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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Večné hľadanie chýb cudzích je jednou z najväčších chýb vlastných.
E. Hubbard
Nehľadajme chyby iných, ale zamyslime sa nad sebou –
bude sa nám lepšie žiť

škola, dosiahnuté vzdelanie, pracovisko, ale predovšetkým naše
záujmy, hodnotová orientácia,
duchovná zrelosť, vnútorné naladenie a zameranie osobnosti
človeka. Napriek tomu, že nasávame obrovské množstvo informácií zo všetkých možných
oblastí, nechápeme, prečo sú
medziľudské vzťahy na takej nízkej úrovni. Je to preto, že v stave
hlbokého duchovného úpadku sa
nachádza jednotlivec, ktorý už
nie je schopný vytvárať hlboké
citové,
hodnotové a funkčné
vzťahy. Orientuje
sa prevažne na
hmotné výhody
a
bezstarostné
sebecké užívanie
si. Skutočná láska k blížnemu
je odsunutá na
vedľajšiu koľaj.
Úcta k človeku
je podmienkou
budovania
doRekonštrukcia centra obce sa blíži k záveru

Rokom
2011
začína
nové štvorročné obdobie pre
zvolených poslancov a starostu
obce. Občania – voliči vložili do
nich svoju dôveru očakávajúc,
že budú svedomite a čestne hájiť
ich záujmy, naďalej podporovať
rozvoj a zveľaďovanie obce,
stmeľovať ľudí, ale tiež utužovať
medziľudské vzťahy, ktoré sú
v súčasnej uponáhľanej dobe
skutočne na úpadku. Pestrú paletu
vzťahov pomáha vytvárať prostredie, v ktorom žijeme, rodina,

brého vzťahu. Ak nie sú dobré
základy, dom nikdy nebude stáť,
zrúti sa. A tak je to aj s človekom.
Ak si nevie vážiť druhých, potom
nemôže mať rád ani sám seba.
Ľudia si ho nebudú vážiť, budú
sa mu vyhýbať. Čo sa dá urobiť
pre zlepšenie medziľudských
vzťahov? Najprv sa zamyslieť
nad sebou, lebo ak sa dokážeme
vyrovnať so svojimi problémami,
potom sa dokážeme vyrovnať aj
s problémami iných ľudí, obce,
štátu či celého sveta, čo dáva
nádej na lepší život. Kde vlastne
hľadať pravdu ? Na túto otázku
si musí dať odpoveď každý sám.
Možno by bolo treba vžiť sa do
situácie toho druhého. Nie vždy sú
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medziľudské vzťahy dokonalé, no
malo by v nich ísť o jedno, o vzájomnú toleranciu, o to že sa kľudne
môžeme pozrieť do očí tomu
druhému. Stále platí, čo nachceš,
aby tebe robili, nerob ani ty iným.
Všetko sa ti totiž môže vrátiť,
keď to budeš najmenej čakať.
Pilierom medziľudských vzťahov
je predovšetkým sebazaprenie,

Denné centrum –
klub dôchodcov
bilancoval
Svoju niekoľkomesačnú
plodnú
činnosť
zhodnotili
členovia klubu na schôdzi, ktorá
sa konala dňa 13. februára 2010.
Pani Mária Veselovská - vedúca
klubu vo svojej správe oboznámila prítomných s podujatiami,
ktoré uskutočnili v predchádzajúcom roku od mája, kedy bol klub
otvorený. Správu o hospodárení
podala pani Božena Hikkerová.
S podujatiami, ktoré plánujú
v roku 2011, oboznámila prítomných pani Božena Hochholcerová.
Pokračovať budú v organizovaní
besied, prednášok, zájazdov,
kurzov, masáží, v oslavách jubileí svojich členov a členiek,
chcú usporiadať výstavky prác,

SPRAVODAJSTVO 		
vzájomné pochopenie a komunikácia. Ako teda naozaj zlepšiť
medziľudské vzťahy? Prestaňme
hľadať chyby vždy v niekom
inom. Odhoďme sebaľútosť,
obviňovanie druhých a pozrime
sa konečne do svojho vnútra,
tam hľadajme príčiny vlastných
nefunkčných vzťahov. Odpusťme
sebe i svojim blízkym a začnime
ktoré vytvoria spoločne vo voľných
chvíľach. V mesiaci
marec majú už naplánovanú besedu
s pani Satinskou,
bývalou občiankou
Haliče, ktorá porozpráva svoje zážitky
z čias, keď pracovala u Forgháčovcov.
V apríli to bude beseda so spisovateľom
René Bendom o jeho
autobiografickom
diele Moja studená
vojna. Podobne ako
vlani budú aj v tomto roku organizovať
zájazdy na kúpaliská či poznávacie
zájazdy, pokiaľ bude
o ne prejavovaný
záujem.V súčasnosti

Zhodnocovacia schôdza denného centra

pracovať na odstraňovaní vlastných chýb a slabostí.. Bez toho
nemôžeme ozdraviť vzťahy. V prvom rade od poslancov sa očakáva,
že si túto skutočnosť uvedomia,
a urobia všetko preto, aby sa
vzťahy predovšetkým medzi nimi
ozdravili a mohli tak byť dobrým
príkladom pre občanov, ktorí to
od nich očakávajú.

Členky denného centra pri výrobe kraslíc

už
prebieha
kurz angličtiny
i kurz práce
s počítačom.
Pre mimoriadny
záujem
o
masáže,
budú od marca
naďalej
pokračovať,
lebo masérka prejavila

ochotu, pokiaľ bude o ne prejavovaný záujem. Plánujeme
pokračovať i v organizovaní
prednášok, najmä so zdravotníckou tematikou. Záujem je i o zdravotné cvičenia zamerané najmä na
chrbticu a pohybové ústrojenstvo.
Nápaditosti sa však medze nekladú, preto príjmeme každý dobrý nápad.
B. Hochholcerová

				

Krst knihy
19. marca obdržal starosta
obce pán Vladimír Rehanek pozvanie na krst knihy Forgáchovci
šľachtický rod z Gýmeša, ktorú
spracoval ako svoju diplomovú
prácu RNDr. Miroslav Eliáš. Knihu vydalo Občianske združenie
Forgách de Gýmeš z Trenčína.
Krst knihy sa konal v Jelenci,
v kaštili Forgáchovcov. Šlachtický
rod Forgáchovcov je známy nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Otvorila svoje
srdce
V nedeľu 20. marca zavítala do nášho denného centra
bývalá občianka Haliče pani Edita
Satinská rod. Čomorová. O tom,
že jej pamäť výborne funguje, nás
presvedčila, je skutočnou studnicou cenných spomienok, ktoré
nám s láskou odovzdala. Priznala,
že spočiatku mala zmiešané pocity, no keď si prezrela miesta,
kde bývala a postretávala známe
tváre, ktoré sa k nej hrdo hlásili,
akoby nadobudla novú energiu
a ochotne zalistovala v bohatej
knihe svojho života, otvorila

I. Sokolský ples

SPRAVODAJSTVO
Autor hodnoverne spracoval získané údaje z múzeí miest a obcí,
ktoré zachovávajú cenné predmety či dokumenty o tomto
významnom šľachtickom rode.
Keďže naša obec Halič sa pýši
zámkom, ktorý dlhé roky patril
Forgáchovcom a v súčasnosti sa
rekonštruuje, pozvanie starosta
prijal. Krstu sa zúčastnili: starosta
obce s manželkou, poslankyňa
Hochholcerová, Ing. Ján Hikker a pán Dušan Cífer. Krstilo sa
netradične, každý starosta obce,
stránku, z čias
mladosti,
keď
pracovala v kaštieli
u posledného
grófa Forgácha. S potomkami
Forgáchovcov
je v neustálom
kontakte, dopisuje si i telefonuje s dcérou
kontesy Hany,
ktorá žije v Belgicku, ale o Halič
javí veľký záujem, dokonca tu
už bola a so záujmom si prezrela
zámok svojich predkov, teší ju,
že sa zrekonštruuje. Priateľské

skorých ranných hodín
Koniec plesovej sezóny bol do tanca hrala
v Haliči netradičný – Volejbalový hudobná skuklub Sokol Halič spolu s Klubom pina Impulz,
slovenských turistov Sokol Halič no nedá sa
usporiadal 5. marca 2011 I. Sokol- nespomenúť,
Igorko
ský ples. V Kultúrnom dome v že
Haliči sa zišlo približne 90 hostí. K o k a v e c
Moderátorsky sa celého plesu spríjemňoval
zhostil Mgr. Igor Kokavec spolu tanečné chvís Mgr. Annou Kanátovou. Do le rovnako
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kde Forgáchovci žili, priniesol
hrsť zeme a postupne knihu posypali, pričom povedali pár slov
o svojej obci. Pán Rehanek informoval o súčasnej rekonštrukcii
zámku a pozval prítomných, aby
sa do našej Haliče prišli pozrieť,
radi ich privítame.
P. S. V prípade záujmu o uvedenú
knihu sa informujte na obecnom
úrade.

posedenie prebehlo v milom
a srdečnom ovzduší, hojná účasť
potvrdila, že ľudí minulosť
skutočne zaujíma. Pani Satinská
sľúbila, že s nami naďalej ostane
v kontakte.
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kvalitne, za čo mu ďakujeme.
Naše chuťové bunky boli uspokojené vkusne pripraveným
a nášmu jazyku lahodným jedlom,
o ktoré sa postarali žiaci SOŠ na
Zvolenskej ceste 83 v Lučenci pod
dohľadom Alenky Sedláčkovej.

Kultúrny program, ktorý bol
doplnený o súťaže, na ktorých
sa pobavili účastníci plesu, mala
pod palcom Mgr. Anka Kanátová
a o pravidelný prísun tekutín pre
nás všetkých sa v šenku postaral
Paľko Kuruc. Veríme, že tento

ples odštartoval tradíciu plesov
v našej obci po dlhšej prestávke.
Poďakovanie patrí organizátorom, moderátorom a všetkým
zúčastneným.

66. výročie
oslobodenia obce
Halič

a športu pri OZ spolu s vedením
obce. Aktu sa zúčastnili žiaci
školy pod vedením Mgr. Janky
Kováčikovej, riaditeľa školy Mgr.
Dušana Šimova a jeho zástupkyne
PaedDr. Ľubice Beňovej, predseda
komisie Mgr. Igor Kokavec, predstavitelia obce ako i predseda ZPB
Karol Podhradský. Položením
kytice červených ruží si prítomní
uctili pamiatku padlých hrdinov,

ktorí za našu slobodu obetovali
svoje životy. Príležitostnú báseň
predniesol žiak školy Adrian
Ľalík. Krátky spomienkový
príhovor mal zástupca starostu
obce Mgr. Alexander Udvardy,
poukázal na nezmyselnosť vojen,
ktoré žiaľ sú aktuálne v mnohých
krajinách aj v súčasnosti, predstavujú neustálu hrozbu pre svet.

Svoradová, odborníčka s bohatými skúsenosťami vo výtvarných technikách. Jej zručnosť,
ale hlavne ochotu odovzdať nadobudnuté schopnosti, možno len
obdivovať. I touto cestou sa jej
chceme poďakovať a do ďalšieho
života zaželať hlavne zdravie
a veľa nápaditosti a úspechov
v práci. Každá členka sa usilovala
predviesť svoje zručnosti, a tak

pribúdali predmety do pripravovanej výstavky. Či sa to podarilo,
mali ste možnosť posúdiť sami,
lebo všetky naše výtvory boli
k nahliadnutiu v nainštalovanej
výstavke, ktorá bola v malej sále
kultúrneho domu počas štyroch
dní, od 15. do 19. apríla, t. j. od
piatka do utorka.
B. H.

21. januára 2011 sa konal
pietny akt pri pamätníku 2.
svetovej vojny, ktorým sme si pripomenuli 66. výročie oslobodenia
našej obce. Podujatie zorganizovala komisia školstva kultúry

Privítali jar
Počas celých dvoch mesiacov sa členky nášho denného
centra venovali netradičným
ručným prácam, zhotovovali totiž
jarné ozdoby. Vyšívali, háčkovali,
tvorili rozličné figúrky, maľovali
a zdobili vajíčka rôznymi technikami, ktoré ich naučila pani
Mgr. Štefka Drastíková, rod.

Matičiari rokovali

Správu o hospodárení odbočky
predniesla hospodárka p. Mária
Dňa 6. 3. 2011 sa v den- Rapčanová. Za nového predsedu,
nom centre konala výročná namiesto dlhodobo nemocného
členská schôdza MO MS v Mgr. Dušana Jezného, bol zvoHaliči za prítomnosti vzácneho lený Ing. Emil Ďurica. O kultúrny
hosťa pani Ing. Aleny Rezkovej, program sa postarali bratia Tomáš
riaditeľky Domu Matice sloven- a Milan Gibaľovci. Činnosť
skej v Lučenci. Správu o činnosti odbočky kladne zhodnotila i príMO v Haliči za uplynulý rok pred- tomná riaditeľka Domu Matice
niesla p. Ing. Michalíková, vy- slovenskej v Lučenci a popriala
menovala všetky akcie, v ktorých výboru ako i členom veľa osobchcú pokračovať aj v tomto roku. ných a pracovných úspechov.
Slávnostnú členskú schôdzu
výbor MO MS
plánujú urobiť v mesiaci júni.

Mgr. Anna Kanátová

Fašiangy 2011
Fašiangový čas je opäť
tu! Je tradičným symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia.
Tvorí prechod od zimy ku jari.
Fašiangy sú pôvodne pohanská
slávnosť zasvätená bôžikovi vína
a všemožnej nestriedmosti života
– hodovaniu, obžerstvu, opilstvu, bujarej zábave a iných nemravností. Trvajú od Troch kráľov
až do Popolcovej stredy. V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedi-

				
nské zábavy a konalo sa mnoho
svadieb. Ľudia sa obliekali do
masiek, ktoré okrem zábavnej
funkcie mali aj ochranný význam
proti pôsobeniu negatívnych
síl. Mali zabezpečiť úrodný rok
a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu si ľudia vyhotovovali a obliekali masky
najrôznejších zvierat. Fašiangy
sa oslavovali hravosťou. Neboli
predpísané žiadne predpisy, tresty, pravidlá, odriekanie. Naopak
z komôr zmizlo veľa mäsa a pitia.
Tradičným jedlom tohto obdobia
bolo obradové pečivo – fánky,
smažené šišky, slaninka s klobáskou, huspenina. Po fašiangoch
nasleduje štyridsaťdňový pôst,
pred ktorým si máme všetko
dopriať! Zvykom teda bolo sa
poriadne najesť. Aj v našej obci
sa konali dňa 26. februára 2011
Haličské fašiangy, ktoré organi-

SPRAVODAJSTVO
zovala Obec Halič s Haličským
občianskym združením. Začali
fašiangovou zabíjačkou v Soľnom
úrade (organizátor HOZ), kde
mohli občania ochutnať typické
zabíjačkové špeciality. Ľudová
hudba Haličan vítala o 14-tej
hodine pred obecným úradom
účastníkov fašiangového sprievodu, ktorí sa vydali po uliciach
obce Halič, kde ich vítali šikovné
gazdinky s napečenými koláčmi,
šiškami a gazdovia s dobrou pálenkou alebo vínkom. Deti sa mohli
zabaviť na detskom fašiangovom
karnevale v kultúrnom dome, kde
sa predviedli v rôznych maskách
princezien, zvieratiek, policajtov,
spidermanov, ... O zábavu sa postaral moderátor Boris Gaštan,
ktorému pomáhala Pipi Dlhá
Pančucha z Rozprávkova. Pripravili pre deti rôzne súťaže, za
ktoré boli všetky deti odmenené,
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či už sladkosťou alebo drobnými
cenami. Porota, zložená z piatich
dospelých návštevníkov karnevalu, vyhodnotila desať najkrajších
masiek, jednu najstaršiu a jednu
najmladšiu
masku. Ocenené
masky dostali spomienkové diplomy a vecné ceny, za ktoré ďakujeme
sponzorom. O občerstvenie sa
postarali Zbrojnica, s.r.o. a ženy
z denného centra, ktoré napiekli
pre detičky výborné šišky, za čo
im patrí veľká vďaka. V tomto
roku boli naozaj dlhé fašiangy.
Pôstne obdobie sa začalo 9. marca
Popolcovou stredou a bude trvať
až do 24. apríla do Veľkonočnej
nedele. Pre všetkých kresťanov
je štyridsaťdňový pôst obdobím
stíšenia, pokánia, v ktorom sa
snažia o prehĺbenie viery v Boha
a lásky k blížnym.
Veronika Belková

„Kristus, náš veľkonočný Baránok bol obetovaný, preto slávme sviatky v Pánovi.“
Dnes, keď väčšina ľudí ide
cez utrpenie, keď niektoré národy
sú vo veľkej núdzi a prežívajú
strach z prírodných katastrof alebo vojnových konfliktov, v pokore a láske prijmime aj my svoje
každodenné kríže a malé bolesti
a zjednoťme ich s Ježišovým

krížom a Jeho bolesťami. Zároveň
v modlitbách myslime na našich
núdznych a trpiacich bratov a sestry po celom svete a zrieknime
sa svojho egoizmu a hriechov,
aby národy a celé ľudstvo mohli byť „zachránené od skazy,
nešťastia a vojny“, ako nás o to

prosí aj Panna Mária v Amsterdame. Hoci Vianoce sú v mysliach ľudí najkrajšími sviatkami
roka, kedy v nás akosi prirodzene
zaznieva
i
spolupatričnosť
s inými, predsa Veľká noc je
najväčším kresťanským sviatkom
a znamením víťazstva Krista nad
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smrťou a hriechom. Televízne
a rozhlasové správy sú dnes omnoho viac, než kedykoľvek predtým
presýtené správami o konfliktoch, vraždách, kriminalite
a katastrofách. Zo všetkých strán
na nás doliehajú zvesti o ľudskom
utrpení. V takej situácii môže
človek často upadnúť do pochybností a beznádeje. Nesmieme
ale zabudnúť, že práve v takých
chvíľach pomôže jediné – prijatie
kríža do svojho života a zjed-

notenie sa s Ježišovou obetou.
Veď sám Ježiš nás povzbudzuje
k tomu, aby sme boli odvážni:
„Toto som vám povedal, aby ste
vo mne mali pokoj. Vo svete máte
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ /Jn 16,33/ Tento Kristov
pokoj Vám želám i ja. Povzbudzujem vás k naplneniu sviatkov
Veľkej noci pokáním a účasťou na
svätých omšiach. Obrady Veľkého
týždňa a Veľkonočnej nedele sú
najkrajšími obradmi, ktoré nám

liturgický rok ponúka. Zjednoťme
počas nich naše každodenné obety
a trápenie s utrpením ľudí vo svete
a prinesme ich k Božiemu hrobu,
aby ich Ježiš tak ako svoju smrť
premenil na zmŕtvychvstanie, mohol vo Veľkonočné ráno premeniť
na víťazstvo nad zlom.
Vo veľkonočnej nádeji a
zo srdca, milostiplné a radostné
veľkonočné sviatky Vám želá
páter František.

Spaľovanie
horľavých látok na
voľnom priestranstve
– usmernenie obciam

vypaľovanie a spaľovanie odpadu
(napr. plastového odpadu pri cestách, krajniciach, v intraviláne aj
extraviláne obce).
3. spaľovanie horľavých
látok na voľnom priestranstve
patrí podľa § 7 vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. MV SR
č. 121/2001 Z.z.) k činnostiam
so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, a preto sa na túto
činnosť vzťahujú určite zákonom
stanovené povinnosti.
- dovolené je len spaľovať
horľavé neupotrebiteľné látky, tieto však musia byť uložené v upravených hromadách určitej šírky,
dĺžky a výšky a každá hromada
musí mať stanovenú vzdialenosť
od okolitých priľahlých budov
a priestorov, aby sa zamedzilo
preneseniu požiaru na priľahlé
budovy alebo horľavé materiály
- v prípade, že chce
spaľovať fyzická osoba (teda
radový občan obce), nemusí
na Okresné riaditeľstvo HaZZ
zasielať písomnú žiadosť. Podľa §
31e vyhl. MV SR č. 121/2001 Z.z.
musí fyzická osoba pri činnostiach
spojených
so
spaľovaním
horľavých látok na voľnom
priestranstve oznámiť začatie

spaľovanie, miesto spaľovanie
a koniec spaľovania na telefónne
číslo 150. Na toto číslo tiesňového
volania nadiktuje svoje meno,
adresu a telefónne číslo. V prípade, že pri spaľovaní horľavých
látok na voľnom priestranstve
dôjde k rozšíreniu požiaru, bude
fyzická osoba riešená v priestupkovom konaní, a to podľa§ 61
ods. 4 písm. e) zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. alebo v blokovom
konaní podľa § 62 zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z.
- v prípade, že chce
spaľovať právnická osoba alebo
obec a fyzická osoba podnikateľ,
musí na Okresné riaditeľstvo
HaZZ zaslať písomnú žiadosť
o povolenie na spaľovanie
horľavých látok na voľnom
priestranstve, ktorej prílohou bude
aj „Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre spaľovanie
horľavých látok na voľnom
priestranstve“. (o tomto pokyne
hovorí § 3 ods. 2 a 3 vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z.z.).
na
základe
prijatej „Žiadosti o povolenie na
spaľovanie horľavých látok na
voľnom priestranstve“ vydá
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru písomné „Rozhodnutie o spaľovaní horľavých

Nakoľko na našu adresu
prichádzajú zo strany Obecných
úradov ale aj fyzických osôb otázky ohľadom spaľovania horľavých
látok na voľnom priestranstve Vám Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Lučenci zasiela nasledovné usmernenie.
1. zakazuje sa akékoľvek
vypaľovanie horľavých látok
(napr. plošné vypaľovanie lúk,
pozemkov, trávnatých porastov, kríkov a stromov) – v prípade vypaľovania dochádza
k porušeniu § 14 ods. 2 písm. b
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.).
V prípade, že takúto činnosť
vykonáva fyzická osoba, bude
riešená v priestupkovom konaní
a podľa § 61 ods. 4 písm. f zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. jej hrozí
pokarhanie alebo pokuta do výšky
331 €.
2. zakazuje sa akékoľvek
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látok na voľnom priestranstve“,
v ktorom určí konkrétne podmienky z hľadiska ochrany pred
požiarmi, a tie budú pri činnosti
spaľovania záväzné.
Malo by byť vo vašom
záujme oboznámiť s usmernením
aj fyzické osoby, ktoré sa vo vašej
obci zdržiavajú (občania prih-
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lásení v obci na trvalý pobyt, cha- riaditeľstva Hasičského a záchrantári, atď.), aby boli, v prípade, že ného zboru v Lučenci na tel. čísle
budú chcieť vykonávať spaľovanie 047/433 37 69.
horľavých látok na voľnom
priestranstve, o spomínaných
mjr. Ing. Peter Petráš
bodoch informované. V prípade riaditeľ Okresného riaditeľstva
akýchkoľvek nejasností konHasičského a záchranného
taktujte príslušníkov oddelenia
zboru v Lučenci
požiarnej prevencie Okresného

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 12. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 10. 12. 2010

1.Programový rozpočet obce Halič na roky
2012 – 2013.
2.Programový rozpočet ZŠ s MŠ Halič na
roky 2012 – 2013.
3.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Halič na rok 2011 a výhľadovo
na roky 2012 a 2013.

o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške
úhrad za soc. služby.
5.Úpravu nájomného v školských priestoroch
nasledovne:
- školský bufet - z 31,95,- € na 33,- €
mesačne
- školský byt – z 94,67,- € na 110,- €
mesačne
- telocvičňa – veľká – v zim. mesiacoch
z 5,32,- €/ hod. na 8 €,- za hodinu, v let. mesiacoch 5,32,- € / hod. – malá – v zim. mesiacoch z 2,66,- €/ hod. na 4,- € za hodinu, v let.
mesiacoch 2,66,- € /hod.
6.Štvrťročné odmeny pre starostu obce vo
výške 30%, zástupcu starostu – 20% a hlavná
kontrolórka – 20%.

B/ Súhlasí:

D/ Nesúhlasí:

1.So zakúpením a používaním zvukovej kamery v rokovacej miestnosti OZ
s možnosťou prenosu na internetovú stránku
obce Halič.
2.S prevádzkovaním predajne potravín pre
p. Klongovú v súkromných priestoroch p. Ľ.
Tomana s podmienkou predloženia potrebných dokladov.
3.S otvorením a prevádzkovaním karosárskej
dielne v osade Halič – Telka súp. č. 640 pre
žiadateľa P. Belka.
4.Aby Ing. Hoffman vykonával koordinačnú
činnosť do ukončenia stavby „Regenerácia
verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce
Halič“.

1.Aby obec financovala kurz angličtiny
v zmysle ponuky Ivana Macka z Lučenca.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:

C/ Schvaľuje:
1.Programový rozpočet obce Halič na rok
2011: príjmy – 1 608 356,- €, výdaje –
1 087 217,- €.
2.Programový rozpočet ZŠ s MŠ Halič na rok
2011: príjmy – 18 600,- €, výdaje – 539 739,€.
3.Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ
v Haliči zo dňa 10.9.2010.
4.Dodatok č. 2 k VZN obce Halič č. 1/2009

Uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného dňa 27. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. povernie poslanca Mgr. Alexandra Udvardyho zastupovaním starostu obce na celé
funkčné obdobie.

B/ Konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce Vladimír Rehanek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Haliči:

C/ Poveruje:
1. poslanca Boženu Hochholcerovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst.
2 prvá veta, odst. 3. tretia veta, odst. 5 tretia
veta a odst. 6. tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

D/ Zriaďuje:
1. komisie a to: obchodu,dopravy a cestovného ruchu, stavebnú, sociálno – zdravotnú, , školstva, kultúry, športu, detí a mládeže,
ekonomickú, životného prostredia, verejného
poriadku a verejného záujmu

E/ Volí:
Predsedov komisií:
obchodu, dopravy a cestovného ruchu – Jozefa Tureka
stavebnej – Mgr. Alexandra Udvardyho
sociálno-zdravotnej – Mgr. Máriu Fajčíkovú
školstva,kultúry, športu, detí a mládže – Mgr.
Igora Kokavca
ekonomickej – Ing. Mariána Huju
životného prostredia- Mgr. Jozefa Pročka
verejného poriadku – Mgr. Katarínu Gálovú
verejného záujmu – Bc. Ivana Priadku

F/ Určuje:
1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr
90 dní pred voľbami mesačný plat podľa § 3
odst.1 a 2 a § 4 odst.1 a 2. V podmienkach
obce Halič sa jedná o 2,2 – násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 (744,50,- €).
2. plat zástupcu starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších pred-
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pisov podľa pridelenej pracovnej náplne vo
výške 200,- €.
3. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2011.
4. Poslancov Mgr. Alexandra Udvardyho a Boženu Hochholcerovú vykonávať
občianske obrady.

G/ Ukladá:
1. Predsedom komisií predložiť na najbližšie
zasadnutie OZ návrhy na členov komisií pri
OZ (max. 5 členovia, poslanci plus ďalšie
navrhované osoby).

H/ Vyhlasuje:
1. v zmysle §18 a 18a zákona č. 369/1990 Zb.
voľbu hlavného kontrolóra obce.

Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 14. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Správu predsedu DHZ v Haliči Ondreja
Pivku o činnosti DHZ.
2. Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti
na preverenie súladu so zákonom 369/1990
Zb.z. Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku
Obecného zastupiteľstva v Haliči na legislatívny odbor MV SR.

B/ Volí:
Členov komisií:
stavebnej – Ján Neupaver, Ing. Jozef Hoffman, Ing. Pavol Náton, Peter Hronec, Jozef
Neupaver
sociálno-zdravotnej – JUDr. Xénia Přibylová
obchodu, dopravy a cestovného ruchu –
Ľuboš Antal, Dana Melichová, Boris Mojžiš,
Marián Svorad.
školstva,kultúry, športu, detí a mládže – Veronika Belková, Jozef Pročko, Milan Rapčan,
Mgr. Ľuboslav Galád, Bc. Ladislav Kováč,
Ing. Emil Ďurica.
ekonomickej – Ľudmila Sarvašová, Antónia
Bukovenová, Ing. Ján Lukáč, Mgr. Dušan
Šimov.
životného prostredia - Ing. M. Majer, J.
Beňovský, E. Pálová, Mgr. Peter Barcaj
verejného poriadku – JUDr. Daniel Přibyl,
Rudolf Horváth, Mgr. Janka Gondová,
Mgr. Mária Triznová
verejného záujmu – Mgr. Mária Fajčíková
(KDH), Mgr. Igor Kokavec (SDKÚ-DS)
predsedu redakčnej rady Haličských zvestí –
Boženu Hochholcerovú
členov redakčnej rady Haličských zvestí
- Mária Veselovská, Veronika Belková, Milan Rapčan, Vladimír Rehanek, Mgr. Jozef

Pročko

A/ Berie na vedomie:

C/ Určuje:

1. Informáciu Ing. Hoffmana o stave projektu
regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry
centra obce Halič.
2. Informáciu starostu obce o multifunkčnom
ihrisku, k tejto téme sa poslanci ešte vrátia
o mesiac.
3. Informáciu starostu obce o stave obecnej
kosačky.
4. Informáciu starostu obce o úvere obce.
5. Informáciu Ing. Branislava Moňoka o projekte OZ Priatelia Zeme „Komunitné kompostovisko“.
6. Návrh poslanca Mgr. Pročka a Komisie ŽP
na zmenu VZN na úseku ochrany a tvorby
ŽP.
7. Informáciu o webstránke obce.
8. Správy predsedov komisií životného prostredia, ekonomickej, obchodu, sociálnej,
stavebnej a kultúry, školstva a športu zo zasadnutí jednotlivých komisií.
9. Stanovisko stavebnej a sociálnej komisie
neprerábať budovu škôlky na obecné múzeum.
10. Stanovisko stavebnej a sociálnej komisie
nebudovať obchodnú pasáž v priestore medzi
budovou škôlky a zdravotným strediskom.
11. Stanovisko stavebnej komisie, ktorá
odporúča pánovi Bc. Ladislavovi Kováčovi
obrátiť sa so sťažnosťou kvôli nízkemu
komínu a neoprávnenému užívaniu stavby
bez vydaného kolaudačného rozhodnutia
pánom Snopkom na stavebný úrad. S tým, že
podnet by mal podať majiteľ pozemku.
12. Podnet občanov z ul. B.S. Timravy, aby
sa urýchlene riešil havarijný stav tejto komunikácie.
13. Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan
Halič.

1. Ako povinné akcie pre poslancov OZ:
Haličské slávnosti a SNP, plus každý poslanec si vyberie ešte jednu.
2. Zloženie krízového štábu obce Halič: Predseda: Vladimír Rehanek, podpredseda Mgr.
Alexander Udvardy, členovia: Mária Svoradová, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Jozef Pročko,
Ondrej Pivka, Mgr. Katarína Gálová, Jozef
Turek, Štefan Kapráľ,
3. Členov výdajne odberných opatrení:
Ľudmila Sarvašová, Mária Veselovská, Emília Zvarová, Katarína Gálová.
4. Poriadkovú jednotku obce: Jozef Turek,
Vladimír Greňo, Ing. Marián Hujo, Mgr. Igor
Kokavec, Štefan Kapráľ, Bc. Ivan Priadka
5. Osoby zodpovedné za výdajňu ochranných
prostriedkov (sklad CO): Mária Svoradová,
Mgr. Miloš Jezný

D/ Žiada:
1. Stavebnú a ekonomickú komisiu
prerokovať návrh poslanca Pročka, aby obec
opravila budovu starej škôlky a vytvorila obchodnú pasáž medzi starou škôlkou a zdravotným strediskom.
2. Stavebnú komisiu prejednať sťažnosť pána
Ladislava Kováča na pána Snopka a žiadosť
p. Nagya o prenájom obecnej parcely.
3. Komisiu kultúry, školstva a športu
prejednať možnosť vybudovania ľadovej
plochy.
4. Starostu obce na nasledujúcej schôdzi
odpovedať na interpelácie poslanca Pročka:
o stave rekonštrukcie námestia, o internetovej stránke obce (kto ju aktualizuje a rozhoduje o tom, čo tam bude), v akom stave je
multifunkčné ihrisko (prečo sa tam nemôže
hrať hokej, v akom stave je reklamácia),
požiadal informovať o úvere obce, o stave
obecnej kosačky, v akom stave je projekt kompostárne.

E/ Súhlasí:
1. So zmenou uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného dňa 27. decembra 2010 - bodu 7,
kde maximálny počet členov komisií sa mení
z piatich na sedem členov.

F/ Nesúhlasí:
1. So zrušením Dodatku č. 1 z 10. 12. 2010
k Rokovaciemu poriadku OZ v Haliči.

Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

B/ Volí:
1. Členov komisií:
sociálno-zdravotnej – Mária Veselovská,
Božena Hochholcerová, Mária Rapčanová,
Marta Molnárová, Eva Svoradová
obchodu, dopravy a cestovného ruchu – Milan Rapčan, Juraj Svorad
ekonomickej – Boris Mojžiš, Jozef Turek
životného prostredia - Adriana Lukáčová,
MVDr. Oliver Karkoška
2. Hlavného kontrolóra obce – Anna Nátonová

C/ Určuje:
1. Opravu ulice BST ako prioritu na
dokončenie v tomto kalendárnom roku.
Keďže nie je rozpočtovaná v tomto roku,
treba nájsť financie na túto akciu.

D/ Žiada:
1. Stavebnú komisiu a Komisiu životného
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prostredia o posúdenie opodstatnenosti
sťažnosti na vypúšťanie splaškovej vody
pánom Václavíkom na miestnu komunikáciu
– do nasledujúceho zasadnutia
2. Aby starosta zabezpečil na doporučenie
komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu vykopanie rigolu popri pozemku pána
Václavíka, Ďuriša a Linharta – v jarných mesiacoch.
3.Starostu obce informovať poslancov na
marcovom zasadnutí o pripravených a pripravovaných investičných aktivitách obce.
4. Poslancov OZ o nahlásenie prekážok
umiestnených majiteľmi priľahlých pozemkov pozdĺž ulíc, za ktoré sú jednotliví poslanci
zodpovední – na marcovej schôdzi.
5. Starostu obce, aby sa zúčastnil rokovania
s primátorkou Lučenca ohľadne možnosti
spoločného postupu v spracovaní biologicky
rozložiteľného odpadu a o výsledku tohto
rokovania informoval poslancov na marcovom zasadnutí OZ.

E/ Súhlasí:
1. S návrhom kultúrnej komisie umožniť organizovanie otvorených zábav, t.j. bez pozvánok v kultúrnom dome, s výnimkou diskoték.
2. S návrhom na odmenu hlavnej kontrolórky
obce za mesiac január a február vo výške
23,33%.

F/ Nesúhlasí:
1. S prenájmom obecnej parcely 883/8 pre
pána Júliusa Nagya.

Uznesenia
z 3. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič za rok
2010.
2. Správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
3. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ Halič za
rok 2010.
4. Správu o činnosti TJ Slovan Halič za rok
2010.
5. Správu o hospodárení TJ Slovan Halič za
rok 2010.
6. Informáciu o prechode kompetencií
na obce na základe zákona č. 416/2001
z orgánov štátnej správy.
7. Informáciu starostu obce o pripravovaných investičných stavbách.
8. Informáciu starostu obce o kontrole pracovníkov SO/RO VÚC B. Bystrica na stavbe
„Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry
centra obce Halič.“

9. Informáciu Ing. Hoffmana o zmenách
v projekte „Regenerácia verejnej hmotnej
infraštruktúry centra obce Halič“.
10. Informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu o splnení povinnosti starostu
obce v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
11. Informácie zo zasadnutí komisií.

B/ Súhlasí:
1. S priamym predajom časti parcely C-KN
č. 462/59 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 136 m2 v zastavanom území obce
Halič, vo vlastníctve obce Halič, zapísanou na
LV č.650 pre Ing. Gustáva Ráca s manželkou
Máriou Rácovou, obidvaja bytom Halič, Ul.
lúčna č.8, za cenu stanovenú podľa čl. III
odst. 3 písm. b a c VZN obce Halič, ktorým
sa prijímajú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený obci Halič a v súlade
s ustanovením § 9a odst. 8 písm. b zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2. So zámenou časti parcely C-KN č. 462/59
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
2m2, vo vlastníctve obce Halič zapísanou na
LV č. 650, za parc. C-KN č. 462/63 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, ktorá
parcela je vo vlastníctve Ing. Gustáva Ráca
s manželkou Máriou Rácovou, zapísaná na
LV č. 662 k.ú. Halič.
3. S odkúpením parcely C-KN č. 460/19 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 52
m2 v zastavanom území obce Halič, parcely
C-KN č. 460/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v zastavanom území obce
Halič, ktoré parcely sú vo vlastníctve Ing.
Mariana Ráca s manželkou Soňou Rácovou,
rod. Píšovou, zapísané na LV č. 1339 k.ú.
Halič, z dôvodu vysporiadania pozemku pod
miestnu komunikáciu, za kúpnu cenu 16,60,€ za 1m2, t.j. spolu za výmeru 72 m2 za kúpnu
cenu 1195,20,- €.
4. S financovaním odvodnenia komunikácie
č. 1 a s rozšírením rekonštrukcie chodníka
č. 8 z rozpočtu obce, v prípade neschválenia zmien na Ministerstve pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
5. S dočasným zriadením obecného múzea
v priestoroch starej škôlky.
6. S odpredajom hasičskej ávie za cenu
1365,- €.
7. Aby druhým vodičom obecného automobilu OPEL COMBO bol p. Náton.
8. S návrhom plánu hlavnej kontrolórky.
9. S predložením žiadosti o prijatie za člena
ZMON-u.
10. Aby pracovníci na menších obecných
službách pomohli pri premiestňovaní stavby
p. Žiakovej.

C/ Schvaľuje:
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1. OZ schvaľuje záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Vysporiadanie schodku vo výške –
234.293,60,- €, zisteného podľa ustanovenia
§ 10, ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – výsl.
hosp. z minulých rokov – 234.293,60,- €.
3. Zmeny v projekte „Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obce Halič“.
4. Štvrťročné odmeny pre starostu obce vo
výške 23,57%, zástupcu starostu vo výške
15,71%.
5. Zápisy do obecnej kroniky za rok 2010.

D/ Žiada:
1. Starostu obce o vykopanie rigolu pre
dažďovú vodu na príjazdovej ceste od pozemku p. Václavíka bytom Osloboditeľov 2.
2. Starostu obce o zabezpečenie vyčistenia
jarku na Ul. hrnčiarskej za L-Café v dĺžke
cca 50 metrov.

E/ Volí:
1. Juraja Machavu za člena Komisie obchodu,
dopravy a cestovného ruchu.
2. Vladimíra Greňa za člena stavebnej
komisie.

F/ Doporučuje:
1. Firme STRABAG prenájom námestia pre
Zbrojnicu, s.r.o. za účelom konania sa 5.
Haličskej motorkárne v termíne 14. 5. 2011
s podmienkou parkovania motoriek na parkovacích miestach námestia a na čadičovej
ceste.

G/ Nesúhlasí:
1. S odpredajom časti cesty pred rod. domom
p. Ďuriša, bytom Halič , Š. Moyzesa č. 3.
2. S návrhom VZN obce Halič č. 1/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007
o tvorbe zdravého život. prostredia, o ochrane
ver. poriadku a zelene na území obce Halič.

H/ Ruší:
1. Uznesenie B/2 a B/3 zo dňa 12. 11. 2010.

V. Rehanek, starosta
obce Halič v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov, § 13, odst. 6,
pozastavujem výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva – a to
znenie B/5 a F/1 z nasledovných
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dôvodov:
- uznesenie B/5 je pre obec
zjavne nevýhodné
- uznesenie F/1 odporuje zákonu
č. 50/1976 Zb. § 76 – stavby
možno užívať len na základe
kolaudačného
rozhodnutia;
zároveň odporuje podmienkam zmluvy o poskytnutí NFP,
článku 5 bodu 2. V prípade
porušenia uvedeného článku
je prijímateľ povinný vrátiť
NFP, alebo jeho časť v súlade
s článkom 10 UZP.

Po stopách
minutej energie
Vďaka grantovému programu
„Školy pre budúcnosť“ podporovanému Nadáciou Orange sme
na našej škole už realizovali dva
vzdelávacie projekty. Aj tento
školský rok sa nám podarilo
získať finančnú podporu vo výške
480,- € pre vzdelávací projekt „Po
stopách minutej energie“, ktorý
realizujeme na hodinách fyziky
a technickej výchovy so žiakmi 8.
ročníka. Nami vytvorený vzdelávací projekt je umiestnený do učiva
fyziky tak, aby žiakom pomohol
získať vedomosti atraktívnejšou
formou, priblížil im ich využitie v
reálnom živote a potrebným smerom ich rozšíril nad rámec základného učiva. „Najlacnejšia energia
je tá ušetrená“ – fráza, z ktorej sa
stane trvalý poznatok iba tak, ak
na to prídu žiaci sami. Spoločnosť
väčšinou chápe význam šetrenia
energie a prírodných zdrojov, ale
nikto nie je ochotný vzdať sa svojej
životnej úrovne a zaužívaných
zvykov. Pomocou projektu sa
snažíme žiakom ukázať, že šetriť
sa dá aj bez zníženia životnej

Meranie a porovnanie spotreby rôznych druhov žiaroviek
úrovne. Separácia a recyklácia
článkov a batérií sú ďalšie pojmy,
ktoré skloňujeme v škole na viacerých predmetoch a prakticky
ich realizujeme aj pomocou tohto
projektu. Do učebne technickej
výchovy a aj do učebne fyziky
sme umiestnili žiakmi vyrobené
zberné nádoby na použité batérie a úsporné žiarivky. Výhody
dobíjateľných elektrochemických
článkov oproti klasickým sú nesporné, ale neinformovanosť ľudí
sa stáva prekážkou ich používaniu.
Veríme, že realizácia miesta
s nabíjačkou článkov v učebni
fyziky a výsledky žiackych meraní, možno presvedčia žiakov
o výhodnosti investícií do
dobíjateľných článkov. Meraním
a výpočtami chceme potvrdiť aj
výhodnosť používania úsporných
žiariviek. Návrhy šetrenia energie u nás v škole, podložené získanými dôkazmi, budú naši ôsmaci prezentovať nielen ďalším
žiakom ale aj vedeniu školy.
Vyššie uvedené témy majú v projekte podobu 20-tich úloh, ktoré

žiaci riešia v skupine alebo samostatne a svoje zistenia si zapisujú
do špeciálneho pracovného listu.
Výsledky meraní spracúvajú
počítačom do podoby grafov
a z nich sa učia vyvodzovať závery
a prezentovať ich. Po úspešnom
absolvovaní celého projektu získa
každý žiak cenu v podobe úspornej
žiarivky. Prebiehajúca školská reforma uprednostňuje práve takéto
formy vyučovania prírodovedných predmetov, pretože vďaka
nim sa najlepšie darí rozvíjať
tzv. kľúčové kompetencie žiakov.
Vďaka financiám z tohto projektu
sme pre školu zakúpili pomôcky,
ktoré nám umožnia opakovať ho
aj v ďalších rokoch.
Mgr. Ľuboslav Galád

Zákony fyziky platia rovnako pre
všetkých pozorovateľov...
Murphyho zákon
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V mesiacoch február
a marec 2011 sa uskutočnila
v našej škole literárna a výtvarná súťaž EURÓPA V ŠKOLE.
Jej 58. ročník sa niesol v znamení motta: „MLÁDEŽ A
DOBROVOĽNÍCTVO
–
dobrovoľníctvo spája ľudí s dobrým srdcom“.
Cieľom podujatia je
utvárať povedomie a posilňovať
prax
európskej
spolupráce
v školách a upriamovať pozornosť
na aktuálne témy proeurópskej výchovy. Dobrovoľníctvo
môžeme
vo
všeobecnosti
charakterizovať ako slobodne
zvolenú činnosť, vykonávanú v

prospech druhých bez nároku na
odmenu. Dobrovoľník dáva časť
svojho času, energie a schopnosti v prospech činnosti, ktorá je
časovo aj obsahovo vymedzená.
Za túto činnosť nedostáva
finančnú odmenu, ale často
neoceniteľný dobrý pocit z pomoci ostatným, získava skúsenosti a nezriedka i nové priateľstvá.
Najlepšie práce, ktoré za zaoberali
práve touto tematikou a prejavili
veľkú mieru nápaditosti a originality, boli zaslané do okresného
kola, ktoré sa konalo v Lučenci.
Z okresného do celoslovenského
kola postúpili práce, ktoré sa
umiestnili na prvých troch mies-

tach. Z našej školy v I. kategórii
III. miesto obsadila kolektívna
práca špec. triedy 1. - 2. ročník,
v II. kategórii I. miesto obsadila
výtvarná práca E. Demeovej a II.
miesto D. Berkyovej obidve zo
špec. triedy 6. roč. Z literárnych
prác získala II. miesto N. Malatincová z 5. A triedy a tiež postúpila do celoslovenského kola. Z
úspechu máme veľkú radosť,
srdečne blahoželáme a prajeme
veľa podobných úspechov v ich
tvorivej činnosti pod vedením
svojich pedagógov.

Keď sa divoká voda z kopcov
valí,
keď sa koryto rieky vode máli,
keď sneh sa topí a dážď neustáva,
vtedy sa voda smrtiacou stáva.
Povodeň, čo postihne celé rodiny,
Na poliach dokáže zaplaviť
všetky plodiny.
Voda sa do izieb a pivníc tlačí,
Čím viac so sebou strhne, tým
viac sa jej to páči.
V núdzi si ľudia pomáhajú ako
vedia,
Či sú si úplne cudzí, či susedia.
Vtedy sa každá pomocná ruka
zíde,
A po každej povodni zase slnko
vyjde.

ale do tmy hlbokej,
do noci zúfalej.
Srdcia sa plnia tmavou hrôzou.
Tak nečakaj na prosbu, vyhrň
rukávy!
Pomôž človeku, čo padol do
trávy.
Aj pán Boh bude milostivý,
keď uvidí, ako spájate spoločne
sily.
Veru tak. Žiť znamená aj bojovať.
Len ten môže povedať, že zvíťazil,
kto sa od nenávisti odvrátil
a s ochotou pomohol iným ľuďom
zvíťaziť nad ťažkým osudom.
					
Dajana Svoradová, 7. A

a pomáhajú viac,
volajú sa požiarnici,
tí prídu vždy včas.
Aj záchranári či policajti
pomáhajú ľuďom ochotne,
Keď sa na nich v tvŕdzi
niekto o pomoc pohne.
Keď sú v tvŕdzi iní,
ja pomôcť im chcem,
pridajte sa aj vy
a bude všetkým, hej.
					
		
Filip Hlivka, 5. A

Nikola Malatincová, 5. A

Čo dobrého kedy vykonáš osud?
Keď život pošleš do sveta.
Lenže nevráti sa naspäť do
svetla,

Keď sú v núdzi iní,
ja pomôcť im chcem,
hoci som len malý,
rád im pomôžem.
Neviem toho veľa,
nemám silu veľkú,
no keď pomôcť treba,
som vždy nablízku.
No, sú tu ľudia iní,

11

PaedDr. Ľubica Beňová

Letel lúkou komár,
sadol si na konár.
Ani sa nenazdal,
stál pred ním somár.
Somár zostal zarazený,
čo sú to za čudné zvery?
Veď ich ani vidieť neni.
Aj keď ma hneď nevidíš,
určite ma pocítiš.
Vtom vyletel z konára
a poštípal somára.
					
Haranzová Natália, V. A trieda
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Letí straka ponad pole,
obzerá si role holé.
A zo zeme kuká červík,
na strakaňu robí krik.
Straka, straka, poďže sem,
aká je tu krásna zem.
Letí straka ku červovi,
ten sa rýchlo schoval v zemi.
Neverím ti, straka milá,
ty by si ma uchytila.
Straka hrabe čiernu zem,
ja ťa, červík, dostanem!

pozitívne. Každé dieťa je
jedinečné, každý rodič si
praje, aby jeho dieťa bolo
šťastné a dobre sa vyvíjalo.
V našej materskej škole sa
usilujeme nám zvereným
deťom poskytnúť pocit
bezpečia, aby sa deti zbavili
obáv a strachu z nového prostredia, usilujeme o telesný,
morálny a intelektový rozvoj
všetkých detí. Podporujeme
vzťah k poznaniu a učeniu
hrou, rozvíjame cieľavedome,
systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej,
emocionálnej a morálnej oblasti.
Posilňujeme úctu k rodičom, ku
kultúrnym a národným hodnotám, k materinskému jazyku.
Učíme deti pracovať v skupine,
preberať na seba primeranú
zodpovednosť, chrániť si svoje
zdravie, chrániť životné prostredie. Časť činností sa sústreďuje
na základnú starostlivosť o vlastné telo, sebaobslužné a hygienické
návyky. V období tretieho roku sa
dieťa učí predovšetkým ovládať
svoje emócie, obavy a agresívne
správanie, učenie sebakontrole.
Aktivít, ktoré má možnosť dieťa
v MŠ prevádzať, je toľko, že nie
je možné ich všetky vymenovať.
Aj v školskom roku 2010/2011
pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu a úlohy a aktivity prispôsobujeme veku detí.
Opierame sa o štyri základné
vzdelávacie okruhy: Ja som, Príroda, Kultúra. Všetky špecifické
ciele plníme priebežne. Deti sú
na edukačné aktivity motivované
a s radosťou poznávajú svet okolo.
V predškolskej triede sa najväčšia
pozornosť venuje prípravnej práci
na školu, ktorá je systematická
a je jednou z hlavných úloh mater-

Haranzová Natália, V. A trieda
Príroda je všestranná,
je aj dobrá, je aj zlá.
Keď sa na jar topia ľady,
ľudia sú hneď bez nálady.
Veľká voda, keď sa hnevá,
berie ľuďom veľmi veľa.
Domy, zver i záhrady,
ba aj život niekedy.
Ľudia sú tu bezmocní,
trápia sa aj noci-dni.
Je to pre nich veľká drina,
všade bahno, všade špina.
Keď vidia tú katastrofu,
je im všetkým do plaču.
Čo vie taká voda spraviť,
musia to však nejak prežiť.
Privolajú dobrých ľudí,
pridajú sa sponzori.
A po čase svieti slnko
na ich tváre usmiate.
Koristek Roland, V. A trieda

Okienko do našej
materskej školy
Žiadne životné obdobie
nemá na život človeka taký vplyv
ako to, čo prežijeme do svojich
šiestich alebo siedmich rokov.
Je veľmi dôležité, aby toto obdobie bolo pre dieťa maximálne

Fašiangy v MŠ
skej školy. Cieľom je zabezpečiť
prirodzený, nenásilný a úspešný
prechod dieťaťa z materskej školy
do základnej školy. Deti prevádzajú množstvo grafomotorických
cvičení, upevňujú si číselný rad,
geometrické tvary. Priebežne sa
oboznamujú s prostredím základnej školy v spolupráci s učiteľmi 1.
ročníka. Deti našej MŠ navštevujú
krúžky: tanečný, hudobný, hravou formou sa oboznamujú s anglickým jazykom – učiteľkou ZŠ,
oboznamujú sa s elementárnymi počítačovými zručnosťami.
Taktiež vykonávame preventívno – výchovnú logopedickú
starostlivosť u detí s nedostatkami v komunikačnom procese
v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. Zapojili
sa tiež do projektu„Naturáčikové
dobrodružstvo“ a do projektu
„Slniečkové deti“.Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám pomohli sponzorskými darmi. Ďakujeme: Spoločenstvu P.
Márie v Starej Haliči, rodinám:
Svoradovej, Galádovej, Nuotovej,
Koštialikovej, Lašanovej. „Naše
deti nepotrebujú ani prísnosť
ani to, aby sme im všetko dovolili. Venujme im teda pozornosť,
načúvajme ich prianiam, snom
a túžbam tak, aby aj ony s porozumením a s láskou načúvali nám.“

				

Niečo o genealógii
Genealógia – náuka o rodoch bola donedávna rozvíjaná len
vedcami, historikmi a nadšenými
amatérmi. V súčasnosti vďaka
internetu sa o svojich predkoch
začína zaujímať aj naša generácia. Najčastejšie sa uvádza
nasledovná definícia genealógie: „Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda
skúmajúca vývoj rodov a vzťah
medzi rodovo príbuznými jedincami. Rodokmeň prihliada iba
k osobám (potomkom mužských
členov – potomkov po meči)
s rovnakým rodovým menom.”
Prvotným zdrojom okrem matrík cirkevných či štátnych, sú aj
naše cintoríny. A práve haličský
cintorín ma inšpiroval, aby som
sa snažila zostaviť rodokmeň
BOREŠOVCOV, ktorých slovenská vetva žila v Haliči tri
storočia.

Richtár Boreš s manželkou
a synom Františkom

OKIENKO DO MINULOSTI				
Úvodom
Zo starých českých kroník
sa dozvedáme, že meno Boreš sa
prvýkrát objavilo už v 11. storočí
(v r.1226) ako Boreš I.- verný
vazal kráľa Václava I. Boreš
a jeho potomkovia sa od tej doby
nazývali páni z Riesenburgu. Bol
to slovanský rod s nemeckým,
voľne zvoleným menom. Potomkovia Boreša I. sa rozvetvili
a založili ďalšie rody, ich členovia
boli štedrými mecenášmi kostolov
a založili aj niektoré ďalšie cirkevné pamiatky pri svojich kostoloch,
takže nakoniec sa zadĺžili a začal
úpadok veľkého bohatstva rodov.
Samozrejme potomkovia týchto
panských rodov dávno vymreli,
ale pre súčasnosť zanechali meno
Boreš v nezmenenej podobe. Toto
meno sa v hojnej miere vyskytuje
najmä v Čechách a na Morave,
nájdeme ho aj v Maďarsku, Portugalsku, Španielsku, ale na
Slovensku je zastúpené jediným
haličským rodom.
Borešovci v Haliči
J. Drenko vo svojej publikácii Halič píše: „Haličská
manufaktúra na súkno, prvá na
Slovensku bola založená grófom
Jánom Forgáchom r. 1774, neskôr
sa stala Spoločnosťou (1767).“
Ďalej sa tu píše, že odborné vedenie manufaktúry prevzal cechmajster František Geyer z Linca,
s ktorým v roku 1768 prišlo
ďalších 150 odborníkov z Čiech,
Rakúska a Horného Sliezska. Títo
prišli so ženami a deťmi a spolu
ich bolo 211. V Haliči si postavili
domy, kde zo začiatku pracovali
ako majstri „cajkári“ (výrobcovia vlneného textilu) vo vlastných domoch na 3 – 4 stavoch,
okrem toho mali aj výsek mäsa
a výčap. Pravdepodobne s týmito
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Najstarší pomník v cintoríne
odborníkmi prišiel do Haliče aj
prvý Boreš (podľa ústneho podania môjho starého otca). (Žiaľ
presnú lokalitu odkiaľ pochádzal
nemôžem udať, pretože sa spolieham len na pramene z rodinného
archívu a pamiatky v cintoríne,
kde na zachovalých pomníkoch
sa striedavo vyskytujú maďarské
a slovenské nápisy). Pravdepodobne prvý v Haliči narodený
potomok prisťahovaného Boreša
bol Franz Boreš (1793 - 1883).
Zachovalý pomník Franca Boresa
sa nachádza v Borešovskej ohrádke v cintoríne. Podľa písomných
dokumentov Franz Boreš bol
v roku 1864 haličským richtárom
(archív A. Borešovej), ktorý podľa
podpísaných svedkov (Najpaver, Francisci, Kalocsay a ďalší)
uvádza, že ako richtár vo veľkej
miere podporoval dobročinné
akcie, výťažok z ktorých sa vždy
použil na podporu školy a iné
dobročinné akcie. Pre svojich potomkov zabezpečil v haličskom
cintoríne rozsiahlu ohrádku, kde
sú dodnes pochovávaní príslušníci
a príbuzní rodu. Syn richtára -
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Pomník Boreš František
František Boreš (1827 – 1881) bol
kožušníkom a ako tovariš „vandroval“ po Uhorsku, aby nadobudol viac skúseností. (Množstvo
z jeho vlastnoručne vyrobených
kožušinových výrobkov sa zachovalo a v mojom detstve boli
vzácnymi kožuchmi, fusakmi
a pod. do saní). Žiaľ, zomrel pomerne mladý (54 ročný),
nestihol dostatočne materiálne
zabezpečiť ani svoju rodinu a tak
mladá vdova (40 ročná) Anna Dulajová (1841 – 1923) bola nútená
sama sa postarať o dvoch synov

Včelári
Je
nádherný
deň
prežiarený slniečkom a previevaný vlažným vánkom. Môj zrak
upútala včielka, letiaca nízko nad
trávnikom, ktorý sa ešte trblietal
kvapôčkami nočnej rosy. Moje
myšlienky sa v tú chvíľu preniesli tryskom trojzáprahu do 70 rokov vzdialenej minulosti. Odrazu
zdá sa mi, že stojí na dvore nášho
haličského domčeka v krátkych

OKIENKO DO MINULOSTI
a dcéru. Ako vedúca domácností
v „panských“ rodinách putovala nielen po Slovensku ale aj
po Rakúsku. Z každej domácnosti
dostala písomné „dobrozdanie“ za
svoje vzorné služby. Potomkovia
Františka Boreša (kožušníka):
1) Bores Ferenc (1862 –
1950) riaditeľ školy v Polomke, na dôchodku žil v Haliči
a v Budapešti.
2) Boress Anna – Laczkó Cyrillné
(1865 – 1900) žila vo Zvolene.
3) Ľudovít Boreš (1867 – 1951)
mäsiar a hospodár, žil v Haliči.
Potomkovia 2): Bores Anna vydatá Harmathy Lajosné a Bores
Ferenc – trvale žili v Maďarsku.
Posledný z potomkov Boresa Ferenca, ktori žili v Maďarsku, bol
syn, tak isto Bores Ferenc (1930
– 2008). Bol to jeden z posledných maďarských námorných
kapitánov a slúžil v maďarskej
námornej spoločnosti MAHART.
Tým po meči vymrel rod Boreš
žijúci v Maďarsku.
Potomkovia 3): Dr. Ľudovít Boreš
(1889 – 1956) žil v Bratislave a na
dôchodku v Trenčíne, pochovaný
je v Haliči. Boreš Jozef (1891 –
1931) hostinský a hospodár žil
v Haliči. František Boreš (1893 –
1983) mäsiar žil v Haliči.

Súčasní potomkovia rodu Boreš:
Nositeľmi rodového mena sú len
synovia a dcéra Františka Boreša
– Anna (81 r.), František (77
r.) a Jozef (73 r.), ďalej synovia
Františka: Lucián, Igor a vnuk
Patrik a synovia Jozefa: Jozef
a Branislav. Dr. Ľudovít Boreš
a Boreš Jozef mali len ženských
potomkov. V haličskej cintorínskej ohrádke odpočíva väčšina
Borešovskej rodiny, ktorej najmä
mužskí členovia sa pokladali za
lokálpatriotov a i keď neoplývali bohatstvom svojou prácou a
dobročinnosťou sa v každom období boli pokladaní za vážených
občanov Haliče. Na záver jeden
zaujímavý objav. Už v úvode som
spomenula bohaté zastúpenie
mena BOREŠ. Vďaka internetu
som objavila aj veľmi zaujímavú správu, že v meste Žatec (v
minulosti nazývanom aj mestom
chmeľu), v severozápadných
Čechách, každoročne udeľujú
cenu Boreša. Nepodarilo sa mi
zistiť pôvod tejto ceny, traduje sa
len legenda, podľa ktorej rytier
menom Boreš oslobodil mesto
Žatec od zlých duchov a na pamiatku toho sa stal patrónom
mesta a to je aj pôvod udeľovanej
ceny BOREŠA.

nohavičkách a škárami medzi latkovým plotom pozorujem „tátu“
v bielej košeli ako tichúčko po
špičkách obchádza v rade stojacich 15 farebných včelých úľov
a starostlivo prikladá ucho na
ich bočné steny. Takto si počína
skúsený včelár, aby zistil ako roj
včiel schúlený okolo svojej „matky kráľovnej“ ako veľký strapec
hrozna prečkal zimu. Môj otec
bol skutočne nielen skúseným,
ale i obetavým včelárom. Skoro

20 rokov ho trápila skutočnosť,
že v Haliči sa nenašlo niekoľko
mužov, ktorí by sa venovali
chovu tak užitočného hmyzu,
i napriek tomu, že historické
doklady uvádzajú, že v Haliči už
v 16. storočí boli. Včelári. Pamätám sa, že skoro každú nedeľu obchádzal obce, kde denno – denne
roznášal poštu. V týchto dedinách
našiel dostatok záujemcov, ktorí
sa rozhodli vrátiť sa k záľube
svojich predkov – k včelárstvu.
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včelstiev venujem ešte ktorou včielky robotnice uzatváratúto kratučkú spomien- jú jednotlivé bunky plastov naplku z môjho šťastného nených medom. Oddelenie tejto
detstva.
hmoty včelár vykonáva veľmi
opatrne „špachtľou“ a uloží ju do
Spomienka na stáčanie pripravenej nádoby. Oddeleniu
medu
medu a vosku z včelieho plastu
Báči
Hoffmann najlepšie poslúžia detské ústočká.
nemusel použiť obecný Chutný med potešil žalúdok
bubon, aby oznámil a zostávajúca guľôčka vosku sa
správu, ktorá sa šírila neskôr prevarila a zručný včelár
plameňa z roztaveného vosku si v jednoMúzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci rýchlosťou
po slnkom vyprahnutej duchom lise vyrobil nové „medzilúke, kde sa hrala kopa stienky“ pre ďalšiu znášku.
Tak vznikli včelárske spolky
detí,
že
sa
u Outratov stáča med. Vytáčanie sa pretiahlo obyčajne
v Maškovej, na Lupoči, v Prahe,
Lehôtke i v Ľuboreči. Ešte sa Deti sa húfom rozbehli a čochvíľa až do večerných hodín. Spokojné
pamätám že dokonca i v mojej sa zaplnil pieskom vysypaný deti sa vracali domov až vo chvírodnej obci som videl niekoľko dvorček i úzky „gang“ domčeka li, keď báči Dyttmayer na veži
prastarých úľov. Boli to jedno- na druhej ulici vedľa Borešovej kostola zatiahol za dlhý povraz
duché duté kláty alebo guľaté, záhrady, hlasným a veselým a nad strechami domčekov sa ozupletené z povriesel slamy. Včely džavotom chlapcov i dievčat. Sem val zvon oznamujúci čas večernej
sa tedy v Haliči kedysi pestovali. tam sa ozval i bolestný výkrik, modlitby. Na ďalší „medový deň“
Nakoniec i podmienky pre chov keď niektorá z podráždene pole- bolo treba čakať až kým včeličky
včiel sú tu výborné (vynikajúce). tujúcich včiel si vybrala pre svoje zasa naplnili tisíce nových plastov
Husté porasty kvitnúcich agátov žihadlo jemnú detskú pokožku. kilogramami sladkého medu.
zaručujú dobrú znášku kvalit- Očakávanie sladkej odmeny však (Poznámka prekladateľa: spôsob
ného medu a väčší počet včiel je dala hneď zabudnúť na chvíľkovú vytáčania medu a pomôcky sú
i zárukou dokonalejšieho opele- bolesť. (Deti vtedy neboli aler- z doby autorovho detstva – trinia ovocných stromov a tým aj gické na uštipnutie včiel). Keď sa dsiate roky minulého storočia.)
bohatšia úroda. Viem, žihadlo na ozval spoločný výkrik „už sa točí“,
Zo spomienok na Halič:
ktoromkoľvek mieste tela bolí, zorničky detských očiek sa rozjasnili
a
špičky
mlstných
jazýčkov
Bohumil Outrata
ale malá lyžička dobrého medu
sa vysunuli cez medzierky medzi
potlačí i tuto boľačku.
mliečnymi zúbkami. Hneď na to
prvá štvorica pekne zoradených
Dodatok
Cvičíme
Dodatočne som sa doz- detí stojacich pri čistučkom stole,
na
ktorom
stála
červená
„rajnička“
s radosťou!
vedel, že v mojej rodnej obci je
niekoľko nadšených a úspešných si mohla svojimi prštekmi siahnuť
Obdobie, v ktorom žijeme
chovateľov
včiel,
dokonca na dno, kde sa nachádzala mäkká
združených
vo
Včelárskom hmota vosku a medu a pršteky je charakteristické uponáhľaným
spolku - to ma veľmi potešilo. potom rýchle ukryť v poloot- a stresovým spôsobom života.
Spomenul som si najmä na svojho vorených ústočkách. Ó, aká to Ľudia sú unavení a obmedzootca,
ktorého
celoživotným bola nevýslovná slasť, ktorej sa vaní v prirodzenom pohybe.
snom bolo v tridsiatych rokoch nemohli vyrovnať ani mliečna Nakoľko väčšina z nás má sedavé
minulého storočia niečo podobné čokoláda, či hodvábne bonbóniky zamestnanie, dohodli sme sa, že
založiť a to je teraz skutočnosťou plnené orieškovou náplňou ale- sa budeme venovať aktívnemu
aj v Haliči. Ako vďaku a želanie bo turecký med. Nič nemoh- cielenému pohybu na spevnebohatých znášok a úspechov lo nahradiť túto kúzelnú chuť nie tela v telocvični. Ani sa nám
v chove zdravých a pracovitých zoškrabanú hmotu vosku a medu, nechce veriť, že už sa stretávame
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v telocvični 14 rokov trikrát
týždenne. Začínali sme s cvičením
aerobiku, ktoré bolo v tom čase
moderné a aj s cvičením kalanetiky
na spevnenie svalov a odstránenie nežiaducich účinkov sedenia za počítačom. Postupne sme
zaraďovali náročnejšie zostavy
pozostávajúce z rôznych krokových a tanečných variácií, na
rad prišla aj kick-boxová aerobiková choreografia, cvičenia podľa
Edity Sipeky, joga a cvičenia na
fit-loptách. Ani nás neobišiel boom
posledných rokov v pohybových
aktivitách a to všadeprítomná
zumba. Zumba je tanečná fitnes
hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje
dynamickú
latinsko-americkú
hudbu a latinsko-americké tance

spolu s aeróbnymi pohybmi.
Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton,
Flamenco, Hip-hop, Cha-cha,
Samba, Calypso, Belly Dance.
Spoločne strávené hodiny sú pre
nás výborným relaxom, zábavou,
antistresovým doplnkom na psychiku. Na zumbu chodia ženy,
ktoré sa poznajú roky a ktoré sú
kamarátky, pred hodinou i po nej
si povedia ako sa majú ich deti,
čo nové v rodine, v práci, čo navaria svojim manželom, a aj preto
tam chodia tak rady! Vítané sú aj
nové cvičenky, ktoré sa zapoja do
cvičenia a zistia, že táto aktivita
je oveľa lepšia ako sedenie pred
televíznou obrazovkou. Zumba
je rovnako vhodná pre mladé,
ako aj pre staršie ženy s rôznymi

postavami, od úplne štíhlych až
po riadne bacuľky. Zumba je pre
všetkých, čo majú radi tanec, energiu, pohyb a nevadí im spotiť
sa. Žiadna žena nemusí mať obavu, že na začiatku si bude pripadať
ako „poleno“, neskôr sa tento
pocit zmení na radosť zo zvládnutého pohybu a tanca a z telocvične
bude odchádzať pozitívne naladená a plná energie. Kto má záujem zapojiť sa do cvičenia môže
sa dostaviť do malej telocvične
v Haliči každý pondelok, stredu
a piatok o 18-tej hod. Stačí si
priniesť tepláky, botasky a hlavne
dobrú náladu a chuť do cvičenia.

Odhlásení:

Narodili sa:

Ján Ďurčo
Viera Ďurčová
Ján Ďurčo
Marian Fajčík
Vladimíra Kostíková
Fatima Modrianska
Klaudia Modrianska
Jakub Jarábek
Patrik Jarábek
Daniela Nováková
Mária Peťková
Mária Števková
Terézia Zmeškalová

Samuel Martinka
Sofia Martinková
Viliam Marko
Sandra Berkyová
Jakub Priatka
Lily Melichová
Laura Oláhová
Hana Udvardyová
Lenka Fajčíková

Výpis z evidencie
obyvateľov
Prihlásení:
Ing. Milan Ďurica
Ing. Ján Jackuliak
Dominika Kacvinská
Silvia Komorová
Lenka Kurčíková
Ondrej Majer
Marta Matúšková
Peter Matúška
Marta Matúšková
Alexander Novohradský
Ing. Róbert Pavlík
Michal Rácz
Jakub Rácz
Iveta Struhárová
MUDr. Jana Šemetková
Mgr. Marian Šustek
Marta Vabcová
Jaroslav Vabec
Ján Vinarčík
Mgr. Jana Vinarčíková
Natália Vinarčíková

RÔZNE

Uzavreli manželstvo:
Michal Porubiak a Andrea Hanesová
Tomáš Kurčík a Lenka Harandzová
Dušan Martinka a Adriana Gáliková

Ing. Ivana Michaliková a spol.
KMC Halič

Umreli:
Emília Žingorová
Emília Lažíková
Anna Kosková
Mária Čiešková
Zuzana Labúnová
Marta Ďurdíková
Peter Martinka
Rudolf Jaško
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Zodpovednosť poslancov podľa pridelených ulíc
Jozef Turek:				
Ulica sadová
Ulica školská
Ulica mládežnícka
Ulica SNP
Mgr. Mária Fajčíková:		
Ulica zelená
Ulica 23. januára
Ulica hrnčiarska
Božena Hochholcerová:		
Ulica Hviezdoslavova
Ulica športová
Ulica družstevná

Ing. Marian Hujo:			
Ulica Ľ. Štúra
Ulica budovateľov
Ulica osloboditeľov
Mgr. Jozef Pročko:			
Ulica zámocká
Ulica lipová
Telka
Mgr. Alexander Udvardy:		
Ulica M. R. Štefánika
Ulica lúčna
Ulica letná
Ulica záhradná			
			

Bc. Ivan Priadka:			
Ulica úzka
Ulica mieru od č. 1 – po L-Café
Mgr. Katarína Gálová:
Ulica mieru od p. Tureka po
križovatku
Ulica B. S. Timravy
Ulica partizánska
Mgr. Igor Kokavec:			
Ulica staničná
Ulica Š. Moyzesa
Ulica Kpt. Nálepku

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a separovaného zberu na rok 2011 - 2012
mesiac
I.
II.
III.
IV. V. VI. VII.
deň
5.
2. 2., 16. 13.
11.
8.
6.
zber
M+Ž M+Ž Z+F Z+F Z+F Z+F Z+F
deň
19. 16.
30.
27. 25.
22.
20.
zber M+SZ M+SZ Z+SZ Z+SZ Z+SZ Z+SZ Z+SZ

VIII.
IX.
X.
3., 17. 14.
12.
Z+F
Z+F Z+F
31.
28.
26.
Z+SZ Z+SZ Z+SZ

XI.
XII.
I.
II.
9.
7.
4. 1., 15.
Z+F Z+F Z+F Z+F
23.
21. 18. 29.
Z+SZ Z+SZ Z+SZ Z+SZ

M = modrá nálepka platí do konca mesiaca február 2011 – vývoz 2x mesačne + separovaný zber
Ž = žltá nálepka, ktorá platí do konca mesiaca február 2011 – vývoz 1x mesačne + separovaný zber
Z = zelená nálepka, ktorá platí od začiatku mesiaca marec 2011 do konca mesiaca február 2012 – vývoz 2x
mesačne + separovaný zber
F = fialová nálepka, ktorá platí od začiatku mesiaca marec 2011 do konca mesiaca február 2012 – vývoz
1x mesačne + separovaný zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade.
Cena za žlté, modré a zelené vrece je 0,26,- €.
Kuka nádoby je možné zakúpiť na obecnom úrade v cene 28,20,- €.

Halič

(Literárny príspevok
zo súťaže Halič – obec
v ktorej žijem)
V Haliči je pekný park, zámok
preteká nám Tuhársky potok.
Na zámku teraz nebýva nik,

len ten starý strážnik.
Zámok sa renovuje,
dedina sa z toho raduje.
Večer je otvorená pekáreň,
cez deň zas pekná lekáreň.
Nechýba rybník, nový chodník
a na námestí pekný pomník.
Vznikol klub dôchodcov,

aby nik netrpel samotou.
Nachádza sa tu aj knižnica,
nechýba Slovenská matica.
Malatincová Nikoleta
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Eko – hit

(Literárny príspevok
zo súťaže Halič – obec
v ktorej žijem)
Veľká dedinka Halič
v údolí sa prestiera,
nad ňou zámok sa veží,
k nebu sa vystiera.
Na kopci už stojí celé roky,
skrytý v tichu za stromami.
Sleduje naše života pokroky
sprevádzané pohromami.
To, že tam zámok niekde je,
sprevádzali vrcholky jeho veží.
Teraz ho už menej stromov kryje,
niektorým ľuďom to na srdci leží.
Že píliť zelené živé stromy,
aby zámok-dielo ľudských rúk,
vynikol,
som od úžasu takmer chromý,
človek prírodu pretvárať až príliš
si privykol.
Obnovme slávu zámku
niekdajšiu!
Preč s tým stromom, ten mi tam

Detské Vianoce
v Haliči
Sestričky z Rodiny Panny
Márie v spolupráci s Občianskym
združením Ágnes zo Starej Haliče
pripravili pre deti naozaj štedré
Vianoce. Vďaka zahraničným
darcom si každé dieťa mohlo
z kostola odniesť darček, ktorý
bol určený len pre neho. Darčekov
bolo naozaj neúrekom, preto aj
ich rozdávanie bolo rozdelené
na viac dní. Ako už po niekoľko
rokov, aj tieto Vianoce si i deti
zo širokého okolia Haliče mohli
nájsť pod veľkými vianočnými
stromčekmi svoj darček. Viaceré
z týchto detí sa pri otázke, že čo si
našli doma pod stromčekom, často
len zahľadia do zeme a hanbia sa

KULTÚRA
vadí.
Urobme všetko pre prioritu
najvyššiu,
a to sú peniaze – tie my máme
radi.
P. P. Hlivka

k nim. Vyšli na priestranstvo pred
zámockou bránou a posunuli sa
na okraj, odkiaľ bol dobrý výhľad
na územie od Lučenca. Z útržkov
rozhovoru zvedavcov sa dozvedel,
že práve odtiaľ majú doviezť rakvu s nebohým Jánom Forgáčom.
Až za šera sa objavilo prvé auto
a za ním sa pomaly presúvala
Posledná cesta
kolóna ďalších rozsvietených modomov
torov, smerujúcich do Haliče. Mo(Literárny príspevok
torizovaná šrafeta bola v tej dobe
zo súťaže Halič – obec
nevídaným obrázkom a pôsobila
v ktorej žijem)
ako rozprávková šnúra perál. Bol
to nezabudnuteľný pohľad. Na
Tento príbeh sa odohral druhý deň bol v kostole vystavený
veľmi dávno. Je to príbeh, ktorý katafalk so zosnulým grófom.
sa rozpráva málo. Spomína si Okolo stála čestná stráž v hrdej
naň Vít Ilek. Prežil ho ako malý rovnošate. V prvom rade stál Víchlapec. Nespomína si, v ktorom tov starý otec a vtedy si uvedomil,
ročnom období sa to stalo, keď že je to skutočnosť a nie iba sen.
podvečer zbadal skupinku ľudí. Hoci ten jedinečný svetelný rad
Medzi nimi bola najmä mládež, áut so zosnulým grófom v detskom
ktorá sa náhlila po cestičke k zám- svete pôsobil ako z rozprávky.
ku. Hneď si myslel, že to bude
niečo zaujímavé. Tak sa pripojil
Marcela Majorošová
povedať, že nič nedostali.
Tentokrát však deti nechceli
len dostávať, ale chceli si
pripraviť i niečo, čím by mohli ostatných obdarovať. A tak,
i s finančným prispením Nadácie pre deti Slovenska, si
deti pripravili Vianočnú hru,
v ktorej prerozprávali príbeh
narodenia malého Ježiška.
Vianočná hra bola súčasťou
projektu
mimoškolských
aktivít pre deti zo sociálne
znevýhodnených
rodín,
ktorý bol podporený v rámci
programu Hodina deťom.
Po Vianočnej hre si mohlo
každé dieťa prísť po darček
sále kultúrneho domu v Haliči poso svojím menom, a potom
aj s darčekom utekali poďakovať tom na deti čakalo vianočné posa Ježiškovi k jasličkám. V malej hostenie.

					

Niečo k Haličským
slávnostiam
Možno sa vám to zdá ako
aprílový žart písať o augustových
slávnostiach pred Veľkou nocou.
Čas ale rýchlo letí a na prípravu
dobrého programu ho niekedy nie
je dosť. Zabezpečiť dobrý program má na starosti komisia pre
kultúru. Aby bol naozaj dobrý,
pestrý a pre všetky vekové kategórie vhodný, obraciame sa na

Nové knihy
v Obecnej knižnici
Brat, Roman: Miramar, s.r.o.;
Hargaš, Jano: Môj otec mafián;
Urbaníková, Eva: Príliš osobná
známosť; Dirieová, Waris: Púštny
kvet; Martin, Kat_ Vianočné hodiny; Gillerová, Katarína: Zabudni na minulosť; Hamzová, Mária:
Zlomený kvet; Collins, Jackie:
Ľahká hollywoodska princezná;
Šulajová, Zuzana: Ako z románu;
Ronka, Matti: Dobrý brat, zlý

KULTÚRA					
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Vás, občanov Haliče. Veľmi nám
pomôžete, keď sa vyjadríte, akú
má mať podobu. Či je dobre robiť
program tak, ako v minulosti od
10,30 hod. približne do 17,30.
Čo by ste chceli vidieť a počuť?
Do úvahy treba zobrať finančné
a materiálne podmienky obce,
ako aj to, aby mohol byť v prípade
zlého počasia v kultúrnom dome.
Môžete napísať, aby sme pozvali
Madonu, Shakiru či Coperffielda,
ale dopíšte aj to, odkiaľ vziať na

to peniaze. Tie nám nestačia ani
na Desmod, Kristínu či iné slovenské hviezdy, o zahraničných ani
nehovoriac. Svoje pripomienky
zasielajte na e-mail igorkokavec@
pobox.sk, alebo písomne na obec
Halič do 2. 5. 2011. Všetky pripomienky a návrhy nám pomôžu
pripraviť pre Vás a pre ostatných
návštevníkov príjemne strávený
deň v našej obci.

brat; Koscelanská, Silvia: Drsná
neha; Benda, René: Moja studená
vojna; Keleová-Vasilková, Táňa:
Ranč u starého otca; Yates, Richard: Veľkonočný sprievod; Kate,
Lauren: Pád; Ottov sprievodca
na cesty Angličtina; Balogh,
Mary: Diablova pavučina; Rice,
Anne: Čas anjelov – Piesne serafov; Feather, Jane: Hriešny
knieža; Bagshaw, Tilly: Dámska majstrovská hra; Feldek,
Ľubomír: Sedemdesiat o láske;
Keny, Sherrilyn: Živly noci; Ako
funguje neuveriteľné ľudské telo;

Ako ľudia vynašli takmer všetko;
Učenie je zábava 2 (pre deti 6 8 rokov); Zahrajme sa na školu
2 (pre deti 5-7rokov); Michaels,
Fern: Keď ma raz oklameš; Greer,
J. M.: Tajomstvá Strateného symbolu; Zinková, Michelle: Proroctvo sestier; Kleinová, Zoe: Kresba v prachu; Martin, Suzanne:
Precvičenie chrbta na každý deň;
McFadyen, Cody: Temnejšia
stránka; Pastoreková, Anika:
Príbeh jednej lásky; Gruen, Sara:
Voda pre slony.

Rekonštrukcia námestia

Mgr. Igor Kokavec

Prebiehajúca rekonštrukcia Haličského zámku

V skutočnosti všetko šťastie, ktoré kedy nájdete, sa skrýva vo Vás.
										
L. R. Hubard

Obec Halič pripravuje
Deň matiek – 8. 5. 2011 – program zostavený žiakmi ZŠ s MŠ Halič a súborom Haličan
Položenie kytice k pomníku padlých v 2. svetovej vojne – 9. 5. 2011
Váľanie mája – 31. 5. 2011
Klub slovenských turistov Sokol Halič pozýva na Haličskú 100 – 27. – 28. 5. 2011
Obecná knižnica v Haliči vyhlasuje 2. ročník výtvarnej a literárnej súťaže: Halič – obec, v ktorej žijem.
Výtvarné a literárne práce je potrebné odovzdať v knižnici do 30. mája 2011. Najkrajšie práce budú odmenené a vystavené počas Haličských slávností.

Poznámka redakcie
Vyzývame predsedov činných organizácií, ktoré od obce dostávajú dotácie, aby svoju činnosť prezentovali v obecných novinách a na internetovej stránke obce.
Redakčná rada upozorňuje, že do súťaže o najkrajšiu predzáhradku už nie je potrebné prihlasovať
sa. Komisia životného prostredia bude priebežne hodnotiť všetky verejné priestory pred rodinnými domami a v mesiaci október vyhlási víťaza súťaže.
Do redakcie Haličských zvestí bol doručený článok od Mgr. Jozefa Pročka, poslanca obecného
zastupiteľstva. Po jeho prečítaní redakčná rada nedoporučila článok na uverejnenie, nakoľko obsahuje nepravdy, urážky a patrí skôr do bulváru a nie do obecných novín. V prípade, že pán Pročko si myslí, že má
pravdu, jeho povinnosťou je obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.
									
Redakčná rada

Kino Hviezda pozýva
22. 5. BELLA
Film, inšpirovaný skutočným príbehom, sa dotkne diváka hlboko v srdci. Aj keď ochrana nenarodeného života nie je ústrednou témou príbehu, po zhliadnutí filmu mnoho žien zmenilo svoje rozhodnutie
ísť na potrat. A BELLA hovorí aj k tým, ktorí sa okolo týchto žien pohybujú. Navzdory tomu, že vo filme je
málo priamych poukázaní na Boha, je Ho silno cítiť v celom filme. Hlavný predstaviteľ Eduardo Verástegui, držiteľ ceny „Najlepší herec” na Medzinárodnom filme katolíckych filmov v Ríme 2010, sám prešiel
premenou od populárneho herca telenoviel s bezstarostným životom ku oddanému katolíkovi, ktorý si ctí
kresťanské a rodinné hodnoty. Tieto teraz šíri prostredníctvom svojich filmov.
Snímka BELLA získala cenu People’s Choice Award na filmovom festivale v Toronte a mnoho ďalších
ocenení. Len pred pár týždňami sa skončilo jej premietanie v Poľsku, a predtým, na jeseň 2010 v Anglicku.
5. 6.

SVETOVÁ INVÁZIA
V minulosti bolo zaznamenaných niekoľko prípadov spozorovania UFO. V roku 2011 sa to, čo sa
zdalo byť kedysi neuveriteľné, premení na krutú realitu, keď Zem obsadia neznáme sily. Los Angeles sa
stane posledným útočiskom bitky, ktorú nikto nečakal. Námorná jednotka je povolaná okamžite reagovať
a bojovať proti nepriateľovi, s akým sa nikdy predtým nestretli. Snažia sa neznámym votrelcom zabrániť
v ďalšom postupe, pretože tí sú určení zničiť všetko, čo im stojí v ceste...
Akčný, sci-fi thriller, MP od 12 rokov, 116 min.
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