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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Čakaj, vytrvaj, vydrž. Trpezlivosť je génius.

Halič. Cítim sa tu ako doma
V dnešných dňoch dochádzam
do Haliče každý týždeň. Mám tu zamestnanie, projekt, prácu, ktorú nesmierne
milujem a veľmi rada robím, ktorá sa
stala mojou vášňou. Rada spočívam
pohľadom na každom jednom zákutí
a miestečku vo vašej obci. Som vďačná,
že môžem byť súčasťou niečoho, čo
iných ľudí nestretne nie jedenkrát za
jeden život, ale ani raz za päť životov.
Niečoho tak úžasného, romantického,
a zmysluplného a reálneho zároveň. Vy,
milé čitateľky a čitatelia z Haliče, určite
viete, o čom hovorím. Som projektová manažérka a pracujem na obnove
a rekonštrukcii vášho Haličského zámku.
Som zamestnaná v akciovej spoločnosti
IMET, ktorá je investorom tejto rozsiahlej a veľkolepej akcie, ktorej ste sa vy,
obyvatelia Haliče, ako som sa postupne
dozvedala, nevedeli dočkať. Váš zámok
bol odjakživa najvýznamnejším symbolom Haliče. Teraz to už všetko viem,
ale nebolo tomu vždy tak. Možno mi to
budete aj zazlievať, ale zo začiatku som
pri slove Halič bola v akejsi neistote –
rozmýšľala som, či sa hovorí o mestečku
Holíč na Záhorí alebo o kniežatstve na
severovýchode bývalej rakúsko-uhorskej
monarchie. Dnes je všetko inak – vaša
obec si získala moje srdce hneď pri mojej
prvej návšteve, pri prvom dotyku s jej
geniom loci. Prostredníctvom úžasných
ľudí–Haličanov,ktorí osobne poznali rodinu Forgáčovcov(napríklad pani Satinská či pani Rehaneková, už žiaľ nebohá

mamička
súčasného
starostu obce), som
nazrela do minulosti
a pocítila atmosféru tej
doby. Ja som sa narodila a vyrastala v Bratislave, tu aj žijem a mám
tu zázemie – rodinu,
priateľov, väzby, ktoré
nikdy nič nepreruší. Pri
nespočetných rozhovoroch a kontaktoch
s Haličanmi som však
bola úprimne zaskočená
vaším
lokálpatriotizmom,
vašou
zanietenosťou a záujmom o dianie v obci
a na zámku. Vtiahlo ma to. Dnes keď som
v Bratislave „na návšteve“ a dookola rozprávam známym, že „u nás v Haliči toto
a u nás v Haliči tamto“, pozerajú sa na
mňa trochu s dešpektom a pýtajú sa: „Ty
si sa odsťahovala z Bratislavy?!“ Asi po
tretej takejto otázke musím jednoducho
povedať: „Vlastne áno. Časť môjho srdca už je z Bratislavy preč, je tu v Haliči.“
A milí Haličania, aj vám trochu závidím.
Aj vďaka môjmu zamestnávateľovi som
prešla množstvo slovenských obcí a tak
môžem porovnávať. Keď chodím po
Haliči a vidím tie zmeny, vidím ako sa
stále niečo deje, niekde sa kope, niekde
opravuje, vtedy cítim, že vy, Haličania,
len nesedíte a nečakáte. Vidím, že to,
ako podporujete starostu a vedenie
obce, sa vám vracia späť v podobe podpory vás všetkých a služby všetkým
obyvateľom. Iste môžem hovoriť za
všetkých podnikateľov, živnostníkov,

Comte de Buffon

zamestnaných aj nezamestnaných, že cítia to, čo cítim aj ja. Spravujete si svoju
Halič príkladne a aj vďaka tomu máte
vychýrenú reštauráciu a pizzeriu, kam
bežne prichádzajú ľudia nielen z Lučenca
(a aj z Bratislavy), vďaka tomu sa odkanalizovala celá obec, opravila sa bývalá
synagoga či strecha kostola, dokončila
sa rekonštrukcia školy a podstatnej časti
miestnych komunikácií, pracuje sa na obnove studní a upraví sa námestie... a ešte
by sa dalo menovať ďalej. A vďaka tomu
je môj zamestnávateľ a investor obnovy
zámku tu, vo vašej obci, a nie niekde
inde. Hovorí sa, že ľudia majú takú vládu,
akú si zaslúžia. Veľmi si aj spolu s vami
želám, aby takáto atmosféra dobroprajnosti, spojená s neustálym zlepšovaním
života, pretrvala v Haliči ešte dlhé roky
– veď už aj ja som tu doma.
				
Regína Vidová
projektová manažérka obnovy
a rekonštrukcie zámku v Haliči
IMET, a. s.
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Na margo tohtoročných
Haličských slávností
Teplé slnečné počasie,
pútavý program zostavený tak,
aby zaujal mladších i tých starších,
snáď spôsobil, že tieto slávnosti
sa  skutočne vydarili. Účinkujúci  

Ako sa rozbieha
činnosť v dennom
centre
Od 20. mája, kedy denné
centrum začalo fungovať, bol
uskutočnený celý rad podujatí.
9. júna sa   konala rednáška na
tému Pomoc a podpora zdravotne
postihnutým občanom a seniorom.
Pracovníčka ÚPSVaR vysvetlila
podmienky a kritéria, ktoré treba splniť, aby postihnutý občan
mohol podporu získať. 17. 6. na
medzinárodnej úrovni zaškolené
odborníčky merali  prístrojom Tanita fyzickú kondíciu, na výsledky ktorej boli všetci zúčastnení
veľmi zvedaví. Členky výboru sa
dohodli, že spoločne v priestoroch
denného centra budú oslavovať
svoje jubileá. 17. 6. tu oslávila
svoje životné jubileum pani Mária
Rapčanová. 29. 7. usporiadalo
vedenie klubu v spolupráci s ob-

SPRAVODAJSTVO 		
i hostia si pochvaľovali,  pochutil
dobrý guláš i iné pripravené
špeciality, o ktoré sa postarali
zamestnanci obecného úradu. Poslanci i členovia súboru Čerešeň
z Nižnej Kamenice si okrem pripraveného programu so záujmom
prezreli pamätihodnosti našej
obce, no navštívili denné centrum  

i zrenovovanú základnú školu, kde
sa im ochotne venovali riaditeľ
školy a jeho zástupkyňa. S mimoriadnym záujmom si prezerali
kostol i synagógu. Námestie bolo
zaplnené stánkami rôzneho tovaru
či remeselníckych výrobkov.
B. H.

cou zájazd na termálne kúpalisko
Podhájska. 41 účastníkov prežilo
krásny slnečný deň, kúpanie sa
vydarilo, čo presvedčilo, že takéto
zájazdy sú pre občanov zaujímavé
a   potrebné. Podobný zájazd bol
zorganizovaný 24. augusta na kúpalisko Číž, ktorý sa tiež vydaril.
31. augusta oslavovala svoje jubileum pani Matilda Svoradová. 17.
9. sa konala  
zdravotná
prednáška
spojená
s masážou
celého tela.
21. 10. oslavovala
svoje jubileum
pani Evka
Póniov á . P r i
príležitosti
M e -

siaca úcty k starším sa stretli
členovia klubu, aby spoločne
zaspomínali na minulosť a pri
heligonke   Tomáša Gibalu sa
rozveselili.O dobrú náladu sa postarali obidvaja  bratia Gibalovci.
V októbri sa začal aj kurz práce na
počítači pod vedením pani Márie
Veselovskej.
B. H.
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Stretnutie jubilantov
našej obce
V nedeľu t. j. 17. októbra
sa v rámci Mesiaca úcty k starším
v malej sále kultúrneho domu  
konalo stretnutie tohtoročných
jubilantov našej obce. Pozvaných
bolo 42 občanov, zúčastnili sa  len
15. V oficiálnej časti ich pozdravil
starosta obce p. Vladimír Rehanek
povzbudivými a ďakovnými slovami spojenými  s blahoželaním.
Po slávnostnom príhovore sa
jubilanti podpísali do pamätnej
knihy obce a prevzali si kvetinové darčeky. O kultúrny program
sa postarali: základná škola a hudobno-spevácka skupina Haličan,
ktorej vynikajúce speváčky vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru. Nemobilní občania, ktorí sa
stretnutia nemohli zúčastniť, boli
navštívení vo svojich domácnostiach.
B. H.

Odbornosť alebo
neodbornosť?
Po prečítaní titulnej strany
občasníka Haličan (september
2010) chcem obyvateľom Haliče
upresniť niektoré informácie,
týkajúce sa mojej činnosti v Obci
Halič. Cena za výstavbu chodníka na Ul. mieru bola spochybnená tým, že by sa dalo ušetriť
1/3 nákladov s aktivačnými pracovníkmi. Kto to vypočítal a na
základe čoho? Každá stavebná
činnosť je zaradená podľa stavebného zákona, kde zhotoviteľ
musí mať príslušnú odbornú  
spôsobilosť, aby sa stavebné dielo zhotovilo kvalitne podľa projektovej dokumentácie. Uvedené

Pripomenuli sme si
21. augusta uplynuli 3
roky od úmrtia našej rodáčky,
spisovateľky Hany Ponickej.
Výročie sme si pripomenuli
položením kytice na jej hrob v miestnom cintoríne ako i pri pamätníku v parku na námestí.
27. augusta sme si pripomenuli už 66. výročie SNP
spochybnenie ceny za vykonané
dielo považujem za poškodenie
firmy   SVOMA s.r.o, Lučenec.
Je smutné, že v redakčnej rade
občasníka Haličan sú ľudia, ktorí
sú aj vo výbore TJ Slovan Halič
(Ján Hikker a Dušan Dojčiar)
a teda vedia, že za roky 2009
a 2010 firma SVOMA sponzorovala futbal v Haliči vo výške
4.000,- € (120.000,- Sk) a uverejnili takýto článok. Nežiadal som
nikdy reklamu v novinách. Za také
sponzorstvo dobrá reklama, nie?
Ešte chcem reagovať na výsadbu
tují, ktoré sa vysadili na Ul. mieru.
Obec tuje nekupovala, firma
SVOMA sponzorsky niekoľkým
obciam v okrese Lučenec dodala uvedené tuje. V občasníku

tradičným sprievodom k pomníkom v obci, v lesíku a položením
kytíc aj na hrob postrieľaných
partizánov v miestnom cintoríne.
Pietny akt pokračoval potom na
námestí zapálením symbolickej
vatry a príhovorom starostu obce.
Nepriazeň počasia nedovolila,
aby pripravení hudobníci aj speváci prilákali viacej ľudí.
B. H.
sa uvádza, že pre neodbornú
výsadbu a ošetrovanie vysýchajú.
Áno, máme v obci občanov ,,odborníkov“, ktorí si najprv niektoré tuje presadili na iný pozemok
a tie čo ostali, postupne ošetrujú
ďalší ,,odborníci“, ktorí olamujú
vetvičky, na následky čoho vysychajú. Dúfam, že medzi nami
bude viac tých odborníkov, ktorí
sa budú podieľať na skrášľovaní
a budovaní obce, a menej takých
,,odborníkov“,
ktorí
svojím
prístupom poškodzujú obec. Obyvatelia obce si zaslúžia, aby sa im
do domácností dostávali pravdivé
a neskreslené informácie.
Marián Svorad
SVOMA s. r. o., Lučenec
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Vyhodnotenie
volebného programu
rokov 2007 - 2010

hlavne v lokalitách kde sa budovala 2. etapa kanalizácie, obec
zo svojho rozpočtu uvolnila 2 300
000,- Sk na ich opravu. Rok 2007
bol prvým rokom programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013
s možnosťou získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
EU. Preto aj naša obec vyčlenila
nemalé finančné prostriedky na
prípravu projektovej dokumentácie viacerých stavieb, ktoré boli
súčasťou volebného programu
ako rekonštrukcia MK a vybudovanie rigolu na odvedenie
dažďových vôd, výmena okien,
zateplenie fasády a rekonštrukcia
sociálnych zariadení ZŠ s MŠ
Halič, chodník pre peších Halič –
cintorín, chodník pre peších Halič
smer Lučenec a obnova centrálnej
časti obce Halič. Na projektovú
prípravu posledne menovanej
stavby sme zo SAŽP B. Bystrica  
získali 90 000,- Sk. V tomto roku
sa obci podarilo majetkoprávne
vysporiadať- odkúpiť pozemky
pod budovou školy, čím bola
splnená jedna s podmienok na
čerpanie financií z fondov EÚ.
Popri realizácii resp. príprave
vačších akcií sme zabezpečovali
aj menšie akcie ako budovanie
garáže pre zakúpené menšie
nákladné vozidlo Multicar, oplocoval sa areál ZŠ s MŠ Halič,
športový areál, vymieňali sa staré
a neúsporné svietidlá za nové,
obec sa finančne podieľala na
výstavbe detského ihriska v areáli
ZŠ s MŠ a iné. Obec tak ako po
minulé roky finančne podporovala šport, kultúru, sociálnu oblasť,
rekonštrukciu synagogy na evanjelický kostol, DHZ a pod.

Vyhodnotenie
volebného programu starostu obce
Vladimíra Rehaneka a poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorí ho
prijali za svoj, sa stalo už akousi dobrou tradíciou aj preto, aby
občan obce – volič mal možnosť
zistiť, či sľuby a úlohy, ktoré si
zapracoval do volebného programu starosta obce sa splnili resp.
sa plnia. Preto vždy v decembrovom vydaní Haličských zvestí
sa hodnotil volebný program po
jednotlivých rokoch a v tomto
roku bol hodnotený v augustovom vydaní Haličských zvestí.
Na základe uvedeného toto vyhodnotenie volebného programu
bude stručnejšie a viac zamerané
na objemové plnenie programu.

Rok 2007

V roku 2007 pokračovala
výstavba „Halič kanalizácia
a ČOV 2. stavba s RN 31 809 144.Sk. V mesiaci november toho istého roku bola i ukončená. V roku
2007 sa na tejto stavbe prestaval
finančný objem vo výške 14 970
200,- Sk. Na základe žiadosti
obce, Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť VEOLIA vymenila
azbestové potrubie za plastové na
Ul. hrnčiarskej a boli vybudované
aj nové domové prípojky, všetko
s RN ( rozpočtovým nákladom) 2
950 000,. Sk. Podobne bola vymenená časť vodovodného potrubia
na Ul. Hviezdoslavovej s RN 1
500 000,- Sk. Z dôvodu postupnej Rok 2008
opravy miestnych komunikácií
Obec aj v tomto roku

vyčlenila 900.000,- Sk na
pokračovanie v opravách MK miestnych komunikácií). V zmysle
pasportu dopravného značenia
boli zakúpené dopravné značky
a postupne osádzané pri MK. Zo
SAŽP B. Bystrica (Slovenská
agentúra životného prostredia)
obec získala nenávratný finančný
príspevok vo výške 90 000,- Sk
na obnovu dvoch historických
studní v centre obce. Pokračovala
postupná výmena svietidiel verejného osvetlenia v objeme 50 000,Sk. Rok 2008 bol pre obec hlavne
rokom predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, ktoré obec
v zmysle „Plánu hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja
obce Halič“ plánuje realizovať zo
štrukturálnych fondov EÚ. Naša
obec aj vďaka svojim aktivitám bola zaradená do kohézneho pólu rastu v záujmovom
území inovačného pólu rastu,
čo umožnilo našej obci čerpať
finančné prostriedky   viacerých
operačných programov v rámci
národného referenčného rámca.
V roku 2008 MV a RR SR potvrdilo obci získanie nenávratných
finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu
na „Rekonštrukciu Základnej
školy s materskou školou Halič“
vo výške 25 252 606,74 ,- Sk. Päť
percent z celkových oprávnených
nákladov musela zabezpečiť obec
zo svojho rozpočtu. Aj na tomto
príklade môžeme dokumentovať
aká veľká a komplikovaná je administratíva pri stavbách financovaných z fondov EÚ, keď uvedenú stavbu sme mohli začať až
v júni roku 2009. Z dôvodu zmeny
podmienok čerpania finančných
prostriedkov v rámci ROP sme aj
my museli upravovať projektovú
dokumentáciu na stavbe „Halič-
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regenerácia verejnej hmotnej
infraštruktúry centrálnej zóny
obce Halič“. Na písomnú žiadosť
obce, ale aj osobné intervencie
u riaditeľa, začala StVS a. s. B.
Bystrica projekčne pripravovať
výmenu starého vodovodného
potrubia za nové v centrálnej
časti obce, teda tam, kde sa bude
realizovať stavba   regenerácia
verejnej hmotne infraštruktúry
centrálnej časti obce. Podobne
ako po iné roky obec zo
svojho rozpočtu financovala
rekonštrukciu budovy synagógy,
TJ Slovan Halič, dobrovoľných
hasičov, haličských hokejistov, turistov a v sociálnej oblasti
potreby opatrovateľskej služby.
V hodnotenom roku musela byť
vyčlenená vyššia finančná čiastka
na vypiľovanie starých a chorých
stromov, hlavne pagaštana   konského, ktoré už ohrozovali
bezpečnosť občanov na námestí
ale aj v cintoríne.

systému bola 7 385,- € a bola
zabezpečená z rozpočtu obce.
Aj v tomto roku sa nám podarilo
zabezpečiť nenávratnú dotáciu
zo SAŽP B. Bystrica vo výške
3 319,- € na rekonštrukciu 2
obecných studní na Ul. zelenej
v rámci programu obnovy dediny. Rekonštrukcia studní stála 5
577,- € a chýbajúce prostriedky
uhradila obec zo svojho rozpočtu.
V mesiaci marec bol zakúpený
autobus, ktorý bude v správe obce
a bude poskytovať prepravu pre
všetky organizácie v rámci obce.
V mesiaci jún a júl bola vykonaná rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. osloboditeľov
z finančných prostriedkov obce
vo výške 18 505,- €. Z Ministerstva financií SR v rámci programu
„Individuálne potreby obcí“ sme
získali 2987,- €. Obec zo svojho
rozpočtu pridala 829,- € a za
uvedené prostriedky sa vykonala
rekonštrukcia sociálnych zariadení v športovom areáli, aby futbalisti ale aj iní športovci mali
zabezpečené dôstojné podmienky v rámci športových aktivít.
Z Úradu vlády SR sa nám podarilo zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 39 833,- € na
výstavbu viacúčelového ihriska.
Obec zo svojho rozpočtu prispela
sumou 51 169,- €. Vybudovanie
viacúčelového ihriska stálo spolu
91 002,- €. Obec uvolnila vyššiu
sumu preto, aby ihrisko bolo
vačších rozmerov a malo kvalitný
gumoasfaltový podklad, ktorý
šetrí kĺby športujúcich. V tomto
roku sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexnú
modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci. Finančné prostriedky vo výške cca. 249 000,- €
chceme získať zo štrukturálnych
fondov EÚ, prostredníctvom

Rok 2009
V mesiaci máj až august
sa uskutočnila výstavba chodníka pre peších na Ul. mieru
smerom na Lučenec. Stavba stála
67 741,- €. Chodník bol financovaný z rozpočtu obce. V mesiaci
júl bol firmou Belotti Slovakia
v. o. s. R. Sobota vybudovaný
bezpečnostný kamerový systém , ktorý sníma 24 hod. denne
celé námestie a priestory pred
a za kultúrnym domom. Tento
bezpečnostný systém sa bude
podľa finančných možností každý
rok rozširovať o ďalšie kamery
tak, aby bola zaistená bezpečnosť
čím vačšieho počtu obyvateľov
našej obce a aby sa predchádzalo
rôznym formám výtržníctva. Cena
za vybudovanie bezpečnostného

5

MH SR, v rámci opatrenia 2, bod
opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetických úspor. V roku 2010 bola na
MH SR Bratislava predložená
projektová žiadosť na uvedenú
stavbu. V prípade, že budeme
úspešní je predpoklad zahájenia
rekonštrukcie verejného osvetlenia v roku 2011 s tým, že obec
zabezpečí finančné prostriedky vo
výške 5% z oprávnených nákladov stavby. Realizáciou stavby
dôjde k úspore finančných prostriedkov vynakladaných na verejné osvetlenie cca o 40%. V tomto
roku obec zabezpečila aj vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu
budovy telocvične, ktorá rieši
výmenu plochej strechy za sedlovú, výmenu okien a dverí, zateplenie budovy, vybudovanie
nových inžinierskych sietí a novej
palubovky. Finančné prostriedky
sa budeme snažiť získať z MŠ SR
v rámci štátnych fondov. V mesiaci jún 2009 sa začala realizovať
stavba „Rekonštrukcia základnej
školy s materskou školou Halič výmena okien, zateplenie fasády
a rekonštrukcia sociálnych zariadení“. Celkové oprávnené náklady na stavbu boli vo výške 881
463,30,- €.Obec sa na uvedených
nákladoch podieľala 5 %. Na stavbu sme získali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Ďalším veľkým úspechom obce
pri získavaní finančných prostriedkov z Európskej únie bolo
oznámenie MV a RR SR zo dňa
23. 9. 2009, že naša projektová
žiadosť na „Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obce
Halič” bola úspešná. Aj na tejto
stavbe vidieť zložitosť postupu
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pri vybavovaní finančných prostriedkov, keď uvedenú stavbu sme
mohli začať realizovať až v mesiaci august 2010. Rozpočtový
náklad stavby je 867 027,80,- €.
V hodnotenom roku tak ako po
minulé roky obec financovala
činnosť dobrovoľných hasičov,  
futbalových oddielov patria-cich
pod Slovan   Halič,   finančne
podporovala činnosť turistov,
volejbalistov, žien ktoré cvičia
aerobik, ale aj aktivity veria-cich
hlavne ukončenie – resp. prestavbu bývalej synagógy na evanjelický kostol. Prostredníctvom
pracovníkov obce, nezamestnaných zapojených do aktivačnej
činnosti a malých obecných
služieb, sme vykonávali počas
celého roka úpravy zelene v cintoríne, športovom areáli a na
verejne prístupných plochách –
parkoch.

tu. Komunikácia bola odvodnená
a na Ul. hrnčiarskej boli obnovené otvorené rigoly a vstupy na
súkromné pozemky. Vybudovanie
komunikácie, odvodnenie a obnovenie rigolov financovala obec
z rozpočtu vo výške 7 000,- €.
V mesiaci jún a júl prebehla prekládka NN siete na námestí ako
vyvolaná investícia za účelom realizácie stavby Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra
obce Halič. Podobne v mesiacoch
máj až júl bola vykonaná výmena azbestového vodovodného
potrubia na námestí a na Ul. zámockej, aby nedochádzalo k poruchám pod novovybudovaným
námestím. Výmena potrubia bola
financovaná StVS a. s. B. Bystrica a preinvestovalo sa 99 582,- €.
V mesiaci júl sa začala výstavba
chodníka pre peších Halič – cintorín, s rozpočtovým nákladom
66 399,32,- €. Výstavba chodníka
by podľa zmluvy o dielo mala byť
ukončená do 30. 10. 2010. V mesiaci august sa začala výstavba
“Regenerácie verejnej hmotnej
infraštruktúry centra obce Halič“
s rozpočtovým nákladom 867
027,80,- €. Na stavbu získala obec
peniaze zo štrukturálnych fondov
EÚ, prostredníctvom MV a RR
SR. Dodávateľom stavebných
prác sa po verejnej súťaži stala
firma STRABAG s. r. o. Bratislava. Stavba podľa zmluvy má
byť ukončená do 7 mesiacov od
začiatku výstavby. Cieľom realizácie uvedenej stavby je vytvorenie centrálnej oddychovej zóny
a zatraktívnenie obce a regiónu
z hľadiska turizmu. V mesiaci
jún obec otvorila denné centrum
– klub dôchodcov. Finančné prostriedky na jeho zriadenie poskytla
obec zo svojho rozpočtu a nevyhnutné práce, ktoré bolo potrebné

Rok 2010
Hneď od začiatku roka
pokračovala rekonštrukcia ZŠ
s MŠ Halič, ktorá začala v mesiaci jún 2009. V mesiaci máj boli
na tejto stavbe práce ukončené
a začalo sa preberacie konanie
a odstraňovanie závad a nedorobkov. Stavba s rozpočtovým nákladom 881 463,30,- € bola skolaudovaná v mesiaci august 2010.
V súčasnosti prebiehajú posledné
platby formou refundácie a tie-to
finančné prostriedky, ktoré hradila obec zo svojho rozpočtu, sa
budeme snažiť dostať spať do
svojho rozpočtu ešte v tomto
roku. V mesiaci máj sme vybudovali spevnenú komunikáciu
na časti Ul. úzkej, kde miestnu
komunikáciu tvoril len trávnatý
podklad a v čase dažďov nebol
možný prístup na uvedenú lokali-

vykonať, boli zabezpečené pracovníkmi obecného úradu. Aj
v roku 2010 sa obci podarilo
zabezpečiť nenávratné finančné
prostriedky zo SAŽP B. Bystrica
vo výške 3 319,39,- € na obnovu
historických obecných kopaných
studní. V tomto roku boli obnovené dve studne na Ul. hrnčiarskej
spolu v hodnote 4 574,54,- €.
Chýbajúce finančné prostriedky
uhradila obec zo svojho rozpočtu.
V mesiaci jún 2010 podala obec
žiadosť o grant “Futbal to je hra”
na nadáciu Slovenskej sporiteľne.
Cieľom grantu bolo prispieť
k skvalitneniu podmienok fungovania futbalových klubov. V mesiaci jún nám bolo oznámené,
že náš projekt bol podporený
sumou 8 500,- €. Do konca mesiaca novembra musí byť projekt
ukončený. Za získané finančné
prostriedky chceme vybudovať
ochranné siete za futbalovými
bránami, osadiť nové lavičky pre
divákov a hlavne odvodniť časť
hracej plochy formou zabudovania drenáže.
Vyhodnotenie volebného
programu starostu obce a poslancov OZ bolo zamerané hlavne
na väčšie akcie a aktivity obce.
Neboli hodnotené bežné opravy
verejného osvetlenia, rozhlasu,
miestnych komunikácií, verejnej zelene, športových plôch
a obecných budov. Tieto činnosti
musia byť pre zástupcov obce
samozrejmé, lebo bezprostredne
ovplyvňujú kvalitu života občanov
obce. Verím, že  aj v  budúcnosti
sa budú tieto služby, občanovi
poskytované obcou, neustále
vylepšovať pre spokojnosť v obci
Halič žijúcich občanov.
Vladimír Rehanek
starosta obce
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Volebné obdobie 2007 – 2010 - prehľad o získaných nenávratných finančných
prostriedkoch (nie sú započítané stavby financované len z rozpočtu obce)

Akcia				
				
				

Prestavané finančné
prostriedky v hodnotenom období

● Halič-kanalizácia
2. stavba
● Výmena azbestového
vodovod. potrubia na Ul. hrnčiar.
a Ul. hviezdoslavovej
● PD – obnova centra obce
●Obnova 2 historických
studní na Ul. Ľ.Štúra
a námestí
● Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Halič, výmena okien,
zateplenie fasády
a rekonštrukcia soc.zariadení
● Obnova 2 historických
studní na Ul. zelenej
● Rekonštrukcia soc.
zariadení v športovom
areáli
● Výstavba viacúčelového
ihriska
● Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry
centra obce Halič
● Výmena azbestového
vodovod. potrubia  za
nové v centre obce a na
Ul. zámockej
● Obnova 2 historických
studní na Ul. Hrnčiarskej
● Grant - futbal to je hra –
odvodnenie futb. ihriska
+ ochranné siete a lavičky
					

Nenávratné finančné
zdroje

Z rozpočtu obce

496 919,6 €

    496 919,6 €

-

147 713 €
2 987 €

    147 713 €
     2 987 €

-

4 149 €

     2 987 €

  1 162 €

881 463,3 €

    837 390,1 €

  44 073,2 €

5 577 €

    3 319 €

      2 258 €

3 816 €

    2 987 €

         829 €

91 002 €

    39 833 €

    51 169 €

584 212,97 €
očakávané plnenie

    331 939,19 €

252 273,78 €

99 582 €

    99 582 €

4 574,54 €

    3 319,39 €

   1 255,15 €

9 794 €

    8 500 €

    1 294 €

2 331 790,30 €

1 977 476,10 €		

354 314,13 €

-

Z predloženého prehľadu získaných nenávratných finančných prostriedkov vo volebnom období 2007
– 2010 vyplýva, že naša obec za hodnotené obdobie preinvestovala 1 977 476,28 € nenávratných  fin.
prostriedkov (59 573 450,- Sk).
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Volebné obdobie 2007 – 2010 - prehľad o vynaložených finančných
zdrojoch len z rozpočtu obce (vlastných) na investičné akcie
A k c i a							
Oprava MKpo budovaní kanalizácie
Výstavba detského ihriska
Oplotenie športového areálu
Oprava MK po budovaní kanalizácie
PD – regenerácia centra obce
Výstavba chodníka na Ul. mieru
Kamerový systém
Rekonštrukcia MK Ul. osloboditeľov
PD – rekonštrukcia verejného osvetlenia
PD – rekonštrukcia budovy telocvične
Rekonštrukcia časti Ul. úzkej
Výstavba chodníka pre peších Halič – cintorín  
		

			

Prestavané fin. prostriedky
76 346 €
3 319 €
1 500 €
29 874 €
13 278 €
67 741 €
7 385 €
18 505 €
6 638 €
6 700 €
7 000 €
66 399,32 €
304 685,32 €

304 685,32 + 354 314,13 = 658 999,45 €  (19 853 017,- Sk)
Za hodnotené obdobie rokov 2007 – 2010 sa v obci Halič prestavali finančné prostriedky na investičné
akcie spolu vo výške 1 977 476,28 € (nenávratné) + 658 999,45 € (z rozpočtu obce).
Spolu: 2 636 475,73 € (79 426 467,84 Sk)

Keď lastovičky odleteli
Moje detstvo a môj
domov boli nerozlučne späté s lastovičkami. (Vďaka
súčasnému majiteľovi dodnes sú
každoročne obývané lastovičie
hniezda pod bránou alebo „v podbrání“ nášho domu). Ráno som sa
zobúdzala do nádherného trilkovania množstva lastovičiek ( ktoré
sedeli na drôtoch elektrického
vedenia a svojím spevom vítali
nové ráno) Tento lastovičí spev
sa rozliehal skôr, ako sa vydali
za každodennými povinnosťami
hľadať potravu nielen pre seba,
ale i pre svoje mláďatá. Keď sa
končilo leto, s obavou a veľkou
bázňou sme sledovali prípravu
týchto milých letných obyvateľov
na dlhú cestu  do „teplých krajov“,
kde prečkávali našu zimu, aby

sa na jar zasa vrátili tam, kde sa
vyliahli a kde ich čakali ich hniezda – čiže domov. Odlet lastovičiek
znamenal aj koniec leta, čiže
príchod jesene. Tak ako každé
ročné obdobie i jeseň mala pre nás
deti svoje kúzlo a nezabudnuteľné
čaro. Čo mi ale najviac utkvelo
v pamäti bolo  to, ako sa obyvatelia našej obce počas jesene pripravovali na zimu. V tridsiatych
rokoch minulého storočia sa život
našich obyvateľov vyznačoval
veľkou skromnosťou, šetrnosťou
a najmä využitím všetkého, čo
príroda bezplatne poskytovala.
(Boli to roky, keď v dedine bola
veľká nezamestnanosť a dodnes
mi vŕta hlavou ako mohli ľudia
v tých neľahkých podmienkach
žiť). Kým nás deti lákalo dozrievajúce ovocie, najmä v susedových záhradách, v ktorých

i keď poskromne, predsa len sa
nachádzali slivky, hrušky, orechy,
v zámockom parku jedlé gaštany
a vo veľkom grófskom sade
jablká, „néniky“ mali iné starosti.
Po zbere úrody z polí sa vybrali
zbierať klásky z obilia, klásky
kukurice a zabudnuté zemiaky.
Zbierali sa aj plánky a hniličky
divo   rastúce na medziach, aby
sa usušili a v zime v bezzubých
ústach omieľali ako pochúťka
alebo ako dnešné žuvačky. Zbierali a sušili sa aj trnky a šípky,
z ktorých sa väčšinou varili
v zime len čaje, hoci  zo šípok sa
pripravoval aj vynikajúci lekvár,
ten si však mohli dovoliť len tí,
ktorí mali   na cukor.   Ak bola
teplá a   vlhká jeseň naše hory
poskytovali aj dostatok voňavých
hríbov, najmä dubákov, ktoré
usušené a uvarené v kyslej ka-
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puste v zime šteklili naše nošteky.
V každej domácnosti mali plátenné vrecúška, v nich boli nasušené
liečivé bylinky,   ktorými namiesto drahých liekov   liečili zimné
neduhy. Ako z rozprávky vyzerali
„néniky“ nesúce na chrbtoch otepi raždia – kurivo na zimu. Tie
si ale museli dávať veľký pozor,
aby v lese nestretli hájnika, ktorý
odborným zrakom premeriaval
každú nazbieranú kôpku raždia,
či sa medzi ním nenachádzajú aj
hrubšie haluze, ktoré bolo bez
poplatku zakázané zbierať. A čo
robili muži? Väčšina z nich,
keďže boli bez platenej práce, sa
starala o strechu nad hlavou, aby

vydržala nápor snehu, prípadne
aby nepretekala. Rúbali a ukladali
raždie, ktoré priniesli domov „néniky“.   Skoro všetci mali doma
skromnú zásobu náradia, s ktorým
boli schopní opraviť už niekoľko
zím opotrebovanú obuv. Boli to
tzv. príštipkári, pretože z kúskov
kože robili záplaty na topánky,
aby vydržali ďalšiu zimu. Veľakrát
u majetnejších pílili a rúbali
drevo na kúrenie. Príležitostne si
našli prácu aj pri rúbaní stromov
v lese. Boli to však len odrobinky,
ktoré prinášali k skromnej podpore v nezamestnanosti. (Ženy
na takúto podporu nemali nárok).
Mojim spomienkam snáď chýba

to detské bezstarostné šantenie,
ale po dlhoročných skúsenostiach
ma napadá, že snáď aj dnešnej
generácii je dobré pripomenúť,
že človek je schopný žiť a tešiť sa
zo života, najväčšieho daru, ktoré
ľudstvo dostalo. Nie, nechcem
moralizovať, ale snáď niekedy by
nezaškodilo i dnes sa zamyslieť
nad tým, či by sme sa aspoň
v niektorých veciach   nemali  
uskromniť,   aby aj naši potomkovia na nás   spomínali s takou
úctou , ako my teraz  spomíname
na  tie naše „néniky“.
A. Borešová

K jubileu

Redakcia
Haličských
zvestí srdečne blahoželá stálej
dopisovateľke PhDr. Hanke
Borešovej k jej významnému
životnému jubileu, ktorého sa
dožila 9. augusta t. r. Ďakujeme
za nezištnú spoluprácu a do
ďalších rokov želáme pevné
zdravie, veľa síl a tvorivých nápadov.

My chlapci sme pochopiteľne
mali celkom iné záujmy a hry ako
dievčatá. Tieto naše hry a šantenie
nemohlo prekaziť ani nepriaznivé
jesenné počasie. Len trenírky
a ušmudlané tričká sme vymenili za teplejšie oblečenie. Pobyt
na spasených lúkach a poliach
sa nám stal našou každodennou
doménou. Našou každodennou
najmilšou zábavou boli ohníčky,
ktoré sme si založili, aby sme si
v pahrebe upiekli na poli zabudnuté zemiačiky, ktorých chuť
bola neopakovateľná. Veľkým
a neodolateľným lákadlom boli
pre nás aj veľké stohy slamy,
ktoré nám poskytovali množstvo
príležitostí, aby sme sa vystatovali našou obratnosťou (vyliezať na
stoh, vyhrabať najlákavejší úkryt
a labyrint v ňom a pod.). Boli to aj
pokusy ukrútiť si akoby cigaretu
zo suchých zemiakových listov
alebo kukuričného šúpolia. Aká
by to ale bola jeseň bez lietajúcich
papierových šarkanov. Zhotovenie a najvznešenejší, najvyšší let
šarkana bol aj podmienkou do prijatia klubu starších chalanov. Sko-

Mať jubileum,
to je akoby znovu sa narodiť.
Múdrejší,
ľudsky krajší,
skúsenejší.
Spriadať krehkú niť
a žiť odznovu.
Život čo teší,
aj ten,
čo bolí.
Na smutné nemyslieť
a krásne deliť tromi.
Mať slnko v očiach
a dobré slovo na perách.
A kominára stretávať
každý deň vo dverách.
Alebo smutného klauna
so srdcom na tričku,
čo nosí v klobúku
červenú kotvičku.
Pre šťastie.
Čo rastie a rastie...
A nikdy nemá dosť!
Lebo je krásne,
žiť druhým pre radosť.

Jeseň v Haliči
Ako rozprávkové kvapky živej vody pôsobia na mňa
reminiscencie.
Nezazlievajte
mi to preto, že sa v okamžiku
mením na desaťročného chlapca,
šantiaceho so svojimi kamarátmi
v rodnej obci. Tak isto nemôžem
odolať túžbe podeliť sa so svojimi spomienkami na toto obdobie.
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ré zotmenie počas jesenných ešte
teplých večerov bolo príležitosťou  
k najobľúbenejším hrám na
schovávačku. Týchto hier sa mohli dokonca zúčastniť aj dievčatá,
pretože večerná tma zakryla aj
kde aké nezbedníctva chlapcov
(poťahanie za vlasy, prípadne
aj pokus o nejakú pusu). Široké
ulice dávali možnosť aj v tom čase
takej obľúbenej hre ako bola piga.
Možno sa ešte nájde niekto aj
v Haliči (na internete o pige písal
veľmi šikovný bloger, že dodnes
sa vraj ešte hráva v Hrnčiarskych
Zalužanoch), kto sa na túto hru
pamätá. Najlepšie sa piga zhotovovala z poriska metly, z ktorej
sa odrezal krátky kolíček, ktorého

konce sa nožíkom (rybičkou,
ktorú mal každý chlapec) ostrúhali na špicato. Takto bola piga
hotová. Ku hre bola potrebná ešte
palica, ktorá sa taktiež zhotovovala z poriska metly, lenže na palici
sa zastrúhal len jeden koniec a to
na plosko, aby sa piga dala pomocou palice podoberať. Na ulici sa
potom urobila jamka (ako pri hre
na guličky), piga sa položila na
jamku a hráč si ju podobral palicou a nadhodil do výšky, pričom
ju palicou musel vo vzduchu trafiť
a silným úderom   odhodiť čo
najďalej.  Vyhrával vždy ten, kto
mal najviac najdlhších zásahov
(dĺžka sa merala krokmi). Samozrejme, že najväčšie dobrodružstvo

a príťažlivosť, ale i koniec tejto
hry znamenalo rozbité okno, ba
dokonca aj rozbitá hlava. Ďalšiu
radosť nám poskytovalo šúpanie
kukurice. Kukuričné šúpolie
častokrát vytváralo celé vrchy,
do ktorých sa z povaly s veľkou
rozkošou skákalo a v nich sa
šantilo. Nezabudnuteľná je i vôňa
variaceho sa lekváru, ktorý naplnil celú dedinu a možnosť nielen
ochutnávať sladkú dobrotu, ale
spolu s mladými a starými okolo
kotla stráviť romantické jesenné
večery. Dnes už zostáva len povzdych: kde tie časy sú?

Halič v 18. storočí
pohľadom súčasníka

miestom, z ktorého gróf vytvoril
krásne mesto: videl som tu viaceré remeslá, ktoré som doteraz
nepoznal. Je tu niekoľko remesiel,
ktoré som nevidel ani v Belgicku,
ani v Holandsku, Francúzsku, či
inde v Uhorsku. V tomto Cestopise chcem hovoriť len o remeslách, ktoré nenájdeme všade,
hoci ani najvšednejšie nesmú
byť opomenuté. Filozof pozoruje
všetko; všetko je veľké, z čoho sa
poučí. Stroj na spriadanie zlatých
a strieborných nití, ktorý som videl v Haliči je skutočne zvláštny:
jeho súčasťou je i malý mlyn, ktorý
zlato a striebro rozťahuje a pripravuje ho na spriadanie. Videl som
tam taktiež výrobu stúh, kovanie
lístkového zlata atď.:   z jedného
lístka zlata, ktorý sa zdal byť
nerozdeliteľný, urobil tento stroj
60 rovnako veľkých. Mlyn, ktorý
slúžil na výrobu ceruziek, je veľmi
podobný mlynu na obilie. Spôsob,
ktorým sa dnes vyrábajú ceruzky
je úplne odlišný od toho, ktorý
Vitruve prisudzuje Rodosanom.
Cestujem na saniach: v Uhorsku

majú tento dopravný prostriedok
veľmi radi, oni ho volajú „trajsar“. V hornatom uhorskom kraji je veľká zima. Až tak, že keď
som tu v 1767-om chcel slúžiť
omšu, bol som nútený dať si do
kalicha aj rozpálený kameň, aby
mi víno nezamrzlo. 13.januára
idúc na saniach z Divína do Banskej Bystrice som si myslel, že od
zimy zomriem. Noviny toho dňa
písali o strašnej zime; plakal som
ako malé dieťa a nebyť chatrče,
ktorú nám šťastná náhoda poslala
do cesty, myslím, že by som od
zimy naozaj zomrel. V Haliči som
videl kachľové pece ojedinelej
podoby; sú veľké a dobre stavané,
dobre prepracované a zhotovené
z bielej hliny, ktorá sa vyskytuje
v okolí, alebo aj z iného druhu
hliny, síce menej peknej ako je tá
prvá, ale dobre glazovanej. Tieto
kachľové pece pôsobia v sálach
príjemným
dojmom.
Jedna
piecka predstavovala Konfucia,
tohto známeho čínskeho filozofa
a zákonodarcu, iné predstavovali
mýtické sirény,  Turkov, Maurov

O tom, že Halič je obcou s bohatou históriou, pochybuje azda málokto. Dokumenty
a publikácie, ktoré nám jej dejiny približujú, pracujú väčšinou
s poznatkami archeológov, múzejníkov, či archivárov, no málokedy
sa nájde zachovaný aj subjektívny
pohľad súčasníka na to, aká Halič
bola v časoch dávno minulých.
Nedávno som natrafil na cestopis Abbé Deffellera, belgického
jezuitu, ktorý sa na svojich potulkách Európou v zime pred 244
rokmi zastavil aj v našej Haliči.
State, v ktorých opisuje Halič a jej
okolie, by som vám rád sprostredkoval.
...V decembri 1766 som
v Haliči, vzdialenej dva dni cesty
od Banskej Bystrice, videl zámok
grófa Forgácsa, ktorého interiér
je veľmi pekný a bohato zariadený; apartmány pani grófky by
mohli hostiť i kráľovnú. Halič je

B. Outrata
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a iné motívy. Počas mojej druhej
cesty do Haliče, 4. apríla 1767
som videl rytie do medených
tabúľ, ktoré sa používali na výrobu lesklého súkna a spôsob výroby
zamatu a plyšu. Haličský zámok
má rovnako výhodnú polohu ako
Špilberk na Morave; aj preto mohol byť dôležitou pevnosťou. Gróf
Forgacs momentálne pracuje na
takom prístroji, ktorý pripojený  
k nejakému vozidlu na ceste označí
presnú dĺžku prejdenej cesty. Je to
krokomer; taký ako ten,  s ktorým  
Dutens   zmeral    vzdialenosti
hlavných ciest Európy. Videl som
takýto prístroj zhotovený z dreva,
no gróf ho zhotovil zo železa, čo
je veľmi zvláštne... 8. apríla som
večeral v Haliči, v mestečku,

11

o ktorom som
hovoril pred
chvíľou,
na
zámku grófa
Forgácsa, ktorý
tam ale práve
nebol a spať
som šiel do
neďalekej dediny k farárovi.
Keďže mal pre
nás iba jednu
izbu a nás bolo
Interiér haličského zámku
17-18
osôb,
spal som vo
lu Itinéraire ou voyages de Mr.
voze, ktorý ma nechránil ani pred
L´Abbé Deffeller en diverses parchladom, ani pred dažďom, ani
ties de l´Europe (Paris, 1820)
pred vlkmi, ktoré sa ku mne dobývoľne preložil a spracoval Mgr.
jali...
Alexander Udvardy
Z francúzskeho originá-

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 8. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 06. 08. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Plnenie rozpočtu obce Halič za prvý polrok 2010, príjmy vo  výške 25,72 %, výdavky
vo výške 11,42 %.
2. Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Halič za prvý
polrok 2010, celkové plnenie výdavkov je  
vo   výške 40,69 % a príjmov je vo výške
91,62%.
3. Rozdelenie úloh poslancom počas
Haličských slávností.
4. Informácie starostu o obcou realizovaných
investičných akciách.
5. Žiadosť podpísaných obyvateľov Ulíc
budovateľov a Štúrovej o obnovenie existujúceho dopravného značenia a osadenie nového dopravného značenia s tým, že
starosta upozorní vodičov autobusov, aby
značku rešpektovali.
6. Informácie z komisií: obchodu, dopravy
a cestovného ruchu, stavebnej, školstva,
kultúry a športu.
7. Návrh Ing. Huju, aby sa poslanci zriekli
odmeny z tohto zastupiteľstva v prospech

programu v kostole v rámci Haličských
slávností.

B/ Súhlasí:
1. Aby zisk z obecnej lotérie počas Haličských
slávností bol odvedený na program v rímsko-katolíckom kostole v rámci Haličských
slávností a chýbajúci rozdiel doplatila obec.
2. S odpredajom časti obecného pozemku
parc.č. 840/1 pre Matúša Tomana a Katarínu
Tomanovú, Halič, Družstevná 12 a to plochu
pod plánované schodište   s rozlohou 22 m2
za cenu 16,60,- €/ m2 v zmysle zákona SNR
č. 138/1991 Zb. § 9a odst. 8 písm. b.
3. So zmenou účelu užívania stavby v Haliči,
Telka pre manželov Petra a Veroniku Belkovcov.
4. S realizovaním okresnej súťaže Mladí
záchranári v areáli školy a v športovom areáli  
obce Halič.
5. S návrhom komisie školstva, kultúry
a športu, aby sa dospelí registrovaní
hráči vylúčili z futbalových tréningov na
multifunkčnom ihrisku.

C/ Žiada:
1. Starostu obce písomne upovedomiť výbor TJ o vylúčení dospelých A a B mužstva
z futbalových tréningov na multifunkčnom

ihrisku.
2. Starostu obce, aby písomne upovedomil
vodičov parkujúcich autobusov na Uliciach
budovateľov a Štúrovej, aby rešpektovali dopravné značenia a jazdili pomaly.

D/ Nesúhlasí:
1. S požadovaným navýšením finančných
prostriedkov pre TJ Slovan Halič.

Uznesenia
z 9. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 10. 9. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie Haličských slávností 2010
2. Informáciu o stavbe „Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obce Halič“
3. Informácie z komisií: Komisie školstva,
kultúry a športu, Ekonomickej komisie, Sociálnej komisie, Komisie verejného poriadku
a Komisie životného prostredia.

B/ Súhlasí:
1. S odpredajom obecného dreva pre p. Zol-
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tána Fábryho za sumu stanovenú uznesením
OZ.
2. Aby Haličské zvesti, ktoré obec vydáva
v decembri, boli vydané v novembri pred
komunálnymi voľbami. Obsahovať budú
volebné programy kandidátov na starostu
obce a zoznamy kandidátov na poslancov
obce, resp. ich programy ako i ostatné údaje
o dianí v obci.
3. So zaradením zrekonštruovaných obecných studní na Ulici hrnčiarskej do majetku
obce Halič v celkovej výške 4574,54,- €.
4. S uhradením nákladov za opatrovateľský
kurz pre dve opatrovateľky v našej obci
v objeme 560 € s tým, že zamestnankyniam
budú prevedené zrážky zo mzdy až do výšky
uhradeného poplatku.

C/ Schvaľuje:
1. Rokovací poriadok OZ v Haliči v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2. Štatút obce Halič v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov ŠKD v ZŠ s MŠ Halič v mesačnej
výške 4,- € na jedného žiaka.
4. Finančnú odmenu pre hudbu Haličan vo
výške 150,- € zo sponzorsky získaných prostriedkov starostu obce.

D/ Žiada:
1. Hlavnú kontrolórku obce o analytickú

Exkurzia do hvezdárne
Dňa 14. októbra sa žiaci 3.
A, 4. A a 4. B pod dozorom pani
učiteliek Poltárskej, Tóčikovej
a Bernátovej zúčastnili zaujímavej
exkurzie do Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Jej cieľom bolo

kontrolu výsledkov hospodárenia TJ Slovan Halič za obdobie od 1. 1. 2010 do 31.
8. 2010.

Uznesenia
z 10. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 8. 10. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1.Informáciu k príprave rozpočtu na rok
2011.
2.Informácie o priebehu prác na investičných
akciách – Regenerácia centra obce Halič,
grant „Futbal to je hra“, Chodník pre peších
Halič – cintorín.
3. Informáciu o súdnom konaní medzi Obcou
Halič a Jarmilou Žiakovou.
4. List Ing. Jána Hikkera ohľadom súčasného
stavu pamätihodnosti obce – hrobky grófa
Forgáča.
5. Informácie z komisií: komisie obchodu,
dopravy a cestovného ruchu, stavebnej
komisie a komisie verejného poriadku.

B/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič o vyhradení miesta
a plochy na vylepovanie volebných plagátov  
v čase volebnej kampane.
2.   Na   základe návrhu komisie verejného
poriadku schvaľuje výšku poriadkovej pokuty vo výške 50,- € Jozefovi Berkymu

priblížiť žiakom tematiku vesmíru,
vesmírnych telies, planét, ako
aj kozmonautiku. Keďže učivo
prírodovedy štvrtého ročníka obsahuje aj kapitolu s danou témou,
žiaci sa živo zapájali do výkladu
a overili si svoje nadobudnuté
vedomosti. Sledovanie Slnka cez
ďalekohľad, na ktorý sa žiaci

s manželkou, bytom Ulica hrnčiarska č. 17
pre rušenie nočného pokoja obyvateľov tejto
ulice.
3. Štvrťročné odmeny pre starostu obce vo
výške 29,28%, zástupcu starostu a hlavnú  
kontrolórku vo výške 19,28 %.

C/ Žiada:
1. Starostu obce zabezpečiť písomné pozvanie občana Igora Snopka, bytom Ulica partizánska č. 13 na stavebnú komisiu za účelom
riešenia sťažnosti JUDr. Ladislava Kováča,
bytom Ulica partizánska č. 14. Termín: 5. 11.
2010
2. Predsedov komisií a organizácií predložiť
návrh do rozpočtu na rok 2011. Termín: 31.
10. 2010.
3. Starostu obce zabezpečiť písomné pozvanie občana Jozefa Kovalančíka, bytom
Ulica B.S.Timravy č. 19 na stavebnú komisiu. Termín: 31. 10. 2010.

D/ Nesúhlasí:
1. S prenájmom kultúrneho domu pre pani
Číkovú z Lučenca za účelom usporiadania
tanečnej zábavy.
2. Na návrh stavebnej komisie OZ nesúhlasí
s vytvorením spevnenej plochy na obecnej parcele č. 842/1 za účelom garážovania
osobného auta   pre p. Kovalančíka a túto
plochu žiada upraviť do pôvodného stavu
najneskôr do 1. 4. 2011, kedy je predpoklad
začatia rekonštrukcie miestnej komunikácie
a  odvodnenia Ulice B. S. Timravy.

najviac tešili, prekazilo hmlisté
počasie, ale pozorovanie pohybu Zeme si užil každý pozorný
pozorovateľ. Kúpou krásnych 3D
pohľadníc a iných darčekov, ktoré
hvezdáreň ponúka, sme exkurziu
ukončili.
Mgr. Alena Tóčiková

				

Jubilantka
Zdá sa mi, ako by to bolo
len vlani, čo sme oslavovali 20.
a 50. jubileum  existencie školstva
v tejto obci. Nie, nebolo to vlani.
Od tejto udalosti uplynulo celé
desaťročie. Obdobie dosť dlhé
v živote človeka, ale aj v živote
školy, ktorú netvoria  len budovy,
triedy, lavice, či iné zariadenia.
Ale charakterizuje ju džavot detí,
zvuk školského zvonca, smiech,
občas i plač a zvučné hlasy. Hlasy
rozsievačov vedomostí, ľudskosti,
srdečnosti a pochopenia, príjemne
mäkké, ale aj výstražne ostré,
hlasy učiteľov. Dve jubileá symbolizujúce rozvážnosť, skúsenosť
a múdrosť šedín 60 -tničky,
a živosť, nespútanú energiu a temperament 30 – tničky.  Dve okrúhle
výročia nasledovníčok. Aká bola
ich kľukatá cesta do súčasnosti?  
Najstarší záznam o škole v Haliči
pochádza zo 14. -15. storočia.
Bola to farská škola. V 17. storočí
už v Haliči zabezpečovali vzdelanie 2 školy. Súkromná škola na
hrade a evanjelická latinská škola
v obci. Napriek tomu však deti
školu navštevovali málokedy,
pretože museli pomáhať pri práci
doma a na poli. Prvými známymi
peda-gógmi haličskej školy boli
Matiáš Bahil a Florián Smrštek.
Zmeny v pravidelnej školskej
dochádzke v našej obci priniesla až
školská reforma a školský zákon
z roku 1777. Rakúsko – uhorská
panovníčka Mária Terézia za pomoci syna Jozefa II. a Adama
Františka Kollára vtedy uzákonila
6 ročnú povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov.
Ďalší záznam o školstve v Haliči
pochádza z roku 1816, keď bola
postavená nová rímsko–katolícka
škola. Až do roku 1886 sa v nej
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vyučovalo
po
slovensky.
Z tohto obdobia sa spomínajú učitelia ako
Vojtech Simonyi, Nandor Paulovský, ktorý je
aj pochovaný na
našom miestnom
cintoríne. Krutá
maďarizácia,
ktorá   začala
po
schválení
maďarského
zákona ministrom školstva grófom Apponyim, sa podpísala
pod používanie maďarčiny na
školách. Zmena vo vzdelávaní
nastala až po zániku Rakúsko
– uhorskej monarchie a vzniku
1. Československej republiky
v roku 1918. Opätovne bola obnovená aj rímsko – katolícka
škola. V nej pôsobili učitelia Ján
Chovan a Michal Prokša. V roku
1939 – 1944 bola Halič pričlenená
k Maďarsku a tým sa začalo opäť
vyučovať v maďarskom jazyku.
Z učiteľov v tomto období môžeme
spomenúť pedagóga Dúbravnického, Chochvalda, Juraja Szigetyiho a Máriu Szigetyiovú.
Trvalé vyučovanie slovenského
jazyka začalo až v roku 1945 po
skončení 2. svetovej vojny. Po
znovuzaložení Československej
republiky poskytovala vzdelávanie v obci Národná ľudová
škola. Do roku 1949 boli jej
riaditeľmi Ján Kňezovic a Štefan
Chlebničan. Do roku 2010 sa na
tomto poste vystriedalo ďalších 8
pedagógov: V rokoch 1949 – 1950
to bol Mikuláš Jalovecký. Za ním
nasledoval až do roku 1958 Ondrej Slosiar. V školských rokoch
1958 – 1966 bol riaditeľom Ján
Beracko. Najdlhšie časové obdo-
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bie  na poste riaditeľa zastával Ján
Garaj, ktorý pôsobil na haličskej
škole v rokoch 1966 – 1990.  Od
roku 1990 až do roku 1995 bol
riaditeľom Igor Kokavec, po ňom
nasledoval Stanislav Spišiak,
ktorý bol riaditeľom školy do roku
1997. Na krátke časové obdobie,
do konca školského roka, bol
po-verený riadením školy Jaroslav Malček. V roku 1997 sa stal
riaditeľom Dušan Šimov, ktorý
pôsobí v škole v tejto funkcii  až
dodnes. Po roku 1949 sa škola
nachádzala neďaleko námestia. Boli v nej zriadené 2 triedy
a riaditeľský byt. Druhý stupeň
sídlil v budove Soľného úradu, kde
boli zriadené 3 triedy a zborovňa.
O tom, že vzdelávanie v obci sa
neustále vyvíjalo, svedčí aj vznik
neúplnej strednej školy v roku
1950, ktorej riaditeľom bol Ondrej Slosiar. Zmenilo sa aj miesto
vyučovania, žiaci sa začali učiť
v budove starej súkenky. Haličskú
školu navštevovali v tomto období deti zo všetkých okolitých
obcí. Jej riaditeľom bol od roku
1958 Ján Beracko. Veľký vplyv
vo vzdelávaní v Haliči spôsobila
zmena štátneho zriadenia v roku
1948 a následný nástup komunistického režimu. Celé nasledujúce
obdobie v škole poznamenali idey
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socializmu, úcta ku komunistickým sviatkom a pohlavárom. Treba
však spomenúť veľké profesionálne úsilie vtedajších učiteľov,
ktorí viedli žiakov k úcte k práci,
o čom svedčia mnohé brigádnické akti-vity a zbery za účelom
získania peňazí pre fungovanie
školy. Pe-dagógovia učili žiakov
plniť si povinnosti prostredníctvom školských aktivít pod názvom „Týždne vzorného správania a učenia“. Z tohto raného
obdobia existencie starej školy sa
spomínajú dva zaujímavé momenty: v roku 1959  zaviedli v škole
roz-hlas a elektrické zvonenie.
Vtedajšia škola sa pýšila krásnou školskou záhradou, vysadenou a upravovanou učiteľmi
vlastným pričinením.Generálne
opravy školy sa uskutočnili
v rokoch 1960–1961. Škola  
už vtedy poskytovala žiakom
aj   mimovyučovacie aktivity.
V roku 1961 pracovali v škole
krúžky: tanečný, spevácky, dramatický, športový, včelársky. V
školskom roku 1965 – 1966 bola
škola premenovaná na Základnú 9. ročnú školu. Jej technický
stav však rýchlo chátral. Prepadnutie poschodia   a schodišťa
definitívne presvedčilo zodpovedných o potrebe stavby
novej školy. Potrebné prostriedky
boli vyčlenené v roku 1969, keď
sa schválil a vybral priestor pre
stavbu novej školy. Jej výstavba trvala od roku 1971 do roku
1980, kedy bola stavba skolaudovaná. Všetky peripetie budovania rozsiahleho školského objektu riadil vtedajší, žiaľ dnes už
nebohý Ján Garaj. Školský rok
1980 – 1981 bol prvým v nových
priestoroch
novopostavenej
školy a niesol sa aj v duchu osláv 30 – teho výročia založenia

starej školy. V najbližších rokoch
1984 a1985 získali pedagógovia
základnej školy v Haliči rôzne
vyznamenania: Plaketu J. A. Komenského získali Ján Beracko,
Ján Šofár, Ján Sudár a Matilda
Jalovecká, Pamätnú medailu –
Irma Fábryová. V období rokov
1985–1990 sa škola zapájala do
rôznych súťaží a slávnostných
udalostí. K najvýznamnejším patrí posledná spartakiáda v roku
1985. Veľké zmeny v živote
školy nastali v školskom roku
1989 – 1990 po novembrových
udalostiach a zmenách v štátnom
systéme. V tomto školskom roku
sa stal po Jánovi Garajovi novým
riaditeľom Igor Kokavec. Počas
školských rokov 1990 – 1995 sa
prejavili celospoločenské zmeny
na aktivitách školy. Vytratil sa socialistický duch školských akcií
a života školy, v obci sa obnovila
v roku 1990 Matica slovenská. Aj v
rokoch 1995 – 2000 sa škola  zapájala do veľkého množstva súťaží,
ako napríklad: Matematická,
chemická, biolo-gická olympiáda, olympiáda zo slovenského
a ruského jazyka,   pytagoriáda,
Poznaj a chráň, matematický
Klokan, Zlatá guľôčka, Detský
talent,  Slávik Slovenska. V týchto súťažiach žiaci obsadzovali
aj najvyššie priečky. Najväčších
úspechov  v krajských kolách dosiahli žiaci:  Alexander Udvardy,
Michal Malček, Eva Čomajová,
Jana Čomajová, Barbora Mihóková, Viliam Tóth, Tatiana Lordkipa-nidze, Viktória Tuchtejová.
Najvyššie umiestnenia obsadzovali naši žiaci aj v športových
disciplínach: atletike,   vybíjanej,
volejbale, basketbale, minifutbale.
Aj v tomto období škola svojím
kultúrnym programom pravidelne
prispievala do osláv obecných,

či vlastných výročí a udalostí.
V roku 1998 školu poctila svojou návštevou spisovateľka,
prekladateľka a naša   rodáčka
Hana Ponická. Ochotne si posedela, diskutovala so žiakmi školy a
odpovedala na ich zvedavé otázky.
Z ekologického a racionalizačného
pohľadu bol pre školu rok 2000
prelomový, nakoľko neefektívne
a prostredie znečisťujúce vykurovanie nahradila plynová kotolňa.
Ďalším významným medzníkom
v histórii školy bolo získanie
právnej subjektivity. V tom istom roku 2002 sa základná škola
spojila s materskou školou do jedného právneho subjektu: Základná škola s materskou školou
Halič. Zriaďovateľom školy sa
v rámci decentralizácie stal Obecný úrad v Haliči. Koncom roka
2003 sa uskutočnila čiastočná
rekonštrukcia strechy, na ktorú
uvoľnilo Ministerstvo financií SR sumu takmer 8 miliónov
Sk. Druhá časť bola ukončená
v roku 2004. V tom istom roku
si aj naša škola pripomenula,
rôznymi reláciami a športovými
súťažami, vstup SR do EÚ.
V júni 2008 vďaka úspešnému
projektu obecného úradu začala
najväčšia rekonštrukcia na budove školy, zahŕňajúca – výmenu
všetkých okien, obnovu sociálnych zariadení a zateplenie plášťa budovy. A tak škola
získala nový vzhľad.Popri týchto
technických rekonštrukciách sa
žiaci zapájali do súťaží a získali
mnoho ocenení v okresných ,
krajských aj celoslovenských kolách, či už ako jednotlivci, alebo
v kolektívoch. Treba spomenúť
krásne umiestnenia žiakov, ako
napríklad:   postup práce   Silvie
Svoradovej    v literárnej súťaži
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Timravina Studnička do celoslovenského kola, výtvarnej práce
Dominiky Hlivkovej v súťaži
Európa v škole, 1. miesto Miroslavy Kajbovej v okresnom kole
matematickej olympiády a 3.
miesto v geografickej olympiáde,
Patrik Koštialik – 3.miesto na
13 roč. celoslovenskej a medzinárodnej výtvarnej súťaži Szaboov grafický Lučenec, Leona
Merašická a Patrícia Berkyová  
– 1.miesto v regionálnej súťaži
v umeleckom prednese poézie
Hviezdoslavov Kubína 3.miesto
na Sládkovičovej Radvani, Miroslav Gábor – bronzové pásmo
v krajskej súťaži v   kategórii
sólisti - inštrumentalisti, 1.miesto
kolektív chlapcov v okresnom
kole vo volejbale, Diana Berkyová - 1.miesto v okresnom kole
súťaže Európa v škole, 1.miesto
Dajany Svoradovej v okresnom
kole literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto Márii
Zvarovej v speváckej súťaži Zlatá
guľôčka, 2. miesto Bronislavy
Kamenskej a Niny Slávikovej
v speváckej súťaži Zlatý Slávik,
1. miesto Moniky Krnáčovej
v súťaži  Čo vieš o hviezdach, 3.
miesto Marcely Majorošovej na
dejepisnej olympiáde, 1. miesto
kolektívu 8.A v krajskom kole

projektu Supertrieda a následne
3. miesto na celoslovenskom
kole v Bratislave a ďalší šikovní
žiaci: Sabína Veselková, Zuzana
Svoreňová, Martin Gembec, Samuel Gonda, Andrej Berky a iní.
V roku 2008 a 2009 v spolupráci
s miestnou organizáciou   Matice
slovenskej v Haliči bol zorganizovaný 0.-tý a po roku 1. ročník
literárno-recitačnej a výtvarnej
súťaže HALIČSKÝ ŠTOPLÍK
pri príležitosti 1. a 2. výročia
úmrtia už spomínanej rodáčky
Hany Ponickej. A čo súčasnosť?
Aj napriek tomu, že každým
školským rokom v škole pribúda
počet detí s rôznymi dysfunkciami, obmedzeniami, či postihnutím, detí z rodín, kde vzdelanie
nie je na prvých priečkach záujmu,
vďaka snahe, odhodlaniu a trpezlivosti našich pedagógov nachádzame a ďalej rozvíjame ukryté
schopnosti v každom z nich. Ako
hladina v spojených nádobách je
súvisiace znížené sociálne zázemie rodín žiakov. V posledných
rokoch sa percento takýchto žiakov
približuje k 50-tke. Okrem dotácií
z úradu práce na stravu a učebné
pomôcky nesmiernu charitatívnu
pomoc poskytujú sestričky z misijného domu v Starej Haliči. Je až
neuveriteľné, v čom všetkom sú
schopné a ochotné
deťom,
rodinám a v neposlednom rade aj
škole pomôcť.
P o s l e d n é
školské zákony
späté s dlho
sľubovanou reformou vniesli aj
do tej našej školy
najmä nekonečnú
nezmyselnú administratívu.
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Pozitívom je profilácia školských
vzdelávacích programov, ktoré
aspoň sčasti umožňujú diferenciáciu detí podľa ich schopností a možností. Dva varianty s rozličnou náročnosťou
umožňujú poskytovanie vzdelávania na základe možností
a schopností samotných detí. No a
v centre všetkých týchto zmien by
malo ísť v prvom rade o zmeny
v prospech dieťaťa a to aj v dobe
elektronizácie   s nezastupiteľnou
roľou učiteľa.Dnes, keď sa so
slovom učiteľ často spája dojem
nechápavého
počudovania,
možno úškľabku, rozpomínam
si na profesora, ktorý vravieval:
„Kristus bol učiteľom, Komenský bol učiteľom, nuž buďme
hrdí, že i my sme učitelia.“ A
po veľké príklady nemusíme ísť
na východ, ako to bolo kedysi,
ani na západ, ako je to na dennom poriadku dnes. Pedagóg,
ktorý je hodný tohto mena, kreše
svojím osobným príkladom, svojou osobnosťou iskru, zapaľujúcu
šľachetnosť, lásku a dobro vo
svojich žiakoch. Vnútorný jas,
silné rozhodnutie nezištne konať
dobro, náboženská, národnostná a rasová znášanlivosť, ktorej
nedostatok je jednou z príčin
rozkolísanosti dnešnej slovenskej spoločnosti, ho postavili aj
do úlohy prirodzeného vodcu,
usmerňujúceho formujúce sa vedomie mladých ľudí. To, s akou
úctou a rešpektom sa o ňom i po
mnohých rokoch vyjadrujú bývalí
žiaci, je nezvratným dôkazom o
sile dobra, o tom, že ono nemusí víťaziť iba v rozprávkach. Aj
keď tomu postavenie, či uznanie
tak nenasvedčuje, v čudnej dobe  
zvrátených hodnôt a pochybných celebrít je práve on ten, čo
dokáže skorigovať, usmerniť,
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a vytvoriť   skutočného človeka,
pravú osobnosť. Vsaďme preto aj
v budúcnosti v našej škole na um
a prácu všetkých nás. Nech naša
škola bude aj po ďalšie roky miestom, na ktoré sa po čase každý
rád vráti a nájde v ňom priateľa,
pomoc i dobrú radu. Ak sú jej
jednotlivé časti funkčné a komunikácia medzi nimi je harmonizovaná, tak je to zdravý organizmus.
Práve počas príprav a samotných
osláv týchto výročí sa všetci
zamestnanci snažili potvrdiť
spomínanú axiomu. Či výzdobou

školy a jej priestranstiev, prípravou sály a samotnej slávnostnej
akadémie a následne posedením
s bývalými zamestnancami školy.
Verím, že si zúčastnení odniesli
príjemné zážitky z pripraveného
popoludnia. K zdarnému priebehu osláv prispeli finančne,
materiálne a manuálne vzácni
sponzori, ktorým touto cestou
úprimne ďakujem. Sú to: Obecný
úrad v Haliči, p. RNDr. Zlatica
Orságová, poľovnícke združenie
Lupoč-Páriš, zamestnanci ZŠ s
MŠ Halič a   p. Anton Rajprich.  

Oslavy však skončili a život
školy ide ďalej. Čo si želať do
jej ďalšej existencie? Prajem jej
ďalší rozkvet, mnoho schopných
detí, samých vynikajúcich pedagógov a pokračovanie skvelých
úspechov na poli výchovy a vzdelávania.
Vivat akademia.
Mgr. Dušan Šimov
riaditeľ

škole. Šikovní
žiaci so svojimi
p. učiteľkami
pripravili krásnu   výstavku
z
jesenných
plodov.
Pri
vstupe
do
školy Vám najskôr pošteklí
nozdry zmes
vôní.
Zrak
pohladia farby
a tvary prírodnín.
Pestrofarebné jabĺčka
a
hrušky,  

lu sveta. I obrovské zemiaky,
uhorky, biele, oranžové, zelené,
červené aj fialové papriky, feferónky,   rôzne druhy rajčín, fazule, kapusty, húb  tu našli svoje
miesto. Punc dokonalosti celej
tej nádhere dodávali jesenné
kytičky  vyrobené zo suchých listov. Pichľavý ježko zo šišiek na
to všetko svedomite dozeral.
Táto paráda nebola samoúčelná.
Učiteľom aj žiakom poslúžila ako
praktická učebňa prvouky, prírodovedy, liter. výchovy a slohu.

Plody jesene
Leto sa pomaly prehuplo
do jesene. Prvým jasným príznakom bol nástup našich deťúreniec
do školských lavíc. Jeseň, pani
bohatá, nefarbí do zlata iba listy!
Hýri pestrou paletou farieb, sťaby
sa chcela vyrovnať maliarovi –
alebo naopak? Pestrá farebná škála
sa odráža v záhradách, na poliach
a lúkach, ale aj u nás, v základnej

slivky,  orechy,
kukurice...
Nechýbala
ani rozprávková
veľká
repa. Do celej  
atmosféry
vhodne zapadli aj tekvice.
Na pečenie,
na jadierka,
na
výzdobu
od
výmys-

___________________________

Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie,
čo treba vedieť.

Mgr. Monika Bernátová
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Význam a ciele
výchovy k vlastenectvu a národným a
kresťanským tradíciám

tredníctvom ktorých
môže
škola
uskutočňovať
v
školskom
vzdelávacom
programe
výchovu
k
vlastenectvu,
národným a
kresťanským
tradíciám.
Úcta a hrdosť
na vlastný národ a vzťah k vlasti
sú atribúty vyspelého a aktívneho vzťahu k rodisku, domovu,
štátu. Preto tento vzťah, morálny
princíp, je potrebné formovať,
usmerňovať a rozvíjať.
Vlastenectvo je jedným z
morálnych princípov každého
národa. Je to vzťah jedinca k vlastnému rodisku, štátu, národu, svojej
minulosti, jazyku, kultúre. V procese jeho formovania významnú
úlohu má rodina a škola. Vlastenectvo je v prvom rade vzťah
jedinca a skupiny k vlasti, ktorá
je našim domovom. Súčasťou
výchovy k vlastenectvu a národným a kresťanským tradíciám je

Cieľom výchovy k vlastenectvu   je navrhnúť učiteľom
možnosti, ako rozvíjať u
žiakov úctu k vlasti, národu a
kresťanským tradíciám v jednotlivých oblastiach vzdelávania
prostredníctvom obsahu predmetov na všetkých stupňoch vzdelávania. Výchovu k vlastenectvu, národným a kresťanským
tradíciám považujeme za komplexný, systematický, sústavný
a neustály proces usmerňovania
žiakov s cieľom postupného formovania historického vedomia,
národných a kresťanských tradícií
a stotožňovania sa žiakov s národnou identitou. Uvedený proces
sa uskutočňuje prostredníctvom
príslušného obsahu vzdelávania. K osvojeniu cieľov najlepšie
prispieva aktívna práca žiakov,
preto okrem námetov na obsah
vzdelávania venujeme pozornosť
aj námetom na aktivity, pros-

Ako som sa nenarodil
v Haliči...
Pochádzam, alebo inak,
narodil som sa na osade Solisko.
Je to v dolinke medzi obcami
Mašková a Jelšovec. Po druhej
svetovej vojne sme niekoľko
rokov ešte patrili administratívne
pod obec Halič. Neuveríte, ale vtedy sme tu na Solisku bývali asi
šesťdesiati. Do Haliče sme chodili na miestny národný výbor,  starí  
rodičia   predávali   zvieratká pod
zámkom kde ešte vtedy neboli
postavené rodinné domy. Z Haliče,

alebo z Gáču ,ako sme tomu
na Solisku hovorievali, k nám
chodili páni, neskôr súdruhovia z
,,úradu” (MNV). Títo predstavení
z Haliče chodili kontrolovať, či
ľudia plnia kontingent z úrody
a od domácich zvierat...v lete
kontrola pri mláťačkách. Ako
dieťa si pamätám ako pán Bruder vždy prižmúril oči, aby sme
všetko, pri slabšej úrode obilia,
nemuseli odovzdať štátu. Napriek
nastupujúcemu socializmu sme si
s vrchnosťou z Haliče pomerne
dobre rozumeli... Veď aj vtedy
nie všetci súdruhovia boli svine.
A tak som do Gáču chodil naj-
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preto aj úcta k symbolom nášho
štátu – Slovenskej republiky. Ani
v zjednotenej Európe význam
a potreba rozvoja vlastenectva
neprekáža. Skôr opak je pravdou. Výmena kultúrnych hodnôt
národov Európy nie je možná bez
rešpektovania a zachovávania
ich špecifickostí a rozdielností.
Aj na našej škole bola k jubileu
školy realizovaná rekonštrukcia
podesty a zásteny vo vestibule
školy v zmysle vlasteneckého
zákona podľa ideového návrhu p.
učiteľa Franku. Rekonštrukciu realizovali žiaci školy s prispením
sponzora  pána Antona  Rajpricha
a odbornej pomoci pána školníka.

mä so starým otcom veľmi rád.
V oknách zámku som vždy ,,videl princezné či kontesy. Žiaľ
nikdy som ich osobne po vojne
nestretol.Vraj ich vyhnali, lebo
by boli vykorisťovali robotnícku
a roľnícku triedu a kazili nám inteligenciu. Vtedy som tomu ako
dieťa veril. Veď nás učili aj to,
že Boh je výmysel a neskôr, že
náboženstvo je ópium ľudstva. Ale
akože som sa nenarodil v Haliči?
Keď som dostal ako pätnásť ročný
občiansky preukaz v rubrike
narodenie bolo uvedené Halič.
A hoci som mal Halič rád, aj pre
známych ako boli Makovičovci
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(teta Irma za slobodna Čomajová
pochádzala so Soliska), moja pani
učiteľka Berta Lakatošová a iní
vždy ma ten zápis o narodení
v občianskom štval. Nakoniec
keď som v roku 1969 promoval
na stavebného inžiniera chcel
som to všetko odčiniť. Požiadal
som sekretárku dekana stavebnej
fakulty aby mi na diplom napísala, že som sa narodil na osade Solisko pri Haliči. Pravda stálo ma
to fľašku koňaku a bukrétu ruží.
Po promočnej slávnosti som sa
chcel pochváliť, že mám aspoň
jeden úradný ,,papier”, kde je
správne uvedené moje rodisko,
milované Solisko. Keď som však
otvoril diplom, neveril som vlastným očiam, pani sekretárka to
všetko poplietla. V diplmome bolo

napísané: narodený v Haliči pri
Solisku. Napriek tomu aj odvtedy mám rád Halič, ale tu som sa
nenarodil... Posledné roky chodím
do Haliče opäť dosť často. A som
rád, že som mohol aspoň kvapkou
prispieť k spopularizovaniu minimálne na Slovensku a v Čechách.
Išlo o televíziu, rozhlas, noviny
časopisy a iné. Táto moja aktivita by nebola možná bez aktívnej
a láskavej spolupráci so starostom obce pánom Rehankom.
Za všetky aktivity spomeniem
aspoň originálnu hrobku grófov
Forgáchov z jej unikátnou strechou s veľkoplošnou krytinou
z tvrdého pieskovca dovezeného
z Talianska. V hrobke v cintoríne
je aj nádherný oltár z bieleho kararského mramoru. Ide o výjav, kde

utrápená žena klesá pod ťarchou
kríža – života. Nad ňou je anjel
ktorý ju utešuje... Príjmite milí
Haličania s láskou tento čriepok
z mojich spomienok na vašu krásnu obec. Ešte aj v cintoríne najdú
ľudia akýsi zvláštny pokoj, myslím tých živých. Zážitky sú nielen
z histórie ale i obdivuhodných aktivít obce z posledných rokov.
PS: Príjmite odo mňa, najmä pre vaše deti, moje originálne
návrhy hier z plastových fľiaš.
GOOGLE: ,,Hry z PET fľiaš”.

Milí spoluobčania!

K môjmu rozhodnutiu prispeli aj
nezdravé javy v spolužití medzi
našimi občanmi, ktoré sú čím
ďalej, tým viac vyhrotenejšie.
Neodišiel som predčasne. Svoj
mandát dokončím podľa želania
mojich voličov. Dnes som sa
uistil, že moje rozhodnutie bolo
správne. Cestou autom okolo
stavby, ktorá dáva nový šat centru našej obce som zaregistroval
vypiskovanie nášho spoluobčana
na mňa. Keby som nepotreboval
zaparkovať, nereagoval by som na
takúto prosbu o zastavenie. Keď
som zastavil, išiel som sa pozrieť
na problém, ktorý spoluobčan rieši
s robotníkmi na stavbe. Riešila
sa šírka a výška chodníka pred
soľným úradom. Robotníkom
som bol predstavený ako predseda
stavebnej komisie, čo je pravda, a
ako rozumný človek, čo za chvíľu
už pravda nebola. Po mojej argumentácii, že stavba sa realizuje
podľa odsúhlaseného projektu, ku
ktorému sa vyjadrovali dotknuté

orgány a že až má spoluobčan
nejakú sťažnosť, môže sa sťažovať
na obecnom úrade, prišla zmena.
Bolo mi na celú ulicu vykričané,
že takýto som poslanec. Namiesto toho, aby som vec okamžite
riešil, pošlem ho na obecný úrad.
Že to mám na háku. Ja nie som
poslanec parlamentu platený na
celý úväzok. Som živnostník
a musím si zarobiť na odvody
štátu i na svoje živobitie. Preto
nechápem môjho spoluobčana,
ktorý tiež musí zarábať, aby som
ja zanechal svoju prácu a naplno sa venoval jeho problémom.
Keď už kandiduje aj za poslanca
nech si preštuduje povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva v
zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zastupiteľstve. Poslanec
má obhajovať záujmy obce a jej
obyvateľov, nie na ulici, ale na
zasadnutí zastupiteľstva. Každý
z dnešných poslancov obecného
zastupiteľstva v Haliči má svoje
zamestnanie, ktoré ho živí. Ako

Chcel by som sa týmto
spôsobom poďakovať všetkým,
ktorí mi dali dôveru zastupovať
ich v obecnom zastupiteľstve.
Bol som poslancom dve volebné
obdobia. Snažil som sa pracovať
zodpovedne pre blaho a potreby
všetkých občanov. Pri mojich vyjadreniach a pri hlasovaní vždy
som sa riadil svojím rozumom a
svojím názorom na vec. Viem,
že vždy to nebolo prijaté kladne,
ale každý človek má na určitý
problém svoj pohľad a svoj názor. Ja som sa snažil ako som
najlepšie vedel, čo sa týka mojej
profesionálnej odbornosti i ako
človek. Ak som svojimi rozhodnutiami a hlasovaním niekomu
ublížil prepáčte, nebol to úmysel.
Moje rozhodnutie nekandidovať
ďalej vo mne dozrelo pred dvomi
rokmi. Chcem sa plne venovať
mojej práci a poslanecký mandát
ma dosť zaťažoval a obmedzoval.

Ing. Ján Rideg
Odborný poradca
cechu strechárov
Veľká nad Ipľom 285
Tel: 0903 844 522

					
by sa postavil k svojim zamestnancom, keby v rámci pracovného
času riešili problém spoluobčanov
a nevenovali sa zamestnaniu. Toto
je tiež dôvod, prečo nekandidujem. Ľudia, ktorí vidia len svoje

O (haličskom?)
somárovi
Možno
niekoho
i sklamem, ale vôbec nejde o personifikovaného somára. Počas
môjho štúdia politológie som
okrem vzletných definícií a krkolomných formulácií natrafil i na
celkom jednoduché vysvetlenie
toho, čo sa stane, keď sa ľudia
spoliehajú na to, že čo je štátne,
či obecné patrí všetkým, no nikto za to nenesie zodpovednosť.
V istej nemenovanej obci mali
somára. Tento somár stál priviazaný na námestí a každý, kto ho
potreboval, mohol si ho požičať.
Pri somárovi bola tabuľka, na
ktorej stálo: „Po požičaní dajte
prosím tomuto somárovi nažrať
a napiť.“   Ľudia sa veľmi tešili,
že im obec zabezpečila takéhoto
pomocníka. Prvý si ho požičal
chudobný roľník. Somárik mu pomohol pri práci na poli. Po celodennom oraní bol roľník spokojný,
ako mu šla práca od ruky. Priviazal somára naspäť na námestie
a pri pohľade na tabuľku si povedal: „Však je obecný, nech mu
dá nažrať obecná rada.“ A somár
ostal hladný. Na druhé ráno si ho
zobral krčmár, ktorý potreboval
doviezť z mesta tovar. Somár síce
hladný, ale podvolil sa a ťahal
krčmárov voz. Keď vyložil tovar,
bolo už neskoro, a tak somára len
priviazal vraviac si, že ho hádam
niekto nachová, keď si ho zajtra
požičia. Somár celú noc erdžal od
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záujmy a to ostatné, čo sa robí, držím mu palec, aby nadradil záodsudzujú ako zlé, nepotrebné ujmy obce nad vlastné. Všetkým
mi nestoja za moju námahu. Som slušným obyvateľom obce sa
rád, že ma tento kandidát na po- ospravedlňujem. Prepáčte.
slanca a starostu ubezpečil, že
on bude lepší. Až bude zvolený
Ján Neupauer
hladu a vysilenia, ale nikto si ho
nevšímal. Tretie ráno si somára
požičali do kameňolomu, aby
vozil vyťažený kameň. Hladný
somár sa spočiatku vzpieral, ale
donútený údermi biča sa podvolil.
Večer sa scenár opakoval, vysileného somára nechali na milosť
a nemilosť ostatných. A ako to
celé dopadlo? Keď naň ráno prišli
pozrieť deti a dať mu mrkvu,
somára našli mŕtveho. To bolo
žiaľu v detských očkách. A kto
bol zodpovedný za to, že somár
nežije? Roľník, krčmár a chlapi
z lomu boli prví, ktorí nadávali na
obec, že nechala somára uhynúť.  
Neviem prečo, ale toto prirovnanie
mi napadlo hneď po prečítaní
Haličana, kde som nenašiel jednu
jedinú pozitívnu zmienku o tom,
ako Halič vyzerá. Všetko len
samá kritika (z prevažnej časti
účelovo vymyslená) a osočovanie
bez konštruktívneho návrhu. To
sa naozaj v Haliči nič pozitívne
nespravilo? Vo všetkých správach
sa nehovorí o inom, len ako obce a
mestá nemajú kvôli kríze peniaze
a zastavujú všetky investičné projekty. U nás v čase, keď na obce
doľahli suchoty podielových daní
máme dostatočnú rezervu, aby
sme rozbiehali nové. To je to zlé
hospodárenie obce? Prečo sa tu už
pár mesiacov bežným ľuďom podsúva, že sú dva tábory, ktoré proti
sebe bojujú o to, koho Halič je tá
správna? Prečo sa tu na slušných
ľudí vykrikuje z idúceho auta
a velebia sa hulváti, ktorí vynadajú aj dôchodkyni? Macchiavelli by

mal z „Haličanov“ radosť. Také
napĺňanie jeho hesla „účel svätí
prostriedky“ by nenašiel ani vo
veľkej politike. A takýto spôsob
presadzovania svojich záujmov
je pre mňa neakceptovateľný,
aj keby naozaj išlo o pozdvihnutie obce. Napadá ma ešte: „Kto
mečom bojuje, mečom schádza.“
/Mt, 26,52/ Pravdivosť týchto
biblických slov, ktoré trefne
použil vo svojom diele i Gustáv
Maršall-Petrovský, už historická
skúsenosť viackrát potvrdila.
Akurát, že u nás sa namiesto meča
bojuje klamstvom. A čo dodať na
záver? Dámy a páni, vitajte na
divadelnom predstavení „Komunálne voľby v Haliči 2010“.
Pohodlne sa usaďte. Vlastne nie,
poďte voliť! Len tak ukážete, akú
Halič naozaj chcete. Len tak dáte
všetkým na vedomie, že nedovolíte, aby si z vás ktokoľvek robil bábky do svojej hry.
Mgr. Alexander Udvardy

Reakcia
Nie som ten typ, ktorý
bude reagovať na články, ktoré
sa píšu v „Haličanovi“ č. 2010/3,
aj keď sa to týka môjho mena.
Nemám dar od Boha, ani ho nemusím citovať. Ale ako pokladník
TJ v roku 2008 musím reagovať
na vyplatenie odmeny pre funkcionára TJ Jána Hikkera. Ak som
dobre pochopil, čo bolo napísané,
citujem: „Prikázaná zmluva – Ján
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Hikker – práca na kronike TJ SHA
za rok 2006 – 2009, suma je za 4
roky práce, odmena vyplatená“.
Tak musím skonštatovať, že asi
nedopatrením J. Hikker zabudol povedať výboru, že dňa 14.
7. 2008 mu bolo vyplatené za
vedenie kroniky v období 2006
– 2008 dohodnutá suma 600,-

Sk. Ako dôkaz slúži výdavkový
pokladničný doklad podpísaný:
vyhotovil Turek, schválil Rapčan,
prevzal Hikker. Dúfam, že táto
chybička sa vysvetlí, nakoľko
bol zvolený výbor zo zodpovedných a čestných ľudí a peniaze sa
vrátia späť, tak ako som ja vrátil
toľkokrát opisovanú hadicu plus

Hudobno-spevácka
skupina Haličan
v roku 2010

nie pri vatre z príležitosti SNP.
Október – vystúpenie pre jubilantov v Haliči.
November – vystúpenie v Divíne
Rok 2010 je už piatym
rokom našej činnosti. Aj keď sme
amatérska hudobno-spevácka skupina, vystúpení sme zrealizovali
viac než dosť. Moja vďaka preto  
patrí všetkým mojim kolegom
z Haličana za kusisko svedomite
vykonanej práce. Najväčšou
odmenou pre nás je to, keď nám
ľudia tlieskajú, potľapkajú po
pleci a ďakujú slovami: „Bolo to
výborné, robte to naďalej a príďte
aj nabudúce.“  Ďakujem aj všetkým
našim fanúšikom a milovníkom
ľudovej hudby a spevu, ktorí nás
celý rok podporovali a držali nám
palce.

Akcie a vystúpenia:
Február - Halič – hudobný doprovod fašiangového sprievodu
obcou.
Marec – vystúpenie v Ábelovej.
Máj – vystúpenie v Podkriváni,
ako hosť programu „Stretnutie
heligonkárov“, váľanie mája
v Haliči.
Júl - vystúpenie v družobnej obci
Nižná Kamenica na východnom
Slovensku, kde mal Haličan veľký
úspech.
August
–
vystúpenie
na
Haličských slávnostiach, vystúpe-

puk do majetku TJ. Na záver by
som ako občan a kandidát na poslanca do OZ našej obce povedal,
že ja budem voliť výsledky, istotu
a kľud a nie sľuby, intrigy a hnev
a preto budem za starostu obce
voliť p. Vladimíra Rehaneka – č.
2.
J. Turek

Halič

(Báseň z literárnej
a výtvarnej súťaže
Halič – obec, v ktorej
žijem)
Ja som malá štvrtáčka,
v Haliči som školáčka.
Máme školu vynovenú,
deti sa k nej ráno ženú.
Majú tam aj rybník,
vedie k nemu chodník.
Zámok, park a hať,
chodím sa tam hrať.
Viktória Karáseková, 4. A

				

		

Naša obec

(Próza z literárnej
a výtvarnej súťaže
Halič – obec, v ktorej
žijem)
Moja prababka a pradedko
prišli bývať do Haliče, keď boli
ešte mladí. Bývali v starej škole,
ktorá predtým slúžila ako továreň.
A chovali tam aj činčily. Cez okná
je vidieť klietky. Bývala tu aj moja
babina, ale nie s činčilami. V klietke by sa necítila dobre. Hovorila
mi, že sú tam pod zemou dlhé pivnice, v ktorých boli aj netopiere.
Keď ju chcel brat naštvať, tak ju
odviedol do najtmavšieho miesta
a potom jej stadiaľ ušiel. Babka
sa tam bála, ale aj tak zostala
v Haliči bývať. Teraz tu bývame
aj my všetci a chcem tu žiť, aj keď
budem veľký.
P. Koštialik, 2. A

Nové knihy
v obecnej knižnici
Slobodová,
Elena:Ako
šla rozprávka do sveta; Smith,
Lisa Jane: Upírske denníky;
Brown, Dan:Stratený symbol;
Nienacki, Zbigniew: Prvý príbeh
pána Tragáčika; Kopcsay, Márius: Medvedia skala; Gillerová,
Katarína: Miluj ma navždy;
Březinová, Ivona: O Puclíkovi;
Nienacki, Zbigniew: Pán Tragáčik
a Ostrov zločincov; Nienacki,
Zbigniew: Pán Tragáčik a vzácny
relikviár; Nienacki, Zbigniew:
Pán Tragáčik a Atanarichov
poklad; Nienacki, Zbigniew: Pán
Tragáčik a templári; Farkašová,
Dana: Ošetrovateľstvo – teória;
Kardis, Kamil: Základy socioló-
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gie; Didi, Ľudovít: Cigánkina
veštba; Grilovanie; Montesquieu,
Charles de Secondat: Perzské
listy; Widmer, Urs: Milenec mojej
matky; Schapper, Linda P.: Veľká
kniha háčkovania; Banáš, Jozef:
Zastavte Dubčeka!; Pišťanek,
Peter: Rivers of Babylon; Alexová, Gabriela: Trojka; McMullan,
Kate: Nový žiak; Kenyon, Sherrilyn: Nočné slasti; Bacigalová, Eva:
Čistá nuda; Nienacki, Zbigniew:
Pán Tragáčik a záhady Fromborku; Kardošová, Barbora: Sladko
v ústach; Delaforce, Patrick: Spis
Hitler:
Nagyová-Džerengová,
Petra: Ženy nášho rodu; Chevalier, Tracy: Dáma a jednorožec;
Lakhani, Anisha: Učiteľka nad
zlato; Brndiarová, Eva Biela:
Tajomstvá žien: Brezina, Thomas: Mrazivé volanie zo záhrobia;
Balliett, Blue: Záhada Calderovej
hry; Jansson, Tove: Povodeň
u Muminovcov; Lindgren, Astrid:
Grétka a Betka; Brezina, Thomas:
Nový začiatok; Detský atlas; Deveraux, Jude: Levanduľové ráno;
Martin, Kat: Podozrivá; Wilson,
N. D.: Púpavový oheň; Kuchtová, Jaroslava: Kašlem na život
bez lásky; Byrne, Lorna: Anjeli
v mojich vlasoch; Beverley, Jo:
Hazard s láskou; Connelly, Michael: Strašiak; Kenyon, Sherrilyn: Milenec snov; Maynard,
Joyce: Predĺžený víkend; Hausdorf, Hartwig: Biela pyramída;
Kovács, Heike: Liečba domácimi
prostriedkami; Matteucci, Franco:
Vôňa snehu; Marx, André: Záhada Hmlistej hory; Wilkes, Angela:
Prvá kniha hier s prírodou; Läckberg, Camilla: Ľadová princezná;
Gombrich, Ernst Hans: Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov;
Higgins-Clark, Mary: Kde si
teraz?; Dale, Jenny: Verný kamarát; Mišovičová, Kristína: Len
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láska pozná odpoveď; Gahérová,
Lenka: Tiene minulosti; Coulter,
Catherine: Nechcená nevesta;
Palmer, Douglas: Pôvod človeka;
Poslušná, Lucie: Angličtina pre
seniorov; Murín, Gustáv: Mafia
na Slovensku; Karika, Jozef: V
tieni mafie: Keleová - Vasilková,
Táňa: Sľub; Kleypas, Lisa: Zveď
ma na úsvite; Hargaš, Jano: Mám
v pätách mafiu; Johnston, Joan:
Muž s vôňou koní; Jacobsson, Anders: Bertov denník; Niffenegger,
Audrey: Desivá symetria; Scherhauferová, Ružena: Už viem,
že chcem teba; Fielding, Joy:
Zátišie; Baričák, Pavel “Hirax”:
Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života; Steel, Danielle: Dobrá
žena; Francis, Dick: Dvojnásobná
výhra; Coulter, Catherine: Nechcená nevesta; Keresztényiová,
Timea: Sama mama; Šrut, Pavel:
Rozprávky bračeka Králika; Bradley, Alan: To najsladšie nakoniec;
Rezník, Jaroslav: Oči plné oblohy; Urbaníková, Eva: Svet mi je
dlžný; Le Bris, Mélani: Řím; Noble, Elozabeth: Čo by mali vedieť
moje dcéry; Riordan, Rick: Percy
Jackson. Zlodej blesku; Ronkä,
Matti: Muž s tvárou zabijaka; Dán,
Dominik: Mucholapka; Banáš,
Jozef: Idioti v politike; Cooper,
Glenn: Knižnica mŕtvych: Carrington, Ashley: Valerie; Trnavec,
Berco: Celoplošný Alzheimer;
Brat, Roman: Môj anjel sa vie biť;
Osborne, Mary Pope: Výprava za
tajomnou múmiou; Osborne, Mary
Pope: Výprava na ostrov pirátov;
Brix, Stela: Na Kopci strašidiel;
Brix, Stela: V hrobke bohov; Brix,
Stela: Štôlne dvoch tvárí; Grolik,
Markus: Súkromný detektív Perry Panter a myšia mafia; Grolik,
Markus: Súkromný detektív Perry
Panter a prípad stratenej mačky;
Grolik, Markus: Súkromný detek-
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tív Perry Panter a návrat múmie;
Brezina, Thomas: Princezná Pia;
Murín, Gustáv: Boss všetkých
bossov Mikuláš Černák; Kleypas,
Lisa: Sladký ocko; Pronská, Jana:
Hriech prvej noci; Kepler, Lars:
Hypnotizér; Coelho, Paulo: Pút-
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nik z Compostely; Grisham, John:
Mississippské poviedky; Banáš,
Jozef: Kód 9; Bradford, Barbara
Taylor: Víťazstvo lásky; Buless:
Nový život bez chlapa; Sparks,
Nicholas: Šťastlivec; Lauren, Jillian: Môj príbeh z háremu.

Obecná knižnica v Haliči
bola za rok 2009 vyhodnotená
ako najlepšia knižnica v okrese
Lučenec a Poltár!

Časť údajov o činnosti knižníc v okresoch Lučenec a Poltár

Ocenenie

Výpis z evidencie obyvateľov
Narodení:			

Úmrtie:			

Uzavreli manželstvo:

Marianna Klochanová
Ivan Joachim
Ing. Daniel Bukoven a Michaela Čabová
Nela Nováčková
Emil Danko
Jaroslav Kurčík a Jana Krnáčiková
Sofia Kráľová
Alžbeta Hikkerová
Patrícia Nosáľová
Anna Bystrianska                   __________________________________
Adam Samuel Šereš                                                                    Rozum a srdce sú ako presýpacie hodiny:
Natália Berkyová                                                                         kde sa jedno naplní, druhé sa vyprázdni.
Zora Poliaková
(Renard)
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Prihlásení: 			

Odhlásení:

Milan Peťko
Michaela Peťková
Lucia Peťková
Adrian Peťko
Jela Kladivíková
Katarína Pavlíková
Jana Kurčíková
Štefan Ridzoň
Iveta Ridzoňová
Ján Balag
Andrea Mázorová

Dominika Kacvinská
Michal Rácz
Jakub Rácz
Elena Karmanová
Juraj Neupauer
Slavomír Ondris
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Odvodnenie futbalového
ihriska

Oprava Haličského zámku

Výstavba chodníka v rámci regenerácie centra

Komunálne voľby 2010
27. novembra
7.00 - 20.00 hod.
Vážení
spoluobčania!
           27. novembra t. j. v sobotu sa v našej obci konajú
voľby do miestnej samosprávy.  
Oprávneným voličom   boli domov doručené oznámenia o čase
a mieste ich konania. Voliť
môžete od 7. hodiny ráno až do

20. hodiny večer, kedy sa volebné miestnosti zatvoria. Právom
každého občana je k niečomu sa
hlásiť, niekam patriť, mať niekde
korene, poznať históriu svojej
obce a prispievať k jej súčasnému
rozvoju. Byť hrdý na to, odkiaľ
pochádzam. Sme preto, vážení
občania, presvedčení, že svoju
občiansku povinnosť nezanedbáte, volieb sa zúčastníte, veď

nikomu z nás nemôže a nesmie
byť ľahostajné, akým smerom
sa naša obec bude v budúcnosti uberať, ako budeme žiť.
Naštartovaný súčasný trend rozvoja obce treba ďalej podporovať
a rozvíjať, veď všetkým nám ide
o to, aby obec bola po každej
stránke vyhľadávaná, zaujímavá,
aby pritiahla nielen turistov, ale aj
nových obyvateľov, veď v minu-
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losti bola naša obec  mestečkom.
V komunálnych voľbách budete voliť politikov, ktorí bezprostredne ovplyvnia váš život
a dianie v našej obci, preto je

KOMUNÁLNE VOĽBY
žiadúce k volebným urnám prísť
čo v najväčšom počte a s plnou
zodpovednosťou sa rozhodnúť
tak, aby zvolení poslanci a starosta zabezpečili kontinuitu so

súčasným rozvojom obce,   aby
bola medzi nimi súdržnosť, lebo
len tak sa to podarí, tak bude obec
ďalej napredovať.
Redakčná rada

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Haliči
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Haliči podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1.  Ľuboš Antal
2.  Dominika Arvaiová
3.  Milan Balag
4.  Peter Barcaj Mgr.
5.  Jozef Beňovský
6.  Antónia Bukovenová
7.  Emil Ďurica Ing.
8.  Mária Fajčíková Mgr.
9.  Katarína Gálová Mgr.
10. František Gondáš Bc.
11. Janka Gondová Mgr.
12. Jozef Hoffman Ing.
13. Rudolf Horváth
14. Božena Hochholcerová
15. Igor Hikker
16. Marian Hujo Ing.
17. Jozef Katrušík
18. Igor Kokavec Mgr.
19. Jaroslav Linhart
20. Ján Lukáč Ing.
21. Jozef Lupták
22. Martin Majer Ing.
23. Dana Melichová
24. Boris Mojžiš
25. Pavel Náton Ing.
26. Emília Pálová
27. Ivan Priadka Bc.
28. Jozef Pročko Mgr.
29. Daniel Přibyl JUDr.
30. Xénia Přibylová JUDr.
31. Milan Rapčan
32. Jaroslav Stanko
33. Eva Svoradová Mgr.

43
22
53
46
34
47
56
41
49
25
35
67
28
70
62
51
62
55
40
46
56
24
35
35
28
25
23
45
39
39
60
39
39

výsluhový dôchodca
študentka práva
signalista
štátny zamestnanec
zamestnanec
ekonómka
agronóm
pedagóg
učiteľka
vychovávateľ
pedagóg
dôchodca
murár
dôchodkyňa
dôchodca
ekonóm
dôchodca
pedagóg
vlakvedúci
podnikateľ
dôchodca
špeciálny chovateľ
SZČO
živnostník
stavebný inžinier
účtovníčka
študent VŠ
podnikateľ
právnik
právnik
invalidný dôchodca
štátny zamestnanec
odb. zamestnanec šk. úradu

SNS
SDKÚ- DS
SMER
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
KDH
KDH
KDH
nezávislý kandidát
SDKÚ-DS
SMER
SMER
nezávislý kandidát
KDH
KSS
KDH
KSS
SDKÚ-DS
KSS
nezávislý kandidát
SMER
SDKÚ-DS
SDĽ
nezávislý kandidát
KDH
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMER
SaS
SNS
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34. Mária Triznová Mgr.
35. Jozef Turek
36. Alexander Udvardy
37. Alexander Udvardy Mgr.
38. Štefan Žingor

29
52
59
26
56

učiteľka
živnostník
lesný technik
administrácia projektov
súkromný podnikateľ
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nezávislý kandidát
SDKÚ – DS
KDH
SDKÚ –DS
ĽS –HZDS

      ____________________________________________

Čo jeden hlupák pokazí, ani sto múdrych nenapraví.
(Ľudová múdrosť)						

Bc. Dominika Arvaiová

Bc. František Gondáš

Mgr. Igor Kokavec

Ing. Martin Majer

Alexander Udvardy

Mgr. Alexander Udvardy

Boris Mojžiš
Narodil som sa 21. 3. 1975 v Banskej Bystrici. V Lučenci som absolvoval
ZŠ so zameraním na matematiku a prírodné vedy. Po jej ukončení som nastúpil na
Strednú ekonomickú školu v Lučenci. Následne som nastúpil ku armáde SR, z ktorej
som odišiel do Bratislavy na STU odbor manažér chemických a potravinárskych
podnikov. Túto som ale nedokončil a vrátil som sa naspäť do Lučenca. Pracoval
som ako programátor vo firme ESSEX a. s. Lučenec. Po jej rozpade som pracoval
ako ochrankár. V r. 1998 som sa presťahoval do Haliče. Pre nedostatok pracovných
miest som sa rozhodol založiť si živnosť. Od minulého roku prevádzkujem bufet
Janka v Haliči. Do obecného zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať z dôvodu,
že si myslím, že môžem pomôcť rozvoju obce, napr. pri tvorbe projektov, pretože peňazí na rozvoj nikdy
nie je nazvyš.
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Ivan Priadka Bc., 23 rokov, študent VŠ, nezávislý kandidát
Cieľom mojej kandidatúry je najmä dosiahnúť zastúpenie mladej generácie
a jej záujmov v rámci nášho obecného zastupiteľstva. Myslím, že aj nám,
mladým, by mala byť daná možnosť urobiť niečo prospešné pre svoju obec
a pre svojich spoluobčanov. Môžem Vám ponúknuť nezaujatosť, rozvážnosť,
schopnosť diskutovať o akomkoľvek prospešnom riešení pre obec, otvorenosť
a pomoc pri riešení problémov spoluobčanov spojených so životom v našej obci.
Ako študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského disponujem aj potrebnými odbornými predpokladmi a vedomosťami, ktoré sú nevyhnutne spojené
s fungovaním obce a ktoré môžu byť prínosom pre skvalitnenie práce nášho
obecného zastupiteľstva. Verím, že niektoré veci v našej obci sa dajú robiť lepšie. Dajte šancu aj nám,
mladým...

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Haliči
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Haliči podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Jozef Pročko Mgr.
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podnikateľ

2. Vladimír Rehanek

57

stavebný technik

nezávislý kandidát

Kresťanskodemokratické hnutie,
SMER – sociálna demokracia,
Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
_____________________________________________________________________________________
Možnosť na prezentáciu svojej osoby, ako kandidáta na poslanca, resp. na prezentáciu svojho hnutia alebo strany dostali všetci občania tejto obce a to formou výzvy na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Halič.

Volebná koalícia politických strán a hnutí KDH, SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS
a SNS predstavuje kandidáta na starostu obce Halič - VLADIMÍRA REHANEKA

VOLEBNÝ PROGRAM VLADIMÍRA REHANEKA
KANDIDÁTA NA STAROSTU OBCE
Prečo kandidujeme za
starostu obce Halič na volebné obdobie 2011 – 2014
Vladimíra Rehaneka?

Pred
4
rokmi
bol covaný prostredníctvom týchto
v Haličských zvestiach zverej- novín vždy v mesiaci december,
nený volebný program Vladimíra aby občan – volič mohol posúdiť,
Rehaneka ako kandidáta na sta- do akej miery sa volebné sľuby
rostu obce. Tento volebný pro- zvoleného starostu, ale aj poslangram bol pravidelne vyhodno- cov plnia. Pri poslednom vyhod-

					
notení volebného programu za
obdobie rokov 2007 – 2010, ktoré
je zverejnené v týchto Haličských
zvestiach bolo konštatované, že
obec Halič za hodnotené obdobie
získala a prestavala nenávratné
finančné prostriedky na investičné
akcie z fondov EÚ a štátnych fondov vo výške 1 977 476,28,- €
a na investičné akcie zo svojho
rozpočtu poskytla a prestavala
658 999,45,- €. Spolu sa jedná
o sumu 2 636 475,73,- €, t.j. 79
426 467,84,- Sk. Objem prestavaných investičných finančných
prostriedkov zaraďuje obec Halič
za hodnotené obdobie na popredné
miesto v rámci okresov Lučenec,
Poltár a V. Krtíš. Na základe uvedených skutočností ale aj v záujme pokračovania rozvoja obce
Halič zástupcovia politických
strán a hnutí vytvorili volebnú
koalíciu na podporu Vladimíra
Rehaneka ako kandidáta na starostu obce Halič.
Mám 57 rokov, narodil
som sa v obci Halič. Tretie volebné
obdobie som vykonával funkciu
starostu obce. Dvadsaťpäť rokov
som pracoval v štátnej správe
na ONV na odbore plánovacom
a neskôr na odbore finančnom.
Prvýkrát som bol zvolený za starostu obce v roku 1998. Od roku
1999 sme spolu s poslancami  
obecného zastupiteľstva realizovali množstvo úloh za účelom
rozvoja obce, z ktorých už veľa
bolo ukončených /viď. vyhodnocovanie volebných programov/,
viaceré sa v tomto období realizujú, viacero projektov je v štádiu
prípravy alebo už sú podané na
implementačných
agentúrach
príslušných ministerstiev. Jedná
sa o úlohy potrebné pre slušný
a spokojný život občana, napr.
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komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia aj za účelom dosiahnutia úspory energie a skvalitnenia osvetlenia,   rozšírenie
zdravotného strediska za účelom
poskytovania sociálnych služieb,
pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií a dažďovej
kanalizácie a pod. Plnenie úloh
volebného programu je veľa
krát ako beh na dlhé trate a aj
vo chvíľach,    keď nie všetko sa
darí, ako si predstavujeme, treba
ísť za svojím cieľom. Naša obec
od chvíle ako bolo možné začať
čerpať finančné prostriedky z európskych fondov využíva túto
možnosť, čo sa prejavilo v realizácii viacerých na financie
náročných stavieb, ktoré výrazne
ovplyvňujú kvalitu života v obci.
Aj z dôvodu úspešného čerpania
štrukturálnych fondov európskej únie a štátnych fondov
v prospech obce a po rozhovore
so zástupcami politických strán
na úrovni okresu a obce, som sa
rozhodol, že sa pokúsim znovu
kandidovať na funkciu starostu.
V prípade že by som vo voľbách
uspel,chcem byť starostom objektívnym, nekonfliktným, ktorý
občanov sa snaží spájať a nie
rozdeľovať, snažiacim sa o maximálne plnenie úloh volebného
programu, ktoré tak znovu posunú obec v kvalite života vpred
na prospech všetkých občanov.
Chcel by som ešte pripomenúť, že
za celé obdobie čo som vykonával
funkciu starostu obce, som od
obce nekúpil ani 1m2 pôdy či inej
nehnuteľnosti, alebo hnuteľnej
veci, hoci som mal prvý poznatky
o týchto možnostiach. Vždy som
chcel byť príkladom pre občanov
v tom ,ako sa má hospodáriť so
zvereným obecným majetkom.
V obecnom zastupiteľstve aj
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v novom volebnom období bude
pracovať 9 poslancov. Plnenie
úloh, ktoré sú obsahom volebného programu, bude náročné  po
finančnej ale aj odbornej stránke.
Preto
novozvolení
poslanci
by mali cez svoju odbornosť
a skúsenosti z praxe prispievať
k napĺňaniu úloh volebného programu a pomáhať aj zamestnancom obce, ktorí spolu so
starostom plnia náročné úlohy vyplývajúce z prechodu pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky. V prípade
našej obce nie je naplnený   administratívny stav zamestnancov
obecného úradu hlavne v záujme
šetrenia finančných prostriedkov.
V podmienkach obce sa občan vo
voľbách bude rozhodovať hlavne
podľa osobnej skúsenosti akú má
s kandidátmi na poslancov a starostu. Či sú to ľudia čestní, charakterní, rozumní, usilovní, nekonfliktní, nevidiaci len seba a svoje
potreby. Či sú ochotní obetovať
veľakrát aj svoj voľný čas pre
rozvoj obce a dobro jej občanov.
Sľuby kandidátov na poslancov
a hlavne na starostu obce sa musia premeniť v činy po voľbách.
Pre nové volebné obdobie rokov
2011 – 2014 chceme občanom
obce predstaviť volebný program,
ktorý úzko nadvazuje na minulý
program, vychádza z odsúhlaseného  „Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Halič“ a jeho obsah tvoria
úlohy, ktoré podľa môjho názoru
sa dajú splniť. Volebný program je
postavený na reálnych finančných
možnostiach obce a možnostiach
využívania štrukturálnych fondov európskej únie tak, ako sa
nám to darilo v predchádzajúcom
volebnom období. Tento volebný program bol prerokovaný aj
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so zástupcami politických strán
SMER, KDH, SDKÚ-DS a ĽSHZDS, teda strán a hnutí, ktoré
ma ako kandidáta na starostu podporujú. Volebný program bude
tak ako v minulosti pravidelne vyhodnocovaný v Haličských zvestiach hlavne preto, či sľuby pred
voľbami sa stávajú skutočnosťou
po voľbách.
Volebný
program
je
rozčlenený na nasledovné oblasti:
- ekonomickú
- výstavby a životného prostredia
- sociálnu a zdravotnú
- školstva, kultúry, mládeže
  a športu
- spoločenskú

Ekonomická oblasť:
V tomto období hospodári
obec s prebytkom finančných
prostriedkov viac ako 265.552,€. Aj napriek krízovej situácii
v príjmoch obcí z podielových
daní, naša obec nemusela siahnuť
k nepopulárnym opatreniam,
ako iné obce na Slovensku a to
k vypínaniu verejného osvetlenia, rušeniu futbalových klubov,
obmedzeniu
podpory
iným
druhom športu a kultúry a zatváraniu obecných úradov. V tomto
roku však značnú časť finančných
prostriedkov z rezervného fondu
musíme použiť na spolufinancovanie stavby „Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obce
Halič“, kde všetky neoprávnené
náklady na uvedenú stavbu /odkanalizovanie dažďových vôd/
bude financovať obec Halič zo
svojho rozpočtu. V zmysle platných predpisov chce-me naďalej
podporovať rozvoj súkromného podnikania v našej obci vo
všetkých oblastiach, ale nie na
úkor všetkých občanov obce, ale
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za vzájomne výhodných podmienok. Najvačšiu snahu musíme
naďalej vynakladať na získavanie
finančných prostriedkov mimo
rozpočtu obce tak ako v minulosti, teda zo štrukturálnych fondov
EÚ a štátnych fondov.

Oblasť výstavby a životného prostredia:
Už niekoľko rokov sa
snažíme skvalitňovať životné
prostredie našich občanov likvidovaním divokých skládok odpadu
a udržiavaním a rozširovaním
zelených plôch v obci. Výchovou
a pohovormi s občanmi sme dosiahli, že cca 99% občanov vlastní kukanádoby a má zaplatený
vývoz odpadu. /Nájdu sa však
aj takí tiež spoluobčania, ktorí
si za vývoz odpadu zaplatia, ale
po celý rok nedajú si vyviezť ani
raz kukanádobu. Odpad radšej
s radosťou zapália pod oknami
svojho suseda. A preto verím, že
v budúcnosti budú nekompromisne riešení na trestnej komisii./
V nasledujúcom roku chceme
prostredníctvom StVS a. s. B.
Bystrica pokračovať vo výmene
pôvodného azbestocementového
potrubia za nové plastové postupne v celej obci. Aj napriek tomu,  
že naša obec je zaradená medzi
obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v póloch rastu a tým je nám
určené na aké aktivity môžeme
žiadať o finančné prostriedky
z európskych fondov. Budeme sa
snažiť získať zo štátnych fondov
resp. z rozpočtu obce finančné
prostriedky na rekonštrukcie
miestnych komunikácií a vybudovanie dažďovej kanalizácie.
V roku 2011 bude našou prioritou
rekonštrukcia Ul. B. S. Timravy
a následne  všetky ulice, kde pov-

rch vozovky je v zlom stave, alebo treba ulicu odvodniť. Na Ministerstve hospodárstva SR máme
podanú žiadosť o finančné prostriedky za účelom komplexnej
rekonštrukcie  verejného osvetlenia v celej obci. V máji 2011, bude
ukončená stavba „Regenerácia
verejnej hmotnej infraštruktúry
centra obce Halič“ s rozpočtovým
nákladom 867 027,80,- €. Na
stavbu získala obec finančné
prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ, prostredníctvom MV
a RR SR v rámci regionálneho
operačného programu 4.1 Regenerácia sídiel. Po ukončení tejto
stavby, ktorá podstatne zmení
tvár centra obce, plánujeme prepojenie chodníka, ktorý vedie od
cintorína a končí pri dome p. Záslava, s chodníkom vybudovaným
v rámci stavby regenerácia centra.
Na Ulici staničnej, ktorá je dosť
frekventovaná a komunikácia patrí do majetku VÚC B. Bystrica,
plánujeme vybudovať chodník
pre peších a vybudovať dažďovú
kanalizáciu tak, aby sa zabránilo
vytápaniu pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod touto komunikáciou.
V mesiaci október 2010 zvolala
StVS a. s. B. Bystrica ako budúci investor výber staveniska za
účelom intenzifikácie ČOV Halič
a za účelom zmeny odvádzania
splaškových vôd, t.j. zrušenie
čerpacej stanice a vybudovanie
nového kanalizačného zberača
vedeného pôvodne navrhovanou
trasou a to samospádom okolo
Haličského zámku. Súčasťou
tejto stavby bude aj dobudovanie
kanalizácie na Ul. partizánskej
a Úzkej ktorá sa nachádza pod
Ul. osloboditeľov. Intenzifikáciou ČOV sa rozšíri jej kapacita
aj pre občanov obce Stará Halič
a bude zabudovaná nová tech-

					
nológia čistenia. Odvodňovací
kanál na lokalite Dolinka chceme naďalej pravidelne čistiť
a vyložiť betónovými tvárnicami
z dôvodu jeho jednoduchšieho
čistenia. V rámci lokality Halič
– Horné pole plánujeme pristúpiť
k čiastočnému výkupu pozemkov,
za účelom umožnenia výstavby
bytového domu v počte 8 až 12
bytov a k umožneniu zahájenia
postupnej individuálnej bytovej
výstavby. V záujme rozširovania
obecnej zelene a intenzívnemu
staraniu sa o túto zeleň, plánujeme
zakúpiť novú techniku. V roku
2011   obec vyčlení jedného pracovníka, ktorý na požiadanie a za
poplatok bude kosiť trávu aj pre
súkromné osoby. Naďalej chceme
motivovať občanov čiastočným
oslobodením od poplatku za
vývoz komunálneho odpadu a to
vyhlasovaním súťaže o najkrajšiu
predzáhradku.
Pokračovať
v záchrane stromu pagaštana konského pravidelnými postrekmi
a jeho novou výsadbou. Z dôvodu
rekonštrukcie centra obce bude
potrebné vybudovať nové oplotenie okolo kultúrneho domu.
Pokračovať v obnove obecných
historických studní získaním
finančných prostriedkov zo SAŽP
B. Bystrica. Zabezpečiť zber biologického odpadu a jeho následného spracovania buď formou
kompostovania alebo odvozom
na jeho spracovanie do mesta
Lučenca.

Oblasť sociálna a zdravotná:
Práca v sociálnej a zdravotnej oblasti bude orientovaná hlavne na tieto úlohy:
Spolupodieľanie sa na vytváraní
nových pracovných miest v spo-
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lupráci   s ÚPSVaR Lučenec formou aktivačnej činnosti a malých
obecných
služieb.
Naďalej  
zabezpečovať a skvalitňovať
poskytovanie
opatrovateľskej
služby. Pristúpiť k rekonštrukcii
a rozšíreniu zdravotného strediska, aby v uvedenom zariadení
bola naďalej poskytovaná lekárska starostlivosť, ale hlavne aby
sa zvačšili priestory pre sociálnu
starostlivosť a to   24 hodinovú
opatrovateľskú službu a klub
dôchodcov - denné centrum. Denné centrum plánujeme vybaviť
novou technikou ako LCD televízor pripojený na satelit, počítač
s pripojením na internet, biolampu na liečbu rôznych ochorení...
Naďalej spolupracovať s ÚPSVaR Lučenec pri aplikácii zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi, ktorého cieľom
je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú
núdzu alebo sosiálnu núdzu
a zabezpečiť základné životné
podmienky občana.

Oblasť školstva, kultúry,
mládeže a športu:
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nové detské ihrisko v centre
obce, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Pokračovať
v zveľaďovaní športového areálu
rekonštrukciou a zateplením šatní
a hygienických zariadení. Obec
bude naďalej v rámci svojich
možností zabezpečovať kosenie a údržbu celého športového
areálu a poskytovať servis /pranie
dresov, udržiavanie poriadku/ pre
futbalistov. Naďalej podporovať
činnosť TJ Slovan Halič formou finančných dotácií prísne
zúčtovateľných.
Podporovať
činnosť aj finančnými dotáciami iným ale organizovaným
druhom športu ako turistika,
volejbal, ženský aerobic a pod.
Rekonštrukciu a nadstavbu v časti
kultúrneho domu za účelom
vytvorenia obecného múzea
a zriadenia čitárne v miestnej
knižnici. Projektová dokumentácia na spomenutú rekonštrukciu
je už vypracovaná. Organizovať
kultúrno-spoločenské podujatia
ako Haličské slávnosti, fašiangy,
váľanie mája, SNP, stretnutie
s jubilantami, Mikuláš, privítanie Nového roka... Podporovať
činnosť hudobných súborov
a krúžkov, ktoré reprezentujú
našu obec a hlavne vytvárajú možnosti na sebarealizáciu
mládeže. Naďalej spolupracovať
s majiteľmi Haličského zámku
pri jeho rekonštrukcii, ale aj pri
úpravách lesoparku. V spolupráci
s mestom Lučenec vybudovať
cyklotrasu medzi Lučencom
a Haličou na pozemkoch kde viedla v minulosti železničná dráha.

V tejto oblasti chceme
zabezpečiť nasledovné: Dokončiť
majetkové usporiadanie pozemkov
v areáli základnej školy. Obec už  
má vypracovaný vykonávací projekt na komplexnú rekonštrukciu
budovy telocvične a preto chceme
túto budovu obnoviť tak, aby
mohla žiakom školy a občanom
obce slúžiť na športové aktivity
ešte veľa rokov. Rekonštrukciou
sa výrazne skultúrni aj   prostredie pri telocvični a celá dolná Spoločenská oblasť:
časť Ul. družstevnej. Zabezpečiť
V tejto oblasti považujeme
odvodnenie celého areálu ZŠ
s MŠ. Pokračovať v rekonštrukcii naďalej za dôležité prebúdzať záupodláh v ZŠ s MŠ. Vybudovať jem o veci spoločné, aby sa občan
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zaujímal o obec a okolie, kde žije.
Veď obec to nie je len starosta
a pracovníci úradu. Zákon definuje obec ako spoločenstvo všetkých
ľudí, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Toto chceme dosiahnuť tým,
že zvolený starosta a poslanci
budú príkladom pri spravovaní
vecí verejných, že nepadne ani
tieň podozrenia na ich konanie.
Poslanci a hlavne starosta musia
obec stmeľovať a nie rozdeľovať.
Ako zástupcovia občanov sa
práve k občanom, svojím voličom
musia správať slušne a   byť
vždy ochotní pomôcť ale v medziach zákona. Naďalej chceme zabezpečovať a zlepšovať
informovanosť občanov o dianí
v obci, aby bola zabezpečená
verejná kontrola práce starostu
obce a poslancov /zverejňovanie
zápisníc na internete a obecnej
tabuli, uznesenia v Haličských
zvestiach, informácie a aktuality na webovej stránke obce,
atď./. Informácie musia byť pravdivé, nezavádzajúce verejnosť
a tí čo ich zverejnia, musia byť
vždy pripravení na požiadanie  
dokázať ich pravdivosť. Chceme
naďalej pokračovať vo vydávaní
Haličských zvestí a doručovať ich
do domácností zdarma. Chceme
naďalej spolupracovať s cirkvami, katolíckou a evanjelickou
a na ich požiadanie im pomáhať.
Za účelom zabezpečenia poriadku v obci, budeme rozširovať kamerový systém na všetky miesta,
kde sa zhromažďuje vačší počet
ľudí, ako reštaurácie a pohostinstvá, pošta, kostoly, autobusové
zastávky a pod.
Vážení občania!
Na záver mi dovoľte,
aby som sa Vám poďakoval, že
ste mne aj poslancom obecného
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zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2007 – 2010 umožnili
zastávať významné a pre život
v obci dôležité funkcie. Ďakujem
aj za tú skutočnosť, že počas týchto štyroch rokov som vačšinou
stretával ľudí, ktorí boli vždy
ochotní pomôcť a poradiť, resp.
ma usmerniť na správnu cestu
tak, aby moje konanie bolo vždy
na prospech väčšiny občanov tejto obce. Za to, že ste mi umožnili,
vážení občania,   byť starostom
obce, som sa ja snažil v prvom
rade plniť svoj volebný program.
Snažil som sa občanov obce
zjednocovať a nie rôznymi intrigami pohnevať. Veľmi ma mrzí
súčasná napätá atmosféra v obci,
ktorá vznikla pred týmito voľbami.
Veď sa na nás Haličanoch smeje
už celý Novohrad. Aj touto formou by som Vás chcel, vážení
spoluobčania, poprosiť, aby ste
sa zamysleli, prečo táto atmosféra vznikla a kto ju zapríčinil.                                                                                                                                     
Aj v novom volebnom období
chcem kandidovať za starostu
obce Halič.   Nerobím si volebnú kampaň. Mojou volebnou
kampaňou je: zrekonštruovaná
základná škola s materskou školou,

vybudované viacúčelové ihrisko,
dokončená   2. etapa kanalizácie,
pomoc pri   rekonštrukcii bývalej
synagógy, pomoc pri rekonštrukcii
exteriéru rímskokatolíckeho kostola, rekonštrukcia športového
areálu TJ Slovan Halič, chodníky
pra peších na Ul. mieru v smere
na Lučenec a neskôr na cintorín,
zahájenie regenerácie centra
obce, opravená Ul. osloboditeľov
a pod. Štvorročné výsledky mojej
práce a práce poslancov obecného
zastupiteľstva už musíte posúdiť
vy občania a voliči obce Halič.
Verím, že taký prístup ako mali
občania ku mne a poslancom,
budú mať po voľbách aj k novozvoleným zástupom obce. Som
presvedčený, že sa zúčastníte volieb čo v najväčšom počte, veď
si budete voliť svojich zástupcov, s ktorými sa budete po celé
štyri roky stretávať a ktorí budú
na požiadanie a v zmysle svojich
kompetencií riešiť problémy
obce a teda nás všetkých a budú
sa starať o rozvoj obce pre dobro
a spokojnosť viacerých generácií.

Rekonštrukcia námestia

Vladimír Rehanek
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31

Obecná knižnica a Denné centrum v Haliči
Vás pozývajú
na besedu so spisovateľmi
Gustávom Murínom a Jozefom Banášom

23. novembra 2010 o 17.00 hod. v malej sále kultúrneho domu

OBEC HALIČ – OBECNÝ ÚRAD HALIČ
				
				
				

pozýva
všetky deti
na

POPOLUDNIE S MIKULÁŠOM
KEDY?				
O KOĽKEJ?
KDE?		
		
VSTUP
			

4. 12. 2010 (SOBOTA)
16.00 HOD.
KULTÚRNY DOM HALIČ
ZDARMA

PRIPRAVENÝCH JE VEĽA DARČEKOV
A BOHATÁ TOMBOLA

Obec Halič
Obecný úrad Halič
Vás pozýva
na

Vianočný koncert
vystúpi

Chrámový zbor Campana
a

detský spevácky zbor Campanella
Breznička
Kedy:			
O koľkej:		
Kde:			
Vstupné: 		

19. 12. 2010 (nedeľa)
15.00 hod.
v Rím.–kat. kostole v Haliči
ľubovoľné

Výťažok z koncertu bude použitý na ďalšiu opravu kostola v Haliči
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