová + sivá nálepka
18. 7. - ružová nálepka + separovaný zber
1. 8. - ružová + sivá nálepka
15. 8. - ružová + sivá nálepka
29. 8. - ružová nálepka + separovaný zber
12. 9. - ružová + sivá nálepka
26. 9. - ružová nálepka + separovaný zber
10. 10. - ružová + sivá nálepka
24. 10. - ružová nálepka + separovaný zber
7. 11. - ružová + sivá nálepka
21. 11. - ružová nálepka + separovaný zber
5. 12. - ružová + sivá nálepka
19. 12. - ružová nálepka + separovaný zber
2. 1. 2013 - ružová + sivá nálepka
16. 1. - ružová + sivá nálepka
30. 1. - ružová nálepka + separovaný zber
13. 2. - ružová + sivá nálepka
27. 2. - ružová nálepka + separovaný zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu - žlté, modré a zelené je
možné zakúpiť na obecnom úrade, taktiež
aj kuka nádoby.
Najviac ekologických škôd je
spôsobených v mene rýchleho ekonomického rozvoja a vízie neodvratného
blahobytu.
Zrnko múdrosti

RÔZNE
dispozice s nárožními věžemi
a ústředním nádvořím. Celá
předchozí část úvodu má jediný
důvod. Zámek Halič toto vše má.
Jeho rekonstrukce byla zahájena v roce 2009 a má probíhat
ve dvou etapách, s ukončením
v roce 2015. První etapa rekonstrukce se týká vlastního objektu
zámku a jeho bezprostředního
okolí, má být ukončena v roce
2014. Druhá etapa se týká
dvacetpěthektarového zámeckého parku a jeho revitalizace,
včetně dostavby nových budov, začne v roce 2012 a skončí
v roce 2015. Zde si dovolíme
citaci z investičního záměru: „Po
rekonstrukci zámku a přilehlých
areálech je záměrem revitalizace
jako zámeckého hotelu s kapacitou 44 pokojů včetně apartmánů,
co představuje 99 lůžek a to při
respektování a zdůraznění všech
historických artefaktů. S ohledem na vysokou reprezentativnost objektu po rekonstrukci,
vznikne prostor pro kongresovou činnost, koncerty, plesy a
plně funkční bude i duchovní
část, původní zrekonstruovaná
kaplička, určená pro všechny
církve“. Úkolem první etapy rekonstrukce vlastního zámku je
obnovení všech konstrukcí takovým způsobem, aby jednotlivé
místnosti mohly být nově využity
a na straně druhé i obnoveny, jako
je tomu u obnovy kapličky. My
jsme dostali tu možnost setkat se
s jedním z majitelů společnosti,
která zámek i s parkem v roce
2005 zakoupila, panem Ing.
Mikulášem Potoczkym, který
nám poskytl dlouhý rozhovor. Na úvod jsme mu položili
základní otázku, co způsobí,
že investuje tolik finančních
prostředků do kulturní památky.

Odpověď není v žádném případě
jednoduchá, ale je ji možné
zkrátit do základní myšlenky.
Každý úspěšný podnikatel má
před sebou, vždy v určitém období po stabilizaci a základním
rozvoji svého podnikání, volbu
a to jít dále další výstavbou
nových firem, s vědomím, že
bude muset věnovat ještě větší
svůj čas podnikání, nebo čas
a získané finanční prostředky
věnovat něčemu nezištnímu
nekomerčnímu
a
zanechat
dalším generacím to, co tady již
před mnoha staletími vzniklo
a co si zaslouží náš obdiv a respekt. Takto se rozhodovalo i
v tomto případě již při samotné
koupi kulturní památky. To, že
pan Ing. Potoczky věnuje této
své investici neustálou pozornost
dokládá i postup všech prací na
stavbě a také pozorný výběr jednotlivých zhotovitelů. Tak jsme
se dozvěděli o zcela výjimečném
přístupu ke každé profesní
zakázce, kde samozřejmostí
jsou reference, cena za příslušné
dílo nebo práce, ale zároveň
tzv. zkouška. Tento postup
nám Ing. Potoczky vysvětlil na
pasířských a kovářských pracích
– v prvním kole byly vybrání
adepti postupu do dalšího kola a
těm byl zadán jednoduchý úkol.
Na jednoduché části zakázky
vytvořte model. Pak se model,
či-li ukázka Vaší práce vyhodnotí a bude rozhodnuto o dalším
postupu, t. j. zda zakázku budete
realizovat právě Vy. Z hlediska
„stavařiny“ se jedná o originální
nápad, jak postupovat při vlastním výběru. Takovým kvalitativním výběrem prošly všechny
firmy, které se nyní na realizaci
rekonstrukce podílejí. Tento
postup byl praktikován již při
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Pohľad na Halič
výběru projekční firmy a pokračuje
s každou novou firmou, která se
podílí na těchto pracích a bude se
podílet i na druhé etapě. Pro investora je pak úplnou samozřejmostí,
že na všech hodnotících kritériích
při výběru zhotovitelů se podílel i
zástupce Památkového úřadu (pro
investora a Památkový úřad byl vyhotoven model budoucího stavu po
rekonstrukci, z nějž vyplývala jedna
výrazná změna a sice, že otevřené
nádvoří se stane uzavřeným, pomocí
ocelové konstrukce a skla). To vše
je rovněž předmětem kontrolních
dnů na této stavbě, které se konají
pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech. I firmy, které se podílejí na rekonstrukci dřevěného krovu a střechy
prošly výše uvedeným výběrovým
řízením. Jedná se o firmu Teslice
CZ s.r.o., a firmu Mlýnek s r.o.. Že
rekonstrukce objektu se má začít od
střechy je zřejmé i v tomto případě,
kdy na vysoké sedlové střeše je zhotovena kombinace šindele, střešních
oken - vikýřů z plechu a z plechových drážkovaných krytin na věžích,  
viz foto č. model vikýře – vikýř
zabudovaný. Zde byla s památkáři

dohodnuta jedna z výrazných změn –
úprava dřevěného krovu z velké části
zhotoveného úplně nově. Tato úloha připadla firmě Teslice CZ s.r.o..
Druhou změnou je zvolená střešní
krytina, břidlice. I zde však nastaly
základní problémy v jaké technologii
bude břidlice prováděna. Jak se stalo
na této stavbě zvyklostí, tak se zhotovila pokládka a z jednotlivých technologií zvítězilo Moravské kladení.
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Že střecha tvoří korunu domu nemusíme v našem časopise zdůrazňovat,
a totéž platí i v případě zámku Halič.
Vlastní velké plochy jednotlivých
sedel jsou tzv. roztříštěny pomocí
pasířských prací na jednotlivých
vikýřích z titanzinku. Ke zvýraznění
střešní plochy u okapu slouží i
protisněhové zábrany, jako kovářská
práce. Samostatnou kapitolu tvoří
věže v každém nároží, které jsou z hlediska klempířského velmi náročné,
neboť zde je navržena technologie na
jedné části z maloformátových prvků
s důkladným odvětráním, a to jak
u okapu tak i na přechodu do báně,
kde je použito vzájemného překrytí
plechů, s návaznosti na vlastní kopuli
z drážkované krytiny, tzv. sbíhající se
pod vrcholem. Samozřejmostí v tomto případě je použití ušlechtilého
plechu – titanzinek.   Budeme velmi
zvědaví, až bude objekt dokončen,
jak vynikne i vlastním umístěním
v terénu na kopci, ale na to si my i
naši čtenáři ještě musíme nějakou
chvilku počkat.
Richard Mlýnek

Zrekonštruovaná strecha na Haličskom zámku

Plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukciou kultúrneho
domu obec získa ďalšie priestory pre
kultúru, v ktorých plánuje zriadiť aj

obecné múzeum. Autorom architektonickej štúdie je Ing. arch. Martin
Santoris, ktorý vdýchol nový život aj

nášmu námestiu a projektovú dokumentáciu vypracoval Ján Neupauer.

Pohľad na pripravovanú rekonštrukciu kultúrneho domu

Nové detské ihrisko
V jarných mesiacoch plánujeme začať s výstavbou nového
detského ihriska na námestí. Keďže

ihrisko je na verejnom priestranstve,
obec musí pri jeho výstavbe dodržať
prísne bezpečnostné normy. Cena

takéhoto ihriska je preto veľmi vysoká
a presahuje možnosti obecného
rozpočtu. Vďaka štedrosti sponzorov
môžeme v tomto roku vybudovať
aspoň časť ihriska a postupne v
závislosti od disponibilných financií
a úspešnosti v grantových výzvach
budeme ihrisko rozširovať. Veríme,
že detské ihrisko ocenia najmä rodiny s deťmi a vďaka prítomnosti detí
námestie ešte viac ožije.
Mgr. A. Udvardy
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